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چکیده
هدف اصلي اين مقاله ،بررسي و تحليل نقش خوارج ازارقه در تحوالت سياسي كرمان در سده نخست قمري
است .يافتههاي پژوهش حاكي از آن است كه ضعف مقطعي در حكومت اموي پس از مرگ معاويه و همچنين
فاصله طوالني منطقه كرمان با مركز خالفت ،ســبب نفوذ و قدرتگيري خوارج ازارقه در اين منطقه شــد.
همچنين در دوره عبدالملك بن مروان (85-65ق) بود كه وي از حضور خوارج ازارقه در كرمان احســاس
خطر كرد و با فرستادن فرمانده برگزيده خودُ ،مهلب بن ابيصفره ،در پي سركوبي آنها برآمد .در این پژوهش
ضمن بررسي دگرگونیهای اعتقادی جامعه کرمان در آستانه ورود خوارج ازارقه ،تالش شده است ،تا داليل
حضور این دســته از خوارج و نقش آنها در تحوالت سياسي ـ اجتماعي سده نخست مورد تبیین قرار گیرد.
همچنین بررســی پيامدهاي حضور خوارج ازارقه در كرمان بخش پایانی پژوهش را دربر میگیرد .در این
نوشتار با روش توصیفی ـ تبييني براساس منابع کتابخانهای به موضوع پرداخته میشود.
كليدواژهها :خوارج ،ازارقه ،كرمان ،امويان ،نافع بن ازرق ،خاندان مهلب.
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مقدمه
دســتيابي مسلمانان به مناطق شــرقي و جنوبي ايران
به علت بُعد مســافت از مركز خالفــت و مقاومتهاي
شــهرهاي مركزي به كندي صورت گرفت .فتح کرمان
به دست مسلمانان به زمان خلیفه سوم عثمان بن عفان
برمیگردد .زمانی که عبداهلل بــن عامر فتح فارس را
آغاز کرد ،یزدگرد سوم با همراهانش از اردشیرخوره
به ســوی ایالت کرمان روانه شــد و عبداهلل بن عامر،
مجاشع بن مسعود را برای تعقیب وی به کرمان فرستاد.
مجاشع در تعقیب یزدگرد سوم ساسانی گرفتار برف و
طوفان در ســیرجان شد .ارتفاع برف که به اندازه یک
1
نیزه رسیده بود ،تلف شدن سپاه اعراب را موجب شد.
در حمالت بعدی مجاشــع توانســت سیرجان کرسی
ایالــت کرمان را به محاصره درآورد و در نهایت منجر
به فتح شهر شــد .این فتح اعراب در سال  30قمری
سبب شد که بسیاری از کرمان ترک وطن بکنند 2.مردم
کرمان پس از فتح مانند بســیاری از شهرهای ایران،
دست به شــورش علیه فاتحان زدند و حتی مجدد به
ضرب ســکه به نام یزدگرد سوم پرداختند 3.در نهایت
مهاجرت قبایل متعدد عرب به کرمان موجب گسترش
تدریجی اسالم در این مناطق شد.
با فروکش کردن سیل خروشان فتوح اسالمی ،اختالفات
داخلی بین مسلمانان در مرکز خالفت اسالمی شروع
شد که آغاز این مسائل مربوط به نحوه خالفت عثمان
و قتل وی و انتخاب علی(ع) به عنوان چهارمین خلیفه
مسلمانان بود .دوران حضرت علی(ع) هم مصادف با
وقوع جنگهای داخلی برای اولین بار در قلمرو خالفت
اسالمی گردید .روند اختالفات داخلی مسمانان منجر
به ظهور فرقههــای متعدد از جمله خوارج و قیامهای
متعدد آنان علیه خالفــت مرکزی در دوران امویان و
عباسیان شد .با توجه به آنکه خالفت مرکزی سعی در
برخورد با این فرق و حتی حذف آنها از جامعه اسالمی
 . 1تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،4ص.2138
 . 2فتوح البلدان ،ص.545
 . 3سقوط ساسانیان ،ص.67

داشت؛ این امر سبب عقبنشینی پیروان آنها به نواحی
شمالی و شرقی ایران شد که در این نواحی میتوانستند
به راحتی در برابر ســپاهیان خلفــا دوام بیاورند .آنها
همچنین با فعالیت مبلغان خود در این مناطق که هنوز
اســام به طور کامل در آنجا گسترش پیدا نکرده بود،
ضمن مســلمان کردن مردم آنجــا ،مذهب خود را به
آنان دادند .فرقههای خوارج که مطرود و مورد غضب
خلفای اسالمی بودند ،سعی در گسترش حوزه فعالیت
خود در ایران و ایالت کرمان داشتند که اوج فعالیتهای
خــوارج در دوره بنیامیه بود .از این رو ایالت کرمان
منطقه بکر و دســت نخوردهای جهت فعالیت این فرق
به شمار میآمد .کرمان یکی از آخرین نقاط ایران بود
که مردم آن اســام را پذیرفتند و بیشترین نقش را در
گسترش اسالم ،مبلغان مسلمان داشتند که از فرقههای
گوناگون اسالمی به ویژه خوارج بودند و کرمان یکی
از مناطق مهم فعالیت آنان به شمار میآمد.
بهرغم اهمیت نقش خوارج ازارقه در تحوالت سیاسی
ـ اجتماعی کرمان ســده نخســت قمــری ،پژوهش
مســتقلی در این زمینه دیده نمیشود .با وجود آنکه
مقاله فائق نجم مصلح با عنوان «الســکان العرب فی
إقلیم کرمان خالل القرن األول الهجری» ،به بررســی
دقيق حضور قبايل عرب در كرمان پرداخته است ،اما
در آن به پيامدهاي حضور خوارج ازارقه در اين منطقه
اشارهای نشده است .همچنين مقاله باستاني پاريزي با
عنوان «بررسي تحوالت مذهبي كرمان» به رویدادهای
مذهبي كرمان از پيش از اســام تا حكومت آل مظفر
در اين منطقه پرداخته است .گستردگي موضوع مقاله
به نويسنده اجازه بررسي دقيق حضور خوارج ازارقه
در كرمان را نداده است .به این ترتیب بررسی عملکرد
خوارج ازارقه در كرمان در نوشتاری جداگانه الزم به
نظر میرســد .مقاله حاضر ،درباره این پرسش سامان
یافته است :زمينهها و پيامدهاي حضور خوارج ازارقه
در كرمان تحت تأثیر چه عواملی بوده است؟

 . 4فتوح البلدان ،ص.441
 . 5تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ج ،1ص.349
 . 6مسالك و ممالك ،ص.141
 . 7ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران
نخستین سدههای اسالمی ،ص.104
 . 8تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3195

