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Abstract
Ibadiyya has been accused of inciting war and violence because of its affiliation to
the Kharijites, so it has tried to avoid the accusation. Among the Ibadiyya scholars,
there are two theories about the basis of the relationship with non-Muslims, one
establishes the war as the basis of the relationship originally and the other
establishes the peace and friendship as the basis of the relationship and considers the
war permissible only for defense. Ibadiyya initially accepted the first view, but with
its reconstruction, it turned to the second theory. The second view is accepted by
contemporary theologians, who say that Islam is the religion of peace. The early
Ibadiyya had a sharp, extremist and monopolistic view of Muslims who opposed
their religion, especially Shi’ites, but what is important is that contemporary
Ibadiyya scholars disregard this view and consider non- Ibadiyya Muslims as
Muslims, respecting their blood and property and their land is called the land of
monotheism. Using a descriptive-analytical approach and a library method, this
article discusses the changing of Ibadiyya's view from the first principle of war to
the first principle of peace in Ibadiyya's approach to non-Muslims and anti-Muslims,
especially Shi’ites.
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نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه
ابراهیم قاسمی

*

دانشآموختۀ دکتری ،دانشگاه ادیان و مذاه  ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت1011/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1011/30/21 :

چكیده
اباضیه بهسب

انتسای به خوارج به جنگافروزی و خشونت متهم بوده و از اینرو کوشیده است تا این اتها ،را از خود

دور کند .در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد :یکی اساس رابطاه را در
ابتدای جنگ میداند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایهریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفااع جاایز
میداند  .اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند ،ولی با بازسازی و تجدید بنای خاود ،باه نظریاۀ دو ،گارایش پیادا
کردند .دیدگاه دو ،مورد قبول اباضیان م اصر است و میگویند که اسال ،دیان صالح اسات .اباضایه متقاد ،نسابت باه
مسلمانان مخالف مذه

خود بهویژه شی یان نگاه تند ،افراطی و انحصارگرایانه داشتهاند ،ولی مهم این است که علماای

م اصر اباضیه از این نگاه صرقنظر کردهاند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان میدانند ،به خون و اماوال آناان احتارا ،و
میگذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید میدانند .این مقاله با رویکرد توصیفی  -تحلیلی و با روش کتابخاناهای باه
تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ ،به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و
بهویژه شی ه میپردازد..

واژگان کلیدی
اباضیه ،جنگ ،خشونت ،خوارج ،صلح.
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Email: e.qasemi@urd.ac.ir

  303پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،61شمارۀ  ،3پاییز 6311

مقدمه
یکی از مسائلی که در هر فرقهای باید به آن پرداخته شود ،مسئلۀ نگاه آن فرقه به دیگر فرق
اسالمی و غیراسالمی است .این مسئله از آنجا که زیربنای بسیاری از مسائل کالمی و فقهی
آن مذه

محسوی میشود ،بسیار اهمیت دارد .اباضیه هم از این قاعده مستثنا نباودهاناد و

در خصوص این مسئله اظهار نظر کردهاند .در این مقاله با توجه به تقسیم فرق به اسالمی و
غیراسالمی و همچنین اسالمی ،به اباضی و غیراباضی ،مباحث خود را با نگاه اباضیه به فرق
غیراسالمی شروع میکنیم و در ادامه به نظریۀ آنان در خصاوص فارق اساالمی غیراباضای
میپردازیم و در آخر به نگاه آنان به مذه

امامیه اشارهای خواهیم داشت.

اباضیه و غیرمسلمانان
در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطۀ با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد :یکای
اساس رابطه را در ابتدا جنگ میداند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایهریزی
میکند و جنگ را فقط برای دفاع جایز میداند (نا  :ابوالوفااء ،2331 ،ج  11 :13اا .)11
اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند ولی با بازسازی و تجدید بنای خاود ،باه نظریاۀ
دو ،گرایش پیدا کردند.
دیدگاه اول :جنگ اصل اولی

قائالن این دیدگاه میگویند که اساس رابطه با غیرمسالمانان در ابتادا جناگ اسات و ایان
دیدگاه نزد بسیاری از فقهای اباضی پذیرفتنی است .ابانمحباوی عاالم اباضای مایگویاد:
«جنگ با غیرمسلمین الز ،است هنگامیکه عهدی بین آنان و مسالمین بساته نشاده باشاد»
(کندی ،1110 ،ج  121 :11و .)121
عالم دیگر اباضی ابیعبیدۀ نافع مغربی میگوید« :مسلمانان باید با همۀ مخالفین بجنگند
تا به آنان پیروز شوند و این جنگ بهوسیلۀ سالح و لشکر خواهد بود .آنان کشاته خواهناد
شد و حریمشان مباح شمرده خواهد شد تا اینکه اقرار به اسال ،کارده و در عمال تصادیق
نمایند» (کندی ،1110 ،ج .)20 :13
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قط االئمه در زمینۀ آیۀ  13سورۀ نساء که میفرماید« :فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَاوْا
یِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ فَبیإً»؛ میگوید هرچند که این آیه باه عاد ،ت ارض و
صلح داللت میکند ،با آیات سیف و هر آیه که در آن امر به جهاد شده ،نساخ شاده اسات
(اطفیش ،2332 ،ج  )211 :0مانند آیۀ «فَإِذَا انْسَالَخَ الْأَشْاهُرُ الْحُارُمُ فَااقْتُلُوا الْمُشْارِکینَ حَیْاثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تاابُوا وَ أَقاامُوا الصَّاإةَ وَ آتَاوُا
الزَّکاةَ فَخَلُّوا فَبیلَهُمْ یِنَّ اللَّهَ غَ ُورٌ رَحیمٌ» (توبه .)2 :همچنین در کتای قاموس الشاری ه آماده
است« :و علینا ان نعلمان دماء المشرکین حإل بالشرک الذی معهام و معرفاة ذلاک توحیاد و
کذلک علینا ان نعلم فبیهم و غنیمة اموالهم حإل و معرفة ذلک طاعة و جهلاه ک ار؛ بارای ماا
واج

