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  مقدمه. 1
اختالف نظرها در مسائل سياسي و احكام دينـي ميـان مسـلمانان    ) ص(پس از رسول خدا 

در زمينـه  . هاي گونـاگون انجاميـد   ها اندك اندك به پيدايش فرقه بروز كرد و تفاوت ديدگاه
اي كـه بعـدها سياسـت حـاكم      هاي فقهي متعددي رايج گشت به گونه احكام فرعي، مكتب

. اقي را از گردونه رقابت خـارج نمـود  دخالت كرد و با رسمي اعالم كردن برخي مذاهب، ب
پوشـي از   هـا بـاال گرفـت بـه طـوري كـه بـا چشـم         در زمينه اعتقادي و كالمـي نيـز نـزاع   

ها، از ميانه قرن اول تا ميانه قرن سوم چند فرقه كالمي  هاي فرعي در داخل فرقه بندي تقسيم
  .مهم از جمله مرجئه مطرح شدند

هـا   ز مسائل كالمي، موضوعاتي نيز دربـاره فرقـه  دانشمندان علم كالم به موازات بحث ا
ها، تاريخ پيدايش، مؤسس و رهبر هـر فرقـه و عوامـل     هاي عقايد فرقه بحث. پيش كشيدند

حتي برخي با توجه به اهميـت مباحـث فرقـه    . اند ها از اين جمله تأثيرگذار در پيدايش فرقه
  .اند ب نام نهادهشناسي، آن را دانشي مستقل دانسته و بر آن علم فرق و مذاه

هاي اسالمي دو نوع عامل مهم مورد بحث قرار  در بررسي عوامل مؤثر در پيدايش فرقه
  :گيرد مي

منظور، آن دسته از عواملي است كه از درون جامعه اسالمي نشأت : عوامل داخلي) الف
مسـلمانان  گيرد خواه سياست حاكم بر جوامع اسالمي چنين نقشي را ايفا كرده باشد؛ يا  مي

گرايي افتاده باشند و  تحت تأثير متون ديني اسالمي و برداشتهاي متفاوت از آن به دامن فرقه
اند، مطالب جديـدي   يا اينكه عالماني كه به امر تفسير قرآن و حديث و بيان معارف پرداخته

همــه ايــن مــوارد عوامــل داخلــي . را در حــوزه عقايــد، بــه مســلمانان القــا كــرده باشــند
  .گردند مي  محسوب
هـا و اديـان    هاي مكتـب  به اين معنا كه مسلمانان با آگاهي از كتاب: عوامل خارجي) ب

اي عقيـدتي را از   ديگر يا بر اثر ارتباطات و تعامالتي با غيرمسلمانان تحت تأثير آنان آمـوزه 
  . شده است اي در درون جامعه اسالمي مي شدند كه بعدها موجب پيدايش فرقه آنان متأثر مي

هـا در درون جامعـه اسـالمي، صـرفا      برخي از پژوهندگان اصرار دارند كه پيدايش فرقه
اي را در  متأثر از عواملي بيرون از دنياي اسالم است و در پي اين امـر، خاسـتگاه هـر فرقـه    

اي را  اهداف طرفداران اين نظريه كه طيف گسـترده . كنند خارج مرزهاي مسلماني دنبال مي
بيشتر شرق شناسان غربي كه درباره تمدن اسالمي . اند، مختلف است هبه خود اختصاص داد
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اند كه تمدن اسالمي را در ابعاد گوناگون آن متأثر از غرب  اند در پي اين بوده مطالعاتي داشته
  )48- 54: تا ؛ دي بور، بي143: 1406؛ عبدالفتاح، 1/256: تا بروكلمان، بي. (معرفي كنند

ها بايـد   فرهنگ غرب، فرهنگ پيشرفت است و ديگر فرهنگ چراكه در اين ديدگاه آنها
هگل . اين نوع نگرش در قرن نوزدهم به اوج خود رسيد. در پرتو فرهنگ غرب جهت يابند

فيلسوف نامدار غربي و متفكراني چون او غرب را تنها فرهنگ اصيل معرفي كرده و فرهنگ 
گونـه وانمـود كردنـد كـه      آنان اين .اند ها را جزئي از تاريخ فرهنگ غرب دانسته ديگر ملت

در پرتو چنين نگاهي، از قرن نوزدهم تحقيقاتي . تمدن غرب مقصد جريان تاريخ بشر است
هـا   شناسان در ايـن پـژوهش   انگيزه اصلي بيشتر شرق. شناسي در غرب آغاز شد با نام شرق

است كه ريشه  حاكي از برجسته كردن برتري نژاد غربي در علم تفكر و اثبات اين نكته بوده
شناسـان   شرق. هاي فرهنگي شرق را نيز در نهايت بايد در فرهنگ غرب جست همه ارزش
خـتم شـده   ) سـيزدهم مـيالدي  (هاي خود تمدن اسالمي را به قرن هفـتم قمـري    در تحليل

دانند كه در آن نيز مسلمانان، فرهنـگ و تمـدن را از يونـان گرفتنـد و آن را پـرورش و       مي
اش يعنـي پيشـگامان تجديـد     انجام پس از اين قرن، به صاحبان اصـلي گسترش دادند و سر

