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  هیفقه و اعتقادات إباض
   محمدتقی سیفایی

  
  
  

  30/08/1396تاریخ پذیرش نهایی:     30/7/1396تاریخ دریافت: 
  

  چکیده
باشد. اباضیه بـه عنـوان    می در گرو شناخت صحیح از آن فرقهاي  تعامل صحیح با هر فرقه

ـ هاي  یکی از فرقه  وارج بـه شـمار  معاصر، فرقه اسالمی بسیار کهنی است که باقی مانده خ
و عدم ارتباط مناسـب سـایر مـذاهب    ها  رود اما همین انتساب کلی موجب سوء تفاهم می

شده است. شـناخت دقیـق ایـن فرقـه موجـب فهـم صـحیح فرصـت و         ها  اسالمی با آن
به بررسی اي  ارتباط با این فرقه خواهد شد. در مقاله حاضر با پژوهشی کتابخانههاي  چالش

شود. بدیهی است که شناخت بهتـر   می قه و اعتقادات اباضیه پرداختهتوصیفی اهم مسائل ف
فـرق   آن با سـایر فـرق خـوارج و   هاي  و تفاوتها  این فرقه موجب درك درست شباهت

  کند. می شود و زمینه تعامل شایسته را فراهم می اسالمی
  

  واژگان کلیدي 
  رجاباضیه، اباضی، فقه و اعتقادات اباضیه، عقاید، فقه، خوا

                                                                                                                                        
 یطلبه درس خارج فقه، پژوهشگر حوزه فرق اسالم 
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  إباضیه با آشنایی
  خوارج پیدایش
 خـویش  سـلطه  تحـت  منـاطق  از را شـام  منطقـه  عثمـان  خالفـت  زمان در امویان

 بـه  زمـان  در. بـود  داده تشـکیل  حکـومتی  خـود  براي آنجا در معاویه و دانستند می
 بـه  براي را عباس ابن عبداهللا تا گرفتند تصمیم ،ایشان) ع(علی امام رسیدن خالفت
 گفتـه  و معاویـه  سـفید  نامـه  با اما بدارند گسیل شام به حکومت امزم گرفتن دست

 کـه  آیـد  مـی  مردمی طرف از: «گفت می امام به خطاب که شدند رو هروب او فرستاده
 بـه  مناطق همه. »دهند نمی رضایت تو کشتن به جز واي  کشته را عثمان تو معتقدند

 در امـام  بـا  بیعت از بار سه ره معاویه. بودند کرده بیعت) ع(علی امام با شامات جز
 کـه  رسید امام به خبر اینکه تا رفت طفره بود شده فرستاده برایش که ییها نامه امان

. انـد  شـده  متحد او با معاویه از حمایت در شام مردم و شده آماده نبرد براي معاویه
 شکست شرف در معاویه سپاه جنگ، در .گردید آغاز صفین جنگ که بود گونه این

 سـپاه  کـه  کردنـد  اعـالم  آنها. برگشت ورق عاص بن عمرو نقشه با که بود نخورد
 ایـن  عمـق  به یاران از برخی و) ع(علی امام. است پذیرفته را قرآن حکمیت معاویه

 آنهـا  کـه  کـرد  مـی  اعتراض) ع(امام علی به کندي قیس بن اشعث اما بردند پی فتنه
 را ایشـان  پیشنهاد باید سوگند اخد به« :گفت اشعث. کنند می حق به دعوت را مردم

 نـام  به شخصی که رسید جایی به کار. »کنیم می تسلیم آنان به را تو گرنه و بپذیري
 فرسـتاده  حکمیـت  براي آنان اصرار با او با امام مخالفت وجود با اشعري ابوموسی

 قـرآن  طبـق  داور دو آن، طبـق  تـا  شد نوشتهاي  عهدنامه حکمیت اجراي براي. شد
 دو آن از و نشـوند  منحـرف  قـرآن  از خیانـت،  و نفـس  هـواي  پی در و ندکن حکم

 دو آن بـر  حکمـی  شدند منحرف خدا کتاب از اگر تا شد گرفته عهدها ترین محکم
 تـوان  اشـعري  ابوموسی که دانستند می خوبی به امام )90- 91(یعقوبی: .بود نخواهد

 کـه  کـرد  سفارش او به جندلال ۀبه دوم ابوموسی رفتن از قبل امام. ندارد را کار این
 کـه  بینم می گویا: فرمودند امام شد عازم ابوموسی وقتی ...و کند حکم خدا کتاب به
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 را او چـرا  است چنین او وقتی :کرد عرض رافع ابی ابن عبیداهللا .خورد می فریب او
 کـرد  می رفتار بندگان با علمش با خدا اگر :فرمودند وي به پاسخ در امام فرستادید؟

 )2/261 طالب ابی آل مناقب :شهرآشوب (ابن. نبود پیامبران فرستادن به نیازي دیگر
 از امـام  عـزل  ابوموسـی  حتـی  عاص بن عمرو خدعه با یعنی افتاد هم اتفاق همین

 حکمیـت  پذیرش به مجبور را امام که ییها همین ادامه در. کرد اعالم نیز را خالفت
 بـود  قـرآن  خـالف  حکمیت که پندار این با و برداشتند دست خود عقیده از کردند

 صـدد  در )67و40:یوسـف  ،57: ( انعـام  »إِنِ الْحکْم إِالَّ للّه« فرماید می قرآن که چرا
 دیگـر  بـار  را امـام  و کننـد  نقـض  را معاویـه  و امام بین صلحنامه و عهد تا برآمدند
 آن از فقـط  کـم ح گفتنـد:  و آمدند امام نزد لذا کنند. اشتباهی کار پذیرش به مجبور

 نیـز  تـو  کـردیم.  توبه و بازگشتیم و کردیم خطا حکمیت ماجراي در ما و خداست
 خواسـت  ایـن ) ع(منینؤامیرالمـ  .جوییم می بیزاري تو از ما وگرنه بکن را کار همین
 و اسـت  قـرآن  دستور و امر خالف پیمان و عهد نقض فرمودند: و نپذیرفتند را آنان

ـانَ    « :دندنمو تالوت را قرآن از آیاتی مـواْ األَی ـدتُّم والَ تَنقُضُ اهإِذَا ع اللّه دهفُواْ بِعأَوو
ـونَ      ـا تَفْعلُ م ـم  )93: (نحـل  »بعد تَوکیدها وقَد جعلْتُم اللّه علَیکُم کَفـیالً إِنَّ اللّـه یعلَ

 مسـئله . جسـت  یـزاري ب آنان از نیز امام و جستند رّيبود که آنان از امام تب گونه این
 بـه  صلحنامه، در منینؤامیرالم عنوان حذف گرفتند می اشکال امام به آنان که دیگري
 امـارت  از خـودت  دسـت  بـه  را خـودت  تو که گفتند می آنان. بود امام خود دست
 فرمودنـد  یـادآوري  را حدیبیه صلح ماجراي آنها به پاسخ در امام امااي  کرده برکنار

ـ  خـویش  دسـت  به را اهللا رسول لقب نیز )ص(اکرم پیامبر که  از مصـالحی  خـاطر  هب
  ...  و نمودند حذف صلحنامه
بـن عمـرو    ای هیابوبالل مرداس بن آد يخوارج به رهبر امیخوارج ق خیدر تار

 شیدایـ پ امیـ ق نیثمره ا رایز برخوردار است.اي  ژهیو تیاز اهم ریجر ای ریبن حد
: (طبـري  مشـهور شـد.   هیبـه نـام اباضـ   از خوارج بود که بعـدها   يتر فرقه معتدل

  )302-3/301: 14-4 الغدیر العقد عبدربه، ابن ،5/470
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  خوارجهاي  فرقه
  : بــرد مــی نـام  گونــه ایــن فرقـه  8 شــمارش بــا را خـوارج  فــرق تعــداد شهرسـتانی 

ــ1 ــی محکمــه ـ ــا اول ــه ی ــه - 2 حروری ــه - 3 ازارق    عجــارده - 5 بیهســیه - 4 نجدی
 از منشعب فرق تعداد نیز ) بغدادي1/9: (شهرستانیصفریه  - 8 اباضیه - 7 ثعالبه - 6

 امـا  )72/73: تـا  بـی  الفرق بین الفرق کند (بغدادي، می معرفی فرقه بیست را خوارج
ــط خــوارج اصــلی فــرق از اشــعري ــام را فرقــه 4 فق ــرد مــی ن    :از عبارتنــد کــه ب

  )18: 1999 االسالمیین مقاالت اباضیه (اشعري، - 4 صفریه - 3 نجدیه - 2 ازارقه - 1
  

  خوارج و اباضیه
باشـد   مـی  سـنت  اهل بهها  فرقه ترین نزدیک از یکی اباضیه افراد، بسیاري ادعاي به

 معتـدل  همین بتوان شاید و است شده معرفی نیز خوارج از معتدلاي  فرقه همچنین
 کنـونی  عصـر  تا آنان ماندن باقی دلیل را خوارجهاي  فرقه باقی نسبت به آنان بودن

 یـک  تنهـا  اباضـیه  فرقـه  پیرامـون  گوو گفت و بحث )2/214 الکامل :د(مبر دانست.
 نیـز  امـروزه  کـه  اسـت  خوارج ازاي  فرقه پیرامون بحث بلکه نیست تاریخی بحث

) 222ص 5ج اسالمی مذاهب و عقاید فرهنگ (سبحانی، .دارند خارجی موجودیت
 زمـره  در را اباضـیه  تا دارند بسیاري تالش إباضی اندیشمندان برخی اینکه وجود با

 و ملـل  علـم  بزرگان هرحال به ) اما72ص معمر، یحیی نکنند. (علی معرفی خوارج
 در کـه  کسـی  یعنـی  اسـت  اولـی  محکمه فهمند می خوارج کلمه از که چیزي نحل
 و کـرد  شـورش  و مخالفت و ایستاد) ع(علی منینؤامیرالم برضد صفین جنگ اثناي

 محکمـه هاي  فرقه از یکی اباضیه که تپذیرف ) باید132 شد. (نجیبی، خارج دین از
 نیز امروزه که باشد می باورهایی از یکی نیز حکمیت نپذیرفتن حتی و باشد می اولی

 مثـل  آنهـا  افراطیـان  بـر  خوارج اسم اختصاص ادعاي همچنین .کنند می دفاع آن از
ـ  عبـداهللا  بـر ) ع(علـی  امـام  عصر در نام این زیرا است مورد بی نجدیه و ازارقه  ناب
 نیـز  شـدند  کشـته  نهـروان  جنگ در که آن همراهان و ذوالخویصره و راسبی وهب
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  )200ص :5ج النحل و الملل فی بحوث است. (سبحانی، شده می اطالق
  

  افراطی خوارج و إباضیان مقایسه
 بـا  هـایی  تفـاوت  و دهنـد  مـی  تشکیل را خوارج معتدلهاي  شاخه صفریه و إباضیه
 إباضـیان  اینکـه:  از اسـت  عبارت آن از برخی مثالًد خوارج دارن افراطیهاي  شاخه

 بنـابراین  مشرك نه دانستند می کافر را غیرخارجی مسلمانان تندرو، خوارج بخالف
 آنکـه  ، حـال مخـالف بودنـد   دینـی  دالیـل  به قتل یعنی استعراض مسئله با إباضیان
 رخارجیغی مسلمانان زنان و فرزندان کشتن و کردند می عمل آن به افراطی خوارج