است که بدانیم خونهای مشرکان بهخاطر شرک آنان حاالل اسات و شاناختن ایان

مسئله خود توحید است و همچنین باید به اسارت گرفتن آنان و به غنیمات گارفتن اماوال
آنان قائل شویم .شناختن این مطل

نیز طاعت است و جهل به آن کفر» (س دی ،1111 ،ج

.)221 :1
متکلم اباضی به تفصیل به این مسئله پرداخته است و میگویاد کاه« :بنادگان اصانا ،و
مانند آنها ،اول به اسال ،دعوت مایشاوند .اگار اساال ،را قباول کردناد ،از تماامی حقاوق
مسلمانان بهرهمند میشوند؛ ولی اگر از قبول اسال ،ابا کردند ،جنگ راهحل خواهاد باود .از
اینرو اینان دو راه دارند :یا اسال ،و یا شمشیر .اما صلح با آنان هنگاامی اسات کاه جناگ
خللی به دین وارد میکند و یا اینکه اما ،صلح را به مصلحت مایداناد .در ایان هنگاا ،باه
انتظار پیروزی در آینده مصالحه میکنیم .مانند عمل پیامبر (ص) با مشرکین عری .ولی اگر
مسلمانان در مسند قدرت هستند ،صلح با مشرکان صحیح نخواهد بود» (ساالمی ،2331 ،ج
 .)011 :2ایشان همچنین دربارۀ اهل کتای میگوید« :اهل کتای کاه پیارو شارایع آسامانی
دیگر هستند ،دو گونه میباشند .یکی از آنان اهل یمهاند و دیگری اهل حربند .گاروه اهال
حری که شرایط یمه را قبول نکردهاند ،با آنها به جنگ پرداختاه مایشاود و اموالشاان باه
غنیمت گرفته میشود»( .سالمی ،2331 ،ج .)011 :2
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بنابراین بسیاری از علمای اباضی اصل اولی را در رابطه با غیرمسلمانان ،جنگ و جهااد
میدانند نه صلح .عمده دلیل آنان عبارتند از:
الف) آیۀ «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اق دوا لهم کل
مرصد( .»1توبه)2 :؛
ی) آیۀ «قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم اآلخر و ال یحرّمون ماا حارّم اهلل و رفاوله و ال
یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتا حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون( »2توبه)21 :؛
ج) اصل اولی این بوده که خون مشرکان حالل است ،بهواسطۀ شرکی که با آنان اسات
(ابوالوفاء ،2310 ،ج )211 :0؛
د) آیات جنگ و شمشیر ناسخ آیات صلح و ترک جهااد اسات (ساالمی ،2331 ،ج :2
.)011
دیدگاه دوم :صلح اصل اولی

قائالن این دیدگاه میگویند که اصل اولی در رابطه با غیرمسلمانان صلح بوده و جنگ فقط بارای
دفاع است .این دیدگاه را فقهای جدید اباضیه پذیرفتهاند و میشود گفت که این تفکار و نظریاه
را بیوض از علمای م اصر اباضی نمایندگی میکند .او در کتای «فی رحای القارآن» مایگویاد:
« الحری حالۀ ضروریۀ استثنائیه تقادر بقادرها ای االصال فای الادنیا هاو السالم کماا ان حاری
المسلمین هی حری دفاع ال هجو،؛ جنگ ی

حالت ضروری استثنایی است کاه بایاد باه قادر

حاجت به آن اکتفا کرد ،زیرا اصل در دنیا صلح است» (بیوض ،2330 ،ج .)222 :11
متکلم اباضی در تقریر نظریۀ بیوض میگوید« :هناک مبادأ ماذهبی صایی فای الدساتور

 . 1مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بار سار راه آنهاا
بنشینید.
 . 2با کسانی از اهل کتای که نه به خدا و نه به روز بازپسین ایمان دارند و نه آنچه را که خادا و پیاامبرش تحاریم
کرده ،حرا ،میشمرند و نه آیین حق را میپذیرند؛ پیکار کنید تا زمانیکه با خضاوع و تسالیم جزیاه را باه دسات
خود باردازند.
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االباضی فی النصف الثانی مان القارن االول الهجاری ،یحادد بوضاوح السیاساۀ الخارجیاه
لالمامۀ .و هو یقتضی ان تحتر ،االمامۀ مبدأ االعتدال و ترفض مبدأ الخروج ،فال هجاو ،و ال
حری ضد طرق آخر ما لم تت رّض االمامه للهجو،؛ در اینجا ی
ی

دیدگاه ماذهبی در قالا

دستور اباضی در نیمۀ دو ،قرن اول ریخته شده است و محدود برای سیاست خاارجی

امامت شده است .همین امر اکتفا میکند که امامت ی

دیدگاه اعتدالی باشاد ناه هجاومی؛

زیرا جنگ تا هنگامیکه مت رض امامت نشدهاند وجود ندارد» (غباش.)10 :1111 ،
از بیانات و نوشتههای عالمان اباضی برمیآیاد کاه اباضایه سیاسات حسان همجاواری و
گشودن بای از جمیع سرزمینهای اسالمی دیگر و همچنین عد ،استفاده از قاانون مقابلاه باه
مثل را پیش گرفتهاند و پیروی میکنند .آنان اعتقاد دارند که شمشیری بلند نشاود مگار بارای
دفاع از دولت یا آرا ،کردن کسانی که امنیت و صلح اجتماعی را بر هم زدهاند (نا  :غبااش،