عقاید خوارج ازارقه
خوارج بر گروهی از مسلمانان اطالق میشود که علیه
خلیفه و حاکم اسالمی که جماعت مسلمانان بر امامت
وی اجماع کردهاند ،دســت به شورش و قیام مسلحانه
بزننــد .خواه این قیام در زمان خلفای راشــدین و یا
اینکه در زمان حکومت حاکمان دیگر باشــد 10.ریشه
شکلگیری آنها را جنگ صفین و ماجرای حکمیت که
منجر به جدایی عدهای از ســپاه حضرت علی(ع) در
اعتراض به حکمیت شد ،میدانند؛ 11اما سابقه حضور
تفکر خوارج در جامعه اســامی را میتوان در زمان
خالفت عثمان و حوادثی که منجر به کشته شدن خلیفه
سوم شد ،مشــاهده کرد .در جریان تقسیم غنايم نبرد
جمل ،حضرت علی(ع) مانع از به اسارت رفتن زنان و
فرزندان شرکت کنندگان در این نبرد شدند .این مسئله
اعتراض گروهی از ســپاهیان را برانگیخت ،لیکن آن
حضرت در پاسخ معترضان فرمود :زنان و فرزندان در
جنگ علیه مسلمانان شرکت نداشتهاند و گذشته از آن
بنده کردن کسانی که کافر نیستند ،روا نیست و کدامیک
از شما گســتاخی آن را دارید که عایشه زن پیامبر را
به عنوان کنیز خود برگزیند .این ســخنان معترضان را
12
وادار به عقبنشینی کرد.
بنا بر روایتی مشــهور اما قابل مناقشــه ،بعد از جنگ
نهــروان ،فقط  10نفر از خوارج حاضر در جنگ زنده
ماندند که ســه نفر آنها به عمان ،دو نفر به سیستان ،دو
نفر به جزیره ،یک نفر به عمــان ،دو نفر باقیمانده نیز
به کرمان رفته و ســعی در گسترش تفکر خوارج در
این نواحی داشتند 13.این موضوع نشانگر آن است که
ایالت کرمان از همان ابتدا مــورد توجه خوارج بوده
 . 9مقاتل الطالبین ،ص.167
 . 10الملل و النحل ،ص.127
 . 11همان.
 . 12الفرق بین الفرق ،ص.44
 . 13الملل و النحل ،ص127؛ التنبیه و االشراف ،ص.273
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دگرگونی اعتقادی جامعه کرمان
پیشینه مذهبی کرمان همچون سابقه تاریخی این منطقه
از قدمــت دیرینهای برخوردار اســت .پیش از ورود
اسالم به ایران ،اوضاع جغرافیایی کرمان در اعتقادات
مردم این منطقه تأثیرگذار بوده اســت .کمبود آب در
منطقه کویری کرمان ســبب توجه و اعتقاد مردم این
منطقه به آناهیتا ایزد آب ،شــده بود .وجود قلعه دختر
به عنوان یکی از معابد آناهیتا در این منطقه ،نشــان از
جایگاه اعتقادی این ایزد در منطقه کرمان میباشــد.
در دوره ساسانی ،زرتشتیان بسیاری در کرمان حضور
داشتند و در جریان ورود اســام به ایران ،بخشی از
زرتشتیان ســایر مناطق از جمله اصفهان که حاضر به
پذیرش دین اسالم نبودند ،این منطقه را پناهگاه مناسبی
برای اســکان خود تلقی کردند و به کرمان آمدند 4.در
کرمان به سبب وجود ریشههای محکم دین زرتشت و
همچنین قرار گرفتن این ناحیه در مجاورت مقر شاهان
قدیم پیشرفت اسالم به کندی صورت میگرفت 5.منابع
تاریخی تا قرن چهارم قمری حضور زرتشتیان در این
ناحیه اشاره کردهاند 6.زرتشتیان کرمان با سرمشق قرار
دادن همتایان خود در ایالتهای غربی ایران با پذیرش
7
تدریجی اسالم ،امالک و میراث خود را حفظ کردند.
با حضور خوارج در ازارقه در کرمان ،زرتشــتیان به
حیات سیاســی ـ اجتماعی خود ادامه دادند .برخورد
مناســب خوارج ازارقه با زرتشتیان و اهل ذمه و عدم
ســختگیری نسبت به آنان سبب شــد که همزیستی
مسالمتآمیزی میان اقشار مختلف منطقه کرمان برقرار
شود 8.در ادامه با مهاجرت قبیله ازد به کرمان ،حضور
شــیعیان در این منطقه تقویــت و زمینه برای حمایت
مردمی از قیامهای شیعیان مانند قیام عبداهلل بن معاویه

در 127ق فراهم شد.
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ايمان او نميدانست ،بلكه او را امتحان ميكرد و براي
اينكه ثابت كند كه كافر نيســت بايد مسلماني اسير را
20
ميكشت.
طبیعت و اندیشــه خارجیگری و قیام علیه حاکمانی
که آنها را ظالم میشمردند ،همه گروههای خوارج را
ملزم میکرد ،تا دست به شمشــیر برند و با حکومتها
بجنگنــد 21.خوارج ازارقه ،زنــان را در حکم واجب
بــودن هجرت و همچنین خــروج علیه حاکمان ظالم
مستثنی نمیشــمرد .از دیگر بدعتهای خوارج ازارقه
در فقه اســامی این بود که زنــای محصنه را موجب
سنگسار نمیدانستند و همچنین اعالم میکردند که تقیه
22
نــه در گفتار و نه در اعمال و رفتار جایز نیســت.
همچنین آنها معتقد بودند که همه مســلمانان را که در
کتاب و تفســیر با آنان همعقیده نیستند ،به توبه وادار
کنند و بیان میکردند که در عبادت کردن نباید انگیزه
و توقعی باشــد که افراد از طریق آن سعی در رسیدن
به اهداف خود داشته باشند .مسلمانان باید عبادت را
تنهــا به خاطر خود عبادت انجام دهند 23.درگیر بودن
مداوم در جنگ و کوتاهی حیات این فرقه موجب شد
که فرصتی برای تدوین تعالیم مذهبی خود نیابند و در
واقــع بهرغم اینکه در میان آنان مردمانی اهل دانش و
ادب وجود داشــتند ،پایگاههای آنان هرگز به عنوان
24
محافل فرهنگی شهرت نیافت.