 از چیـز  هیچ تصرف آنان سالح تصرف جز به إباضیان همچنین .دانستند می مباح را
 اسـت  جـایز  غیرإباضـی  بـا  ازدواج مـذهب  ایـن  در .دانستند نمی مجاز را آنان مال

 آن وجـوب  به قائل افراطی خوارج مانند هم إباضیان که گفت باید امامت ودرمورد
 قـرار  را ظهـور  حالـت  کتمـان،  حالـت  مقابـل  در إباضـیان  که تفاوت این با نبودند

  )177ص تسنن، ( فرق ...و شود اظهار باید امامت که دهند می
  

  آن دیگر هاي نام و إباضیه تسمیه وجه
 از یکـی  وي .اسـت  شـده  گرفته تمیمی مرّي اباض ابن عبداهللا نام از فرقه این نام

 در کـه  تلفظـی . تاسـ  شـده  شـمرده  إباضیه مؤسس عنوان به که باشد می افرادي
 مؤلفـان  اما است أباضیه باشد می رایج فرقه این اسم براي عمان و جنوبی آفریقاي
 تـر  درسـت  را آن و کننـد  می تلفظ )الف کسر با( إباضیه را آن غالبا معاصر اباضی

ص  (همان، است. آمده نیز اباضه صورت به کلمه این )88ص (همدانی، دانند. می
داشـتند.   شـهرت  نیز بیادي و بیاسی هاي نام با عمان اباضیان نیبور، گفته به )142

 حقیقـت  در که کردند می معرفی نیز شراة نام به را خود ) اباضیان1884 (همدانی،
ه یا نخستین خوارج لقب 1905 (موتیلینسکی، است. بوده محکم(  
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  إباضیه به منسوب فرق
 ابوالحسـن  مثـل  رخـی ب لذا است شده مطرح مختلفی نظرات اباضیه فرق پیرامون

 اصحاب و حارثیه یزیدیه، حفصیه، فرقه 4 را آنها تعداد اشعري اسماعیل بن علی
 نیـز  اهللا سـبحانی حفظـه   اهللا آیـت  بزرگوار متکلم نظر است که کرده معرفی طاعت
 بغـدادي  کـه  تفاوت این با است اینچنین نیز بغدادي باشد نظر می نظر این مطابق
 کنـد. در  می معرفی فرقه سه را اباضیه فرق لذا داند می غالت فرقه جزء را یزیدیه
 فرقـه  عنـوان  بـه  آن از و بـرد  مـی  نام نیز وهبیه إباضیه شاخه از تسنن فرق کتاب
 و باشـد  نمـی  معتبر إباضیه دید ازها  بندي دسته این البته. کند می یاد خوارج معتدل

 حسـینیه،  خلفیـه،  نکاریـه،  از عبارتنـد  فـرق  آن که دانند می فرقه 6 را إباضیه آنها
 که است کرده اضافه نیز را یزیدیه فرقه 6 این به حزم ابن. فرثیه و سکاکیه عمریه،

  )129:1384 است. (مونس، شده رو هروب إباضیه شدید انکار با البته
  

  إباضیه بزرگان برخی
 نـام  ذکر به اینک کهاند  داشته وجود مؤثري هاي شخصیت إباضیه تاریخی سیر در

  .گردد می ذکر مطالبی نیاز صورت در و پرداخته آنان از برخی
  
  تمیمی إباض بن عبداهللاـ 1

 را صحابه برخی درس مجلس ظاهراً و آید می حساب به تابعین نخستین از ایشان
 مـروان  بـن  عبـدالملک  زمـان  تـا  و بوده معاویه عصر هم ایشان .است کرده درك

. اسـت  داشته وجود عبدالملک و او بین هایی نگاري نامه چراکه است داشته حیات
 امام« چون القابی با را او و هستند قائلاي  ویژه جایگاه و مقام ایشان براي إباضیان

 و عقایـد  إبـاض  ابـن . کننـد  مـی  یـاد  »القوم امام« ،»التحقیق اهل امام« ،»المسلمین
  :برد نام را زیر موارد توان می جمله آن از که کرد گذاري پایه را خاصی تفکرات
  .کنند پیروي پیامبر سنت و خدا کتاب از تنها اینکه به مردم دعوت -الف
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 قائـل  اینکـه  از جداي یعنی کرد می نفی را نژادي و موروثی خالفت تفکر -ب
 امـام  نیسـت  الزم که داشت نظر حتی نیست مهم فرزندي و پدر جانشینی در بود

  .باشد قریش از یا عرب از حتما
  .دانست می حرام را مردم از غیرشرعی هاي اتمالی گرفتن -ج
  .دانست نمی واجب را او کارگزاران و ستمگر حاکمان از اطاعت -د
 قشـر  فقیـر،  و غنی عجم، و عرب میان اینکه یعنی اجتماعی عدالت اجراي - ه
  ندارد وجود تفاوتی دست باال و دست پایین

 عبـداهللا  شاگردان از و بعینتا از یکی ایشان :عمانی الیحمدي االزدي زید بن جابر
 درك را بـدري  صـحابی  70 حـدود  و اسـت  بوده اکرم پیامبر عموزاده عباس بن

 حسـاب  بـه  اسالمی برجسته علماي و محدثین فقیهان، زمره از ایشان است. کرده
 حتـی  کـه  دارد منزلـت  و مقـام  إباضـیه  نزد قدري به زید بن جابر .است آمده می

 امـام « چـون  القـابی  او بـه  و اند داده استناد او به را خود مذهب إباضیه از بسیاري
 دهنـده  سـازمان  را او همچنـین اند  داده »المذهب اصل« و »االباضیه عمدة« ،»االول
 کـرد  بنـدي  جمع مختلف نظرات از اینگونه توان می دانند. می إباضیه مذهب اصلی

 بـا  إباضـیه  اجتماعیـ    سیاسی زعامت و بوده جابر با فکري و اعتقادي رهبري که
  )73:1987 است. (الشامخی، بوده إباض ابن

  
 کریمه ابی بن مسلم ابوعبیدهـ 2

 کـرده  مـی  زنـدگی  دوم قـرن  نخسـت  نیمه در که باشد می جابر شاگردان از ایشان
  .است داشته شهرت »کودین« به بوده و بنوتمیم موالی از ایشان. است

  
 بصري سعید بن سالمه یا سلمهـ 3

 و اسـت  یافتـه  حضور اسالمی مغرب در که بوده إباضی علماي نخستین از شانای
  .است پرداخته إباضیه عقاید ترویج و تبلیغ به

 فراهیدي حبیب بن ربیع -1
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 هاللی ذکوان بن سالم -2

 عنبري حصین بن علی ابوالحر -3

 خراسانی غانم بن بشر ابوغانم -4

 کدمی سعید بن محمد ابوسعید -5

  
  امروزي جغرافیاي

 بصـره،  عمان، چون مناطقی در إباضیه گذشته در گرفته صورت که ییاه نقل طبق
 امـروزه  امـا . داشتند موجودیت الجزایر و تونس لیبی، زنگبار، حضرموت، و یمن

 و) زواغـه  و نفوسـه  جبل( طرابلس و شرقی آفریقاي عمان، به إباضیان جغرافیاي
  )63: 1385 ر،(معم .باشد می محدود )مزب یا میزاب و ورقله( الجزایر جنوب
  
  إباضیه فقه

  إباضیان نظر از اجتهاد
 بن عبداهللا به منتسب را خود فقه فرقه، این برخی تصور خالف به نظرإباضیان، از

 دلیـل  بـه  جـابر . داننـد  مـی  زید بن جابر مدیون را امر این بیشتر و ندانسته إباض
 محـدثان  زا داشـته  مدینه و حجاز و بصره به جوانی دوران در که زیادي سفرهاي

 تـابع  حجـاز  فقـه  و حـدیث . اسـت  پذیرفته تأثیرها  بسیاري از نگاه در مناطق آن
 فقـه  و بودنـد  رأي اهـل  بیشـتر  بصره علماي که حالی در بود حدیث اهل مکتب

 بـر  بصره در را خود فقهی مبانی جابر اینکه از پس. بود آنها دوي هر از جابرمتأثر
 بن زید عایشه، از را وفقه حدیث و رفت مدینه به کرد دریافت رأي مکتب اساس
  .فراگرفت دیگر صحابه و عمر ابن خدري، سعید ابو ابوهریره، ثابت،

 از دلیـل  وقتـی  تـا  که بود گونه این شرعی احکام استنباط در جابر فقهی روش
 آورد نمـی  رأي و اجتهاد روبه داشت دسترس در صحابه سخنان و سنت و کتاب
 موارد بعضی در شرعی نص از خارج اجتهاد و رأي بردن کار به از جابر این بنابر
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 قیاس از استفاده بود جابر شاگردان از که کریمه ابی بن مسلم ابوعبیده .نداشت ابا
 گفـت  بایـد  إباضی مذهب طبق اما کرد می نهی بسیار شرعی احکام استنباط در را

 خـود  ايمبنـ  طبق إباضیان چراکه است نبوده مطلق صورت به نهی ایشان مقصود
 مجتهـد  و باشـند  نداشـته  دسـت  در موضوعی در آحاد هرچند حدیثی هیچ وقتی

 رأي مبناي این در جابر این بنابر. دانند می جایز را آن شود، قیاس انجام به مجبور
 در را قیاس و رأي عنوان هیچ به آنان چراکه است نبوده حدیث اهل تابع قیاس و

  .دانند نمی جایز شرعی حکم استنباط
 زمـانی  هـر  در آنان نظر طبق که چرا دانند می ضروري امري را اجتهاد باضیانا

  .شود تفسیر حوادث آن اصول به رجوع با باید که آید می پیش حوادثی
  :کنند می تقسیم نوع دو به و دانند می کفایی واجب را اجتهاد آنان

  فردي اجتهادـ 2   جماعی اجتهادـ 1
 امري پیرامون و شوند جمع دورهم اباضی گانبزر که است آن جماعی اجتهاد

 اسـاس  بـر  را حکمی نهایت در و کنند مشورت ندارند دلیلی سنت و کتاب از که
  .کنند تعیین مشابه احکام و اصولی و فقهی قواعد
 شـرعی  احکـام  تـا  بکنـد  را خود تالش تمام فقیه که است آن فردي اجتهاد و
  ...و کند استنباط را ظنی

 حجـت  معـامالت  و عبادات مثل دین فروع در فقط واحد خبر اباضیه نگاه در
. اسـت  ظنـی  واحـد  خبر آنکه حال است شرط یقین دین اصول در که چرا است
 محاســبی حــارث و کرابیســی حســین و ظــاهري حــزم ابــن چــون برخــی البتــه

 در چه و اصول در چه ـ  عملی امور در هم اعتقادي، امور در همـ   را خبرآحادي
  )121ص حزم، (ابن .دانند می حجت فروع

 نگـاه  در. شود می تقسیم ضعیف و حسن صحیح، به رد و قبول نظر از حدیث
 حجیت احکام در ضعیف حدیث و است ، مقبولو حسن صحیح حدیث إباضیان