 111 :1111ا  )213نویسندۀ کتاای االباضایه ماذه

اساالمی م تادل در تأییاد ایان نظریاه

میگوید« :از قواعد اساسی برای رابطۀ بینالمللای در نازد اباضایه ،دعاوت و اقنااع اسات ،از
اینرو اباضیه متوسل به زور نمیشوند ،مگر در حالتهای دفاع و همچنین هجاو ،باه دولات
مسلمان جایز نیست مگر برای دفع هجو ،آنها و دفاع از خودماان» (م مار 22 :2333 ،ا .)21
عالم اباضی در عبارت کوتاهی در تأیید این نظریه مایگویاد« :حاروی االساال ،کلهاا دفااع»
(بیوض ،2330 ،ج  .)212 :2بنابراین میشود این نظریه را چنین جمعبندی کرد کاه اصال در
رابطه مسلمانان با غیرمسلمانان ،صلح و آشتی است ،همانطور که خداوند مت ال در آیه «وَ یِنْ
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ یِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» (انفاال )11 :ایان اصال را تأییاد
میکند .البته این نکته شایان توجه است که آیاتی که دعوت به جهاد میکند ،بر جاایی حمال
میشوند که جنگ درگرفته است و شما باید از خود دفااع کنیاد و همچناین آیاات جهااد از
آیات متشابه قرآن محسوی میشوند ،از اینرو باید آنها را به آیات محکام قارآن ارجااع داد.
پس در قرآن تناقضی بین این دو دسته از آیات وجود ندارد( .ن  :هرموش ،بیتا.)1331 :2 ،
پس با نگاه به قرآن کریم و عمل پیامبر اسال( ،ص) به این نکته پای خاواهیم بارد کاه
ت امل با مشرکان دارای مراحلی است که عبارتند از:
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الف) دعوت آنها به دین مبین اسال ،از روی حکمت و بیان زیبا؛
ی) اگر اسال ،را قبول نکردند ولی قرارداد صلح امضا کردند ،در پناه و حمایات اساال،
و مسلمانان بهطور مسالمتآمیز زندگی خواهند کرد؛
ج) در صورت زیر پا گذاردن قرارداد صلح و ت رض به مسلمانان ،دیگر به آیات سایف
عمل خواهد شد (ن  :جم ی از نویسندگان ،2312 ،ج .)221 :1
جمعبندی

از میان این دو نظریۀ مطرحشده در میان علما و فقهای اباضی ،اباضیان م اصار دیادگاه دو،
را پذیرفتهاند و میگویند که اسال ،دین صلح است .البته سه ضابطه را هم متذکر مایشاوند
که این ضوابط بسیار مهم و کاربردی هستند و عبارتند از:
الف) رابطۀ بین مسلمانان و غیر مسلمانان صلح خواهد بود ،زیرا صالح مطاابق فطرتای
محسوی میشود که خداوند مت ال همۀ ما را با آن فطرت پاک آفریده است (ن  :ابوالوفاا،
 210 :2310ا )211؛
ی) با اینکه اسال ،دین صلح است ،ما هرچه میتوانیم باید قوای نظامی خود را تقویت
کنیم ،به دو علت :یکی برای ترس دشمن و دیگری اینکه اگر دشمن به ما هجاو ،آورد ،ماا
توان مقابله با آنان را داشته باشیم و این توانایی مصداق آیۀ «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَاافْتَطَعْتُمْ مِنْ قُاوَّةٍ
وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما
تُنْ ِقُوا مِنْ شَیْءٍ فی فَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ یِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ» (انفال )13 :است؛
ج) اگر م اهدهای بین ما و غیرمسلمانان امضا شد ،باید به آن وفادار باشایم و ایان هام
مصداق آیۀ «فَمَا افْتَقامُوا لَکُمْ فَافْتَقیمُوا لَهُمْ یِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقینَ» (توبه )1 :است ،مگر اینکاه
عالیم خیانت آشکار شود که در اینصورت آن م اهده نقض خواهد شد و ماا بناا بار آیاۀ
مبارکۀ «وَ یِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ یِلَیْهِمْ عَلی فَواءٍ یِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْخائِنینَ» (انفال)21 :
از خود دفاع خواهیم کرد.
بنابراین اینکه اغل

علمای اباضی قدیم نظریۀ اول را قبول داشتند و به آن پایبند بودند،
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ولی علمای اباضی م اصر نظریۀ دو ،را تقویت کردهاند و سرلوحۀ کار خود قرار دادهاناد و
این خود تجدید بنایی برای اباضیان محسوی میشود که بهوسیلۀ آن مایتوانناد اباضایه را
گسترش دهند و به همگان م رفی کنند.
اباضیه و مسلمانان غیراباضی
در حقیقت میتوان گفت که مبانی فکری فرقههای اسالمی با توجه به گوناگونی آنها باه دو
اصل کتای و سنت برمیگردند .هر فرقهای گمان میکند که فقط خودش به کتاای الهای و
سنت عمل و از آن محافظت میکند و فرقۀ دیگر چنین نیست .بر این اسااس ،هار ماذهبی
نا،های زیبا مانند «اهل السنّۀ ،اهل االستقامۀ ،اهل ال دل و اهل الحق» را بار خاود اطاالق و
نا،های زشت و قبیح از جمله «اهل البدع ،اهل االهواء ،اهال الضاالل و اهال الزیای» را بار
مخالفان خود اطالق میکند .هر مذهبی دریهای بهشات را بارای پیاروان خاود مفتاوح و
برای پیروان مذه

مخالف خود ،قفل میداند تا آنجا که حاضر میشود فساق مذه

را ،بر نیکان و صالحان مذاه
که یکی از مذاه

مخالف خود ترجیح دهد (م مر .)011 :2330 ،اباضایه هام

اسالمی است ،در برههای از تاریخ به مخالفان ی

نگااه منفای داشات،

ولی ب د از گذشت سدهها و تجدید بنای اباضیه ،دیدگاه آنان در خصاوص ماذاه
تغییر کرد .از اینرو ،اول به دیدگاه منفی اباضیه به مذاه
مثبت آنان به مذاه

خود

دیگار

دیگر میپردازیم و ب اد دیادگاه

دیگر را (که دیدگاه علمای م اصر اباضیه است) بیان خواهیم کرد.