نويسندگان ) 361: 1373كربن، . (در غرب تحويل دادند) رنسانس(حيات علمي و فرهنگي 
دانند در پژوهش دينـي   يهودي نيز كه دين يهود را برترين دين و يهوديان را برترين نژاد مي

فرهنگ و عقايد يهوديان بر مسائل اسـالمي نشـان   كوشند ردپايي از تأثيرگذاري يهود و  مي
شناس يهودي بر اين باور است كه عقايد اسالمي بويژه آنچـه كـه دربـاره     زيهر، شرق. دهند

وي در اين بـاره بحـث از عـالم زر را مطـرح     . آخرت است، از دين يهود گرفته شده است
  )1/70: تا سامي، نشار، بي. (كند كه در قرآن و تورات آمده است مي

شناسـان در بررسـي    برخي از دين پژوهان در داخل جامعه اسالمي نيـز متـأثر از شـرق   
اند و از عوامل  ها نگاه خود را كامالً به خارج معطوف كرده عناصر تأثيرگذار در پيدايش فرقه

ها بـود كـه    تحت تأثير همين انديشه. اند موجود در درون جامعه اسالمي چشم پوشي نموده
. كننـد  اسالمي با عنوان تقليد و تلفيق يا صرفاً ترجمه فلسفه يونـان يـاد مـي    برخي از فلسفه

  )31:1381عبدالرزاق، (
ها مسائل  بر اساس وجود عوامل داخلي و عوامل خارجي در بررسي منشأ پيدايش فرقه

  :ذيل قابل طرح است
 اوضاع سياسي .1
 منع تدوين احاديث .2
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 مسلمان در بيان معارفميدان دادن به احبار يهود و مسيحيان تازه  .3
 جوالن ندادن به مراجع علمي و اسالمي مطمئن .4
 هاي ناروا از متون و مفاهيم ديني در پرتو جمود فكري برداشت .5
 هاي غيراسالمي با فرهنگ اسالمي تالقي فرهنگ .6

اوضاع «در اين پژوهش صرفاً به طور موردي در پيدايش و پويايي فرقه مرجئه به مقوله 
مرجئه در : اهد شد و ماحصل آن پاسخي نيز خواهد بود بدين سوال كهپرداخته خو» سياسي

بستر سياست و حاكميت امويان چگونه تكوين يافتند و چه عملكـردي داشـتند؟ دسـتاورد    
تحقيق حاكي از اين است كه برخالف برخي تصورات كه جهت گيري سياسي مردم عراق 

گيرد اما بـا   مي است كه در عراق شكل كنند، مرجئه جريان غالبي مي را در مقابل شام تفسير
تفسير سياسي خاص خود در تثبيت جايگاه بني اميه و پايگاه سياسي شـام نقـش محـرزي    

  .كند مي  ايفا
  

  تبارشناسي معنا و مفهوم مرجئه. 2
واژه مرجئه از ريشه ارجاء است كه در قرآن و منابع كالمي در باب آن دو معنا به كار رفتـه  

به تـأخير  «سوره توبه آمده، به مفهوم  106اساس آنچه كه در آيه  در معني نخست، بر. است
ا  : فرمايد آيه شريفه مي. است» انداختن قضاوت و داوري ا يعذّبهم و إمـو آخرون ألمر اهللا أم

برخي ديگر از گناهكاران كه كارشان بر مشيت خدا موقوف . (يتوب عليهم و اهللا عليم حكيم
ها درگذرد و خداونـد دانـا،    ب كند و يا به لطف، از گناهان آناست، يا به عدل، آنان را عذا
در معناي دوم، براساس گفته شهرستاني و نوبختي، ارجاء به ). به حكمت آفرينش آگاه است

گونه كه معصيت  گويند همان معني اميد بخشيدن به كار رفته و در همين جايگاه است كه مي
: 1365شهرستاني، . (عت و فرمانبرداري فايده نداردرساند، با كفر هم، اطا به ايمان ضرر نمي

  ) 5:1355؛ نوبختي، 1/228
اغلب دانشمندان مسلمان به ويژه ارباب كتب ملل و نحل، معناي نخست يعني به تأخير 

تـر   انداختن عمل و واگذار كردن حكم كردار اهـل اسـالم بـه خـدا در آخـرت را درسـت      
. گرفتنه انـد  اساس فكري خود را نيز از آيه مذكور شهيدي معتقد است كه مرجئه . اند دانسته

  )245:1387شهيدي، (
ابتدا، به اين معني كه . به معناي اول، به دو صورت تفسير شده است» به تأخير انداختن«

بدين شكل كه تا آن روز هـيچ حكمـي   . براي فرد گناهكار، روز قيامت است» تأخير حكم«
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تفسير ديگر، به مفهوم تأخير . توان صادر كرد او نمي اعم از بهشتي يا دوزخي بودن در مورد
در اين تفسير، فرقه مرجئـه و  . ، از درجه اول به درجه چهارم است)ع(امامت حضرت علي

  )43:1344مشكور، . (اند شيعه دو فرقه متضاد با هم معرفي شده
 شـود كـه عمـل را از توحيـد بـه تـأخير       المرجي، به فردي گفته مي: سمعاني نقل كرده

