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چكيده
ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعة صدر اسلام ،سبب پيدايش گروهها و فرقههاي مختلفي درآن برهه
زماني شد .يكي از اينگروهها ،خوارج بود كه خود دچار دستهبندي شد و عدهاي از آنها راه افراط ،بعضي طريق
تفريط و برخي نيز مسير اعتدال را طي نمودند .اباضيه يكي از گروههاي برآمده از اين تحولات استكه تا پايان
قرن چهارم ،برخي از مناطق جهان اسلام از جمله؛ ايران ،عربستان ،اندلس ،آفريقا ،يمن و عمان را در قلمرو خود
قرار داده بود .اما همگي آنها به دلايل فرهنگي ،سياسي و اجتماعي پس از مدتي دچار ركود و زوال شدند و تنها
دو منطقه جغرافيايي ،شمال آفريقا و كشور عربي عمان بود كه محيط را براي ادامة حيات آنها فراهم آورد.
ارتفاعات ،بيابانها و دور بودن عمان از مراكز اصلي خلافت ،فرار و تبعيد مخالفان به عمان ،ناآراميهاي عمان در
عصر امويان ،تلاش ائمه اباضي جهت گسترش دعوت در خارج از بصره ،حضور چهرههاي شاخص اباضيه در
عمان ،قرابت خويشاوندي ازد عمان و ازد بصره ،انطباق نظام انتخاب امام با نظام انتخاب رئيس قبيله در
عمان ...،از جمله عوامل و زمينههاي شكلگيري و تداوم اباضيه در عمان بودهاند .دراين پژوهش با روش
توصيفي-تحليلي و از طريق مطالعهكتابخانهاي به اين پرسش اصلي پاسخ داده شده است :زمينهها و علل
شكلگيري و تداوم مذهب اباضيه درعمان چه بوده است؟ فرضيه مقاله چنين استكه عوامل و زمينههاي
اجتماعي ،جغرافيايي ،سياسي و فكري باعث شكلگيري و تداوم مذهب اباضيه در عمان بوده است.
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مﻘدمﻪ
پيدايش فرق در جامعه اسلامي متأثر از حوادث صدر اسلام )وجوب پرداخت زكات به خليفه
رسولالله ،ارتداد ،قتل خليفه سوم ،مشروعيت خليفه بعد از پيامبر )ص( ،نبرد جمل ،صفين و حكميت،
مرتكب كبيره و (...در سدههاي نخستين بود .حوادثي كه به تبع آنها ،سؤالاتي مطرح شد كه در
شكلگيري گروههاي و فرقههاي گوناگون عامل مهم بشمار ميآمدند .يكي از اين گروههاي فكري و
سياسي ،خوارج بود .ظهور اين طايفه را بايد در نيمه دوم خلافت عثمان و ظهور عصيان مسلمانان در
مقابل بعضي از اعمال ناصواب او دانست .اينگروه بدون ترديد بدنه اصلي گروه حاميان و طرفداران
علي بن ابيطالب)ع( را پس از قتل عثمان تشكيل ميدادند و در تمام حوادث و مواضع تا قضيه حكميت
در صفين با آن حضرت همراه و با مخالفانش در جنگ و ستيز بودند .چنانكه طلحه و زبير و يارانشان را
نقﺾكنندگان بيعت ميشمارند )خليفيات .(١٧٨ :٢٠٠٢ ،پس از قبول حكميت از طرف علي )ع( و
بهويژه پس از آنكه اعلام رأي حكمين با فريب خوردن ابوموسي همراه شد ،اينگروه از ميان ياران علي
)ع( جدا شده به محكمه يا خوارج يا حروريان يا نهروانيان معروف گرديدند.
در اين شرايط اينگروه معتقد شدند كه پذيرفتن حكميت اشتباه و خطا بوده و اعلام ميكردند كه
خود به اشتباه خويش معترفند و توبه نمودهاند و از علي)ع( نيز خواستند كه به اشتباه بودن قبول
حكميت اعتراف كرده و توبه نمايد )منقري٥١٧ :١٣٨٢ ،؛ المبرد .(١٦ :١٩٩٨ ،بالاخره كار علي )ع( با
خوارج به جنگ كشيد و البته گروهي از آنان در نهروان از جنگيدن در مقابل علي )ع(
كنارهگيريكردند) .(١جنگ با كشته شدن بسياري و فرار معدودي به پايان رسيد .درحقيقت بايد گفت
بازماندگان از خوارج پس از جنگ نهروان همان كنارهگيرندگان از جنگ بودند .بقاياي خوارج در مدت
زماني كوتاه ،دچار دستهبندي شدند و عدهاي از آنها راه افراط و بعضي طريق تفريط و برخي نيز مسير
اعتدال را طي نمودند .از اين ميان گروهيكه به تندروي و خشونت و عدم سازگاري و عدم ماندگاري در
ميان مردم معتقد بودند محكوم به فنا شدند و گروهي كه به ماندن در ميان مردم و سازگاري و تسامح و
مماشات با نظامهاي حاكمي كه از نظر آنان مشروعيت نداشت ،راهي براي بقا و دوام و تبيين و تدوين
انديشهها و باورهاي خود يافتند و بهتدريﺞ از ساير خوارج جدا شدند .اباضيه يكي از گروههاي برآمده از
اين تحولات است كه تا پايان قرن چهارم برخي از نقاط جهان اسلام از جمله مناطقي در ايران،
عربستان ،اندلس ،آفريقا ،يمن و عمان را در قلمرو خود قرار داده بود .اما همگي آنها به دلايل فرهنگي،
سياسي و اجتماعي پس از مدتي دچار ركود و زوال شدند و فقط دو منطقه جغرافيايي توانست محيط را
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براي ادامة حيات آنها فراهم آورد و آن شمال آفريقا و بويژه كشور عربي عمان بود كه تا امروز محل
استقرار و سكونت و حكومت رسمي اباضيان دنياي اسلام است .اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال
سوال اصلي هست كه؛ چه زمينهها و عواملي باعث شكلگيري و تداوم مذهب اباضيه در عمان شد؟
فرضيه مقاله چنين استكه عوامل و زمينههاي اجتماعي ،جغرافيايي ،سياسي و فكري باعث شكلگيري
و تداوم مذهب اباضيه در عمان بوده است .درخصوص پيشينه تحقيق بايد گفت كه درباره اباضيه
تاكنون تحقيقات سودمندي از سوي پژوهشگران انجام گرفته است .در ميان مقالات به نگارش درآمده
مصطفي پيرمراديان در مقاله »زمينهها و علل پيدايش رويكرد اعتدالي در ميان خوارج و برآمدن
اباضيان« عوامل رويكرد اعتدالي خوارج را مورد بررسي قرار داده است .وي همچنين در مقالهاي با
عنوان »بررسي و تبيين سير تحول و تبديل نهاد امامت به سلطنت در تاريخ اباضيه عمان« سير تبديل
امامت به سلطنت در عمان اباضي را مورد بررسي قرار داده است .مصطفي جعفر طياري نيز در مقاله
»بررسي و نقد مهمترين عقايد اباضيه و مقايسه آن با عقايد اماميه« عقايد اباضيه و شيعه را در نُه محور
مورد بررسي ميكند .حميد ملك مكان در مقاله »امامت و حكومت از نگاه اباضيه« به بررسي دو مولفه
امامت و حكومت از ديدگاه اباضيه پرداخته است .محمدتقي سيفايي نيز در مقاله »فقه و اعتقادات
اباضيه« فقه و اعتقادات اين گروه را مورد بحث قرار داده است .علي يحيي معمر نيز در مقاله »اباضيه
يكي از مذاهب ميانهرو اسلامي« به بحث مسائل فقهي ،تاريخي و كلامي اين فرقه پرداخته است.
ابراهيم قاسمي نيز در مقاله »عمان و اباضيه معاصر« نقش و فعاليتهاي دو مرجع مهم اين كشور
)سلطان قابوس و احمد بن حمد خليلي( در مذهب اباضيه در عمان معاصر را مورد بررسي قرار داده
است .سيد مرتضي عادلي نيز در مقاله »بررسي وضعيت جريان اباضيه در دوره معاصر« دورنمايي از
اوضاع عقيدتي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و جغرافيايي همچنين رابطه آنها با مذاهب ديگر را مورد
پژوهش قرار داده است .محمد اكبري نصرآبادي نيز در مقاله »اباضيه در تاريخ ،تحليل عقايد و نظرات
آنها« به بررسي برخي از افكار و عقايد اباضيان پرداخته است .بايد توجه داشت كه آثار فوق عمدت ًا
مباحث كلامي ،فرقهاي و تاريخي شكلگيري اين فرقه را مورد توجه قرار دادهاند .امّا اين پژوهش با
نگاهي متفاوت از تحقيقات قبل و مراجعه به متون تاريخي ،زمينهها و علل شكلگيري و تداوم مذهب
اباضيه در عمان را مورد بررسي قرار ميدهد.
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عوامل اجتمﺎعي شكلﮔيﺮي مذﻫب ابﺎضي در عمﺎن
دو عامل مهم اجتماعي؛ قرابت خويشاوندي ازد عمان و ازد بصره و انطباق نظام انتخاب امام
اباضي با نظام انتخاب رئيس قبيله در عمان ،در شكلگيري اين مذهب در عمان موثر بوده است.
قﺮابت خويشﺎوندي ازد عمﺎن و ازد بصﺮه
از جمله قبايل معروفي كه در بصره ساكن شدند ،ازد را ميتوان نام برد كه ضمناً بخش اعظمي از
سران خوارج بصره نيز از همين قبيله ميباشند .پس از جنگ نهروان و به عبارت صحيحتر پس از
شهادت علي )ع( كه ياران او و همچنين مخالفان و معترضان از خوارج پراكنده شده به ديار خويش
رفتند ،بصره و كوفه بيش از ساير شهرها خوارج را در خود پذيرا شدند ،زيرا مراكز اصلي استقرار قبائل
بهويژه ازد و تميم اين دو شهر بود .از عوامل پيوند بين عمان و اباضيه بصره قرابت و خويشاوندي ميان
ازد عمان و ازديان بصره بود كه عمدتاً از عمان به آنجا كوچيده بودند .مهاجرت و حضور ازديان در
عمان به دوره قبل از اسلام برميگردد .ورود ازديان به رهبري مالك بن فهم آنگونه كه ازكوي نقل
كرده در زمان دارا بن دارا )ازكوي (١٥ :١٩٨٦ ،بوده كه البته اين روايت با روايت طبري كه به ورود
دسته ديگري از قبائل عرب در دوره اشكانيان اشاره دارد ،منافات ندارد .زيرا طبري آورده كه گرد آمدن
اين قبائل در بحرين و پيمان بستن آنها در زمان ملوك الطوايف بود كه اسكندر آنان را به پادشاهي
رسانيد )طبري ،بيتا ،ج  .(٦١٠ :١وي در جاي ديگر آورده كه اين قبائل زماني كه آمدند قبائل ازد قبل ًا
در آن محل زندگي ميكردند كه در زمان عمران بن عمر) (٢به آن ديار آمده بودند )همان.(٦٠٩ :
بنابراين روايت طبري به كوچ قبائل عرب شمال به طرف عمان اشاره دارد.
