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 دوره معاصربررسی وضعیت جریان اباضیه در 
 سیدمرتضی عادلی

 

 : چکیده
که تا عصر حاضار در جهاان  است ته از خوارجیاف های کالمی انشعاب اباضیه از جریان

در  رود. مساتقل باه شامار مای ز داشته و از نظر کالمی و فقهی، جریاانیاسالم ظهور و برو
 یالبااً ی معاصر وضعیت این جریان فدری در ابعاد مشتلف بر بسیاری پوشیده است و  دوره

جاز در ماواردی، از ارزش  هبا های کالمی کهن بوده کاه مبتنی بر کتابباره  ها دراین شناخت
 ،ش در منابع جدید و معاصر اباضیوکوشد با کا چندانی برخوردار نیست. نوشتار حاضر می

  های مجازی مرباوط باه اباضایان، دورنماایی از اوضااع عقیادتی، اع  از مدتوبات و رسانه
ویر ی آنها با ماذاهب دیگار را تصا سیاسی و جغرافیایی همچنین رابطه اجتماعی، فرهنگی، 

در بسیاری مسائل عقیدتی و سیاسی،   ی خوارج، یافته ی اعتدال نماید. اباضیه به عنوان نسشه
که امروزه بیشاتر  اباضیاناند.  تر و متفاوت با خوارج نشستین اختیار نموده رویدردی عقالنی

های  گیاری از رساانه افازون بار بهره  در کشور عمان و نیز شمال و شرق افریقا حضور دارند،
هاای  فعالیت در شامال افریقاا، « العّزاباه»چون اینترنت و داشتن نظام ترویت اندیشاه  ننوی

ویاژه در عماان داشاته و باا  باهدر ایان منااطق، توجهی  اجتماعی، تبلیغای و سیاسای  ابال
اع  از شیعه و سنی تعامال مناسابی دارناد. جریاان کالمای اباضایه را ها   ،دیگرمسلمانان

 های سلفی دارد. مان و الجزائر تقسی  کرد که دومین گروه، گرایشتوان به دو جریان ع می
 

 سنت ، شیعه، اهلبیت اباضیه، خوارج، عمان، العّزابه، اهل واژگان کلیدی:

                                                 
 های کالمی معاصر، جامعه المصطفی پژوه دکتری جریان دانش   العالمیهmortazaadeli@yahoo.com 
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 مقدمه
هااا و مااذاهب از یداادیگر باارای تعااامالت، ارتباطااات و  در جهااان امااروز، شااناخت آیین

آید. اسالم نیاز از ایان امار مساتثنا نباوده،  ناپذیر به شمار می مناسبات فرهنگی از امور اجتناب
های مشتلف درون این دین، برای نیل به وحدت، تقریب یا حدا ل همزیستی  پیروان آن و گروه

تری  هایی بیشاتر هساتند کاه سابب برخوردهاای صاحیح آمیز ملزم به داشتن آگاهی مسالمت
ی  ول تاریخ اسالم، در دورههای اسالمی که در ط گردد. از جمله فر ه نسبت به دیگرمذاهب می

ی اباضیه اسات.  بسیار طوالنی در انزوا بوده و کمتر با دیگرمذاهب اسالمی مراوده داشته، فر ه
ی امامیه دارای جریان کالمی و فقهی مستقل بوده و باه عناوان یدای از  اباضیه که همانند شیعه

خاصی با دیگرماذاهب، شود، تا چندی پیش ارتباط  ی اسالمی شناخته می گانه مذاهب هشت
ای صمیمی و پررنگ نداشته است؛ اما در سالیان اخیر و با یاری برخای بزرگاان  آن ه  به گونه
ی جهان  دادند، خود را بیشتر در صحنه گیری از خود نشان نمی ی زیادی به گوشه خود که عال ه

رو ضاروری  یاناناد؛ ازا تری یافته مذاهبی حضاور پررناگ اسالم مطرح نموده و در مجامع بین
اند، ولای اکناون خاود را از  یافته از خوارج نشستین نماید از این جریان اسالمی که انشعاب می

جویند، شاناختی هرچناد انادآ و در  خوارج به حساب نیاورده حتی از برخی از آنها تبری می
های اجتماعی، سیاسای، فرهنگای و اعتقاادی  حد یک مقاله به دست آید و بششی از وضعیت

وری و کااوش در مناابع جدیاد و  کوشد باا بهاره ان به تصویر کشیده شود. نوشتار حاضر میآن
اجتمااعی،   های مجازی، دورنمایی از اوضاع عقیدتی، ها و رسانه معاصر اباضی، اع  از کتاب

سیاسی و جغرافیایی همچنین برخورد آنها با مذاهب دیگر ترسی  نماید. البته باید دانسات کاه  
طلبد،  های فقهی و کالمی اباضیه و تحلیل آنها که فرصتی تفصیلی می ار به اندیشهدر این جست

اند؛ اما به برخی از آنها در خالل مطالاب  پرداخته نشده و بیشتر، موارد یادشده پردازش گردیده
 آینده اشاره شده است.

ی علای  هنوشت اإلباضیه بین الفرق اإلسالمیهجز در موارد اندکی چون کتاب  در گذشته به
ی  ، نگاشاتهدراسات عن اإلباضیههای معاصر اباضی و  ترین ششصیت یحیی معمر، از بزرگ

بحوث فای دکتر عمرو خلیفه النامی، دیگراندیشمند اباضی به زبان عربی و بششی از کتاب 
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هایی نسبت باه  ضعف دچار، اثر شیخ جعفر سبحانی به زبان فارسی که البته الملل و النحل
ی کنونی نوشته نشده  است، تا کنون اثر درخوری در باب ابعاد مشتلف اباضیهدوران معاصر 

اکبر ضیایی نگاشته شد که  اثر علی تاریخ و اع قادات اباضیههای اخیر کتاب  اما در سال ؛بود
های  به بیان جوانب مشتلف تاریشی، اعتقادی و فقهی اباضیه و گاهی بررسی تطبیقی اندیشه

خاورد،  ای که در کتاب یادشده نیز باه چشا  می گماشته است. ندتهایشان با شیعیان همت 
 نپرداختن به جریان کنونی اباضیه و اوضاع موجود در میان آنهاست. 

های  توان به اساتفاده از مناابع اینترنتای و معرفای ساایت رو می از امتیازات نوشتار پیش
و حدومات عماان کاه در  الدترونیدی اجتماعی، خبری، فرهنگی و سیاسی پیروان این فر ه

های  منابع گذشته وجود ندارد، معرفی برخی از علمای کنونی بزرگ اباضایه کاه در نگاشاته
پیشین نامی از آنها نیامده است، ترسی  دورنمایی از پراکندگی جمعیتی و مناطق تمرکاز ایان 

گاوی حضاوری نگارناده بارای و فر ه که به این صورت در هیچ کتاابی یافات نشاد و گفات
 آوردن برخی مطالب راجع به اباضیان برخی کشورها با افرادی از آن کشور و گارفتندست به

ی نگاارش، تحقیاق،  همچناین ناوآوری ایان مقالاه، شایوه شااره نماود؛هاا ااطالعات از آن
 بندی و برخی مطالب جدیدی است که برای خواننده محترم تازگی خواهد داشت. دسته

آن اسات کاه نبایاد باه دنباال  ،باید بدان توجاه داشاتی بسیار مهمی که در اینجا  ندته
گاهی  زدن به اختالفات و نسبت دامن ها و  به فر اهدادن ناروای بسیاری مسائل، آن ه  بدون آ
ای مانند اباضیه و علمای معاصار آنهاا از بسایاری عقائاد  و تی فر ه های مشتلف بود. گروه

چرا هناوز  ،جویند تبری می ،اند نسبت داده خرافی که بیشتر مشالفان و دشمنان آنها به ایشان
کیاد کارد. ایان امار راجاع باه  باید بر نسبت دادن همان عقاید خرافای و افراطای باه آنهاا تأ

دادن عقیده یا هر مورد دیگری جانب  کند و باید در نسبت ها و مداتب نیز صدق می دیگرفر ه
 انصاف و احتیاط را رعایت نمود.

 لفظ خوارج بر آن . پیدایش اباضیه و اطالق1
 . پیدایش اباضیه1-1

ق( است که از رهبران خاوارج 86 توفایاین فر ه منسوب به عبدالله بن ابا  تمیمی )م



 

 

86 

آنهاا  ،ی خوارج دانسته ترین فر ه رود. برخی اباضیه را معتدل در  رن اول هجری به شمار می
کاه افاراط و ارند؛ چراشم جماعت اسالمی می ی خوارج به ترین فر ه را از نظر فدری نزدیك

هساتند؛ همچناین معتقدناد عالماان فهای  و  متعاادلییلو در آنها کمتر باوده و دارای فقاه 
ی معاصار  . باید دانسات اباضایه(76م، ص1996)ابوزهره، ای در میان آنها وجود دارد  برجسته
ن ایا .خوانناد می« جماعت المسالمین»و « اهل الحق و اإلستقامه»، «اهل الدعوه»خود را 

)ر.آ: روشنی  ابال مشااهده اسات  های اینترنتی آنها به ها و سایت ها، رسانه در کتاب شعار
 .(12م، ص2009، اعوشت؛ 9تا[، ص ؛ معمر، ]بی6، ص1م، ج2000السالمی، 

گی باا ترین فرق اسالمی است، ارتباط تنگاتن ی اباضیه که از  دیمی سرآیاز و منشأ فر ه 
روه برآمده از میان خوارجی هساتند کاه راه افاراط را در پایش رو که این گ خوارج دارد؛ ازآن

شامردند.  ی فراوانای از مسالمانان را محتارم نمی گرفته و با عقایدی چنین، جان و مال عاده
ظهور بیرونی گروه موسوم به خوارج، پس از جریان حدمیت و جنگ صفین میاان حضارت 

که همان افرادی که حضرت را مجباور و معاویه رخ داد؛ به این ترتیب  امیرالمؤمنین علی
ی  به پذیرفتن حدمیت و داوری ششص دیگری میان ایشان و معاویه کردند، پس از مشاهده

را تحت فشار گذاشتند تا از این کاار خاود  ی حدمیت، اعترا  نموده و امام علی نتیجه
وان بود که ی نهر و مار ین )خوارج( در منطقه توبه کند. حاصل آن، جنگ میان امام علی

خوارج در آن شدست خوردند. پس از آن خوارج به کاار خاود اداماه داده، بسایاری از آنهاا 
ق( 65اختیار نمودند. ازار ه به سرکردگی نافع بان ازرق ) هایی تدفیری و بنیادگرایانه اندیشه

و باا  (6ق، ص1415)اشاعری، ی خوارج انشعاب پیدا کردند  نشستین گروهی بودند که از بدنه
ی خاوارج نیاز لقاب گرفتناد.  ترین فر ه اشتن آرایی تندروانه در برابر مشالفان خود، افراطید

ی آرای افراطی وی، از او جدا  عبدالله بن ابا  که از همراهان نافع بن ازرق بود، با مشاهده
ابا  از نافع بن ازرق در آنچاه برخای مورخاان  برائت ابن 1شد و گروهی نیز به او پیوستند.