دیدگاه اول :دیدگاه حداقلی

این دیدگاه مت لق به کسانی است که فقط اباضیه را به حق و همۀ فرق اساالمی غیراباضای
را به باطل میدانند .از اینرو ،فرقۀ ناجیه فقط اباضیه خواهد بود و همۀ فارق دیگار ،فارق
گمراه و اهل نار خواهند بود .این دیدگاه مت لق به عالمان قدیم اباضایه اسات کاه در آثاار
تألیفی اباضیه بهچشم میخورد که برای مثال به چند نمونه از آن اشاره میکنیم:
الف) صاح

کتای «لبای اآلثار» سؤال و جوابی را از عالم اباضی شیخ احمادبن ماراد

نقل میکند ،چنانکه آمده است :شخصی ساؤال مایکناد کاه نظار شاما در ماورد ماذاه
غیراباضی چیست؟ آیا تخطئۀ آنان و گمراه دانستنشان جایز است؟ آیا میتوان آناان را ل ان
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کرد و با این کار وضوی ما باطل نمیشود؟ آیا به این مطل

م تقد شاو ،یاا خیار؟ ایشاان

میگویند:
«بلی این کار جایز است و وضو را باطل نمیکند و او حق و صوای را گفته است .زیرا
مخالفین ما اباضیه ،هالکتشدگان بوده و در دیان دساتانادازی نماوده ،بدعتگاذار ،کاافر
ن مت ،منافق و ستمکار هستند و شاهد این مطل

نیز کتای خادا و سانت رساول خادا و

اجماع مسلمانان است» (بوس یدی ،1112 ،ج .)211 :1
ایشان در ادامۀ پاسخ خود بیان میکند که ما بر این باور هستیم کاه دیان اباضای هماان
دین خدا و رسول است و هر کسی که بر غیر دین اباضی بمیرد ،او قط ا در آتاش اسات و
هر کسی که در دین اباضی ش

و گمان کند که دین حق ،غیراباضی است ،او نزد ما کاافر

ن مت ،فاسق ،منافق ،گمراه و بدعتگذار خواهد باود و اگار کسای بارای طاالق همسارش
اینگونه قسم بخورد :کسای کاه بار دیان غیراباضای بمیارد ،پاس او در آتاش اسات ،در
اینصورت طالق واقع نمیشود و قسم را نشکسته .زیرا او بر یقین و حق قسم یااد نماوده
است و این عی

نیست( .بوس یدی ،1112 ،ج )211 :1؛

ی) نویسندۀ کتای «لباای آلاثاار» ساؤال و جاوابی را از جاعادبن خمایسبان مباارک
خَرّوصی نقل میکند که دیدگاه پیشگفته را تأیید مایکناد .از شایخ جاعادبن خمایسبان
مبارک خروصی در مورد شخصی که در طاعت خدا بزرگ شده ،اما از اهل خاالق 1اسات
پرسیده شد .البته او هیچی
عابد بوده و به ثوایها راغ

از محرمات الهی را مرتک

نشده و در طول عمارش زاهاد و

و تما ،اوامر الهای را انجاا ،داده و از محرماات دوری کارده

است .او فقط در قول ،عمل ،نیت و اعتقاد برخالق دین اباضی است .اگر او در این حالات
بمیرد ،تکلیفش چیست؟ شیخ در پاسخ بیان کردند که« :کسی که برخالق دین حق آشکار،
هرگز در طاعت خدا نمیباشد .چنین شخصی از راه مؤمنین نیکوکاار ،گماراه شاده اسات.
مخالفین دین بر حق مسلمانان (ی نی اباضیه) گروههای مختلف و احزای ناآگاهی هستند و
 .1مقصود از اهل خالق در اینجا ،پیروان مذاه

دیگر غیر از اباضیه است.
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هر فرقهای ادعا میکند که بر راه صوای است .هر فرقهای گمان میبرد که فصال الخطاای
بوده و علیه فرقههای دیگر شهادت میدهد که آنها مخالف کتای و سنت هستند .هر حزبی
به آنچه نزد خودشان است خوشحالند و آنان گمان میبرند که مؤمنان راستین و نیکوکااران
صادق میباشند» (بوس یدی ،1112 ،ج  212 :1ا .)211
ایشان اعقاد دارند که حقیقت آنچنانکه غیراباضیان میگویند و گمان میبرناد ،نیسات؛ بلکاه
قول حق این است« :که آن در یکی است نه در همۀ آنها .آن گروهی که مورد رضایت و بر حاق
است ،گروهی است که م روق و مشهور به اباضی است .پس آنان بر حق بوده و اهل اساتقامت
و مذه

(اباضی) بمیارد ،جایگااه او در آتاش

راستین میباشند .اگر کسی برخالق این مذه

است و چه بد جایگاهی است .زیرا آن مذه  ،حق است .پس منحرفین به کجاا و کادا ،مسایر
میروند؟ اگر خدا بخواهد ما بر این مذه

