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نقش و جایگاه فکري و سیاسی نُکّار در میان خوارج 

  ال آفریقاشم

 1رضا روحی علی

  2علی غفرانی

  چکیده

رسـتم را در سـده دوم هاي مسلمان ساکن در شمال آفریقا بودند که دولت بنیاباضیه، از گروه

رسـتم در بندریغ بربرها و به وسـیله عبدالرحمنهاي بیهجري بنیان نهادند. این دولت، با حمایت

. اباضیان، توجه خاصی به جایگاه امام داشتند و تـا گذاري شدمغرب اوسط و در منطقه تاهرت پایه

شـود. بـه همـین جهـت، در زمـانی کــه کنـون، در همـه منـابع اباضـیه، ایـن احتـرام دیــده مـی

رستم در بستر مرگ قرار داشت، شورایی را جهت انتخاب جانشـین برگزیـد. در ایـن بنعبدالرحمن

فَنـدین بـود کـه بـا ایـن ضاي شورا، یزیدبنشورا، عبدالوهاب به جانشینی برگزیده شد. یکی از اع

مشـهور گردیدنـد. ایـن » نُکّـار«تدریج گروهی پیرو او شدند که به نـام انتخاب مخالفت کرد و به

  کم گروهی مستقل و داراي عقاید خاص شد.فرقه، کم

گیـري، شده بر فرقه نُکّار، علـل و چگـونگی شـکلهاي اطلاقمقاله حاضر، درصدد بررسی نام

مـذهب فندین، برخوردهاي نظامی نُکّار با اباضیه، دانشمندان نُکّاريه و سابقه زندگی یزیدبنجایگا

شـود. در ترین قیام سیاسی نُکّاریـه شـمرده مـیکیداد نُکّاري است که مهمو قیام ابویزید مخلدبن
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  شماریم. پایان نیز به تناسب اطلاعات تاریخی موجود، رئوس عقاید نُکّاریه را برمی

  ژگان کلیديوا

  کیداد، نُکّاریه.فندین، ابویزید مخلدبنرستم، یزیدبناباضیه، بنی

  مقدمه

هاي مسلمانی هستند که از اواخر قرن اوّل و اوایل قرن دوم هجري در اباضیان، از جمله گروه

ق) را در ایـن منطقـه 296-160رستم (منطقه شمال آفریقا نفوذ کردند و پس از چندي، دولت بنی

گذاشتند. بنا به گزارش مورخان، این دولت منشأ خـدمات علمـی و فرهنگـی بسـیاري بـوده بنیان 

  هاي موفقی را انجام دادند. ویژه اینکه آنان در جهت گسترش اسلام در افریقیه، تلاشاست؛ به

  پیشینه پژوهش درباره اباضیه و نُکّار 

ازآنِ محققـانی همچـون  هاي گسـترده مربـوط بـه اباضـیه و نُکّاریـه،فضل تقدم در پژوهش

 le manuscript arabo de zouaghaباشد. همچنین، موتلینسکی در کتاب لویسکی می

هــاي خطــی اباضــیان را معرفــی کــرده اســت. ژوزف شــاخت نیــز در ضــمن هــا و نســخهکتاب

هاي خطی بسیاري را در جنوب الجزائر یافته و آنها را در کتاب المکتبـات هاي خود، نسخهپژوهش

یوسـف اطفـیش زبـان، محمدبنمخطوطات الأباضـیه معرفـی نمـوده اسـت. از محققـان عربو ال

ق) مشهور به قطب الائمه، عَمرو خلیفـه النـامی و برخـی محققـان اهـل 1332(درگذشته به سال 

 اند.هایی در این باب انجام دادهعمان و لیبی، به موضوعات اباضیه تمرکز کرده، پژوهش

اند، اغلب به وسیله طرفداران و پیروان عبدالوهاب رقه نُکّار بحث کردهمنابع کهنی که درباره ف

و از مخالفان نُکّاریه بودند، نوشته شده است و از آثـار » وهابیه«یا » وهبیه«رستمی که معروف به 

پیروان نُکّاریه، مطلب چندان مفصلی در دست نیست. این موضوع، هرگونه قضاوت در مـورد ایـن 

 اي به این فرقه نشده است.شکل ساخته است. در منابع ملل و نحل نیز هیچ اشارهفرقه را بسیار م

ق) اشـاره 61حـدیر تمیمـی (د.بنتوان به ابوبلال مرداسمذهب، میاز نخستین مشاهیر اباضی

ق) بـر عهـده گرفـت کـه 86اباض تمیمـی (د.بنکرد. پس از او، رهبري سیاسی اباضیه را عبدالله

؛ الـدرجینی، 72 :1402انـد (ابوزکریـا، د، فضایل بسیاري در باره او نقـل کـردهمنابع تاریخی موجو

ق) بـود کـه از 135سعد (زنـده در سـال بن). از نخستین داعیان اباضیه، سلمۀ16-15: 2، ج1394
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اند. وي بربرها را بـه سـفر بصره به افریقیه وارد شد. او را نخستین داعی اباضیان در افریقیه دانسته

ق) فـرا بگیرنـد. اگرچـه 145کریمه (د.ابیبنکرد تا علوم را از ابوعبیده مسـلمتشویق می به مشرق

داننـد، امـا ایـن انتسـابِ بـه خـوارج، از تقریباً در تمامی منابعِ کهن، اباضیه را از خوارجِ معتدل می

    1د.ها و مقالاتی در رد این انتساب نگاشته انطرف بخش زیادي از اباضیه انکار شده و کتاب

رسـتم بنرستم بود. این دولـت، توسـط عبدالرحمنترین اقدام اباضیان، تأسیس دولت بنیمهم

گذاري گردید. او در قیروان رشد کرد؛ جایی کـه دعـوت اباضـیه در نژاد، در شمال افریقا پایهایرانی

کریمـه آنجا گسترش یافت و بنا به سفارش یکی از داعیان، به مشرق و نزد ابوعبیـده مسـلم ابـی

ق)، امام اباضیان رفت و پنج سال در آنجا به طور پنهانی تحصیل کرد. علت پنهـان شـدن 145(د.

؛ الشـماخی، 55 :1402کرد (ابوزکریـا، او، آن بود که از جانب امویان و عباسیان، احساس ترس می

و  ). عبدالرحمن، پس از چندي به قیروان رفـت21: 1ج ،1394؛ الدرجینی، 125-124: 1، ج1407

هاي مذهبی اباضیه و صفریه در مغرب نفوذ کـرده بـود. شروع به دعوت نمود. در آن زمان، اندیشه

ق) که اوّلین امـام اباضـیان در 144السمح معافري یمنی (د.بنعبدالرحمن با ابوالخطاب عبدالاعلی

بوزکریـا، شود، بیعت نمود و مدتی بعد، فرمانده سپاهیان وي در قیروان گردیـد (امغرب شمرده می

  ).31و27: 1، ج1394؛ الدرجینی، 57-59 :1402

ق) سـپاهی را بـه 158پس از گذشـت چهـار سـال از قیـام آنـان، منصـور خلیفـه عباسـی (د.