 .(568، ص5م، ج1967)طبری، اند، مشهود است  طبری گزارش کرده مانند
ق( تابعی، 96ی اباضیه، نقش ابوالشعثاء جابر بن زید ازدی ) گیری فر ه اباضیان در شدل

                                                 
 .54-50م، ص2003های سیاسی پیدایش اباضیه، ر.آ: هاش ،  ی زمینه . برای مشاهده1
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تارین اماام  او را اولاین و بزرگ ،تر از عبدالله بن اباا  دانساته عباس را با اهمیت شاگرد ابن
ق، 1335)الباارونی، . وی که اصلیتی عمانی داشات (53ق، ص1429)معمر، خوانند  اباضیه می

ابا  برای اری ابنذگ کرد. برخی حتی بنیان ، افدار و آرای خود را در بصره ترویت می(27ص
اند و در مقابال، جاابر را  باره دخیال شامرده ایناباضیه را د یق ندانسته، کارگزاران اموی را در

، نقش عبدالله بن اباا  (42م، ص2010؛ جهالن، 9تا[، ص )معمر، ]بیمؤسس این فر ه دانسته 
)معمر، کنند  ی سیاسی برجسته می بیشتر در عرصه ،آمده را که از شاگردان جابر به حساب می

 عمارو بان حبیاب بان ق( و امام ربیع158کریمه ) . ابوعبیده مسل  بن ابی(322م، ص2014
)الساالمی، آیناد  ار میق( دیگراماماان مها  اباضایه باه شام180-171ازدی )متوفای حدود 

-99. از عالمان متقدم این فر ه باید از سال  بن ذکوان هاللای )زناده در (6، ص1م، ج1963
طائی )متوفاای حادود  حاجب ق(، ابومودود130عنبری ) حصین بن علی ق(، ابوالحر101
، 1ق، ج1407)ر.آ: الشاماخی، ق( یااد کارد 200خراساانی ) یان  بن بشر ق( و ابویان 145

 ،2م، ج1974؛ الادرجینی، 292، ص2م، ج2000؛ جمعی از نویساندگان، 194و  109و  86-84صص
-340ق، ص1418؛ ناصاار، 89م، ص2000؛ البوسااعیدی، 106، ص2001؛ النااامی، 253-248ص

تاوان  و در میان عالمان و اندیشمندان معاصر می (114-113و  97صصق، 1400؛ السیابی، 385
ق( و نیز 1361و اباضیه احمد بن حمد الشلیلی )متولد  از مفتی بزرگ کنونی حدومت عمان 

َف  وسفی طب األئمه محمد بن  مرجع مردم )ق( 1332) یسالم نینورالد، ق(1332) شیِّ اط 
ق(، ابراهی  بن عمر بیو  1400ق(، علی یحیی معمر )1393(، ابراهی  ابوالیقظان )عمان

ق 1406ربوده شده در ساال )ق( و عمرو خلیفه نامی 1402ق(، محمد علی دبوز )1401)
 نام برد. (یتوسط معمر  ذاف

هایی نیز ذکر شده اسات کاه وهبیاه، نفاثیاه، حساینیه،  در طول تاریخ، برای اباضیه فر ه
ناد کاه از میاان ایان ا آیند. برخی بارآن ی آنها به شمار می سداکیه، حارثیه و ُنداریه در زمره

خود ادامه داده است؛ اما باید دانست که وهبیان ها، تنها وهبیه در شمال افریقا به حیات  فر ه
هاای مشاالف اماام عبادالوهاب رساتمی باوده و  همان جریان اصلی اباضیه در برابر ا لیت

؛ 84-82ق، ص1408؛ بغاادادی، 57ق، ص1374)ر.آ: اساافراینی، ای جداگانااه نیسااتند  فر ااه



 

 

88 

ریان اصالی در . ج(314-312، ص2ش، ج1355؛ لویدی، 136-135، ص1م، ج2002شهرستانی، 
هاای  هایی چاون گروه میان اباضیان همان اباضیه، به مثابه یک جریان کلی اسات، ناه فر اه

هاست که  شود و مدت هایی دیگر نمود و بروزی مشاهده نمی برده؛ چراکه از چنین شاخه نام
 اند. ی اصلی هض  شده در بدنه

 . اباضیه، نه خوارج2-1
ویژه اباضیان کنونی این است کاه آنهاا خاود را از  بهی اباضیه،  یدی از ندات مه  درباره

که بسایاری از عالماان معاصار  ای گونهبه ؛کنند شدت از این امر دفاع می ، بهخوارج نشمرده
م، 1988، اعوشات؛ 37ق، ص1429)معمار، اناد  های خاود بادان اشااره کرده اباضی در نگاشته

گ(32-23ص اهی صحیح، داشتن نگاه بیرونی به . آنان نویسندگان فرق و مذاهب را به عدم آ
های موجاود در میاان  های ذهنی گذشته، توجاه باه شاایعه زمینه فر ه، ورود به بحث با پیش

های تعصبی و گاه سیاسی و عدم رجاوع باه مناابع باومی و داخلای  دیگرفرق، داشتن انگیزه
تاوان  می کاه البتاه بششای از ایان ماوارد را (71م، ص2009)اعوشات، کنناد  اباضیه مته  می

ها و مذاهب صادق بوده  پذیرفت؛ اما برخی دیگر از آنها مسائلی هستند که در باب تمام فر ه
ی تحدای  بعاد از  لهلی اباضیه نیست. اباضیان تنها اشتراآ خود با خاوارج را در مسا و ویژه

؛ خلیفاات، 38-35م، ص1980)المرهاوبی، دانناد  و معاویاه می جنگ صفین میان امام علی

  . البتااه آنهااا در شاارط(10-8تااا[، ص ؛ بناات سااعید، ]بی115م، ص2010؛ جهاالن، 53، صق1415
؛ 169-168م، ص2015)الجعبیاری، اناد  بودن اماام نیاز باا خاوارج ها  عقیده ندانستن  ریشی

؛ همچنین برخی از سران خوارج مانند عبدالله بن وهب راسبی را از (218م، ص2010جهالن، 
ابواسااحاق ابااراهی  اطفاایش المیزاباای  .(8ق، ص1401المی، )السااداننااد  بزرگااان خااویش می

ی کسانی اسات کاه اطاالق لفاپ  ق(، از علمای اباضی معاصر در الجزائر، در زمره1385)
 خوارج را بر اباضیه نپسندیده و معتقد است: 

ی اهال حاق و اساتقامت از ادعاهاای نااروایی اسات کاه  اطالق لفپ خوارج بر اباضیه
گیارد. یالیاان ماذاهب ایان  و سپس از تعصب مذهبی نشلت می نشست از تعصب سیاسی

ی اهال  اند. اباضایه مطلب را ابراز داشته و میان اباضیه و ازار ه و صفریه و نجدیه خلط کرده
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و معاویاه  الحق وجه اشتراکی با صفریه و ازار ه و مانند آنها جز در اندار حدومت علای

ها متعلق به ازار اه،  ید و حد  به کفر و شرك آنشمردن خون و اموال اهل توح ندارند. حالل
شامرند.  صفریه و نجدیه اسات و باه هماین دلیال اسات کاه خاون مسالمانان را مبااح می

ی  وجاو و تحقیاق دربااره که مشالفان ما انصاف به خرج ناداده و زحمات جسات ازآنجایی
ای از خاون  ه  طرهی اهل حق ک دهند تا بدان دست یابند، میان اباضیه حقیقت را به خود نمی

موحدی معتقد به توحید را مباح ندانسته و میان کسانی کاه ریشاتن خاون آنهاا را باه سابب 
داننااد و حتاای فرزناادان آنهااا را بااه تبعیاات از پدرانشااان از دم تیااغ  گناهااان کبیااره مباااح می

 فرق میان حاالل و حارام، بسایار بازرگسان  بهاند. تفاوت در اینجا  گذرانند، خلط نموده می
 (.6، ص1م، ج2000توان از تاریخ دریافت )السالمی،  است و آن را می

 . پراکندگی جغرافیایی اباضیان2
در این  سمت باه پراکنادگی جمعیتای اباضایان در منااطق مشتلاف اساالمی پرداختاه 

مذهبان ساشن  شود و به تفدیک هر کشور، از میزان جمعیت و شهرهای ا امات اباضای می
ی آناان در کشاورهای  بقیاه ،ین تمرکز جمعیتی آنها کشور عمان بودهگفته خواهد شد. بیشتر

ی  ایان منااطق در دو دساته 1اناد. ویژه کشورهای شمال افریقا سدنی گزیده دیگر اسالمی به
 گردد: جزیره العرب و افریقا بررسی می

 ی عربی . جزیره1-2
تاأثیر در ورود  اباضیه از همان  رن اول اسالمی وارد کشور عمان شاد. بیشاترین عمان:

. او نشر این مذهب به این منطقه از آِن جابر بن زید ازدی است که خود از اهالی عمان است
ی بیان آنها و فرستادن مبلغانی به مناطق مشتلاف اجرایای  د خود را به وسیلهو گسترش عقای

یل . اباضیه از اوا(132-127م، ص2002؛ خلیفاات، 159-149م، ص2003)ر.آ: هاش ، نمود  می
 رن دوم هجری به عنوان مذهب رسمی مردم این دیار شناخته شد و در پناه حدومتی اباضی 
تا کنون اباضیان عمان در اکثریت هستند. بایش از نیمای از جمعیات حادود ساه میلیاون و 

                                                 
 م.1976.آ: اسماعیل، ویژه اباضیه در افریقا، ر ، بهخوارجی  درباره .1
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کاه تقریباًا دو میلیاون نفرناد،  یالدیما2010چهارصد هزار نفاری کشاور عماان در ساال 
%( یاا از شایعیان اساماعیلی و 22سانت ) یگرماردم اهل%( و د66ماذهب باوده ) اباضی

 %( هستند.12عشری ) اثنی
بیشترین تمرکز جمعیتی اباضیان نیز در کشور عمان است که در زمان ما رویدردی مثبت 

های اسالمی دارند و از تعامل مناسبی با ایشان برخوردارند. این  گرایانه با دیگرگروه و وحدت
نقش را در معرفی و بیان اعتقادات اباضیه در جهان دارناد و از  کشور و حدومت آن بیشترین

