
 

  و نو مسلمانان مرجئه

 دكتر حسین مفتخرى
  )عضو ھیإت علمى دانشگاه تربیت معلم تھران(

 80 بھارـ  5فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

 .نشر اسالم, جزيه, اھل ذمه, اسالم, ايمان: واژه ھاى كلیدى
 :مقدمه

سیاسى جھان اسالم نقـش محسوســى در گسـترش ديــن اسـالم و توسـعه , مرجئه به عنوان يكى از اولین جريان ھاى مذھبى
شى از آن ھــا ناخواسـته رودرروى  دامنه آن در مناطق مفتوحه از جمله ايران ايفا كرده و در اين مسیر تا آن جا پیـش رفتنــد كـه بخ

مت )) مرجئـه((اما تاكنون تحقیقات انجام شده درباره اين گرايش بیشتر به جوانـب منفــى تفكـر . امويان قرار گرفتند در توجیــه حكو
معطوف بــوده و بســیارى ... اباحه گرى و, ترويج روحیه مدارا, تسلیم در برابر وضع موجود, اموى از طريق دعوت به سكوت و سازش

نه ) 1.(از محققان بر ھمبستگى و ھمسازى و ھمسويى میان ايشان و امويان تإكید كرده اند مى رســد كـه عملكـرد دوگا به نظــر 
, و تعريـف خـاص آنـان از ايمــان)) ارجإ((به ماھیت دو پھلوى كلمه , داورى دو سويه راجع به ايشان, در تاريخ و به تبع آن)) مرجئه((

يان ھـاى گونـاگون فكــرى و )) مرجئه((اصطالح , از ھمین روى. باز مى گردد)) مرجئه((يعنى دو ركن اصلى تفكر  براى طیفى از جر
كار رفتـه و ايـن امــر محققـان را دچـار مشـكل سـاخته ) 3))(شیعه((و ) 2))(خوارج((سیاسى و گاه متضاد و حتى در مورد  نیز بــه 

شايد نقطه اشتراك ھمه اين تفكرات منسوب به مرجئه در تعريف مشترك و البته ظاھرى آن ھا از ايمان و نیز كاربرد مفھوم . است
 .اگرچه ھر يك از اين جريان ھا مراد خويش را از اين دو اصطالح طلب مى كرده اند, نھفته باشد)) ارجإ((
 

 اعتقاد به ارجإ و پىآمدھاى اجتماعى آن
مى توانست به نوعـى امیــدوار , از جمله امیدوار ساختن گنھكاران يا به تإخیر انداختن داورى, ))ارجإ((معانى مختلف , از يك سوى

كـه , ترويج اباحه و الابالى گرى را به ھمراه آورد, و در نھايت) 4(نمودن گناھكاران و تطھیر ظالمان و سكوت جامعه در مقابل ايشان
خارج ساختن مردم از صحنه و ايجاد انفعال سیاسى و آماده كردن جامعــه بــراى , البته مھم ترين پیامد اجتماعى چنین انديشه اى

كه ايمـان آورده انــد را نمـى تــوان . پذيرش ھر حكومتى ولو ظالم و ستمگر بود اين ديدگاه كه سرنوشت آينده آن جھـانى مردمــى 
یه ايشـان ((و لــذا ) 5))(امويان مسلمان حقیقــى و اھـل قبلــه ھسـتند((منتج به اين نظريه شد كه , پیشاپیش معین كرد قیـام عل

يى )) ارجإ((استناد به , اما از سوى ديگر) 6)).(مشروع نیست كه گــاه بــه رويارو شت  نتايجى متفاوت با نتايج فوق نیز به دنبال دا
قا , در برداشت اول. ايشان و امويان مى انجامید انديشه و رفتار سیاسى مرجئه درست در نقطه مقابل خوارج قرار داشت كـه اتفا

يادى يكســان و مشــترك بــود, زمینه ھاى سیاسى و )) عثمـان((بحـران سیاسـى پـس از قتـل . اجتماعى ظھور ھر دو نیز تا حـد ز
به بن بست رسیدن و يإس آرمان خواھان و ايجاد شبھه پیرامون حق يـا باطـل بــودن يكـى از , درگیرىھاى داخلى جامعه مسلمانان

حكـم , درحالى كه انديشه افراطـى خـوارج در نھايـت. منجر به ظھور اين دو تفكر متضاد شد... و)) عثمان((و ) ع))(على((دو جناح 
, مرجئه اولیه در يك اقدام انفعالى و به اين دلیل كه آگاھى از عقیده باطنى اشخاص ممكن نیسـت, تكفیر ھر دو جناح را صادر كرد

ين مـورد را بــه خداونــد واگـذار كـرد, مومن و مصیب بودن ھر دو را مھر تإيید نھاد يا حداقل ظـاھرا اولیـن بانیــان . قضاوت نھـايى در ا
ھمــان , ))ارجـإ((منظورشـان از ) 7(,قائـل شـد)) ارجـإ((كه اول كسى بـود كـه بـه )) حسن بن محمدبن حنفیه((مرجئه و از جمله 

