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 پژوهشي تاريخ اسالم -فصلنامه علمي 

  مسودهم، شماره چهارسال 
   55، شماره مسلسل 1392 پاييز

  
  

  ها و علل پيدايش رويكرد اعتدالي در ميان زمينه
  يانضو برآمدن ابا خوارج

  
  27/9/92تاريخ تأييد:     14/6/92 تاريخ دريافت:

  ∗∗فرشته بوسعيدي ∗مصطفي پيرمراديان
  ∗∗∗زهرا حسين هاشمي

ضور و زندگي گروهي از خوارج پس از جنگ نهروان در بصـره و تحـت   ح
مانند صحابه صاحب نام حاضـر   ،تأثير قرار گرفتن ايشان از بافت جمعيتي بصره

چون عبداهللا بن عباس، ايرانيان و موالي ايراني، فقهـا و تابعـان و    هم اين شهردر 
كـه بـا در    رش عروةادية و برادحضور برخي از بزرگان خوارج مانند مرداس بن 

پيش گرفتن روش اعتدالي مورد توجه سايرين بودند سبب شـد اباضـيان تحـت    
به مرور راه اعتدال در پيش گيرند. اين پـژوهش بـا اسـتفاده از روش    ، تأثير آنان
ها و علل ن زمينهياي به بررسي و تبي تحليلي و از طريق مطالعه كتابخانه -وصفي

  پردازد.  به اعتدال ميگرايش خوارج به خصوص اباضيان 
  خوارج، اباضيه، جابربن زيد، ابوبالل مرداس، مسلم بن ابي كريمه، بصره. كليدي:هاي  واژه

                                           
  استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان. ∗
 .دانشجوي دكتري تاريخ تشيع دانشگاه اصفهان ∗∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه اصفهان. ∗∗∗
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  مقدمه
برآمدن گروهي از خوارج موسوم به اباضيه در نيمه دوم قـرن اول هجـري بـا انديشـه     

 هـايي را  هاي معتدل و عقايدي متفاوت از ساير خوارج كه خـوي بـدوي داشـتند، پرسـش    
. چـرا،  2. اين انديشه كجا و در چه محيطي شـكل گرفـت؟؛   1كه اين :كند، مانند ايجاد مي

. چه افراد و عناصري در شكل گيـري آن  3چگونه و تحت تأثير چه عواملي به وجود آمد؟؛ 
ها بايد به منابع اباضيه مراجعه شـود. يكـي از    براي بررسي پاسخ اين پرسش نقش داشتند؟

بـدء  امكان استفاده از آن در اين پژوهش ميسر گرديده اسـت كتـاب    منابع مهم اباضي كه
ايـن كتـاب قـديمي تـرين منبـع تـاريخي        .) اسـت ه 273 .از ابن سالم اباضي (م االسالم

فردي درباره اباضيان و نخستين امامان آنها ارائه   هاي منحصر به اباضيان است كه گزارش
  مي كند.

اي خطي  گروهي از علماي اباضي است كه نسخهنوشته  االباضيه ةالسيرديگري كتاب 

شـود و  از آن در كتابخانه سيد محمد بن احمد از خاندان بوسـعيدي عمـان نگهـداري مـي    
چنين كتـاب   هم شوند. هايي است كه در ديگر منابع كمتر يافت مي حاوي مطالب و گزارش

ش تـاريخي دربـاره   نوشته نورالدين سـالمي از منـابع بـا ارز    تحفة االعيان بسيرة اهل عمان

  ويژه اباضيه عمان است كه استفاده از آن مفيد است. اباضيه به
  

  اباضيه 
منسوب دانست اما ابوزيد بلخـي و سـمعاني ايـن     1اين فرقه را بايد به عبداهللا بن اباض
جا كه مورخاني مانند ابن قتيبه، بالذري،  دانند. از آن گروه را به حارث بن اباض منسوب مي

داننـد و از   اين گروه را پيروان عبداهللا بن ابـاض مـي   2لمبرد و عبدالقاهر بغداديابن حزم، ا
هـاي اباضـي    كدام از منابع اباضيه نامي از حارث بن اباض در ميـان شخصـيت   طرفي هيچ
دربـاره   3رسـد.  كنند نسبت اين فرقه به عبداهللا بن اباض صحيح تر بـه نظـر مـي    بيان نمي

ولي در تميمي بودن او اختالفي نيسـت. دربـاره    4د داردچگونگي نسب او اختالف نظر وجو
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    5سال تولد او سندي در دست نيست و در زمان مرگ او نيز اتفاق نظر وجود ندارد.
دانند و گروهي تولـد او را در زمـان معاويـه     بيشتر منابع اباضي، او را از طبقه تابعين مي

  گويد:   اي به عبدالملك مروان مي هاين در حالي است كه ابن اباض در نام 6.كنند بيان مي
زيـرا مـن او و رفتـار او را     ؛در خصوص رفتار معاويه از غير من سؤال نكن

   7ام. ديده
، پس از واقعه حرّه در مكه ميـان حصـين بـن    ه  63چنين او در جنگي كه در سال  هم

ديگـر از   نمير و عبداهللا بن زبير در گرفت به همراه نجده بن عامر، نافع بن ازرق و بعضـي 
دهـد كـه خبـر     اين موارد نشان مـي  8سران خوارج حضور داشته و با شاميان جنگيده است.

تولد او در زمان معاويه محل ترديد است و در صورت صحت اين خبر، بايد بپذيريم كـه او  
چنين در اوائل خالفـت معاويـه    از بلوغ جسمي و فكري زود رس برخوردار بوده است و هم

سالگي رهبـري گروهـي از خـوارج را بـر عهـده       23در  ه 63ه در سال متولد شده است ك
     داشته است.

