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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

 آموختۀ دکتری، دانشگاه ادیان و مذاه ، قم، ایران دانش

 (21/30/1011؛ تاریخ پذیرش: 11/11/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

کوشیده است تا این اتها، را از خود  رو نیای و خشونت متهم بوده و از افروز جنگسب  انتسای به خوارج به  اباضیه به

دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطاه را در  

ی کرده است و جنگ را فقط برای دفااع جاایز   زیر هیپالح و دوستی و دیگری اساس رابطه را بر ص داند یمابتدای جنگ 

. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خاود، باه نظریاۀ دو، گارایش پیادا      داند یم

د، نسابت باه   متقا  هیاباضا که اسال، دیان صالح اسات.     ندیگو یمو  استکردند. دیدگاه دو، مورد قبول اباضیان م اصر 

ی مهم این است که علماای  ولاند،  داشته انهیانحصارگرای و افراطویژه شی یان نگاه تند،  مسلمانان مخالف مذه  خود به

، به خون و اماوال آناان احتارا، و    دانند یماند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان  کردهنظر  نگاه صرق نیام اصر اباضیه از 

ای باه   تحلیلی و با روش کتابخاناه  -مقاله با رویکرد توصیفی  نیا. دانند یمسرزمین توحید  را آنهاگذارند و سرزمین  می

و مسلمان مخالف خود و  رمسلمانانیغتغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با 

 ..پردازد یمشی ه  ژهیو به
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 مقدمه

نگاه آن فرقه به دیگر فرق  ۀباید به آن پرداخته شود، مسئل یا فرقهیکی از مسائلی که در هر 

اسالمی و غیراسالمی است. این مسئله از آنجا که زیربنای بسیاری از مسائل کالمی و فقهی 

و  اناد  ه، بسیار اهمیت دارد. اباضیه هم از این قاعده مستثنا نباود شود محسوی میآن مذه  

. در این مقاله با توجه به تقسیم فرق به اسالمی و اند کردهدر خصوص این مسئله اظهار نظر 

به اباضی و غیراباضی، مباحث خود را با نگاه اباضیه به فرق  ،غیراسالمی و همچنین اسالمی

آنان در خصاوص فارق اساالمی غیراباضای      ۀو در ادامه به نظری کنیم میغیراسالمی شروع 

 خواهیم داشت.ای  اشارهو در آخر به نگاه آنان به مذه  امامیه  پردازیم می

 اباضیه و غیرمسلمانان

یکای   :ن دو نظریه وجود داردانابا غیرمسلم ۀدر بین علمای اباضی در خصوص اساس رابط

 یزیر هیپاو دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی  داند یماساس رابطه را در ابتدا جنگ 

 .(11 اا  11: 13 ، ج2331)نا : ابوالوفااء،    داند یمو جنگ را فقط برای دفاع جایز  کند می

 ۀاباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند ولی با بازسازی و تجدید بنای خاود، باه نظریا   

 دو، گرایش پیدا کردند.  

 یاولدیدگاه اول: جنگ اصل 

و ایان   اسات ن در ابتادا جناگ   انالمکه اساس رابطه با غیرمسا  ندیگو یمن این دیدگاه قائال

: دیا گو یما محباوی عاالم اباضای     . ابان استپذیرفتنی بسیاری از فقهای اباضی  نزددیدگاه 

 «عهدی بین آنان و مسالمین بساته نشاده باشاد     که یهنگامجنگ با غیرمسلمین الز، است »

  .(121 و 121: 11 ، ج1110)کندی، 

مخالفین بجنگند  ۀمسلمانان باید با هم: »دیگو یمنافع مغربی  ۀدیعب یابعالم دیگر اباضی 

سالح و لشکر خواهد بود. آنان کشاته خواهناد    ۀلیوس بهتا به آنان پیروز شوند و این جنگ 

شد و حریمشان مباح شمرده خواهد شد تا اینکه اقرار به اسال، کارده و در عمال تصادیق    

  .(20: 13 ، ج1110)کندی، « نمایند
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وَ أَلْقَاوْا   قاتِلُوکُمْفَلَمْ یُ اعْتَزَلُوکُمْفَإِنِ : »دیفرما یمنساء که  ۀسور 13 ۀآی زمینۀاالئمه در  قط 

هرچند که این آیه باه عاد، ت ارض و     دیگو یم ؛«إًیفَب هِمْیْعَلَ لَکُمْالسَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ  کُمُیْیِلَ

 با آیات سیف و هر آیه که در آن امر به جهاد شده، نساخ شاده اسات    ،کند یمداللت صلح 

 ثُیْا حَ نَیالْمُشْارِک فَإِذَا انْسَالَخَ الْأَشْاهُرُ الْحُارُمُ فَااقْتُلُوا     » ۀ( مانند آی211: 0 ، ج2332)اطفیش، 

ابُوا وَ أَقاامُوا الصَّاإةَ وَ آتَاوُا    مَرْصَدٍ فَإِنْ تا  کُلَّوَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ 

آماده  قاموس الشاری ه  همچنین در کتای  .(2 :)توبه «مٌیرَحیِنَّ اللَّهَ غَ ُورٌ  لَهُمْیفَبفَخَلُّوا  الزَّکاةَ

دماء المشرکین حإل بالشرک الذی معهام و معرفاة ذلاک توحیاد و      نعلمانو علینا ان »است: 

ماا   یبارا ؛ اموالهم حإل و معرفة ذلک طاعة و جهلاه ک ار   کذلک علینا ان نعلم فبیهم و غنیمة

 نیا اآنان حاالل اسات و شاناختن     شرکخاطر  به مشرکان یها خون میبدان کهواج  است 

گارفتن اماوال    مات یغنبه اسارت گرفتن آنان و به  دیبا نیهمچناست و  دیتوحخود  مسئله

 ، ج1111)س دی،  «کفرطاعت است و جهل به آن  زینمطل   نیا. شناختن میشو قائلآنان 

1 :221).  