زنده میمانیم و میمیریم و خداوند ری ال االمین را

در همین حالت مالقات مینماییم» (بوس یدی ،1112 ،ج  212 :1ا )211؛
ج) عبدال زیزبن ابراهیم ثمینی صاح
کت

کتای «النیل و شفاء ال لیال» یکای از مهامتارین

فقه اباضی اعتقاد دارد که «یحر ،الجنّۀ علی من یدین بالمذه

غیر االباضی و لو صا،

و صلی و تصدق» (ثمینی ،1112 ،ج  .)203 :11ایشان در کتای خود میگوید« :یج

علای

المرء فرز دینه کفرز طریق داره ،فالشاک فی کونه صوابا و دین مخالفینا خطأ ،منافق و لو منّا
و الیشم رائحۀ الجنّۀ و لو صلی حتی یخرج عظم جبهته او صا ،الدهر و تصدق باال غایاۀ؛
بر هر شخصی شناخت دینش مانند شناخت راه خانهاش واج

است .هر کسای کاه شا

کند که راه خودش صحیح و دین مخالفانش خطاست ،بادون شا

مناافق اسات هرچناد

اباضی باشد و بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید ،ولو اینکه نماز بخواند تا نااتوان شاود
و یا هر روز روزه گرفته و بینهایت انفاق کند»( .بوس یدی ،1112 ،ج  212 :1ا )211
ایشان در جای دیگری ،نجات را در تدین به مذه
مخالفت آن مذه

اباضی و هالکات و عقاای را ،در

میداند و اعتقاد دارد که شناخت و انتخای دین خدا در میان تما ،ادیان

الز ،است و بر کسی که به آن دین میگرود ،واج

است که بداند آن دین ،صوای و حاق

است و نجات و ثوای در آن خواهدبود و خالق آن دین اشتباه و باطال باوده و هاالک و
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عقای در آن است .باید بداند که اگر کسی به این نگروید ،با او رفتوآمد نکند و بارخالق
او رفتار کند .وی بیان میکند که« :اگر شخصی به این مسئله جاهل بود یا در آن ش

کارد،

کافر شده است .و این شخص بهخاطر چنین انتخابی از خداوند هدیه میگیرد ،زیرا او دین
حق را ا با نا ،و ویژگی ها و دوستی کساانی کاه منساوی باه آن هساتند اعام از اماماان و
پیروانشان و برائت از دشمنان و تخطئۀ آنان و پیروی از امامان و انتخای روش و منش آنان
و حرکت بر اساس قول و ف لشان ا میشناسد و آن دین وهبیه 1است .خداوند مت ال ماا را
همه با استقامت بر چنین دینی بمیراند» (ثمینی ،1112 ،ج  221 :11ا .)222
دیدگاه دوم :دیدگاه حداکثری

قائالن این دیدگاه ،نگاهی متفاوت با دیدگاه اول باه مخالفاان مسالمان غیراباضای دارناد و
اسال ،را منحصر در اباضی بودن نمیدانند و نگااه حاداکثری باه دیان دارناد .قاائالن ایان
دیدگاه در ت ریف مسلمان میگویند« :المسلم المؤمن هو الاذی یطبقاق ت االیم االساال ،باال
افراط کما غال ابن االزرق و ال تفریط فی حق اهلل کما ف ل بنوامیقاه» (حجاازی.)20 :2333 ،
قط االئمۀ اطفیش در خصوص مسلمانان غیراباضی مایگویاد« :دمااء المخاالفین حارا ،و
دارهم دار توحید و اسال ،الّا م سکر السلطان .ال تحل غنائم المسلمین المحاربین الّا الخیال
و السالح و کل ما فیه قوۀ فی الحروی ،اما الذه

و الفضّۀ فترد الی اصاحابنا عناد الغنیماۀ

علی خالق موقف الخوارج الذین اجاازوا االسات راض و احلّاوا دمااء المخاالفین و سابی
نسائهم و قتل یراریهم و ل ل هذ ا اوضح دلیال علای االخاتالق الاذی یمیاز االباضایه عان
الخوارج علما ان االباضیه یجیزون شهادۀ مخالفیهم و مناکحتهم و التاوارث بیانهم اماا دمااء
المخالفین فحرا ،فی السر بل حتی فی ال النیۀ اال فی حالۀ حری و دفاع عن الانفس و هاذا
ما ال تقول به الخوارج» (جهالن.)12 :1111 ،

 .1وهبیه اسم دیگری است که به اباضیه اطالق میشود .این اسم به دلیل نسبت اباضیه به عبداهللبان وها

راسابی

است .بنابراین بسیاری از علمای اباضی متقد ،،قائل به حق بودن اباضیه و باطل بودن غیراباضایه باودهاناد و فقاط
اباضیان را اهل بهشت دانستهاند و مابقی مسلمانان را اهل آتش و جهنم میدانند (س دی.)2 :2332 ،

نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه 303 

این فقط گوشهای از آرای علمای اباضی م اصر دربارۀ مسلمانان غیراباضای باود .نکتاۀ
بسیار مهمی که در ایان مبحاث بایاد باه آن پرداختاه شاود ،آن اسات کاه وقتای علماا و
پژوهشگران اباضی با این دو دیدگاه مواجه شدند ،دچار ت اارض و تناافی در ایان مسائله
شدند .از اینرو دست به توجیه و تأویل زدند که با توجه به نوشتههای آنان میتوان باه دو
تأویل و توجیه دست پیدا کرد:
الف) دیدگاه متقدمان مبنی بر غیرحق بودن غیراباضیان و اهل آتش بودن آنها ،نسبت به
کسانی است که به اباضیه ط ن میزنند؛ ولی دیدگاه م اصران که دار مخالفان را دار توحیاد
میدانند نسبت به کسانی است که در مذه