ق پیروز شد و ابوالخطـاب 144اشعث خزاعی فرستاد که در نبرد عنیفه در سال بنفرماندهی محمد

انده سپاه کـه جـان سـالم بـه در بـرده بـود، ). عبدالرحمن، فرم69 :1402به قتل رسید (ابوزکریا، 

ــدرجینی،  ــد (ال ــاب گردی ــا، 35-34: 1، ج1394جانشــین ابوالخط ــال 70 :1402؛ ابوزکری ). در س

رسـتم قمري، علما و دانشمندان شهر تاهرت با عبدالرحمن به امامت بیعت کردند و دولت بنی160

. در بـین اباضـیان و در دولـت گـذاري شـدبه عنوان اوّلین دولت مستقل در منطقـه مغـرب پایـه

رستم، منصب امامت، از جایگاه والا و بسیار بااهمیتی برخوردار بود. امـام عبـدالرحمن در سـال بنی

ق، وقتی که در بستر بیماري افتاده بود، شورایی را براي انتخـاب جانشـین تشـکیل داد. ایـن 171

فندین بـود کـه بـا ایـن بنشورا، یزید عبدالرحمن بیعت کرد. یکی از اعضايبنشورا، با عبدالوهاب

                                            
اسحاق اطفیش، و کتاب اللمعـۀ المرضـیۀ مـن به عنوان نمونه، ر.ك: کتاب الفرق بین الأباضیۀ و الخوارج تألیف ابی .1

اشعۀ الأباضیۀ نورالدین السالمی، و نیز کتاب اللمعۀ المضیئۀ فی تـاریخ الأباضـیۀ تـألیف بالحـاج قشـار. برخـی از 

جـاي کتـاب نشـأة الحرکـۀ ز پیروان این فرقه اسـت، در جاينویسندگان اباضی همچون عوض خلیفات که خود ا

 الأباضیۀ، این انتساب به خوارج را پذیرفته است.
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شـد. گفته مـی» نُکّار«تدریج پیروانی بر گرد او جمع آمدند که به آنان انتخاب مخالفت داشت و به

هـا و نیـز فندین، با برخوردهاي نظـامی شـدید و همچنـین، حمایتبنجنبش نُکّار به رهبري یزید

رفته به یک گروه و فرقه جداگانه بـا عقایـد و رو شد و رفتههاي علماي اباضیه روبهبرخی مخالفت

  نظرات خاص تبدیل گردید. 

ها و هاسـت، ایـن اسـت کـه زمینـههاي اساسی که این مقاله درصدد پاسخگویی بدانپرسش

هابی باعث گسترش آنان شـد؟ چـه نبردهـایی بـین علل انشعاب نُکّار از اباضیه چه بود؟ چه زمینه

موضع علماي مغرب در ارتباط با نُکّاریان چگونه بود؟ و در پایان، مبـانی آنان و اباضیه اتفاق افتاد؟ 

  شد؟اعتقادي مهم نُکّاریه در چه مواردي خلاصه می

  شده بر فرقه نُکّارهاي اطلاقنام

به معناي انکارکنندگان و نُکّاریه برگرفتـه از » جمع ناکر«این جنبش، علاوه بر نام مشهور نُکّار 

شـکنان بـه معنـاي پیمان» نکـث«مشـتق از » النُکّـاث«هاي دیگري چـون م، به نا»نکر«ریشه 

؛ 93 :1402به سبب انکار قدمت اسماي الهی (ابوزکریـا، » مُلحمه«)، 132: 1، ج1407(الشماخی، 

یزیـد بنبه سبب انتساب به نام رهبـر عالمشـان عبدالله» یزیدیه«) و یا 52: 1ج ،1394الدرجینی، 

اند. این گروه همچنـین، بـه علـت اینکـه فندین، معروف شدهبنیزید شانیاسیسفرازي و یا رهبر 

به معناي اهل نیرنگ پنهانی و سـرّي، همچنـین » نجویه«اغلب در حال اجتماع و نجوا بودند، به 

. چون قبیلـه شوندیم، شناخته افتدیممنسوب به فتنه و حادثه تلخی که اتفاق » شغبیه«به عنوان 

؛ 195تـا: (السـعدي، بـی اندشـدهنیـز نامیـده » مسـتاوه«، کردیمآنان حمایت  بربريِ المستاوه از

 Ei؛ 1027: 1429؛ معجم مصطلحات الاباضیه، 201-202: 2001؛ نامی، 156: 1406عبدالرازق، 

  ).195: 1379خواندند (جلالی مقدم، ). آنان خود را محبوبیون می1989: 8/112, 

  گیري فرقه نکارعلل شکل

ــه،  ــن فرق ــه یزیدای ــت ابوقدام ــال مخالف ــه دنب ــت بنب ــا امام ــاري ب ــی نُکّ ــدین یفرن فن

رستم، به وجود آمد. ابوقدامه، یکی از اعضـاي عبدالرحمن، امام اباضیان در دولت بنیبنعبدالوهاب

ق 171رستم، در پایان عمرش در سال اي بود که عبدالرحمن، نخستین امام بنیشوراي هفت نفره

مشخص کرد. در میان منابع کهن، تنها الـدرجینی از شـش تـن بـه عنـوان براي انتخاب جانشین 

 ،1394(الـدرجینی،  انـددهرباعضاي شورا نام برده که صحیح نیست و سایر منابع، از هفت نفر نام 
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  اساس، ابوقدامه، اوّلین زعیم جنبش نُکّار در عهد امام عبدالوهاب در تاهرت بود.). براین49: 1ج

فندین با امامت عبدالوهاب رستمی، به دو شکل اصلی روایـت وقدامه یزیدبنداستان مخالفت اب

  شده است:

تـر بـه نظـر فندین با امامـت عبـدالوهاب کـه تقریبـاً درسـتـ شکل اوّل روایت مخالفت ابن

رسد، از این قرار است که چون عبدالرحمن درگذشت، اهل شورا جمـع شـدند تـا امـام تعیـین می

هـاي مسـعود اندلسـی کـه از فقیهـان و افـراد ضاي شورا، به دو نفر بـه نامکنند. عموم مردم و اع

عبـدالرحمن، تمایـل داشـتند. پـس از دو مـاه بن، و  دیگـري عبدالوهابآمدیمپرهیزکار به شمار 

فندین که ظاهراً یاران و پیروانی در میـان وگو، سرانجام با عبدالوهاب به امامت بیعت شد. ابنگفت

ابتدا درصدد بود تا اعضـاي شـورا را بـا امامـت خـود همـراه کنـد، بـا انتخـاب  مردم داشت و در

عبدالوهاب سر سازگاري نداشت؛ اما چون دریافت که مردم تمایل قلبـی چنـدانی بـه وي ندارنـد، 

ولایت و رهبري عبدالوهاب را پذیرفت و به همراه گروهی از یارانش بـا عبـدالوهاب بیعـت کـرد و 

است. شاید رهبري او، باعث عطوفتش به مـا  ترمهربانبه ما از دیگران  عبدالوهاب نسبت«گفت: 

فندین و یارانش از جانب او نگران بودند و طمـع داشـتند تـا عبـدالوهاب با وجود این، ابن» بشود.