بنادگان اصانا، و   »کاه:   دیا گو یممتکلم اباضی به تفصیل به این مسئله پرداخته است و 

از تماامی حقاوق    ،. اگار اساال، را قباول کردناد    شاوند  یما ، اول به اسال، دعوت آنهامانند 

خواهاد باود. از    حل راهبا کردند، جنگ ولی اگر از قبول اسال، ا ؛شوند یم مند بهرهمسلمانان 

اینان دو راه دارند: یا اسال، و یا شمشیر. اما صلح با آنان هنگاامی اسات کاه جناگ      رو نیا

. در ایان هنگاا، باه    داناد  یما و یا اینکه اما، صلح را به مصلحت  کند یمخللی به دین وارد 

( با مشرکین عری. ولی اگر ص. مانند عمل پیامبر )میکن یمانتظار پیروزی در آینده مصالحه 

 ، ج2331)ساالمی،  « مسلمانان در مسند قدرت هستند، صلح با مشرکان صحیح نخواهد بود

اهل کتای کاه پیارو شارایع آسامانی     »گوید:  اهل کتای می بارۀایشان همچنین در .(011: 2

اهال   . گاروه حربندو دیگری اهل  اند یمه. یکی از آنان اهل باشند یمدو گونه  ،دیگر هستند

و اموالشاان باه    شاود  یما به جنگ پرداختاه   آنها، با اند نکردهحری که شرایط یمه را قبول 

 .(011: 2، ج 2331سالمی، «. )شود یمغنیمت گرفته 
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، جنگ و جهااد  رمسلمانانیغبسیاری از علمای اباضی اصل اولی را در رابطه با  نیبنابرا

 از: عبارتندنه صلح. عمده دلیل آنان  دانند یم

فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اق دوا لهم کل » ۀف( آیال

 ؛(2: )توبه«. 1مرصد

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم اآلخر و ال یحرّمون ماا حارّم اهلل و رفاوله و ال    »ی( آیۀ 

 (؛21)توبه: « 2نیدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتا  حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرو

 اسات شرکی که با آنان  ۀواسط به ،که خون مشرکان حالل است بودهج( اصل اولی این 

  ؛(211: 0 ، ج2310)ابوالوفاء، 

: 2، ج 2331ساالمی،  د( آیات جنگ و شمشیر ناسخ آیات صلح و ترک جهااد اسات )  

011). 

 یاولاصل  صلحدیدگاه دوم: 

که اصل اولی در رابطه با غیرمسلمانان صلح بوده و جنگ فقط بارای   ندیگو یمقائالن این دیدگاه 

گفت که این تفکار و نظریاه    شود یماند و  . این دیدگاه را فقهای جدید اباضیه پذیرفتهاستدفاع 

: دیا گو یما « فی رحای القارآن ». او در کتای کند یمی نمایندگی اباضی م اصر علمارا بیوض از 

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     

 (.  222: 11، ج 2330)بیوض، « حاجت به آن اکتفا کرد، زیرا اصل در دنیا صلح است

هناک مبادأ ماذهبی صایی فای الدساتور      : »دیگو یمبیوض  ۀیدر تقریر نظر متکلم اباضی

                                                                                                                                        
. مشرکان را هر جا یافتید به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بار سار راه آنهاا    1

 بنشینید.  

. با کسانی از اهل کتای که نه به خدا و نه به روز بازپسین ایمان دارند و نه آنچه را که خادا و پیاامبرش تحاریم    2
که با خضاوع و تسالیم جزیاه را باه دسات       پذیرند؛ پیکار کنید تا زمانی شمرند و نه آیین حق را می کرده، حرا، می
 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  

اینجا ی  دیدگاه ماذهبی در قالا    در  ؛حری ضد طرق آخر ما لم تت رّض االمامه للهجو،

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

 ؛کند که امامت ی  دیدگاه اعتدالی باشاد ناه هجاومی    امامت شده است. همین امر اکتفا می

  .(10: 1111)غباش، « اند وجود ندارد مت رض امامت نشده که یهنگامزیرا جنگ تا 

کاه اباضایه سیاسات حسان همجاواری و       دیا آ یبرمی عالمان اباضی ها نوشتهاز بیانات و 

ی اسالمی دیگر و همچنین عد، استفاده از قاانون مقابلاه باه    ها نیسرزمگشودن بای از جمیع 

. آنان اعتقاد دارند که شمشیری بلند نشاود مگار بارای    کنند یماند و پیروی  مثل را پیش گرفته

)نا : غبااش،    اند زدهآرا، کردن کسانی که امنیت و صلح اجتماعی را بر هم  دفاع از دولت یا

در تأییاد ایان نظریاه    االباضایه ماذه  اساالمی م تادل     ( نویسندۀ کتاای  213ا   111: 1111

، از اسات ی در نازد اباضایه، دعاوت و اقنااع     المللا  نیباز قواعد اساسی برای رابطۀ : »دیگو یم

ی دفاع و همچنین هجاو، باه دولات    ها حالت، مگر در شوند ینماباضیه متوسل به زور  رو نیا

(. 21ا   22: 2333)م مار،  « و دفاع از خودماان  آنهامسلمان جایز نیست مگر برای دفع هجو، 

« حاروی االساال، کلهاا دفااع    : »دیا گو یما عالم اباضی در عبارت کوتاهی در تأیید این نظریه 

ی کرد کاه اصال در   بند جمعنظریه را چنین این  شود یم(. بنابراین 212: 2، ج 2330)بیوض، 

وَ یِنْ »که خداوند مت ال در آیه  طور همان، صلح و آشتی است، رمسلمانانیغرابطه مسلمانان با 

( ایان اصال را تأییاد    11)انفاال:  « مُیالْعَل عُیالسَّمی اللَّهِ یِنَّهُ هُوَ عَلَ تَوَکَّلْجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ 

، بر جاایی حمال   کند یم. البته این نکته شایان توجه است که آیاتی که دعوت به جهاد کند یم

که جنگ درگرفته است و شما باید از خود دفااع کنیاد و همچناین آیاات جهااد از       شوند یم

را به آیات محکام قارآن ارجااع داد.     آنهاباید  رو نیا، از شوند یمآیات متشابه قرآن محسوی 

 (. 1331: 2، تا یبپس در قرآن تناقضی بین این دو دسته از آیات وجود ندارد. )ن : هرموش، 

پس با نگاه به قرآن کریم و عمل پیامبر اسال، )ص( به این نکته پای خاواهیم بارد کاه     

 از: عبارتندکه  استن دارای مراحلی ات امل با مشرک
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 ؛به دین مبین اسال، از روی حکمت و بیان زیبا آنهاالف( دعوت 