 برخـی  دارد وجود اختالف اعمال فضایل در روایات این از استفاده در البته ندارد
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 ضـعف  باید اما کرد عمل توان می روایات ونهاینگ به اعمال فضایل در که معتقدند
 قطـب  امـام  مثـل  برخـی  ) اما210ص نمود (لکنوي، تبیین صراحت به را روایت
 که معتقدند اباضیه علماي« :اند گفته ایشان .اند نپذیرفته را روایت ضعف بیان شرط

 بیان به نیازي و نمود توصیه آن به را مردم و کرد عمل ضعیف روایت به توان می
 وجـود  جوازي چنین حرام و حالل احکام و خداوند صفات در اما نیست ضعف
  )11(اطفیش، ص  »ندارد
 که است چیز 5 إباضیان نظر از حدیث صحت شروط که گفت باید آخر در و

 راویان ضبط ـ3 راویان عدالتـ 2 سند اتصال ـ1 :کنیم می اکتفا آنها بیان به تنها ما
  .ودننب علهـ 5 نبودن شاذـ 4
  

  زید بن جابر نگاه از شرعی احکام مصادر
 اولویـت  ترتیـب  بـه  که است چیز 4 شرعی احکام مصادر زید بن جابر نظر طبق
 خلیفـه  (عمرو .راي ـ4 صحابه آراءـ 3 سنت، -2 قرآن،ـ 1 باشد می صورت بدین

  )121النامی، ص 
  

  قرآن
 مصـادر  از یکی اسالمی فرق تمام نزد بشر، راهنماي و وحی کتاب عنوان به قرآن

 جایگـاه  کـه  باشـد  مـی  إباضیه اسالمی فرق این از . یکیشود می محسوب شرعی
 ابـن  شاگردان از شخصه به جابر خود. است قائل قرآن براي خود فقه دراي  ویژه

 تفسـیر  بـه  نسـبت  تـامی  معرفت خود استاد لطف به إباضیه نگاه به و بوده عباس
 از را خـود  تفسـیري  معلومات از ريبسیا ایشان همچنین .است داشته کریم قرآن

 وثاقـت  و اعتمـاد  مورد بسیار که کند می نقل قتاده و مجاهد هاي نام به ثقه فرد دو
  .باشند می جابر

 رسـتم  بـن  عبدالرحمن تفسیر مثل. باشد می موجود إباضیه در متعددي تفاسیر
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 بـن  هـود  تفسـیر  مثل یا و باشد می کریمه ابی بن مسلم عبیده ابی شاگردان از که
اري محکم یوسف یعقوب ابی تفسیر إباضیه تفسیر ترین بزرگ و ترین مهم اما الهو 

  .باشد می الورجالنی ابراهیم بن
 واقـع  بحـث  مورد دینی و فقهی قضایاي کریم، قرآن تفسیر از شده یاد آثار این در
  .است شده ضمیمه آن به نیز عبیده ابی و جابر از منقول روایات و فتاوا که شده

 تفسـیر « نام به خاص تفسیر یک در شوند می شرعی مسائل شامل که آیاتی اما
 بـن  الصـلت  المـؤثر  ابـی  شـیخ  توسـط  »آیۀ الخمسمائه تفسیر« یا »االحکام آیات

  .است شده واقع بحث مورد و آوري جمع خمیس
  

  سنت
 اعمـال  و اقـوال  از اسـت  عبارت سنت است معروف إباضیه نزد که تعریفی طبق

 صـحابه  سـوي  از کـه  معینـی  اقوال و اعمال بر رسول موافقت مچنینه و رسول
  .است گرفته انجام

 چـون  إباضیه بزرگان بیانات در و دانند می فقهی مصدر دومین را سنت إباضیه
  :مثل است آمده صراحت به زید بن جابر و کریمه ابی بن مسلم ابوعبیده

 اهللا یحبه ما فقط یحب ،اهللا رسول سنۀ هو دلیله و القرآن هو المسلم امام إن« -
 )15مسلم، ص عبیده (ابو »رسوله و

 عبیـده  ابـو  قال ال، ام یغیروه ان االمۀ لعلماء یمکن هل :االمام لحکم بالنسبۀ« -
 هـذه  علـی  الحکـم  کـان  و السـنۀ،  و الکتاب فی لما معارضا حکمه کان اذا :مسلم

 و للکتـاب  منـاقض  وهـ  ما یغیروا ان علیهم فإن السنۀ، و القرآن فی معروفا القضیه
 )4 مخطوطه الحدود، من الممتنعین کتاب المعروض، (الدیوا »للسنۀ

 أن الحـد  یمکـن  ال: معارضـتهما  فی الضرر و رسوله، و اهللا اختار فیما الخیر« -
 »لهما موافقا کان إذا إال مصیبا یکون
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  صحابه
 پس و شدبا قرآن به مستند باید ابتدا شرعی حکم که است گونه این إباضیه طریقه

 سنت به مستند باید نباشد قرآن از شده گرفته شریعت، حکم که صورتی در آن از
 صـحابه  اجمـاع  بـه  کـه  است واجب نباشد میسور هم این که صورتی در و باشد

  . گردد رجوع
  

  رأي
 کـرده  ذکـر  آن از و آورده مطلـب  رأي پیرامون زید بن جابر متعددي مناسبات در

 مـورد  امـري اند  کرده صادر را آنها صحابه که امیاحک بودن سابق همچنین. است
 از رأي پـذیرش  بر دال که را موردي اینجا در. باشد می إباضیه مراجع بین اعتراف
  :کنیم می ذکر است شرعی احکام صدور در جابر سوي
 فضـله،  لألول یعرف االخر یزل لم نري، الذي رأینا من أفضل قبلنا من رأي و«

 فقـد  بإحسـان،  لهـم  التـابعین  و) ص(اهللا رسول مع هاجرینالم بذلک أحق کانوا و
  »آثارهم اتباع و أقدامهم وطء علینا فالحق علموا، و شهدوا

 اختیـار  حـق  خـود  بـراي  زید بن جابر باشد می اختالف صحابه بین که زمانی
 رأي عـادت  از موارد اینگونه در ایشان .برگزیند را است برتر آنچه که است قائل
  )42 ،17رقم جوابات، زید، (جابربن .کند می تبعیت عباس ابن خود استاد

  
  بندي جمع
 شـرعی  مسئله هر در که است صورت بدین إباضیه اولیه مراجع نزد مقبول طریقه

 کـه  درصـورتی  و باشد قرآن بر مبنی مسئله آن باید اول درجه در فقهی احکام از
 بازگشـت  سنت به که است واجب نشد گرفته یاري قرآن از حکم و نشد اینگونه
 صـحابه  اجمـاع  بـه  کـه  است واجب نبود کننده عالج هم سنت اگر و باشد داشته
 صـورت  ایـن  در داشـتند  اخـتالف  احکامشـان  در هم صحابه اگر اما شود رجوع
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 قرآن از استمداد اگر این بنابر. کنیم اختیار را صحابه احکام افضل که است واجب
 طلبیـد  استمداد إباضی اولی مراجع آراء از باید نبود ممکن صحابه آراء و سنت و
 :المعـروض  (الـدیوان  .شـود  تبعیت افضل رأي از که است واجب زمان این در و

  )6-4مخطوطه الهدي امام مع الرأي باب الحدود، من الممتنعین کتاب
  

  إباضیه علماي بر إباضی فقه اعتماد
 و مـواد  بـه  فقـط  اسـت  داشـته  سـعی  همـواره  خـود،  تـاریخ  طول در اباضی فقه

 گونـه  ایـن  و. است آمده اباضیه علماي سوي از که کند اعتماداي  فقهی محتواهاي
 نکند استفاده خود فقه در سنت اهل مواد و احادیث مجموعه از که کرده می تالش

 ایـن  هجـري  ششـم  قرن در الوارجالنی یعقوب ابو اباضی عالم بار اولین براي اما
 .اسـتفاده کـرد   سـنت  اهـل  احادیـث  مجموعـه  از دخو آثار در و داد انجام را کار

  ب)35 الدلیل، (الوارجالنی،
 مـواد  از اسـتفاده  ایـن  اباضـی  علمـاي  از دیگـر  یکـی  البـرّادي  زمان در حتی

 رساله در ایشان. شود می روبرو البرّادي منع با البته که گرفته می صورت غیراباضی
 حـدیثی  مـواد  از اسـتفاده  و ائـت قر از که کند می درخواست اباضیان از »الحقایق«

  )23مخطوطه الحقائق، فی رسالۀ ( البرادي،.کنند خودداري امکان حد تا سنت اهل
  

  إباضی غیر با ازدواج و کتاب اهل طعام خوردن
 و لهم حل طعامکم و لکم حلُّ اوتوالکتاب الذین طعام و الطیبات لکم احل الیوم«

 إذا قـبلکم  مـن  الکتـاب  اوتـوا  نالـذی  من المحصنات و المومنات من المحصنات
هـا   پاکیزه امروز ...»اخدان متخذي ال و مسافحین غیر محصنین اجورهن اتیتموهن

 حـالل  آنان بر شما طعام و حالل شما بر کتاب اهل طعام و :گردید حالل شما بر
 اجـر  که آنگاه رواست کتاب اهل پارساي زنان و مومن پاکدامن زنان عقد و است

  نگیرند. معشوق و باشند زناکار غیر پاکدامن نیز آنان و دهیدب را آنان مهر و
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 شـوند  نمـی  قائل را کتاب اهل طعام مطلق حرمت فوق آیه به استناد با إباضیه
ـه  اهـل  که دانند می حالل شرطی به تنها را کتاب اهل ذبائح آنان از برخی البته ذم 

  . باشند اسالمی دولت کنترل و نظارت در یعنی باشند
 از دیگـر  برخـی  .اسـت  جـایز  و حـالل  نیز آنان زنان با ازدواج صورت نای در
 و کتـاب  اهـل  طعام حلیت حاالت همه در و کرده قصد را آیه عموم إباضیه علماي
 شـمال  إباضـی  علمـاي  از یکـی  بـاره  این در. دانند می  جایز را آنان زنان با ازدواج
 بـه  کتـاب  اهـل  چـون  ضرحا عصر در که است قائل معمر یحیی علی نام به آفریقا
 بـه  مـورد  این در مسلمانان باید هستند مقابله و ستیزه در مسلمانان با مختلف طرق
 مشـکالت  حاضـر  عصـر  در کتـاب  اهـل  با ازدواج مخصوصاً کنند عمل منع حکم

 اسـالم  کـه  بپـذیریم  اگـر  حتـی  و دارد دنبال به دینی و سیاسی- اجتماعی خطرناك
 که کند می اقتضا مصلحت امروز که بگوییم باید انستهد مباح مطلقا را آنان با ازدواج

  )23مخطوطه الحقائق، فی رسالۀ (البرادي، .شود نظر صرف مباح این به عمل از
  

  نماز در دستان حالت
 حـال  در ناف پایین یا ناف باالي در چپ دست روي بر راست دست گذاشتن به

 مسلمانان، از بسیاري نظر به عمل این. گویند می تکفیر یا ضم قبض، تکتف، نماز
 و داننـد  نمی سنت را عمل آن شیعه و مالکیه و إباضیه اما شود می محسوب سنت
  .دانند می نماز مبطل و حرام نماز در را عمل این شیعه حتی

 از متقـدمین . شوند می تقسیم متاخر و متقدم دسته دو به تکتف انجام در مالکیان
 متاخرین و ندارند قبول فضائل در نه و نوافل در نه را تکتف و کنند نمی تکتف آنها
 قـرن  همـان  از اباضـیان  اما دهند می انجام نماز در را تکتف و نیست اینگونه آنها از