است.
نخســتین عقیدهای که همه خوارج به آن معتقد بودند،
باور آنها در مورد تحکیم اســت .آنان پس از ماجرای
حکمیت در جنگ صفین ،شــروع به مخالفت نموده و
پس از آنکه ســند تحکیم امضا شد ،گفتند ما رضایت
نمیدهیم که در دین خدا ،افراد و اشــخاص حکمیت
کنند؛ «ال حکم اال هلل» شعار آنها قرار گرفت که برگرفته
از آیــات قرآن بود 14.حضرت علی(ع) در پاســخ به
آنان فرموده اســت :عبارت «ال حکم اال هلل» ســخن
15
حقی است که خوارج از آن باطلی را اراده کردهاند.
دومین عقیدهای که خوارج از جمله ازارقه به آن معتقد
بودند ،کافر دانستن مسلمانی بود که از او گناه کبیرهای
ســر زده باشــد؛ زیرا با این عمل فرد از اسالم خارج
میشود ،مگر اینکه توبه کند؛ زیرا باور آنها میان ایمان
16
و کفر واســطهای نیست و عمل هم جزء ایمان است.
این اعتقاد خوارج سبب تندروی آنها میشد و اکثریت
مســلمانان را که روش آنهــا را نمیپذیرفتند ،تکفیر
17
میکردند و حتی به کشتار آنها دست میزدند.
نافــع بن ازرق اولين كســي بود كــه در بين خوارج
اختــاف افكند و حتي كســاني از خــوارج را كه به
سپاه او نميپيوستند ،كافر ميشمرد .او در عقيده خود
درباره مخالفان چنان تندروي كرد كه حتي معتقد شد
18
براساس آيات قرآن اطفال مشركان در جهنم هستند
و كشتن آنها واجب است 19.از ديگر ديدگاههاي ازارقه
اين است كه همه مســلمانان كافر هستند و شهرهاي داليل حضور خوارج ازارقه در کرمان
آنان بالد شــرك است؛ مگر كســاني كه به دارالهجره يكي از مهمتريــن گروههاي خوارج كه در ايران و به
بيايند و نافع پيوســتن شخص به سپاهيانش را دليل بر ویژه كرمان حضوري فعال داشت ،گروه خوارج ازارقه
بود .آنان پيروان نافع بن ازرق بودند كه از تندروترين
 . 14انعام.57 ،
و خشنترين گروههاي خوارج به شمار ميآمدند .از
 . 15نهج البالغه ،ص.126
نظر سياسي ازارقه در حوادث نيمه دوم قرن اول قمري
 . 16مقاالت االسالمیین ،ص.59
 . 17نمونه این دســته افراد ،عبداهلل بن خبــاب صحابی پیامبر بود که
وقتی با خوارج روبهرو شــد ،به جرم اینکه گفت علی بن ابیطالب به
دین خدا از شــما آگاهتر است ،او و زن حاملهاش را کشتند (الفرق بین
الفرق ،ص.)43
 . 18نوح.27 ،
 . 19فرقه االزارقه ،ص.81

 . 20الكامل في اللغه و االدب ،ج ،2ص.240
 . 21مقاالت االسالمیین ،ص.65
 . 22الملل و النحل ،ص.136
 . 23مقاالت االسالمیین ،ص.57
« . 24ازارقه» ،ج ،7ص.727

 . 25همان.
 . 26مقاالت االسالمیین ،ص.189
 . 27تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3195

« . 28ازارقه» ،ج ،7ص.734
 . 29احسن التقاسيم ،ص.681
 . 30جبــال بارز از ارتفاعات كرمان به شــمار مــيرود كه در ناحيه
سردسير كرمان قرار دارد .منطقه كوهستاني ميان كهنوج كرمان ،هامون
جازموريان و خليج فارس كه امروزه محل تالقي سه استان بلوچستان،
كرمان و هرمزگان است ،جبال قُفص خوانده ميشد و در آنجا طوايف
كوفچ زندگي ميكردند (مسالك و ممالك ،ص.)239
 . 31حدود العالم من المشرق الي المغرب ،ص.31
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به ويژه در خالل سالهاي  64تا  78نقش حساسي ايفا
كردند و در اين برهه  14ســاله يك حكومت خارجي
كه در حال جنــگ و گريز بود را بنيــان نهادند و با
وجود كوتاهي عمر فعاليت آنان ،پيشــواياني چند به
خود ديدند 25.قلمرو تصرفي آنها شــامل منطقه اهواز
و ديگر شهرهاي خوزستان و ايالتهاي فارس و كرمان
بود.
خوارج ازارقه به علت دیدگاههای ســختگیرانه در
مســائل فقهی و احکام اســامی در برخورد با غیر
پیروان خود در ســرزمینهای عربی و اسالمی چندان
مورد استقبال قرار نگرفتند؛ اما در سرزمینهای جنوب
ایران از جمله ایالتهای فارس و کرمان و بعدا ً سیستان
تا حدی مــورد اقبال مردم قرار گرفتند .در بررســی
علت حمایت مردم ایالــت کرمان از ازارقه با عواملی
چند مواجه هســتیم که برخی از این عوامل مربوط به
دیدگاهها و عقاید خوارج ازارقه و برخی دیگر به نوع
برخورد حاکمان اســامی با خوارج و وضعیت کرمان
در نیمه دوم قرن اول قمری مربوط میباشد.
یکــی از عقاید اصلی خوارج عدم پذیرش ســیادت
قبیلــهای قریش بود که بنیامیه از آن بودند و شــرط
ِ
بــودن امــام را الزم
قریشــی بــودن و حتی عرب
نمیدانستند 26.این عقاید موجب واکنش جدی و شدید
حکام اســامی نســبت به فرق مختلف خوارج شد و
زندانهای ابنزیاد در کوفــه و بصره پر از طرفداران
خوارج بود که گاهی عدهای از آنها به بدترین شکل به
قتل میرسیدند 27.امویان و عمال آنها از هر راهی برای
کنترل مخالفان خود استفاده میکردند؛ اینان عمدت ًا سه
شیوه تزویر ،تطمیع و شمشــیر را به کار میبردند .در
مورد خوارج دو شــیوه اول پاسخگو نبود و آنان هم
که در مقابل سیاست شمشــیر توان مقاومت نداشتند
راه ســرزمینهای دور از مرکز خالفــت مانند کرمان
و عمان و ســایر نقاط دیگــر را در پیش میگرفتند.