ارتباط ميان اين خويشاوندان ،موجب رفت و آمد ميان آنان و ياري و حمايت از همديگر و در
نتيجه نقل و انتقال عقائد و افكارشان به همديگر ميگرديد .اگر در اين رابطه اين حقيقت را در نظر
بگيريم كه عمده بزرگان و روساي اباضيه بصره مانند جابر بن زيد ،مختار بن عوف ،بلﺞ بن عقبه ،صحار
عبدي ،خلال بن عطيه ،ربيع بن حبيب و اباسفيان محبوب بن رحيل ،ازدي و عمانيالاصل بودهاند
)خليفات (١٢٨ :٢٠٠٢ ،بيترديد خواهيم پذيرفت كه هم اهتمام سران اباضيه نسبت به هموطنان عماني
خود بيشتربوده و هم تمايل خويشاوندان عماني آنان به بزرگان برخاسته از ميان خودشان كمتر نبوده
است .به همين دليل مشاهده ميشود اكثر قبايل عماني كه طرفدار مذهب اباضي بودهاند ،از قبيله ازد
هستند .بهعنوان مثال ميتوان به قبايل زير اشاره كرد كه در تاريخ اباضيه عمان نقش مهم و بسزايي
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داشتهاند؛ بني بوعلي ،از قبائل نسبتاً بزرگ عمان است كه خروصي آنها را ازدي و قحطاني دانسته و
نسب آنان را به تمام و سپس به ازد ميرساند ضمن اينكه يادآور شده است كه بزرگان و امراي آنان از
آل حموده هستندكه نسب آل حموده به صلت بن مالك بن بلعرب خروصي ميرسد و آل حموده را
همان آل تمام و آل تمام را همان بني بوعلي دانسته است )خروصي .(٢٦٠:بني هناه ،قبيلهاي هستند
ازدي و قحطاني كه نسب آنان به هناه بن مالك بن فهم ميرسد )ابن سلام .(٢٩٧ :١٩٨٩ ،ويلسن نيز
آنان را جزو مهاجرين اوليه به عمان دانسته است )سديدالسلطنه .(١٤١ :١٣٧٠،اين قبيله يمني اباضي،
طرفدار امامت منصوب از طرف روحانيون اباضي شد ) .(miles,1966: 437آلبوسعيد ،ازدي،
قحطانياند و نسب آنان به ابي سعيد مهلب بن ابي صفره ،ظالم بن سارق ...نيآزد بن ازد بن غوث
ميرسد )ابن قتيبه .(٢٢٥ ،١٩٨٧،آلبوسعيد اباضي مذهب و تبع ًا در دستهبندي عمان گرايش هناوي
دارند ) ..(miles,1966: 435يعاربه ،قبيلهاي ازدي قحطانياندكه خروصي نسب آنان را به يعرب بن
عمرو بن محمد بن نبهان مربوط ميداند )خروصي .(٢٤٢ :يعربيها از قبايل اباضي مذهب عماناند و
درگروه غافريها هستند ) .(miles,1966: 437بني نبهان ،اين قبيله ازدي و قحطاني و نسب آنان
به نبهان بن محمد بن عمرو ...مازن بن ازد ميرسد )خروصي .(٢٤٢ :٢٠٠٢،نبهانيان اباضي مذهبند
وگرايش غافري دارند ) .( miles,١٩٦٦ :٤٣٢بني خروص ،خروصيان ازدي و قحطانياند كه نسب
آنان به خروص شاري ...نصر بن ازد ميرسد )خروصي .(٢٤٢: ٢٠٠٢،امامان صاحب نام اباضي از اين
قبيله ،مثل؛ وارث بن كعب ،صلت بن مالك ،عمر بن خطاب ،عزان بن تميم ،خليل بن شاذان و سالم بن
راشد ،دلالت ميكند كه اين قبيله بيش از همه مسند امامت اباضي را اشغال كردهاند
)سديدالسلطنه .(٤٢ :١٣٧٠،و بسيار قبايل ديگر كه ازدي و اباضي بودهاند.
انطبﺎق نظﺎم انتخﺎب امﺎم ابﺎضي بﺎ نظﺎم انتخﺎب رئيس قبيلﻪ در عمﺎن
اگر بپذيريم كه مباحث نظري خلافت در حوزههاي علمي پس از رسول خدا )ص( ،مقدمه مباني
عملي آن نبوده و بلكه در حوادث بعدي بهويژه پس از بروز اختلافات و به خصوص پس از قضيه
حكميت و بدنبال آن با طرح خلافت يزيد بن معاويه پس از پدرش و مخالفت مردم حجاز و عراق و
بزرگ زادگان صحابه مبحث مبتلا به جامعه مسلمانان گرديد .اين حقيقت قابل قبول خواهد بود كه در
مجالس درس و بحث صاحب نظران از صحابه و تابعين ،بعضاً به ارائه جواب درباره سوالات مربوط به
چگونگي ،مشروعيت و عدم مشروعيت خلافت و ساير مباحث آن ميپرداختند .اين بدان معني استكه
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تا بروز مباحث نظري خلافت جامعه عرب مسلمان شده براساس نظام اجتماعي و سياسي خود كه در
طي قرنهاي متمادي با خلقوخوي و همه موجوديتش عجين شده بود به انتخاب خليفه اقدام ميكرد.
اعراب مسلمان ،خلفاي راشدين را منطبق با نظام قبيلهاي و اصول رايﺞ و حاكم در ميان خود برگزيدند.
لكن راه يابي آنان به جوامع مدني ايران و روم به تدريﺞ نظام سياسي اجتماعي قبيلهاي را در جوامع
مدني مذكور استحاله نمود .در نتيجه اعراب حجاز و عراق كه كمتر در اين جوامع ،استحاله شدند
مقاومت بيشتري در اين دگرگوني از خود نشان دادند .با اين مقدمه بهخوبي قابل درك است كه مكاتب
تابعين در عراق بهويژه در بصره ،در تبيين مباحث نظري خلافت و امامت حوزه انديشه و تفكرشان بيشتر
بيشتر صبغه قبيلهاي داشت تا مدني .بر اين اساس جابر بن زيد ازدي ) ٢٢-١٨هـ ٦٣٩/م ٦٤٣-م( كه
حوزه انديشه او هنوز محدود بهنظام اجتماعي قبيله عرب است و در عين حال در فقه و روايت صاحب
نام و در زهد و تقوي و پايبندي به اصول ،كم نظير مينمايد.
جابر بن زيد نماينده يك نسل و يك نظام اجتماعي است و مكتب و انديشه او جواب قابل قبولي
به نسلي ميدهد كه بهجز اين جوابي نميخواهد و نميتواند بپذيرد .در اين انديشه خليفه جايگاه شيخ
قبيله را داراست و افراد در جايگاه خود مستقل و در اتخاذ تصميمات شريكند و خليفه بهعنوان شيخ بايد
حتي در مهمترين امور موافقت سايرين را جلب نمايد و به تعبير بسيار ظريف بوكهارت براي شيخ
ممكن نيست كه بدون مشورت شخصيتهاي اصلي قبيله اعلان جنگ يا صلح نمايد )بوكهارت،١٩٩٥ ،
ج  .(٥٠ :٢نبايد از نظر دور داشت كه انديشه انتخاب امام در ايده اباضيه اوليه و خوارج كه پايهگذار اين
انديشهاند ،چيزي نبود جز انديشه انطباق احكام دين و شريعت اسلام با مناسبات و ويژگيهاي زندگي
قبيلهاي كه عرب با آن خوگرفته بود و البته انتخاب خلفاي راشدين نيز برهمين اصل و مبنا بود .كيفيت
انتخاب امام به همان شكل رايﺞ قبيلهاي استكه البته افراد شاخص با عنوان اهل حل و عقد همان
نقش بزرگان قبائل را ايفا ميكنند .اين انديشه براي مقبول شدن ،نظام اجتماعي متناسب با خود را
اقتضاء ميكرد و در نتيجه ،عمان و بعضي مناطق در شمال آفريقا زمينه مناسب براي پذيرا شدن آن را
داشتند.
در عمان اباضي ،نظام انتخاب امام پس از مرگ امام قبلي با نظام انتخاب رئيس قبيله در زندگي
قبيلهاي و بدوي بيشتر تناسب و تلائم دارد تا نظام و حكومت شهري .در زندگي بدوي و قبيلهاي بهجز
سنتها و آداب و عادات ،قانوني بر زندگي قبيله و قبائل وضع نشده و اصولاً بدوي قانون پذير نيست و
به تعبير بلاشر) (٣اجتماع عربي )بدوي( نمايشگر نوعي آشوبگرايي متعادل است )بلاشر ،١٣٦٣،ج :١
 .(٣٢البته پيوند بدوي با قبيله موجب همراهي او با قبيله و رعايت سنن و آداب است .در اين رابطه
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شورايي از بزرگان خانوادهها ادارهي قبيله را به دست ميگيرند) ،همان (٣١:كه در اين شورا يك
شخصيت ،هميشه نقش اصلي را به عهده دارد ،اين شخصيت همان سيد است كه با شيخ در روزگار ما
يكي است )همان .(٣٢:تاريخ عمان بعد از اسلام عبارت است از اشاعه انديشههاي اباضي در جامعهاي
كه زندگي قبيلهاي و خلقوخو و مناسبات قبيلهاي استحكام تام و تمام داشت .ازاينرو بهرغم اينكه
عراق و حجاز و ايران بهعنوان بدنه اصلي جامعه اسلامي بهنظام سلطنتي تحت نام خلافت اسلامي روي
روي آورده بود ،جامعه عمان بهويژه عمان داخلي) ، (٤انتخاب رئيس را كه متناسب با ساختار قبيلهاش
مييافت با عنوان امامت اسلامي در جنب نظام خلافت موروثي ادامه داد) .(٥اين عبارت ويلكينسون)(٦
تشريح انطباق ميان نظام امامت اباضي و ساختار نظام قبيلهاي را بهخوبي انجام داده است» .ازآنجاكه
امت مجبور است از امامش اطاعت كند او نيازي به داشتن ارتش دائمي ندارد .درواقع او نميتواند ارتشي
داشته باشد زيرا ممكن است او را به راه خطرناك استبداد )سلطنت الجور :سلطان الجور( سوق دهد .اين
نظريه سياسي ،توانايي مسلمي براي توافق و سازش با سازمان قبيلهاي دارد ،زيرا عموماً مفهوم امامت
فينفسه تغيير شكلي مذهبي از مفاهيم قبيله است .در مورد اصول »ولايت« و »برائت« كه تعيينكننده
تعلق به جامعه و روابط بنيادي ميان رهبران آن و اعضاي معمولي )خاص و عام( است وضع از همين
قرار است ،درنتيجه ميبينيم كه در امامت عمان ،حكومت مركزي وجود ندارد .قدرت همچنان ريشه در
نظام قبيلهاي دارد و طبقات نظامي ،درباري و يا ديوانسالاري متمركز وجود ندارد .مقر امام در )نزوي يا
رستاق() (٧چيزي جز يك قلعه نيست درحاليكه دستگاه اداري او به قاضيها و واليهايي كه در مراكز
اصلي منصوب ميكند منحصر ميشود)«.ويلكينسون ،١٣٧٩،ج  (٥٥٠ :٣بنابراين خطا نكردهايم اگر
بگوئيم عمانيان مادامي به ادامه نظام امامت به مفهوم اباضي خود پايبند بودند و يا درجاهايي اين نوع
نظام را ادامه دادند ،كه تغيير اساسي و بارزي در ساختار قبيلهاي جامعه آنان صورت نگرفته بود .در
نظامي كه در عمان پس از اسلام شكل گرفت ازآنجاكه صبغه ديني داشت ،نظرات علما و روحانيون
به عنوان مبلغين و آشنايان انديشه و فقه اباضي بيش از ساير افراد و اقشار نافذ بود .لذا اگر در نظام
قبيلهاي رؤساي خانوادهها و خاندانها و طوايف مورد شور و مشورت قرار ميگيرند ،در نظام اباضي
عمان ،علما با عنوان اهل حل و عقد تعيينكنندگان اصلي امور و انتخابكنندگان امام ميباشند .پس
درنتيجه نظام انتخاب امام در مذهب اباضي كاركردش عمدتاً منطبق با جامعه قبيلهاي عمان بود.