  
  هاي فكري اباضيهزمينه

و اختالف  ريشه هاي فكري اين گروه به زمان خالفت اميرالمؤمنين حضرت علي
هاي ظهـور انديشـه خـوارج بـه انـدكي       گردد. البته جرقه سپاهيان او درباره حكميت باز مي

وان مربوط است كه گروهي از خوارج از جنگ با اميرالمـؤمنين حضـرت   پيش از جنگ نهر
مانند كساني كـه بـه نهـروان نرفتنـد و در      اين گروهمنصرف شدند. بدون ترديد  علي

با آنان از جنـگ منصـرف شـدند و     و آنها كه پس از مناظرات امام 9كوفه باقي ماندند
از جنگ و يا در هنگام جنگ، توصـيه  و كساني كه قبل  10متفرق گرديدند يا به شهر رفتند

را پذيرفتند و به زير پرچم ابوايوب انصاري رفتند كه براي امان خواهـان در نظـر    امام
كناره گيرندگان از جنگ و به تعبيري قاعدين محسوب مي گردنـد. ايـن    11گرفته شده بود،

را واجـب   امر اولين قدم در راه اعتدالي شدن گروهي از قومي شد كه جنـگ بـا غيـر خـود    
  دانستند. مي
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گروهي از خوارجي كه در نهروان، قبل از جنگ و در هنگـام جنـگ از ديگـران كنـاره     
هجري، ابن علفه تميمي در جمـادي   38گرفتند مانند اشرس بن عوف در ربيع االول سال 

االول همان سال، اشهب بن بشر در جمادي االخر همان سال، فرد ديگري به نام سـعد در  
اميرالمـؤمنين حضـرت    عليـه  ال و ابومريم سعدي در رمضـان همـان سـال   رجب همان س

با اين حـال، همـه خـوارج معتقـد بـه       12قيام كردند كه به ترتيب سركوب شدند. علي
، نبودند بلكـه بـا شـهادت آن حضـرت     وجوب جنگ با اميرالمؤمنين حضرت علي

    13بن نوفل بود. ةان فروبسياري از آنها بر ضد معاويه قيام كردند كه يكي از قيام كنندگ

هاي خوارج در زمـان معاويـه ادامـه يافـت ولـي در همـين زمـان،         كه قيام با وجود اين
گروهي از خوارج در بصره وجود داشتند كه معتقد به قعود بودند. ابوبالل مرداس و برادرش 

 از اين گـروه هسـتند. آنـان در بصـره مانـدگار شـدند و گرچـه بـا          انداران آن و طرف ةعرو

بـر   ه 58هاي معاويه و يزيد مخالف بودند تا زماني كه عبيداهللا بـن زيـاد در سـال     سياست
قيـام نكردنـد و برضـد بنـي      14،آنان سخت گرفت و به قتل و زنداني كردن آنان اقدام كرد

  اميه و مردم دست به شمشير نبردند.
  

  گيري اباضيه پايگاه اوليه شكل
سالمي يكـي از مراكـز اصـلي اسـتقرار قبايـل      بصره همچون كوفه از ابتداي فتوحات ا

عربي بود كه براي انجام فريضه جهاد از درون شبه جزيـره عربـي خـارج مـي شـدند و در      
همين راستا يكي از مهمترين مراكزي بود كـه گـروه قابـل تـوجهي از صـحابه و تـابعين       

ـ لخصاحب نام و مورد توجه مسلمانان به آنجا مهاجرت كردند. چنانكه تنها  بـن خيـاط    ةيف

و تعـداد زيـادي از آنـان     15را نام برده كه در بصره فرود آمدنـد  مشهورنفر از صحابي  136
مانند ابو موسي اشعري، نعمان بن مقرن، عبدالرحمن بن سمره، عتبته بن غزوان، ابـوبكره،  
ابو بريده، انس بن مالك، براء بن مالك، مالك بن صعصعه، عمـران بـن حصـين، ابـوبرزه،     

ياش، عثمان بن ابي العاص، مغيره بن شعبه، سمره بن جنـدب و... از مشـاهير   صحار بن ع
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صحابه بودند و تعدادي از آنان كثيرالحديث اند و از آنجا كه مورد توجه و مراجعـات مـردم   
قرار گرفتند، زمينه هاي توجه و اهتمام مردم به احاديث و روايات و قرآن و به تبع آن فقـه  

  بيشتر را موجب شدند. و تفسير و تعمق و تدبير
(تعبير نويسـنده   هر چند از همان ابتداي تأسيس بصره عمران بن حصين خزاعي كه به

شذرات الذهب) داراي فضائل زياد و سابقه در دين بود از طرف عمر براي قضاوت و تعلـيم  
ولي حضور عبداهللا بن عباس كه شهرتش در فقه و تفسـير بـر    16فقه به بصره فرستاده شد

آشكار بود در دوره خالفت علي بن ابي طالـب در بصـره نقـش شـايان ذكـري در      همگان 
تقويت توجه اعراب بصره به مفاهيم و مباحث علمي و ديني داشته است. بويژه كه افـرادي  

ز طـرف ديگـر حضـور گروهـي از     ا 17چون جابربن زيد ازدي بسيار از او تأثير پذيرفتـه انـد  
در اين شهر در تحوالت فرهنگي آنجا مـوثر بـود از    ايرانيان از همان ابتداي تأسيس بصره

جمله گروهي از اسواران كه با ابوموسي مصالحه كردند و مانند ساير اعراب در آنجا سـاكن  
شدند و براي خود نهري حفر كردند. همچنين تعداد زيادي از ايرانيان كه بصورت موالي در 

توجـه قـرار داد. ايرانيـان بـه سـبب      ميان قبائل عرب بصره زندگي مي كردند را بايد مورد 
فرهنگـي بـه ارث    -سابقه تمدني خود، همچنين به جهت استعدادها و قابليت هاي فكـري 