 تکتـف  روایـات  آنـان  عقیده به و بستند نمی نماز در را خود هاي دست هجري اول
 را کتـف ت روایـات  آن وسـیله  بـه  تـوان  نمی فلذا باشند نمی صراحت و قوت داراي
  )102- 97ص ،2ج االسالمیه، الفرق بین (االباضیه آورد حساب به سنت
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 سـعید  مسـیب،  بن سعید مثل تابعین از بسیاري شیعه و مالکیه و اباضیه جز به
 خـود  هاي دست نماز در هم سیرین ابن و نخعی بصري، حسن مجاهد، جبیر، بن
 سـیابی،  سـعود  بـن  (احمـد  .انداختند می پایین نماز در راها  دست و بستند نمی را

  الصاله) فی الضم و الرفع
. اسـت  بسته نمی را خود دستان نماز در زبیرنیز بن عبداهللا کهاند  گفته همچنین

 (داوودي، اسـت  شـرح  نمـاز بـدین   در دست انداختن یا سدل در اباضیه ادله اما
  )75ص الفرض، فی السدل مشروعیه

 .است آن جواز نشانه مسئله در اختالف -1

 اختالفی به توجه با و است تکتف عدم یا ها دست انداختن نماز در اصل -2
 ...و اند جسته تمسک اصل به اباضیه دارد، وجود مسئله در که

 اتباعش و او اما آورده خود الموطأ خود کتاب در را قبض روایات مالک -3
 ...واند  نکرده عمل آنها به

 اهـل  بـراي  مهمـی  مسـئله  چندان نماز در تکتف مسئله معتقدند اباضیان -4
 است. نبوده گذشتههاي  قرن در سنت

 از پیـروي  یـا  سـنت  با مخالفت به دارند اعتقاد تکتف به که را کسانی اباضیان
 است جایز تکتف و رفع به قائل که کسی به نماز در اقتدا و کنند نمی متهم بدعت

 دنبـر  بـاال ( رفـع  بـا  مخـالف  و موافق که کسانی آنان اعتقاد به همچنین .دانند می
  .باشند می مأجور را هستند) تکتف( قبض و..)و تکبیر هنگام دست
  
  آمین و قنوت

 اهل بین البته است مستحب اباضیه جز به اسالمی مذاهب همه در قنوت خواندن
 را قنـوت  حنفیه مثالً .است اختالف گرفت شود می قنوت که نمازي نوع در سنت

 داننـد و  مـی  مستحب رکوع از بعد ترو نماز در حنابله و رکوع از قبل وتر نماز در
 در را قنـوت  مالکیـه  و شـافعیه  .دانند نمی جایز را نمازها سایر در قنوت خواندن
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 افضـل  رکـوع  از پـیش  را آن مالکیه اما دانند می مستحب رکوع از پس صبح نماز
 شـافعیه  و حنابله. است مکروه صبح نماز از غیر در قنوت مالکی فقه در .دانند می
 دانند می مستحب واجب نمازهاي همه در بال نزول هنگام را قنوت انجام هحنفی و
  )2االوطار،ج نیل (شوکانی،... و

 یـا  جهـري  و مستحبی یا واجب از اعم نمازها تمام در قنوت هم شیعه فقه در
  .باشد می مکروه آن ترك و است مستحب اخفاتی
 جـایز  کلـی  طور به را سیاسی مخالفان لعن و نماز در قنوت انجام اباضیان اما
 قنـوت  نمـازش  در کـه  را جمـاعتی  امـام  بـه  کـردن  اقتدا اباضیان حتی .دانند نمی
 اعـاده  مسـتحق  را نمـاز  و داننـد  مـی  باطـل  را نمـاز  آن و دانند نمی جایز گیرد می
 کـه انـد   جسـته  تمسـک  روایاتی به دیدگاه این براي خود فقه در آنان. شمارند می

  .است کرده نهی را نماز در قنوت انجام
 نمـاز  در قنـوت  انجـام  مـورد  در زید بن جابر از که کند می نقل هرم بن عمر
 النبـی  ان الناس، ابتدعها بدعۀ انها« :که داشتند بیان ایشان .کردم وترسوال و صبح

 که است بدعتی نماز در قنوت خواندن »بعده خلیفتین وال صلوته فی قط یقنت لم
 دو نخوانـد و  قنـوت  نمـازش  در هرگـز  اکرم(ص) پیامبر واند  کرده بنا آنرا مردم

  االباضیه) عن دراسات النامی، خلیفۀ (عمرو .نکردند چنین نیز او از پس خلیفه
 طـور  بـه  کـه  کننـد  مـی  ذکـر  قنوت داراي نماز بطالن براي را دالیلی إباضیان

  :از است عبارت مختصر
 »قانتین هللا وقوموا« -1

 »اآلدمیین کالم من شیء فیها الیصلح هذه صالتنا« :پیامبر سخن -2

 نفـس  هـواي  از بخوانـد  قنوت با نماز که کسی معتقدبود او احمد، دیدگاه -3
 .کند می پیروي خود

 .خواند نمی قنوت با نماز عمر ابن -4

 .است بدعت قنوت با آغاز که شده روایت -5
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 خالف به و دانند می نماز بطالن موجب را نماز در آمین گفتن همچنین اباضیه
  .دانند نمی جایز را آن سنت اهل

  
  نماز در تسبیح و سوره قرائت
 برخـی . است اختالف محل اسالمی فرق میان در حمد سوره از پس سوره قرائت

 در آخر رکعت دو و خوانند می را سوره از قسمتی اول رکعت دو در حمد از پس
 برخـی . بگویند تسبیح توانند می یا بخوانند را حمد سوره توانند می تمایل صورت

  :کهاند  داشته بیان اباضی فقهاي از
 آخـر  رکعت دو در و ظهروعصر نماز در نمازگزار که دارند اتفاق ما اصحاب«
 اعتقـاد  همچنـین . بخواند را حمد سوره باید مغرب، نماز آخر رکعت و عشا نماز

 نخسـت  رکعـت  دو در فرادا حالت در نمازگزار و جماعت نماز در امام که دارند
 بـن  ابـراهیم  بـن  (محمـد  »بخوانـد  آن با چیزي حمد سوره بجز یدنبا ظهروعصر

  الشرع) بیان کتاب کندي، سلیمان
 نمـاز  آخـر  رکعـت  دو در حمـد  سوره خواندن افضلیت بر مذکور فتواي البته

 خوانـدن  صـورت  در و کند می داللت رکعتی سه نماز آخر رکعت و رکعتی چهار
  .است صحیح آنان نماز نیز تسبیح
 مبـروك  بـن  سـعید  شیخ چون اباضی علماي از برخی سوره، رائتق مورد در
  :کهاند  قائل قنوبی
 یـا  سـند  نظـر  از همگی دارند، سوره قرائت مشروعیت بر داللت که احادیثی«

 را آن موافقنـد  آن خوانـدن  بـا  کـه  کسانی حتی و نیست اشکال از خالی مضمون
 و باشـد  مـی  نظـر  اتفاق مسئله این در که است گفته حبان ابن و دانند نمی واجب
 سـهو  سـجده  سـوره،  تـارك  بـر  کـه  است گفته آن غیر و االذکار کتاب در نووي
  )452-443ص ،1ج الجوهر نثار (الرواحی، ».نیست واجب
 در قائلنـد  آنـان  که است این مذاهب سایر با اباضیان فقهی اختالفات جمله از
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 اینگونه را آن علت و شود خوانده حمد تنها باید ظهرین نمازهاي نخست رکعات
 از بعـد  اسـت،  جهـري  قرائـت  که آنجا از عید و جمعه نماز در که دارند می بیان

 یا رکعتی چهار نماز آخر رکعات یا ظهرین نماز در اما. است آمده نیز سوره حمد
  .شود می خوانده حمد تنها است اخفاتی قرائت چون مغرب نماز آخر رکعت
  
  وضو در پا پوشش یا خفین در مسح

از مسائل اختالفی میان اباضیه و برخی از مذاهب فقهی مثل مالکیه، حکـم مسـح   
دانید اهـل سـنت مسـح بـر      می کردن بر روي کفش در وضو است. همانگونه که

 کتاب جزیري، الرحمن(عبد دانند. می خفین را به جاي شستن پاها در وضو جایز
  )126ص ،1ج االربعه، المذاهب علی الفقه

ر اهل سنت وجود روایاتی در این زمینه است که براي مثال یکـی  دلیل این نظ
باشـد.   مـی  باشد. روایت مغیره بـن شـعبه   می از آنها که مورد اتفاق اهل سنت نیز

  )318ص ،1ج همان، زحیلی، گوید که: (وهبه می مغیره
کنت مع النبی فتوضأ، فأهویت ألنزع خفیـه، فقـال: دعهمـا، فـإنی أدخلتهمـا      «

مسح علیهما؛ با پیامبر بودم که وضو گرفت و چون خواستم خفـین او  طاهرتین، ف
را بیرون آورم، فرمود: به آنها دست نزن، من آنها را طاهر داخل نمـودم و سـپس   

  »بر آنها مسح کرد.
از مغیره بن شعبه چهار روایت در مصابیح السنه در مورد مسح بر خفین آورده 

به از نظر علماي شیعه موثق نیسـت و  شده است. قابل ذکر است که مغیره بن شع
 انـد. (خـوئی،   منابع تاریخی او را طرفدار معاویه علیه امام علی(ع) معرفـی کـرده  

  )280-279ص ،18ج الحدیث، رجال معجم
. دانند نمی صحیح را وضو این با نماز و نشمرده جایز را کفش بر مسح اباضیان

 داللـت  پـا  بـر  مسـح  بر فقط وضو آیه که است این نیز حکم این بر اباضیان دلیل
 ... .و کند می
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ا« ا ی ّهی نُوا الَّذینَ أَ ا آم ذَ ـتُم  إِ ـى  قُم اةِ  إِلَ سـلُوا  الصّـلَ اغْ ـوهکُم  فَ جو  کُمیـد ی ـى  وأَ  إِلَ
افقِ حوا الْمرَ س ام و کُموسبِرُء لَکُم جأَرنِ إِلَى وی ب ع   »الْکَ

ایسـتید، صـورت و    مـی  هی کـه بـه نمـاز   اید، هنگـا  اي کسانی که ایمان آورده
  را تا مفصل مسح کنید.ها  یتان را تا آرنج بشویید و سر و پاها دست
  
  گواهی و شهادت حکم

باشـد و یـک    مـی  طبق نظر اباضیه براي مدعی، وجود دو شاهد الزم و ضـروري 
باشد. آنان براي این نظـر خـود، بـه     شاهد و یمین براي اثبات ادعاي او کافی نمی

داند. مثل:  می جویند که در آنها وجود دو شاهد را ضروري می ات قرآن تمسکآی
»کُمال نْ رِجنِ می هِید هِدوا شَ شْ تَ اس (دو نفر از مـردان خـود را شـاهد بگیریـد) و     » و