مرجئه معتقدند ايمان، تصـديق قلبـي اسـت و ديگـران از     ) 255:1408سمعاني، . (اندازد مي
كـوب،   زريـن . (توان انسان را خطاكار شـمرد  لذا بر اين اساس نمي. اسرار آن آگاهي ندارند

363:1368(  
هر گاه آدمي «: جهم بن صفوان يكي از پيشوايان مرجئه در اين زمينه افراط كرده و گفته

فت خدا رسد و سپس با زبان، خدا را انكار كند؛ كافر نشود چراكه ايمانش كـاهش و  به معر
گمان برده كه ايمان، عقيده دل است و هـر   جهم،) 4/171: مقريزي، بي تا(» ...افزوني نپذيرد

كه به دل معتقد باشد مومن است اگرچه بي ضرورت تقيه؛ به زبان، كفر گويد و بت پرستد 
به دين يهود و نصاري بگـرود و صـليب را پرسـتش كنـد و سـخن از      يا در شهر مسلمانان 

تثليت گويد و بر همين حال بميرد، چنين كسي به نزد خدا مؤمن است و دوست خداسـت  
طبيعـي  . وي، معتقد بود كه اسالم صحيح و ايمان حـق يكـي اسـت   . و از اهل بهشت است

كردنـد و وظـايف انسـان را     است كه پيروان اين عقيده واجبات عملي اسالم را تحقيـر مـي  
  )1/410: 1362ابراهيم حسن، . (دانستند نسبت به مردم ديگر برتر از واجبات مقرر قرآن مي

كه عمـل   الذكر بود نه آن ظاهراً اولين بانيان مرجئه، منظورشان از ارجاء همان مفهوم فوق
اين اقـدام مسـالمت   و با اينكه احتماال ) 1/228: 1365: شهرستاني. (را از ايمان مؤخر بدانند

جويانه مرجئه در جهت احياي اتحاد از دست رفته است امت اسالمي و جلوگيري داخلـي  
اميـه آغـاز    و خونريزي بيشتر ميان مسلمين و نيز جهت وحدت عناصر مؤمن در مقابل بنـي 

تا آنجا كه در ادوار بعد با تمسك به همين انديشه و بـه  . شده بود؛ نتايجي منفي به بار آورد
نبال آن اصالت قائل شدن براي ايمان منهاي عمل، در برخي مواضع نه تنها بـه نزديكـي و   د

توانسـت ايشـان را بـه     شد؛ بلكه مـي  اميه منجر مي حمايت برخي از طرفداران مرجئه به بني
  . بازوهاي قدرتمند ايدئولوژيك امويان مبدل نمايد

اميـه   ديگـر از وفـاداران بنـي   هـاي   اينكه در كوفه كانون ضد اموي مرجئه بيش از مكـان 
هاي شيعيان كوفـه   شايد واكنشي بود در مقابل انديشه) 156:1363رضازاده، (فعاليت داشت 

مرجئه اوليه كه با پرهيز از قضاوت در . كه به هرحال نظر مساعدي نسبت به عثمان نداشتند
اعـالم   مورد دو جبهه علوي و عثماني و به تـأخير انـداختن حكـم دربـاره علـي و عثمـان      



  فرقه مرجئه در بستر سياست و حاكميت امويان   92

  

موجوديت كرده بودند، به مرور توجيه كالمي مناسبي نيز در تأييد سكوت و خاموشي خود 
به كار بستند كه همانا به تعريف خاص ايشان از ايمان يعني نقطه ثقل تفكر مرجئـي منتهـي   

تر  دانستند، مرجئه تعريفي بسيار آسان در حالي كه خوارج عمل را ركن اصلي ايمان مي. شد
ايـن  . سـاختند  دادند و ايمان را از عمل تفكيك و فقط تا حد اقرار زباني محدود مي ارائه مي

تعريف خاص از ايمان اختالفات ديگري از جمله در مورد دارالكفر و دارااليمان، وعـده و  
را نيز به دنبال داشت كـه در  ... وعيد، امر به معروف و نهي از منكر، امامت، قيام بالسيف و 

كردند و در مقابل، مرجئـه سـخنگوي    ج روح خشني از اسالم را تبليغ ميمجموع آن، خوار
گري  حقيقتاً در مقابل تندروي و افراط. تفكر مسالمت جو و نرمخوي جريان اسالمي بودند

خوارج در باب مسائل اسالمي، فرقه مرجئه به وجود آمد كه شايد وجود خوارج را يكي از 
  )371:1344مشكور، . (دانستمهمترين داليل تشكيل اين فرقه بايد 

داند كه  گروه مرجئه اساس عقيده خود را ارجاء يعني تأخير قضاوت درباره مؤمناني مي
مرجئه انحراف خليفگان اموي . شمرد زيرا كافرشان نمي. گناهان كبيره از ايشان سر زده است

ين دسـتاويز كـه   دانستند به ا را از اصول اسالم، دليل كافي براي مخالفت با اين خاندان نمي
به نظر آنان همين قدر كافي بود كه امويان ولـو بـه   . ايشان، عمالً پيشواي سياسي مسلمانانند

مرجيان معتقد بودند كه عثمان، علـي و معاويـه بنـدگان خداينـد و ايـن      . نام مسلمان باشند
تـوان گفـت كـه مرجئـه بـه طـوركلي        مـي . بايد درباره ايشان قضاوت كنـد  خداست كه مي