مرکاز اصالی اباضایه باه شامار  ،ی جهان حمایت کرده تمام پیروان این مذهب در هر نقطه
همچنین این کشور از  رون نشستین اسالمی بر مبنای اصول شارعی اباضای اداره  ؛روند می

 داند. د را معتقد به این مذهب میشده و سلطان  ابوس، پادشاه کنونی عمان نیز خو

یمن و حضرموت از اولین مناطقی در  رن دوم اساالمی اسات کاه : یمن و حضرموت
خورد. جنبش و حرکت اباضی در ایان منطقاه، در  حرکت سیاسی اباضیه در آن به چش  می

هایی نسبی به دست آورد؛ اما این حرکت به دالیلی در حضرموت و یمان دوام  ابتدا موفقیت
؛ 4ص ،تاا[ ]بی د،یبنات ساع)ندانی نیافت و در انتهای  رن هفت  هجری به خاموشی گراییاد چ

هاایی از حضاور بسایار  ی  ابل ذکر آنده هنوز ه  گزارش . ندته(147-87ص ،م2003هاش ، 
 رسد. کمرنگ اباضیان در این مناطق به گوش می

یقا2-2  . افر
یاژه شامال آن اطاالع د یقای در دسات و ی تاریخ د یق ورود اباضیه به افریقاا باه درباره

یه، ام ق(، آخرین حاک  دودمان بنی132در زمان مروان دوم ) تنها نشان این است که .نیست
ق، 1335)الباارونی، ای آشدار ظهاور و باروز داشاته اسات  گونهمذهب اباضیه در طرابلس به

کشاورهای . بعدها این جریاان در شامال افریقاا گساترش نسابی یافتاه و اکناون در (32ص
تارین  در ادامه به مه  .دهند ی حیات می های عمده یا جزئی ادامه مشتلفی به صورت ا لیت

 ی پیروان اباضیه در افریقا اشاره خواهد شد. کشورهای دربردارنده

ی  از مراکز مه  جمعیتی اباضیه در افریقا کشور الجزائر، استان یردایه و منطقه الجزائر:
مردم این دیار از  رن چهارم هجری باا دعاوت یدای از مبلغاان میزاب در این کشور است. 
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ق( به این مذهب گرویدند و 440اباضی به نام ابوعبدالله محمد بن بدر فرسطائی نفوسی )

شوند. از  رن پنج  هجری به بعد، میزاب تبادیل باه  میزاب شناخته می در الجزائر به نام بنی
. (197چهاارم، ص ی  حلقاه ،ق1429معمار، )سات مرکزی مه  برای تجمع پیروان اباضیه شده ا

کیلاومتری جناوب  180مسلدان در الجزائر تنها به میزاب که در  ها هزار از اباضی حضور ده
الجزیره وا ع شده است، محدود نشده و آنها در شهرهای دیگری چون الجزیره و بریاان نیاز 

یان در مرکز شهر الجزیاره، شان مانند میزاب نیست. اباض اما تمرکز جمعیتی ؛سدونت دارند
پایتشت کشور، مسجدی بزرگ و  دیمی دارند که از  رن سوم تا کنون باا ی ماناده و اکناون 

)کوآ، ای مجهز به آثار مشتلف علوم اسالمی و ییراسالمی دارد  ای  رآنی و کتابشانه مدرسه

 .(98ش، ص1373
که معروف به ُبستان شارق  االصل زنگبار گروهی از مسلمانان عمانی :1تانزانیا و زنگبار

آیناد.  ی خاوارج باه حسااب می ی پیشرفته ی اباضیه، شعبه ی پیروان فر ه افریقاست در زمره
ند که شمار این مسلمانان در حدود سه هزار نفر است. ا ی این منطقه برآن برخی منابع درباره

گاردد. در  یی هجاری  ماری بااز م هاای اولیاه ی حضور آنها در این سرزمین باه  رن سابقه
های دوم و سوم هجری گروهی از خوارج به همراه سایر مسلمانان از عمان عازم زنگباار   رن

شدند و در این جزیره سدونت یافتند. پس از ورود اعراب عمانی به زنگباار، در اوایال  ارن 
ها در ایان منطقاه مساتقر گشاتند. شاغل اصالی  ای دیگر از اباضای هیجده  میالدی، عده

نگبار تجارت بوده و امروزه بیشتر آنان در بازار بازرگ آن دیاار باه خریاد و فاروش اباضیان ز
ی اصلی زنگبار )اونگوجا(  پردازند. آنها در شهرهای دارالسالم و جزیره کاالهای گوناگون می

های تبلیغی چندان فعال نیستند. آنها اشاتراکات  اومی و  مساجدی دارند؛ اما از نظر فعالیت
: ر.آ)ناد کن بار، به این کشور سافر مای هر چند سال یك ،نان عمانی داشتهمذهبی با مسلما

 .(208ص ،م2005؛ رست ، 174صش، 1391؛ 152صش، 1384 ،یعرب احمد
ای که نگارنده با یدی از اباضیان این دیار داشاته، وضاعیت اجتمااعی و  اما در مصاحبه

                                                 
ی این دو منطقه دانست، این است که تانزانیا و زنگبار در مواردی چون ارتش نظامی، گذرنامه و... مشترآ و در ماوارد  ای که باید درباره . ندته1

 اند. ها و... از یددیگر مستقل دیگری چون پارلمان، وزارت
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تر از مطالاب ساطور  تر و با نشاط لای دیگر و بسیار فعا گونه های اباضیه در زنگبار به فعالیت
گذشته بیان شده است. توضیح بیشتر این مطلب در بشش پرداختن باه وضاعیت اجتمااعی 

 اباضیان خواهد آمد.
ی  سنت و ماالدی هساتند، اکناون عاده در کشور لیبی که بیشتر مسلمانان آن اهل لیبی:

ده از بربرهای اباضی باوده و در مان اند که گروه با ی کمی از مردم آن از پیروان مذهب اباضیه
 ی حلقه ،ق1429: معمر، ر.آ)کنند  های یربی، یعنی جبل نفوسه و زواره زندگی می مناطق کوه

ش، 1373؛ کاااوآ، 13ص ،ش1377 ،یرشااااهیام ؛30ص ،ق1335 ،یالباااارون؛ 488-129دوم، ص
. گفتنی است برخی از علمای بزرگ اباضی معاصر چون علی یحیی معمر و محماد (64ص

حو ل زمانی که از جبل نفوسه سشن باه ابن علی دبوز از اهالی جبل نفوسه در لیبی هستند.
 نویسد: ی وجود تاریشی پیروان اباضیه در این منطقه می آورد، درباره میان می

در آنجا گروهی از اباضیه و وهبیه حضور دارناد کاه بعاد از عبداللاه بان اباا  و 
آن دو در آن کوه مردناد. اهاالی ایان کوهساتان وهب راسبی در آن فرود آمدند. ابن

اسالم نیاورند و جز خوارج در آن مسادن نگزیدناد و ایان خاوارج پاس از جناگ 
 .(93، صتا[ ]بیحو ل، ابن)نهروان به آنجا روانه شدند 

سرعت در تونس انتشار یافت. نفاوذ  در ابتدای  رن دوم هجری مذهب اباضی به تونس:
ها و سفرهای متعدد سالمه بان  جزیره ِجربه باال گرفت و با تالشاباضیه در کشور تونس در 

سعد، مبلغ اباضی که بیشترین تأثیر را در دعوت مردم و ایمانشان به مدتب اباضایه داشات، 
و بعاادها افاارادی چااون  ناادبساایاری از ساااکنان آن منطقااه مااذهب اباضاای را اختیااار نمود

کریمه، شایخ اباضایه در  یده مسل  بن ابیعبدالرحمن بن رست  راهی بصره شدند تا از ابوعب
. اکنون نیاز چنادین هازار (500-499سوم، ص ی حلقه ،ق1429معمر، )آموزی کنند  عراق، عل 

 .(78ش، ص1373)کوآ، کنند  ی جربه زندگی می اباضی در تونس و جزیره
ه پیروان اباضیه در دو کشور بوروندی و روآندا نیز حضور دارند کا : 1بوروندی و روآندا

تعدادشاان باه چناد هازار نفار  ،هایی هستند که به آنجا مهاجرت کارده بیشترشان از عمانی
ی برخی از  به گفته .(402)همان، صمشهورند « اعراب»رسد. این افراد در آن منطقه به نام  می

                                                 
 .نار یددیگر  رار دارندو در ک ودهنزانیا بی تا هر دو کشور همسایه .1
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اهالی کشور بوروندی که نگارنده با آنها دیدار داشته است، این کشاور ها  دارای سااکنانی 

 آیند. ی بوروندی به چش  می که در جامعهاباضی است 

یتانی:  هاای متماادی میزباان بربرهاای  موریتانی از جمله کشورهایی است کاه  رنمور
رسد مردم این منطقه گرایشی باه ماذهب آناان پیادا ندارده  اباضی بوده است؛ اما به نظر می

ای ییر از  قیده. وضعیت مذهبی کنونی مردم این کشور که بیشترشان ع(137)همان، صباشند 
مسلک اباضی دارند، مؤید این مطلب اسات. همچناین برخای از دوساتان اهال موریتاانی 

کید می کنند که اکنون ظهور و بروزی از مردمان اباضی در کشورشاان  نگارنده بر این ندته تأ
 کنند. مشاهده نمی

ضور دارند؛ اماا ها حاکی از آن است که اباضیان در این کشور نیز ح گزارش اتیوپی )اریتره(:
وگوی حضوری با برخی از عالمان آن دیار مششص گردیاد کاه ایان حضاور چشامگیر  در گفت

هایی هساتند کاه باه  نبوده و بسیار کمرنگ است. اباضیان موجود در این کشور بیشتر از ساومالی
 .(477)همان، صکنند  اند و در میان  بایل حضرموتی زندگی می اتیوپی مهاجرت نموده

ی شمال افریقاسات کاه از  ترین منطقه مغرب کشوری وا ع در یربی :راکش(مغرب )م
همان  رن اول هجری پذیرای اسالم در هیلت خوارج صافریه و ساپس اباضایه باوده اسات 

ی  ی معاصر که متذکر مراکز جمعیتی اباضیه یک از منابع رصدشده . هیچ(50-49)همان، ص
 اند. اضیه در کشور مغرب ندردهای به حضور و بروز اب اند، اشاره کنونی شده

ساان برخای  ای از پیروان مسلک اباضیه حضور دارند؛ اما به در کشور کنیا ه  عده :کنیا
های اباضی مهاجر هستند که در آنجا زندگی  عمانی هادیگر از کشورهای افریقایی، بیشتر این