عالوه بر ســختگیری خلفای اموی ،دارالکفر شمردن
مناطق عراق و حجاز از ســوی نافع بن ازرق و دیگر
رهبــران ازارقه و دادن فتوای لزوم مهاجرت به مناطق
تحت کنترل خوارج 28ســبب هجرت تعداد زیادی از
طرفداران ازارقه به کرمان گردید.
از ســوي ديگر نزديكي كرمان به عمان به عنوان يكي
از كانونهاي هميشــگي خوارج موقعيتي را براي ايالت
كرمان فراهم كرده بود كه ميتوانست بسيار مورد توجه
ازارقه قرار گيرد و در مواقع لزوم و در هنگام جنگ با
ســپاهيان خلفا ميتوانستند از خوارج ساكن در عمان
كمك بگيرند .در مقطعــي حتي گروهي از خوارج به
رهبري عطيه بن اســود از عمان به ايالت كرمان آمدند
و حتي در اين ايالت به ضرب سكه پرداختند .سرزمين
عمان به دليل همين نزديكي به عنوان عقبه و پشتيبان
ازارقه عمــل ميكرد و كانون فعاليتهاي خوارج نیز در
كرمان در جنوب اين شــهر و مخصوص ًا شهر جيرفت
بوده است.
از ديگــر عوامل حضــور خــوارج در ايالت كرمان،
ويژگيهاي طبيعــي و جغرافيايي اين ســرزمين بود.
جغرافينويســان قرون نخستين اســامي ،سرزمين
كرمان را برخالف فارس ســرزمينی يكپارچه معرفي
نميكنند 29و در بيان راهها و شهرهاي اين ايالت عالوه
بر دوري شهرها از يكديگر به وجود كويرهاي پهناور
و همچنين كوههاي سر به فلك كشيده مانند ارتفاعات
بارز و جبال قُفص 30كه شهرهاي اين ايالت را در ميان
خود گرفته بود ،اشــاره ميكنند 31.وجود درياي عمان
و خليج فارس در جنوب اين ايالت ،كرمان را همچون
دژي طبيعي و استوار براي خروج تبديل كرده بود .آنها
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عالوه بر آنكه ميتوانستند در مقابل سپاهيان اعزامي از
مركز خالفت اسالمي مقابله كنند ،با توجه به گستردگي
ايالــت كرمان و تنوع آب و هوايي اين منطقه از لحاظ
آذوقه و ديگر اقالم مورد نياز چندان با مشكل روبهرو
نبودند.
در ميان همه عواملي كــه منجر به حضور خوارج در
ايالت كرمان شــد ،عامل حمايت مردمي و اقبال آنها
به خوارج ازارقه از ســاير عوامل مهمتر بود .خوارج
توانســتند با استفاده از همين عنصر تا سال  80قمري
در جنوب شــرق ايران حضوري فعال داشته باشند و
حكومتي خودگردان در اين قســمت از ايران تشكيل
دهند .پيوستن ســريع موالي و نومسلمانان به صفوف
خوارج ،باعث شــد اين جريــان در مقاطعي از زمان
به خطري عظيم براي اشــرافيت عــرب مبدل گردد
كه وجود جنبههاي تســاوي جويانــه در اين حركت
سياسي ،مذهبي ســبب حمايت موالي از آنها ميشد.
موضعگيريهاي عدالتطلبانــه خوارج عصر اموي در
مســائل اقتصادي ،اجتماعي در نقطــه مقابل نظریات
بنياميه بود و ميتوانست به نفع اقشار محروم و عناصر
غيرعرب و خصوص ًا ايرانياني باشــد كه با ديده تحقير
به آنها نگريسته ميشد 32.در حالي که خالفت بنياميه
نوعي اشــرافيت قبيلهاي بود و فقط به دنبال افزايش
درآمدهاي مالي خود بود و عالوه بر مالياتهاي شرعي
كه بايد اهــل ذمه پرداخت ميكرد؛ مالياتهاي نوروز و
مهرگان را هم بر موالي تحميل كرده بود ،از سوي ديگر
در مقابل تحقيرهاي بنياميــه برخوردهاي خوارج با
اهل ذمه ،مسالمتآميز و دور از خشونت بود .اهل ذمه
تا وقتي كه به ذمه خويش وفا ميكردند ،در نزد خوارج
از امنيت كامل برخوردار بودند 33.حتي يكي از خوارج
كه خوكي را كشــته بود ،زماني كه فهميد متعلق به اهل
34
ذمه است ،او را يافت و رضايتش را جلب كرد.
عالوه بر حمايت ايرانيــان و مردم بومي ايالت كرمان
 . 32خوارج در ايران ،ص.58
 . 33الحور العين ،ص.177
 . 34تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3627

نميتوان از نقش مهاجران عرب ســاكن در كرمان در
حمايت از تشــكيالت خوارج غافل بود .اين ايالت از
كانونهاي مهم جذب مهاجران عرب به شمار ميرفت
و حتي ســابقه مهاجرت اعراب به كرمان به روزگار
قبل از اســام بر ميگردد كه شــاپور اول دستهاي از
اعراب قبيلههاي تغلب ،عبدالقيس و بكر بن وائل را در
كرمان اســكان داد 35.همچنين بيشتر اعرابي كه بعد از
ورود اسالم به ايالت كرمان مهاجرت كردند از سواحل
جنوبي خليج فارس؛ يعني عمان و بحرين و با عبور از
دريا به اين ايالت وارد و در آن ساكن شدند .بخشهايي
از مــردم همين قبايل به كرمان كــوچ كردند و عالوه
بر آن ارتباط خود را با ســرزمينهاي اصلي از طريق
تجارت دريايي و در دست گرفتن بنادر جنوبي ايالت
حفظ كردند 36.همچنيــن عصبيت قبيلهاي و پيامد آن
رقابتهاي قبيلهاي در حمايت اعراب ســاكن در كرمان
از خوارج تأثير بســياري داشته است .قبايل ساكن در
كرمان نــه از قريش بلكه از قبايلي بودند كه با قريش
در رقابــت بودند و در نظر بنياميه هم اين قبايل مانند
موالي از ســهم مساوي با بنياميه در قدرت برخوردار
نبودنــد .وجود اين عامل ميتوانســت باعث حمايت
اعــراب مهاجر ايالت از ازارقه همــراه با مردم بومي
باشد .از ســوي ديگر زماني كه خوارج حضور خود
را در كرمــان تثبيت كردند ،براي جمعآوري مالياتها و
اداره حكومــت خودگردان خود بينياز از همكاري با
مردم بومي نبودند.
خــوارج براي جلب همكاري ايرانيان و بوميان كرمان
به آنان آزادي عمل بيشتري ميدادند كه اين موضوع از
مدارك سكه شناختي كه از بررسي سكههاي بر جاي
مانده از خوارج ازارقه به دســت آمده ،به خوبي قابل
اثبات است .سكههاي اين گروه يكي از طوالنيترين
دورههاي ضرب را در بين سكههاي عرب ـ ساساني
دارا هستند كه نخستين نمونههاي سكههاي اين گروه
تاريخ  57قمري و آخرين آنها را ميتوان ســكههاي
 . 35همان ،ج ،7صص.605-601
 . 36فتوح البلدان ،ص.546

عطيه بن اسود ديد كه تاريخ  72قمري را بر خود دارد.
شهر محل ضرب اين ســكهها ،كرمان است 37.ضرب
سكه براي خوارج بيشتر يك عمل رسمي و حكومتی
به حســاب ميآمد ،نه يك سند هويتي .به همين دليل
نام رهبران آنهــا را نميتوان به درســتي از البهالي
سكههايشان شــناخت .عالوه بر آن خوارج گاهي به
ســرعت رهبران خود را تغيير ميدادند و شخصي را
از ميان مردم عادي و سربازي ساده را به عنوان رهبر
انتخاب ميكردند .در اين ميان سكه فردي به نام عبداهلل
38
در اياالت گوناگون كرمان ضرب شده است.

 . 37عرب ساساني؛ سكههاي دوره جنگ داخلي ،صص127و.128
 . 38همان ،ص.69
 . 39تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص211؛ خوارج در تاریخ ،ص.74
 . 40تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3198

 . 41تاريخ كرمان ،ص.285
 . 42تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3199
 . 43اخبار الطوال ،ص315؛ الكامل في اللغه و االدب ،ج ،2ص.242
 . 44تاریخ الرســل و الملوک ،ج ،7ص3257؛ مروج الذهب و معادن
الجوهر ،ص.130
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حضور سياســي ـ اجتماعي خوارج ازارقه در
كرمان
با شــهادت حضرت علی(ع) توسط یکی از خوارج و
صلح امام حسن(ع) با معاویه ،خالفت اسالمی به دست
امویان افتاد .معاویــه و حاکمان وی در کوفه و بصره
توانســتند ،شورشــهای خوارج را در مناطق مختلف
ســرکوب کنند .در زمان یزید کانون فعالیتهای خوارج
شهر کوفه و نواحی اطراف آن بود ،ولیکن با مرگ یزید
و شــروع درگیریهای قبیلهای در بصره و فرار عبیداهلل
بن زیاد از عراق ،کانون فعالیت خوارج هم به این شهر
منتقل گردید و با گریختــن خارجیان زندانی فعالیت
مجدد آنها در این ناحیه از عراق شروع شد 39.خوارج
بصره به رهبری نافع بن ازرق با پیوســتن به ابنزیبر
در قیام علیه بنیامیه شــرکت نمودند .نافع در این شهر
و با طــرح ادعاهایی جدید ،فرقهای جدید در خوارج
ایجاد کرد .پس از آن بود که نافع بن ازرق با  300نفر
خوارج بصره با این هدف که یا به شهادت نایل آیند یا
اینکه چراغ راه دیگران شــوند و قوانین شریعت را در
دنیا بر پای دارند ،قیام خود را در بصره در ســال 64
40
قمری آغاز کردند.
كرمان و شهرهاي اطراف آن مانند سيرجان و جيرفت