  ).86: 1402آنان را بر دیگران ترجیح دهد (ابوزکریا، 

او در میان هوادارانش شده بـود، وي  فندین و جایگاهعبدالوهاب نیز که ظاهراً متوجه نیات ابن

یفرن و در واقـع، از را به مناصب مهمی گماشت. شایان ذکر است که مادر عبدالوهاب، از قبیله بنی

؛ ابوزکریـا، 130: 1، ج1407؛ الشـماخی، 49: 1ج ،1394فنـدین بـود (الـدرجینی، خویشاوندان ابن

ان بیعت با عبدالوهاب، یک گروه مشـاور فندین در زم). ابن110: 1987؛ الحریري، 85-84: 1402

براي امام تعیین و شرط کرد تا عبدالوهاب در امور مهم بدون مشورت این گروه مشخص، تصمیم 

فندین و یارانش را باطل و بیعت عبـدالوهاب را کامـل گیري نکند. اما علماي اباضی این شرط ابن

دوم هجري)، تنها شرط امامت را حکومت بـر دانستند؛ به ویژه اینکه مسعود اندلسی (د. اواخر قرن 

فنـدین، در آغـاز سـاکت اساس کتاب خدا و سنّت رسول و آثار صالحین سلف ذکر کرده است. ابن

؛ الحجـازي، 87: 1402نظر کـرده اسـت (ابوزکریـا، شد و چنین نشان داد که از شرط خود صـرف

  ).Ei 1989: 8/113؛ 23: 2004؛ بربر، 45: 1421

جینی، عبدالوهاب چون به امامت رسید، امور دولت را بـه مردانـی دینـدار و اهـل بنا به نظر در

فندین و یـارانش کرد. ابنتقوا که طمعی در حکومت نداشتند، سپرد و در کارها با آنان مشورت می

چون این وضع را دیدند، دریافتند که آرزوي آنان در گرفتن حکومت باطل شده اسـت (الـدرجینی، 
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داده » وهابیـه« ترحیصـحیـا » وهبیه«. از این پس، به پیروان عبدالوهاب عنوان )48: 1، ج1394

اي نسـبت رسد که در بین اباضیان، امامت عبدالوهاب و پسرش افلح، از اعتبار ویژهشد. به نظر می

اي که در متون کهن، تنها از این دو بـا لقـب گونهرستم برخوردار بود؛ بهبه سایر امامان اباضی بنی

. (معجـم مصـطلحات انـدکردهیاد شده و سایر رهبران را تنها با نام امـام معرفـی » میرالمؤمنینا«

  )48: 1، ج1429الاباضیه، 

فندین پس از مدتی، راه مخالفت در پیش گرفتند و شرطی را که موقع بیعـت ذکـر پیروان ابن

متش باطـل اسـت. آنـان کرده بودند، مطرح و ادعا نمودند؛ چون امام به این شرط عمل نکرده، اما

همچنین، معتقد بودند خلافت مفضول با بودن فاضل، فاسد است و در میـان امـت، افـراد دیگـري 

؛ 88-89: 1402؛ ابوزکریــا، 131: 1، ج1407وجـود دارنـد کـه از عبــدالوهاب برترنـد (الشـماخی، 

). 139: 1428؛ درویـش، 56: 1423؛ ضـیائی، 40تـا: ؛ السعدي، بی46-48: 1، ج1394الدرجینی، 

هاي اباضیه، شاید تاریخ جـدایی ایـن گـروه، زودتـر از قیـام برحسب نوشته«لویسکی می نویسد: 

کریمه التمیمـی کـه ابیبنفندین صورت گرفته باشد. آنها خودشان را در زمان ابوعبیـده مسـلمابن

 Ei» (دنـدامام اباضیان بصره در اوایل نیمه نخست قرن دوم هجري بود، از اباضیه جدا کـرده بو

1989: 8/ 113.(  

گیري فرقـه نُکّاریـه ـ شکل دیگري از روایت مخالفت نُکّار با عبدالوهاب رستمی و علت شکل

الصغیر در کتاب تاریخ ائمه الرستمین بیان کـرده اسـت. بـه اعتقـاد را در میان منابع کهن، تنها ابن

کردند. آنان از ظلم قاضـی و می وي، قبایل مزاته و سدراته و سایر قبایل، هر سال به تاهرت کوچ

المال و فسق و جور رئیس شُرطه، به امام عبـدالوهاب شـکایت نمودنـد و از او خیانت مسئول بیت

  کار گیرد.خواستند تا آنان را عزل کند و افراد صالحی را به

ابتدا امام با این خواست آنان موافقت کرد؛ ولی پس از چندي، بزرگان قوم و مشاوران نزدیـک 

امام، بر او وارد شدند و امام را از تسلیم شدن در برابر خواست قبایل منع کـرده، گفتنـد: چـون تـو 

-آیند و بر کارهاي تو یا فرزنـدت خـرده مـیرا عزل کنی، فردا بزرگان قبایل نزد تو می آنهاامروز 

وهاب، جـواب وگو، مشـاوران عبـدالگیرند و بعد از آن، تو در امان نخواهی بود. به دنبال این گفـت

رو، معترضـان از مجلـس یک از کارگزاران را عوض نکردنـد. ازایـنمنفی به معترضان دادند و هیچ

اي به نام کدیۀ النُکّار رفتند. به همراه آنان، افراد دیگري نیز کـه قصدشـان خارج شدند و به منطقه

ه بـه نُکّـار مشـهور عزل امام عبدالوهاب بود، خارج شده، به مخالفت با عبـدالوهاب برخاسـتند کـ

  شدند.
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عبدالوهاب چون از محل و قصد آنان آگاه شد و دریافت آنان از هدف خود دسـت برنخواهنـد 

داشت، ابتدا تلاش کرد تا آنان را با پند و اندرز مهار کند؛ اما نتیجه نگرفت. او بـا مشـورت بزرگـان 

ن را کشت و تعداد کمی توانستند دربار خویش، به آنان یورش بُرد و در زمانی اندك، بسیاري از آنا

جان سالم به در بَرند و از میدان جنگ بگریزند. عبدالوهاب کـه از ایـن پیـروزي احسـاس قـدرت 

وسـیله، از کرد، پس از بازگشت، با دادن هدایا به اطرافیان خـویش، جشـنی برپـا نمـود و بدینمی

ینکه ایـن روایـت، واحـد بـوده و در ). با توجه به ا53-56: 1375صغیر، اطرافیانش تقدیر کرد (ابن

  هیچ منبع دیگري نیامده، صحت آن جاي تأمل دارد.

  گذار نُکّاریهفندین، پایهبنیزید

کـه مخـالف و دشـمن او » وهبیـه«فندین، در منابع فرقه بنتنها اطلاعات موجود در باره یزید

زمان تولد، مراحل رشـد، دوره شود. او منسوب به قبیله یفرن بود و هیچ گزارشی از بودند، دیده می

تحصیل، استادان و شاگردان وي در دست نیست؛ ولی بدون شک، وي جایگاه علمی ممتـازي در 

  رستم در شوراي هفت نفره انتخاب شده بود.بنبین اباضیان داشته که توسط عبدالرحمان

بـود و در فنـدین نیروهـایی از اطـراف تـاهرت گـرد آورده به گزارش منابع فرقـه وهبیـه، ابن

خاست و نقشه قتـل او را در سـر آورد، به دشمنی با عبدالوهاب برمییی که به دست میهافرصت

کـرد و در آغـاز بـه پروراند. عبدالوهاب که نگران به وجود آمدن فتنه بود، با آنان برخورد نمـیمی

اب با توسـل بـه نیروهایش دستور داده بود تا دست به سلاح نبرند. در یک نوبت، مخالفان عبدالوه

نیرنگ و قرار دادن فردي مسلّح در داخل یک تابوت و انتقال آن به قصر، قصد قتل عبدالوهاب را 