ان کنیاا آن اسات ی اباضی ی  ابل توجه درباره . ندته(129ش، ص1391)عرب احمدی، کنند  می
 .(520ش، ص1373)کوآ، شود  که در میان آنان با عنایت به فقه خودشان  ضاوت می

 . وضعیت اجتماعی و فرهنگی اباضیان3
ناد از: ا های اجتمااعی اباضایان عباارت ترین پایگاه در سطور گذشته روشن شد که مه 

( در الجزائار، رهیادر شاهر الجز ی)و بششا زابیام ی و منطقاه هیاکشور عمان، استان یردا
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ِجربه در تونس و  رهیجز ،یبیجبل نفوسه و زواره در ل ا،یدارالسالم و زنگبار در تانزان یشهرها
مهاجر به  یها یمراکش و سومال ا،یکن ،یتانیمور رینظ ییدر کشورها یعمدتًا عمان نیمهاجر

و فرهنگی ی. در این  سمت به بیان وضعیت اجتماعی حضرموت لی با انیساکن در م ِی وپیات
کنونی اباضیان در این مناطق پرداخته خواهد شد و از اماور تبلیاغ، نظاام تارویت اندیشاه و 

 برخی مسائل اجتماعی سشن به میان خواهد آمد.
ی نظام تبلیغی اباضیان باید گفت که از همان ابتدای نشو و نمو اباضایه، تبلیاغ در  درباره

)حاامالن علا ( انجاام « حملة  اعللة   »م هاایی باا ناا این مذهب رایت بوده و توساط گروه
ی تبلیغی را سامان داده و مبلغانی را باه نقااط  پذیرفته است. اولین کسی که این مجموعه می

کریمه در  رن دوم هجری باوده  مشتلف سرزمین اسالمی روانه نمود، ابوعبیده مسل  بن ابی
کرده، بیشتر بر تبلیاغ عملای  های مشتلفی در تبلیغ استفاده است. اکنون نیز اباضیان از شیوه

کید می ورزند. آنها در مناطق مشتلف جهان اسالم مانند شرق افریقا با ساختن مسااجد و  تأ
یازند و  مدارس و... و گاهی بدون درج نام یا معرفی اباضیه در آنجا به تبلیغ عملی دست می

 .(391ص ،ش1391 ،یعرب احمد)خوانند  می طورییرمستقی  مردم را به کیش اباضی فرابه
ی  نمودند؛ محادوده سان باطنیه، آثارشان را تنها در میان خود توزیع می در گذشته اباضیه به

وجاو  های مربوط به مذهب باید در میان مساجد اباضیه جست تعالی  آنها داخلی بوده و کتاب
اشاته و ی علمای اباضی با عالمان دیگرمذاهب پیشارفت فراوانای د گردید؛ اما اکنون رابطه می

های ییراباضای  ابال دساتیابی باشاد.  سعی شده است تراث اباضای در بسایاری از کتابشاناه
المللی تهران و دیگرکشورهاست  ی بین ای از این امور، شرکت در نمایشگاه کتاب سالیانه نمونه

هایشاان باه نماایش گذاشاته و باه  که اباضیان منابع فراوان گذشته و معاصر خویش را در یرفه
کناد؛ ولای  حمایات می انیاباض یها نشر کتابرسانند؛ همچنین سلطنت عمان از  می فروش

ی  عاده ای نیست که تماام آثاار اباضایان را در بار بگیارد، تاا جاایی کاه این پشتیبانی به اندازه
 رسانند. به چاپ می    ای روتیرا در ب عمانی، آثارشان سندگانینوتوجهی از   ابل

هایی بارای خاود سااخته و  کنند مادارس و دانشاگاه سعی می ی دیگر آنده اباضیان ندته
( Tunguu« )تونگاوو»باه ناام   ای تحصیلی برای نمونه در زنگبار، مجموعه ؛ساماندهی کنند
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شود و یک فرد اباضی از ابتادای تحصایل تاا  کودآ تا دانشگاه می وجود دارد که شامل مهد

چناین پاردازد. از دالیال سااخت  یشدن از دانشگاه در آن باه کساب علا  م التحصیل فارغ
مذهب اسات کاه در جواماع  هایی عدم انحراف عقایدی و اخال ی ششص اباضی مجموعه

از فرهنگ اصلی خاود فاصاله  ،ها  رار گرفته رود که تحت تأثیر دیگرفرهنگ دیگر بی  آن می
دریس و گونه مراکز از سوی دولت مرکزی عمان برای ت التحصیالن این یابند. بسیاری از فارغ

باه کاار گرفتاه  ،تبلیغ در جوامعی چون روآندا، بوروندی و... کاه اباضایه در آن وجاود دارد
کنند. آنان بر این باورند که برای  ی خود را از این دولت دریافت می شوند و حقوق ماهیانه می

 ها ضروری است. گونه فعالیت حفپ جوامع اباضی در نقاط مشتلف، این
ترین مراکز اباضی هستند، باا یدادیگر اختالفاات اعتقاادی  اصلی عمان و الجزائر که از

ها بوده و دروا ع معتقد به پیروی از  تر از عمانی بدین شدل که اباضیان الجزائر افراطی ؛دارند
باشند و در بسیاری مواضع  سلف خود در ارتباط و سازگاری با دیگرمذاهب و برخی فتاوا می

ویژه پس از امامت شیخ احماد  ی عمان، به ند؛ اما اباضیهحاضر به اصالح و تجدیدنظر نیست
بن حمد الشلیلی، مفتی اعظ  دولت عمان، سازگاری خاوبی باا دیگرماذاهب اساالمی از 

در بسایاری از  اناد و خود نشان داده و ارتباطاات مناسابی باا دیگرمسالمانان بر ارار نماوده
 اند. داشته های علمای جهان اسالم حضور مستمری ها و همایش کنفرانس

در باب پیشرفت محسوس روابط اجتماعی اباضیه با دیگرمذاهب باید به این ندته اشاره 
صوص خ نمود که آمدن ششصی چون الشلیلی کمک فراوانی به رونق اجتماعی اباضیان، به

ی امامت اباضیه وجود  لهلی که در مسهای که پس از اضطراباباضیان عمان داشته است؛ چرا
ا امام عادلی که همگان او را بپذیرند، وجود نداشت، الشلیلی به عنوان امامی ه داشت و سال

عادل مطرح گردید و احدامی چون نماز جمعه که در اباضیه بدون وجود امام عاادل برگازار 
آمادن از زنادگی  ی طراوت اجتماعی و بیارون ای گرفت و درنهایت زمینه شود، جان تازه نمی
 1ان را فراه  نمود.سالیان گذشته اباضیی  بسته

                                                 
 با یدی از اباضیان عمانی. فتگوی نگارندهگ رگرفته از. ب1
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 «العّزابه». نظام ترویج اندیشه 1-3
هساتند کاه تقریباًا  1«العّزابه»به نام اباضیان در افریقا دارای تشدیالت خاص اجتماعی 

ون اجتمااعی لعّزابه شورایی است که بر تمام شا دارد. ی اباضی را بر عهده تمام امور جامعه
ر منااطقی چاون میازاب الجزائار وجاود دارد. ی کامل داشته و اکناون نیاز د اباضیان احاطه

رست  باه دسات  ی آن باید دانست که رهبران اباضی پس از سقوط دولت بنی ی پیشینه درباره
« العّزابه»ی خود بنیان نهادند که به آن نظام  برای ترویت اندیشه جدیدیفاطمیان مصر، نظام 

ابق نمود، ابوعبدالله محمد بن بدر شد. اولین فردی که این نظام را جایگزین نظام س گفته می
او در این مقطع بیشاتر  .(87اول، ص ی حلقه ،ق1429معمر، )ق( است 440فرسطائی نفوسی )

سازی، توجه به فردسازی داشت. این نظام زیر  از عنایت به تشدیل حدومت رسمی و جامعه
لت العّزابه بار تماام کرد که در رأس بودند. هی فعالیت می« هیلت العّزابه»نظر شورایی به نام 

در چهاار  ،دینی، تعلیمی، سیاسی و اجتماعی اشراف کامل داشاته امورون اباضیان مانند لش
دادن در راه خدا( و کتمان عقاید برای  )جان 2ی دین یعنی ظهور، دفاع، شراء مسلک یا مرحله

 ،یلناام؛ ا78-76اول، ص ی حلقاه ،ق1429: معمار، ر.آ)کناد  آفرینای می ی اباضی نقش جامعه

؛ بدین ترتیب که در زمان ظهور و دفاع کاه اماام حضاور دارد، نقاش (288-275ص ،م2001
ی امام باوده و کارهاای او را  ی شراء و کتمان نماینده مشاور، عامل یا نائب برای او و در دوره

 دهند. انجام می
 ساختار تشدیالتی این نظام بدین سان است:

در شهر و روستا به اصول دینی مذهب اباضی و داناترین فرد  شیخ یا رئیس عزابه: .1
دار است.  ی مردم عهده ترین آنها و مسلولیت تبلیغ مذهب را در میان توده با کفایت

 شود. ی کتمان، جانشین امام شمرده می وی در دوره

این گروه متشدل از چهار نفر از شیوخ عزاباه در شاهرهای دیگار  گروه مشاوران: .2

                                                 
 .است آن اعضای نشستن وار دایره سبب به حلقه(،عزابه ) به تلهی این گذاری . علت نام1

 آناان از انادآ گروهای یعنای آید؛ می پیش «شراء»ی  دوره برخیزد، جنگ به مستقیماً  نتواند و باشد ضعف در اباضی ی جامعه که حالتی . در2
 .پردازند می فساد و ظل  با مبارزه به و کنند می  یام گذشته، خود جان از( تن چهل ک  دست)
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 یت نظر آنان است.است که شیخ ملزم به رعا

تواناد یدای از چهاار  ی نماز جماعات باوده و می دار ا امه یک نفر که عهده امام: .3
 مشاور شیخ باشد.

تواناد  ولیت پیگیری او ات نماز و برپایی اذان را داشته و میلیک نفر که مس مؤذن: .4
 یدی از چهار مشاور شیخ باشد.