هِدوا و«همچنین  شْ ي أَ ل ذَو د ع نْکُم(دو مرد عادل از خودتان گواه گیرید.)» م  
  

  ضیهابا اعتقادات
  اربعه کفر و شهادت

شرط دارد که از آنها به عنوان شهادت اربعـه  4در نگاه اباضیان مسلمان یا مومن بودن 
شـهادت بـه    - 2شهادت بـه یگـانگی خـدا     - 1شهادت عبارتند از  4آن . شود می یاد

  شهادت به قدرت الهی   - 4شهادت به روز رستاخیز  - 3رسالت پیامبر اکرم 
من قائل نیستند و در حقیقـت آن دو  ؤکلمه مسلمان و ماباضیان تفاوتی در دو 

  دانند. می را مترادف یکدیگر
  :شود که عبارتست از می قسم تقسیم 4از سوي دیگر کفر هم در نگاه آنان به 

  یعنی منکر خداوند، انبیا، فرشتگان، جهان آخرت و... کفر انکار:ـ 1
شود یا اینکه قـرآن را   یعنی کسی براي خداوند یکتا شریک قائل کفر شرك: ـ2

  به عنوان کالم الهی نپذیرد یا اینکه حرام الهی حالل و حالل الهی را حرام کند. 
اینکه انسان میان خالق و مخلوق در ذات یا صـفات قائـل بـه     کفر مساوات: ـ3
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  تساوي باشد. 
اینکه کسی مرتکب گناهی شود در حقیقـت کفـر نعمـات الهـی      کفر نعمت: ـ4

 نعمـت اسـت و... (خرمـی،    این هر گناهکـاري در حقیقـت کـافر   کرده است بنابر
  )154 مصطفی ص

  
  اختالفات اعتقادي بین اباضیه و خوارج

هـا همیشـه بـه اباضـیه بـه       در طول تاریخ به خاطر انتساب اباضیه به خوارج نگاه
بوده است که سبب محرومیت بیشتر این مذهب در میان مسلمانان شـده  اي  گونه

اند که جامعـه   مسلمانان با این مذهب سر ناسازگاري داشته است و همیشه عموم
اند. بسیاري از نویسندگان  اباضیه به صورت جوامعی منعزل از جامعه اسالمی بوده

داننـد.   مـی  منشـعب از خـوارج  اي  اند آنان را فرقه که پیرامون اباضیه تحقیق داشته
کنند. برخی نیـز   می عرفیمعتدل از خوارج دانسته و ماي  برخی نیز اباضیه را فرقه

باشند. تعـداد بسـیار انـدکی نیـز      می نزدیک به اهل سنتاي  اند که آنان فرقه گفته
اند که به طور مختصر بـه بخشـی از ادلـه     اباضیان را جزء خوارج محسوب نکرده

  کنیم: می آنان اشاره
عدم قبول درخواست نافع بن ازرق مبنی بر خـروج بـر بنـی امیـه توسـط       -1

 بن اباض عبداهللا

 کردنـد و آنـان را قعـده خطـاب     مـی  خوارج اباضیه را به عدم قیـام مـتهم   -2
 باشد. می کردند که این خود دلیلی بر انفصال اباضیه از خوارج می

اند و فقط در مقابل حمله از خود  گاه اباضیان علیه اهل قبله قیام نکرده هیچ -3
 کردند. می دفاع

انـد در حـالی کـه اباضـیان      بودهخوارج همیشه در حال جنگ و خونریزي  -4
 اند. اهل علم و فقاهت بوده

دانند در حالی کـه خـوارج چنـین     می اباضیان ازدواج با غیراباضی را جایز -5
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 دانند. می دهند چراکه غیر خوارج را مشرك را نمیاي  اجازه

 خـوارج  نظـرات  از بعضی مذاهب و فرق نویسندگان برخی اباضیان، اعتقاد به
 عـذاب  و رجـم  اجماع، اباضیان کهاند  گفته مثالًاند  داده نسبت آنان به ناحق به را

 مـورد  در مثالً چراکه باشد نمی صحیح ادعا این که حالی در کنند می انکار را قبر
 تشـریع  سـوم  اصل بلکه کنند نمی انکار را آن اباضیان تنها نه که گفت باید اجماع

 آن کـه  قائلند اباضیان رجم، مورد در یا باشد می آنان نگاه از سنت و قرآن از پس
 بـه  اسـتناد  بـا  همچنـین  و دارنـد  جـزم  آن اجراي به و است عملی و قولی سنت

  ... و دانند می شده اثبات را منکر و نکیر الؤس و قبر عذاب فراوانی روایات
 حـالل  را مسـلمانان  امـوال  صـلح  چـه  و جنـگ  چـه  حالتی، هیچ در اباضیان

 توبـه  را تاویـل  و تنزیـل  در خود مخالفان اباضیان کهند ا گفته برخی .شمارند نمی
 شدید انکار با حرف این اما رسانند می قتل به را آنان نکردند قبول اگر و دهند می

 گنـاه  یـا  دیـن  در بـدعتی  مرتکـب  کسی اگراند  گفته و است شده روبرو اباضیان
 حـالل  را او خـون  نکـرد  توبـه  اگـر  امـا  خوانند میفرا توبه به را او شوداي  کبیره
 بـا  صـورت  ایـن  در شود دین از خروج سبب وي بدعت اینکه مگر شمارند نمی
  ... و شود می جاري مرتد احکام وي

 او و کنند می جاري حد را سرقت یا زنا مرتکب اباضیاناند  گفته مورخان برخی یا
 معتقدنـد  اباضـیان  که حالی در کشند می را او نکرد توبه اگر و کنند می وادار توبه به را

  )72معمر، ص  (یحیی .واگذاشت خود حال به را او باید حد انجام از پس
 

  اباضیه کالم بر معتزله ثیرأت
اند  ثیر بسیار زیادي از معتزله گرفتهأبرخی از اندیشمندان بر این باورند که اباضیه ت

ا آنـان را  و در حقیقت باید خاستگاه افکار و اعتقادات اباضیه را معتزله دانست لذ
کنند اما با بررسی دقیق نظرات اباضیه و معتزلـه بـه اختالفـات     می معتزلی معرفی
 کنـد از جملـه ایـن اختالفـات     مـی  رسیم که این نگاه را متزلـزل  می بسیار زیادي

  التفسیر) محمد، تیسیر (اطفیش، توان به طور مختصر به موارد زیر اشاره کرد می
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  دانند برخالف اباضیه می مراهیمعتزله خداوند را خالق گـ 1
  معتزله وقوع فعل را از سوي خدا با عدم اراده خداوند باور دارند برخالف اباضیهـ 2
  باشد بخالف معتزله می اباضیه قائل به علم خداوند پیش از وقوع آنـ 3
  معتزله قائل به تفویض هستند بخالف اباضیه که آن را نمی پذیرندـ 4
خداوند واجب است که مصلحت بندگان را در نظر بگیرد  معتزله قائلند برـ 5

  بخالف اباضیه
  اباضیه براي افعال خدا غرض قائل نیستند بخالف معتزلهـ 6
  دانند بخالف اباضیه می معتزله ارتکاب کبیره قبل از بعثت از سوي نبی را ممکنـ 7
 آن که هیاباض بخالف است واجب متعال خداوند از توبه قبول قائلند معتزلهـ 8

  دانند ینم واجب را
  هیاباض بخالف است واجب خداوند به امام نسب که قائلند معتزلهـ 9

 اباضـیه  امـا  اسـت  کـافر  کند مستند خدا به را گناه که کسی قائلند معتزلهـ 10
  دانند نمی کافر را فردي چنین

  دانند بخالف اباضیه می معتزله همه چیز را پیش از حکم شرع حاللـ 11
تزله حسن و قبح عقلی را قبول دارند بخالف اباضیه که منکر حسـن و  معـ 12

  اند قبح عقلی
  شوند بخالف اباضیه می معتزله کرامت اولیاء را منکر ـ13
  دانند بخالف اباضیه می معتزله مالئکه را برتر از پیامبرانـ 14
  اضیهدانند بخالف اب می معتزله بنده را براي ایمان آوردن به خدا مستقلـ 15
 دانند معتزله قائلند که نبی باید بینا باشد اما اباضیه این شرط را الزم نمیـ 16

 
 اشتراکات معتزله و اباضیه که گفت باید شده بیان اختالفات این وجود با البته
 لفظـی،  کـالم  او، ذات بـا  خـدا  صـفات  عینیت مثل باورها و عقاید در هم زیادي
 اشـتراکات  ایـن  صـرف  توان نمی البته که نددار...و خدا نشدن دیده قرآن، حدوث
انـد   مسلک معتزلی اباضیه که ادعا کرد توان نمی و دانست معتزله از ثرأمت را اباضیه
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 معتزلـه  و اباضیان ثرأت و ثیرأت پیرامون لینو آلفونسونا مثل خاورشناسان برخی البته
 معتزلـی  بلکـه  و نددار معتزله عقاید و آراء آفریقا شمال اباضیان بیشتر کهاند  گفته

 زمـانی  تقـدم  معتزلـه  بـر  اباضیه که است این بحث در توجه قابل نکته اما هستند
 اینکه و داشته وجود آن عقاید و اباضیه معتزله آمدن وجود به از پیش یعنی دارند

. باشـد  مـی  مطـرح  نظرات از یکی عنوان به هم باشند داشته ثیرأت معتزله بر اباضیه
 کـه  بگوییم باید باشد درست معتزله ثیرأت ادعاي که هم فرض بر اینکه دیگر نکته

  .اباضیه بر نهاند  گذاشته ثیرأت خوارج بر معتزله
در مجموع باید پذیرفت که بین اباضیه و معتزله در بسیاري از مسـائل عقیـدتی و   
 اصول دین توافق وجود دارد و باید این احتمال را داد که علت این اشـتراك و توافـق  

ند در روش مشترك هردو باشد و آن اینکه هـم اباضـیه هـم معتزلـه هـر دو از      توا می
  )83معمر، ص  یحیی روش تفکر عقلی در حدود نصوص شرعی برخوردارند. (

  
  رو بودن اباضیه میانه

باشد.اگر امـروزه   می اعتدال و میانه روي یکی از عوامل مهم پایداري در هر امري
خوارج یعنـی اباضـیه   هاي  که هنوز یکی از فرقه میبینیمها  نیز پس از گذشت قرن

باشد مطمئنا یکی از عوامل مانـدگاري آن را بایـد در همـین میانـه روي      می باقی
  خوارج جستجو کرد.هاي  داشتن نسبت به باقی فرقه

براي فهم و تحلیل دقیقتر میانه روي این فرقه باید به تاریخ خوارج رجوع کرد 
فرقه را یافـت. در تـاریخ خـوارج قیـام خـوارج بـه        و در آن عوامل پیدایش این

اي  رهبري ابوبالل مرداس بن آدیه یا بن عمرو بن حدیر یا جریر از اهمیـت ویـژه  
تـري از خـوارج بـود کـه      برخوردار است. زیرا ثمره این قیام پیدایش فرقه معتدل

  بعدها به نام اباضیه مشهور شد.
اي،  تعصب کـور و خشـک فرقـه    هاي برجسته این جنبش کنار گذشتن از ویژگی

  گرایی و تعقل بوده است. خشن و روي آوردن به عقلهاي  دست کشیدن از تندروي



فصلنامه مطالعات 
راهب

رد
ي جهان اسالم

، سال هجدهم،
 

شماره
 3

، پیاپی 
71

، پاییز 
1396

  
 

 

 98  

 

 