برده از بيش از هزار سال دولت و تمدن خويش، پس از آنكه در كنار اعراب سـاكن بصـره   
ه بـه  زندگي را از سر گرفتند در تغيير و تبديل روش و منش زندگي اعراب باديه نشيني كـ 

سكونت در بصره ملزم شده بودند به روش و منش و ساخت و بافت حيات شـهري سـخت   
تأثير گذاشتند و شايد به همين علل بصره از خاستگاههاي اوليه علوم و معارف اسالمي نيز 

كه ياران او و همچنين مخالفـان و معترضـان از    عليامام قرار گرفت. پس از شهادت 
ر خويش رفتند، بصره و كوفه بيش از ساير شـهرها خـوارج را در   خوارج پراكنده شده به ديا

  خود پذيرا شدند زيرا مراكز اصلي استقرار قبائل به ويژه ازد و تميم اين دو شهر بود.
  

  و پيدايش رويكرد اعتدالي ابو بالل مرداس بن اديه
ن خوارج در بصره بيش از كوفه جاي گرفتند شايد به علت اين كه كوفه محل طرفـدارا 
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بود و امكان امنيت و رشد بـراي آنـان در بصـره فـراهم تـر بـود. در ميـان         عليامام 
خوارجي كه به بصره رفتند يكي ابوبالل مـرداس بـن اديـه بـود كـه چنانچـه اشـاره شـد         
شخصيتي مقبول و انديشه ها و رفتاري معتدل داشت. نبايد از نظر دور داشت كه ابو بـالل  

ش يعني تميم زندگي مي كرد و اين امـر زمينـه اي مناسـب    در بصره و در ميان قبيله خوي
براي توجه تميميان به نظرات او فراهم مي آورد. از مجموع رواياتي كه درباره ابوبالل نقل 
شده مي توان دريافت كه او معتقد به تقيه بوده، كشتن غير خوارج را جـايز نمـي دانسـته،    

ان را مادامي كه ابتدا شروع بـه جنـگ نمـي    اموال آنان را حالل نمي پنداشته و جنگ با آن
و به همين جهت در زمان زياد بن ابيه در بصـره و در كنـار احنـف    18كردند روا نمي دانسته

هجـري   58در سـال   19بن قيس كه رياست تميم را بعهـده داشـت زنـدگي كـرده اسـت.     
ويش را از تا اينكه زندانهاي خ 20عبيداهللا بن زياد نسبت به دستگيري خوارج پافشاري نمود

رفتار و روش ابوبالل در زندان نيز، بـه گونـه    21آنان پر كرد و از آن ميان يكي ابوبالل بود.
اي معتدل و ماليم بوده كه چون ابن زياد به خاطر كشته شدن يكـي از زنـدانبانان توسـط    
گروهي از خوارج اقدام به كشتن خوارج نموده، بر ابوبالل سخت نگرفـت و او و چنـد تـن    

ابن زياد همچنان به تعقيب و دستگيري خوارج ادامه مي داد و ابوبالل  22ا آزاد نمود.ديگر ر
تصميم به خارج شدن از بصره گرفت. ولي خـروج ابـوبالل بـه قصـد شـورش و شمشـير       
كشيدن نبوده است زيرا به ياران خود گفت ماندن و راضي بودن به آنچه مـي بينـيم گنـاه    

يز گناه بزرگي است. ليكن ما از ميـان آنـان خـارج    است و شمشير كشيدن و كشتن مردم ن
مي شويم، كسي را به وحشت نمي افكنيم و تا آنجا كه مقدور است از ظلـم ممانعـت مـي    

ندگي ابـوبالل در  ز 23كنيم و اگر گروهي قصد ظلم به ما كردند از آنان روي برمي گردانيم.
ههـاي خـوارج بـوده بلكـه     بصره گواه است كه نه تنها بصره پس از نهروان يكـي از پايگا 

انديشه اعتدالي در ميان بعضي خوارج تا آنجا ارتقاء پيدا كرد كه نه تنها غير خوارج را كـافر  
و مشرك نمي پنداشتند بلكه ماندن در ميان آنان را نيز جايز، كشتن آنان را نـاروا، تقيـه و   

شي در ميان سـاير  سازگاري با حكومت ظالمان را جايز و در حقيقت به عنوان فرقه يا گراي
مسلمانان به زندگي خود ادامه مي دادند و بدون ترديد خارج شدن ابوبالل همانگونه كه از 
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روايت بالذري مستفاد مي گردد در نتيجه وحشتي بود كه از فشارهاي ابن زياد بوجود آمده 
زيـرا   به تعبير منابع اباضي، خارج شدن ابوبالل نه به اين عنوان بود كه هجرت كنند 24بود.

اين عمل سيره او نبود نه به خاطر آن بود كه امنيت را به خوف تبديل كند و نه اينكه قـوم  
خويش را به منزله بت پرستان بپندارد يعني هيچ كدام از انديشه هايي كه خـوارج داشـتند   

    25نبود. اومنشأ اقدام 
بيـداهللا بـن   اكنون الزم است به نكته اي حائز اهميت اشاره شود و آن اينكه خشونت ع

ـ    26زياد نسبت به خوارج مانـدن در  ه حتي آنان كه روش اعتدالي در پيش گرفتـه بودنـد و ب
ميان مردم و تقيه، معتقد بودند منجر به آن شد كه اين گروه از خـوارج بصـره بـه فعاليـت     
سري و پنهاني روي آوردند. بديهي است گردآمدن براي بررسي امور و مسائل مربـوط بـه   

گي حفظ و اشاعه عقايد و انديشه ها و افكارشان امري گريزناپذير بود چنـان  آينده و چگون
 كه ابن زياد اقدام به فرستاندن جاسوس براي تعقيب و شناسايي آنـان مـي كـرد و بسـيار    