پرستان اوقاف: .5 نی ) شر متوسط جامعاه از نظار ی میا آنها دو نفر از افراد طبقه سر
 ی او اف را بر عهده دارند. ولیت واردات و صادرات و توسعهلمالی( هستند که مس

نظارت و رسیدگی بار تعلای  و تربیات، تنظای  دروس آموزشای و  گروه معلمان: .6
ون آن از وظاایف ایان لی تحصایل و شا مرا بت از شاگردان و طالب در طول دوره

 .گروه است

چهار یا پنت نفر که متاولی تجهیاز، تادفین، نمااز بار  حقوق مردگان:افراد پیگیر  .7
: )ر.آمردگان و وصیت آنها و تقسی  میراثشان مطابق باا احداام اساالمی هساتند 

 .(150-149ص ،م2000 ،ی؛ حجاز81-80اول، ص ی حلقه ،ق1429معمر، 

بودن  لبسبودن، توانایی تدریس، م عضویت در عّزابه دارای شرایطی است که حافپ  رآن
داشاتن آماوختن علا  و یااددادن باه  ون طلبگای عزاباه، دوستبه لباس رسمی، رعایت شل

ی آنها  رار دارد  دیگران، نداشتن اشتغال فراوان دنیوی، معاشرت اندآ با اهالی بازار در زمره
 .(311-309ص ،ش1390 ،یائی؛ ض161ص ،م2004؛ النجار، 89-79، ص)همان
 ی جهانی اینترنت . حضور اباضیان در شبکه2-3

ویژه وضعیت کنونی آن، ناگزیر باید به امور جدیدی  گفتن از جریانی معاصر، به در سشن
های اینترنتی پیروان آن فر ه و کیفیات حضورشاان در شابده جهاانی اینترنات  چون فعالیت

رساانی  های فرهنگی، خبری، علمی و اطالع در این بشش برخی پایگاه رو ازاین ؛اشاره نمود
 شود: وار معرفی می ی فهرست اضیان در اینترنت، با ذکر نشانی، به گونهاب

 www.squ.edu.omدانشگاه السلطان  ابوس در:  .1
 www.almajara.comصوت جدید ألهل الحق و اإلستقامه در:  ةسایت المجر .2
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 www.alkhalili.netسایت شیخ احمد بن حمد الشلیلی در:  .3
 www.mara.gov.om وزارت األو اف و الشؤون الدینیه در: .4
 www.ibadhiyah.net: شبدة اهل الحق و االستقامة در .5
 www.waleman.comاالیمان در:  واحة .6
 www.elminhaj.orgاسحاق ابراهی  اطفیش الجزائری( در:  المنهاج )جمعیت الشیخ ابی .7
 www.aboulyakdan.comمو ع الشیخ ابوالیقظان الجزائری در:  .8
 www.mzabnet.com  بن عمر بیو ( در: شبده المزابیه )الشیخ ابراهی .9

 www.istiqama.netأشّعه من الفدر اإلباضی در:  .10
 www.el-barounia.comالمدتبه البارونیه )شهر جربه( در:  .11
 alfida.jeeran.comمو ع الفداء در:  .12
 www.elhamiz.jeeran.comالمجتمع المسجدی )میزاب( در:  .13
 www.mzab-online.comمیزاب اون الین در:  .14
 www.farqweb.comشبده فرق در:  .15
 www.veecos.net/arمدتب الدراسات العلمیه در:  .16
 www.irwane.orgمؤسسه شیخ عمی سعید الجربی در:  .17
 www.m-alrahman.netپایگاه مسجد الرحمن در:  .18
 www.tourath.orgجمعیت التراث )القراره در الجزائر( در:  .19
 www.alkabs.netالقبس )علوم  رآن و اندیشه اسالمی( در:  .20
 www.noor-alestiqamah.comمنتدیات نور اإلستقامه در:  .21
 المدتبه اإلباضیه )تشتص بنشر کتب اإلباضیه أهل الحق و اإلستقامه( در:  .22

www.ib4di.blogspot.com 
ها و  هااای یادشااده، برخاای مربااوط بااه مراکااز فرهنگاای چااون دانشااگاه از میااان پایگاه

ه اعتقادات ماذهبی و پاساخ باه شابهات دینای، بعضای های آنالین، برخی راجع ب کتابشانه
ها و اندیشامندان اباضای  هاای ششصایت ی مسائل تاریشی و تعادادی نیاز از پایگاه درباره

ها  وجاود دارناد کاه « من ها  اإلباضایه »های دیگری چون  معاصرند. در مقابل، سایت
 دهند. اهتمام فراوانی برای نقد و بررسی اباضیه از خود نشان می
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ین منابع معاصر و ناشران اباضی . مهم4-3  تر

ی جریان معاصر اباضیه دانست، منابع مه  کناونی ایشاان  یدی از اموری که باید درباره
به عناوان مرجعای بارای  ،در علوم مشتلف اسالمی است که اباضیان آن آثار را معتبر شمرده

اإلباضایه فای دو کتااب استناد هستند. نشست بایاد باه آوردن باورهای اباضی  ابل  دست به
اثر شیخ علای یحیای معمار، از نویساندگان  اإلباضیه بین الفرق اإلسالمیهو  مویب ال اریخ

بزرگ اباضیه در  رن اخیر یاد کرد که اثر اول در چهار بشش، ابتدا به پیدایش اباضیه و برخی 
و الجزائار های ایشان و سپس در سه بشش به تاریخ اباضیه در سه کشور لیبی، تونس  ویژگی

پرداخته اسات. کتااب دوم نیاز باه بررسای اباضایه در ارتبااط باا دیگرماذاهب اساالمی و 
اثار محماد بان یوساف  تیاایر ال فاایرات ایشان اختصاص یافته است. یمستشر ان و نظر

اثر شیخ ابراهی  بیو ، از جمله آثاار اباضایان در بااب تفسایر  فی رحاب القر نطفیش و ا
اثر شیخ  الحق الدامغشود. کتاب  تر تلقی می اطفیش در این باب مه   رآن است که گویا اثر

اثر شیخ اطفیش نیز به عنوان آثااری مها  در مساائل  ال وحید ةشرح عقیداحمد الشلیلی و 
آیند. گفتنی است الشلیلای در کتاابش باه برخای باورهاای  اعتقادی و کالمی به حساب می

اثر دکتر عمارو خلیفاه الناامی  اسات عن اإلباضیهدری دیگر  وهابیت نیز توجه دارد. نگاشته
کادم نینشستاست که  باه شامار  مذهب یاباض شمندیاند کی یآن ه  از سو ک،ینگارش آ

سشن گفته است. از  انیاباض یو اجتماع یکالم ،یفقه ،یشیکه از ابعاد مشتلف تار رود می
ک ییایجغراف ی جز در گستره به -در موضوع تیکتاب، جامع نیا ازاتیامت بار  شاتریب دیاکه تأ
 ان،یاباضا یو ارجااع باه مصاادر اصال بودنمناد روش ،-قاستیشمال افر انیو اباض خیتار
این کتاب در وا ع  .ستیموجود ن نیشیاست که در آثار پ شانیا ی شده افتی منابع تازه ژهیو به

منبعای  ی دکترای النامی است که از زبان انگلیسی به عربی ترجمه شده است. آخرین رساله
معجم أعالم اإلباضیه مان القارن الول الهجاری که در این  سمت به آن اشاره خواهد شد، 

های  ناماه در دو بشش مشرق و مغرب اسالمی است کاه حااوی زندگی إلی العصر الحاضر
ی گروهای از نویساندگان  بزرگان مذهب اباضی از ابتدا تا عصر حاضر است کاه باه وسایله

 نظر دکتر محمد صالح ناصر به فرجام رسیده است.مطرح اباضی معاصر زیر 
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نشسات  :همچنین در میان ناشران اباضی مذهب، برخی انتشارات از دیگاران متمایزناد
)وزارت میراث و فرهنگ ملای عماان( اسات کاه از نشار و « وزارة التراث القومی و الثقافة»

مدتباه »اشار دیگار، . نکناد مای حمایات به صورت ویژه بازنشر آثار ملی و مذهبی اباضیان
ی نشر آثار مه  اباضیه در عصر حاضار در عماان  ، یدی از ناشران فعال در زمینه«الضامری

است که مرکز آن در شهر سیب در استان مسقط  ارار دارد. ایان ناشار جادای از آثاار تاازه، 
ست که پیش از این بدون تحقیق و مراجعه به د را های متعدد و معتبر اباضیان معاصر نگاشته

« جمعیات التاراث»آراید.  با تحقیقی نو، به زیور طبع می ،دیگرناشران به چاپ رسیده است
 گردد. الجزائر نیز از ناشران فعال اباضی در شمال افریقا محسوب می

 بیت . اباضیه و اهل5-3
اند.  به نیدی یاد کرده به ویژه امامان را افرادی عادل شامرده بیت پیروان اباضیه از اهل

ق(، یدی از عالمان اباضیه در شعری که در وصف 967سلیمان داوود بن ابراهی  تالتی )ابو
او دختار رساول خادا و شاوهر و دو »گویاد:  ساروده اسات، چناین می حضرت فاطمه

ی  . این شاعر به واساطه«باشند؛ نور او در همه جا گسترش یافته است بیت می  فرزندش اهل
عنایات داشاته باشاد، رضاایت خداوناد را  فاطماهآنان برای خود و کسی که نسابت باه 

های خااود از  . اباضاایان در صاالوات(276، ص5، جش1371 ،یساابحان)نمایااد  درخواساات می
 .(16، صتا[ )ب( ]بی ،یلیالشل)فرستند  بر آنها درود می پس از پیامبر ،یاد کرده پیامبرآل

یداای از  شاایخ احمااد باان سااعود الساایابی، دبیرکاال مفتاای اعظاا  حدوماات عمااان در
های وحدت تهران چنین اظهار نموده است که پیروان مذهبشان نسبت به حضارت  کنفرانس

ملجا  مارادی اصااًل از خاوارج  ند. او بیان کرده که ابانا احترام  ائل بیت و اهل علی
را به شاهادت  نبوده، بلده از سرسپردگان و مزدوران معاویه بوده و به تحریک او امام علی

و... بیان  مقاتل الطالبیین، تاریخ طبریالسیابی برای ادعای خود مستنداتی از  رسانده است.
 .(354ش، ص1378)با ری، کرده است 

اعتقاد دارد که خالفت ایشاان شارعی باوده؛ اماا باا  باول  اباضیه در مورد امام علی
 ،م2000 ،یحجاااز؛ 18-17ص ،ق1335 ،یالبااارون)ی تحداای  دچااار خطااا شاده اساات  لهلمسا
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نویسد که بیشتر اباضیه نسبت به  احمد بن حمد الشلیلی در اثری راجع به ایشان می .(75ص

هایی  یشان دارای ویژگیاند؛ چراکه ا احترام فراوان  ائل ی چهارم، علی بن ابیطالب خلیفه
ترین آنان باه  ترین اصحاب، عال  بوده و فقیه بودن،  رابت و نزدیدی با پیامبر چون صحابه

رو در موارد بسایاری باه آرای  ازاین ؛ی نبوی هستند ترین ششص به سیره مطلعکتاب الهی و 
ی جریان حدمیات  شود. این دانشمند اباضی درباره اخذ می ی چهارم، علی فقهی خلیفه

باا اکاراه باه آن تان داد و  ای پیش رفت که امام علای بر این باور است که اوضاع به گونه
کناد کاه  تن حدمیات بودناد. وی همچناین خاطرنشاان میدروا ع ایشان را مجبور به پذیرف