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جغﺮافيﺎي تﺎريخي عمﺎن و تأثيﺮ آن بﺮ وضعيت اعتﻘﺎدي سﺎكﻨﺎن
در قرون نخستين هجري عمان ناحيهاي بوده ،متشكل از مناطق شرقي و شمال شرقي شبهجزيره
عربي كه تمام دو كشور فعلي عمان و امارات متحده عربي را شامل ميگرديد و از گذشته به نام عمان
معروف بوده و ايرانيان قديم آنجا را مزون ميناميدند )ماركوارث .(٩٥ :١٣٧٣ ،در خصوص ارتفاعات
عمان بايد گفت كوههايي كه از مركز تا جنوب ايران كشيده شده است گويا امتداد آن در گوشه شمال
شرقي شبهجزيره عربستان ،ارتفاعاتي را به وجود آورده كه در حقيقت تنگه هرمز يك كانال طبيعي
منحني و باريكي است كه با طول  ١٠٠مايل دريايي ،ادامه كوهپايههاي جنوبي ايران به شبهجزيره
مسندم را قطع ميكند )قرقش .(٤٨ :٢٠٠٠ ،اين ارتفاعات بهصورت ديواري بهموازات سواحل شرقي از
رأس شبهجزيره مسندم بهطرف جنوب شرقي و شرق ادامه مييابد .اين سلسله كوهها به ترتيب از شمال
شمال به شرق به نامهاي رئوسالجبال ،حجر غربي ،جبل اخضر و حجر شرقي ناميده شدهاند .نزديكي
اين رشتهكوهها به سواحل درياي عمان بريدگيهاي صخرهاي بسياري را به وجود آورده كه معمولاً به
نام خور و خليﺞ نامگذاري شدهاند .از طرفي كوههاي مذكور كه ارتفاع بعضي قلل آن به  ٣٨٧٠متر
ميرسد ،ويژگي متمايزي به ناحيه بخشيده كه آن را از بيابانهاي مركزي شبهجزيره متفاوت كرده
بهطوريكه در دامنههاي شرقي و فلاتهاي غربي اين ارتفاعات ،وجود چشمهها و امكان حفر كانالهاي
كانالهاي زيرزميني )قناتهاي( آب شيرين فراواني را موجب شده است كه هم امكان زندگي بخشيده
و هم آبادي و آباداني به بار آورده است .با اين اوصاف كشور عمان به لحاظ جغرافيايي به سه قسمت
اصلي تقسيم ميگردد .١ .ناحيه ساحلي  .٢ناحيه كوهستاني  .٣ناحيه فلاتها .منطقه ساحلي با عنوان
باطنه شناخته ميشود كه يك منطقه حاصلخيز و خوشبخت بوده و منطقه كوهستاني عمدت ًا لميزرع
ميباشد و منطقه فلاتها با ارتفاع متوسط هزار پا ،تقريباً چيزي در آن نميرويد ) The world book
 .(Encyclopediaاين ناحيه بيشتر به ظاهره معروف است .عوامل فوقالذكر ،موانعي جدي در پيوند
و آشنايي انسانهاي ساكن اين سرزمين به وجود آوردهاند .ارتفاعات گرداگرد عمان ،ميان ساكنان
مركزي با دريا و مردمان ماوراء آن فاصله انداختهاند و باديههاي مركزي ،ميان گروههاي پراكنده انساني
موجود در صحاري ،جدايي به وجود آوردهاند .اين شرايط ازيكطرف ساكنان عمان را در قالب قبائل
پراكنده و از طرف ديگر اين گروه از انسانها را در زندگي متكيبهخود و مستقل از سايرين بار آورده
است و درعينحال آنان را از دسترس و غلبه ديگران بهويژه حكومتهاي بزرگ و مراكز قدرت در امن
داشته است.
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اگر به دو عامل فوق )كوهها و بيابانها( ،فاصله زياد عمان و دور بودن آن از مراكز اصلي خلافت
در دمشق و بغداد )دوران اموي و عباسي( را اضافه كنيم ،درمييابيم از طرف حكومتهاي بنياميه و
بنيعباس و دولتهاي همعصر آنان اقدامي جدي براي تسلط بر مردمان و قبائل پراكنده در عمان
صورت نگرفته است .علت اين امر واضح است ،زيرا نهتنها چنين اقدامي براي سپاهيان منظم شهري
آسان نبود )اگر بسيار هم مجهز بودهاند( ،بلكه فايدهاي ارزنده و درخور نيز بر آن مترتب نبود .از طرفي،
مخالفان اين حكومتها ،ماداميكه عقايد و پيروان و قدرتشان محدود به محدودهاي از اين ناحيه بود،
براي حكومت و قدرت آنان خطرآفرين محسوب نميگرديد .بر اين اساس ،اين جوامع از يك طرف ،دور
از مركز و بيارتباط با مراكز مهم و شهرهاي بزرگ بوده و از طرف ديگر ،از دسترس و نظارت و تسلط
حكومتها مامون بودند و پناهگاههاي مناسب و گريزگاههاي مطمئن براي مخالفان ،صاحبان عقائد و
انديشههاي ضدحكومتي و غيرحكومتي و پيروان فرقههاي مطرود و مبارز و معاند واقع ميشدند.
ي
فرقههايي كه اگر در مراكز اصلي و شهرهاي بزرگ شكل ميگرفتند ،تحت فشارهاي سياسي و نظام ِ
حكومتها و از آن گذشته در برابر قدرت فكري و استدلالي مخالفان خود دوام و بقا نداشتند و دير يا
زود ،كند يا سريع ،رنگ ميباختند و يا براي بقاء و دوام خويش ،به عقائد و باورهاي غالب و حاكم ،خود
را نزديك و باورهاي خود را تعديل و يا وجيه جلوه ميدادند.
لكن اين امر در مورد فرقههايي كه در نقاط دور درست و محيطهاي بسته به وجود ميآمدند اتفاق
نيفتاد ،بلكه آنها دور از فشارهاي سياسي و نظامي و حتي فكري رقباي خويش به رشد و رونق خود تا
حد ممكن و دوام و بقاي خويش ادامه دادند .موفقيت و بقاي فرقهي زيديه در يمن ،اباضيه در عمان،
قرمطيان و وهابيان در احساء و نجد در نتيجه موقعيت ويژه عمان و دست نخورده باقي ماندن بسياري
از جوامع كوچك درگوشه وكنار اين ناحيه و نامأنوس بودن اين جوامع با زندگي اجتماعي ،اعتقادي و
فرهنگي سايرين ،در مراكز مهم فرهنگ و تمدن اسلامي بود .بهعنوان مثال ،ساكنان بخش شمالي
عمان كه در نواحي صعب العبور رأس مسندم زندگي ميكنند را شيحوح مينامندكه به اهالي كُم زار يا
كمازره نيز معروفند .نوع زندگي اين مردم كامل ًا ابتدايي و حتي لهجه آنان بسيار متفاوت از لهجههاي
فارسي و عربي است .اختلاط آنان با سايرين بسيار محدود بوده ،بهطوري كه تا سالهاي اخير در خصي،
خصي) ،محل زندگي آنان( تمدن جديد هنوز هم رسوخ پيدا نكرده بود .در خصوص اصل و نسب آنان
عقائد متفاوتي ابراز شده است .ويلسن آنان را از نژاد سياهاني ميداند كه قبل ازساميان در اينجا زندگي
ميكردهاند )ويلسن .(٢٧ :١٣٣٦،بعضي اصل و نسب آنان را به ايرانيان مربوط ميدانند).p٢٩٤
 .(Hawley.١٩٧٠برخي آنان را از دو طايفه ايراني و عربي تشكيل شده ميدانند ) .(Ibidدر هر
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صورت آنچه توجه همگان را به آنان جلب كرده ،عزلت و انزوايي است كه دست طبيعت براي اين مردم
فراهم ساخته است .مشابه اين وضعيت را ،مردم عمان ساكن بخشي از ظاهره داشتهاند .ابنبطوطه كه
در قرن هشتم هجري به قسمتي از منطقه ظاهره مسافرت كرده تعجب خويش را از بعضي اعتقادات
آنان اظهار داشته است )ابنبطوطه.(١٢٧ ،١٩٩١،
عوامل سيﺎسي و ايجﺎد بستﺮﻫﺎي مﻨﺎسب ،جهت شكلﮔيﺮي مذﻫب ابﺎضيﻪ در عمﺎن
موقعيت خاص جغرافيايي عمان منجر به ايجاد مهمترين بسترها و زمينههاي سياسي از جمله؛ فرار
و تبعيد مخالفان به عمان ،ايجاد ناآراميها در عمان ،تلاش ائمه اباضي جهت گسترش دعوت در عمان و
حضور چهرههاي شاخص اباضي در عمان شد كه اين عوامل از مهمترين زمينههاي شكلگيري مذهب
اباضيه در عمان شده است.