در عهد بنياميه پايگاه مطمئني براي خوارج شــده بود
و خوارج با همه اختالفات درون گروهي كه داشــتند،
در هر كجا كه از سپاهيان خلفا شكست ميخوردند به
ايالت كرمــان پناه ميبردند .آنها در این منطقه خود را
تقويت كرده و حمالت خود را دوباره به شهرهاي عراق
مخصوصــ ًا بصره آغاز ميكردند .با آنكه كرمان پايگاه
اصلي گروه ازارقه بود ،ولي «شبيب بن يزيد خارجي»
كه از خوارج ازارقه نبود ،پس از جنگ ســختي كه با
حجاج بن يوسف داشت؛ به كرمان رفت و ازارقه آنجا
مقدم وي را گرامي داشتند .بعد از آنكه شبيب نيروهاي
41
خود را تقويت كرد ،دوباره به جنگ حجاج رفت.
رونــد حركت و قيام ازارقه كه با خروج نافع بن ازرق
در بصره در ســال  64قمري شــروع و در نهايت با
شكست آنان در سال  80قمري در شهر جيرفت پايان
يافت ،به مدت  15ســال طول كشيد .نافع بن ازرق با
نوشتن نامههايي به ديگر سران خوارج انديشه خود را
شرح داد و با مقايسه زمان خود با شرايط زمان هجرت
پيامبر و جنگ كفار و مشــركان آنان را به سوي خود
فراخواند 42.سپس وي حمله خود را به بصره آغاز كرد
و عبداهلل بن حارث ـ امير بصره ـ مســلم بن كريز را
به جنگ با ازارقه فرســتاد كه موفق شد خوارج را تا
سرزمين اهواز عقب براند و در مكاني به نام «دوالب»
در خوزســتان پس از نبردي سنگين نافع بن ازرق را
43
بكشد.
پس از مرگ نافع ،خوارج با عبداهلل بن ماهوز و سپس
برادرش عبيداهلل بن ماهوز بيعــت كردند .مردم بصره
كــه از انتقام خوارج ميترســيدند ،از عبداهلل بن زبير
درخواســت كمك كردند و وي حــارث بن عبداهلل را
فرستاد .حارث پس از مشــورت با بزرگان و اشراف
بصرهُ ،مهلب بن ابي صفره را به عنوان فرمانده ســپاه
بصريان عليه خــوارج برگزيد 44.مهلــب قبل از اين
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انتخاب ،سابقه حضور در كرمان و سيستان را داشت.
وي در جواني جزء ســپاه عبدالرحمن بن ســمره در
آن منطقه بــود .وي به دليل شــجاعت و زيركي در
همان زمان موفق شــده بود كارواني از بازرگانان را
که در بيابانهاي كرمان اسير قوم قفص شده بودند را به
تنهايي نجات دهد .اين واقعه سبب شهرت وي و باال
رفتن مقام مهلب نزد عبدالرحمن بن ســمره شد و به
45
عنوان يكي از فرماندهان سپاه سيستان برگزيده شد.
مهلب با انتخــاب  20هزار نفر از ميان مردم بصره به
خصوص قبيله ازد كه خود متعلق به آنها بود ،به سوي
46
خوزستان كه محل تجمع خوارج بود ،حركت كرد.
در اين مرحله از جنگهاي خوارج با مهلب ،وضعيت
آنان از لحاظ امكانات و تجهيزات به علت در اختيار
داشتن خراج سرزمينهايي از اهواز تا كرمان به مراتب
بهتر از ســپاه بصره بود؛ به همين دليل در ابتدا موفق
47
شدند كه بصريان را شكست دهند.
در نبردي ديگر در ســال  65قمري ،پيروزي از آن
سپاهيان بصره شد و عبيداهلل بن ماهوز به همراه هفت
هزار تن از ســپاه خوارج كشته شدند .خوارج در پي
اين شكست با زبير بن ماهوز بيعت كردند و به سوي
كرمان عقبنشــيني كردند 48.پس از مدتي مهلب از
سوي مصعب بن زبير به جنگ با مختار ثقفي احضار
و به ناچار مجبور به قرارداد صلح  18ماهه با خوارج
ازارقه در كرمان شد 49.زبير بن ماهوز در اين فاصله
و به مدت چهار ماه به تقويت ســپاه ازارقه پرداخت
و به قصد تصرف بصره ،به سمت اهواز رفت .مصعب
بن زبير با ســپاه خود به سوي خوارج حركت كرد و
ســپاهي نيز از فارس به فرماندهي عمر بن عبيداهلل به
سوي آنان فرستاد .خوارج كه خود را در محاصره با
نيروهاي مصعب ميديدند ،بــه جاي حمله به بصره؛
 . 45تاريخ سيستان ،ص.86
 . 46اخبار الطوال ،ص.317
 . 47تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،7ص.3260
 . 48تاريخ نامه طبري ،ج ،2ص.742
 . 49اخبار الطوال ،ص.348

مداين را تصرف كردند .خوارج در اين شــهر با مردم
به خشــونت رفتار كردند و حتي شكم زنان آبستن را
دريدنــد كه البته اين امر با عقايــد افراطي ازارقه در
50
كشتار زنان و كودكان مخالفان خود ،منافات نداشت.
خوارج پس از اين دوباره به داخل ايران عقبنشيني
و اصفهان را به مدت هفت ماه محاصره كردند .در اين
وضعيت كه آذوقه ناياب شــده بود ،مردم اصفهان به
همــراه حاكم خود به خوارج حمله كردند كه منجر به
51
شكســت خوارج و كشته شدن زبير بن ماهوز شد.
پس از اين خوارج با قَطري بــن فجاء بيعت كردند.
وي مجددا ً ازارقــه را به كرمان برد و خوارج در اين
ايالت حكومت خودگردان تأسيس كرده و سكههايي
با ســجع پهلوي ،حاكي از نام قَطــري و لقب وي ـ
اميرالمؤمنين ـ مربوط به ســالهاي دهه  70قمري در
52
اين نواحي ضرب كردهاند.
در سال  72قمري ،مصعب بن زبير به دست عبدالملك
بن مروان به قتل رســيد و اين مسئله سبب شد موقت ًا
آتش جنــگ ميان حكومت اموي و خوارج خاموش
شــود .انتخاب حجاج بن يوسف از سوي عبدالملك
بن مروان بــراي حكومت عراق ،نقطه عطفي در نبرد
با خــوارج بود 53.در آن زمان كرمــان ،فارس و در
حقيقت همه ايــران زير نظر او قرار گرفتُ .مهلب نيز
بار ديگر به جنگ با خوارج گمارده شــدُ .مهلب در
جنگ با خوارج تــاش فراواني كرد و صحنه اصلي
نبردهاي وي شــهرهاي فــارس و ايالت كرمان بود.
ُمهلب نزديك ســه سال در شاپور فارس با قَطري بن
فجاء و ازارقه نبرد كرد كه بعد از شكســت خوارج،
آنان مجبور شدند به كرمان عقبنشيني كنند و فارس
 . 50الكامــل في اللغــه و االدب ،ج ،2ص226؛ تاريخ نامه طبري،
ج ،2ص.771
 . 51تاریخ الرســل و الملــوک ،ج ،8ص4343؛ تاریخ کامل بزرگ
اسالم و ایران ،ج ،6ص.167
 . 52عصر زرين فرهنگ ايران ،ص.135
 . 53خــوارج در ايران ،ص .97برای اطالع بیشــتر نک« :حجاج و
نقش وی در تحکیم و تثبیت خالفت اموی» ،صص.151-137