اباضیان معتقدند پذیرش تحدای   ،دهند را مورد سرزنش  رار می هرچند برخی امام علی
به رضایت امام نبوده است؛ بنابراین، این  ضیه نیاز به بررسی بیشتری داشته و نباید بر چنین 

کید بر آن موجب بروز فتناه و تفر اه  ،یلایالشلپافشااری کارد ) ،شاود می رخدادهایی که تأ
 (.11-10 ،تا[ )ج( ]بی

 . اباضیه و شیعه6-3
گاه باا یدادیگر  توان دریافت که شیعه و اباضیه هیچ با نگاهی به تاریخ اباضیه و شیعه می

، بلده مواردی وجود دارد که بیانگر (106م، ص2010)جهالن، اند  درگیری و نزاع عملی نداشته
تاوان باه دوساتی و  می ؛ برای نموناهو میان این دو جریان اسالمی استای حسنه و نید رابطه

 ،تاا[ ]بیالجاحپ، )مذهب اشاره نمود  شراکت تجاری هشام بن حد  و عبدالله بن زید اباضی

مذهب، گروهی از شیعیان و فرزندان  رست  اباضی یا اینده در زمان حدومت بنی (46، ص1ج
محمد بن سالیمان العلاوی، بارادر ادریاس اکبار،  که فرزندان – طالب امام علی بن ابی

نزد آنان رفته و ماورد کرامات و بزرگداشات رساتمیان  ارار  -مؤسس دولت ادریسیان بودند
 .(337-336، ص3ج ،م1963دبوز، )گرفتند 

عشاری ساازگاری و نزدیدای دارد؛ اماا  ی اثنی در میان شایعیان بیشاتر باا شایعه اباضیه
خاطر نزدیدی تسنن است و این شاید به  سان اهل ن زیدیه بهدیدگاهشان نسبت به مذهبی چو

د اباضیه و امامیه باشد. این دو جریان کالمی از نظر فقهی نیز با یددیگر نزدیدی داشته عقای
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در نمااز، عادم جاواز  2باودن تدتاف یاا تدفیار و مبطال 1و در مسائلی چون وجوب ارساال
 ،یلی: الزح)ر.آخّفین با ه  اشتراآ دارند  نمودن در یک جلسه و عدم جواز مسح بر طال ه سه

. همچناین یدای از فتااوای فقهای مفتای اعظا  (149ص ،م2001 ،ی؛ النام45، ص1، جم1989
اسات کاه  -البته در شرایط خاص -عمان، احمد بن حمد الشلیلی جواز جمع بین صالتین

 .(12-3ص ،م2006 ،یلیالشل)در این باب با نظر شیعه اتفاق دارد 
یدای  :ی فقهی و عقیدتی با یددیگر تفاوت نظر جدی دارند لهلامامیه در دو مس اباضیه و

 ،یبیالاوه)و دیگاری دکتارین مهادویت  (151، صم1984 ،یاألیبر)بحث جواز ازدواج مو ت 

اساات کااه اباضاایه بااا مااورد نشساات  (225-224ص ،م2010 ،ی؛ کااوبرل211-206ص ،م2004
بااره  ایاناضطراب احادیث نازد خودشاان در ی دوم به خاطر شدت مشالفت و برای گزینه به

 دانند. گونه مسائل را دارای اهمیت حیاتی نمیاین ،سدوت کرده
ی مناسب سالطنت  امر دیگری که حاکی از ارتباط خوب اباضیان و شیعیان است، رابطه

با جمهوری  -جویانه با دیگرمذاهب و کشورها دارد که رویدردی معتدل و مسالمت-عمان 
های سالطنت سالطان  اابوس، شورشای در عماان از  ان است. در نشستین سالاسالمی ایر

ها شدل گرفت که وی از شاه ایران تقاضای یاری کرد و محمدرضا پهلاوی  سوی کمونیست
رو باود، باه یااری عماان شاتافت و در ساال  به که در ایران ه  با خطر جریان کمونیستی رو

ورکامل از میان برداشته شدند. از آن زمان به ط در عملیات ُظفار، شورشیان به یالدیم1975
بعد، سلطان  ابوس تثبیت سلطنت خود را مدیون ایران دانسته و همواره، چه پیش از انقالب 

 ینهاوند)آمیز داشته است  ای نزدیک و مسالمت اسالمی و چه پس از آن، با کشور ایران رابطه

های رده بااالی  باضیه و ششصیت. حضور بزرگان معاصر ا(594-593، صش1392 ،یو بومات
 هاای اباضی چون احمد بن حمد الشلیلی و احمد بن سعود السیابی از کشور عماان در کنفرانس

عشری است،  ی اثنی ترین کشور با حدومت شیعه وحدت و تقریب مذاهب در ایران که مه 
خوبی  ضی بههای ابا کند. این حضور تا جایی است که حتی رسانه ی را تأیید می چنین رابطه

                                                 
 . با دست باز نمازگزاردن.1

 . با دست بسته نمازگزاردن.2
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سالیانه در مراس  حت نیز عالمان و پیروان این دو مذهب  1اند. ای آن پرداخته به پوشش رسانه

ی دیگر تأسیس کرسی فقه اباضای در  تعامالت فدری دارند. نمونه ،با یددیگر مال ات کرده
یعنای  ،با حضور مفتی اعظ  عمان مسیش 1392دانشگاه مذاهب اسالمی در مهرماه سال 

(، همچنین آیاز به کار دکتر 92 7 14بن حمد الشلیلی )روزنامه جمهوری اسالمی، احمد 
عبدالله بن سعید المعمری در دانشگاه ادیان و مذاهب    به عنوان استاد فقه اباضی از ساال 

(. urd.ac.ir 15 10 96 :در ، دسترسایو مذاهب انیدانشگاه اد تیسااست ) مسیش1390
گری در میان شیعیان  شناخت بیشتری راجع به مدتب اباضی ستاگونه روابط باعث شده  این

 ایجاد شده، فرصت تعامل و تفاه  با اباضیان به وجود آید.
هاای  ساکن عمان نیز با وجود جمعیت کمتار نسابت باه اباضایان، دارای آزادی شیعیان

های نماینادگی مجلاس و نیاز مقاام  مذهبی و سیاسی هستند. آنها در این کشور باه کرسای
شاان  بودن از حقاوق شهروندی وزارت و سفارت در کشورهای دیگر رسیده و به خاطر شیعه

ی معتدل و دارای تساهل و تسامح حدومت عمان و ششص سلطان  شود. روحیه کاسته نمی
ها مساجد و حساینیه مانناد مساجد   ابوس در دوران کنونی موجب گردیده است شیعیان ده

ی خاود  ، ویژه(مسجد الرسول األعظ  التیتسج تیا: س)ر.آدر مسقط  جامع رسول اعظ 
های امنیتی و مذهبی  را بدون دیدیه هایی نظیر عزاداری امام حسین داشته باشند و مراس 

تا جایی در دولات کناونی عماان نهادیناه شاده کاه اذان صابح در   این روحیه .برگزار نمایند
اسیتی منفی نسابت باه آن تلویزیون رسمی سلطنت عمان به سبک شیعی پشش شده و حس

ها با اینده جمعیتشان گااهی  ویژه خوجه شیعیان عمان، به نیزوجود ندارد. در امور ا تصادی 
هاای ا تصاادی ایان  شود، نقش مهمی در فعالیت هزار نفر تشمین زده می 200تا  100بین 

هار دلیلای، ی دولت عمان باید گفت که باه  کنند. به عنوان آخرین ندته درباره کشور ایفا می
بارها نقش میانجی سیاسی را میان ایران و عربستان و حتی امریدا بازی کارده و در دوران ماا 

 این امر بر همگان روشن است.

                                                 
های وحدت تهران منتشر  اباضی در کنفرانس از حضور بزرگان صاویریسایت شبده اهل الحق و االستقامه که ت .آ:برای نمونه ر -1

 کرده است.
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 .1کند:  هب را در سه امر خالصه میگونه ارتباط حسنه میان دو مذ برخی علت وجود این
ساتیزی موجاود در  ست خاواهی و  ی آزادی روحیه .2دیدی دو مذهب در مسائل عقیدتی؛ نز

باودن آناان در برابار حاکماان جاور  بودن هر دو مذهب و مظلاومدر ا لیت -3هر دو گروه؛ 
طورکامل پاذیرفت؛ اماا  توان سشن این نویسنده را به . هرچند نمی(354ش، ص1378)با ری، 

 های مهمی در روابط مناسب میان دو مدتب  لمداد نمود. توان سه امر یادشده را زمینه می
هاا و ماذاهب اساالمی را در پیشارفت تمادن و  ی جریان برخی نویسندگان اباضی همه

و در این میان، برتری شیعه بر امات را  (340ص ،م2014معمر، )فرهنگ اسالمی سهی  دانسته 
اناد. آنهاا  دهکردر زندگانی و حدومت معرفای  البیت در تالش ایشان برای اثبات حق آل

ای فزایناده[ عملای  گونه هاش  ]به امیه بر بنی نمایی بنی   و  درتمعتقدند اگر شیعه نبود، ست
تار  . البته در عباراتی دیگر اباضیه را نزدیک به حق و عقالنی(119ص ،م2010جهالن، )شد  می

دانناد  موجب نزاع ماذهبی نمی ،از شیعه معرفی کرده و درنهایت اختالفات را جزئی شمرده
 .(108-105ص ،)همان

جز اختالفات اندکی که در ذات هر ماذهبی باا دیگرماذاهب وجاود  به در نگاهی کلی،
ی خوب و مناسب فرهنگی و اجتماعی میاان شایعیان و  ی رابطه دهنده امور دیگر نشان ،دارد

ای که اباضیان تسامح و تساهل دینای و سیاسای را نسابت باه  ویژه در دوره اباضیان است؛ به
 اند.  رار داده ی کار خود کشورها و مذاهب دیگر سرلوحه

 سنت . اباضیه و اهل7-3
ترین اختالف اباضیه و دیگرفرق اسالمی، اختالف سیاسی  پیروان اباضیه معتقدند اصلی

های اموی و عباسی به عنوان خالفتای  گاه به دولت در مورد خالفت و شوراست. اباضیه هیچ
هاا و  ی ایان دولت همذاهب اسالمی در زیر سایکه دیگر اسالمی باور نداشته است؛ درحالی

های دیگر زندگی کردند. از  رن اول هجری تا کناون، فدار، فقاه و رأی اباضای از  حدومت
اند. بسایاری از  سنت رد شده و آنها را از اهالی بادعت و از فارق خاوارج دانساته سوی اهل