؛ 93-95: 1402؛ ابوزکریـــا، 132: 1، ج1407؛ الشــماخی، 56: 1ج ،1394داشــتند (الــدرجینی، 

و  آمیــز). داســتان ایــن نیرنــگ، افســانه91: 29: ج1415؛ اطفــیش، 115-116: 1987الحریــري، 

  رسد و در صحت آن، تردیدهاي جدي وجود دارد. اي به نظر میاسطوره

فنـدین از فنـدین بـا عبـدالوهاب شـد، شـناخت ابنمسئله مهمی که باعث مخالفت جدي ابن

ضعف و ناتوانی عبدالوهاب در مقـام امامـت بـود و امامـت او را باعـث آثـار نـامطلوبی در جامعـه 

زودي خودرا نشان داد، به وجود آمدن حکومـت مـوروثی که به تاثیر سوء آن نیترمهمدانست. می

تـا: هاي مهم به برخی از عناصر وابسته به خود بـود. (النجـار، بـیسلطنتی و دادن مناصب و پست

). در متون کهن موجود که همگی به نفع اباضیان نوشته شده، 156: 1406؛ عبدالرزاق، 116-117

آوردن قدرت ذکر شده اسـت (بـه عنـوان نمونـه، دستست و بهفندین، حبّ ریاتنها علت قیام ابن
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). به هر صورت، این داستان، بیانگر نخستین جـدایی و انشـقاق 113-114: 1987ر.ك: الحریري، 

اي تـدریج بـه فرقـهکه خواهیم دید، این دسته جداشـده، بهیک دسته از فرقه اباضیه است و چنان

  ها و عقاید کاملاً متفاوتی را براي خود برگزیدند.جداگانه و مستقل تبدیل شدند و اندیشه

  برخوردهاي نظامی نُکّار با اباضیه

گیري نُکّاریـه هاي اوّلیه شکلمنابع تاریخی، از سه نبرد بزرگ میان نُکّاریان و اباضیان در سال

کـه  ترین نبرد میـان آنـان، زمـانی رخ داداند. نخستین و مهمدر اواخر قرن دوم هجري، یاد کرده

فندین که مترصد فرصتی بود تـا بـه بنعبدالوهاب براي کاري از شهر تاهرت خارج شده بود. یزید

اباضیان ضربه وارد کند، به همراه گروهی از یارانش تصمیم گرفـت بـا یـورش بـه شـهر، آنجـا را 

ت و عبدالوهاب از شـهر، مـوفقیتی بـه دنبـال نداشـبنتصرف کنند. این حمله، با دفاع جانانه افلح

؛ 134-133: 1، ج1407فندین در این نبرد کشته شد و سپاهیانش شکست خوردند (الشـماخی، ابن

). بـه گـزارش برخـی منـابع 140: 1428؛ درویـش، 56: 1423؛ ضیائی، 195: 1379جلالی مقدم، 

). ایـن نبـرد، ضـربه 39: 1423هزار نفـر بـود (البـارونی، فندین بیست تاریخی، تعداد نیروهاي ابن

؛ 59-60: 1، ج1394ی به نُکّار وارد کرد و حدود دو هزار نفر از آنان کشته شدند (الـدرجینی، سخت

  ).97-96: 1402ابوزکریا، 

نُکّاریه، پس از این شکست نظامی، به علماي اباضی مشرق روي آوردند و از دو عالم معـروف 

ــام ربیع ــی ام ــب (د.بنمشــرق، یعن ــند در حــدیث، 170حبی ــاب المس ــاحب کت ــده ق) ص و ابوعبی

ق)، در باره جواز و لزوم بیعت با عبدالوهاب رستمی نظرخواهی و کسـب 145کریمه (د.ابیبنمسلم

). آن دو 52: 1، ج1394ر.ك: الـدرجینی،  المعرد،بنمقایسـه شـود، اباغسـان مخلـدتکلیف کردند (

تند و آنـان را مرتـد فندین بیـزاري جسـعالم، بیعت با امام عبدالوهاب را کامل دانسته، از اقدام ابن

اي شمردند و کسانی را که با آنان شورش کرده بودند، ستمکار دانستند. این دو دانشـمند، در نامـه

مشروح، تنها ویژگی امام را عمل به کتاب خدا و سیره سلف صالح ذکر کردنـد (الـدرجینی،  به طور

: 1411؛ قشـار، 26تـا: ی، بی؛ الوارجلان46: 1421؛ الحجازي، 91: 1402؛ ابوزکریا، 53: 1، ج1394

فندین و یارانش، دو فرستاده از سوي فقهاي مشرق بـه ). بنا به روایت درجینی، پس از قتل ابن21

فنـدین و یـارانش بیـزاري تاهرت آمدند و ولایت عبدالوهاب و امامـت او را تأییـد کردنـد و از ابن

  ).57: 1، ج1394جستند (الدرجینی، 

تکه شدن او توسط پیـروان نُکّاریـه عبدالوهاب رستمی و تکهبنمیموننبرد دوم، به دنبال قتل 
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اتفاق افتاد. میمون، فرمانده سواره نظـام بـود و پـدرش او را والـی شـهر تـاهرت قـرار داده بـود. 

عبدالوهاب زمانی که جسد او را دید، دو پسر میمون را براي بررسی مسئله فرستاد و چون مطمـئن 

فنـدین کشـته اند، جنگ خونینی به راه انداخت و تعداد بسیاري از یاران ابنتهشد که نُکّار او را کش

رسـید (الـدرجینی، شدگانی که نامشان هارون بود، بـه سیصـد نفـر مـیکه کشتهايگونهشدند؛ به

ــماخی، 60: 1، ج1394 ــران، 136: 1، ج1407؛ الش ــاعمی و دیگ ــا، 435: 2، ج1421؛ باب ؛ ابوزکری

میمون را فرزند عبدالرحمن، یعنی برادر عبدالوهاب ذکر کرده اسـت. اگـر  ). بکري،98-99: 1402

پایه خواهد بود. دور از ذهـن نیسـت کـه وهبیـه این روایت صحیح باشد، این داستان از اساس بی

  ).159: 1406این داستان را براي توجیه حمله عبدالوهاب بر نُکّارساخته باشند (عبدالرزاق، 

عبدالوهاب رستمی، نبرد دیگري در منطقه طـرابلس میـان دو بنفلحپس از به قدرت رسیدن ا

: 1412سمح شکست خوردنـد (حسـین، بنطرف روي داد که نُکّاریه به رهبري فردي به نام خلف

). در پی این شکست، نُکّاریه به جبال تاهرت پناه برده و ضمن همراهـی 42تا: ؛ الجعبیري، بی29

ي سیاسی بربرهـاي سـدراته و مزاتـه کـه هاامیقچندي، در شکل با قبایل اطراف تاهرت، پس از 

  ).159: 1406کردند، ظهور پیدا کردند (عبدالرزاق، امامت عبدالوهاب را انکار می

  نُکّار موافق علماي 

  معروفبن. ابومعروف شعیب1

ت دانشمندان اباضی و صاحب بالاترین پایگاه علمی در تـاهر نیتربرجستهابومعروف شعیب، از 

فنـدین بود که جنبش نُکّاري را تأیید کرد. او از مصر به تاهرت رفـت و بـا امـام عبـدالوهاب و ابن