فﺮار و تبعيد مخﺎلفﺎن بﻪ عمﺎن
استفاده از سرزمينهاي دور دست و بهويژه عمان بهعنوان قرارگاههاي فراريان و تبعيدگاههاي
تبعيديان و مخالفان حكومتها ،گواه است بر اينكه اين مناطق از مراكز اصلي و امارات مركزي
حكومتها به دور بوده است و دسترسي به آنها بهويژه در دورههاي بنياميه و بنيعباس آسان نبوده
است .ابوالفرج اصفهاني آورده كه چون كعب الاشعري از )شعراي دوره بنياميه( يزيدبن مهلب را هجو
كرده ،وقتي يزيد به حكومت خراسان رسيد كعب به عمان گريخت )ابوالفرجاصفهاني ،١٩٩٧ ،ج :١٤
 ،(٢٩٢همچنين وقتي ابن ابيعيينه نزاريان را هجو كرد ،چون شعرش به مامون رسيد و خونش را مباح
دانست به عمان گريخت )همان ،ج  .(١٠٠ :٢٠ابنعبدربه آورده كه وليد بن يزيد بن عبدالملك چون
نسبت به خاندان هشام سختگيري كرد و آنان را مورد آزار قرار داد ،سليمان بن هشام را يكصد تازيانه
زد و سر و رويش را تراشيده به عمان تبعيد نمود )ابنعبدربه ،١٩٨٣ ،ج  ،(٢٠٦ :٥همچنين در سال ٣٢١
ق گروهي از حنابله دستگير و به عمان تبعيد شدند )ابناثير ،١٩٦٥ ،ج  .(٢٧٣ :٨درخصوص اباضيان نيز
بايد اذعان كرد كه فرار عمران بن حطان به عمان )خليفات (٧٢ :٢٠٠٢ ،و تبعيد جابر بن زيد به همين
ناحيه توسط حجاج )همان (٩٤:از همين قبيل است .لازم به توضيح نيست كه مراكز و مناطقي براي
تبعيد مخالفان در نظر گرفته ميشد كه بهجز بدي آب و هوا ،دور بودن و غيرقابل دسترس بودن براي
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ساير مخالفان اهميت داشت زيرا خطر فرد يا افراد مخالف را كاهش ميداد و جغرافياي عمان توانسته
بود ،چنين زمينههايي را براي ورود اباضيان به عمان فراهم كند.
ايجﺎد نﺎآراميﻫﺎ در دوره اسلﺎمي بويژه عصﺮ امويﺎن در عمﺎن
هنگام ظهور اسلام ،آلجلندي كه تيرهاي از ازد بودند ،بر عمان حكومت داشتند .پيامبر )ص( در
سال ششم فردي به نام ابازيد )از انصار( را نزد عبيد و جيفر فرزندان جلندي فرستاد .سپس عمرو بن
عاص را اندكي پس از ايمان آوردنش در سال هشتم به همراه عثمان بن طلحه عبدي آنگاه كه از
حبشه بازگشت در ماه صفر به عمان گسيل داشت .عبيد و جيفر فرزندان جلندي اسلام آوردند و عمرو
بن عاص و ابا زيد تا هنگام وفات پيامبر )ص( در عمان بودند )بلاذري .(٨٨-٧٨ :١٩٧٨ ،به روايت
ابناعثم پس از وفات پيامبر )ص( حذيفه بن محصن به ابيبكر نامه نوشت و از ارتداد اهل دبا) (٨و
اينكه او را اخراج كردهاند خبر داد )ابن اعثم ،١٩٩١ ،ج  .(٥٨ :١همچنين به روايت بلاذري پس از وفات
پيامبر )ص( ازد از دين بازگشتند در حالي كه لقيط بن مالك ذوالتاج رئيس آنان بود و به دبا عقب
نشستند .پس ،ابوبكر حذيفه بن محصن البارقي از ازد و عكرمه بن ابيجهل را فرستاد و آنان با لقيط و
يارانش جنگيدند و پس از شكست دادنشان گروهي از آنان را اسير گرفته به مدينه فرستادند )بلاذري،
 .(١٩٧٨:٨٧واقدي كه خود روايت بلاذري را نقل كرده است )واقدي ،(٢٠١-١١٨ :١٩٩٠ ،در جاي ديگر
از اطاعت و همراهي و حمايت ازديان از عمروبن عاص سخن گفته )همان ،(٥٥ :كه در صورت صحيح
بودن هر دو روايت ،بايد پذيرفت ازديان پس از مرگ پيامبر )ص( ماداميكه عمروبن عاص در ميان آنان
بوده مرتد نشدهاند ولي پس از بازگشت عمروبن عاص به مدينه مرتد گرديدهاند كه توسط سپاه عكرمه
در شهر دبا شكست خوردند و به اسلام بازگشتند .ابوبكر پس از سركوبي مرتدين عمان ،حذيفه العلقاني
را والي آنجا كرد كه تا زمان مرگش والي آن ديار بود .عمر در سال  ١٥هـ ٦٣٦/م عثمان بن ابي العاص
را والي آنجا قرار داد )ابنخياط.(٦٥ :١٩٩٥ ،
در زمان حجاج بن يوسف فردي به نام ربان النكري عليه والي او به نام محمد بن صعصعه قيام
كرد و محمد ناچار از فرار شد .حجاج ،يزيد بن ابيكبشه را فرستاد كه ربان را كشت و بدار كشيد و
موسي بن سنان بن سلمه را والي گردانيد لكن سعيد و سليمان فرزندان عباد) (٩بر او شوريدند و غالب
شدند .حجاج طفيل بن حصين بهراني را فرستاد كه موفق شد آنان )سعيد و سليمان( را اخراج كند در
نتيجه حاجب بن شيبه واليگرديد ولي چون حاجب در گذشت يكي از فرزندان عباد مجدداً شورشكرده
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كه با آمدن مجاعه بن سعر از طرف حجاج ،ابنعباد شكست خورد و كشته شد .بلاذري همچنين آورده
كه حجاج ابتدا قاسم بن مجاعه را فرستاد و چون او را كشتند مجاعه بن سعر را فرستاد كه كشتاري
عظيم بر پا كرد )بلاذري ،١٤١٧ ،ج  .( ٣٠٩ :١٢خليفه بن خياط آورده كه پس از آنكه حجاج محمد بن
صعصعه كلابي را به عمان گماشت چون توسط ابنعباد كشته شد پس او سوره بن الحر والي عمان
گرديد كه او نيز كشته شد و پس از او سعيد بن حسان الاسيدي و پس از او عبدالرحمن بن سليمكلبي و
سپس عبدالجبار بن سبره المجاشعي به عمان فرستاده شدند كه آخري تا مرگ حجاج بر آن ديار والي
بود )ابنخياط .(١٨٨ :١٩٩٥ ،در زمان سليمان بن عبدالملك صالح بن عبدالرحمن بن قيس ليثي والي
عمان شد و سپس يزيد بن مهلب برادرش زياد را بر عمان گماشت )همان.(٢٠٤ :
در زمان عمربن عبدالعزيز ،عدي بن سعيدبن مسعودالمازني به عمان منصوبگرديد )همان.(٢٠٦ :
در سال  ١٢٦هـ ٧٤٤/م يوسف بن عمر ،فيﺾ بن محمد بن كردم بن بيهس را بر عمان گماشت
)همان .(٢٣٩ :بلاذري آورده كه غضياء بن قاسم بن مجاعه از طرف يوسف بن عمر والي شده است
)بلاذري ،١٤١٧ ،ج  .(٣٠٩ :١٢با توجه به مباحث فوق بايد گفت كه هرچند تا اواخر عصر امويان اين
منطقه مستقيم ًا تحت نظارت و كنترل خلفاي وقت بود و واليان اين منطقه توسط خلفا تعيين ميشدند
ولي ناآراميهاي عمان بهويژه در دوره اموي نشان داد ،اين ناحيه به واسطه ويژگيهاي جغرافيايي خاص
آن ،قابليت و استعداد خوبي براي عدم تمكين در برابر حكومت مركزي داشته است و لذا است كه خوارج
اباضيه جايگاه مناسبي براي مصون ماندن از قدرت و تسلط حكومت مركزي پيدا كردند .اين گروه در
اواخر حكومت امويان به دور از كشمكشهاي داخلي به ترويﺞ و تثبيت عقائد خويش در آن سامان
پرداختند و در پايان دوره اموي  ١٣٢هـ ٧٥٠/م شخصي به نام جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي
به رهبري خوارج اباضي رياست عمان را به دست گرفت )طبري ،بيتا ،ج (٤٦٣ ،٤٦٢ :٧
تلﺎش ائمﻪ ابﺎضي جهت ﮔستﺮش دعوت در خﺎرج از بصﺮه بﺎ ايجﺎد سﺎزمﺎن سﺮي و
پﻨهﺎني
اكنون لازم است به نكتهاي حائز اهميت اشاره شود و آن اينكه خشونت عبيدالله بن زياد نسبت به
خوارج )بلاذري ،١٤١٧،ج  (١٨٠ :٥حتي آنان كه روش اعتدالي در پيش گرفته بودند و بماندن در ميان
مردم و تقيه معتقد بودند ،منجر به آن شد كه اين گروه از خوارج بصره به فعاليت سري و پنهاني روي
آوردند .بديهي است گردآمدن براي بررسي امور و مسائل مربوط به آينده و چگونگي حفظ و اشاعه
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عقايد و انديشهها و افكارشان امري گريزناپذير بود چنان كه ابن زياد اقدام به فرستاندن جاسوس براي
تعقيب و شناسايي آنان ميكرد و بسيار اتفاق ميافتاد كه ماموران ابن زياد آنها را در سردابهاي مخفي
كه براي گرد آمدن و مركز قرار دادن دعوت خود به آنجا پناه برده بودند دستگير نمودند) .خليفات،
(١٠٥ :٢٠٠٢
از شخصيتهاييكه در آغازين سالهاي شكلگيري اين فرقه در بصره نقش بارزي در تدوين مباني
فكري آن و گسترش دعوت داشت ،ابوعبيده مسلم بن ابيكريمه است .منابع عامه از موقعيت و
شخصيت اين فرد اطلاعات قابل ملاحظهاي ارائه نكردهاند ،بلكه عمدت ًا منابع اباضي از او بهعنوان يكي از
ائمه و بزرگترين فقيه اين طايفه بعد از جابر بن زيد نام بردهاند )اباضي .(١٩٦٨:١١٠،در خصوص زمان
تولد او اطلاعي در دست نيست ،لكن مسلم است كه در سال  ٥٨هـ حيات داشته است
)الصوافي (١٩٩٧:١٨٠،و مرگ او را در سال  ١٤٥هـ نقل كردهاند )جعبيري .(١٩٧٥:١٨،مجموع رواياتي
كه در منابع اباضي درباره مسلم بن ابيكريمه نقل شده گواه است كه او در اواخر دوره بنياميه و به نظر
اباضيه پس از مرگ جابر بن زيد تشكيلات سري و دعوت پنهاني اباضيه را در بصره رهبري مينموده
است .ترديدي نيست كه از فقهاي بزرگ و پايهگذاران دعوت اباضيه و بويژه توسعه دهندگان دعوت
اباضيه در خارج از بصره ابوعبيده مسلم بن ابيكريمه است .با توجه به جايگاهي كه منابع اباضي براي
او در انسجام و تقويت دعوت اباضيان در نظر گرفتهاند گمان برتر آنست كه اباضيه بهعنوان معتدلترين
گروه خوارج كه از زمان مرداس بن اديه قائل به زندگي در ميان مردم )جامعه اسلامي( بودند به تدريﺞ و
بيشتر در زمان مسلم بن ابيكريمه به انديشهي گسترش و ترويﺞ و تدوين و نظام بخشيدن به اعتقادات
خويش برآمدهاند و اين امر دقيقاً مصادف است با شروع دعوت مخفي عباسيان و آغاز قرن دوم هجري.