و با اين كه احتماال ايـن اقـدام مســالمت جويانـه مرجئــه در جھـت ) 8(نه آن كه عمل را از ايمان موخر بدانند, مفھوم فوق الذكر بود
و نیز جھت وحدت ) 9(احیاى اتحاد از دست رفته امت اسالمى و جلوگیرى از جنگ ھاى داخلى و خون ريزى بیشتر میان مسلمین

تا آن جا كه در ادوار بعد با تمسك به ھمین انديشه و , نتايجى منفى نیز به بار آورد, عناصر مومن در مقابل بنى امیه آغاز شده بود
در برخى مواضع نه تنھا به نزديكى و حمايت برخى از طرفداران مرجئه بــه , اصالت قائل شدن براى ايمان منھاى عمل, به دنبال آن

بلكه مى توانست ايشان را به بازوھاى ايدئولوژيك امويان مبدل ساخته و روياروى جريان ھاى ضـد امـوى , بنى امیه منجر مى شد
ند, كانون ضد اموى, شايد علت اين كه در كوفه. قرار دھد (,مرجئه بیش از جاھاى ديگر از وفاداران حكومت اموى به حساب مىآمد

كه بـا . بــود, نداشـتند)) عثمـان((واكنش آنان در مقابل انديشه ھاى شیعیان كوفه كه نظر مساعدى نسبت به ) 10 مرجئـه اولیـه 
اعـالم موجوديـت كـرده )) عثمان((و ) ع))(على(( مورد دو جبھه علوى و عثمانى و به تإخیر انداختن حكم درباره پرھیز از قضاوت در

مان, بودند , به مرور توجیه كالمى مناسبى نیز در تإيید سكوت و خاموشى خود به كار بستند كه ھمانا به تعريف خاص ايشان از اي
مرجئه تعريفى بسیار آسان , درحالى كه خوارج عمل را ركن اصلى ايمان مى دانستند. منتھى شد, يعنى نقطه ثقل تفكر مرجئى

اين تعريف خاص از ايمان اختالفات . تر ارائه مى دادند كه ايمان را از عمل تفكیك نموده و فقط تا حد اقرار زبانى محدود مى ساخت
به دنبـال ... قیام بالســیف و, امامت, امر به معروف و نھى از منكر, وعد و وعید, ديگرى از جمله در مورد دارالكفر و دارااليمان را نـیز 

مى )) مرجئه((و )) خوارج((, داشت كه در مجموع را به عنوان مظھر و نماينــده دو برداشـت افراطـى و تفريطـى از اسـالم معرفــى 

تا كنون اغلب مطالعات انجام شده درباره . مرجئه يكى از نخستین جريان ھاى فكرى ـ سیاسى جھان اسالم به شمار مى رود
مقاله حاضر از منظرى متفاوت به مرجئه و نقش آنان بـه عنــوان يكـى . معطوف به ھمسويى آنان با امويان بوده است, اين فرقه

فاع از  شان مـى دھـد كــه بعضـى از اينـان در د مه مـى پــردازد و ن از عوامل موثر در انتشــار اسـالم در میـان گروھـى از اھــل ذ
 . حتى رودرروى عمال اموى ايستاده و دست به شورش ھايى نیز زده اند, نومسلمانان
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مرجئه سخن گوى تفكــر مســالمت جــو و نرمخـوى جريـان , به ھمان اندازه كه خوارج روح خشنى از اسالم را تبلیغ مى كردند. كرد
ست پىآمـدھاى سیاسـى. اسالمى بودند اجتمـاعى ھمچــون تطھیــر , با اين كه انديشه مرجئه در جدايى ايمان از عمــل مــى توان

نتیجـه متفــاوت ديگــرى , چنان كه گذشـت, تثبیت حكومت امويان را به ھمراه داشته باشد, رشد اباحه گرى و در مجموع, فاسقین
چنـان كـه در يـك رســاله مربــوط بــه ; كه گاه ايشان را به تقابل با امويان وامى داشت, نیز كه موضوع بحث حاضر است در برداشت

 )11.(مرجئه مخالفان سرسخت امويان و دشمن عوامل بیداد وصف شده اند, ))سلیم بن ذكوان اباضى((قرن اول ھجرى از 
و حضور موثـر برخــى از ايشــان در قیـام ) 12(توسط حكام اموى)) جبريه((و يا حتى )) مرجئه قدريه((قتل بسیارى از مرجئه اعم از 
و نـیز ترتیــب دادن شورشـى ) 15)))(ع(زيـدبن علـى) ((14))(يزيــدبن مھلـب) ((13(,))ابـن اشـعث((ھاى ضد اموى ھمچـون قیـام 

با ) 16))(حارث بن سريج((گسترده از نومسلمانان در خراسان به رھبرى  نه تنھا اشكاالت جدى بر نظريه ھمدستى ھمه مرجئـه 
از نظــر . بلكه سیماى ديگرى از آن ھا ترسیم مى كند كه دقیقا ريشه در ھمان تعريــف ايشــان از ايمـان دارد, امويان وارد مى سازد