افتاد كه ماموران ابن زياد آنها را در سرداب هاي مخفي كـه بـراي گـرد آمـدن و     اتفاق مي
    27ا پناه برده بودند دستگير مي كردند.مركز قرار دادن دعوت خود به آنج

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 

ر و عبـداهللا بـن ابـاض    از بزرگان خود مانند: نافع بن ارزق، نجده بن عامر، عبداهللا بن صفا
دفاع از خانه خدا را الزم شمرده به مكه رفتند و در كنار عبداهللا بن زبير به مقابله با شاميان 
پرداختند. تا اينكه با فرارسيدن خبر مرگ يزيد، سپاه شام دست از جنگ كشـيدند و جنـگ   

 28وه به جانبي رفتند.به پايان رسيد. خوارج ماندن در كنار ابن زبير را جايز ندانستند و هر گر
خوارج بصره از جمله نافع بن ارزق، عبداهللا بن صـفار و عبـداهللا بـن ابـاض و حنظلـه بـن       
بيهس به بصره بازگشتند. در بصره نافع بن ارزق با ياران خويش قائل به خروج شدند ولـي  

(غير خوارج) مشـرك نيسـتند    عبداهللا بن اباض خارج شدن را جايز نشمرد و گفت اين قوم
بر اين اساس ابن عبدربه  29ه جنگ با آنان واجب باشد بلكه كافر نعمتند و كافر به احكام.ك

كه در حقيقـت سـه گـروه از     30معتقد است خوارج در اين زمان به چهار گروه تقسيم شدند
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آنان از جمله پيروان ابن اباض راه اعتدال پيمودند. اين دسته معتقد بودند مخالفـان خـوارج   
يرا اقرار به توحيد و كتاب و پيامبر دارند ولي كافر نعمـت محسـوب مـي    مشرك نيستند، ز

در ايـن ميـان    31گردند، ارث بردن از آنان، نكاح با آنان و ماندن در ميان آنان جـايز اسـت.  
عبداهللا بن صفار بر اين اعتقاد بود كه نافع بن ارزق افراط كرده و ابن اباض به تفريط روي 

بنابراين گروههاي افراطي پراكنده شدند و تنهـا   32گردان شد. آورده و از هردوي آنان روي
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 بر آن است كه اين روش در ميان 

مقبوليت داشته است و بدون ترديد اين مقبوليت گروهي از بزرگان خوارج و طرفداران آنان 
ناشي از سيره پسنديده بزرگاني از اين طايفه از جمله ابوبالل مرداس بـوده اسـت و قطعـاً    
يكي از عوامل مقبوليت اين سيره و روش، سازگاري آن با منافع و مصالح مردم بوده است. 

جايز مي شمرد زيرا زماني كه از  براي مثال ابوبالل مرداس گرفتن عطايا از سلطان جائر را
بصره خارج شد اموالي را كه براي ابن زياد مي رفت گرفته و به اندازه سهم خود و يـارانش  

و گفت آنان اين اموال را تقسيم مي كنند همانگونه كـه   33از آن برداشت و بقيه را فرستاد.
تدالي از طرف ابن ابـاض  بنابراين اتخاذ روش اع 34نماز مي خوانند و ما با آنان نمي جنگيم.

برآمده از مقبوليت سيره ابوبالل در ميان مردم بصره و تناسب آن با زندگي قبائلي است كه 
به زندگي يكجانشيني به تدريج خو مي گرفتند. جايگاه سيره ابوبالل چنان بود كه نه تنهـا  

كـه ابـن ابـاض    تـوان گفـت    بنابراين مي 35اند. خوارج، بلكه شيعه و معتزله نيز آن را ستوده
روشي را دنبال كرد كه خوارج معتدل مانند ابوبالل در پيش گرفته بودند. ساكنان بصـره و  
معتدالن را از آن پس، منسوب به او و اباضي خواندند. البته اين احتمـال مغـايرتي بـا ايـن     
نظر ندارد كه علت اين امر، آن بوده است كه خوارج معتدل، ابن ابـاض را برگزيدنـد تـا در    

نامه معروف او به عبدالملك  36گويي بپردازند. مقابل خوارج تندرو و ديگر مخالفان به جواب
  37كند. مروان، اين امر را تأييد مي

گونه كه بر ساير بزرگان آن عصـر ماننـد    اين نكته قابل تأمل است كه منابع اباضي آن
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نها تكيه مي كننـد بـر   مسلم بن ابي كريمه و امثال آ ةابوبالل مرداس، جابربن زيد، ابوعبيد

ابن اباض تكيه ندارند. به عنوان نمونه، يكي از منابع متقدم اباضي كه از ابن سالم اباضـي  
جا كـه از فقهـا و    باقي مانده است آن بدءاالسالم و شرايع الدينبا نام  م) 886/ه  273( م 

اند  از آنان گرفته كند كه به تعبير نويسنده، اباضيان دين خود را نخستين ائمه اباضي ياد مي
در هر حال، عبداهللا بن اباض در ميان اباضيه بـه عنـوان    38برد. از ابن اباض هيچ نامي نمي

خر اباضي أآيد، بلكه تنها منابع مت ترين امام اباضيان به حساب نمي پايه گذار و اولين و مهم
ان متـأخر اباضـي   برند و يكـي از دانشـمند    از او به عنوان يكي از امامان اين طايفه نام مي

  درباره جايگاه عبداهللا بن اباض در ميان اباضيان مي گويد: 
اباضيه، عبداهللا بن اباض را يكي از ائمه مسلمانان و از بزرگـان تـابعين مـي    