درصورتي كه مرگ جابر بن زيد سال  ٩٣ه .ق بوده باشد و پس از او مسلم بن ابيكريمه رياست
اباضيان را به عهده گرفته باشد ،بايد پذيرفت در همان سالهاي اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم همزمان
همزمان با شروع دعوت پنهاني عباسيان فعاليتهاي زيرزميني و دعوت پنهاني اباضيان به رهبري مسلم
نيز شروعگرديده است ،در اين صورت بايد گفت همان عواملي كه زمينه گرايش به دعوت مخفي
عباسيان را فراهم ساخت ،زمينهساز تنظيم و تشكيل دعوت مخفي درميان اين دسته از خوارج )اباضيه(
گرديده است .ابوعبيده معروف به قفاف )سبد ساز( بود و اين نظر دور از صواب نيست كه او سبد سازي
را وسيلهاي قرار داده بود تا از سوء ظن ماموران حكومتي بنياميه در امان بماند) .فاروق(١١٧ :١٩٩٩،
ابوعبيده بنابه نقل منابع اباضي با تربيت و آموزش داعيان در بصره به شكل كامل ًا مخفي و اعزام آنها
بهعنوان »حمله العلم« به شهرهاي دور و نزديك از جمله حجاز ،يمن ،خراسان ،حضرموت ،عمان ،مصر
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و بلاد مغرب به صورتي هوشمندانه بيشترين نقش را در توسعه و ترويﺞ مذهب اباضيه داشت
)خليفات .(٢٠٠٢:١٠٣،اين آموزشها از طريق تشكيل جلسات در خانهها به صورت مخفي انجام
ميگرفت و از جمله داعياني كه از اين طريق آموزش يافتهاند ،ابوحمزه مختاربن عوف ازدي و بلﺞ بن
عقبه ازدي هستند كه به يمن و حجاز اعزام شدهاند )فاروق (١٩٩٩:١١٨،و جنگهاي خوارج اباضي را در
 ١٢٩هـ  ٧٤٧/م )طبري ،بيتا ،ج  (٣٧٥ :٧در يمن و حجاز رهبري كردهاند.
نامههاي ابوعبيده به اباضيان در ساير شهرها از جمله اباضيه مغرب كه در امر عبدالجبار و الحارث
اختلاف كرده بودند )عده علماء الاباضيه ،بيتا ،(١٥١:گواه است كه وي اباضيه را در همه جا رهبري
ميكرده است .بايد گفت كه عمده رواج فعاليت اباضيه خارج از بصره ،از اين زمان و با اعزام گروههايي
از داعيان )حمله العلم( و حفظ اتحاد ميان آنان و بصره ،بهعنوان پايگاه دعوت اباضيه )خليفات:٢٠٠٢،
 ،(١١٩باعث شد تا انديشه اباضيگري به خارج از بصره و از جمله عمان نيز راه پيدا كرد .ثمره تلاش
ائمه اباضي جهت گسترش دعوت در عمان ،قيام عبدالله بن يحيي طالب الحق در سال  ١٢٨هـ ٧٤٦/م
بود كه با ياري مختار بن عوف ازدي و بلﺞ بن عقبه )دو تن از داعيان اباضي( بر حضرموت و يمن و
حجاز تسلط يافتند .بزرگان اباضيه عمان مثل جلندي بن مسعود اولين امام اباضي در عمان با امام طالب
الحق بيعت كردند )سالمي ،بيتا ،ج  .(٦٠ :١ترديدي در اين امر نيست كه حركت عبدالله بن يحيي با
اجازه و دستور سران اباضيه بصره بوده است .ابوالفرج اصفهاني تصريح ميكند كه عبدالله بن يحيي به
ابوعبيده مسلم بن ابي كريمه و ديگر سران اباضيه در بصره نامه نوشت و آنان در جواب نوشتند كه اگر
ميتواني كه حتي يك روز درنگ نكني چنين كن )ابوالفرج اصفهاني ،١٩٩٧ ،ج  .(٢٢٤ :٢٣پس از
سركوبي قيام يحيي بن عبدالله ،اباضيان عمان به امامت جلندي ابن مسعود قيام كردند و در سال ١٣٢
هـ ٧٥١/م همزمان با روي كار آمدن دولت عباسيان ،اباضيان در عمان به قدرت رسيدند.
حضور چهﺮهﻫﺎي شﺎخص ابﺎضيﻪ در عمﺎن
قبل از هر چيز اشاره مجدد به اين نكته لازم به نظر ميرسد كه ،ناحيه عمان از جمله نواحي در
امپراطوي اسلامي بود كه دسترسي حاكمان و خلفا در مركزخلافت ،به آنجا چندان سهل و ساده نبوده و
در نتيجه يكي از مناطقي شد كه براي پناه گرفتن مخالفان و معاندان حاكميت ،بهويژه كساني كه قدرت
و امنيت ماندن در مراكز اصلي و مركزي را نداشتند ،مناسب به نظر ميرسيد تا دور از دسترس حاكميت
به فعاليت و احياناً ترويﺞ عقائد خود بپردازد .درخصوص اباضيه نيز بايد توجه داشت ،پيوند اباضيه با
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عمان يكي از آن جهت بود كه مخالفان و فراريان و تبعيديان از همان آغاز حكومت امويان در اين ناحيه
ناحيه كه دور از دسترس و تسلط كامل حاكميت مركزي بود ،پناه گرفته بودند و در نتيجه زمين و زمان
را براي ترويﺞ عقائد و انديشههاي خويش فراهم ديدند ،زيرا در اين شرايط امكان برقراري حاكميتيكه
بتواند به دور از مركز و در نقاط غير قابل نفوذ از ،قلع و قمع كامل خود پيشگيري كند ،بيشتر فراهم بود.
بر اين اساس ،ابتدا نجده بن عامر در سال  ٦٤هـ ٦٨٣/م پس از جدا شدن از ساير خوارج بصره ،به
به يمامه رفت )طبري ،بيتا ،ج  .(٥٦٦ :٥او اگر چه مانند ابن اباض روش اعتداليون بصره را كامل ًا
نپذيرفت ،لكن نسبت به نافع بن ازرق روش ملايمتري اتخاذ كرد ،چنانكه در نامه خويش به نافع ،كشتن
كشتن اطفال ،كافر خواندن قعده )خوارجي كه قائل به جنگ نبودند( و باز پس ندادن امانت به
صاحبانش را بر او ايرادگرفته است )ابن عبدربه ،١٩٨٣،ج  .(٢٣٨ :٢همچنين زمانيكه در بحرين به
دوكاروان برخورد كرد كه غله و آرد براي ابن زبير ميبردند غلهها را ميان يارانش تقسيم كرد و آردها را
رها كرد كه ببرند )بلاذري ،١٤١٧ ،ج  .(١٧٤ :٧نجده بن عامر ،عطيه بن اسود حنفي را به عمان فرستاد
و او بر عمان غلبه كرد و چند ماهي ماندگار شد و سپس شخصي به نام ابوالقاسم را به جاي خود
گماشت ولي چندي پس از آن اباالقاسم به دست عمانيان كشته شد )همان .(٤٥٣ :اگر چه نجده بن
عامر در سال  ٧٠هـ ٦٨٩/م كشته شد )ابن خياط (١٦٧ :١٩٩٥ ،ولي حضور آنان در عمان نه تنها از
موقعيت مناسب عمان براي اينگونه قيامها حكايت دارد بلكه اين امر نيز قابل انكار نيست كه زمينهاي
هر چند ناچيز براي فعاليت گروههاي ديگر خوارج معتدل فراهم نمودند .در هر صورت زمينهها و
مقدماتي از انديشههاي خوارج معتدل در ميان عمانيان بهويژه ازديان از آنان فراهم بود كه از اين
زمينهها ،اباضيان فعالي كه به عمان تبعيد و يا متواري ميشدند بهره ميبرند .يكي از تبعيديها به
عمان ،جابر بن زيد ازدي است .همان كسي كه از نظر اباضيان ،بهعنوان اولين امام اباضيان شناخته
شده و به نقل منابع اباضي توسط حجاج به عمان تبعيد گرديده است )خليفات .(٩٤ :٢٠٠٢ ،مورخان
متقدم اباضي و راويانشان تاكيد دارند بر اينكه موسس حقيقي مذهب آنان جابربن زيد بوده است.