 ،سنت نیز بشش زیاادی از آرای معتزلاه، خاوارج و شایعه را نپذیرفتاه ن و فقهای اهلامحدث
ی آنهاا در  گذارند. خواساته بودن آن، کنار می ی حق یا باطل وال آنان را بدون تحقیق دربارها 
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های تبادل فرهنگ و اطالعاات بسایار  این زمان که مصالح مردم با یددیگر ارتباط دارد و راه

وسیع شده، این است که این موانع فدری میان اباضیه، سّنیان و شیعیان از میان برداشاته و از 
برداری شود و این جاز باا  های اسالمی بهره ر اسالمی و میراث تاریشی و تمدن تمام گروهفد

 .(120-119ص ،)همانشناخت و معرفت مذاهب از یددیگر میسر نیست 
سنت مانند اشاعره و معتزله اشتراکات  های کالمی مه  اهل های اباضیه با جریان اندیشه

نشادن در  مهمای چاون وعاد و وعیاد و بششایدههایی دارد و شاید برخای از آرای  و تفاوت
صورت عدم توبه، خلق  رآن، پذیرش واجبات عقلای پایش از نظار شارع، تأویال صافات 

هرچناد فارد  رشای در  -بودن امام دانستن  ریشی خبریه، وجوب برپایی امامت و عدم شرط
. (100-99ص ،)هماانتر باشاد  به باورهای معتزلیان نزدیاک -نگاه اباضیان در اولویت است

ویژه در کشور عماان رواباط  به سنت نیز مشدل خاصی ندارند، با اهل اباضیه جز در مواردی
ترین فر اه  کنند جریان اباضیه را نزدیک حتی اباضیان در آثار خویش تالش می ؛خوبی دارند

 .(40اول، ص ی حلقه ،ق1429معمر، )به اهل سنت نشان دهند 
 . اباضیه و وهابیت8-3

رو هساتند،  ساان دیگرماذاهب اساالمی باا آن روباه ایی که اباضیان باهه یدی از چالش
اختالفات عمیق فدری با وهابیان اسات کاه از ابتادای پیادایش وهابیات تاا کناون باا ها  

 یبارا انیااز دعوت بن باز، رهبر ساابق وهاب توان یمبرای نمونه  ؛اند مشدالت فراوانی داشته
را کاه مشادل  یپاساخ شابهات خواست یم خیه شاشاره کرد ک یلیالشل خیش یمناظره از سو

باا عادم  نداهیپاس از ا ی. ودریاباد ،شد یباز و اتباع او م با آنها داشت و مربوط به بن یجد
 تیارا در برابر شبهات وهاب الحق الدامغ بکتا د،یمواجه گرد انیرهبر وهاب یاز سو رشیپذ
حمد ناصرالدین األلباانی، وهابیانی چون م نمود. فیخداوند تأل تیرف ی لهلخصوص مس به

 را افرادی مجهول و مزعوم بیبن حب عیربکریمه و  برخی از بزرگان اباضیه مانند مسل  بن ابی
 ،ی: األلباان)ر.آشامارند  ربیع را پر از روایات موهوم و مجهاول می حیالجامع الصحو مسند 

؛ 1059، ص6ج ،م1996؛ 109و  105، ص13و ج 922-921، ص12و ج 304، ص6ج ،م1992
ماند الربیاع بان حبیاب ؛ همچنین برخی دیگر، آثاری مستقل نظیر (1036، ص3، جم2006
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ی  در نقد کتاب حدیثی یادشده و اثبات وجود تاریشی نداشتن نویسنده اإلباضی دراسه تقدیه
. طبیعی است که این امور به هیچ وجاه (300-248ص ،ق1430 د،یحم آل)اند  آن منتشر نموده

 ان نباشد.مورد پذیرش اباضی
از سوی وهابیان  یتفر ه مذهب جادیای نامناسب وهابیت و اباضیه،  ی دیگر از رابطه نمونه
حدا   تال و بیان و  انیضد اباضبر « ا رأ» یا شبده ماهواره یانداز با راهاست که  ریدر الجزا

إلاه إال ال »و بیان شاعار  هیدر استان یردا انیمردم با اباض ی فیزیدیریدرگ موجبآنها  ریتدف
 شصاتشادن  ینفر و زخم شششدن  کشتهاز سوی آنها شده و باعث « الله إباضی عدّو الله

 .(2014 3 19 ،ومیال یرأ ی روزنامه)گردیدند  نفر
 ی تساهل و تسامح مذهبی در اباضیان معاصر . روحیه9-3

دت اباضیان کنونی بیشتر بنای خود را بر تعامل با دیگرمذاهب گذاشته و از مدافعان وح
؛ برای نمونه مفتی اعظ  عماان در (54ص ،ق1415 فات،یخل)و تقریب میان مسلمانان هستند 

ی لازوم  ای در باب وحدت که به مجلس اعالی اسالمی الجزائر فرستاده است، درباره مقاله
 نگارد: وحدت و عدم تدفیر دیگران می

دارند، تاا زماانی  ی اسالم اباضیه بیشترین اصرار را بر عدم خروج مشالفان از دایره
بودن ششص[ داشته باشاند؛ از آن جهات کاه بار  که دلیلی برای استناد ]به مسلمان

هااای اسااالمی  بااودن بنیان بودن، وحاادت صاافوف، اجتماااع اماات و یدی شااامل
 (.10ص ،تا[ )الف( ]بی ،یلیالشلاند ) حریص

د به اعتقادات باور فردر داند که  شیخ علی معمر ه  هنگامی تدفیر اهل  بله را جایز می
؛ مانند اینده یدی از ضروریات دین، صفتی از صفات الهی، یدای باشداسالمی خللی وارد 

. او بار آن اسات کاه (308ص ،م2014معمار، )از پیامبران یا حرفی از  رآن کری  را اندار کند 
بار یاک جایگااه ]در دامان اساالم[  ارار  ،های اسالمی با یددیگر یدسان باوده ی فر ه همه
ای برتر و بهتر از دیگرمذاهب در اسالم به مثاباه یاک مجموعاه  اند؛ بنابراین هیچ فر ه تهگرف

ی نگااهی دیگار مسالمانان را در عصار فراوانای  . برخای نیاز از زاویاه(2ص ،)همااننیست 
هاای اساالمی را  ی جریان های ارتباطی، نیازمند شناخت کامل از ه  دانساته و هماه رسانه

 .(119ص ،م2010جهالن، )کنند  حقیقت اسالمی معرفی می ی بششی از دربردارنده
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اند و  های عملی نیاز داشاته ی تساهل و تسامح دینی، فعالیت اباضیان در راستای اندیشه

ی  ی تجرباه دربااره -م2016ل تا اکتبر سا -کشور دنیا سینمایشگاه در  صدبرگزاری حدود 
 ی موفاق اسات کاه تاا کناون در تساهل دینی در میان ماردم عماان، باه عناوان یاک تجرباه

کشورهایی چون اسپانیا، آلمان، اتریش، بلژیک، امریدا و استونی برپاا شاده اسات تاا ایان 
 ،ةیاالرف ی روزنامه)ها انتقال دهند  ی این نمایشگاه تجربه را به حدود هشت میلیون بازدیدکننده

31 10 2016). 

 . وضعیت سیاسی اباضیان4
هاایی  هب چندین بار و در مناطق مشتلف اساالمی دولتدر طول تاریخ، پیروان این مذ

ی اباضیه در عصر حاضر، دولت عمان است کاه  اند که تنها دولت با یمانده برای خود داشته
اند.  هنوز ه  در اختیار حاکمی اباضی بوده و بیش از نیمی از مردم آن دیار بار ایان مسالک

ولت عمان که در زمان ابومنصور سفاح، د .1اند از:  ی اباضیه عبارت شده های تشدیل دولت
دولتی اباضی  .2دید و تا کنون نیز ادامه دارد؛ ی عباسی در این منطقه تشدیل گر اولین خلیفه

و  383، ص5، جش1371 ،یسبحان)که بیش از سه سال دوام نیاورد  مری  140در لیبی در سال 

مؤسااس آن ق( کااه 297-144)حااک  1رساات  در تاااهرت دولاات بنی .3؛ (143، ص9ج
عبدالرحمن بن رست  اباضی بود و بیش از صد سال در این منطقه حضور  درتمناد داشاتند 

ق( 459-404برزال در اندلس )حاک  دولت اباضی بنی .4؛ (493-447ص ،م2008سال ، )
رفتن این منطقه از دست مسلمانان حدومت کوچک اباضی در این منطقه نیاز  دست که با از

 .(338-317ص ،ش1390 ،یائی، تمام کتاب؛ ضتا[ ]بی : بدوش،)ر.آسقوط نمود 
جاز عماان، اباضایه دارای حدومات و تشادیالت  اگرچه امروزه در دیگرمناطق جهان به

نشینی سیاسی کامل آنها نبوده و برای نموناه  سیاسی مستقلی نیست؛ اما این به معنای گوشه
شیخ ابراهی  بیو  پاس  های اصالحی و سیاسی در الجزائر همچون  یام توان از حرکت می

اعوشات، )اش در برابر استعمار فرانساه  از جنگ جهانی اول و مقاومت او و جنبش اصالحی

                                                 
 کیلومتری جنوب الجزیره وا ع شده است. 230کنونی است که در « تیارت». تاهرت همان شهر 1
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های شیخ سلیمان بارونی بر ضد استعمار اروپائیان در لیبی یاد  و نیز فعالیت (64ص ،م2009
 .(7[ )الف(، صتا ی]ب ،یلی)الشلکرد 

مستقل در عمان دارند که ک  و بیش از  اباضیان معاصر از نظر سیاسی تنها یک حدومت
گردناد. سالطنت عماان باه  های این دولت در نقاط مشتلاف جهاان برخاوردار می حمایت

طورمعمول به دنبال ارتبااط باا دیگرکشاورها در یاک  ادشاهی سلطان  ابوس البوسعیدی بهپ
 یوعنااو  (45-44، صم1980 ،یالمرهااوب)آمیز و همااراه بااا تسااامح بااوده  ی مسااالمت رابطااه

ی در برابار اباضا تیمحافظت از ا ل یبرا این کشور استمدارانینزد س یاسیس یکار محافظه
های حدومات عماان در  شود. یدی از فعالیت دیگرمسلمانان و کشورهای همجوار دیده می

معهاد العاالی »ی تأسایس ساازمانی باا عناوان  راستای حمایت از اباضیان دنیاا باه واساطه
 ،بیند تا تمام اباضیان دنیا را تحت پوشش خود  رار داده ول میلمساست که خود را « للقضاء

فرساتد تاا در اختیاار  هاایی می به نیازمندان مالی یاری رساند؛ همچنین به مراکز اباضیه پول
ها بالعو  بوده، اما معماول اسات  افرادی از این مذهب برای تجارت  رار گیرد. این کمک

گرداند تا در  می ت درآمد و موفقیت در کار، آن وجه را بازتاجر در کاری اخال ی، پس از تثبی
 1اختیار دیگران نیز  رار داده شود.