سيره او را حفظ و تدوين نموده اند و سـخنان زيـادي از او در قضـاياي     دانند و
كـه   حال او را به مكان تقديس باال نمي برنـد همچنـان   شرعي نقل مي كنند با اين

   39هيچ شخص غير معصوم را در مرتبه تقديس باال نمي برند.
ن بـن  كه دومين امام آنـان پـس از ابـوبالل مـرداس، عمـرا      تصريح منابع اباضي براين

حطان بوده است، دليلي بر اين امر است كه ابن اباض پايـه گـذار روش اعتـدالي در ميـان     
از امامـان و  يكـي  خوارج بصره نيست. با اين حال، همه منابع اباضي، عمران بن حطـان را  

كه منـابع غيـر اباضـي چنـين      آورند. همچنان شخصيت هاي برجسته خويش به شمار نمي
  . دكنن ن نميموقعيتي را براي او بيا

به عنوان نمونه ابوالفرج اصفهاني، او را از مردم بصره و كسـي كـه بـه خـارجي بـودن      
و در وصف او آورده است كه گروهي از صحابه را درك نموده  40كند ور بود، معرفي ميهشم

ابوالفرج درباره گرايش او به خـوارج، دو روايـت    41و از آنها و عايشه روايت نقل كرده است.
كند. يكي اين كه او با زني از شراه ازدواج كرد به قصد اين كه آن زن را از عقيـده   بيان مي

كه ابتـدا نسـبت بـه خـوارج      ديگر اين 42خويش بازگرداند ولي خود به عقيده او متمايل شد.
    43بسيار دشمني مي كرد ولي چون با يك اعرابي خارجي مجادله كرد به عقيده آنان گرويد.
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ان بـن حطـان را از بزرگـان خـوارج معتـدل در بصـره، قبـل از        بعضي از مورخان، عمر
دانند كه پس از مرگ ابوبالل، رياسـت خـوارج معتـدل     انشعاب آنان در زمان ابن ازرق مي

زندگي خـوارج معتـدل در بصـره كـه از همـان       44بصره را در آرامش بر عهده داشته است.
بعان و پايگاهي براي نقـل،  هاي تأسيس اين شهر، محل حضور بسياري از صحابه و تا سال

ثبت، ضبط و تدوين روايت، تحصيل و تدريس معارف اسالمي شده بود با پيونـد، ارتبـاط و   
عالقه ميان آنان و صاحب نظران صحابه و تابعان و علما همراه گرديـد. ايـن ارتباطـات و    

اشته است به ناپذير د در مالطفت و ماليمت انديشه ها و افكار آنان، تأثيري انكارآنان آثار 
اي امري گريز ناپذير براي سكنا گزيدگان  ويژه كه پيوندهاي خويشاوندي و ارتباطات قبيله

  در شهر بود.
  

  جابر بن زيد
هايي كه اباضيه بـه عنـوان ائمـه و رهبـران اوليـه خـويش معرفـي         در ميان شخصيت

  ضـي و راويـان  خورد. مورخان متقدم ابا كنند، نام جابر بن زيد بيش از همه به چشم مي مي
يكي از  45بن زيد بوده است، تأكيد دارند. كه مؤسس حقيقي مذهب آنان، جابر ايشان بر اين

هـاي   هاي مهم تحوالت و تطورات انديشه هاي فقهي، كالمي و سياسي اباضيه، سال دوره
م) است؛ زيـرا از ايـن زمـان، ابـن      712/ه  93( م تا مرگ جابربن زيد 783/ه  64پس از 

هاي خوارج مانند ازارقه و صفريه جدا شد و در بصره ماندگار گرديد. اين  اير گروهاباض از س
شوند و به تدوين  زمان، دوره اي است كه اين دسته از خوارج به ساير مسلمانان نزديك مي

  پردازند. و تنظيم عقايد خود مي
صـاحب  بديهي است كه موضع معتدل اباضيه، امكان مالطفت و نزديكي آنان با افراد  

كرد. پس جاي ترديد نيست كـه يكـي از عوامـل     نام تابعان مانند جابربن زيد را فراهم مي
توجه خوارج به جابربن زيد، موقعيت علمي او و شخصيت مقبول او در ميـان مـردم بصـره    

گونـه كـه او نسـبت بـه خليفـه و عمـال امـوي موضـعي          بوده است. به طور قطع، همـان 
  كرد.ت به خوارج نيز نظر مخالفي ابراز نميآميز نگرفته است، نسب خصومت



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 55لسل ، شماره مس1392شماره سوم، پاييز  چهاردهم،سال           

 
 
 
 

185

شود كه ابن اباض در كليه امور بر فتواهاي جـابر بـن زيـد تكيـه داشـت و در       گفته مي
ترديـدي نيسـت كـه ايـن امـر       46.نمود كارها با او مشورت مي كرد و از آراي او متابعت مي

كـه   صـورت، ايـن  در هـر   47سبب شده است كه برخي، جابر بن زيد را اباضي مذهب بدانند.
شمارند به اين معنا است كه اين نحله نسـبت بـه    اباضيه، جابر بن زيد را از امامان خود مي

كه آيا جـابر اباضـي بـوده اسـت؟      ترند، ولي درباره اين تر و منطقي ساير خوارج بسيار معتدل
ر در شود كه جاب خورد؛ چرا كه به صورت متواتر بيان مي ترديد زيادي در منابع به چشم مي

    48زمان حيات خويش از اباضيه برائت جسته است.
در ميان اهل حديث و حسن نظر راويان نسبت به او، اين امر را بـه شـدت    جايگاه جابر

شـود كـه    و نقـل مـي   49شود ابن عباس او را ستوده است كه نقل مي كند. چنان تضعيف مي
مـن سـؤال مـي كنيـد،     گفت: چگونه از  كردند، مي چون اهل بصره از ابن عباس سوال مي