؛ 28: 1، ج1421فندین را تأیید و تلاش کرد تا یارانی براي او گرد آورد. (معمر، ملاقات داشت و ابن

). 11: 2، ج1421؛ بابــاعمی، 29: 1423؛ البــارونی،29: 1412؛ حســین، 57: 4، ج1384معمــر، 

ابومعروف، پس از شکست و قتل یزیـدبن فنـدین و دشـمنی بـا عبـدالوهاب، ناچـار بـه طـرابلس 

بازگشت و به همین سبب، علماي اباضی او را از جایگـاهش خلـع کردنـد و از او بیـزاري جسـتند 

 ). وي در لیبی و25و8تا: ؛ الوارجلانی، بی136-135: 1، ج1407؛ الشماخی، 106تا: (الجعبیري، بی

جنوب تونس، یک نهضت مذهبی به وجود آورد که هدف آن، مخالفت با جمهـور اباضـیه بـود. در 

این جهت، او عقاید برخی مذاهب دیگر را که مورد قبول اباضیه نبود، در آن مذهب وارد سـاخت و 

ها، ). اندیشـه15: 1421؛ معمـر، 28: 1377توانست نُکّاریه را بـه جبـل نفوسـه وارد کنـد (عـرب، 

 Eiت و روایات شعیب مورد قبول نکاریان قرار گرفـت و اعتبـار حـدیثی والـایی پیـدا کـرد (نظرا
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1989: 8/112.(  

گذاران واقعی جنبش نُکّار است. نُکّار به وسـیله او و پیـروانش، صـاحب رو، شعیب از پایهازاین

گذشـت حـدود اي مستقل گردید. پـس از تدریج فرقهها و آثاري در عقاید و اصول شد و بهاندیشه

یزیـد الفـزاري بنعبدالله آنهـا نیترمهمیک قرن، بزرگان دیگري از جنبش نُکّار حمایت کردند که 

منصور (قـرن بنعبدالعزیز، ابوالمورج عمروبن محمدالسدوسی و حاتمبنق)، ابوسعید عبدالله3(قرن 

؛ 35تـا: بـی؛ النجـار، 174: 16؛ همـان، ج315 :22، ج1415باشـند (أطفـیش، دوم هجـري) مـی

-گـذاران اندیشـه). این چهار دانشمند نُکّاري، به عنوان حامیان اصلی و پایـه180تا: الجعبیري، بی

  شوند.هاي نُکّاریه شناخته می

ابوعبیده ضمن مخالفت با آنان و انکار برخی افکارشان، آنان را از مجلس درس خود طرد کـرد 

ن با استادشان، بحث قضـا آناعات مورد اختلاف ). از جمله موضو135-134: 1، ج1407(الشماخی، 

و قدر الهی بود. آنان پس از مدتی، توبه کردند و اجازه حضور در درس اسـتاد را پیـدا نمودنـد؛ امـا 

پس از فوت ابوعبیده، آنان بار دیگر به نظـرات قبلـی خـود بازگشـتند و از طـرف ربیـع، جانشـین 

  ).201: 2001اریه در برابر وهبیه پرداختند (النامی، ابوعبیده طرد شدند. آنان به تقویت حرکت نُکّ

  یزید الفزاريبن. عبدالله2

). 254و  281: 3، ج1403یزید، مدتی به عنوان امام نُکّاریه برگزیده شد (الوارجلـانی، بنعبدالله

آمدنـد. وي خـراز او در قرن سوم، در کوفه اقامت داشت و یارانش براي استفاده علمی پیش او می

). وي مقالات و کتبـی را در 204: 3، ج1404حکم بود (مسعودي، بندوزنده چرم) و شریک هشام(

یزیـد المسـتاوي خوانـده و بنتأیید و تقویت نُکّار تألیف کرد. بارونی، عبدالله فوق الـذکر را عبدالله

ل درسـت ). اگـر ایـن اسـتدلا54: 1423معتقد است که فرقه مستاوه، پیروان او هستند (البـارونی، 

آید. یک نسخه خطی از کتابی با عنـوان اي از پیروان نُکّاریه به شمار میباشد، فرقه مستاوه شاخه

). این اثر، تنها کتابِ باقیمانـده از یـک 16: 2، ج1421الردود به وي نسبت داده شده است (معمر، 

و متکلمان خـوارج دانسـته  ندیم، او را از بزرگان). ابن203: 2001فقیه نُکّاري در فقه است (النامی،

  ).341: 1346ندیم، را نام برده است (ابن شیهاکتابو چند اثر از 

  . ابوعمار عبدالاحمید الاعمی 3

زیسـت و کیداد از امام نُکّاري بود که در اواخـر قـرن سـوم مـیبنابوعمار، استاد ابویزید مخلد

گروه نُکّار، ابویزید را بـه عنـوان شـیخ  مدتی رهبري نُکّار را بر عهده داشت. پس از مرگ ابوعمار،
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  ).196 :1379؛ جلالی مقدم، 183: 1386مؤمنان واقعی به امامت برگزیدند (لویسکی، 

  ق)350-300زرقوم نفوسی (بن. ابوربیع سلیمان4

). وي 273تا: ابوربیع، از دیگر علماي نُکّاري بود که در ابتدا مذهب اباضی داشت (السعدي، بی

الجمیع ملازم شد و بـه همـراه او، بـه تـوزر در ن و افراد زاهد نفوسه بود که با شیخ ابناز دانشمندا

تونس آمد. سپس، براي تحصیل به همراه او به سجلماسه رفت. در این سفر بـود کـه بـا ابویزیـد 

الجمیع، در سجلماسه ماند و پـس از آن، بـه کیداد همراه شد و تا زمان مرگ استادش، ابنبنمخلد

، 1421کرد (بابا عمـی، ن مفتی تعیین شد. او افراد مختلفی را آموزش داده، به نُکّار دعوت میعنوا

  ). 202: 2ج

  یمانی بن. هارون5

یمانی بود که نویسـندگان اباضـی او را بندر میان علماي نامدار نُکّاري، شخصی به نام هارون

سـیرة مجموعه اباضـی عمـان معـروف بـه اي از او با وهبیان در اند. مناظرههارون مخالف خوانده

  ).183: 1386موجود است (لویکی،  العمانیۀ

  ق) 968ابراهیم التلاتی الجربی (درگذشته به سال بن. داود6

ابـراهیم بـود. او کـه طرفـداران بنزیسـت، داوداز دیگر علماي نُکّاري که در قـرن دهـم مـی

حکومتی را در جربه بـر عهـده گرفـت. او  بسیاري در میان عالمان داشت، ریاست عزّابه و مجلس

مجاهدي مجتهد در دعوت بود و ریاست نُکّار را به او واگذار کردند. وي بـا درغـوث پاشـا ترکـی، 

، 1421فرمانده نظامی عثمانی، در زمان استیلاي عثمانیان بر جزیره جربه جنگیده بود (بابـا عمـی، 

  ).140: 2ج

  علماي مخالف نُکّاریه

الذکر، عالمان اباضـی بسـیاري هـم بودنـد کـه آثـاري در ردّ ندان نُکّاريِ فوقدر مقابل دانشم

ق) (بابـا 3یوجین الیراسـنی (اواخـر قـرن بنتوان به: یسـجامی آنهااند؛ از جمله نُکّاریه تألیف کرده