 .54تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،8ص.3642
 . 55اخبار الطوال ،ص321؛ تاريخ كرمان ،ص.287
 . 56تاریخ الرسل و الملوک ،ج ،8ص.3644
 . 57تاریخ الرســل و الملــوک ،ج ،8ص3645؛ الكامل في اللغه و
االدب ،ج ،2ص.293
 . 58همان.

پيامدهاي حضور خوارج ازارقه در كرمان
حضور خــوارج در كرمان كه بالفاصله پس از پايان
جنگ نهروان صورت گرفت ،پيامدهاي بسياري براي
مردم كرمان داشــت .مهمترين نتيجه حضور طوالني
مدت آنها در اين منطقه ،گســترش اســام و كمك
بسيار مؤثر به جريان اسالمي شدن اين ايالت و روند
 . 59تاریخ الرســل و الملوک ،ج ،8ص3645؛ تاریخ یعقوبی ،ج،2
ص.226
 . 60اخبار الطوال ،ص.324
 . 61الكامل في اللغه و االدب ،ج ،2ص.305
 . 62تاريخ كرمان ،ص.288
 . 63تاریخ الرســل و الملوک ،ج ،8ص3661؛ تاریخ یعقوبی ،ج،2
ص.227
 . 64مهاجرت قبایل عربی در صدر اسالم ،ص.68
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از دست آنان خارج گرديد 54.پس از آن ،عبدالملك
خراج ســرزمين فارس را در اختيار مهلب قرار داد
تا با آن به تقويت ســپاهيان خود براي ادامه جنگ با
قطري در كرمان بپردازد .جنگ ميان خوارج ازارقه و
55
ســپاهيان ُمهلب به مدت  10شبانه روز طول كشيد
كه نتيجهاي دربر نداشت.
ناتواني ســپاهيان عراق در از بين بردن ازارقه سبب
گرديد كه آنان همچنان نيروي مسلط بر كرمان باشند
و مهلب براي شكست آنان به انتظار يك اتفاق مانند
مرگ همهگير ،گرســنگي و يا بروز اختالف در بين
خوارج باشــد 56.در نهايت انتظار مهلب برآورده شد
و بين آنان تفرقه افتاد .هنگامي كه قطري از سيرجان
به مشيز (بردســير كنوني) در حال حركت بود ،يكي
از فرماندهان سپاه يكي از خوارج را كشت .خوارج
خواستار قصاص شــدند ولي قطري به دليل سوابق
ارزنــده وي از قصاص خودداري كرد .به همين دليل
در ميــان خوارج اختالف افتــاد .اين حادثه و وقوع
حوادث مشابه آن بود كه ســبب شد ،عده زيادي از
خوارج از سپاه قطري جدا شوند و با عبد ربه الكبير
كه از موالي بود ،بيعت كردند 57.در مورد تعداد نفراتي
كه از قطري جدا شــدند ،منابع آمــار مختلفي ارائه
ميدهند؛ به نوشته مبرد بيش از نيمي از ازارقه؛ يعني
حدود هشــت هزار نفر به عبد ربه الكبير پيوستند و
طبري از پيوستن ســه چهارم از خوارج به عبد ربه
58
الكبير خبر ميدهد.
جنگ خوارج با مهلب مجددا ً آغاز شد .در جيرفت،
جنــوب ايالت كرمان ،دو طرف بــه مدت يك ماه با
يكديگر درگير و حدود دو هزار نفر از خوارج كشته
شــدند .پس از این قطري و پيروانش مجبور به ترك
جيرفت و ايالت كرمان شــدند و ســرانجام به سوي

طبرستان رهسپار گردیدند 59.مهلب بالفاصله پس از
جدايي قطري ،شــهر جيرفت را در محاصره گرفت.
خوارج در محاصره مقاومت كردند ،اما مهلب با طرح
نقشهاي و عقبنشيني ظاهري موفق به فريب ازارقه
شــد .آنان از شهر بيرون آمدند و با يزيد بن مهلب كه
در كميــن آنها بود ،جنگيدند 60.در اين نبرد در حدود
چهار هزار نفر از خوارج از جمله رهبرشان عبد ربه
الكبير به قتل رســيدند .مهلب وارد شهر جيرفت شد
و تمام دارايي خوارج را مصادره كرد .همچنين پســر
مهلب با تعقيب خوارج ،در چهار فرســنگي جيرفت
باقيمانده آنــان را از بين برد 61.عدهاي از خوارج نيز
كه باقيمانده بودند ،به قبايل بلوچ ســاكن در كرمان
پناهنده شدند و در آنها مستحيل گشتند 62.با شكست
نهايي ازارقه در شهر جيرفت ،مهلب به دستور حجاج
حكومت كرمان را به فرزندش يزيد سپرد و خود نيز
در عراق مورد ســتايش عبدالملــك بن مروان قرار
گرفت و حكومت بر خراســان را به عنوان پاداش از
وي دريافــت كرد 63.مهلب با عده كمي از افرادش به
عراق بازگشــت و به احتمال زياد سكونت برخي از
آل مهلب در شــهر جيرفت در همين دوره انجام شده
64
باشد.
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اسالمپذيري مردم كرمان بود .پس از مهاجرت اوليه
مســلمانان عرب به ايران ،ورود خوارج آغاز دومين
مرحله مهاجرت اعراب از شبه جزيره عربستان به اين
ايالت بود .حجم اين مهاجرتها را ميتوان براســاس
تعداد ســربازان خوارج و حضــور آنها در ميدانهاي
نبرد و جنگ با ســپاهيان خلفا ســنجيد .به گزارش
شهرستاني ،تعداد سپاهيان خوارج كه پس از تقويت
خود در ايالت كرمان ،بصــره و كوفه را مورد حمله
65
قرار ميدادند ،هزاران نفر بود.
پس از پايان نبرد مهلب با ازارقه نيز عالوه بر سكونت
ســپاهيان وي در كرمان بايد به بازماندگان ازارقه در
اين ايالت و اســكان آنها در اين منطقه اشــاره كرد.
به نوشــته تاريخ كرمان ،طوايف عبداللهي ،ســابقي،
زينالديني و كبول كه اكنون در كرمان زندگي ميكنند،
از بازمانــدگان همان ازارقهاند كه با خانواده خود در
آنجا ســاكن شده و امروزه به دليل كثرت معاشرت با
اقوام بلوچ ،زبان آنهــا از عربي به بلوچي تغيير پيدا
كرده است 66.حضور بازماندگان خوارج حتي تا قرن
چهارم قمري بســيار مشــهود بوده است .به گزارش
جغرافينويسان مســلمان كه در اين دوره از شهر بم
ديدن كردهاند ،خارجيان در اين شهر هنوز گروه مهمي
بوده و براي خود مسجدي جداگانه داشتند كه عالوه
بر برپايي نماز ،صندوق خزانه آنها نيز وجود داشــته
است 67.برخورد تساويطلبانه ازارقه با مردم كرمان و
دادن آزادي عمل به مردم بومي كه به شكل مشخص
در سكههاي برجاي مانده از آن زمان ميتوان آن را
ديد ،تعامل مردم با آنان بسيار بيشتر از ارتباط مردم
با مهاجران دوره اول ميباشد 68.اين عامل توانست در
گسترش اسالم و مذهب خارجي در اين ايالت نقش
مؤثري داشته باشــد؛ زيرا حضور آنان سبب گرديد
نوع ديگري از اسالم كه متفاوت با اسالم اموي بود به