دانند بر اين عقيده  كه جابر را اباضي مي كساني 50كه جابر بن زيد در ميان شماست. حال آن
اباضـيان بـراي حفـظ     ،هستند كه در دوره اي كه جابر و ابن اباض در بصره حضور داشتند

كردنـد و ايـن    حيات و امكان توسعه دعوت خويش، به صورت تشكيالتي سري فعاليت مي
    51گرديد. ت به وسيله جابر بن زيد هدايت و رهبري ميتشكيال

گروهي بر اين باورند كه رياست فقهي و علمي به طور سري با جابر بـوده اسـت ولـي    
االت و مناظره با مخالفان اباضيه از هـر  ؤگوي س رياست ظاهري و سياسي به عنوان جواب

اضـيه بـه عنـوان گـروه     حقيقت هر چـه باشـد، اب   52گروه و مذهبي با ابن اباض بوده است.
معتدلي از خوارج، در اين زمان چندان به ساير مسلمانان نزديك شده انـد كـه نـه تنهـا در     
ميان آنان زندگي مي كنند بلكه در بسياري مسائل فقهي و اعتقادي با آنـان همـراه و گـاه    

  هم عقيده هستند. 
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  مسلم بن ابي كريمه
يري اين فرقه در بصره، نقش مهمـي  گ هايي كه در دوران شكل يكي ديگر از شخصيت

هايي  مسلم بن ابي كريمه است. مجموع روايت ةدر تدوين مباني فكري آن داشت، ابوعبيد

شود، گـواه اسـت كـه او در اواخـر      كه در منابع اباضي درباره مسلم بن ابي كريمه بيان مي
و دعـوت  ي دوره بني اميه و به نظر اباضيه، پس از مرگ جـابر بـن زيـد، تشـكيالت سـرّ     

كرده است. ترديدي نيست كه يكي از فقهاي بـزرگ   پنهاني اباضيه را در بصره رهبري مي
و پايه گذاران دعوت اباضيه و به ويژه توسعه دهندگان دعوت اباضـيه در خـارج از بصـره،    

  مسلم بن ابي كريمه بوده است.  ة ابوعبيد

قويـت دعـوت اباضـيان در    با توجه به جايگاهي كه منابع اباضي براي او در انسجام و ت
گيرند، گمان برتر آن است كه اباضيه به عنوان معتدل تـرين گـروه خـوارج كـه از      نظر مي

زمان مرداس بن اديه، خواهان زندگي در ميان جامعه اسالمي بودند به تـدريج و بيشـتر در   
زمان مسلم بن ابي كريمه به انديشه گسترش، ترويج، تدوين و نظام بخشـيدن بـه عقايـد    

زمان با شروع دعوت مخفي عباسيان و آغاز قرن دوم هجـري،   ويش برآمدند. اين امر همخ
  است.
بوده باشد و پس از او مسلم بـن ابـي   ه  93در صورتي كه مرگ جابر بن زيد در سال  

كريمه، رياست اباضيان را بر عهده گرفته باشد، بايد پـذيرفت در اواخـر قـرن اول و اوايـل     
هاي زيرزميني و دعوت  ن با شروع دعوت پنهاني عباسيان، فعاليتزما قرن دوم هجري، هم

پنهاني اباضيان به رهبري مسلم شروع گرديده است. در اين صورت بايد گفت كـه همـان   
عواملي كه زمينه گرايش به دعوت مخفي عباسيان را فراهم ساخت، زمينه سـاز تنظـيم و   

    53است.تشكيل دعوت مخفي در ميان اين دسته از خوارج بوده 
بنابه گفته منابع اباضي، ابوعبيده با تربيت و آموزش داعيان در بصره به شكل مخفـي   

و اعزام آنها به عنوان حمله علم به شهرهاي دور و نزديك ماننـد حجـاز، يمـن، خراسـان،     
حضرموت، عمان، مصر و بالد مغرب به صورتي هوشمندانه، بيشترين نقش را در توسـعه و  
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ها به صورت  ها از طريق تشكيل جلسات در خانه اين آموزش 54داشت. ترويج مذهب اباضيه
ترين داعياني كـه بـا ايـن روش آمـوزش يافتنـد، ابـوحمزه        گرفت. معروف مخفي انجام مي

و  55مختار بن عوف ازدي و بلج بن عقبه ازدي هستند كه بـه يمـن و حجـاز اعـزام شـدند     
  يمن و حجاز رهبري كردند.  در  56م 747/ ه 129هاي خوارج اباضي را در سال  جنگ

هاي ابوعبيده به اباضيان در ساير شهرها مانند اباضيه مغرب كه در امر عبدالجبار و  نامه
كـرده اسـت.    گواه است كه او، اباضيه را در همه جا رهبـري مـي   57الحارث اختالف داشتند

داعيان با عنوان  هايي از چنين، فعاليت اباضيه خارج از بصره از اين زمان و با اعزام گروه هم
العلم گسترش يافت و با حفظ اتحاد ميان آنـان و بصـره بـه عنـوان پايگـاه دعـوت        ةحمل

  انديشه اباضي گري به خارج از بصره راه پيدا كرد. 58،اباضيه
  

  نتيجه  
اي موجب شـكل گيـري    خوي اعراب بدوي و حيات اجتماعي در زندگي بياباني و قبيله

هنگام  ،گونه قبايل انديشه، مناطقي مانند بصره بود كه اين انديشه خوارج شد. خاستگاه اين
فتوحات در آن ساكن شدند. پيدايش تغيير و نوعي اعتدال در گروهي از اين فرقه در بصره، 

هاي مبتني بر آن بود كـه از زمـان    تابع پيدايش و ترويج نوعي اخالق شهرنشيني و انديشه
  نه پيدايش به وجود آمد و رشد تدريجي يافت.  جا، زمي تأسيس بصر و حضور ايرانيان در آن