ولی قرارداد صلح امضا کردند، در پناه و حمایات اساال،    ندی( اگر اسال، را قبول نکرد

 ؛زندگی خواهند کرد زیآم مسالمت طور بهن اناو مسلم

آیات سایف  به ض به مسلمانان، دیگر رج( در صورت زیر پا گذاردن قرارداد صلح و ت 

  .(221: 1 ، ج2312)ن : جم ی از نویسندگان،  شد عمل خواهد

 یبند جمع

دیادگاه دو،  اباضیان م اصار  در میان علما و فقهای اباضی،  شده مطرح ۀاز میان این دو نظری

 شاوند  یما که اسال، دین صلح است. البته سه ضابطه را هم متذکر  ندیگو یمو  اند را پذیرفته

 از: عبارتندو  ندهستکه این ضوابط بسیار مهم و کاربردی 

زیرا صالح مطاابق فطرتای     خواهد بود،ن صلح انان و غیر مسلمانابین مسلم ۀالف( رابط

)ن : ابوالوفاا،   ما را با آن فطرت پاک آفریده است ۀکه خداوند مت ال هم شود محسوی می

 ؛(211 ا 210: 2310

را تقویت  باید قوای نظامی خود میتوان یمما هرچه  ،ی( با اینکه اسال، دین صلح است

به دو علت: یکی برای ترس دشمن و دیگری اینکه اگر دشمن به ما هجاو، آورد، ماا    ،کنیم

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَاافْتَطَعْتُمْ مِنْ قُاوَّةٍ  » ۀتوان مقابله با آنان را داشته باشیم و این توانایی مصداق آی

وَ ما  عْلَمُهُمْمِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَ نَیآخَروَ  عَدُوَّکُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَ لِیْالْخَوَ مِنْ رِباطِ 

  ؛است( 13: )انفال« وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ کُمْیْیِلَ وَفَّاللَّهِ یُ لِیفَبی ف ءٍ یْشَتُنْ ِقُوا مِنْ 

باید به آن وفادار باشایم و ایان هام     ،ن امضا شدانابین ما و غیرمسلم یا م اهدهج( اگر 

، مگر اینکاه  است( 1: )توبه« نَیالْمُتَّق حِبُّلَهُمْ یِنَّ اللَّهَ یُ مُوایفَافْتَق لَکُمْفَمَا افْتَقامُوا » ۀمصداق آی

 ۀآیا  بناا بار  صورت آن م اهده نقض خواهد شد و ماا   م خیانت آشکار شود که در اینیعال

( 21 :)انفال« نَیالْخائِن حِبُّی فَواءٍ یِنَّ اللَّهَ ال یُعَل هِمْیْیِلَفَانْبِذْ  انَةًیخِمِنْ قَوْمٍ وَ یِمَّا تَخافَنَّ » ۀمبارک

 از خود دفاع خواهیم کرد.

 ،اول را قبول داشتند و به آن پایبند بودند ۀعلمای اباضی قدیم نظریاغل  اینکه  نیبنابرا
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و  اناد  دادهکار خود قرار  ۀو سرلوح اند دو، را تقویت کرده ۀولی علمای اباضی م اصر نظری

اباضایه را   توانناد  یما آن  ۀلیوس بهکه  شود یماین خود تجدید بنایی برای اباضیان محسوی 

 و به همگان م رفی کنند. هندگسترش د

 یاباضریغاباضیه و مسلمانان 

باه دو   آنهابه گوناگونی  اسالمی با توجه یها فرقه یفکر یمبانکه گفت  توان یم قتیحقدر 

که فقط خودش به کتاای الهای و    کند یمگمان  یا فرقه. هر گردند یبرماصل کتای و سنت 

نیست. بر این اسااس، هار ماذهبی     چنیندیگر  ۀو فرق کند یمآن محافظت  ازسنت عمل و 

را بار خاود اطاالق و    « اهل السنّۀ، اهل االستقامۀ، اهل ال دل و اهل الحق»زیبا مانند  یها نا،

را بار  « اهل البدع، اهل االهواء، اهال الضاالل و اهال الزیای    »زشت و قبیح از جمله  یها نا،

بهشات را بارای پیاروان خاود مفتاوح و       یها دری. هر مذهبی کند یممخالفان خود اطالق 

فساق مذه  خود  شود یمتا آنجا که حاضر  داند یمالف خود، قفل برای پیروان مذه  مخ

اباضایه هام    .(011: 2330بر نیکان و صالحان مذاه  مخالف خود ترجیح دهد )م مر،  ،را

 داشات، از تاریخ به مخالفان ی  نگااه منفای    یا برهه، در استکه یکی از مذاه  اسالمی 

دیدگاه آنان در خصاوص ماذاه  دیگار     و تجدید بنای اباضیه، ها سدهولی ب د از گذشت 

و ب اد دیادگاه    پردازیم می، اول به دیدگاه منفی اباضیه به مذاه  دیگر رو نیاتغییر کرد. از 

 بیان خواهیم کرد. (که دیدگاه علمای م اصر اباضیه است)مثبت آنان به مذاه  دیگر را 

 حداقلی دگاهیددیدگاه اول: 

فرق اساالمی غیراباضای    ۀفقط اباضیه را به حق و هماین دیدگاه مت لق به کسانی است که 

فارق دیگار، فارق     ۀناجیه فقط اباضیه خواهد بود و هم ۀ، فرقرو نیا. از دانند یمرا به باطل 

گمراه و اهل نار خواهند بود. این دیدگاه مت لق به عالمان قدیم اباضایه اسات کاه در آثاار     

 :میکن یمچند نمونه از آن اشاره  خورد که برای مثال به چشم می تألیفی اباضیه به

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

کاه نظار شاما در ماورد ماذاه        کناد  یما آمده است: شخصی ساؤال   چنانکه، کند یمنقل 

آناان را ل ان    توان یم ایآاست؟  زیجا دانستنشانآنان و گمراه  ۀتخطئ ایآ؟ ستیچ یاباضریغ
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؟ ایشاان  ریا خ ایا مطل  م تقد شاو،   نیابه  ایآ؟ شود ینمما باطل  یوضو کار نیاد و با کر