بود كـه اســالم را عمــال  يان  عرب گرايانـه امو مرجئه دارااليمان يا دايره شمول اسالم بسیار فراخ تر از محدوده تنـگ ديـدگاه ھـاى 
خود )) خارجیان((منحصر در اعراب مى ديدند و نیز در تقابل با  شت كـه دارااليمــان را بــه اردوگـاه ھــاى مـنزوى و دور افتــاده  قرار دا

 )17)).(در تصور امتى مركب از قديسین بودند((محدود كرده و 
تلقى , )ع(عالوه بر افراط امويان در سب على, يكى از مھم ترين داليلى كه پاره اى از مرجئه را به رويارويى با امويان وامى داشت

در شرايطى كه امويان به خاطر كاھش درآمدھاى مالیـاتى ناشــى از فــرار روسـتايیان بــه شـھرھا و . ايشان از تعريف مسلمان بود
به بھانه ھاى گوناگون مسلمانى آنان را زير سئوال برده به اخذ جزيه از ايشان مبــادرت , معاف گشتن نومسلمانان از پرداخت جزيه

مبـادرت نمــوده و خواھـان اسـتفاده , مرجئه به حمايت و تإيید ھر كس كه به ھر دلیل حتى به ظاھر اسالم مىــآورد) 18(مى كردند
قرار بـه خــدا و رسـول او و . ايشان از حقوق يك فرد مسلمان و از جمله معافیت از جزيه بودند شیوخ و مومنین مرجئه كه ايمان را ا

كفر را منحصر در خدانشناسى و عبادت را به ايمان و معرفت خدا محدود ساخته و حتى برخى از ايشان نماز را عبادت تلقى نمى 
مى توانسـتند ) 19(,كردند و اعتقاد داشتند كه ھرگاه آدمى به معرفت خدا رسد و بعدا با زبان به انكار او پردازد كافر نشود چگونـه 

شاھد برخورد خشن و سركوب گرانه امويان با نومسلمانانى باشند كه ظاھرا به دلیل مختون نبودن اما در واقع بــه واسـطه بیـم از 
 )20.(در جرگه مسلمانى پذيرفته نمى شدند, كاھش درآمد بیت المال

در راســتاى مقابلـه بــا , )ع(عالوه بر مخالفت بـا وى در سـب علـى, ))حجاج((و در برابر )) ابن اشعث((حضور برخى مرجئه در كنار 
بـه روايـت طـبرى شــمار كثـیرى از ذمیـان تـازه . با موالــى و نومســلمانان قابــل توجیــه اســت)) حجاج((سیاست ھاى غیرانسانى 

بـه تنـگ آمـده و بـه دسـتور وى مجبـور بـه تـرك خانـه و كاشــانه خـود در شـھرھا و )) حجاج((مسلمان در بصره كه از رنج و محنت 
در شـھر تجمــع كـرده بـه , بازگشت به روستاھاى خود و پرداخت مجدد جزيه و خراج شده بودند و نمى دانستند به كجــا پنـاه برنـد

ساير )) قاريـان((از راه رسید و نومسلمانان به اتفـاق ))  ابن اشعث((كه , سرداده بودند)) وامحمدا((گريه و زارى پرداخته و نداى  و 
اطالع داريم كه برخى از اين قاريــان كـه بــه نفـع نومسـلمانان قیـام ) 21.(مردم با وى بیعت كردند با اين شرط كه با حجاج نبرد كند

و ) ع(دشـمنى ويـژه او بــا علـى, موضوع ديگرى كه مرجئه را در مخالفت با حجاج سرسـخت تـر كـرد) 22.(كردند از مرجئه بوده اند
 .در تضاد بود)) عثمان((و ))) ع(على((خصوصا سب و لعن وى بود كه اين با ديدگاه رسمى مرجئه پیرامون 

تا آن ) 23))(قیام بالسیف را نفى مى كردند((ھر چند حضور مرجئه در اين قیام به تصادم عمل و انديشه بعضى از آنان انجامید كه 
اما از طرفى نیز به ظھور جنـاحى از مرجئـه انجامیـد كـه در ) 24(,جا كه حتى به كناره گیرى برخى از ايشان از اين گروه منجر شد

حـتى بـه رويــارويى بـا , طول حكومت اموى در كنار نومسلمانان و در جھت احقاق حقوق ايشان و تشويق اھل ذمه به مسـلمانى
 .بنى امیه پرداختند

 
 تساھل مذھبى مرجئه و استقبال ذمیان از آن

مه , تعريفى كه مرجئه از ايمان ارائه مى دادند و ايمان و اسالم را يكسان قلمداد مى كردند مى توانست سبب روى آوردن اھـل ذ
) 25(;مـذھب سـواد اعظـم بــود, اصوال اسالم مرجئى بسیار سھل و آسان و فارغ از مشقت و بـه قولـى. به آئین مسلمانى باشد

, بیشتر بر جنبه ھاى غضب و خشم خداوندى در كیفر گناھكاران تإكید مى كردنــد, ))وعید((مثال درحالى كه خوارج با تكیه بر اصل 
تخم امید به بخشـايش را در دل خطاكـاران بـارور مــى , بر لطف و كرم و رحمت الھى تإكید ورزيده) 26))(وعد((مرجئه با استناد به 