كـم و   6كه در پرتو مصـاحبت بـا آن حضـرت    6صحابه پيامبر ،از طرفي ديگر
بيش از اخالق بدوي فاصله گرفته بودند و به طور نسـبي بـه اخـالق نبـوي آراسـته شـده       
بودند، الگوهاي مناسب و مؤثري بودند كه دست كم صفت سازگاري و تحمـل مخـالف را   

و در زمان  6اشكال مختلف و البته به شكل نسبي به اعرابي كه پس از وفات پيامبربه 
  كردند. دادند و توصيه مي فتوحات با اسالم آشنا شده بودند، تعليم مي

هاي خوارج كه به اعتدال روي آورده بودنـد   ها، وجود بعضي از شخصيت گذشته از اين 
احترام بودند و پيشواي برخـي از خـوارج   و به سبب شخصيت و موقعيت خود، مورد توجه و 
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شدند سبب شد تا بسياري از افراد اين گروه، راه اعتـدال و قعـود و تقيـه را در     محسوب مي
بودند و پـس  ة و برادرش عرو يةترين اين افراد، ابوبالل مرداس بن اد پيش گيرند. شاخص

اس و سـاير فقهـاي   از آن دو، جابربن زيد ازدي بود كه سخت تحت تأثير عبداهللا بـن عبـ  
  بصره قرار داشت.

جـا كـه    در اواخر قرن اول كه امامت اباضيان به دست مسلم بن ابي كريمه افتاد از آن 
هاي زير زميني و مخفي  شرايط سياسي موجب روي آوردن مخالفان دولت اموي به فعاليت

ا شكل دادنـد  اي ر هاي مخفي و سازمان يافته شده بود، اباضيه نيز به رهبري مسلم، فعاليت
هاي عباسيان در خراسـان، ايـران و عـراق، آنـان نيـز در يمـن و عمـان         زمان با قيام و هم
  هايي را سامان دادند و زمينه تشكيل حكومت آنان در عمان فراهم گرديد. قيام
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  هانوشتپي
                                           

. ابن اباض به اباض منسوب است. اباض به ضم همزه و تخفيف ياء الموحـد و الـف و    1
هـايي دارد   نخل، اي است كه كنار يمامه واقع شده است و به گفته ياقوت نام قريه، ضاد معجمه

جنـگ خالـدبن وليـد بـا     ، نـين چ نخلي در جاي ديگري ديده نشده است. هم، كه به بلندي آنها
 ذيل واژه اباض)، تابي ياقوت حموي،مسيلمه كذاب در همين محل واقع شده بود. (

، م1987، بيـروت: دارالكتـب العلميـه   ، المعـارف ، دينـوري . عبداهللا بن مسلم ابن قتيبه  2
دمشـق:  ، محمود الفـردوس العظـم   تحقيق، انساب االشراف، ؛ احمد بن يحيي بالذري339ص
، جمهـره انسـاب العـرب   ، علي بن احمـد ابـن حـزم   ، 15ص، 2ج ، م1939، يقظه العربيهدارال

الكامل في اللغه ، ؛ ابوالعباس محمد بن يزيد المبرد218ص ، م1998، بيروت: دارالكتب العلميه
الفـرق بـين   ، ؛ عبدالقاهر بن محمـد بغـدادي  603ص، 2ج، م1998، بيروت: دارالفكر، و االدب
 . 82ص، م1997، فاق الجديدهبيروت: داراال، الفرق

. به طور قطع شهرستاني كه شورش عبداهللا بن اباض را در زمان مروان بن محمـد بيـان    3
(محمد بن عبـدالكريم   عبداهللا بن اباض را با عبداهللا بن يحيي اباضي اشتباه كرده است.، كند مي

، 1ج، م1998، لعلميهبيروت: دارالكتب ا، تحقيق احمد فهمي محمد، الملل و النحل، شهرستاني
  ).131ص

  .  311، ذيل مدخل اباضيه، ص 2ش، ج1374نا، يتهران: بالمعارف بزرگ اسالمي،  ةدائر . 4
  .61ص، 4ج، م1999، بيروت: دارالعلم للماليين، االعالم، . خيرالدين زركلي 5
  .72م، ص2002التراث القومي و الثقافه،  ةمسقط: وزار، نشأة الحركة االباضيةعوض خليفات، .  6
عمان: كتابخانـه  ، رس 420نسخه خطي به شماره ، السيرة االباضية، . عده علماء االباضيه 7

، االمام جـابربن زيـد و آثـاره   ، . صالح بن احمد الصـوافي 48ص ، تابي، سيد محمد بن احمد
  . 234ص، م1997، التراث القومي و الثقافه ةمسقط: وزار
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بيـروت: روائـع   ، تحقيق محمد ابوالفضل ابـراهيم  ،تاريخ طبري، . محمد بن جرير طبري 8

  .566ص، 5ج، تابي، التراث العربي
  .559ص، 2ج ، پيشين، ابوالعباس محمد بن يزيد المبرد . 9

، نـا بي جـا : بـي  ، تحقيق محمد باقر المحمودي، و الموازنه المعيار، . ابوجعفر اسكافي 10
  .200ص، تابي

بيـروت: دار احيـاء   ، تحقيق مكتب تحقيق التـراث ، نهايةالبداية و ال، . اسماعيل ابن كثير 11
بيـروت:  ، تحقيـق علـي شـيري   ، الفتوح، ؛ احمد ابن اعثم319ص، 7ج ، م1998، التراث العربي

تحقيـق  ، اخبـار الطـوال  ، ؛ احمد بن داود ابوحنيفه دينـوري 270ص، 4ج ، م1991، داراالضواء
، ؛ احمـد بـن واضـح يعقـوبي    141ص، م1960، قاهره: دار احياء الكتب العربيه، عبدالمنعم عامر