)همان (٨٦ :او جابر بن زيد يحمدي ازدي و كنيه او ابوشعثاء است كه در سال  ٩٣هـ ٧١٢/م و به
روايتي  ١٠٣هـ ٧٢٢/م از دنيا رفته است )ابن خياط٣٦١ :١٩٩٣،؛ ابن قتيبه (٢٥٨ :١٩٨٧،سال تولد او به
طور دقيق معلوم نيست ،لكن بعضي منابع اباضي تولد او را ميان سالهاي  ١٨هـ ٦٣٩/م و  ٢٢هـ٦٤٣/
م ذكر كردهاند )خليفات .(٨٦ :٢٠٠٢،گفته شده كه در ناحيه جوف عمان به دنيا آمده ولي اينكه چه
زماني به بصره رفته يا اينكه دوره طفوليت را چگونه گذرانده است اطلاعاتي در دست نيست
)الصوافي .(١٩٩٧:٣٤،همين قدر مسلم است كه اگر متولد درب الجوف بصره نبوده باشد خيلي زود به
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بصره آمده است زيرا بعضي منابع بهويژه منابع اباضي تصريح كردهاند كه از ابنعباس ،ابنعمر ،عايشه،
ابوهريره ،ابوسعيد خدري ،عبدالله بن مسعود ،انس بن مالك و جابربن عبدالله روايت شنيده است )همان:
 ٣٨و سمعاني ،١٩٩٨،ج .(٢:٢٠٥
ديگر از چهرههاي معروف اباضي كه به عمان رفته ،عمران بن حطان بود كه شاعري برجسته و به
نظر گروهي پس از ابوبلال مرداس ،از امامان اباضيه بوده است )همان .(٧٢:ابوالفرج اصفهاني آورده كه
عمران بن حطان در زمان حجاج به عمان گريخت و در ميان مردمي كه از ابي بلال مرداس و فضائل او
زياد ياد ميكردند ،فرود آمد و چون فضائل خويش را اظهار نمود و كارش در نزد آنان رونق يافت ،خبر
او به حجاج رسيد ،او را خواست و او از آنجا به روذميسان گريخت )ابوالفرج اصفهاني ،١٩٩٧ ،ج :١٨
 (١٢٠بعضي از مورخين عمران بن حطان را از بزرگان خوارج معتدل در بصره قبل از انشعاب آنان در
زمان ابن ازرق دانستهاند كه از پس از مرگ ابوبلال تا زمان مذكور رياست خوارج معتدل بصره را در
سكون و آرامش به عهده داشته است )خليفات .(٧٢ :٢٠٠٢ ،حضور اين گروه از خوارج اعتدالي و
اباضيان ،كه از جمله فعالترين و خوشنامترين داعيان اباضي هستند ،بستري مناسب براي جريان
اباضيگري در عمان فراهم ساخت .تأثير حضور آنان را شايد بتوان از روايت ابوالفرج درباره عمران بن
حطان استنباط نمود چرا كه بايد تأثير نفوذش در عمان زياد بوده باشد كه حجاج احساس خطركرده و او
را خواسته است.
نگﺮش ﻫﺎ و تفكﺮات اعتدالي ابﺎضيﻪ و تدوام مذﻫب ابﺎضي در عمﺎن
اباضيه را بايد در ميان گروههاي متعدد خوارج ،معتدلترين گروه و نزديكترين آنان به ساير فرق
اسلامي در تفكر و انديشه بدانيم كه به تعبير ابوزهره به همين سبب باقي ماندهاند )ابوزهره ،١٩٨٩ ،جزء
الاول .(٧٨:ريشههاي فكري اين طايفه به زمان خلافت علي )ع( و اختلاف سپاهيان او بر سر قبول
حكميت باز ميگردد و البته جرقههاي ظهور انديشه اين طايفه به اندكي قبل از وقوع جنگ نهروان
مربوط است كه گروهي از خوارج از جنگ با علي )ع( منصرف شدند .بدون ترديد خوارجي كه از
جنگيدن با علي )ع( منصرف شدند چه كساني كه به نهروان نرفتند و در كوفه باقي ماندند
)المبرد ،١٩٩٨،ج  (٥٥٩ :٢و چه كساني كه پس از مناظرات امام با آنان از جنگ منصرف شدند و متفرق
گرديدند يا به شهر درآمدند )اسكافي ،بيتا (٢٠٠:و چه كساني كه قبل از جنگ و حين جنگ توصيه امام
را پذيرفتند و به زير پرچم ابوايوب انصاري كه براي امان خواهان در نظر گرفته شده بود
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)ابنكثير ،١٩٨٨،ج  ٣١٩ :٧و ابناعثم ،١٩٩١،ج  ٢٧٠ :٤و ابوحنيفه دينوري ١٤١ :١٩٦٠ ،و يعقوبي،
 ،١٩٦٠ج  (٢:١٩٣رفتند ،كنارهگيرندگان از جنگ و به تعبيري قاعدين محسوب ميگردند و اين امر
اولين قدم در راه اعتدالي شدن گروهي از قومي شد كه قتال با غير خود) به زعم خودشان كفار (را
واجب ميشمردند.
از خوارجي كه در نهروان قبل و حين جنگ كناره گرفتند گروهي از آنها از جمله؛ اشرس بن عوف
در ربيع الاول سال  ٣٨هجري ،ابن علفه تميمي در جمادي الاول همان سال ،اشهب بن بشر در جمادي
الاخر همان سال ،مرد ديگري بنام سعد در رجب همان سال و همچنين ابومريم سعدي در رمضان همان
سال عليه علي )ع( قيام كردند كه به ترتيب سركوب شدند )اشعري (٦٨ :١٣٦٢،ولي همه خوارج قائل به
وجوب جنگ عليه علي )ع( نبودند بلكه با شهادت او بسياري از آنها قيام عليه معاويه را شروع كردند كه
از آن جمله قيام فروه بن نوفل بود )طبري ،بيتا ،ج  .(٥:٣٢برغم اينكه قيامهاي خوارج در زمان معاويه
همچنان ادامه يافت ولي در همين زمان گروهي از خوارج بويژه در بصره وجود داشتند كه قائل به قعود
بودند كه از آن جمله ابوبلال مرداس و برادرش عروه و طرفداران آنانند كه در بصره ماندگار شدند و
اگرچه با سياستهاي معاويه و يزيد مخالف بودند ولي تا زماني كه عبيدالله بن زياد در سال  ٥٨هـ بر
آنان سخت گرفت و به قتل و زنداني كردن آنان اقدام كرد )ابن اثير ،١٩٦٥ ،ج  (٣:٥١٨قيام نكردند و
عليه بنياميه و مردم دست به شمشير نبردند.
از مجموع رواياتيكه درباره ابوبلال نقل شده ميتوان دريافت كه او معتقد به تقيه بوده ،كشتن غير
خوارج را جايز نميدانسته ،اموال آنان را حلال نميپنداشته و جنگ با آنان را ماداميكه ابتدا شروع به
جنگ نميكردند روا نميدانسته )ابناثير ،١٩٦٥،ج  (٥١٨-٣:٥١٩و به همين جهت در زمان زياد بن ابيه
در بصره و در كنار احنف بن قيس كه رياست تميم را بعهده داشت زندگي كرده است .زندگي ابوبلال در
بصره گواه است كه نه تنها بصره پس از نهروان يكي از پايگاههاي خوارج بوده ،بلكه انديشه اعتدالي در
ميان بعضي خوارج تا آنجا ارتقاع پيدا كرد كه نه تنها غير خوارج را كافر و مشرك نميپنداشتند بلكه
ماندن در ميان آنان را نيز جايز ،كشتن آنان را ناروا ،تقيه و سازگاري با حكومت ظالمان را جايز و در
حقيقت بهعنوان فرقه يا گرايشي در ميان ساير مسلمانان به زندگي خود ادامه ميدادند )بلاذري،١٤١٧،
ج .(١٨٠-١٨٣ :٥
درواقع بصره در چنين شرايطي در حقيقت پايگاه خوارج معتدل بود تا اينكه سپاهيان شام پس از
واقعه حرّه به قصد سركوبي ابن زبير به سوي مكه حركت كردند .خوارج به همراه بعضي از بزرگان خود
مانند :نافع بن ارزق ،نجده بن عامر ،عبدالله بن صفار و عبدالله بن اباض ،دفاع از خانه خدا را لازم
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شمرده به مكه رفتند و در كنار عبدالله بن زبير به مقابله با شاميان پرداختند .تا اينكه با فرارسيدن خبر
مرگ يزيد ،سپاه شام دست از جنگ كشيدند و جنگ به پايان رسيد .خوارج ماندن در كنار ابن زبير را
جايز ندانستند و هر گروه به جانبي رفتند )طبري ،بيتا ،ج  .(٥٦٩،٥٦٣ :٥خوارج بصره از جمله نافع بن
ارزق ،عبدالله بن صفار و عبدالله بن اباض و حنظله بن بيهس به بصره بازگشتند .در بصره نافع بن ارزق
با ياران خويش قائل به خروج شدند ولي عبدالله بن اباض خارج شدن را جايز نشمرد و گفت اين قوم
)غير خوارج( مشرك نيستند كه جنگ با آنان واجب باشد بلكه كافر نعمتند و كافر به احكام) .همان( بر
اين اساس ابنعبدربه معتقد است خوارج در اين زمان به چهار گروه تقسيم شدند )ابن عبدربه ،١٩٨٣،ج
 (١٨٦ :١كه در حقيقت سه گروه از آنان از جمله پيروان ابن اباض راه اعتدال پيمودند .اين دسته معتقد
بودند مخالفان خوارج مشرك نيستند ،زيرا اقرار به توحيد و كتاب و پيامبر دارند ولي كافر نعمت محسوب
محسوب ميگردند ،ارث بردن از آنان ،نكاح با آنان و ماندن در ميان آنان جايز است )همان .(١٨١:در
اين ميان عبدالله بن صفار بر اين اعتقاد بود كه نافع بن ارزق افراط كرده و ابن اباض به تفريط روي
آورده و از هردوي آنان روي گردان شد )طبري ،بيتا ،ج  .)٥٦٨ :٥بنابراين گروههاي افراطي پراكنده
شدند و تنها ابن اباض و طرفداران او در بصره ماندگار شدند و بصره همچنان پايگاه خوارج معتدل باقي
ماند .اتخاذ روش اعتدالي توسط ابن اباض در بصره گواه برآن است كه اين روش در ميان گروهي از
بزرگان خوارج و طرفداران آنان مقبوليت داشته است و بدون ترديد اين مقبوليت ناشي از سيره پسنديده
بزرگاني از اين طايفه از جمله ابوبلال مرداس) (١٠بوده است و قطعاً يكي از عوامل مقبوليت اين سيره و
روش ،ناسازگار نبودن آن با منافع و مصالح مردم بوده است .براي مثال ابوبلال مرداس گرفتن عطايا از
سلطان جائر را جايز ميشمرد زيرا زماني كه از بصره خارج شد اموالي را كه براي ابن زياد ميرفت
گرفته و به اندازه سهم خود و يارانش از آن برداشت و بقيه را فرستاد )ابن اثير ،١٩٦٥،ج  (٥١٩ :٣و
گفت آنان اين اموال را تقسيم ميكنند همانگونه كه نماز ميخوانند و ما با آنان نميجنگيم
)فاروق .(١٩٩٩،١١٣،بنابراين اتخاذ روش اعتدالي از طرف ابناباض برآمده از مقبوليت سيره ابوبلال در
ميان مردم بصره و تناسب آن با زندگي قبائلي است كه به زندگي يكجانشيني به تدريﺞ خو ميگرفتند.