خود انسانهای نیکوکاری بودهاند و اباضایه را

مورد ط ن قرار نمیدهند (ط یمات)111 :2330 ،؛
ی) دیدگاه متقدمان مربوط به احکا ،آخرت مخالفاان مسالمان غیراباضای باوده ،ولای
دیدگاه م اصران با رویکرد احکا ،دنیوی آنان است (ط یمات.)111 :2330 ،
جمعبندی

بههر حال اباضیه متقد ،نسبت به مخالفان ماذهبی نگااه تناد ،افراطای و انحصاارگرایانهای
داشتند ،ولی آنچه مهم است اینکه علمای م اصر اباضیه از این نگاه ف ال صرقنظر کردهاند
و مسلمانان غیراباضی را مسلمان میدانند ،به خون و اموال آنان احترا ،میگذارند ،سارزمین
آنها را سرزمین توحید میدانند و این خود ی

تجدید بنای بسیار مهم در رویکارد اباضایه

محسوی میشود که به گسترش آموزههای اباضیه در جهان اسال ،منجر شده و تبلیی بسایار
مهمی برای آنان محسوی میشود که الز ،است در این زمینه با نگاه دقیق و تأمال بیشاتری
به این مسئله توجه کرد.
اباضیه و شیعه
هرچند تمامی مطالبی که در مبحث اباضیه و مسلمانان غیراباضی بیان شد ،شامل شی ه هام
میشود ،به دلیل اهمیت بحث میتوان نگاه ویژهای به رابطۀ شی ه و اباضیه داشت .اطفایش
در این زمینه بر این باور است که در صدر اسال ،میان مسلمانان وحدت حاکم بود و حرفی
از احزای سیاسی و انقسامات فرقهای نبود؛ ولی ب دها بهسب

وقوع فتنهها و درگیریهاا از
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جمله واق ۀ صفین ،این وحدت به هم خورد و پیروان اما ،علای(ع) باه دو گاروه منشا
شدند .گروهی در کنار اما ،علی(ع) ایستادند که «شی ه» نامیاده شادند و ایشاان را یااری و
اقدامات او را تأیید کردند .گروه دیگر از جمله فرقۀ اباضیه بهساب

پاذیرش حکمیات باه

مخالفت با اما ،علی(ع) برخاستند (ن  :جهالن 11 :1111 ،ا .)11
منشأ این اختالق ،شرایط سیاسی بود که ب دها به مسائل عقیدتی کشیده شد .شای ه در
تقدیس اما ،علی(ع) تا درجۀ عصمت و م صو ،بودن ایشان پیش رفت و از آنجا که ایشان
را وصی پیامبر (ص) میدانست ،وی را بر دیگر صحابه برتری داد .آنان قائال باه وجاوی
امامت و انحصار امامت در نسل اما ،علی(ع) بودند .اما اباضیه با وجود احترا ،کامل به اما،
علی(ع) و اعتراق به موق یت و منزلت اسالمی ایشاان ،ایان نظریاات شای ه را نااذیرفت.
اباضیه اعتقاد دارند که امامت واج
مسلمانی میتواند عهده دار این منص

است ،لکن به اهل بیات اختصااص نادارد ،بلکاه هار
شود ،خواه عری باشد یا عجام ،بلکاه ماالک فقاط

تقوای الهی است ،البته اگر افراد با هم برابر بودند ،آنگاه قریشی بودن اولویت خواهاد باود
(جهالن 11 :1111 ،ا .)11
با توجه به اصول و مبانی کلی هر ی

از شی ه و اباضیه ،احتمال توافق و نزدی

این دو فرقه به هم ض یف است ،چرا که از ی

شادن

طرق اخاتالق شادیدی میاان آرای آنهاا

وجود دارد و از طرق دیگر ،ماوارد اخاتالق دو ماذه

مت ادد هساتند .باارزترین نقطاۀ

اختالق شی ه و اباضیه این است که اباضیه به نص قرآن و سنت تمس

میجویند و آن را

بر همه چیز حتی شخصیتی همچون اما ،علی(ع) ترجیح میدهد ،درصورتیکه شی ه اصال
برتری اما ،و بزرگداشت او را مقد ،میشمارد.
نویسندۀ «منهاج السنة» در راستای مقایسۀ میان مواضع شی ه و اباضیه نمونههای زیاادی
میآورد اما گرایش آشکاری نسبت به خوارج از خود نشان میدهد .در نظر او خاوارج و از
جمله اباضیه (که آنان را جزو خوارج میداند) به حق نزدی ترند و م تقد است که آنان در
ظاهر و باطن اهل دین هستند ،گرچه به نظر ابنتیمیه گماراه ،جاهال و منحرفناد (طاالبی،
 ،2310ج  )112 :1یا اینکه در جای دیگری میگویاد کاه دالیال خاوارج از دالیال شای ه
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محکمتر است و اگر به خوارج پایبند باشیم صحیحتار خواهاد باود ،چارا کاه آناان دروغ
نمیگویند؛ در حالیکه شی ه بر پیامبر (ص) و صحابه دروغهای زیادی بستهاند (ابانتیمیاه،
 ،1111ج .)111 :2
بنابراین مالحظه میکنیم که عوامل اختالق بسیار و انگیزههای اتحاد ،انادک اسات؛ باا
اینحال سراغ نداریم که میان شی ه و اباضیه نزاعهاای شادید یاا درگیاریهاای مسالحانه
صورت گرفته باشد .شاید بتوان علت این امر را وجود دشمن مشترک ی نی قدرت حاکماه
دانست که همواره با مذه
مذاه