اباضیان و دولت عمان  یاسیو س یفرهنگ یآمدن از انزوارونیبی این امور،  ی همه نتیجه
ی باه لایالشلاحمد بن حمد  خیشبه عنوان پادشاه و در دوران سلطان  ابوس  ریاخ انیدر سال
سلطنت عمان در برخای منازعاات  ،شود ه مشاهده میک مفتی اعظ  بوده است. چنانعنوان 

سیاسی کشورهای اسالمی با یددیگر حتی با کشورهای ییراسالمی چاون امریداا، باه هار 
 دم شده و خود را به مثابه دولتی خیرخواه و  گری میان آنها پیش دلیلی که هست، در میانجی

 دهد. ی نشان میییرمتعصب در امور سیاسی و دین

 . وضعیت اعتقادی و کالمی اباضیان5
یافته از خوارج دانسات کاه باا  ای تعدیل در اعتقاداتشان نسشهرا باید بسیاری از اباضیان 

ی باورهاای اعتقاادی  های فدری اسالمی اشاتراکات و اختالفااتی دارد. دربااره دیگرجریان

                                                 
 با یدی از اباضیان عمانی. وگوی نگارنده فتگ از . برگرفته1
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کالمی موجود در منابع متقدم اباضیه،  های که بیشتر اعتقادات و اندیشه نی استاباضیان گفت

هاای  های معاصر نیز بوده و در میانشان سریان و جریاان داشاته، در کتاب مورد تأیید اباضی
ی اخیر از آنان بهره برده شده اسات.  شده از سوی اندیشمندان معاصر اباضی در سده نگاشته

 ،ق1403 ش،یاطفا)و تجسای  اعتقاداتی مانند توحید و یگانگی خداوند و مشالفت باا تشابیه 

؛ اعوشاات، 308همااان، ص)، عینیاات صاافات بااا ذات (325و  308ص ،م2014؛ معماار، 19ص

 ،یلی؛ الشل309-308ص ،م2014؛ معمر، 74همان، ص)ر.آ: ، عدم رفیت الهی (72ص ،م2009

ی ال جبار و ال تفاویا و  ، باور به اندیشاه(167-165ص ،م2001 ،ی؛ النام96-23، صم1992
 ،م2001 ،ی؛ الناام325ص ،م2014؛ معمر، 10ص ،م1994 ،یبراد)ب در افعال انسان ی کس نظریه

ای چون  ، تأویل صفات خبریه(129-128، صق1406 مه،ی؛ طع73ص ،م2009؛ اعوشت، 171ص
، منافق و کاافِر (49و  44، ص3ج ،ق1415 ب،یابن حب عیالرب)دست و استواء به  درت برای خدا 

، والیت (307ص ،2014؛ معمر، 179و  177-175ص ،م2001 ،یالنام)بودن مرتدب کبیره نعمت
و نیز  (223، ص2، جم1987 ،یعبدالداف)، وجوِب داشتن امام (75ص ،م2009اعوشت، )و برائت 

؛ احماد بان حماد 300ص ،م2010 ،یکاوبرل رییا؛ ب11ص ،م1994 ،یباراد)ر.آ: باور به خلق  رآن 

ساات کااه در میااان اهای اباضاایان  ترین اندیشااه از شاااخص (181-97، صم1992 ،یلاایالشل
ای بارای  گرایی بوده و جایگاه ویژه های مشتلف فدری اسالمی متمایل به جریان عقل گرایش

 کنند. عقل در پذیرش و تحلیل باورهای دینی ترسی  می
های سابقی بود که بیشتر در کتب  ها و گروه ی معاصر نباید به دنبال شاخه ی اباضیه درباره

ن آمده است، بلده اکنون جریان اصلی، همان صورت کلی اباضایه اسات. نویسا ونحل ملل
ی جریان کالمی کنونی اباضیه باه آن اشااره نماود، برخای  توان درباره ای که می لهلعمده مس

مذهبی بوده، نمایاانگر  اختالفاتی است که میان اباضیان عمان و الجزائر وجود دارد که درون
 ی معاصر است. مغربی در میان اباضیهدو جریان کالمی داخلی مشر ی و 

و   هااا نیاااز بااه تحقیااق و تااد یق فااراوان هااا و اختالف یافتن بااه ایاان تفاوت البتااه دساات
کاه مناابع و مآخاذ عماانی یاا منساوب باه آنهاا ؛ چرابودن مناابع الجزائاری دارد دسترسدر

دیگر اخاتالف تر است. این بدان معنا نیست که آنها در بسیاری از مسائل با ید دسترس  ابل
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های کالمی مذکور مورد پذیرش بیشتر اباضایان  داشته باشند، بلده بیشتر اعتقادات و اندیشه
ی معاصر اباضی نظیر علی یحیای  معاصر بوده و در آثاری که از جانب اندیشمندان برجسته

معمر، عمرو خلیفه النامی، احمد بن حمد الشلیلی و دیگران نگاشته شده است، باه هماین 
  نماید یاا کمرناگ اسات، ها که اندك می کدام متعر  این تفاوت بوده و تقریبًا هیچ صورت
کید بیشتری بر پیروی از سالف  اند. درباره نگردیده ی جریان الجزائر نیز باید گفت که آنها تأ

ها در این امر افراط ورزیده و  درت سازگاری کمتری با مذاهب دیگر  نسبت به عمانی ،داشته
 دهند. ن و عقلی از خود نشان میو مسائل نوی

های اسالمی، از نظر فدری  باید خاطرنشان نمود که اباضیه در میان گروه در نگاهی کلی
حادیث و  هایی چاون اهل تر بوده و با فر ه گرا مانند شیعه و معتزله نزدیك های عقل به جریان

تجسای  و تشابیه  ای کاه منجار باه های بیشتری دارند. آنها در صفات خباری اشاعره تفاوت
 آزمایند.  بسیاری از اعتقادات خود را با محك عقل می ،شوند، راه تأویل را پیش گرفته می

اند که  ی اباضیه نسبت داده برخی آثار در باب فرق و مذاهب اسالمی، مسائلی را به فر ه
، رجا  و بارای نموناه آنهاا را مندار اجمااع ؛نپذیرفته یا برای آن توجیهاتی دارند هاپیروان آن

اند کاه اباضایه مندار اجمااع  کنند. برخی چنین در صدد پاسخ برآمده عذاب  بر معرفی می
ی  دانند؛ مندر رج  نبوده و معتقدند رج  به واسطه نبوده، بلده آن را اصل سوم در تشریع می

له را باه لو ایان مسا اند سنت شفاهی و عملی ثابت شده است؛ آنها عذاب  بر را نیز پذیرفته
گونه  . این(9ص ،م2004النجاار، )کنند  یات فراوانی که در این باب رسیده است، مستند میروا

: ر.آ)خاورد  تر بیشتر به چشا  می های  دیمی های ملل و نحل، در کتاب ها در کتاب نسبت

های  . اباضیه به عناوان یدای از شااخه(83-82، صق1408 ،ی؛ البغداد42، صق1413 ،یالملط
های  ها و نسابت های دیگر مانند اسماعیلیه، همیشه آماج تهمت ی گروهخوارج، در کنار برخ

 ی د یق بوده است. مشتلف بدون استناد یا مطالعه
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 بندی جمع

یافته از خوارج بوده و معتقد به امامت و تأثیرگذاری فراوان  های انشعاب اباضیه که از فر ه
از اطالق نام خوارج بار خاود اباا ابا  است، امروزه  جابر بن زید ازدی، حتی بیشتر از ابن

ی کناونی  نامد. بیشترین تمرکز جمعیتی اباضایه می« اهل الحق و اإلستقامه»خود را  ،داشته
در کشور عمان است؛ اما آنها در مناطق دیگری چون الجزائر، لیبی، تونس، تانزانیا، زنگبار، 

عالماان بزرگای چاون روآندا، بوروندی، موریتانی، کنیا، یمن و حضرموت حضور داشاته و 
ش، نورالادین ساالمی و علای یحیای  َفیِّ شیخ احمد بن حمد الشلیلی، محمد بن یوسف َاط 

ای باه  اند جاان تاازه که به دو جریان فدری عمان و الجزائر تعلق داشته و توانسته معمر دارند
 وضعیت اجتماعی و عقیدتی اباضیه ببششند.  

تماعی از انزوای گذشته ک  و بیش خارج شده و اباضیان در زمان ما از نظر سیاسی و اج
های خویش اثری بزرگ بر تااریخ سیاسای معاصار کشاور عماان باه عناوان تنهاا  با فعالیت

اند. آنها در شمال افریقا دارای نظام تارویت اندیشاه  حدومت اباضی در جهان بر جای نهاده
ی حیات آن به مراکاز جمعیتای  ی اباضی و ادامه بوده، مبلغانی برای ترویت اندیشه« العّزابه»

 برند. های فراوانی می چون اینترنت بهره جدیدیهای  و از رسانه دارند میاباضیه گسیل 
و شیعیان خوب و مناسب بوده، باه ایشاان  بیت ی پیروان کنونی این فر ه با اهل رابطه

ی تسااهل و  نگرند؛ همچنین باا بیشاتر مسالمانان رویاه به عنوان افرادی عادل و بزرگوار می
سان دیگرپیاروان اساالم، باا چالشای باه ناام وهابیات  اما به ؛اند تسامح دینی در پیش گرفته

 رو هستند.  روبه
هایی چون تشایع و  های خود بیشتر به جریان گرا در اندیشه اباضیان به دلیل رویدرد عقل

فات خبریه را بر اند و برای نمونه ص گرایی و جمود بر آن مشالف معتزله نزدیک بوده و با نص
کنند. اباضیان از نظر کالمی دارای دو جریاان  معانی دیگری ییر از معنای ظاهری تأویل می

کیاد نماوده، بار  عمده در عمان و الجزائر هستند که جریان دوم بیشتر بر پیروی از سالف تأ
هاای  نگارد و باا گرایش خالف جریان نشست، گاهی با رویداردی افراطای باه مساائل مای
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جز در مواردی انادآ،  های کالمی خود به ا سازگاری کمتری دارد. اباضیان در اندیشهگر عقل
های آن دارنااد کاه بااا کااوش و د اات در  های خااوارج و فر اه ی بسایاری بااا اندیشاه فاصاله
که خود نیاز هماواره بار آن  وضوح مشاهده نمود؛ چنان توان این امر را به های آنان می اندیشه

 کنند.  پافشاری می
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