ساختند و جھنم را خاص مشركان دانسته و براى ھمه امید آمرزش داشتند و مى گفتند ھیچ كس از اھل قبله درون آتـش نـرود و 
سه ) ص(ھم چنین درحالى كه جمیع فرق با استناد به حــديث پیــامبر) 27.(خداوند موحد را عذاب نكند تنھـا يـك فرقــه از ھفتــاد و 

مى كردنــد كـه پیغمـبر گفتـه , فرقه امت اسالمى را مستحق بھشت و رستگارى مى دانستند مرجئه اين سخن را چنین تفســیر 
 )28.(ھفتاد و دو گروه بھشتى باشند و يك گروه دوزخى, امت من بر ھفتاد و سه گروه تقسیم شوند: است

) 30(,محبت و اخالص, و تنزل مقام عمل و طاعت و توجه افزون تر به معرفت) 29(به تدريج آموزه ھاى اعتقادى مرجئه در نفى خرد
مى بــه معرفـت . به برداشت ھاى گنوسیستى از اسالم انجامید كه اذھان ايرانیان با آن آشنايى داشت اين ديدگاه كه ھــر گـاه آد

مى كـرد كــه از ((مرجئه را ) 31(,خدا رسد و بعدا با زبان به انكار او پردازد كافر نشود به سوى يك تصوف پیشرفته و شديد ھـدايت 
شت یت و عقیــده و نــاچیز شــمرده ) 32)).(جنبه روش و سیاست تصوف مآبانه خويش در انجام عبـادات وسـعت عمـل دا اصـالت ن

پـاكى كــار )) (االعمال بالنیات((با زمینه ھاى فكرى انديشمندان گنوسیست ايرانى كه انديشه ) 33(شدن گفتار و كردار نزد مرجئه
مى شـمردند, را شعار خود ساخته) دل است نه كار اندام ھماھنگـى ) 34(,تكفیر انسان مسلمان را بــه دلیـل گنــاه كـردن زشــت 

 )35. (بسیارى از شیوخ و علماى مرجئه از موالى و عمده ايرانى بودند, از اين رو; داشت
طبیعى است كه اين گونه تلقى مسامحھآمیز از دين براى برخى ذمیــان كـه صـرفا نــه بـه داليـل اعتقـادى بلكـه بیشــتر بـه داليـل 

زيرا اصوال بسیارى از ذمیان از آن رو به آسانى به اسالم مى گرويدند ; اجتماعى تغییر كیش مى دادند مطبوع و قابل قبول تر باشد
دينى كه براى پذيرش ; به دينى آسان گیر و دربند ظاھر وارد مى شوند) مثال زردشتى(كه از دينى پايبند آداب و تشريفات پیچیده 

ذمیــان مـى توانســتند بــه آسـانى و بـدون تحمــل مصـائب , بــا قبــول اســالم مرجــئى. آن فقط اعتراف و اقرار به شھادتین كافى بود
شوند بنـابر پــاره . گوناگون در جرگه مسلمانى وارد شده و از مزايايى كه پیام اسالمى به آن ھا بشارت و وعده داده بود برخــوردار 

فت, انديشه ھاى مرجئى, اى شواھد زيـرا مــى توانسـتند در ; مورد استقبال بقاياى مزدكیان و خرمدينان دوره اسالمى نیز قرار گر
 )36.(پوشش اسالم ظاھرى موجوديت خود را حفظ كنند

, صفت مشخص ايشان. مرجئه پذيرش خداى يگانه را اساس مسلمانى دانسته ھمه فرايض را رھا كردند, به تدريج و در گذر زمان
شاھد گره خوردن آمال خرمدينان دماوند بـا )) مقدسى((جاى تعجب نیست كه , با توضیحات فوق) 37.(بود) كار اندام(تحقیر عمل 

Page 2 of 6

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\1.htm



روشن است كه تفسیرى اين گونه از اسالم كه در نھايت به نفى تشرع مــى انجامیـد . اسالم تسامح و تساھآلمیز مرجئى باشد
نه فقط براى عامه بلكه براى بزرگان و اشراف ايرانـى كــه بــه ھـر طريــق ممكــن خواھـان حفـظ و ارتقــإ موقعیـت اجتمـاعى خـود در 

نزاع ھــاى فرقــه اى موجــود در . چھارچوب نظم حاكم بودند نیز به كار مىآمد مسالمت جويى و روحیه مداراى اغلب مرجئه در مورد 
ست((جامعه اسالمى كه  مى دان نیز تفكـر ) 38))(حتى خواندن نماز پشت سر امام مرتكب گناه كبیره را نیز صــحیح و درسـت  و 

مى توانست با استقبال نومسلمانانى مواجه شود كه بـه ھـر دلیـل ) 39(,سیاسى برخى از ايشان مبنى بر لزوم اطاعت از حاكم
نمى خواستند خود را وارد درگیرىھاى داخلى اعراب نمايند و طالب نوعى يكپارچگى در جھان اسالم بودند تا در پناه آن زندگى آرام 