گرایی با ادعاي اباضیان مبنی بر اینکه آنان بنیـان گـذار ایـن     این شروع اعتدال
گونه که مطرح شد باید گفت که عبداهللا  اعتدال هستند ناسازگار است چراکه همان

  ه و مسیر ابوبالل مرداس بن جریر را ادامه داد و ...بن اباض نیز شیو
وجود اینکه اباضیان را به طور مطلق اهل میانـه روي بـدانیم و سـابقه و     اما با

مل است چراکه اصل و بنیـان خـوارج   أتفکر آنها را همراه با اعتدال بدانیم محل ت
مـاجرا از   باشد. فراموش نکنـیم کـه آغـاز ایـن     می بر تندروي و خروج از اعتدال

و تحمیل حکمیت آغاز گردیـد. فرامـوش نکنـیم کـه      خروج برضد امام علی(ع)
شــمردند و اینکــه خشــونت را  خــوارج خــون و نــاموس مــردم را محتــرم نمــی

باشد. فراموش نکنیم کـه در   مخصوص ازارقه و صفریه بدانیم نیز نگاه دقیقی نمی
ارد که مـورد تاییـد و   س آن عبداهللا بن وهب راسبی وجود دأمحکمه اولی و در ر

 افراطـی خـوارج  هـاي   باشد و حال آنکه ایـن فـرد از شخصـیت    می قبول اباضیان
 شـدند ظـالم و سـتمگر    مـی  باشد. او مردم کوفه را که دور امام علی(ع) جمـع  می
  دانست: می خواند و آنان را مصداق آیه شریفه ذیل می

بِیلِ اللّ« ی سلُونَ فات قَ ا لَکُم الَ تُ م انِ   و ـد الْوِلْ ـاء و س النِّ الِ و نَ الرِّجینَ مف ع تَضْ س الْم و ه
ـا     یلو نک ـد ا مـن لَّ نَ عل لَّ اج ا و ه لُ مِ أَهال ۀِ الظَّ ی قَرْ ذه الْ نْ ها م نَ ا أَخْرِج نَ بقُولُونَ ر ینَ یذ الَّ

ا نک نَصیرً د ا من لَّ نَ عل لَّ اج و«  
د که شکم زن عبداهللا بن خباب که از تابعین بود یی هستنها محکمه اولی همان

  پاره کردند و سر عبداهللا را بریدند و...
دانند  می اباضیان، خود اصحاب جمل را به خاطر شورش بر امام علی(ع) کافر

کنند. در روایات زیادي  می باید پرسید حال چگونه است که از محکمه اولی دفاع
دشـمنی بـا او    دوستی با علی نشـانه ایمـان  « اشدب می که مورد اتفاق شیعه و سنی

  ».نشانه نفاق است
پیامبر اکرم(ص) درباره ذو الخویصره سرسلسله خوارج فرمـوده اند:بـه زودي   

 سنجد و از دیـن بیـرون   می او پیروانی خواهد داشت که دین را با افکار خام خود
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 السـیرة  هشـام،  ابـن ( نشیند و از آن بیرون رود. رود مانند تیري که بر صید می می
  )496ص ،4ج النبویه

حتـی  هـا   روي و اعتدال تعریف نکنیم همه فرقه ما اگر معیار و مبنایی براي میانه
معیـار   توانند خود را مصداق اعتدال تعریف کنند اما اگر مثالً می تندروترین آنها هم

را هـم  را طبق نگاه امت اسالمی امام و خلیفه تعریف کنیم بـه طـور قطـع اباضـیه     
  توان از مصادیق اعتدال و میانه روي بیان داشت. بخاطر محکمه اولی و... نمی

  
  مسالک اجتماعی اباضیان

شیوه سلوك، اعتقاد  4اباضیان در زندگی اجتماعی خود به حسب شرایط زمانه به 
دارند که در حقیقت هر مسلک اجتماعی وظایف جامعه اباضی در مقابـل امامـت   

  کند: می معین
 در باشـد  فراهم امامت نظام ایجاد براي شرایط تمام که زمانی :ظهور سلکم ـ 1
 خویش دینی احکام به و هستند مستقل و آزاد خود سرزمین در اباضیان زمان این

 آنهـا  بر شرعی خالف قوانین حاکمیت یا ظالم حاکم حال این در و کنند می عمل
  .ندارد استیال
وجود نباشد و حاکمی ظالم یا دشـمن  زمانی که مسلک نست م مسلک دفاع:ـ 2

در این مسلک باید از تمـام   باشد. می مسلط باشد زمان مسلک دفاع بیگانه بر امور
امکانات جامعه براي دفاع و قیام استفاده کرد. رهبري در ایـن مسـلک بـا فـردي     

نامند. وي فردي جنگجو و نیرومند است که حتـی   می است که او را (امام الدفاع)
 جنگد. می یابی به اهداف اباضیان همکاري بیگانگان براي دست گاهی با

باشـد کـه دو مسـلک     مـی  این مسلک مخصوص زمان ضـعف  سلک شرأه:ـ م3
که ـ   نفر 40حداقل ـ   نخست هم امکان نداشته باشد. در این مسلک تعداد اندکی

یـا کشـته   جننـد کـه    میاي  کنند این افراد به اندازه می اند قیام از جان خود گذشته
  شوند یا به مقصود خود برسند.
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طلبی و عیاشی فراگیـر   این مسلک مخصوص زمانی است که رفاه مسلک کتمان:ـ 4
کند یـا شـرایط در حـدي     کس براي دفاع از اعتقادات دینی قیام نمی شده است و هیچ

باشد که در این صورت به ناچار باید به ظلم گردن  است که حتی امکان دفاع نیز نمی
آورنـد و از   مـی  (تقیـه)  در این مسلک اباضیان رو به مخفی کردن عقایـد خـود   د.نها

ورزند. اباضیان در این شـرایط بـه طـور     می هاي ظالمانه، خودداري پذیرش مسئولیت
 فـی  االباضـیه  کننـد. (محمـد،   مـی  جمعی با ایجاد حلقه عزابه امورشـان را اداره  دسته

حلقه عزابه گروهی از برگزیـدگان اجتمـاع    )93- 96ص االولی الحلقه التاریخ، موکب
شـوند و از   مـی  اهللا شـمرده  اند که داراي درجات باالي علم و از حامالن کتـاب  اباضی

  همه شؤون جامعه الهی آگاهند و تدبیر امور آن را برعهده دارند.
  

  اسماء و صفات خداوند
وجود دارد  پیرامون اسماء و صفات خداوند متعال میان فرق اسالمی اختالف نظر

دانند و برخـی دیگـر مثـل     می برخی مانند اشاعره صفات را زائد بر ذات خداوند
داننـد بـه ایـن معنـا کـه       ماتریدیه و معتزله صفات خداوند را زائد بر ذاتش نمـی 

صفات نه قائم به ذات است و نه جداي از آن یعنی صفات خداوند وجود مستقل 
  از ذات او ندارد.

ه برخی محققین آن مثل علی یحیی معمـر ثمینـی، صـفات    اباضیه نیز طبق گفت
 (الثمینـی،  داننـد.  مـی  الهی را همچون ماتریدیه و معتزله عین ذات خداوند متعـال 

  )1/216 الدین معالم عبدالعزیز،
  گوید: می حارثی عمانی در این باره

مذهب اباضیه آن است که صفات ذاتی خداوند عین ذات اوست و ابن عربی «
 گوید: بین دیـدگاه کسـانی کـه    می نیز در این امر با اباضیه موافق است واندلسی 

 گویند صفات خداوند غیر ذات اوست با دیـدگاه یهـود کـه خداونـد را فقیـر      می
  »دانند هیچ تفاوتی وجود ندارد. می
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شود نیـز پـس از    می محمد بن یوسف اطفیش که از مفسرین اباضی محسوب
ت مکیه پیرامون عینیت صـفات بـا ذات و اشـکاالت    نقل نظر ابن عربی از فتوحا
هاي مختلفی از تفسـیر خـود از    پذیرد و در بخش می وي بر اشاعره، دیدگاه او را

کند و آن دیدگاه را نظري میانه بین نفی صفات از خداوند و زائد بودن  می آن یاد
  التفسیر) تیسیر محمد، (اطفیش، داند. می صفات او

از نظر اباضیه صفات حق تعـالی عـین ذاتـش اسـت و     «ید: گو می جیطالی نیز
مغایرتی بین ذات و صفات نیست و از ذات منفصل نیست و مـالزم ذات و قـائم   

» به ذات نیست بلکه صفات خداوند عـین ذات و ازلـی اسـت و حـادث نیسـت.     
  )244-243ص ،1ج الخیرات، قناطرات (جیطالی،

  
  خلق افعال

ن باشـد کـه پیرامـون آ    مـی  ث پیچیده توحیـدي بحث از خلق افعال یکی از مباح
هاي فراوانی صورت گرفته است. شاید بتوان نقطه اصـلی بحـث را در ایـن     بحث

شود آیا مستند بـه خـود انسـان     می ال مطرح کرد که: فعلی که از انسان صادرؤس
  است یا مستند به خداوند متعال؟

کننـد و   مـی  عباد را نفـی اند یعنی افعال  در این مسئله برخی قائل به جبر شده
قائل به تقدیر کلی الهی هستند و برخی دیگر هم مثل قدریه تقدیر کلـی الهـی را   

  کنند و قائل به استقالل انسان در افعال خود هستند. می نفی
  اند. را پذیرفتهاي  ظاهر امر این است که اباضیان در این بحث نظر میانه

  گوید: می چنین ابو عمار عبدالکافی اباضی در این باره
و قال اهل الحق:ان اهللا قدر جمیع االفعال و خلقها و قضاها من فاعلیها و لسنا «

 التحصیل فی الموجز (اباضی،» نقول: انه جبر احدا علی ما کان منه طاعۀ او معصیه
  )65 ص 2 السوال،ج

خداوند همه افعال و خلقت آنها را تقدیر کرده و قضاي الهی آن اسـت کـه از   
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آنها صادر گردند و ما اعتقاد نداریم که خداوند کسی را براي انجام طاعـت  فاعل 
و یا معصیتی مجبور کرده است. از سـخن فـوق و بیانـات دیگـر اباضـیه چنـین       

آید که همه افعال مخلوق به تقدیر خداوند متعال است اما مشـیت الهـی بـه     برمی
و از روي جبر نیز نباشد این تعلق گرفته است که این افعال از بندگان صادر گردد 

بنابراین وقتی صدور فعل اختیاري از انسان به مشیت الهی باشد در ایـن صـورت   
  گردد. می انسان نه در افعالش مجبور است و نه از حیطه مشیت الهی خارج

  
  رؤیت خداوند

رؤیت خداوند متعال از مباحثی است که از همان اوایـل قـرن اول تـاکنون محـل     
ي اسالمی بوده است. برخی از اهل سنت با استناد به احـادیثی  بحث و نزاع علما

از جمله حدیث معروفی که در صحیح بخـاري از رسـول اکـرم(ص) نقـل شـده      
شما خداوند را همانند ماه شب چهـارده  «فرمایند:  می است مبنی بر اینکه حضرت

  .»بینید بدون هیچ مانعی می
ابن قیم جوزیه  د تا جایی که مثالًباش می معتقدند که خداوند متعال قابل رؤیت