 گویند:   می

 رایزو او حق و صوای را گفته است.  کند ینماست و وضو را باطل  زیجا کار نیا یبل»

 کاافر بدعتگاذار،   ،نماوده  یاناداز  دسات  نیا دشدگان بوده و در  هالکت، هیاباضما  نیمخالف

خادا و سانت رساول خادا و      کتای زینمطل   نیاهستند و شاهد  ستمکارن مت، منافق و 

  .(211: 1 ، ج1112)بوس یدی،  «اجماع مسلمانان است

هماان   یاباضا  نیا د کاه  میهستباور  نیاند که ما بر ک پاسخ خود بیان می ۀایشان در ادام

در آتاش اسات و    قط ا او  ،ردیبم یاباض نید ریغبر  که یکسو هر  استخدا و رسول  نید

 کاافر او نزد ما  ،است یاباضریغحق،  نید که کندو گمان  ش  یاباض نیددر  که یکسهر 

طاالق همسارش    یبارا  یکسا و اگار   خواهد باود  بدعتگذارن مت، فاسق، منافق، گمراه و 

پاس او در آتاش اسات، در     ،ردیا بم یاباضا ریغ نیا دبار   کاه  یکسا قسم بخورد:  گونه نیا

نماوده   ادیا و حق قسم  نیقیاو بر  رایز. نشکستهو قسم را  شود ینمصورت طالق واقع  نیا

 (؛211: 1، ج 1112. )بوس یدی، ستین  یع نیاو است 

بان مباارک    و جاوابی را از جاعادبن خمایس    ساؤال « لباای آلاثاار  »کتای  ۀی( نویسند

بان   سیخما عادبن  جا خیشا . از کناد  یما  دییتأرا  گفته شیپ دگاهیدکه  کند یمخَرّوصی نقل 

 اسات  1اما از اهل خاالق  ،در طاعت خدا بزرگ شده که یشخصدر مورد  یخروص مبارک

نشده و در طول عمارش زاهاد و    مرتک را  یالهاز محرمات   ی چیهشد. البته او  دهیپرس

 کارده  یدورو از محرماات  داده را انجاا،   یالها ها راغ  و تما، اوامر  عابد بوده و به ثوای

حالات   نیا. اگر او در است یاباض نید برخالقو اعتقاد  تیناست. او فقط در قول، عمل، 

، آشکارحق  نیدبرخالق  که یکس» در پاسخ بیان کردند که: خیش؟ ستیچ فشیتکل ،ردیبم

، گماراه شاده اسات.    کوکاار ین نیمؤمناز راه  یشخص نیچن. باشد ینمهرگز در طاعت خدا 

مختلف و احزای ناآگاهی هستند و  یها گروهمخالفین دین بر حق مسلمانان )ی نی اباضیه( 

                                                                                                                                        
 است. هیاباضاز  ریغ گریدمذاه   نروایپ، نجایا. مقصود از اهل خالق در 1
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فصال الخطاای    که برد یمگمان  یا فرقهبر راه صوای است. هر  که کند یمادعا  یا فرقههر 

و سنت هستند. هر حزبی  کتایآنها مخالف  که دهد یمشهادت  گرید یها فرقهبوده و علیه 

منان راستین و نیکوکااران  ؤبرند که م به آنچه نزد خودشان است خوشحالند و آنان گمان می

  .(211 ا 212: 1 ، ج1112)بوس یدی،  «باشند صادق می

 بلکاه ؛ سات ین، برناد  یمو گمان  ندیگو یمغیراباضیان  کهآنچنان قتیحقایشان اعقاد دارند که 

و بر حاق   تیرضامورد  کهی گروهکه آن در یکی است نه در همۀ آنها. آن »قول حق این است: 

ی است. پس آنان بر حق بوده و اهل اساتقامت  اباضم روق و مشهور به  کهی است گروهاست، 

او در آتاش   گااه یجا، ردیا بمی( اباضمذه  ) نیای برخالق کس. اگر باشند یم نیراستو مذه  

 ریمسا  کادا، و  کجاا به  نیمنحرفآن مذه ، حق است. پس  رایزی است. گاهیجااست و چه بد 

را  نیال االم و خداوند ری  میریم یمو  میمان یممذه  زنده  نیا؟ اگر خدا بخواهد ما بر روند یم

 (؛211ا  212: 1، ج 1112)بوس یدی، « میینما یمحالت مالقات  نیهمدر 

 نیتار  مهام یکای از  « النیل و شفاء ال لیال »صاح  کتای بن ابراهیم ثمینی  ج( عبدال زیز

االباضی و لو صا،  ریغمن یدین بالمذه   یحر، الجنّۀ علی»کت  فقه اباضی اعتقاد دارد که 

یج  علای  : »دیگو یمایشان در کتای خود  .(203: 11 ، ج1112)ثمینی، « و صلی و تصدق

با و دین مخالفینا خطأ، منافق و لو منّا المرء فرز دینه کفرز طریق داره، فالشاک فی کونه صوا

 ؛رائحۀ الجنّۀ و لو صلی حتی یخرج عظم جبهته او صا، الدهر و تصدق باال غایاۀ   شمیالو 

اش واج  است. هر کسای کاه شا      بر هر شخصی شناخت دینش مانند شناخت راه خانه

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

ولو اینکه نماز بخواند تا نااتوان شاود    ،اضی باشد و بوی بهشت به مشامش نخواهد رسیداب

 ( 211ا  212: 1، ج 1112بوس یدی، «. )نهایت انفاق کند و یا هر روز روزه گرفته و بی

در  ،ایشان در جای دیگری، نجات را در تدین به مذه  اباضی و هالکات و عقاای را  

 انیادتما،  انیمخدا در  نیدو اعتقاد دارد که شناخت و انتخای  داند یممخالفت آن مذه  

، صوای و حاق  نیدبداند آن  کهواج  است  ،گرود یم نیدبه آن  که یکسالز، است و بر 

و  هاالک اشتباه و باطال باوده و    نیدو خالق آن  خواهدبوداست و نجات و ثوای در آن 
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و بارخالق   نکندوآمد  با او رفت ،دینگرو نیابه  یکساگر  کهبداند  دیباعقای در آن است. 