اباضیه و شی ه بهطاور یکساان در ساتیز باودهاناد .از ایانرو،

تحت فشار و ستم اهتما ،خود را متوجه مبارزه باا حاکمیات و کوشاش در جهات

تغییر اوضاع کردند .این کوششها چه با شکست مواجه میشد و چه به موفقیت میرساید،
مانع از آن میشد که آنان با یکدیگر به نبرد برخیزند .باالتر از این ،اخباری در دست اسات
که نشان میدهد میان این دو فرقه روابط دوستانهای برقرار بوده است .برای مثال هشاا،بان
حکم شی ی و عبداهللبن یزید اباضی با هم دوسات و شاری
 ،2333ج  .)22 :1البته این امر جای ت ج

تجااری باودهاناد( .جااحظ،

ندارد زیرا شی ه و اباضیه بارای بارادران دینای

خود کمال ارزش و احترا ،را قائل هستند و هیچگاه دست به مخالفت و کشاتار نمایزنناد؛
مگر آنکه ضرورت اقتضا کند و پیش از آن ،حجت را به دشمن خود تما ،کرده باشند.
جمعبندی

در تاریخ اباضیه به نمونههایی از حسن نیت آنان در همزیستی مسالمتآمیز باا مخالفانشاان
برمیخوریم .مثال در دوران حاکمیت رستمیان ،گروههای زیادی از غیراباضیان به این دولت
پناهنده شدند و آنها نیز از این گروهها استقبال کردند و گرامیشان داشتند .باه گفتاۀ محماد
علی دبوز ،علویان فرزندان محمدبن سلیمان علوی برادر بزرگتر ادریس بنیانگاذار دولات
ادریسیان در حکومت رستمیان به چنان شکوه و عظمتی دست پیدا کرد که در شهرهایی که
فرود آمدناد ،مقاا ،سایادت و بزرگای یافتناد (دباوز ،1110 ،ج  .)002 :0آناان بار اسااس
اعتقادات خودشان بهدنبال این بودند که اخوت و اتحاد را با دیگر مسلمانان برقرار کنند.
پیشوایان اباضیه از همان ابتدا تالش داشتند که دعوتشان ی

حرکات فراگیار اساالمی
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باشد ،چنانکه عناصر مختلفی از قبایل و نژادهای مسلمان و غیرمسلمان را باه خاود جاذی
کردند .برای مثال «ابوحمزه شاری» بر منبر پیامبر اکار( ،ص) در مکاه ایساتاد و تاودههاای
مرد ،را از مذاه

مختلف چنین خطای قرار داد« :الناس منّا و نحن منهم الّاا عاباد وثان و

کفرۀ الکتای و اما ،جائر» و همچنین در مدینه اینگونه ساخن گفات« :النااس منّاا و نحان
منهم الّا ثالثۀ :حاکم بغیر ما انزل اهلل و متّبع له و راض ب مله» (درجینی ،بیتا)211 :2 :
در سایۀ این ت الیم و ش ارها بود که شی ه و اباضیه همزیستی مساالمتآمیازی داشاتند.
البته بین دو مذه

اختالقهای فکری و اعتقادی عمیق هم دیاده مایشاود .عاالم اباضای

عبدال زیز ثمینی خالصۀ اختالقهای فکری را در سه مورد میداند« :دیدگاه شی ه مبنی بار
اینکه در امامت قائل بر عصمت و عد ،خطای ولی و همچنین جایز دانستن حکمیت بارای
اما ،علی(ع) و مشرک دانستن اهل تاویلی که قائل به رؤیت الهی در روز قیامت میباشاند»
(ثمینی ،1112 ،ج  .)022 :11در غیر این سه مورد ،اباضیه و شی ه با هام مشاترکند و البتاه
اختالقهای جزیی موج

جدایی بین این دو مذه

نمیشود.

تحلیل و نتیجهگیری
یکی از مسائلی که در هر فرقهای باید به آن پرداخته شود ،مسئلۀ نگاه آن فرقه به دیگر فرق
اسالمی و غیراسالمی است .این مسئله از آنجا که زیربنای بسیاری از مسائل کالمی و فقهی
آن مذه

محسوی میشود ،بسیار اهمیت دارد .اباضیه هم از این قاعده مستثنا نباودهاناد و

در خصوص این مسئله اظهار نظر کردهاند .در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطاه
با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد :یکی اساس رابطه را در ابتدا جنگ میداند و دیگاری
اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایهریزی کرده است و جنگ را فقاط بارای دفااع جاایز
میداند .این تفکر و نظریه را بیوض از علمای م اصر اباضی نمایندگی میکند.
با نگاه به قرآن کریم و عمل پیامبر اسال( ،ص) به این نکته پی خواهیم برد که ت امل با
مشرکان دارای مراحلی است که عبارتند از :دعوت آنها به دین مبین اسال ،از روی حکمت
و بیان زیبا ،اگر اسال ،را قبول نکردند ،ولی قرارداد صلح امضاا کردناد ،در پنااه و حمایات
اسال ،و مسلمانان بهطور مسالمتآمیز زندگی خواهناد کارد .در صاورت زیار پاا گاذاردن
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قرارداد صلح و ت رض به مسلمانان ،دیگر به آیات سیف عمل خواهد شد .از میاان ایان دو
نظریۀ مطرحشده در میان علما و فقهای اباضی ،دیدگاه دو ،مورد قبول اباضیان م اصر قارار
دارد و میگویند که اسال ،دین صلح است .البته سه ضابطه را هم متذکر میشاوند کاه ایان
ضوابط بسیار مهم و کاربردی هستند و عبارتند از :رابطۀ بین مسلمانان و غیرمسلمانان صلح
است ،زیرا صلح مطابق فطرتی محسوی میشود که خداوند مت ال همۀ ما را باا آن فطارت
پاک آفریده است .با اینکه اسال ،دین صلح بوده ،ما هرچه میتوانیم باید قوای نظامی خاود
را تقویت کنیم .اگر م اهدهای بین ما و غیرمسلمانان امضا شد ،باید به آن وفادار باشیم.
مبانی فکری فرقههای اسالمی با توجه به گونااگونی آنهاا باه دو اصال کتاای و سانت
برمیگردند .هر فرقهای گمان میکند که فقط خودش به کتای الهی و سنت عمال و بار آن
محافظت میکند و فرقۀ دیگر اینطور نیست .بر این اساس ،هر مذهبی نا،هاای زیباا مانناد
«اهل السنّۀ ،اهل االستقامۀ ،اهل ال دل و اهل الحق» را بر خود اطاالق و ناا،هاای زشات و
قبیح از جمله «اهل البدع ،اهل االهواء ،اهل الضالل و اهل الزیی» را بر مخالفان خود اطاالق
میکند .هر مذهبی دریهای بهشت را برای پیروان خاود مفتاوح و بارای پیاروان ماذه
مخالف خود ،قفل میداند ،تا آنجا که حاضر میشاود فسااق ماذه
صالحان مذاه