رو، دانشـمند بـزرگ ابوحنيفـه     ران تساهل بودند و بزرگترين كس از اين گروه ميانـه طرفدا
. هـ ق بود كه نخستين مذهب از مذاهب اهل سنت را در فقه اسالم بنيـان نهـاد   130متوفي 

  )318:1344حتّي، (
شـود و   مرجيان بر اين باورند كه امام، جانشين رسول خداست كه به اجماع انتخاب مي

ايـن گـروه ضـمن    ) 42:1372مشـكور،  . (رمان او بر همه مسلمين واجب استاطاعت از ف
  .دانستند شمردند، امام را لزوماً معصوم نمي اينكه مالك تعيين امام را شرط اجماع مي

از . اميـه اسـت   اين بخش از عقايد مرجئه در مورد امام، ناشي از جو سياسي روزگار بني
هاجمات در بالد اسالمي، به نفوس و اموال طبقات پـايين  اميه بر اثر نبردها و ت جا كه بني آن

نمودند، لذا نيازمند آن بودند كه به هـر ترتيـب ممكـن     جامعه ضرر و زيان فراواني وارد مي
اي  نظم و امنيت در محدوده حكومتي خويش را برقرار داشته باشند و براين اساس از فرقـه 

. كردنـد  ديدنـد، حمايـت مـي    ع خـويش مـي  چون مرجئه كه تعيين امامشان را مطابق با مناف
  )42:1372مشكور، (
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بلكـه تنهـا بـه    . مقريزي نقل نموده كه مرجيان نه به جبر اعتقادي داشتند و نه به اختيار
تـوان بـه طـور دقيـق سـخن       در اين بحث نمي) 2/350:تا مقريزي، بي. (ارجاء معتقد بودند

گردند كـه   مرجئه قدريه تقسيم ميگفت چرا كه مرجيان گاهي به دو دسته مرجئه جبريه و 
اما با ) 61:1313رازي، . (گروه اول اعتقاد به جبر دارند و گروه ديگر، معتقد به قدر هستند

زيرا اسـالم بـراي آنـان    . شوند اين تعاريف، مرجئه بيشتر متمايل به قدري بودن دانسته مي
وانند تنها به بهانه داشـتن  ت گرديد كه مسلمانان به اختيار خود مي ديني بسيار ساده تلقي مي

ايمان قلبي و نيت خوب، مرتكب هر گنـاهي نيـز شـوند بـدون آنكـه بـه مسـلماني آنـان         
  .اي وارد آيد خدشه

يعني مرجئه . لعنت المرجئه علي لسان سبعين نبيا: روايت شده كه فرمود) ص(از پيغمبر
مرجئـه كياننـد؟   ! رسول اهللايا : اند و چون پرسيدند بر زبان هفتاد پيغمبر نفرين و لعنت شده

يعني آنان كساني هستند كه گوينـد ايمـان،   . إنّ الذين يقولون إنّ االيمان كالم بالعمل: فرمود
گفتاري بي كردار است و آن، شيوه كساني است كه ايمان را تنها، اقرار زباني به دين دانستند 

؛ 190: 1419دادي، ؛ بغـ 1/637: 1424متقـي، . (و با عمل بـه دسـتورهاي ديـن، كـار نكننـد     
  )43:1344؛   مشكور، 88: 1422مويدي، 

» كفـر و ايمـان  «بيروني، مرجئه از درون نيز بر سـر موضـوع   هاي  جداي از اين مخالفت
  .دچار تشتت و اختالف گرديد و گروهي را مقابل گروه ديگر قرار داد

  : كند شهرستاني فرقه مرجئه را به چهار دسته تقسيم مي
 مرجئه خوارج .1
 مرجئه قدريه .2
 مرجئه جبريه .3
 )1/140: 1365شهرستاني، (مرجئه خالص  .4

بندي ديگري كه به طور مستقيم و به طور خاص  با دقت در آثار مربوط به مرجئه، تقسيم
  : توان چند گروه را معرفي نمود ايجاد شده مي» كفر و ايمان«بر سر موضوع 

ايمان مرحله شناخت خداوند  از ياران يونس شهري كه بر اين باور بودند كه: يونسيه .1
است و مؤمن به كسي گويند كه اسـتكبار را تـرك كـرده و تنهـا در برابـر خداونـد       

 ) 115:1393صابري، . (پذيرد همچنين معتقد بودند كه ايمان كاستي نمي. خاضع باشد
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شدند كه مـالك تعيـين    از طرفداران غسان بوده و مرجيان كوفه را شامل مي: غسانيه .2
. شمردند آنان شرع را مافوق عقل و حاكم بر آن مي. دانستند ل و گفتار ميايمان را قو

 )59:1313رازي، (
گروهي هستند از پيروان ابي ثوبان كه مالك ايمان را شناخت خـدا و پيـامبر   : ثوبانيه .3

 .دانند مي
ها را  شمرند كه اگر آن اند و خصلتي را براي انسان برمي ياوران ابومعاذ توميني: تومنيه .4

 .شود ايت كند مؤمن و در صورت عدم رعايت، فاسق دانسته ميرع
روند كه به جبر در اعمال و ارجـاء   از هواداران جهم بن صفوان به شمار مي: جهميه .5