 ،کارد  ش در آن  ایجاهل بود  مسئله نیابه  یشخصاگر »کند که:  . وی بیان میکنداو رفتار 

زیرا او دین  ،گیرد خاطر چنین انتخابی از خداوند هدیه می شده است. و این شخص به کافر

ها و دوستی کساانی کاه منساوی باه آن هساتند اعام از اماماان و         حق را ا با نا، و ویژگی 

آنان و پیروی از امامان و انتخای روش و منش آنان  ۀپیروانشان و برائت از دشمنان و تخطئ

است. خداوند مت ال ماا را   1شناسد و آن دین وهبیه و حرکت بر اساس قول و ف لشان ا می 

  .(222 ا 221: 11 ، ج1112)ثمینی، « با استقامت بر چنین دینی بمیراندهمه 

 حداکثری دگاهیددیدگاه دوم: 

ن مسالمان غیراباضای دارناد و    ادیدگاه اول باه مخالفا   بامتفاوت  ین این دیدگاه، نگاهقائال

ن ایان  و نگااه حاداکثری باه دیان دارناد. قاائال       دانند ینماسال، را منحصر در اباضی بودن 

المسلم المؤمن هو الاذی یطبقاق ت االیم االساال، باال      : »ندیگو یمگاه در ت ریف مسلمان دید

 .(20: 2333)حجاازی،  « افراط کما غال ابن االزرق و ال تفریط فی حق اهلل کما ف ل بنوامیقاه 

دمااء المخاالفین حارا، و    : »دیا گو یما االئمۀ اطفیش در خصوص مسلمانان غیراباضی  قط 

سال، الّا م سکر السلطان. ال تحل غنائم المسلمین المحاربین الّا الخیال  دارهم دار توحید و ا

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       

ا اوضح دلیال علای االخاتالق الاذی یمیاز االباضایه عان        نسائهم و قتل یراریهم و ل ل هذ

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   

  .(12: 1111)جهالن، « ما ال تقول به الخوارج

                                                                                                                                        
بان وها  راسابی     . این اسم به دلیل نسبت اباضیه به عبداهللشود یم. وهبیه اسم دیگری است که به اباضیه اطالق 1

اناد و فقاط    است. بنابراین بسیاری از علمای اباضی متقد،، قائل به حق بودن اباضیه و باطل بودن غیراباضایه باوده  

 (. 2: 2332)س دی،  دانند یماند و مابقی مسلمانان را اهل آتش و جهنم  اباضیان را اهل بهشت دانسته
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 ۀنکتا مسلمانان غیراباضای باود.    بارۀعلمای اباضی م اصر در یاز آرا یا گوشهن فقط ای

آن اسات کاه وقتای علماا و      ،بسیار مهمی که در ایان مبحاث بایاد باه آن پرداختاه شاود      

پژوهشگران اباضی با این دو دیدگاه مواجه شدند، دچار ت اارض و تناافی در ایان مسائله     

باه دو   توان یمآنان  یها نوشتهدست به توجیه و تأویل زدند که با توجه به  رو نیاشدند. از 

 تأویل و توجیه دست پیدا کرد:

نسبت به  ،آنهان مبنی بر غیرحق بودن غیراباضیان و اهل آتش بودن االف( دیدگاه متقدم

حیاد  ن که دار مخالفان را دار تواولی دیدگاه م اصر ؛زنند یمکسانی است که به اباضیه ط ن 

و اباضایه را   اند نیکوکاری بوده یها انساننسبت به کسانی است که در مذه  خود  دانند یم

  ؛(111: 2330)ط یمات،  دهند ینممورد ط ن قرار 

ولای   باوده، ن مربوط به احکا، آخرت مخالفاان مسالمان غیراباضای    ای( دیدگاه متقدم

 .(111 :2330، ط یمات) استن با رویکرد احکا، دنیوی آنان ادیدگاه م اصر

 یبند جمع

 ای انهیانحصاارگرا و  یافراطا نگااه تناد،    یماذهب متقد، نسبت به مخالفان  هیاباضهر حال  به

 اند کردهنظر  صرق ف ال نگاه  نیامهم است اینکه علمای م اصر اباضیه از  آنچه یول ،داشتند

، سارزمین  گذارند یم، به خون و اموال آنان احترا، دانند یمو مسلمانان غیراباضی را مسلمان 

اباضایه   کارد یروو این خود ی  تجدید بنای بسیار مهم در  دانند یمرا سرزمین توحید  آنها

شده و تبلیی بسایار  منجر اباضیه در جهان اسال،  یها آموزهکه به گسترش  شود حسوی میم

 یشاتر یب تأمال و  قیدقبا نگاه  زمینه نیاالز، است در  که شود یممهمی برای آنان محسوی 

 . کردتوجه  مسئله نیابه 

 عهیشاباضیه و 

شامل شی ه هام   ،مطالبی که در مبحث اباضیه و مسلمانان غیراباضی بیان شد تمامیهرچند 

شی ه و اباضیه داشت. اطفایش   ۀبه رابط ای توان نگاه ویژه اهمیت بحث می دلیل، به شود یم

مسلمانان وحدت حاکم بود و حرفی  انیمدر صدر اسال،  کهباور است  نیابر  زمینه نیادر 

از  هاا  یریدرگو  ها فتنهسب  وقوع  ولی ب دها به ؛نبود یا فرقهاز احزای سیاسی و انقسامات 
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باه دو گاروه منشا       )ع(صفین، این وحدت به هم خورد و پیروان اما، علای  ۀجمله واق 

و  یایشاان را یاار  نامیاده شادند و   « شی ه»ایستادند که  )ع(شدند. گروهی در کنار اما، علی

ساب  پاذیرش حکمیات باه      اباضیه به ۀاقدامات او را تأیید کردند. گروه دیگر از جمله فرق

  .(11 ا 11: 1111)ن : جهالن،  برخاستند )ع(مخالفت با اما، علی

منشأ این اختالق، شرایط سیاسی بود که ب دها به مسائل عقیدتی کشیده شد. شای ه در  

عصمت و م صو، بودن ایشان پیش رفت و از آنجا که ایشان  ۀتا درج )ع(تقدیس اما، علی

، وی را بر دیگر صحابه برتری داد. آنان قائال باه وجاوی    دانست یم( صرا وصی پیامبر )