. احمـد بـن يحيـي    193ص، 2ج ، م1960بيـروت: دار صـادر دار بيـروت:    ، التاريخ اليعقـوبي 
  .265ص، 12ج پيشين،، بالذري

ترجمـه محسـن   ، مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، . علي بن اسماعيل اشعري 12
  .68ص ، ش1362، تهران: انتشارات امير كبير، مويد

  .32ص، 5ج، پيشين، طبري. 13
  .518ص، 3ج ، م1965، دار بيروت -بيروت: دارصادر، الكامل في التاريخ، . ابن اثير 14
، 34ج ، م1993، بيـروت: دارالفكـر  ، تحقيـق سـهيل ذكـار   ، الطبقات، . خليفه ابن خياط 15

  .327ص
دمشـق:  ، تحقيـق عبـدالقادر االنـورط   ، شذرات الـذهب ، . عبدالحي بن احمد العكـري  16

  .58ص، 1ج، ه1406، دارابن كثير
، 2ج ، م1998، بيـروت: دارالكتـب العلميـه   ، االنسـاب ، . عبدالكريم بن محمد سمعاني 17

، تابي، بيروت: دارالقلم، تحقيق خليل المبس، طبقات الفقهاء، ؛ ابراهيم بن علي شيرازي205ص
  .96ص، 1ج 

  .518-519ص، 3ج، پيشين، ابن اثير . 18
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، قـم: شـريف الرضـي   ، تحقيـق سـامي مكـي العـاني    ، خبارالموفقياتا، . زبير ابن بكار 19

  .302ص، ش1374
  .517ص، 3ج، پيشين، ابن اثير . 20
  .304ص، پيشين، . زبير ابن بكار 21
بيـروت: نشـرات   ، تحقيق احسـان عبـاس  ، انساب االشراف، بالذري . احمد بن يحيي 22
  .181ص، جزء االول، 1974، االسالميه
  .182ص، . همان 23
  .181ص، پيشين، بالذري حمد بن يحيي. ا 24
الطبعـه  ، مسـقط: نشـراالهليه  ، فـي السـالم   الدينية و السياسـية الحركات ، . عمرفاروق 25
  . به نقل از مصباح الظلم رقيشي از منابع اباضي.113ص، م1999، االولي

  .181ص، پيشين، بالذري احمد بن يحيي . 26
  ت االباضيه در جيني.به نقل از طبقا، 105ص، پيشين، . عوض خليفات 27
  .563، 569ص ، 5ج، پيشين، طبري . 28
  .همان.  29
  .186ص، پيشين، بالذري . احمد بن يحيي 30
  .181ص، همان.  31
  .568ص، 5ج، پيشين، طبري . 32
  .519ص ، 3ج، پيشين، ابن اثير . 33
  .113ص، پيشين، عمرفاروق . 34
بيروت: داراحيـاء  ، فضل ابراهيمتحقيق محمد ابوال، شرح نهج البالغه، . ابن ابي الحديد 35

  .136ص، 3ج، م1965، التراث العربي
  .79ص، پيشين، عوض خليفات . 36
تـأليف تعـدادي از   ، السـيره االباضـيه  . براي اطالع بيشتر از متن نامه مراجعه شود به  37
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رس در محل كتابخانه سيد محمد بـن   420علماي اباضي كه به صورت نسخه خطي به شماره 

 نشـأة ( شود. هم چنـين بـه كتـاب    د بوسعيدي در ناحيه سيب عمان نگهداري مياحمد بن سعو
نشر وزاره التراث القومي و الثقافه سـلطنه عمـان كـه از    ، نوشته عوض خليفاتالحركة االباضية 
  نقل كرده است. المنتقاةكتاب الجواهر 

بيـروت:  ، تحقيـق قيرنـر شـقارس   ، بدء االسالم و شرايع الدين، . ابن سالم ابن اباضي 38
  .108 - 116ص، م1968، النشرات االسالميه

  .6ص، م2001، لندن: دارالحكمه، االباضيه بين الفرق االسالميه، . علي يحيي معمر 39
بيروت: ، تحقيق مكتب التحقيق داراالحياء، االغاني، . علي بن حسين ابوالفرج اصفهاني 40

  .109ص، 11ج، م1997، داراالحياء التراث العربي
  .نهما.  41
  .110ص، همان.  42
  .117ص، همان.  43
  .79ص، پيشين، . عوض خليفات 44
  .86ص ، همان . 45
، بيروت: دارالكتـب العلميـه  ، تحقيق عبدالقادر عطا، الطبقات الكبري، . محمد ابن سعد 46

  .180ص، 7ج، م1997
  .181ص ، همان.  47
، 7ج ،پيشـين ، ؛ محمـد ابـن سـعد   242ص، 2ج ، پيشـين ، بـالذري  . احمد بن يحيـي  48

سسـه  ؤبيـروت: م ، تحقيق مأمون الصاغر وجي، سير اعالم النبالء، ؛ شمس الدين ذهبي181ص
  .112ص، 9ج، پيشين، ؛ اسماعيل ابن كثير681ص ، 4ج، م1992، الرساله

  .175ص، 7ج، پيشين، محمد ابن سعد . 49
  .همان.  50
  .114ص، پيشين، عمرفاروق . 51
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  .79ص، پيشين، عوض خليفات . 52
  .117ص، پيشين، قعمرفارو . 53
  .103ص، پيشين، عوض خليفات . 54
  .118ص، پيشين، عمرفاروق . 55
  .375ص، 7ج، پيشين، طبري . 56
  .151ص، پيشين، عده علماء االباضيه . 57
  .119ص، پيشين، عوض خليفات . 58