ــی،  ــعید468: 2، ج1421عم ــرن بن)، س ــل ق ــی، 4زنغیل (اوای ــا عم ) و 176: 2، ج1421ق)، (باب

خالد، دوازده اثر در ردّ نُکّـار تـألیف کـرده ابیبنق) اشاره کرد. محمد5الد (نیمه قرن خابیبنمحمد

). مخالفـان 358: 2، ج1421است. او از دانشـمندان برجسـته در سـیر و تـراجم بـود (بابـا عمـی، 
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ه کـکردنـد؛ چنانهاي نُکّاري، گاه به صورت گروهی به تألیف آثاري در ردّ نُکّاریه اقدام میاندیشه

تـا: انـد (السـعدي، بیگروهی از دانشمندان جربه، اثري به عنوان کتاب الرد علی نکاث تألیف کرده

195.(  

  کیدادبنقیام ابویزید مخلد

ــا قیــام ابویزیــد  نیتربرجســتهحرکــت سیاســی و  نیتــرمهم دوره قــدرت نظــامی نُکّاریــه، ب

توانست بر بخش بزرگـی از شـمال  ق،336تا  316کیداد یفرنی به ظهور رسید. او از سال بنمخلد

ي سودانی و در قبیله یَفرن متولد شد. او که مردي دینـدار بـود، مادرآفریقا مسلط شود. ابویزید، از 

نمود. او در ابتدا مذهب اباضی اي داشت و با دریافت کمک از مردم، گذران عمر میزندگی فقیرانه

ي، امام وقت نُکّاریه، به شاگردي او درآمد و مـذهب داشت؛ اما پس از دیدار با ابوعمار الاعمی نُکّار

شد، به صاحب الحمـار نیـز مشـهور شـد. ابویزیـد، نُکّاري را از او فراگرفت و چون بر خر سوار می

خواندنـد دانست (استعراض) و طرفداران ابویزید او را شیخ المؤمنین میخون مسلمانان را حلال می

)EI ,1989: 8/113 اثیـر، ؛ ابن83و93: 1، ج1400عذاري، ؛ ابن135: 6، ج1391خلدون، ؛ ابن

خلـدون او ). ابوعمار از بزرگان نکاري بود؛ هرچند ابن186: 2، ج1418؛ مقریزي، 188: 7، ج1415

). پـس از مـرگ 183: 4، ج1391خلـدون، را با عنوان عمـار و بـا لقـب صـفري آورده اسـت (ابن

اي به نام عزّابـه تشـکیل رگزیدند. ابویزید، شوراي دوازده نفرهابوعمار، ابویزید را به امامت نُکّاریه ب

: 1386داد و کسانی را که در امر حکومت با او در ارتباط بودند، در آن شـورا شـرکت داد (لـویکی، 

ق و در زمـان حکومـت 316). او از سال EI ,1989: 8/113؛ 196 :1379؛ جلالی مقدم، 183

یان قیام کرد. بربرهاي زناته جبل اوراس و علماي مـالکی شـهر القائم، خلیفه فاطمی، بر ضدّ فاطم

  طرف باقی ماندند.قیروان، او را تأیید کردند؛ اما اباضیه با او همراه نشدند و کاملاً بی

سرعت تمام افریقیه را تصرف کرد و در شهرهاي مختلف، کشتار و قتل و غارت بـه ابویزید به

). او، مهدیـه، مرکـز 236و215: 2، ج1424ت درآورد (البکري، راه انداخت و عده زیادي را به اسار

فاطمیان را نیز محاصره کرده بود که القائم فاطمی از دنیا رفت؛ اما پسرش منصور، خبر مرگ پـدر 

بـرداري نکنـد. بـا مقاومـت فاطمیـان در مهدیـه، را مخفی نگه داشت تا ابویزید از این وضع بهره

دا شدند و بین بربرها اختلاف افتاد و نیـروي ابویزیـد کـاهش زیـادي تدریج مالکیان از ابویزید جبه

گیري طرفـدارانش از وي، افـراط یافت. بدون شک، یکی از عوامل اصلی ضـعف ابویزیـد و کنـاره

شد (الـدرجینی، شدید او در کشتار و تجاوز به زنان بود که باعث وحشت و رنجش خاطر مردم می
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مناد صنهاجی، ابویزید را شکست بن، منصور با کمک زیري). پس از چندي100-101: 1، ج1394

سختی داد و پس از کشتن وي، دسـتور داد پوسـتش را کندنـد و پُـر از کـاه کردنـد و در مهدیـه 

ــد (ر.ك: ابن ــر، آویختن ــري،  191: 7، ج1415اثی ــد از آن؛ الحمی و 133،140، 20،76: 1980و بع

عـذاري، و بعـد از آن؛ ابن135: 6، ج1391خلـدون، ؛ ابن85: 2، ج1403جاهاي دیگر؛ الوارجلـانی، 

-186: 1375؛ دفتـري، 76-75: 1401حمـاد، ؛ ابن195تا: ؛ السعدي، بی216 -220: 1، ج1400

ها و عقاید نُکّاریه شکل گرفته، این دوره به عنـوان عصـر طلـایی ). در دوران ابویزید، اندیشه187

  ).195تا: تی توانست به اندلس نیز راه یابد (السعدي، بیاي که او حگونهشد؛ بهنُکّاریه شناخته می

کیداد، پسرش ایوب را به عنوان سفیر، بـه نـزد خلیفـه الناصـر ق، ابویزید مخلدبن335در سال 

م)، حاکم اموي در اندلس فرستاد که مـورد اسـتقبال گـرم الناصـر قـرار 961-912ق/300-350(

طاعت، و نیز طلب کمک و یاري از الناصـر بـود. ایـن گرفت. هدف از این سفر هم اعلان التزام و ا

هاي خوب از سـوي الناصـر، بـه قیـروان سفارت، مورد قبول و پذیرش قرار گرفت و ایوب با وعده

هاي موجـود ). پس از قتل ابویزید، نُکّاریان از سوي تمامی گروه390: 2، ج1963ابار، بازگشت (ابن

داران ابویزید را در همه جا تعقیب کردند و مالکیان نیز کـه رو شدند. فاطمیان، طرفبا مخالفت روبه

دادنـد کـه در آغاز با آنان همراه بودند، از پیروان ابویزید انتقام گرفتنـد. اباضـیان نیـز اجـازه نمـی

). پس از ابویزید، فرزنـدش فضـل، 17-16: 2، ج1421نُکّاریان در سرزمینشان باقی بمانند (معمر، 

-102: 1، ج1394بدون اینکه کاري از پیش ببرد، کشـته شـد (الـدرجینی، دست به قیام زد؛ ولی 

هـاي سیاسـی رو، حرکت). همچنین، برخی از یاران وي به دست فاطمیان از بین رفتند. ازاین104

هایی در ارتباط با این قیـام بـزرگ نُکّاریه به طور کامل خاموش شد. برحسب نظر لویسکی، نشانه

  ).EI,1989: 8/113است ( در جزیره جربه یافت شده

  عقاید نُکّار

رو، درباره مبانی اعتقادي نکّاریه، اثـر مکتـوب خاصـی از نُکّاریـان بـاقی نمانـده اسـت. ازایـن

بسیاري از عقاید آنان را باید از منابع وهبیه که رقیبان و مخالفان نکاریه بودند و چند رسـاله در ردّ 