مقبوليت سيره ابوبلال چنان بود كه نه تنها خوارج بلكه شيعه و معتزله نيز آن را ستودهاند )ابن ابي
الحديد ،١٩٦٥،ج  .(٣:١٣٦بنابراين ميتوان گفت ابن اباض روشي را كه خوارج معتدل از جمله ابوبلال در
در پيش گرفته بودند دنبال كرد .شايد ازآنجاكه چون گروههاي مختلف خوارج در بصره راههاي متفاوت
در پيش گرفتند و تنها او بر روش اعتدالي پايداري و اصرار ورزيده است در جواب نامه نافع بن ارزق
موجه بودن اين روش و باطل بودن روش ابن ازرق را استدلال كرده است )طبري ،بي تا ،ج .(٥٦٨ :٥
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ماندگاران در بصره و معتدلان را از آن پس منسوب به او اباضي خواندند .البته اين احتمال مغايرتي با
اين نظر ندارد كه علت آن بوده كه خوارج معتدل ،ابناباض را برگزيدند تا در مقابل خوارج تندرو و ديگر
مخالفين به جوابگويي بپردازند )خليفات .(٢٠٠٢:٧٩،چنانچه نامه معروف او به عبدالملك مروان اين امر
را تاييد ميكند).(١١
امكﺎن تحول فﻘﻪ سيﺎسي ابﺎضيﻪ در بﺎب امﺎمت و پﺎسخﮔويي بﻪ نيﺎزﻫﺎي جﺎمعﻪ در ﻫﺮ
دوره
بايد در نظر داشت كه فقه سياسي اباضيه با توجه به رويكرد اعتدالياش ،عملاً و نظر ًا در مراكز و در
بسترهاي تاريخي خود همراه با تحولات بنيادي جامعه متحول گرديده است تا بتواند جواب مقبول و
متناسب با نيازهاي جامعه را در هر دوره ارائه نمايد .فقه سياسي اباضيه در تحول تاريخي خود جامعه را
به چهار شكل متفاوت تقسيم كرده و وظايف فرد را در هر شكلي متناسب با آن متفاوت ميداند.
حالت اول آن است كه جامعه مستقل و آزاد از تسلط بيگانه و حاكم مستبد امام خويش را انتخاب
ميكنند و به احكام قرآن و سنت عمل ميشود .اين حالت را حالت ظهور و امام را امام ظهور ميگويند.
حالت دوم آن است كه بيگانه حاكم شده باشد .در اين صورت بر مردم است كه قيام كنند )به تعبير
امروزي انقلاب( عليه تسلط خارجي يا داخلي .اين حالت را حالت دفاع گويند و رهبري كه اين قيام را
رهبري ميكند امام دفاع مينامند.
حالت سوم آن است كه در حاكميت بيگانه يا تسلط حاكم جور ،مردم دعوت به قيام را نپذيرند ،در
اين حالت اگر اقليت مومن معتقد قيام كننده به چهل نفر رسيدند بايد اعلام انقلاب و قيام كنند .اين
حالت را حالت شراء و امام منتخب را امام شراء گويند .وظايف اين اقليت ،شورش عليه نظام حاكم است
و از سختترين حالات است.
حالت چهارم آن استكه اگر تعداد مومنان بسيار اندك بود كه حتي نتوانستند با شورشهاي ايذائي
نظام حاكم را در پيشبرد اهدافش ناتوان كنند ،حالت عزابه به وجود ميآيد .در نظام عزابه علما و صلحا
در گروههاي كوچك در نظام حاكم كارها را به دست ميگيرند تا بتوانند بر شئونات جامعه اشراف داشته
باشند و به نشر فرهنگ و هدايت مردم بپردازند )معمر .(٩٤-٩٢ :١٩٦٤ ،بر اين اساس امام از نظر
اباضيه در هر شرايطي متناسب با آن شرايط برگزيده ميشود .اين عامل از مهمترين عواملي است كه در
تدوام مذهب اباضيه در عمان نقش مهمي داشته است چرا كه مشاهده ميشود همين تحول فقه
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سياسي اباضيه در باب امامت است كه منجر به تداوم مذهب اباضي از پايان دوره اموي  ١٣٢هـ ٧٥٠/م
كه شخصي به نام جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي به رهبري خوارج اباضي رياست عمان را به
دست گرفت )طبري ،بيتا ،ج  (٤٦٣ ،٤٦٢ :٧تا به الان كه حكومت اباضيه با رياست آلبوسعيد در عمان
ادامه دارد ،شده است.
تﻨﺎسب و مطﺎبﻘت مسﺎئل و مبﺎحث فﻘهي ابﺎضيﺎن بﺎ سﺎيﺮ فﺮق بزرگ
هرچند اباضيان به هيچ روي هواخواه تسليم و سكوت نبودند ،بر روي هم از ديگر خارجيان
ميليكمتر براي دست بردن به جنگ افزار داشتند .آنان بيشتر به فراگرفتن دانشهاي مذهبي سرگرم
بودند و نقشي بزرگ در تدوين عقيدههاي فقهي و كلامي در اسلام داشتند )مادلونگ.(١٢٠ :١٣٧٧ ،
به عنوان مثال از مسائل قابل ملاحظه در مكتب اباضيه يكي آن است كه اين فرقه به تعبيرخود باب
اجتهاد را مفتوح ميدانند .علي يحيي معمر معتقد است كه بعضي از فرقهها باب اجتهاد را بستهاند و
معتقدند كه پس از مدتي از عصر اول ديگر كسي در رديف مجتهدان اوليه نخواهد آمد ،بنابراين در دين
عرصهاي براي اجتهاد باقي نخواهد بود ...اباضيه به مفتوح بودن باب اجتهاد معتقدند و حتي درخصوص
اينكه آيا اجتهاد فقط براي كسي جايز است كه بر تمام علوم واقف باشد يا اينكه اگر كسي بر بعضي از
علوم نيز واقف باشد نيز ميتواند اجتهاد كند ،معتقدند اجتهاد براي اين افراد نيز جايز است )معمر:١٩٦٤،
 .(٧١عنايت اباضيان به تفحص و تدبر در مسائل فقهي از همان ابتداي استقرارشان در بصره مشهود
است ،زيرا پيروي و متابعتشان از جابر بن زيد كه از اعاظم فقهاي بصره بود ،قاعدت ًا توجه و گرايش آنان
به فقه و مسائل فقهي را موجب شده است.
بايد توجه داشت كه مسائل و مباحث فقهي اباضيان چندان با مسائل و مباحث فقهي ساير فرق
بزرگ اسلامي تناسب و مطابقت دارد كه بدون ترديد فقه آنان ميتوان در رديف پنﺞ مكتب فقهي
شافعي ،مالكي ،حنفي ،حنبلي و جعفري قرار داد .مصادر و منابع اصلي استنباط احكام شريعت از نظر
اباضيه ،قرآن ،سنت ،اجماع ،قياس و استدلال است )همان ،٢٠٠١،جزء  ٣٨٦ :٢و  .(٣٨٧ذكر بعضي از
احكام عبادات در فقه اباضيه و اشاره به احكام مطابق آنها در مكتب پنجگانه فقه اسلام ،مويد اين
حقيقت است .به عنوان مثال؛ اباضيان در احكام نماز )نماز جماعت ،اوقات نماز ،جهت قبله قرائت ،تعداد
ركعات ،نماز مسافر ،طهارت ،وضو ،احكام تيمم( با مذاهب پنجگانه اسلامي اختلاف فاحش ندارند
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)نفوسي٩٤-٨٧ :١٩٩٩،؛ مغنيه ،(١٢٣ ،١٠٥،١٠٨ ،٨٢ ،٦٧ ،٣٠ :١٩٨٢ ،بلكه اختلافات در جزئيات است
بگونهاي كه ميتوان از آن به اختلاف فتاوي در ميان فقهاي يك مذهب تعبير كرد.
همچنين در بحث زكات ،اباضيه نماز را مقرون به زكات دانسته و در احكام آن مانند؛ مقدار زكات،
نوع زكات ،زكات طلا و نقره ،زكات حبوبات ،زكات چارپايان ،زكات تجارت ،زكات فطره و امثال آن
اختلاف بارز و شاخصي با مذاهب پنجگانه ندارند )نفوسي١٠٣-٩٥ :١٩٩٩،؛ مغنيه،١٧٣ ،١٦٩ :١٩٨٢ ،
 .(١٨٢ ،١٧٤و در باب حﺞ نيز كه از جمله واجبات مورد توافق اكثر فرق اسلامي است ،احكام آن در فقه
اباضي نيز مانند ساير واجبات با فرق پنجگانه مغايرت ندارد .احكامي مانند شرايط وجوب حﺞ ،احكام
احرام) ،واجبات و مستحبات و محرمات( )نفوسي١١٤ ،١٠٧ ،١٠٦ :١٩٩٩ ،؛ مغنيه،٢٠٠ ،١٨٩ :١٩٨٢،
 (٢٢٨ ،٢١١و بر همين قياس است ساير احكام فقهي اباضيه مثل طهارت ،روزه ،مطهرات ،نجاسات،
غسل ،وضو ،ازدواج و طلاق ،وصيت ،ارث و ...درواقع به واسطه همين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث
فقهي اباضيان با ديگر فرق مطرح در عمان بود ،كه مشاهده ميشود ،هرچند در برخي قبايل ،مذهب
اباضي مسلط است ولي فرق تسنن )حنفي ،شافعي ،مالكي ،حنبلي( نيز در همين قبايل دركنار اباضيه به
حيات فكري خود ادامه ميدهند .بهعنوان نمونه ميتوان به قبيله دروع )رنس ،(١٤٧ :٢٠٠٣ ،يعاقيب
)همان ،(١٧٠:بنيغافر ) ،(miles, :٤٢٥١٩٦٦عبريين ) ،(Ibid:٤٢٨هشم يا هاشم )،(Ibid:٤٢٦
بنيكلبان ) ،(Ibidو ...اشاره كرد .بنابراين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث فقهي اباضيان با ديگر
فرق ،موجب همزيستي مسالمتآميز و متعاقب آن تداوم مذهب اباضيه از زمان شكلگيري تا به الان در
منطقه عمان شده است.
نتيجﻪ
با توجه به مباحث فوق بايد اذعان كرد كه؛ دو عامل مهم اجتماعي؛ قرابت خويشاوندي ازد عمان و
ازد بصره كه عمده بزرگان و روساي اباضيه مانند؛ جابر بن زيد ،مختار بن عوف ،بلﺞ بن عقبه ،صحار
عبدي ،خلال بن عطيه ،ربيع بن حبيب و اباسفيان محبوب بن رحيل ،ازدي و عمانيالاصل بودند و نيز
انطباق نظام انتخاب امام با نظام انتخاب رئيس قبيله در عمان ،از جمله زمينههاي پذيرش و شكلگيري
مذهب اباضيه در عمان شد .اين عامل منجر شدكه ساكنان عمان اعم از بدوي و يكجانشين با ساختار
قبيلهاي وگرايشات اباضي بهصورت پيوسته و ناپيوسته چند دوره امامت اباضيه را در عمان برقراركنند.