 .در ايمان اعتقاد دارند
آنان گروهي از اصحاب اهل حديث هستند كه تنهـا بـراي پيشـبرد اهـداف     : محدثه .6

روي آوردند و پس از شـهادت امـام   ) ع(رضا ديني خود به امامت امام كاظم و امام 
 145:1344مشكور . (دوباره به آيين خود بازگشتند) ع(رضا 

ها ايمان را تصديق دل و  آن. واپسين گروه مرجئه و از پيروان مريسي هستند: مريسيه .7
. شـمارند  دانند و سجده بر ماه و خورشيد را كفر ندانسته بلكه نشانه كفر مي زبان مي

 .توان آنان را نقطه مقابل غسانيه دانست به اين اعتبار مي) 60:1372مشكور، (
هاي مختلف فرقه مرجئه، هر يك خـود را بـر حـق و ديگـري را كـافر و گمـراه        شاخه

شـرح  » مقامات االسـالميين و اخـتالف المصـلّين   «اشعري در كتاب خود به نام . دانستند مي
هاي آن را بنا به نوع بحـث در   تعداد گروه هاي فرقه مرجئه را بيان كرده و كاملي از درگيري

  ) 132- 154: 1419اشعري، : ك. ر. (داند ها مي مورد عقايد كالمي هر يك از آن
برخـي گوينـد   . درباره نخستين كسي كه سخن از ارجاء به ميـان آورده اخـتالف اسـت   

از و گروهي ) 179:1408؛ ابن رسته، 4/246: 1332ابن عساكر، (حسن بن محمد بن حنيفه 
. داننـد  اند و شماري نيز ابوالسلت سمان را نخسـتين فـرد مـي    حسان بن بالل مدني نام برده

شمارند كه اهل  برخي نيز نافع بن ازرق خارجي را اولين كسي مي) 88:1412شمس الدين، (
  )405:1372مشكور، . (سنت را مرجئه نام نهاده است

ه به ارجـاء نگاشـته و از ايـن    اي در باب عقيد اما حسن بن محمد حنيفه گويا رساله
ابن حجر عسقالني تصريح كرده است كه . جهت مورد سرزنش پدرش قرار گرفته است

منظور حسن از ارجاء واگذار كردن امر خلفاي راشدين به خدا و عدم مداخله و داوري 
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عسقالني، . (ها بوده است؛ نه مؤخر دانستن عمل از ايمان چونان ساير مرجيان درباره آن
1404 :2/277 (  

اگر حقيقتاً حسن بن محمد بن حنيفه اولين كسي باشد كه در باب ارجاء سخن گفتـه و  
مطلب نوشته باشد، گويا نخستين بحث و چالشي كه در اين ميانه رخ داد نيز اين بوده كه آيا 

انـد،   مردم در كار خود مختارند يا مجبور؟ بايد گفت اولين اصلي هم كه مرجئه مطرح كرده
اند و نمي توان گفت كـداميك بـر    قضاوت درباره افرادي است كه در فتنه گرفتار شدهعدم 

در اين شرايط، سكوت درباره اولـين مسـلماناني كـه در دو    . اساس حق است و كدام ناحق
  .)31:1371جعفريان، . (سوي با يكديگر به نبرد برخاستند، اولين سخن مرجئه بوده است

  
  رجئه تكوين انديشه سياسي ـ كالمي م. 3

ابراهيم حسن معتقد است مرجئه در نيمه دوم قرن اول هجري تحت نفوذ عناصـر و افكـار   
اما حقيقت امر اين است كـه در  ) 2/22: 1362ابراهيم حسن، . (مسيحي در دمشق پديد آمد

زمـاني  : اهللا صفا نقل كرده ذبيح. مورد زمان دقيق پيدايش گروه مرجئه اتفاق نظر وجود ندارد
هجري به قتل رسيد و جريان حكميت در بين مسلمانان اتفـاق افتـاد    35سال  كه عثمان در

ها بـود كـه گـروه مرجئـه نيـز اعـالم        در جريان اين اختالف. ها دو دستگي رخ داد ميان آن
هـر  ) ع(آنان به طور ظاهري مدعي بودند كه چون حكومت عثمان و علي. موجوديت نمود

. توان لعنت فرستاد يد فاصله گرفت و بر هيچ يك نميدو صالح و ثقه بودند، از هيچ كدام نبا
امـا در عمـل،   . مرجئه سعي داشتند كه قضاوت در مورد آن دو را به خداوند واگذار نماينـد 

: 1405ابن سعد، ). (ع(اين گروه هم از حكومت عثمان فاصله گرفتند و هم از حكومت علي
ي مرجئه را از زمان وقـوع جنـگ   جعفريان پيداي) 50:137؛ صفا، 73: 1355؛ نوبختي، 6/22

دانـد و   ها را مصادف با ايجاد گـروه معتزلـه مـي    جمل و صفين دانسته و به وجود آمدن آن
مشـكور  ) 19:1371جعفريان، . (اند معتقد است كه معتزله، بستر ساز موجوديت مرجئه شده

تشكيل  گيري حكومت امويان و با شكل) ع(ها پس از شهادت علي بر اين عقيده است كه آن
  )43:1372مشكور، . (اند شده