مردم اين منطقه معرفي شود.
البته حضور خوارج در كرمان براي مردم كرمان تبعات
منفي نيز به همراه داشــت .از جمله دشــمني خلفا و
سپاهيان آنان با مردم كرمان ،همچنين به هنگام وقوع
جنگ در اين ايالت و محاصره شدن شهرها و يا قطع
راههاي ارتباطي به شدت تحت فشار قرار ميگرفت
و يا اينكه بعد از پيروزي ســپاهيان مهلب بر خوارج
بسياري از مردم بومي اين ايالت به جرم همكاري با
ازارقه كشته شدند و تعداد زيادي از آتشكدههاي آن
69
منطقه ويران و به جاي آن مسجد ساخته شد.
عالوه بر تأثير مهاجرت خوارج در گســترش اسالم
در كرمان ،فعاليت مبلغان آنها نيز بر جريان اســامي
شدن اين ايالت بسيار مؤثر بوده است .منابع تاريخي
بســياري از سران و بزرگان خوارج را فقهاي مشهور
زمان خود معرفي ميكنند ،افرادي مانند نافع بن ازرق،
عبيــده بن هالل و عبد ربه الكبير كه برخي از آنها در
ايالت كرمان حضوري فعال داشتند 70.همچنين كثرت
عبادت و دنياگريزي خــوارج و خطبههاي آنان در
زمينه شــهادت در راه خدا در كتب تاريخي به ثبت
رسيده است 71.حضور مبلغاني با اين ويژگيها در ميان
مردم بومي كرمان ،در تغيير نگرش مردم و تشــويق
آنان به پذيرش اســام از نوع خارجي تأثير بسياري
داشته است.
ازارقــه همچنين با اهــل ذمه با عطوفــت برخورد
ميكردند .آنان براي تغيير دين زرتشــت به خشونت
متوسل نميشدند ،بلكه با آنان بر اساس قراردادهاي
اهل ذمه آزادي بســياري ميدادند و اين مسئله سبب
جذب مردم بومي كرمان به ازارقه شد 72.بر اين اساس
حضور ايرانيان و موالي در نبردهاي خوارج پررنگ
بود و همچنين برخي از رهبران ازارقه مانند عبد ربه
الكبيــر و عبد ربه الصغير از موالي تأثيرگذار در ميان

 . 65الملل و النحل ،ص.136
 . 66تاريخ كرمان ،ص.288
 . 67مسالك و ممالك ،ص.143

 . 69با من به كرمان بياييد ،ص.111
 . 70الكامل في اللغه و االدب ،ج ،2ص.157
 . 71همان ،ج ،2ص.302
 . 72الملل و النحل ،ص.136

68 . “Azarica”, p.810.

خوارج بودند .جغرافيــاي فعاليت مبلغان خوارج كه
در آن به موفقيت بيشــتري دست پيدا كرده بودند ،دو
شهر مركزي ايالت كرمان؛ يعني بم و جيرفت بود؛ اما
حضور خاندان مهلب در ايالت كرمان ســبب كمرنگ
شــدن مذهب ازارقه در اين ناحيه شد و در مراحل
تاريخي بعد از حضور خوارج ،مردم كرمان بر مذهب
73
امام ابوحنيفه و امام شافعي بودهاند.

 . 73عقد العلی للموقف االعلی ،ص.75
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نتيجهگيري
 .1فتح ایالت کرمان به دســت مسلمانان سبب ورود
اســام به این منطقه شــد .در ابتدای حضور اعراب،
مردم بومی کرمان حاضر به پذیرش حاکمیت اعراب
نبودند و به همین دلیل دســت به شورشــهای متعدد
زدند .همچنیــن دور بودن این ایالت از مرکز خالفت
اســامی و موقعیت طبیعی آن؛ اداره کرمان را برای
اعراب مشــکل میکرد و آنها نمیتوانســتند بر همه
مناطق کنترل داشته باشند.
 .2با گذشت زمان و تسلط نسبی مسلمانان بر ایالت
کرمان ،زمینه مســاعد برای مهاجرت قبایل عرب به
این نواحی فراهم شــد .عالوه بر این مهاجرت اولیه،
کرمــان با دوره جدیدی از مهاجــرت قبایل و افراد
ناراضی و یا مورد تعقیب خالفت مرکزی مواجه شد
که مهمترین آنها مهاجرت خوارج ازارقه بود.
 .3طــرفداران گروه خوارج نه با هدف گســترش
اســام ،بلکه برای یافتن پناهگاهی بــرای زندگی
و مقاومت در برابر ســپاهیان خلفــا و بهرهگیری از
موقعیت حساس ایالت کرمان به این ناحیه مهاجرت
کردند؛ اما فعالیت آنان برای جذب طرفدار در میان
مردم بومی و زرتشــتی کرمان ،تبدیل به عامل مهمی
برای گسترش اسالم گردید.
 .4وجود اندیشههای مساواتطلبانه خوارج در برابر
تبعیضهای حاکمان بنیامیه ،تالشهای صادقانه مبلغان
آنها و همچنین آزادیهایــی که خوارج به مردم بومی
میداند؛ ســبب نفوذ خوارج ازارقــه در میان اهالی