 .و بدون دغدغه اى داشته باشند
 

 مرجئه و دعوت اسالمى در خراسان
مان بـا )) عثمان((تفكر مرجئى اول بار پس از قتل )) ابن عساكر((به نوشته  در میان مجاھدان بازگشته از فتوحات به مدينـه ھـم ز

ايـن گــروه خواسـتار ) 40.(نمـودار شـد)) عثمـان((و ) ع))(علـى((حیرت و سردرگمى ايشان در حق و باطل بودن يكى از دو جبھـه 
با كفـار و حضــور در كارزارھـاى فتوحـات اسـالمى را بیشــتر مرضــى خاطــر  پرھیز از درگیرىھاى داخلى امت اسالمى بودند و جنـگ 

چرا كه از نظر ايشان نبرد در مرزھا بدون شــك جھـاد در راه خــدا بـود و دغدغــه حــق و ; خداوند مى دانستند تا نبرد با مسلمانان را
, به اتفاق برخى از قبايل عرب مھاجر به مناطق ســرحدى از جملـه خراسـان و مــاورإالنھر, بدين سان. آن ھا را رنج نمى داد, باطل

عرب يـا ((, تفكر مرجئى را با خود به اين نواحى ارمغان بردند و چـون از نظـر مرجئـه سلمانان بــرادر ديــنى ھسـتند اعــم از  ھمــه م
تإويل احكـام شــريعت و تفسـیر ((اين انديشه در آن جا با آمال و خواسته ھاى نومسلمانان و اھل ذمه كه ھمانا ) 41))(نومسلمان

تفكر مرجئه در آن سامان نقش مھمى در سازش بین مصـالح متعــارض , از اين رو. ھمساز گشت) 42))(دين به آسان ترين راه بود
در ) 43.(در عصـر امــوى تبـديل كــرد)) مرجئـه جبريـه((میان اعراب و ساير مسلمین ايفا نمود و خراسان را به بزرگ ترين مركز فرقه 

(;منابع تاريخى از افراد زيادى از مرجئه كه خراسانى يا منسوب به خراسان بودند و يا در آن جا اقامت داشتند نام برده شده است
ابوالفـرج اصـفھانى گزارشــى از وجـود ) 45.(مـى گفتنـد)) مرجیابـاد((آن جــا را , از جمله به واسطه كثرت وجود مرجیان در بلخ) 44

و بدون ترديد يكى از داليل عدم انتشار تفكر خــارجى در خراســان بــر , )46(مناظرات میان خوارج و مرجئه در خراسان ارائه مى دھد
, امـا ھمـان گونـه كــه گذشـت. عالوه بر محبوبیت علويان مى تواند ناشى از نفوذ گسترده مرجئه در آن جا باشد, خالف سیستان

جا كـه دو , حضور مرجئه در خراسان بیشتر ناشى از شركت ايشان در فتوحات سرحدى و انتشار اسالم در آن نواحى است تـا آن 
موى در فتوحـات بودنـد)) حارث بن سريج((و ))  ثابت قطنه((تن از معروف ترين ايشان در خراسان  )) ثابـت. ((از فرماندھان معروف ا

سلمانان ) 'ه102)) (يزيدبن مھلب((در نھايت روابطش با امويان تیره شد و به ھمین دلیل به قیام  پیوست و سـپس در دفــاع از نوم
قرار گرفت و مدتى توسط وى زندانى شد و سرانجام ترجیح داد در میدان كارزار كشـته , حاكم اموى خراسان, ))اشرس((رودرروى 

 )47.(شود تا آن كه اسیر شده و با فديه بنى امیه آزاد گردد
عـالوه . يعنى در نزد ايشان مصالح امت و دولت دو مقوله جداگانه بــود; مرجیان فتوحات را جداى از حكومت مى نگريستند, در واقع

سامان تــوإم بــوده تـا آن جـا كــه گفتــه انـد, بر فتوحات ابوحنیفـه : گسترش افكار مرجئه در خراسان بـا رواج مكتـب ابوحنیفـه در آن 
مرو خالفـت بــوده اســت(( از , از ايـن رو) 48)).(پیشواى بالمنازع روحانى و شايد ھم سیاسى مرجئه در ســرزمین ھــاى شـرق قل

یام توسـط , ابتداى قرن دوم ھجرى و ھم زمان با آغاز حركت اصالحى نومسلمانان شاھد ھمراھى مرجئـه بـا ايشــان و راھـبرى ق
اجتمـاعى و رفتــار تبعیضـآمیز , جنبش نومسلمانان خراسان در اعتراض به وضع نامسـاعد سیاسـى. سرشناسان مرجئى ھستیم

آغاز شده بـود )) عمربن عبدالعزيز((اموى كه از ابتداى قرن دوم ھجرى و با استفاده از فضاى باز سیاسى ايجاد شده در اصالحات 
سإله ايمـان ثبـت )) عمـر دوم((گزارش ھايى از مذاكره بعضى شـیوخ مرجئــه بـا ) 49.(روز به روز گسترش بیشترى مى يافت در م