احترا، کامل به اما،  با وجودبودند. اما اباضیه  )ع(امامت و انحصار امامت در نسل اما، علی

ات شای ه را نااذیرفت.   یا ایشاان، ایان نظر  و اعتراق به موق یت و منزلت اسالمی  )ع(علی

بلکاه هار    ،نادارد اختصااص  لکن به اهل بیات   ،اباضیه اعتقاد دارند که امامت واج  است

این منص  شود، خواه عری باشد یا عجام، بلکاه ماالک فقاط      دار عهده تواند یممسلمانی 

ولویت خواهاد باود   آنگاه قریشی بودن ا ،، البته اگر افراد با هم برابر بودنداستتقوای الهی 

 .(11ا  11: 1111جهالن، )

ی  از شی ه و اباضیه، احتمال توافق و نزدی  شادن   با توجه به اصول و مبانی کلی هر

 آنهاا  یشادیدی میاان آرا  اخاتالق  ، چرا که از ی  طرق استاین دو فرقه به هم ض یف 

 ۀن نقطا . باارزتری هساتند وجود دارد و از طرق دیگر، ماوارد اخاتالق دو ماذه  مت ادد     

و آن را  دینجو یماختالق شی ه و اباضیه این است که اباضیه به نص قرآن و سنت تمس  

که شی ه اصال   درصورتی ،دهد یمبر همه چیز حتی شخصیتی همچون اما، علی)ع( ترجیح 

 .  شمارد یمبرتری اما، و بزرگداشت او را مقد، 

زیاادی   یها نمونهمیان مواضع شی ه و اباضیه  ۀدر راستای مقایس «منهاج السنة»نویسندۀ 

از و . در نظر او خاوارج  دهد یماما گرایش آشکاری نسبت به خوارج از خود نشان  آورد یم

آنان در  کهو م تقد است  ترند  ینزدبه حق  (داند یمکه آنان را جزو خوارج )جمله اباضیه 

جاهال و منحرفناد )طاالبی،     ،راهتیمیه گما  ، گرچه به نظر ابنندهستظاهر و باطن اهل دین 

کاه دالیال خاوارج از دالیال شای ه       دیا گو یم( یا اینکه در جای دیگری 112: 1 ، ج2310
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خواهاد باود، چارا کاه آناان دروغ       تار  حیصحاست و اگر به خوارج پایبند باشیم  تر محکم

تیمیاه،   )ابان  اند بستهزیادی  یها دروغ)ص( و صحابه  که شی ه بر پیامبر حالی در ؛ندیگو ینم

  .(111: 2 ، ج1111

اتحاد، انادک اسات؛ باا     یها زهیانگکه عوامل اختالق بسیار و  میکن یمبنابراین مالحظه 

مسالحانه   یهاا  یریا درگشادید یاا    یهاا  نزاعحال سراغ نداریم که میان شی ه و اباضیه  این

صورت گرفته باشد. شاید بتوان علت این امر را وجود دشمن مشترک ی نی قدرت حاکماه  

، رو نیا ا. از اناد  طاور یکساان در ساتیز باوده     دانست که همواره با مذه  اباضیه و شی ه به

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

، دیرسا  یمو چه به موفقیت  شد یمچه با شکست مواجه  ها کوششین تغییر اوضاع کردند. ا

که آنان با یکدیگر به نبرد برخیزند. باالتر از این، اخباری در دست اسات   شد یممانع از آن 

بان   برقرار بوده است. برای مثال هشاا،  یا دوستانهمیان این دو فرقه روابط  دهد یمکه نشان 

. )جااحظ،  اناد  باوده اضی با هم دوسات و شاری  تجااری    بن یزید اب حکم شی ی و عبداهلل

بارادران دینای    بارای و اباضیه   هیشالبته این امر جای ت ج  ندارد زیرا  .(22: 1 ، ج2333

 ؛زنناد  ینما دست به مخالفت و کشاتار   گاه چیهخود کمال ارزش و احترا، را قائل هستند و 

 من خود تما، کرده باشند.  حجت را به دش ،مگر آنکه ضرورت اقتضا کند و پیش از آن

 بندی جمع

باا مخالفانشاان    زیآم مسالمتاز حسن نیت آنان در همزیستی  ییها نمونهبه در تاریخ اباضیه 

به این دولت  انیاباضریغزیادی از  یها گروهدر دوران حاکمیت رستمیان،  مثال . میخور یبرم

محماد   ۀاستقبال کردند و گرامیشان داشتند. باه گفتا   ها گروهنیز از این  آنهاپناهنده شدند و 

تر ادریس بنیانگاذار دولات    علی دبوز، علویان فرزندان محمدبن سلیمان علوی برادر بزرگ

ادریسیان در حکومت رستمیان به چنان شکوه و عظمتی دست پیدا کرد که در شهرهایی که 

اسااس   آناان بار   .(002: 0 ، ج1110فرود آمدناد، مقاا، سایادت و بزرگای یافتناد )دباوز،       

 .کنندمسلمانان برقرار  گریداخوت و اتحاد را با  کهبودند  نیادنبال  اعتقادات خودشان به

پیشوایان اباضیه از همان ابتدا تالش داشتند که دعوتشان ی  حرکات فراگیار اساالمی    
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ذی عناصر مختلفی از قبایل و نژادهای مسلمان و غیرمسلمان را باه خاود جا    کهچنان ،باشد

 یهاا  تاوده بر منبر پیامبر اکار، )ص( در مکاه ایساتاد و    « ابوحمزه شاری»کردند. برای مثال 

الناس منّا و نحن منهم الّاا عاباد وثان و    »مرد، را از مذاه  مختلف چنین خطای قرار داد: 

النااس منّاا و نحان    »ساخن گفات:    گونه نیاو همچنین در مدینه « کفرۀ الکتای و اما، جائر

 ( 211: 2تا:  )درجینی، بی« الثۀ: حاکم بغیر ما انزل اهلل و متّبع له و راض ب ملهمنهم الّا ث

داشاتند.   یزیا آم مساالمت این ت الیم و ش ارها بود که شی ه و اباضیه همزیستی  ۀدر سای

. عاالم اباضای   شاود  یما فکری و اعتقادی عمیق هم دیاده   های البته بین دو مذه  اختالق