هاي وهبیه نیـز خـالی از عنـاد و دسـتبرد و بزرگنمـایی نوشتهآورد. دستاند، بهعقاید نُکّاریه نوشته

نخواهد بود. از سوي دیگر، نُکّاریان به جهت کمیِ تعداد و ترس از مخالفان، اعتقادات خود را بروز 

ق)، 3یزیـد الفـزاري (قـرن بنها و تعـالیم دانشـمندان برجسـته نُکّـاري: عبداللهدادند. آموزشنمی

ــبنابوســعید عبدالله ق)، 2منصــور (قــرن بنمحمدالسدوســی و حاتمدالعزیز، ابوالمــورج عمروبنعب
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همچون سندي موثق مورد قبول نُکّاریان بود. عقاید ایشان را بارها ابوغانم بشـر خراسـانی (قـرن 

ترین کتب فقهی اباضـی بـود، ترین و از مهمخود که قدیمی دوم و سوم هجري) در کتاب المدونه

ــگ،آورده  ــا اندیشــه123: 1381 اســت (مادلون ــادي، ب ــت فکــري و اعتق ــه از جه ــاي ). نُکّاری ه

یزید الفزاري، و از نظر کلامی و فقهی با دانش شعیب و سـه شـاگرد دیگـرش، و از نظـر بنعبدالله

-؛ الملشوطی، بی1027: 1429شود (معجم مصطلاحات الأباضیه، سیاسی با قیام ابویزید تقویت می

  ).128 تا:

وجوي بسیار و بـا اعتقاداتِ نُکّاریه، کاملاً مشهود است و مطالب ذیل، با جست فقر منبع در باب

  استفاده از منابع در دسترس گردآوري شده است:

از نظر دینی، فرقه نُکّاریه بر دو اصل مهم متمرکز است: نخسـت اینکـه امامـت مفضـول، بـا 

شـود، قد امامت مطرح مـیبودن فاضل، صحیح نیست. دوم اینکه امامت با شروطی که در زمان ع

: 1، ج1421صحیح است و چون امام به این شروط عمل نکند، امامتش ساقط خواهد شد (معمـر، 

  ).17تا: ؛ البرادي، بی273

اند که در مخالفت با اباضیه بوده است. کردههایی را مطرح وچند مورد، اندیشهنُکّاریه در بیست

  آنها به شرح زیر است: نیترمهم

  کند؛خداوند و دشمن، براي خداوند با وضعیت جامع تغییر می ـ ولایت

  )؛17تا: اند (البرادي، بیـ اسماي خداوند مخلوق

  ـ نماز جمعه، پشت سر امامِ ستمگر، جایز نیست؛

  ـ گرفتن عطایاي ملوك، حلال نیست؛ 

  ـ خداوند به نوافل دستور نداده است؛ 

  نیستیم؛  آنهاند؛ ولی ما ملزم به علم و شناخت به کـ خداوند ما را ملزم به عمل به فرایض می

  ـ حرامِ مجهول، حلال است؛ 

  ـ شرب خمر اگر از روي تقیه باشد، جایز است؛

  توان به وقوف رفت؛ ـ از ولایت می

  جمع شوند؛  شانیهمگشود؛ تا اینکه مردم ـ حجت به پا داشته نمی

شود، جایز نیست که اوي دیگر دعوت میـ کسی که دعوت اسلام به او نرسیده و به ادیان سم

  اجابت کند؛ 

  ها، حق در سخن یک معنا دارد؛ ـ با وجود اختلاف اندیشه
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  ـ مخالفت با حق، بر مردم سخت است؛ 

؛ بربر، 39 -37تا: ؛ النجّار، بی128تا: ـ در مورد اطفال باید وقوف صورت گیرد (الملشوطی، بی

؛ درویش، 208-207: 2001؛ النامی، 195تا: السعدي، بی ؛276: 1، ج1421؛ معمر، 25-24: 2004

  )؛  48-47: 1421؛ الحجازي، 140: 1428

؛ 429: 28، ج1415رسـاند (أطفـیش، شود، نُکّاریه او را بـه قتـل مـیـ زمانی که زن مرتد می

  )؛266: 3، ج1403الوارجلانی، 

م اسـت کتـاب خـدا را بـین ـ نصب امام، واجب نیست و احتیاجی به امام وجود ندارد و بر مرد

  )؛277: 28، ج1415خودشان به پادارند (أطفیش، 

  )؛639تا: ـ عذاب قبر، صحیح نیست (الجعبیري، بی

 خلـدون،ابن( انـددانسـته ارکّـنُ دیعقا از زین را علی امام به ناسزاگویی و مله اهل تکفیرـ 

  ؛ )13: 7ج ،1391

یک از منـابع دیگـر نیامـده و کاملـاً که در هیچ ن نسبت دادهآناـ یحیی الأمین، عقایدي را به 

  ). 255: 1406باشد (الأمین، وجه، قابل قبول نمیرنگ افترا بر آن مشهود است و به هیچ

برخی عقاید نُکّاریه، از جمله اعتقاد آنان در خصوص حادث بودن اسماي الهی، باعـث شـد تـا 

اش کننـد. اباضـیه ایـن عقیـده را مـورد ن تلآنا ضی در جهت توضیح و رد کردن عقیدهعالمان ابا

اسـماي الهـی در بـین آنهـا پدیـد آمـد  بارههاي علمی مفصلی دربررسی کامل قرار داده، فعالیت

  ).218تا: (الجعبیري، بی

ق)، در قرن پنجم بـه بررسـی و ردّ نظـرات و عقایـد نُکّاریـه 507وارجلانی (درگذشته به سال 

از کتــابش را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده اســت  هــاي جداگانــه و مفصــلیپرداختــه، بخش

). مقریزي در نقلی، نُکّاریـه را 299-292و273، 266: 3؛ همان، ج42-44: 1، ج1403(الوارجلانی، 

اي از صفریه یا زیادیه پنداشته اسـت. وي گویـد: آنـان نیمـی از علـی، و ثلثـی از عثمـان و شاخه

). با توجه به اینکه عقایـد نُکّاریـه از 186: 4، ج1418سدسی از عایشه را ناقص شمارند (مقریزي، 

اي از فرقه اباضـیه یـا خـوارج اباضیه جدا شده، رنگ کاملاً مستقل به خود گرفته، نباید آن را شاخه

؛ 36: 1، ج1421؛ معمـر، 202: 2001آینـد. (النـامی، اي مسـتقل بـه شـمار مـیشمرد؛ بلکه فرقه

اسـحاق ابــراهیم الاباضــیۀ و الخـوارج تـألیف ابیین ؛ نیـز ر.ك: الفـرق بـ11-10: 1423ضـیائی، 

  اطفیش).
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  دامنه نفوذ

گیري آنان گسترش چشـمگیري یافـت. اگرچـه تـا هاي آغازین شکل، در سالاریهکّنُتبلیغات 

رستم و روي کار آمدن فاطمیان، امکان تبلیغات قوي براي نُکّاریه وجود نداشـت؛ زمان سقوط بنی

هایی در میان اباضیان شمال آفریقـا بـه دسـت آورده و منـاطق شـمال رترياما نُکّاریه توانستند ب

تونس و الجزائر، از جبل نفوسه تا تاهرت را بـه مـذهب نُکّـاري معتقـد نماینـد. تبلیغـات نُکّاریـان 

دار، متمرکز بر تریپولیتانیا، جبل اوراس و جزیره جربه شده بود. نتیجه این تبلیغات گسترده و دامنـه