در قسـمتي از  . رسـد  در كتاب تبصره العوام، آغاز موجوديت مرجئه به دوره عباسيان مي
رازي، . (ظهور مرجيان، در زمان مأمون بـن هـارون الرشـيد بـوده اسـت     : آن تأكيد شده كه

ئـه در عصـر   توان پذيرفت زيرا بـه طـور قطـع، مرج    البته عقيده اين اثر را نمي) 192:1313
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اند و با آغاز حكومت عباسيان، تحوالتي در ساختار فكري اين فرقـه   امويان تشكيل گرديده
  )371:1344مشكور، . (به وجود آمده است

توان در حوادث آخر خالفت عثمـان و قتـل وي    به طوركلي مبدأ پيدايش مرجئه را مي
ها در مسأله  صفين، كينهبا پديد آمدن اين حوادث و پس از آن، جنگ جمل و . جستجو كرد

اي از  در ايـن حـوادث عـده   . خالفت باال گرفت و موجب پراكندگي بيشتر مسـلمانان شـد  
كه در اين موارد تشـخيص حـق از باطـل دشـوار اسـت خـود را كنـار         صحابه به بهانه اين

ها در حوادث زمان دخالت نكردند و پس از آن نيز نه همراه علي شـدند و نـه    اين. كشيدند
سعد بن ابي وقاص، عبداهللا بن عمر، يحيي بـن حصـين بجلـي، محمـد بـن      . معاويه همراه

ابن سعد، . (مسلمه انصاري، اهبان بن صيفي عقاري و اسامه بن زيد از اين دسته افراد بودند
  )1/191: 1427؛ ابن اثير، 3/444: 1405

از آنـان   هـا سـر بـاز زده و    در مجموع، اينان كساني بودند كه از هواخواهي ايـن گـروه  
گزيدند يا به عبارتي ديگر، عوض قيام، قعود كرده و بـه قاعـدين شـناخته     - اعتزال - دوري

. چيز ديگري نبود، شركت كنند» فتنه«ها جز  شدند و حاضر نشدند در ميداني كه به باور آن
توانست از خود بر جاي بگذارد؟ بسياري از جريانات سياسـي در   اين جريان چه آثاري مي

جاست كـه   بدين صورت، سوال اين. وجد يك نگرش خاص فكري و مذهبي شدندادامه، م
گيري و قعود چه آثار ديني و سياسي در امت اسالمي از خود بر جـاي گذاشـت؟    اين كناره

. برخي بر اين باورند كه اين اقدام، جريان خاص مذهبي ارجـاء را بـه دنبـال داشـته اسـت     
آيـد   آنچه محتمل به نظر مـي . همين اهل قعودند براساس اين اظهارنظر، مرجئه ميراث خوار

چرا كـه  . اين است كه خاستگاه نخست معتزله و حتي مرجئه را بايد جريان قاعدين دانست
) ع(هاي امـام علـي   گيري خود به نحوي از قضاوت سريع درباره جنگ آنان اول بار با كناره

  )19:1371جعفريان، . (خودداري كردند
كنم كه حق من به پيراهن خودم بـيش از حـق    گمان نمي«: تگف سعد بن ابي وقاص مي

ام پس با جهاد آشناييم و اگر مردي بهتـر از مـن يافـت     من جهاد كرده. من به خالفت باشد
كه شمشيري براي من بياوريد كه دو چشم  شود نفس خود را سرزنش نخواهم كرد مگر آن

ابـن سـعد،   . (»ن ديگـري كـافر  بگويد اين مـؤمن اسـت و آ  . يك زبان و دو لب داشته باشد
شوم و هـركس غلبـه    من در فتنه وارد جنگ نمي«گفت  عبداهللا ابن عمر مي) 3/149: 1405

مـن بـا   «: گفـت  اسامه بن زيد نيز مي) 4/149همان، . (»خوانم پيدا كرد پشت سر او نماز مي
ي مـردم  عمران بن حصين خزاع) همان. (»شوم كسي كه ال اله اال اهللا بگويد وارد جنگ نمي
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عمران به : گويد ابوقتاده . كرد داشت و دعوت به قعود مي را از دخول در اين حوادث باز مي
جا هم مرا راحـت نگذاشـت چـه     اگر در آن: من گفتم. مسجدت را رها مكن: گفت من مي

ام هم مرا به حـال خـود نگذاشـت؟     گفتم اگر در خانه. ات را رها مكن خانه: كنم؟ او گفت
اگر مردي به خانه من درآيد و جان و مالم را بطلبد جنگ با او را بر خود «: دعمران پاسخ دا

هاي سياسي وارد نشـدند گروهـي از    اي كه در كشمكش عده) 288همان، . (»شمارم روا مي
رزمندگان بودند كه براي فتوحات از مدينه بيرون رفته بودند و پس از كشته شدن عثمان به 

از . نان را در حال ستيز با يكديگر ديدنـد و بـه هـراس افتادنـد    ها مسلما آن. مدينه برگشتند
ها شـكاكاني بودنـد كـه دو     آن: گويد ابن عساكر مي. طرفي گزيدند رو كناره گرفتند و بي اين

ها شركت جسته بودند ولي وقتي پس از كشته شدن عثمان به  آنان در جنگ. دلي روا داشتند
مـا در  : گفتنـد . آنان را پيرو يك مرام شناخته بودنـد  مدينه آمدند مردمي را ديدند كه پيشتر،