مخالف خود ترجیح دهد .اباضیه هم که یکی از مذاه

برههای از تاریخ نگاهش به مخالفان ی

خاود را بار نیکاان و
اساالمی باوده ،در

نگاه منفی بوده است ،ولی ب د از گذشت سادههاا

و تجدید بنای اباضیه ،دیدگاه آنان در خصوص مذاه

دیگر تغییر کرد .اباضیۀ متقد ،فقاط

اباضیه را به حق دانستهاند و همۀ فرق اسالمی غیراباضی را باطل میدانند .از ایانرو ،فرقاۀ
ناجیه فقط اباضیه خواهد بود و همۀ فرق دیگر ،فرق گمراه و اهل نار خواهند بود .علماای
اباضی م اصر نگاه متفاوتی از دیدگاه اول به مخالفان مسلمان غیراباضی دارناد و اساال ،را
منحصر در اباضی بودن نمیدانند و نگاه حداکثری به دین دارند.
دربارۀ دیدگاه اباضیه به شی ه ،با توجه به اصول و مبانی کلی هر ی
احتمال توافق و نزدی

از شی ه و اباضیه،

شدن این دو فرقه به هام ضا یف اسات ،چارا کاه از یا

طارق

تناقض شدیدی میان آرای آنها وجود دارد و از طارق دیگار ،ماوارد اخاتالق دو ماذه
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مت دد است .با اینحال سراغ نداریم که میان شی ه و اباضیه نزاعهای شدید یا درگیریهاای
مسلحانه صورت گرفته باشد .شاید بتوان علت ایان امار را وجاود دشامن مشاترک ی نای
قدرت حاکمه دانست که همواره با مذه
اینرو ،مذاه

اباضیه و شی ه بهطور یکسان در ستیز بودناد .از

تحت فشار و ستم ،اهتما ،خود را متوجه مبارزه با حاکمیات و کوشاش در

جهت تغییر اوضاع کردند .این کوششها چه با شکست مواجه میشاد و چاه باه موفقیات
میرسید ،مانع از آن میشد که آنان با یکدیگر به نبرد برخیزند.
در تاریخ اباضیه نموناههاایی از حسان نیات اباضایان در همزیساتی مساالمتآمیاز باا
مخالفانشان برمیخوریم .پیشوایان اباضیه از همان ابتدا تاالش داشاتند کاه دعوتشاان یا
حرکت فراگیر اساالمی باشاد ،چنانکاه عناصار مختلفای از قبایال و نژادهاای مسالمان و
غیرمسلمان را به خود جذی کردند .در سایۀ این ت الیم و ش ارها بود کاه شای ه و اباضایه
همزیستی مسالمت آمیزی داشتند .البته بین دو مذه

اختالقهای فکری و اعتقادی عمیقی

هم دیده میشود.
نکتۀ پایانی که یکر آن خالی از لطف نیست ،اینکه اسال ،مجموعهای از قانونها را برای
حری و صلح قرار داده است که این قانونها توسط فقها برای مرد ،بیان میشود و عمل به
آن قانونها بر همه واج

و تخلف از آن بر همگی حرا ،است .از اینرو ،حتای در جناگ

حق نداریم برای رسیدن به هادق از هار وسایلهای اساتفاده کنایم و آن قواعاد را زیار پاا
بگذاریم .زیرا شرع میگوید «الوسیلۀ الی الحرا ،حرا( »،ابوالوفااء )212 :1210 ،و همچناین
«کل ما الیتم الواج
را توجیه نمیکند.

الّا به فهو واج » (ابوالوفاء )210 :1210 ،پس هیچگاه هادق ،وسایله
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و التوزیع.
 .23غباااش ،حس اینعبی اد غااانم ( .)1111عمااان الدیمقراطیااة االفااإمیة ،چ اول ،بی اروت:
دارالجدید.
 .21کندی ،احمدبن عبداهلل ( .)1110المصنف ،چ اول ،عمان :وزارۀ التراث القومی و الثقافۀ.
 .22م مقر ،علی یحیی ( .)2333االباضیة ماذهب افاإمی معتادل ،چ چهاار ،،سای  ،مکتباۀ
الضامری للنشر و التوزیع.
 .20ااااااااااااااا ( .)2330االباضیه بین ال رق االفإمیة ،چ دو ،،سی  :مکتباۀ الضاامری
للنشر و التوزیع.
 .22هرموش ،محمود عبود (بیتاا) .معجام القواعاد ال قهیاة االباضایة ،چ اول ،عماان :وزارۀ
االوقاق و الشوؤن الدینیه.