حتـی کفـار    احادیث صحیح داللت بر این دارند که حتی منافقان، و« آورده است:
 حـادي  جوزیه، قیم (ابن »بینند می خداوند را در روز قیامتـ  بر اثر حدیث تجلی

  )405ص االرواح،
ز کسانی باشند. یکی ا می اباضیه در مقابل این نظر قائل به عدم رؤیت خداوند

که در مقابل نظر اشاعره مبنی بر رؤیت خداوند استدالل آورده است عالم معاصر 
باشد که به نقد ادله عقلـی و نقلـی اشـاعره     می اباضی شیخ احمد بن حمد خلیلی

 گوینـد:  مـی  پرداخته است مثال در مقابل استدالل عقلـی بـر رؤیـت خداونـد کـه     
 توان دید، بنـابراین خداونـد را   می اخداوند متعال موجود است و هر موجودي ر«

پیچیده فلسفی هاي  خواهم شما را وارد بحث نمی« دهد که می پاسخ» توان دید می
کنم که باید به اشاعره گفت که عقل انسان موجـود   می کنم و تنها به اختصار بیان
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توان آن را دید؟ فکر و تفکر و روح و الکتریسـیته هـم موجـود     می است ولی آیا
توان آنها را دید؟ پس چگونه از وجـود خداونـد متعـال و رؤیـت او      می ست آیاا

 گوییـد چـون خداونـد موجـود اسـت و هـر موجـودي را        می کنید و می استدالل
  توان دید؟ می توان دید پس او را می

اینکـه  « گویـد:  مـی  همچنین منذري از علماي اباضیه در رد اسـتدالل اشـاعره  
انـد و معتقدنـد کـه     محدودیت را از رؤیت تفکیک کـرده اشاعره جاي و جهت و 

شود بدون آنکه در جهتی باشد یـا مسـافتی بـین بیننـده و      می خداوند متعال دیده
بیش نیست، زیرا حـداقل قـولی   اي  ذات باري تعالی تصور کرد، این قول سفسطه

بهشت  کند آن است که بیننده خداوند را در محشر یا در می که این عقیده را باطل
ببینند و همه این امور مسـتلزم در نظـر گـرفتن مکـان و     ها  یا داخل قصرها و باغ

مسافت و تماس با حضرت حق جل تعالی است کـه همـه ایـن امـور از ذات او     
  )96-95ص الحیران السائل جواب (منذري،». محال است

د«حارثی عمانی اباضی درباره آیه  ی وهو ار صاألَب ه درِکُ ارالَّ تُ صاألَب ك لَـن  «و » رِ
  نویسد: می» تَرَانی
 این آیات اقتضاي ابدیت دارد و رؤیت خداوند را در دنیـا و آخـرت را نفـی   «
کند و روایتی نیز که داللت بر امکـان رؤیـت خداونـد دارد، همگـی در زمـره       می

 ویل شوند، تا با قرآن سازگار گردند و افزونأروایات آحاد هستند و باید همگی ت
بر این پذیرش روایات و اعتقاد به رؤیت خداوند، جهت و رنگ داشتن خداونـد  

  )287/الفضیه العقود حمید، االباضی، العمانی (الحارث» متعال را در پی دارد.
صالح بن احمد صوافی نویسنده اباضی در تفسیر آیاتی که موافقین نظر رویت 

ـوه  « کنند مثل آیـه  می خداوند از آن استفاده جـرَةٌ  واض مئـذ نَّ ورَةٌ    یـاظ ـا نَ ه بـى ر  »إِلَ
  گوید که این آیه داللت بر رؤیت خداوند ندارد زیرا: یم

نظـرت الـی   «تـوان گفـت    می نظر در لغت غیر از رؤیه است بخاطر همین ـ1
لذا این برداشت موافقین رؤیت از آیه خالف معناي حقیقی است » الهالل فلم أره
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  ي مجازي خالف ظاهر است.و روي آوردن به معنا
  انتظار رحمت خداوند است. سیاق آیه داللت دارد بر اینکه مراد از (ناظره)ـ 2
باشـند و بـراي    می بنابر این در مجموع اباضیه قائل به عدم رؤیت خداوندـ 3

سـفانه  أدارنـد هرچنـد مت   مـی  اثبات این نظر خود ادله عقلی و نقلی مختلفی بیـان 
عاصر اباضی براي نزدیک کردن عقایدشان به اهل سنت در برخی از نویسندگان م

کنند که نشان از تردید و شک  می االتی را درباره عدم رؤیت مطرحؤاین مسئله س
  )238/عمان العمانی، زید بن جابر االمام جابر، (الصوافی، دارد.
  
  تقیه 

هـا   ذهن شناسند و حتی در می تقیه از جمله مسائلی است که شیعه را با داشتن آن
 باشد و باقی فـرق اسـالمی منکـر آن    می گونه است که تقیه مخصوص شیعیان این
 پذیرند و از آن دفاع می باشند اما باید گفت از جمله فرقی که مثل شیعه تقیه را می
ابو سعید محمد بن سعید الکـدمی االباضـی در ایـن     باشد مثالً می کنند اباضیه می
جایز است به کالمی سخن بگوید که بـر آن نیسـت و از    بر انسان«گوید:  می باره

چنـین   این طریق اصالح بین مردم را طلب کند و از باطل رویگردانـی کنـد. ایـن   
شود اما  می دروغ نیست چراکه دروغ از ابتدا به قصد دروغ گفته و منعقداي  جمله

گردد  می براي اصالح و احسان وحق و رویگردانی از باطل منعقدها  اینگونه کالم
البتـه از طـرف    »و چنین سخنی نه تنها دروغ نیست بلکه اجـر و ثـواب هـم دارد   

مقصود آنهـا   دانند اما ظاهراً می دیگر گفته شده است که همه خوارج تقیه را حرام
  ازارقه بوده است.

  
  کفر مرتکب کبیره

که باشد این است  می آنچیزي که در مورد کفر میان همه فرق خوارج امري متحد
کافر است اما فرق معتدل تر خوارج مثل اباضیه و صـفریه از  اي  هر مرتکب کبیره
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  اند. باقی فرق در معانی کفر مختلف
کنند یکی کفر نعمت و دیگري کفر شرك.  می اباضیه کفر را به دو قسم تقسیم

کننـد و در   مـی  آنان با این نوع نگاه به کفر معانی متفاوتی از خوارج تندرو قصـد 
  )288/الفضیه العقود عمانی، (حارثی شوند. می ت از آنان در این مسئله جداحقیق

شود  می اباضیان قائلند کفري که به سبب گناه کبیره به انسان موحد نسبت داده
کنـد و تمـام    باشد لذا این کفر، آنان را از دایره اسـالم خـارج نمـی    می کفر نعمت

باشد. کفر شرك نیز نزد اباضیان بـه   می احکام مسلمانان بر عاصی کبیره نیز جاري
کفر انکار آن اسـت کـه انسـان     شود. می دو قسم کفر انکار و کفر مساوات تقسیم

وجود خداوند، پیامبران، مالئکه، کتب، معاد، بعثت، حساب و بهشـت و دوزخ را  
منکر شود و کفر مساوات آن است که فرد خالق و مخلـوق را در ذات و صـفات   

  )319ص ،2ج (بجنوردي،مساوي بداند. 
  
  عمل حبط

 بـدون  و کنـد  عصـیان  مسلمانی اگر که معتقدند خوارج فرق باقی مثل نیز اباضیه
 همین با او گذشته اعمال ثواب تمام و بود خواهد مخلد آتش در برود دنیا از توبه
 استناد قرآن از آیاتی به خود نگاه این اثبات براي اباضیان. رود می بین از گناه یک

ـوا   « :باشد می ذیل آیه آنها از یکی که کند یم یعأَطو ـه نُوا أَطیعوا اللَّ ینَ آمذ ا الَّ ه ی ا أَ ی
الَکُم مع طلُوا أَ ب ا تُ سولَ ولَ   »الرَّ

ایـن  « نویسـد:  مـی  فوق آیه ذیل خود تفسیر کتاب در اباضی علماي از اطفیش
گناهان کبیره و اصـرار بـه گنـاه     آیه دلیل ما و معتزله بر حبط اعمال است و اینکه

صغیره موجب حبط اعمال خوب است هرچند اعمال خوب بـه انـدازه سـتارگان    
ا یرَه«آیه شریفه  باشد و یرً الَ ذَرةٍ خَ قَ عملْ مثْ ن یو... در مورد کسانی است کـه  » فَم

 (اطفـیش،  »اعمال خوب آنان حبط نشده یا گناهان آنها با توبه محو نشـده باشـد.  
  )2/268 التفسیر، تیسیر محمد،
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  آتش در خلود

باشـد و مسـلمانان    مـی  غالب مسلمانان معتقدند که خلود در آتش مخـتص کفـار  
هرچند مرتکب کبیره شده باشند در آتش جهنم مخلد نخواهند بود اما در این بین 
وعیدیه، خوارج، زیدیه و بکریه معتقدند که مشـرك و مرتکـب کبیـره مخلـد در     

  )828اند. (حسینی، ص آتش جهنم
اباضیه هم مانند باقی فرق خوارج مشرك، مرتکـب کبیـره و حتـی صـغیره را     

دانند. دلیل آنان بر خلود در آتش این است که اصـل در خلـود    می مخلد در آتش
شوند  می دوام است و غیر مشرکان یعنی گنهکاران تنها در صورتی از خلود خارج

 93و18و 17و116آیـات متعـددي از جملـه آیـات     که دلیلی بر آن باشد. آنان به 
  کنند. می جن استناد23سوره نساء و 

  
  خلق قرآن

 ییـد أآیات متعددي از قرآن وجود دارد که کالم الهـی را بـه صـراحت اثبـات و ت    
ا«کنند مثل آیه  می یمل لَّم اللّه موسى تَکْ ، 75) یا آیاتی چون بقره آیه 164(نساء » وکَ

   144، اعراف آیه 15ح آیه ، فت6توبه آیه
باشد اما حدوث یا قـدم   می لذا اصل کالم الهی بین همه مسلمانان امري مسلم

  کالم الهی محل بحث و منقشه بوده و هست.
آیـد ایـن    می اهللا سبحانی (حفظه اهللا)بر آنچه که از سخنان متکلم بزرگوار آیت
آیـد کـه موضـع     مـی  گرایی که دارند بر است که از اباضیان با توجه به مبانی عقل

عدلیه را بپذیرند و تصریح به مخلوق بودن قرآن توسط خداوند متعال نمایند امـا  
کنند که عقیده به قدیم نبودن قرآن از اصول درخشان عقایـد   می کیدأحتی ایشان ت

  )273اند. (سبحانی،  اباضیه است و آنان در این قضیه مهمان خوان معتزله
انـد   نویسندگان اباضیه از تصریح کردن به حدوث قـرآن طفـره رفتـه   برخی از 
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  )70اند. (عبدالحلیم، هرچند قدیم بودن و مخلوق نبودن آن را هم نپذیرفته
از طرفی بجنوردي در مسئله خلق قرآن بین اباضیان مشرق و مغـرب تفـاوت   

کالم خدا اند اباضیان مغرب همانند عدلیه معتقدند که قرآن  قائل شده است و گفته
 داننـد.  مـی  و حاصل فعل اوست لذا قدیم نیست اما اباضیان مشرق قرآن را قـدیم 

  (بجنوردي، پیشین)
اند اما به دلیل تـرس از بـروز    البته اباضیان عمان خود در این مسئله اختالف داشته

و تصمیم گرفتند که پیرامـون خلـق قـرآن و عـدم آن      فتنه بر مسلمین، اجتماع کردند
امه ندهند. ولی در مجموع اکثر اباضیه قائل به خلق قـرآن بـوده و از آن بـا    بحث را اد

کنند که ما به طور مختصر و موجز فقط به ذکر برخـی   می ذکر ادله عقلی و نقلی دفاع
قـدیم بـودن    )204ص ،1ج الطـالبین،  مـنهج  (رسـتاقی،  پردازیم. می از ادله عقلی آنان

ت که این نگـاه بـا وحـدانیت خداونـد     قرآن مستلزم تعدد قدما است و واضح اس
 متعال ناسازگار است.