برخـي  . يابيم حالي شما را ترك گفتيم كه بر مرامي واحد بوديد اينك شما را چند شاخه مي
علـي در ميـان   : گوينـد  عثمان مظلومانه به قتل رسيد و برخـي ديگـر مـي   : گوييد از شما مي

ها مورد اعتماد مـا هسـتند و    همه آن. ترين افراد در برخورداري از حق بود اصحاب شايسته
ها گواهي  شان كنيم يا بر آن گيريم بي آنكه نفرين ولي ما از اين دو كناره مي. همگي راستگو

. گـذاريم تـا خـدا باشـد كـه ميـان ايـن دو داوري كنـد         كار آن دو را به خـدا وا مـي  . دهيم
  )23:1986  عطوان،(

كشيدند طبقـه اول مرجئـه را تشـكيل     اين افراد كه در حوادث صدر اسالم خود را كنار
هـا را بـه آخـرت     ها حكم به تخطئه يا تاييد هيچ كدام نداشـتند و امـر آن   زيرا اين. دهند مي

بعدها به مرور زمان كه نزاع ميان احزاب درباره خالفت باال گرفت به مـوازات آن  . انداختند
ين گـروه منشـأ سازشـكاري    گاه فكري ا تكيه. نظريه و رأي اين گروه نيز بيشتر رواج يافت

هاي درگيـر نـزاع    گفتند هر چند از ميان گروه ها مي هاي گوناگون شد زيرا اين ها با گروه آن
توانيم تشخيص دهيم و چون همه شـهادتين   يكي بر خطا و ديگري بر حق است اما ما نمي

گويند  بر زبان دارند پس همه مسلمانند و چون دو طرف متخاصم با همه اختالفي كه دارند
رو  كدام را متّهم به كفر و يا فسق نمود از ايـن  توان هيچ ال اله اال اهللا هستند، مسلمانند و نمي

طرفي نموده و در مورد حق و باطل بودن هيچ كدام از دو طـرف   در اين منازعات اعالم بي
 ثابت قطنه شاعر مرجي مسلك اموي نيز در) 4/171: تا مقريزي، بي. (توان گفت سخني نمي

  :مناظره خوارج و مرجيان، جانب مرجئه را گرفته و بر اين عقيده تأكيد ورزيده
  يجزي علي و عثمان بسعيهما                   و لست ادري بحق ايه وردا
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  اهللا يعلم ماذا يحضران به                        و كل عبد سيلقي اهللا منفردا
  )64:1407اصفهاني، (

يك از آن دو بـه   شوند و نمي دانم كدام هايشان پاداش داده مي علي و عثمان به كوشش(
اي بـا   شـوند و هـر بنـده    داند به چه چيز آن دو احضار مـي  خدا مي. حق وارد معركه شدند

  ).كند خداي خويش جداگانه ديدار مي
قاد را آشنايان با تاريخ انديشه ملل و پيدايش اين گروه در زمان عثمان با آن انديشه و اعت

ايشـان كسـاني   : چه ابن سعد در تعريف آنها آورده است چنان. اند ناميده) مرجئه اولي(نحل 
. دهنـد  انـد و گـواهي بـه كفـر و ايمـان نمـي       هستند كه كار علي را به خـدا واگـذار كـرده   

  ) 6/274: 1405  سعد، ابن(
ولي وقتـي ديدنـد خـوارج    . سياسي صرف بوداي  بنابراين ارجاء در آغاز پيدايش، فرقه

مسأله تكفير را مطرح كردند و دو طرف نزاع يعني علي و عثمان ، معاويه و اصحاب جمـل  
و حكمين و كسي كه رضايت به تحكيم داده است و حتي كسي كه يكي از دو طرف يا هر 

يمـان را پـيش   مرجئه در مقابـل خـوارج، بحـث ا   . دو را بر حق بداند، همه را تكفير كردند
كشيدند و گفتند ايمان تصديق به دل يا تصديق به دل و اقرار به زبان است و عمل در مرتبه 

پس همه كساني كه تصديق به دل . پذيرد پس از ايمان قرار دارد و ايمان زياده و نقصان نمي
. دارنـد يا تصديق به دل و اقرار به زبان دارند در زمره مؤمنان هستند و تفاوتي با يكـديگر ن 

  ) 137- 1/144: 1365شهرستاني، (
جنگ جمل و صفين تأثيرات مهمي بر گرايشهاي سياسي و به دنبال آن مذهبي، از خود 

در جريان منازعه دو گروه شيعي و عثماني، كساني از صحابه خاص و به . بر جاي گذاشت
كدام از اين  هيچتبع آن برخي از تابعين، خود را از معركه كنار كشيده و حاضر به حمايت از 

 - هاي شخصي داشتند و كساني نيز بـه داليـل فكـري    برخي از آنان انگيزه. دو دسته نشدند
  . گيري خنثي زدند كردند، دست به اين موضع مذهبي خاصي كه عنوان مي

و يـا  ) ع(ها، ضديت با امام علـي  در يكي از خصايص مرجئه و يا حداقل گروهي از آن
جا كه مرجئه  شايد بتوان گفت از آن. عنوان فرد رابع بوده استحداقل تأخير آن حضرت به 