علاوه بر عوامل اجتماعي ،عوامل مه ِم منشعب از جغرافياي تاريخي عمان از جمله؛ بحث ارتفاعات،
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بيابانها ،فاصله زياد عمان و دور بودن آن از مراكز اصلي خلافت ،تأثير مستقيم بر وضعيت اعتقادي
ساكنان عمان داشته چرا كه باعث بيارتباط شدن اين منطقه با مراكز مهم و شهرهاي بزرگ ،خارج
شدن از نظارت و تسلط حكومتها ،شكلگيري پناهگاههاي مناسب و گريزگاههاي مطمئن براي
مخالفان ،صاحبان عقائد ،انديشههاي ضدحكومتي و غيرحكومتي و پيروان فرقههاي مطرود و مبارز و
معاند و تبعيدگاههاي تبعيديان و مخالفان حكومتها از جمله اباضيه و ورود اين مذهب به عمان شد.
متعاقب ًا اين امر باعث شكلگيري زمينهها و بسترهاي مناسب سياسي از جمله؛ فرار و تبعيد مخالفان به
عمان ،ايجاد زمينههاي ناآرامي در عمان بهويژه در زمان امويان ،تلاش ائمه اباضي جهت گسترش
دعوت و حضور چهرههاي شاخص اباضي در عمان و شكلگيري اين مذهب شد .زمينههاي فكري
اباضيه كه درواقع خود را در نگرشهاي اعتدالي اين گروه اعيان ساخت ،باعث امكان تحول فقه سياسي
اباضيه در باب امامت و همچنين تناسب و مطابقت مسائل و مباحث فقهي اباضيان با ساير فرق شد.
زمينههاي فكري اباضيه عامل مهم تداوم مذهب اباضيه در عمان تا زمان معاصر است.
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يﺎدداشت ﻫﺎ
 .١اين كنارهگيري دلائل متعدد ميتوانست داشته باشد ،گروهي به اشتباه خود واقف شدند ،گروهي مثل
فروه بن نوفل به خاطر شك و ترديد كه برايشان حاصل شده بود و گروهي از آن جهت كه قائل به جنگ نبودند
ولي بر مواضع خود اصرار داشتند.
 .٢عمران بن عمر اولين گروه از ازديان است كه بعد از مالك به عمان آمده است )ازكوي.(٢١ :١٩٨٦ ،
٣. Blashr
 .٤مناطقي از عمان كه در انزوا و انفصال از مراكز شهري بود و در اندك مدت انديشه اباضي كه برخاسته
از روح بدوي خوارج بود پذيرفته بود.
 .٥بديهي است هر دو نظام متناسب با نيازها و ضرورتهاي جامعه و زندگي و نظام اجتماعي ،نظام غالب
را با عنوان حكومت اسلامي ادامه ميدادند.
٦. Wilkinson
 .٧دو گرايش فقهي ناشي از برخوردهاي سياسي در ميان اباضيه عمان در دو مركز مهم علمي آنها يعني
رستاق و نزوي شكل گرفته بود كه از آنها به دو مكتب رستاق و نزوي تعبير كردهاند .نگاه كنيد به )السيابي،
 ،٢٠٠١ج .(١٥٩ :٢
 .٨شهري از توابع سلطنت عمان كه در كرانه درياي عمان واقع شده است.
 .٩به احتمال زياد از فرزندان جلندي بوده است.
 .١٠ابوبلال از مجتهدان خوارج و از عباد و زهاد و از شاعران اين طايفه بود .ابن ابي الحديد آورده كه
گروهي از ياران ما )معتزله( و همچنين گروهي از شيعه او را ستودهاند )ابن ابي الحديد ،١٩٦٥ ،ج .(١٣٦ :٤
 .١١براي اطلاع بيشتر از متن نامه مراجعه شود به السيره الاباضيه تأليف تعدادي از علماي اباضي كه
بصورت نسخه خطي به شماره  ٤٢٠رس در محل كتابخانه سيد محمد بن احمد بن سعود بوسعيدي در ناحيه
سيب عمان نگهداري ميشود همچنين به كتاب )نشأه الحركه الاباضيه نوشته عوض خليفات نشر وزاره التراٍث
القومي و الثقافه سلطنه عمان( كه از كتاب الجواهر المنتقاه نقلكرده است.
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عبدالمجيد حسيب القيسي ،سلطنه عمان :وزاره التراث القومي و الثقاقه.
اسكافي ،ابوجعفر) ،بيتا( .المعيارو الموازنه ،تحقيق محمد باقر المحمودي ،بيجا :بينا.
اشعري ،علي بن اسماعيل ١٣٦٢) ،ش( .مقالات الاسلامبين و اختلاف المصلين ،ترجمه محسن مويد ،تهران:
اميركبير.
بلاذري ،احمد بن يحيي .(١٤١٧) ،انسابالاشراف ،الطبعة الأولي ،تحقيق :سهيل زكار ورياض الزركلي ،بيروت :دار
الفكر.
___ ١٩٧٨) ،م( .فتوح البلدان ،الطبعهالاولي ،بيروت :دارالكتبالعلميه.
بلاشر ،رژي .(١٣٦٣) ،تاريخ ادبيات عرب ،چاپ اول ،ترجمه آذرتاش آذرنوش ،تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقيقات فرهنگي.
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بوكهارت ،جونلوئيس ١٩٩٥) ،م( .ملاحظات حول البر و الوهابيين ،ترجمه محمد الاسيوطي ،بيروت :دار سويدان.
جعبيري ١٩٧٥) ،م( .نظام العذابه عند اباضيه الوهيبه في جربه ،تونس :المطبعهالعصريه.
خروصي ،سليمان بن خلف ٢٠٠٢) ،م( .ملامح من تاريخ عمان ،الطبعهالثالثه ،عمان :مكتب الضامري للنشرو
التوزيع.
خليفات ،عوض ٢٠٠٢) ،م( .نشأه الحركه الاباضيه ،الطبعهالاولي ،مسقط :وزاره التراث القومي و الثقافه.
رنس ،جورج ٢٠٠٣) ،م( .عمان و الساحل الجنوبي لخليﺞ الفارسي ،الطبعهالاولي ،قاهره :مكتبه الثقافه الدينيه.
سالمي ،عبدالله بن حميد) ،بيتا( .تحفه الاعيان بسيره اهلعمان ،المنشيه بالقلعه بمصر :مطبعه الامام شارع
قرقول.
سديد السلطنه ،محمدعلي خان ١٣٧٠) ،ش( .تاريخ مسقط و عمان و بحرين و قطر ،چاپ اول ،تصحيح و تحشيه
و پيوستها از احمد اقتداري ،تهران :انتشارات دنياي كتاب.
سمعاني ،عبدالكريم بن محمد ١٩٩٨) ،م( .الانساب ،الطبعهالاولي ،بيروت :دارالكتبالعلميه.
السيابي ،سالم بن حمود ٢٠٠١) ،م( .عمان عبرالتاريخ ،الالطبعهالرابعه ،سلطنه عمان :وزاره التراثالقومي و الثقافه.
الصوافي ،صالح بن احمد ١٩٩٧) ،م( .الامام جابربن زيد و آثاره ،الطبعهالاولي ،مسقط :وزاره التراث القومي و
الثقافه.
طبري ،محمد بن جرير) ،بي تا( .تاريخ طبري ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت :روائع التراثالعربي.
عده علماء الاباضيه) ،بيتا( .السيره الاباضيه ،نسخه خطي به شماره  ٤٢٠رسكتابخانه سيد محمد بن احمد،
سلطنه عمان -سيب.
فاروق ،عمر ١٩٩٩) ،م( .الحركات الدينيه و السياسيه في السلام ،الطبعهالاولي ،مسقط :نشرالاهليه.
قرقش ،محمد ٢٠٠٠) ،م( .صور و دوره الحضاري في عالم المحيط الهندي ،ندوه صور عبرالتاريخ ،الطبعهالاولي،
سلطنه عمان :وزاره التراث القومي و الثقافه.
مادلونگ ١٣٧٧) ،ش( .فرقههاي اسلامي ،چاپ اول ،ترجمه ابوالقاسم سري ،تهران :انتشارات اساطير.
ماركوارث ،يوزف ١٣٧٣) ،ش( .ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني ،ترجمه مريم ميراحمدي ،تهران:
اطلاعات.
المبرد ،ابوالعباس محمد بن يزيد ١٩٩٨) ،م( .الكامل في اللغه و الادب ،بيروت :دارالفكر.
معمر ،علي يحيي ٢٠٠١) ،م( .الاباضيه بين الفرق الاسلاميه ،الطبعهالرابعه ،لندن :دارالحكمه.
 ١٩٦٤) ،-----م( .الاباضيه في موكب التاريخ ،الطبعهالاولي ،قاهره :مكتبه و هبه.مغنيه ،محمدجواد ١٩٨٢) ،م( .الفقه علي المذاهب الخمسه ،الطبعهالسابعه ،بيروت :بينا.
منقري ،نصرين مزاحم ١٣٨٢) ،ق( .وقعه الصفين ،الطبعهالثانيه ،تحقيق عبدالسلام هارون ،قاهره :موسسه
العربيهالحديثه.
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نفوسي ،عمروس بن فتح ١٩٩٩) ،م( .اصول الدينونه الصافيه ،الطبعهالاولي ،تحقيق حاج احمد بن حمو كروم،
سلطنه عمان :وزاره التراثالقومي و الثقافه.
واقدي ،محمد بن عمر ١٩٩٠) ،م( .الرده ،الطبعهالاولي ،تحقيق الدكتر يحيي الجبوردي ،بيروت:
دارالغربالاسلامي.
ويلكينسون ،جان .سي ١٣٧٩) ،ش( .تغيير و تداوم در عمان ،چاپاول ،زيرنظر پل بون آنفان ،مشهد:
انتشاراتآستان قدس.
ياقوت حموي ،شهاب الدين ابيعبدالله) ،بيتا( .معجمالبلدان ،بيروت :دارالاحياءالتراث العربي.
يعقوبي ،احمد بن واضح ١٩٦٠) ،م( .التاريخ اليعقوبي ،بيروت :دارصادر.
ويلسن ،آرنولد ١٣٦٦) ،ش( .خليﺞ فارس ،چاپ دوم ،مترجم محمد سعيدي ،تهران :شركت انتشارات علمي و
فرهنگي.
Hawley, Donald, (١٩٧٠) the trucial states, Georg Allen & unwin LTD,
London.
– Miles.S.B, (١٩۶۶) counries and tribes of the persien gulf, frank cass & co
LTD, London, W.C.I
The world book Encyclopedia.
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