امري قدیم باشد عدم آن محال است چرا کـه داراي وجـودي ذاتـی و     اگر -1
 باشد در حالی که این نگاه با آیه ذیل منافات دارد: می واجب الوجود

و اگر بخواهیم آنچـه را بـر تـو وحـی      »شئنا لنذهبن بالذي اوحینا الیک ولئن«
  گیریم می از تو فرستادیم

ذیر باشد در حالی که قرآن مثل باقی افعال  اگر قرآن قدیم باشد نباید تعلیل -2
 باشد و آمده تا بندگان را هدایت کند و... می الهی داراي تعلیل

آثار مخلوق بودن بر قرآن آشکار است زیرا هر حرفی به حرف دیگر نیـاز   -3
دیگر دارد تا جمله تشکیل اي  ه کلمهنیاز باي  دارد تا کلمه تشکیل شود یا هر کلمه

 بشود و...

مقارن بودن قرآن با زمان، دلیل مخلوق بودن آن است یعنی قرآن در زمـان   -4
 پیامبر اسالم آمده بنابر این مخلوق است و...

  شفاعت
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شفاعت یکی از مسائلی است که مخصوص اسالم نبوده و ادیان و امتهاي پیشـین  
به آن باور داشته و در بین آنان تفکر رایجـی   بت پرستی و یهودیت نیز مخصوصاً

باشـد لـذا    مـی  بوده است. در امت اسالمی نیز شفاعت یک مسئله قرآنی و روایی
باشد اما پیرامون کیفیت آن اختالف  می اصل شفاعت نزد همه فرق اسالمی مقبول

  نظر وجود دارد.
انـد: قائلنـد    دهاباضیه طبق مطلبی که دکتر عامر النجار در کتاب خود مطرح کر

اهللا امري ثابت و مسلم است اما شفاعت حضرت به کسـی کـه    که شفاعت رسول
رسد. شفاعت در نگاه اباضیه مخصوص مؤمنین  اصرار بر کبائر داشته و بمیرد نمی

باشد مثل سبک نمودن حال و هواي قیامت یا مثل تصریح در  می در امور مختلفی
  )145ص لنجار،(ا ورود به بهشت یا مثل ترفیع درجه

البته در نگاه اباضیه کسی که گناه صغیره انجام داده یا گناه کبیره انجـام داده و  
آن را فراموش کرده باشد و بدون توبه از دنیا رفته باشـد، نیـز مسـتحق شـفاعت     

  باشد. می پیامبر اکرم(ص)
جابر بن زید نیز فرموده است به خدا قسم براي اهـل کبـائر شـفاعتی نیسـت     

 جواهر (خلیلی، خداوند به اهل کبائر در کتاب خود وعده آتش داده است.چراکه 
  )3/265التفسیر،

شاید بتوان با توجه به باقی نظرات اباضیه اینگونه سـخنان جـابر بـن زیـد را     
ورزیده  می فهمید که منظور ایشان از اهل کبائر کسی است که بر گناه کبیره اصرار

  اموش نکرده و بدون توبه از دنیا رفته باشد.است و یا کسی است که کبیره را فر
  

  امامت
مبحث امامت و در مجموع اعتقادات سیاسی اباضیان از مباحثی است که بیشتر در 
فقه اباضیه مورد بررسی قرار گرفته است اما باتوجه به اینکه در نزد ما این بحـث  

خود ذیـل   بندي شود لذا مبحث امامت را طبق دسته می از امور اعتقادي محسوب



اض
ت إب

ادا
عتق
و ا

قه 
ف

   هی
 

   

 109  

 

 

  کنیم. می اعتقادات به طور مختصر بحث
آید باتوجه به اینکه امر بـه   می آنچه از گفته برخی محققان اباضی به دست

معروف و نهی از منکر و اقامه حدود و دست یابی به عدل و همچنین مقابلـه  
 با دشمن اموري واجب هستند و بدون وجـود امـام ایـن امـور واجـب تـرك      

 النیل، شرح ید بپذیریم که نصب امام هم واجب است. (اطفیش،شوند لذا با می
  )2729ص 14ج

از دیگر ادله اباضیان بر وجوب نصب امـام، حفـظ وحـدت و یکپـارچگی     
و حب مقام بیـان شـده   ها  مسلمانان و مبارزه با ظلم و ستم و کنترل دنیاطلبی

را کنترل است یعنی اگر امامی در رأس نباشد نمی توان حتی امور دنیاي مردم 
  (همان) کرد.

باشد تـا   می این نگاه که امامت امري ضروري و واجب است نزد اباضیه مسلم
  دانند. می جایی که پیمان امامت را بر مسلمین یک فریضه واجب و حقی الزم

طبق ادعاي دکتر عامر النجار از محققین اباضی، جمهور علماي اباضی قائل به 
ا فرقه نکریه از میـان فـرق اباضـیه موافـق ایـن      وجوب انتخاب امام هستند و تنه

  )160دیدگاه نبوده است که البته امروزه اثري از این فرقه نمی باشد. (النجار،
البته برخی از محققین قائلند که ایـن بیـان وجـوب امامـت از سـوي اباضـیه       
مختص مسلک ظهور آنان است و در حاالت دیگر، آنان نیـز مثـل بـاقی خـوارج     

  ب آن نیستند.قائل به وجو
اما در مورد قیام علیه امام ظالم و عزل او اباضیه هم مثل باقی خوارج این کار 

  گوید: می دانند. وارجالنی در این باره می را مباح
داند و آنان مثل اهل  می اباضیه خروج بر ملوك ظالم و سالطین جور را جائز«

» با آنهـا حـالل نیسـت.    گویند: خروج بر ملوك ظالم و جنگ می سنت نیستند که
  )62ص 3ج برهان و دلیل کتاب (وارجالنی،

ابوالحسن اشعري هم در کتاب مقاالت االسالمیین دیدگاه سرنگون کردن امـام  
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و حاکم ظالم و جلوگیري از ظلم او به هر وسیله ممکن که بشـود را بـه اباضـیه    
  )189 (اشعري، نسبت داده است.

  
  تبري و تولی

یید أمورد ت هستند که در کتاب و سنت آمده است و اجماالً تولی و تبري عناوینی
  باشد اما اباضیه در تفسیر آنها کمی متفاوت هستند. می همه فرق اسالمی

منی را که به دین پایبند باشد و مقید به انجام واجب و ترك محرمـات  ؤآنان م
 و مؤدب به اخالق اسـالمی باشـد و از دیـن محمـد(ص) پیـروي کنـد دوسـت       

ارند اما چنانچه همان فرد به گناهی آلوده شود و توبه نکند در حقیقت رشـته  د می
توان او را در زمره درستکاران به حساب آورد  برادري را از میان برده و دیگر نمی

  )271لذا مؤمنان باید از او بیزاري بجویند و... (سبحانی، 
  :گوید می علی یحیی معمر از نویسندگان اباضیه در این باره

نسـبت  هـا   آورنـد و بـه آن   اباضیه گناهکاران را خارج از دین به حساب نمی«
دانند تـا   می شرك نمی دهند اما برائت و دشمنی و اعالم بیزاري از آنها را واجب

  )83 (معمر،» آنکه آنان توبه کند و بازگردنند
  

  صحابه
ر نـوع  صحابه همواره نزد فرق مختلف اسالمی در مجموع با وجود تفاوتی کـه د 

میـان نویسـندگان   اي  انـد. امـا جملـه    نگاه به آنان وجود دارد، مورد احتـرام بـوده  
  باشد. می اسالمی در مورد اباضیه معروف است که محل بحث

 را دوسـت  (دوخلیفـه نخسـت اهـل سـنت)     آنان معتقدند که اباضیه، شیخین
امـام  (دامادهاي رسول اکرم(ص) که مقصـود آنـان عثمـان و     دارند و صهرین می

دارند. هرچند که این جمله با انکار اباضیان معاصري  می علی(ع) است) را دشمن
) اما باید اذعان کرد که ایـن  50(پیشین،  رو شده است. همثل علی یحیی معمر روب
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کنند  می باشد چراکه اباضیه همواره از محکمه اولی دفاع می جمله در واقع صحیح
ن محکمـه اولـی جنگیدنـد و عـده ي زیـادي را      و حال آنکه امیرالمومنین با همی

کشتند و از آن طرف فردي از همین عده قاتل امام علی(ع) شـد. حتـی بزرگـانی    
داننـد و وي پـس از    مـی  چون عمران بن حطان کـه اباضـیه او را جـزء قاعـدین    

شود جمالتی در وصـف و تمجیـد از قاتـل     می ابوبالل، پیشواي اباضیه محسوب
  آورد.  می لرحمن بن ملجم دارند که دل انسان را به دردمنین عبداؤامیرالم

  
  گیري نتیجه

باشـد. از نظـر فقهـی متـأثر از      مـی  میانـه روي خـوارج  هاي  إباضیه یکی از شاخه
شخصیتی به نام جابر بن زید بوده و تاثیر بسیاري از دو مکتب اهل حدیث حجاز 

رأي   سنت و آراء صـحابه  و اهل رأي بصره پذیرفته است لذا آنان در کنار قرآن و
فقهـی شـاخص   هـاي   دانند. از گـزاره  می را نیز یکی از مصادر احکام شرعی خود

توان به جواز ازدواج با غیر اباضی، عدم تکتف در نماز، نگرفتن قنـوت   می اباضیه
در نماز و جایز ندانستن مسح بر خفین اشاره کرد. از نظر اعتقـادي هـم از روش   

برند که همین امر سبب ایجاد  می نصوص شرعی بسیار بهرهتفکر عقلی در حدود 
هاي  و اهم گزارهها  اشتراکات بسیاري در عقاید با معتزله گردیده است. از شاخصه

توان به عینیت صفات با ذات خداوند، عدم رؤیـت خداونـد،    می اعتقادي آنان نیز
و حدوث قرآن  تقیه، معتقد بودن به کفر نعمت براي انسان عاصی، خلود در آتش

  اشاره نمود.
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  ،2ج اسالمی، بزرگ المعارف دائره بجنوردي،  -
  145ص اباضیه النجار، عامر دکتر 1ج الطالبین، منهج رستاقی،  -
  التفسیر، اطفیش،تیسیر  -

  160 ص االباضیه النجار، عامر دکتر 2ج الموجز االباضی، عبدالکافی ابوعمار النیل، شرح اطفیش،  -
  برهان و دلیل کتاب وارجالنی، -

 التاریخ موکب فی االباضیه معمر، یحیی علی -

  االسالمیه الفرق بین االباضیه: معمر یحیی علی  -



 
 