نـیز نتیجـه عملـى ايـن ) ع))(على((شايد منع سب ) 50.(شده كه نشان گر اين است كه ظاھرا عمر با ايشان ھمساز شده بوده
ضعیت نامساعدشــان )) عمـر دوم((سخن گوى نومسلمانان به دربار )) ابوالصیدإ((از طرفى . مذاكرات بوده باشد جھـت بــازگويى و

مرگ وى) 51(قیام مرجئه را به نفع نومسلمانان ھدايت كـرد' ه110بود كه بعدھا در سال  به قیـام , و پــس از  حـارث بـن ((يـارانش 
فه .  كه او نیز مرجئى بود پیوستند)) سريج در دعــوت اھــل ذمــه خراسـان در )) عمـر دوم((اما دقیقا روشن نیست كـه اھتمــام خلی

مان . ارتباطى با مذاكرات وى با مرجئه داشته اســت يــا نــه, گرويدن به اسالم به شرط معافیت از جزيه ولـى بــه ھـر حـال از ايـن ز
جايگزينى دعـوت . حضور مرجئه در دعوت اسالمى به طور محسوسى مشھود است ھر چند با سقوط عمر اصالحات وى از جمله 

در رإس ايـن حركـت . دعـوت اســالمى شـروعى دوبــاره يافــت' ه110اما در حوالى سـال , اسالمى به جاى فتوحات نیز متوقف شد
ايـن دو بــه اتفـاق . قـرار داشـتند كـه ھــر دو نـیز از موالـى بودنــد)) ثابت قطنه((و )) ابوالصیدإ((تبلیغى دو نفر از مرجئه به نام ھاى 

سلمان , مإمور تبلیغ اسالم در ماورإالنھر شدند)) اشرس((جمعى ديگر از طرف حاكم اموى خراسان  ين شـرط كـه ھـر كـس م با ا
از اين پیشنھاد كه منجر به كـاھش در آمــد امويــان شــد تغییـر )) سغديان((اما استقبال گسترده ; شد از پرداخت جزيه معاف شود
ھر كس ختنه كرده و فرايض را بپا داشته و اسالمش نكو شــده و ((وى در مرحله اول دستور داد . رويه حاكم اموى را درپى داشت

اما در نھايت به اخذ مجدد جزيه از كلیه نومســلمانان پرداخـت كــه ايـن ) 52(,))معاف شود) جزيه(سوره اى از قرآن آموخته از خراج 
)) ثابـت قطنـه((و )) ابوالصـیدإ((تا آن جــا كــه شورشـى ترتیـب دادنـد كــه , امر بازتاب بسیار نامطلوبى در میان نومسلمانان داشت

يك دوره نســبه . مرجئى رھبرى آن را برعھده داشتند شت و در  به صـورت پراكنــده ادامـه دا شورش نومسلمانان تا سقوط امويان 
مرجـئى مـذھب بـود و فــردى ديگـر از )) حارث بـن ســريج((رھبرى ايشان به عھده يكى از موالى به نام ) 'ه128تا  115از (طوالنى 

جھم كه اعتقاد به انحصار خالفـت . از شیوخ مرجئه نیز در رإس جناح عقیدتى جنبش قرار داشت)) جھم بن صفوان((موالى به نام 
نظـرات ) 54.(بود و سپاھیان او را موعظه مـى كـرد)) حارث((دبیر و قاضى ) 53(,در قريش نداشت و به حركت مسلحانه معتقد بود

واكنش آن صورت از اسالم بود كه امیران خراسان در قبال موالـى و اھـل ذمـه از نظــر سیاســى و اقتصـادى بــه كـار مــى )) جھم((
بلكـه , و عثمـان گــزارش نشـده اســت) ع(بستند و ھیچ قرينه اى از عالقه مندى ھواداران حارث به مباحثه پــیرامون مسـإله علـى

مه بـود چنـان ((حـارث . انگیزه اين حركت كوشش در مطالبه حقوق مساوى براى جماعت تازه مسلمان و وفاى به عھـد بـا اھـل ذ
خراج  مت وفـا كنـد و از مســلمانان  بر كــس بیــداد نكنـد, نســتاند) جزيـه(نمود كه اھـل ذمـت را بــه ذ او میـدان را از شــر ) 55.))(و 

, از ھمین روى; استثمارگران به سود طبقات ضعیف و كشاورزان پاك مى كرد و راه را جھت مسلمان شدن آنان فراھم مى ساخت
تشـكیل مــى , اكثر پیروان حارث را كشاورزان فقیر و ضعفا كه از دست اشراف ايرانى قديم و اشراف عرب رنج فراوان كشیده بودند

جدا نیسـت و بـه دســت آوردن قـدرت در ((به شدت اين نظر امويان را كه )) حارث) ((56.(دادند صلحت دولــت  مصلحت اســالم از م
 )57. (مورد انتقاد قرار داد و بین منافع حكومت و منافع اسالم فرق قائل شد)) حقیقت يك موفقیت مذھبى است
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امــا , پیوستند)) ابومسلم((دچار پراكندگى شدند و اغلب به جنبش )) جھم بن صفوان((پس از قتل وى و )) حارث((ھر چند پیروان 
در مرو درگرفت و موجــب اعـدام دو تـن از ' ه131زيرا در منابع از پیكارى كه به سال , ظاھرا مرجئه روابط خوبى با ابومسلم نداشتند