بار   یمبن ی هش دیدگاه»: داند یمفکری را در سه مورد  های اختالق ۀعبدال زیز ثمینی خالص

 یبارا  یتدانستن حکم یزجا ینو همچن یول یدر امامت قائل بر عصمت و عد، خطا ینکها

« باشاند  یم یامتدر روز ق یاله یتؤکه قائل به ر یلیو مشرک دانستن اهل تاو )ع(یاما، عل

و البتاه   مشاترکند مورد، اباضیه و شی ه با هام   در غیر این سه .(022: 11 ، ج1112)ثمینی، 

 .شود ینمی موج  جدایی بین این دو مذه  یجز های اختالق

 گیری تحلیل و نتیجه

نگاه آن فرقه به دیگر فرق  ۀباید به آن پرداخته شود، مسئل یا فرقهیکی از مسائلی که در هر 

اسالمی و غیراسالمی است. این مسئله از آنجا که زیربنای بسیاری از مسائل کالمی و فقهی 

و  اناد  ، بسیار اهمیت دارد. اباضیه هم از این قاعده مستثنا نباوده شود حسوی میمآن مذه  

ساس رابطاه  . در بین علمای اباضی در خصوص ااند کردهدر خصوص این مسئله اظهار نظر 

و دیگاری   داند یمیکی اساس رابطه را در ابتدا جنگ  :ن دو نظریه وجود داردانابا غیرمسلم

و جنگ را فقاط بارای دفااع جاایز     است کرده  یزیر هیپااساس رابطه را بر صلح و دوستی 

 .  کند یمنمایندگی  یاباضم اصر  یعلما. این تفکر و نظریه را بیوض از داند یم

کریم و عمل پیامبر اسال، )ص( به این نکته پی خواهیم برد که ت امل با  با نگاه به قرآن

به دین مبین اسال، از روی حکمت  آنهااز: دعوت  عبارتندکه  استن دارای مراحلی امشرک

ولی قرارداد صلح امضاا کردناد، در پنااه و حمایات      ند،و بیان زیبا، اگر اسال، را قبول نکرد

زندگی خواهناد کارد. در صاورت زیار پاا گاذاردن        زیآم لمتمساطور  ن بهانااسال، و مسلم
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. از میاان ایان دو   شدآیات سیف عمل خواهد به ض به مسلمانان، دیگر رقرارداد صلح و ت 

قارار  شده در میان علما و فقهای اباضی، دیدگاه دو، مورد قبول اباضیان م اصر  مطرح ۀنظری

کاه ایان    شاوند  یمکه اسال، دین صلح است. البته سه ضابطه را هم متذکر  ندیگو یمو  دارد

ن صلح انان و غیرمسلمانابین مسلم ۀاز: رابط عبارتندو  ندهستضوابط بسیار مهم و کاربردی 

ما را باا آن فطارت    ۀکه خداوند مت ال هم شود محسوی میزیرا صلح مطابق فطرتی  ،است

باید قوای نظامی خاود   میتوان یمما هرچه  بوده،دین صلح با اینکه اسال،   پاک آفریده است.

 باید به آن وفادار باشیم. ،ن امضا شدانابین ما و غیرمسلم یا م اهدهرا تقویت کنیم. اگر 

باه دو اصال کتاای و سانت      آنهاا اسالمی با توجه به گونااگونی   یها فرقه یفکر یمبان

به کتای الهی و سنت عمال و بار آن   که فقط خودش  کند یمگمان  یا فرقه. هر گردند یبرم

زیباا مانناد    یهاا  نا،نیست. بر این اساس، هر مذهبی  طور نیادیگر  ۀو فرق کند یممحافظت 

زشات و   یهاا  ناا، را بر خود اطاالق و  « اهل السنّۀ، اهل االستقامۀ، اهل ال دل و اهل الحق»

را بر مخالفان خود اطاالق  « اهل البدع، اهل االهواء، اهل الضالل و اهل الزیی»قبیح از جمله 

بهشت را برای پیروان خاود مفتاوح و بارای پیاروان ماذه        یها دری. هر مذهبی کند یم

فسااق ماذه  خاود را بار نیکاان و       شاود  یم، تا آنجا که حاضر داند یممخالف خود، قفل 

، در باوده خالف خود ترجیح دهد. اباضیه هم که یکی از مذاه  اساالمی  صالحان مذاه  م

 هاا  ساده ولی ب د از گذشت  ،از تاریخ نگاهش به مخالفان ی  نگاه منفی بوده است یا برهه

متقد، فقاط   ۀو تجدید بنای اباضیه، دیدگاه آنان در خصوص مذاه  دیگر تغییر کرد. اباضی

 ۀ، فرقا رو نیا ا. از دانند یمرق اسالمی غیراباضی را باطل ف ۀو هم اند هاباضیه را به حق دانست

فرق دیگر، فرق گمراه و اهل نار خواهند بود. علماای   ۀناجیه فقط اباضیه خواهد بود و هم

ن مسلمان غیراباضی دارناد و اساال، را   ااز دیدگاه اول به مخالف یاباضی م اصر نگاه متفاوت

 اکثری به دین دارند.و نگاه حد دانند ینممنحصر در اباضی بودن 

ی  از شی ه و اباضیه،  دیدگاه اباضیه به شی ه، با توجه به اصول و مبانی کلی هر بارۀدر

، چارا کاه از یا  طارق     اسات احتمال توافق و نزدی  شدن این دو فرقه به هام ضا یف   

وجود دارد و از طارق دیگار، ماوارد اخاتالق دو ماذه        آنها یتناقض شدیدی میان آرا
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 یهاا  یریدرگشدید یا  یها نزاعحال سراغ نداریم که میان شی ه و اباضیه  با اینمت دد است. 