 :EI,1989دادنـد (ه تعدادي از اباضیه وهبیه به فرقه جدید نُکّاریه تغییـر مـذهب مـیاین بود ک

هـاي محـیط بـه مناطق گسترش اندیشه نُکّاریه، هواره در جنوب تونس و کـوه نیترمهم). 8/11

شـود، وادي ریـغ در جنـوب شـرقی الجزایـر و برخـی ي که به کدیۀ النُکّار شناخته میاآن، منطقه

-برزال را در مغرب اوسط از نُکّاریه مـیخلدون بنی). ابن255: 1406باشد (الأمین، مینواحی لیبی 

  ).91: 4، ج1391خلدون، داند (ابن

نفوذ نُکّاریه، در شمال آفریقا محدود نماند و به اندلس هم کشیده شد. این نفوذ، از زمان قیـام 

لس که با فاطمیان دشمنی داشتند، بـه کیداد بر ضدّ فاطمیان شروع شد. امویان اندابویزید مخلدبن

دعوت ابویزید که فاطمیان را تا آستانه سقوط پیش برده بود، روي موافق نشـان دادنـد (السـعدي، 

  ).195تا: بی

پس از شکست و قتل ابویزید، از نفوذ نُکّاریه کاسته شد و برخی قبایل بربر شـمال آفریقـا بـه 

هایی را که پیش از این در قیام بر ضـدّ فاطمیـان تند بخشوهبیه بازگشتند و نُکّاریان هرگز نتوانس

ق) اشـاره 456-384حزم اندلسی در قرن پـنجم هجـري (گرفته بودند، دوباره به دست آورند. ابن

)؛ امـا تفصـیل 145: 4تـا، جحـزم، بـیکرده که غالب خوارج اندلس، پیروان فرقه نُکّار هستند (ابن

ریسی در کتاب جغرافیایی نزهـۀ المشـتاق فـی اختـراق الآفـاق خاصی در این باره نیاورده است. اد

که همه اهالی جبل نفوسـه را هایی به وجود پیروان نُکّاریه در مناطق شمال آفریقا دارد؛ چناناشاره

). 296: 1، ج1414منبـه یمـانی بودنـد (ادریسـی، مسلمان و از نُکّـار دانسـته کـه بـر مـذهب ابن

باشـد، بـر مـذهب ا و همه دژها و قصرهایی را که به دنبال آن مـیهمچنین، او اهالی جزیره زیزو

  ).306: 1، ج1414دانسته، از آداب آنان سخن رانده است (ادریسی، نُکّار 

هاي ششم تا هشتم هجري، نُکّاریان در یَفرن در شرق جبـال نفوسـه و جزیـره جربـه در قرن

 :EI, 1989وارجلـان نفـوذ کردنـد (هاي بلـاد جریـد، ریـج و پایگاهی به دست آورده، در واحه

هجري، جانـب شـرقی جزیـره جربـه را آبـاد  12تا  10هاي ). بقایاي نُکّاریه در طیّ قرن8/113



 

  127 نقش و جایگاه فکري و سیاسی نُکّار در میان خوارج شمال آفریقا

ابـراهیم تلـالی جربـی (د. بن). امامتشان در قرن دهـم بـر عهـده داود195کردند (السعدي، بی تا: 

  ).140: 2، ج1421ق) بود. (بابا عمی، 967

ي نُکّاریه، در جزیره جربه تـونس و زواغـه از معتقدند که پیروان اندیشهبرخی محققان معاصر 

اند؛ ولی تعدادشان انـدك اسـت (معجـم اصـطلاحات الأباضـیه، نواحی طرابلس تا امروز باقی مانده

). بر طبق نظر موتلینسکی، پیـروان نُکّـار، 13: 11، ج1403؛ دائرة المعارف الاسلامیه، 1027: 1429

). پیروان نُکّاریـه در EI,1989: 8/113شدند (لادي در جربه و زواقه یافت میمی 1900در سال 

عمان نیز به فراوانی وجود دارند و اباضیانی که امروزه در آفریقـاي شـمالی هسـتند، هـم از گـروه 

ن آنـا). اگرچه علی یحیی معمـر بـه نـابودي کامـل 196: 1379نُکّارند و هم وهبی (جلالی مقدم، 

)، ولـی بـا 18: 1384(معمر، » باقی نمانده است آنهاامروزه هیچ اثري از «نویسد: میاعتقاد دارد و 

  تواند صحیح باشد.توجه به مباحثِ قبلی، این اظهار نظر مُعمَّر نمی

  نتیجه

شود. اگرچـه نُکّاریـان پیـروان ترین گروه منشعب از اباضیه شناخته مینُکّاریه، به عنوان بزرگ

ما مقبولیت عام و گسترده در بین اباضیان نیافتند. همین عامل، باعث شد تـا بسیاري پیدا نمودند، ا

هـا، نتواننـد بـر هاي سیاسی با وجود اسـتفاده از نیروهـاي بسـیار و برخـی موفقیتدر عرصه نزاع

هاي برخی دانشمندان از آنان، کمـک بسـیاري بـه افـزایش اباضیان تسلط یابند. از سویی، حمایت

رستم را به دسـت گیرنـد. گاه نتوانستند قدرت مرکزي دولت بنینمود. آنان هیچمقبولیت آنان نمی

اي مستقل از اباضـیه ادامـه حیـات دادنـد و در از حدود قرن سوم، فرقه نُکّاریه به عنوان مجموعه

اي بـراي خـود تـدوین کردنـد و ضـمن ها و عقاید فقهی و اعتقادي جداگانـهطول قرون، اندیشه

  باضیه، برخی نظرات اباضیه را کفر شمردند.مخالفت شدید با ا

در عصر عبـدالوهاب بـود. ایـن قیـام، بـه عنـوان  »هیواصل« امیقیکی از نتایج جنبش نُکّاریه، 

دومین حرکت بر ضدّ عبدالوهاب شکل گرفت و برخی بقایـاي نُکّاریـه بـه ایـن جنـبش پیوسـتند 

  ).119: 1987؛ الحریري، 160-159: 1406(عبدالرزاق، 

هـاي بعـد ادامـه یافـت؛ ات کلامی و در مواردي نظامی، میان نُکّاریـه و وهبیـه، تـا قرنمنازع

که حتی برخوردهایی بین آنها در قرن ششم هجري گزارش شده است. نُکّاریه، بـه نـزاع ايگونهبه

) 37تـا: هایشان از طریق عنف و اجبار ادامه دادند (النجار، بیو درگیري و تلاش براي اثبات اندیشه

  و حیاتشان تا امروز تداوم یافته است.
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دراسـۀ فـی تـاریخ الأباضـیۀ و عقیـدتها مـع تا]. ابراهیم [بیبنالبرادي، ابوالفضل ابوالقاسم

 .دارالفضیلۀ. دراسه محمد زینهم و دیگران، قاهره: رسالۀ فی کتب الأباضیۀ

 .ابالمؤسسۀ الحدیث للکت. طرابلس: الأباضیۀ). 2004بربر، محسن (

). المسالک و الممالک. حققه جمال طلبـه، بیـروت: 1424عبدالعزیز (بنالبکري، ابوعبید عبدالله
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130 

    

130 

    

1397 ستانزمو  پاییز ،21 هشمار ششم، سال  
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