يكى از اعدام شدگان از طرفــداران برجسـته جنبـش برابـرى مسـلمانان . ياد شده است, برجستگان مرجئه توسط ابومسلم گرديد
 )58.(غیر عرب بود

زمینـه ھــاى الزم بـراى فعالیـت مرجئـه نـیز رو بـه , ))نومسلمانان((پس از سقوط امويان و از میان رفتن تدريجى مسإله اى به نام 
اما به ھر حال نبايد سھم قابل توجه ايشان درانتشار , كاھش نھاد و حضور ايشان در صحنه فعالیت ھاى اجتماعى كم رنگ تر شد

 .و توسعه دين اسالم در میان پاره اى از اھل ذمه را ناديده گرفت
 

 :پى نوشت ھا
;ص ) ش1357, انتشـارات كمــانگیر, تھـران(ترجمه علینقى مـنزوى , درس ھايى درباره اسالم, اگناس گلدزيھر: ك.براى نمونه ر. 1

گى, تھـران(ترجمـه منوچھــر امـیرى , اســالم بررسـى تـاريخى:  ھمیلتون گیـب 166 130;ص ) ش1367, انتشـارات علمـى و فرھن
تى , فلسفه و كالم اسالمى, مونتگمرى وات ريچـارد  49;ص ) ش1370, انتشـارات علمــى و فرھنگـى, تھـران(ترجمه ابوالفضل عز

41;ص , 4ج ) ش1363, امیركبـیر, تھـران(ترجمـه حسـن انوشــه , )از اسـالم تــا سـالجقه(تـاريخ ايــران كمـبريج , )گردآورنده(فراى 
عبدالحســین زريـن   214;ص ) ش1350, انتشـارات پیـام, تھــران(ترجمه كــريم كشـاورز , اسالم در ايران, ايلیاپاولويچ پطروشفسكى

, و سیدحســین محمـد جعفـرى 163ص ) ش1367, امیركبـیر, تھـران(, )از پايان ساسانیان تا پايـان آل بويـه(تاريخ مردم ايران , كوب
 .304ص ) ش1364, دفتر نشر فرھنگ اسالمى, تھران(ترجمه سیدمحمدتقى آيت اللھى , تشیع در مسیر تاريخ

 .64ص ) ش1362, امیركبیر, تھران(ترجمه محسن مويدى , مقاالت االسالمیین و اختالف المصلیین, ابوالحسن اشعرى. 2
 .142ص ) ش1371, نشر خرم, قم(, )تاريخ و انديشه(مرجئه , رسول جعفريان. 3
; معرفـى مـى كنـد, نوبختى مرجئه را توده مردم و قومى فرومايه كه از پیروان پادشاھان و حكام غالب وقت به شمار مى رفتند. 4

ھـم  6;ص ) 'ه1355, المطبقـه الحیدريـه, نجــف(تحقیق سیدمحمدصادق آل بحرالعلوم , فرق الشیعه, ابى محمدالحسن النوبختى
مى و فرھنگــى, تھـران(تحقیق جواد مشــكور , المقاالت و الفرق, سعدبن عبدهللا اشعرىقمى: ك. چنین ر ) ش1360, انتشـارات عل

 .5ص 
 .165ص , ھمان, اگناس گلدزيھر. 5
 .ھمان, مونتگمرى وات. 6
 .179ص ) 'ه1408, داراحیإ التراث العربى, بیروت(االعالق النفیسه , ابن رسته. 7
 .228ص , 1ج ) 'ه1367, دارالسرور, بیروت(تحقیق شیخ احمد فھمى محمد , الملل و النحل, ابوالفتح محمدالشھرستانى. 8
, موسسـه مطالعــات اسـالمى دانشـگاه مــك گیـل, تھـران(ترجمه احمدآرام , انديشه ھاى كالمى شیخ مفید, مارتین مكدرموت. 9

 .310ص , 2ج ) ش1363
دفتــر , مجموعـه مقـاالت, كتـاب طـوس, )پژوھشى در مرجئـه(برخورد انديشه ھاى سیاسى در اسالم , رضا رضازاده لنگرودى. 10
 .156ص , ش1363, اول
 .139ص , ھمان. 11
;ص ) بــى تـا, دارالمعرفـه, بیروت(تحقیق محمدمحى الدين عبدالحمید , الفرق بین الفرق, عبدالقاھر بغدادى: ك.براى نمونه ر. 12

انتشـارات آسـتان , مشـھد(ترجمــه حیمدرضـا شــیخى , فرقه ھاى اسالمى در سرزمین شام در عصـر امــوى, حسین عطوان 212
 .149ص , ھمان, صفحات مختلف و رسول جعفريان) ش1371, قدس