کرمان شد.
 .5ازارقه در زمان قطری و برادران ماهوز در کرمان
دردسر فراوان برای امویان ایجاد کردند .حکوت اموی
در مقابله با انتخــاب فرماندهان برگزیده خود مانند
مهلب بن ابیصفره در پی ســرکوب ازارقه برمیآمد؛
امــا در زمان عبدالملک بن مــروان ،حکومت اموی
بر اوضاع ســرزمینهای خود مســلط شد و توانست
حمالت خوارج را نیز دفع کند و توانســت بر منطقه
کرمان مسلط شود.
 .6ازارقه به دلیل داشــتن عقایــد افراطی در برخی
از احکام اســامی ،تفرق و دستهبندی و عدم توجه
به نقش و جایگاه رهبری در میان خودشــان ،نقش
مقطعی در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی کرمان در سده
نخست قمری داشتهاند.
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سال دهم
شماره -38زمستان 1393

 قرآن كريم. ابناثیر ،عزالدین علی ،تاریخ کامل بزرگ اسالم وایران ،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خلیلی ،تهران،
مؤسسه مطبوعات علمی1371 ،ش.
 اشــپولر ،برتولد ،تاریخ ایران در قرون نخســتیناســامی ،ترجمه جواد فالطوری ،تهــران ،علمي و
فرهنگي1369 ،ش.
 اشــعری ،ابوالحسن علی بن اســماعیل ،مقاالتاالســامیین و اختــاف المصلین ،ترجمه محســن
مؤیدی ،تهران ،امیرکبیر 1362ش.
 اصطخري ،ابواســحاق ابراهيم ،مسالك و ممالك،به اهتمام ايرج افشار ،تهران ،علمي و فرهنگي ،چاپ
سوم1368 ،ش.
 اصفهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبین ،ترجمه هاشــمرسولي محالتي ،مقدمه و تصحيح از علياكبر غفاري،
تهران ،صدوق1349 ،ش.
 باســتاني پاريزي ،محمدابراهيم« ،ســير تحوالتمذهبــي كرمان» ،فصلنامه دانشــکده ادبیات و علوم
انســانی دانشــگاه تهران ،شــماره  ،92-91پاييز و
زمستان 1354ش.
 بغــدادی ،ابومنصور عبدالقاهــر ،الفرق بین الفرق،ترجمه محمدجواد مشــکور ،تهران ،اشــراقی ،چاپ
سوم1358 ،ش.
 بــاذری ،احمد بن یحیی ،فتــوح البلدان ،ترجمهمحمد متوکل ،تهران ،نقره1367 ،ش.
 بلعمي ،محمد بن محمد ،تاريخ نامه طبري ،تصحيح:محمد روشن ،تهران ،نشر نو1368 ،ش.
 پاكتچي ،احمد« ،ازارقــه» ،دائرة المعارف بزرگاسالمي ،زير نظر محمدكاظم موسوی بجنوردي ،ج،7
تهران ،مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمي ،چاپ دوم،
1377ش.
 تاريخ سيستان ،تصحيح ملك الشعراي بهار ،تهران،پديده ،چاپ سوم1376 ،ش.

 جعفری ،یعقوب ،خــوارج در تاریخ ،تهران ،دفترنشر فرهنگ اسالمی1371 ،ش.
 چوکســی ،جمشــید کرشاسب ،ســتیز و سازش؛زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران
نخستین سدههای اســامی ،ترجمه نادر میرسعیدی،
تهران ،ققنوس1381 ،ش.
 حدود العالم من المشــرق الي المغرب ،به كوششمنوچهر ستوده ،تهران ،كتابخانه طهوري1362 ،ش.
 حســن ،محمدرضا ،فرقه االزارقه ،نجف ،المكتبةالوطنيه1974 ،م.
 حميري ،ابوسعيد بن نشوان ،الحور العين ،تصحيح:كمال مصطفي ،تهران ،بینا1972 ،م.
 خيرانديش ،اســداهلل ،با من به كرمان بياييد ،تهران،وحيد1368 ،ش.
 دریایی ،تورج ،ســقوط ساسانیان ،ترجمه منصورهاتحادیه و فرحناز خانی حســینکلو ،تهران ،تاریخ
ایران ،چاپ دوم1383 ،ش.
 دينوري ،ابوحنیفه احمد بــن داود ،اخبار الطوال،ترجمه محمود مهــدوی دامغانی ،تهران ،نشــر نی،
1371ش.
 شــریف رضی ،نهــج البالغه ،ترجمــه علینقیفیضاالسالم ،تهران ،نشر فقیه1387 ،ش.
 شهرســتانی ،ابوالفتح محمد بن عبدالکریم ،الملل والنحل ،ترجمه محمدرضا جاللی نائینی ،تهران ،علمی
و فرهنگی1362 ،ش.
 طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الرســل و الملوک،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،اساطیر1368 ،ش.
 علــی ،صالح احمد ،مهاجرت قبایل عربی در صدراسالم ،ترجمه هادی انصاری ،قم ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه1384 ،ش.
 فراي ،ريچــارد ،عصر زرين فرهنگ ايران ،ترجمهمسعود رجبنيا ،تهران ،سروش1358 ،ش.
 -کرمانی ،افضلالدین ،عقــد العلی للموقف االعلی،

- Rubinacci, R, “Azarica”, Encyclopaedia Of
Islam, vol.1, Leiden, E.J.Brill, 1986.
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تصحیح :علی محمد عامری ،تهران ،کتابخانه مجلس،
1311ش.
 مبــرد ،محمد ،الكامل في اللغــه و االدب ،بيروت،دارالكتب العلميه1409 ،ق.
 مســعودی ،ابوالحسن علی بن حســین ،التنبیه واالشــراف ،ترجمه ابوالقاســم پاینده ،تهران ،علمی و
فرهنگی ،چاپ سوم1381 ،ش.
 همــو ،مروج الذهــب و معادن الجوهــر ،ترجمهابوالقاسم پاینده ،تهران ،علمی و فرهنگی1374 ،ش.
 مشــيري ،ملكايرج ،عرب ساســاني؛ سكههايدوره جنگ داخلي ،ترجمه مهديه دستمالچي ،تهران،
مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي پازينه1389 ،ش.
 مصلــح ،فائــق نجــم« ،الســکان العــرب فیإقلیم کرمان خــال القرن األول الهجــری» ،مجله
الفصليه المورخ العربي ،األمانة العامة المورخین العرب
بغداد ،شماره 1414 ،47ق.
 -مفتخري ،حســين« ،حجاج و نقش وی در تحکیم

و تثبیــت خالفت اموی» ،فصلنامــه مطالعات تاریخ
اسالم ،پژوهشــکده تاریخ اسالم ،سال ششم ،شماره
1393 ،20ش.
 همو ،خوارج در ايران (تا اواخر قرن سوم هجري)،تهران ،مركز بازشناسي اسالم و ايران1379 ،ش.
 مقدســي ،ابوعبداهلل ،احسن التقاســيم في معرفةاالقاليم ،ترجمه علينقي منزوي ،تهران ،شركت مؤلفان
و مترجمان ايران1361 ،ش.
 وزيري ،احمد علي خــان ،تاريخ كرمان ،تصحيح:محمــد ابراهيم باســتاني پاريزي ،تهران ،ابنســينا،
1352ش.
 یعقوبــی ،ابنواضــح ،تاریــخ یعقوبــی ،ترجمهمحمدابراهیم آیتی ،تهــران ،علمی و فرهنگی ،چاپ
پنجم1366 ،ش.