مسلحانه صورت گرفته باشد. شاید بتوان علت ایان امار را وجاود دشامن مشاترک ی نای       

. از ناد طور یکسان در ستیز بود قدرت حاکمه دانست که همواره با مذه  اباضیه و شی ه به

هتما، خود را متوجه مبارزه با حاکمیات و کوشاش در   ا ،، مذاه  تحت فشار و ستمرو نیا

و چاه باه موفقیات     شاد  یمچه با شکست مواجه  ها کوششجهت تغییر اوضاع کردند. این 

 که آنان با یکدیگر به نبرد برخیزند.  شد یم، مانع از آن دیرس یم

باا   زیا آم مساالمت از حسان نیات اباضایان در همزیساتی      ییهاا  نموناه در تاریخ اباضیه 

. پیشوایان اباضیه از همان ابتدا تاالش داشاتند کاه دعوتشاان یا       میخور یبرممخالفانشان 

عناصار مختلفای از قبایال و نژادهاای مسالمان و       کاه چنان ،حرکت فراگیر اساالمی باشاد  

این ت الیم و ش ارها بود کاه شای ه و اباضایه     ۀغیرمسلمان را به خود جذی کردند. در سای

 یفکری و اعتقادی عمیق های داشتند. البته بین دو مذه  اختالق یزیآم مسالمتهمزیستی 

 .  شود یمهم دیده 

را برای  ها نواز قان یا مجموعهاینکه اسال،  ،پایانی که یکر آن خالی از لطف نیست ۀنکت

و عمل به  شود یمفقها برای مرد، بیان  ها توسط نوحری و صلح قرار داده است که این قان

، حتای در جناگ   رو نیاواج  و تخلف از آن بر همگی حرا، است. از  هبر هم ها نوآن قان

اساتفاده کنایم و آن قواعاد را زیار پاا       یا لهیوسا حق نداریم برای رسیدن به هادق از هار   

و همچناین   (212: 1210)ابوالوفااء،  « الوسیلۀ الی الحرا، حرا،» دیگو یمبگذاریم. زیرا شرع 

هادق، وسایله    گاه چیه( پس 210: 1210ابوالوفاء، « )الواج  الّا به فهو واج  تمیالکل ما »

 .کند ینمرا توجیه 

  



  333 یهاباض یدگاهصلح از د یااصالت جنگ  یۀنظر 

 کتابنامه

 .قرآن کریما 

 ۀجام ا  ی:سا ود عربساتان  چ اول،  ،منهاج السنة .(1111) میعبدالحلن بتیمیه، احمد ابن .1

 .هاالما، محمدبن س ود االسالمی

چ ، یاالباضا ی ال قاه  فا  ةیالدولی و العإقات الدولالقانون  احکام .(2310) ابوالوفاء، احمد .2
 .یهنیالدوزارۀ اوقاق و الشئون  :عماناول، 

االعإم بقواعد القانون الادولی و العإقاات الدولیاة فای شاریعة       .(2331)اااااااااااااا  .0

 .دارالنهضة العربیه :قاهرهچ اول، ، االفإم

دارالنهضاۀ   :قااهره چ اول، ، لومافای االفاإمی  القاانون الدب  .(ق 1210)اااااااااااااا  .2

 .هال ربی

 .نا یب :ریالجزاچ اول، ، تیسیر الت سیر .(2332) وسفیاطفیش، محمدبن  .2

و  نیاالولا ی علا لباا  االثاار الاواردة     .(1112) بن محماد  مهنابن خلفان دیس، یدیبوس  .1

 .هو الثقاف یالقوموزارۀ التراث  :عمانچ اول، ، اریاالخ نیاالخر

و  یالقاوم  التراث وزاره :عمانچ اول، ، فی رحا  القرآن .(2330بن عمر) میابراهبیوض،  .1

 .الثقافۀ

 مکتبۀ االرشاد. :جدهچ اول، ، النیل و ش اء العلیل .(1112) ثمینی، عبدال زیز .1

 .یال رب دارالفکر :روتیبچ اول، ، البیان و التبیین .(2333) جاحظ، عمروبن بحر .1

 االوقااق  وزاره :عمانچ اول، ، معجم مصطلحات االباضیة .(2312) جم ی از نویسندگان .13

 .هینیالد نؤالشوو 

 یالضاامر  مکتباۀ  : یسا چ دو،، ، ةیاالباضا ی عند افیالس ال کر .(1111) جهالن، عدقون .11

 .عیالتوزللنشر و 

چ ، یقیاالفری شمال فی االباضی التربو ال کرتطوّر  .(2333) ، عبدالرحمن عثمانیحجاز .12

 .ةیالعصر مکتبة :روتیباول، 



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 نا. بی :قاهرهچ اول، ، تاریخ المغر  الکبیر .(1110) دبوز، محمد علی .10

 دارالفکار  :روتیا بچ اول، ، باالمغر   خیالمشاا  طبقاات  .تا( )بی دیس درجینی، احمدبن  .12

 .یال رب

 .  مکتبه االما، السالمی :عمانچ اول، ، طلعة الشمس .(2331) دیحمبن  سالمی، عبداهلل .12

 نا. جا، بی بیچ اول، ، ال رق بین الوهبیة و الوهابیة .(2332) مهنابن راشدبن حمدس دی،  .11

چ اول، ، عةیالوفا  هاا  طارق ی الحااو  عةیالشار قاموس  .(1111) سیخمبن  لیجم، یس د .11

 و الثقافۀ. یالقوموزارۀ تراث  :عمان

 .للنشر قعمو :ریالجزاچ اول، ، آراء الخوارج الکإمیة .(2310) طالبی، عمار .11

دارالشروق للنشر  :اردنچ اول، ، نیدمذهب ال  ةیاالباض .(2330) مانیسل یهان، ماتیط  .11

 .عیالتوزو 

 :روتیاابچ اول، ، عمااان الدیمقراطیااة االفااإمیة .(1111) غااانم دیااعب نیحسااغباااش،  .23

 .دیدارالجد

 وزارۀ التراث القومی و الثقافۀ. :عمانچ اول، ، المصنف .(1110) کندی، احمدبن عبداهلل .21

 مکتباۀ ،  یسا چ چهاار،،  ، ی معتادل افاإم ماذهب   ةیاالباض .(2333)یی حی یعلم مقر،  .22

 .عیالتوزللنشر و  یالضامر

 یالضاامر  مکتباۀ  : یسچ دو،، ، ةیاالفإمال رق  نیب هیاالباض .(2330)ااااااااااااااا  .20

 .عیالتوزللنشر و 

 ۀوزار :عماان چ اول، ، االباضایة  ةیا ال قهمعجام القواعاد    .تاا(  )بی هرموش، محمود عبود .22

  .  یهنیالد نؤالشوو  االوقاق

 

 

 