 .204ص ) م1972, بى نا, اعادات طبعه فى طھران(, تحقیق كمال مصطفى, الحور العین, ابوسعیدبن نشوان الحمیرى. 13
 .607ص , 3ج ) 'ه1407, انتشارات عزالدين, بیروت(, )تاريخ طبرى(تاريخ االمم و الملوك , محمدبن جرير طبرى. 14
 .186ص , ھمان, ابوسعیدبن نشوان الحمیرى. 15
 .ادامه مقاله: نگ. 16
 .50ص , ھمان, مونتگمرى وات. 17
 .29ص , 4و ج  592ص , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 18
 .78ـ69ص , ھمان, ابوالحسن اشعرى. 19
 .592ص , 3ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 20
 .503ص , ھمان. 21
 .293ص , 6ج ) 'ه1405, داربیروت للطباعه و النشر, بیروت(الطبقات الكبرى , ابن سعد. 22
, تھـران(ترجمه و گردآورى زير نظـر نصـرهللا پورجــوادى , تاريخ فلسفه در اسالم, م شريف.و م 310ص , ھمان, مارتین مكدرموت. 23

 .115ص , 2ج ) ش1365, مركز نشر دانشگاھى
 .139ص , 9ج ) بى تا, داراحیإ التراث العربى, بیروت(كتاب االغانى , ابى الفرج اصفھانى. 24
 .ھمان, سعدبن عبدهللا اشعرى قمى. 25
 .76ص , ھمان, ابوالحسن اشعرى. 26
 .ھمان, ھمان و ابى محمدالحسن النوبختى, ابوالفتح محمدالشھرستانى 74;ـ78ص , ھمان. 27
 .39ص ) م1967, بريل, لیدن(احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم , ابى عبدهللا المقدسى. 28
 .66ص , ھمان, ابوالحسن اشعربى. 29
 . 211ص , ھمان, و عبدالقاھر بغدادى 223ص , ھمان, ابوالفتح محمد الشھرستانى. 30
 .69ص , ھمان, ابوالحسن اشعرى. 31
 )of islam, LEIDEN E.J.BRILL 1953) Shorter Encyclopaediaذيل مرجئه, دائره المعارف مختصر اسالم. 32
 .38ص , ھمان, ابى عبدهللا المقدسى. 33
) ش1354, آذر, مجله كـاوه, مونیخ(مرجیان كه بودند و چه مى گفتند , و علینقى منزوى 147ص , ھمان, رضا رضازاده لنگرودى. 34

 .13ـ8ص 
 .55ص , ھمان, رسول جعفريان: ك.ر. 35
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بى گمــان از مرجیاننـد: ضمن توصیف كوه ھاى خرمدينان در دماوند مى گويد)) مقدسى((از جمله . 36 غســل از .  ايشان گروھـى 
با اين مذھب كه شما داريــد چگونـه مســلمانان بــه : گفتم, با ايشان مناظره كرده, در ديه ھاشان مسجد نديدم, جنابت نمى كنند

چگونه در حالى كه فرايض را ترك كرده و شريعت را تعطیل نمــوده : مگر ما موحد نیستیم؟ گفتم: جنگ شما نمىآيند؟ ايشان گفتند
 ).399ـ398ص , ھمان, ابى عبدهللا المقدسى(; ما ھمه ساله اموال بسیار به سلطان مى دھیم: گفتند. ايد
 .حواشى مترجم 247ص , ھمان, اگناس گلدزيھر. 37
 .ذيل مرجئه, دائره المعارف مختصر اسالم. 38
 .ھمان, م شريف.و م 72ص , مشكور. 39
 .23ص , ھمان, به نقل از حسین عطوان, تاريخ دمشق. 40
ص ) ش1325, انتشــارات اقبـال, تھـران(ترجمه سیدمرتضى ھاشمى حـائرى , تاريخ شیعه و علل سقوط بنى امیه,  فان فلوتن. 41
73. 
 .63ص , ھمان. 42
 .111ص , ھمان, حسین عطوان. 43
 .190ص , ھمان, رسول جعفريان. 44
 .28ص ) ش1350, بنیاد فرھنگ ايران, تھران(به اھتمام عبدالحى حبیبى , فضائل بلخ, ابوبكر بلخى. 45
 .269ص , 14ج , ھمان, ابى الفرج اصفھانى. 46
 .263ص , 12ج , ھمان, و ابى الفرج اصفھانى 28ص , 4ھمان ج , محمدبن جرير طبرى: ك.ر. 47
 .158ص , ھمان, رضا رضازاده لنگرودى. 48
 .592ص , 3ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 49
 .313ص , ھمان, ابن سعد. 50
 .28ص , 4ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى. 51
 .29ص , 4ج , ھمان. 52
 .212ص , ھمان, عبدالقاھر بغدادى. 53
 .167ص , 4ج , ھمان, محمدبن جرير طبرى; و كان جھم يقص فى بیته فى عسكر الحارث. 54
) ش1363, انتشارات دنیــاى كتـاب, تھران(به اھتمام عبدالحى حبیبى , )تاريخ گرديزى(زين االخبار , ابوسعید عبدالحى گرديزى. 55

 .258ص 
 .119ص ) ش1357, انتشارات توكا, تھران(ترجمه باقر موسوى , حكومت بنى امیه در خراسان, عبدهللا مھدى الخطیب. 56
 120ص , ھمان. 57
 .156ص , ھمان, رضا رضازاده لنگرودى. 58
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