ها  در آغاز حاضر نبودند نسبت به علي و معاويه اظهارنظر كنند و شهادت بر كفر يا ايمان آن
توان گفـت كـه در نگـاه شـيعه،      مي. بدهند، به مرور به دشمني با اميرالمؤمنين كشيده شدند

و حتي تعبيري بود كه با آن تمامي اهـل سـنت را   ) ع(مرجئه، اصطالحي براي مخالفان علي
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قبل از اين بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه خـوارج هـم اهـل سـنت را     . كردند خطاب مي
  )129:1371جعفريان، . (اند ناميده مرجئه مي

  
  مرجئه در بستر سياسي عصر اموي. 4

مقابل فرقه ديگـر در تـاريخ   اي در  ها يا ترويج فرقه ترين عواملي كه در پيدايش فرقه از مهم
اولـين اخـتالف امـت    ) ص(پس از رسول خـدا  . اسالم نقش بسزايي داشته، سياست است

اعتنايي به تصريحات وي و  اي پس از وفات پيامبر با بي عده. اسالمي بر سر رهبري رخ داد
خواست بيشتر مسلمانان تشكيل جلسه دادند و خالفت را به دست گرفتند ولي شيعيان كـه  

ها اگرچه پس از مدتي مقاومت، بيعت  آن. بودند عقيده بر خالفت او داشتند) ع(يروان عليپ
ها از ميان نرفت و از همين زمان دو جريان سياسـي   با ابوبكر را پذيرفتند اما خط و مشي آن

يك خط، پيروان خلفا بودنـد كـه بعـدها    . مهم براساس اختالف در مسأله رهبري پديد آمد
رفتند و ديگري مشيي كه به رهبري امام معصوم معتقد بودند و براي رهبري اهل سنّت نام گ

پيروان . امت شرايط خاصي قائل بودند كه آن شرايط جز در علي و فرزندان وي محقق نبود
هـايي كـه در دوران    هاي سياسـي و جنـگ   در پي درگيري. اين خط فكري شيعه نام گرفتند

مهمـي چـون    - ملـل و نحـل   - فقهي و كالمي هاي  خلفا در جامعه اسالمي پيش آمد، فرقه
شبلي نعمان درباره تأثير مسائل سياسـي در پيـدايش    .پديدار شدند خوارج، مرجئه و معتزله

اگرچه براي اختالف عقايد تمام عوامل و اسباب فراهم بـود ولـي   «: هاي اسالمي آورده فرقه
  )1/14: 1386نعماني، . (»آغاز آن از سياست يا مقتضيات مملكتي بوده است

به معاويه مرحله عبوري حكومـت اسـالمي از   ) ع(به مرور زمان انتقال اختيارات از علي
خالفت به سوي پادشاهي بود و اشـخاص داراي بصـيرت آن دوره در ايـن مرحلـه درك     

لذا سعد بن ابي وقـاص پـس از بيعـت بـا     . كردند كه اكنون با نظام پادشاهي روبرو هستند
) 188:1405مـودودي،  . (السالم عليك ايهـا الملـك  : قات با وي گفتمعاويه در اولين مال

 معاويه خود نيز اين حقيقت را درك نمـوده بـود و حكومـت خـود را حكـومتي دنيـوي      
تركمنـي آذر،  . (دانست نه حكومتي معنوي كه در خـور جانشـيني پيـامبر اسـالم باشـد      مي

قول ابن كثير سنّت نيز همـين   به. أنا اول الملوك: به همين سبب بود كه گفت) 38: 1388
زيرا پيامبر پيشگويي فرموده بود . است كه معاويه را بايد عوض خليفه، پادشاه خطاب كرد

ابـن كثيـر،   . (سپس پادشاهي خواهـد شـد  . كه خالفت پس از سي سال دوام خواهد يافت
1411 :16/8(  
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كـه بنـا بـه     از نوع خالفتي نبود رضي اهللا عنهخالفت حضرت معاويه «مودودي آورده 
شد، بلكه او  بودند پس او خليفه نمي خواسته مردم استقرار يافته باشد و اگر مردم راضي نمي

. »...خواست خليفه باشد و از طريق پيكار بود كه به مقام خالفـت رسـيد    به هر صورت مي
با آغاز دوره ملوكيت، خلفاي پادشاه گونـه روش زنـدگي قيصـر و    ) 189:1405مودودي، (

ا در پيش گرفتند و روشي را كه براساس آن پيـامبر و چهـار خليفـه راشـده امـرار      كسري ر
؛ 189:1405مـودودي،  . (هاي شاهي سكونت گزيدند كردند ترك كردند و در كاخ حيات مي
  )76:1388هاوتينگ، 
گونه  اميه بنا به مصالح حكومتي از همان آغاز مذهب جبر و ارجاء را برگزيدند و اين بني

اي از  شان را به ايشان عطا كرده است و با اين حركت هاله ند كه خداوند خالفتوانمود كرد
اميه  اي از مرجئه نيز از حكومت بني در حقيقت گروه عمده. قداست به اعمال خود بخشيدند

جـا   از آن) 1/410: 1362ابراهيم حسن، . (رضايت داشتند و با شيعه و خوارج مخالف بودند
دانستند و از  اميه و شيعه قائل نشدند و همه را مؤمن مي وارج و بنيكه مرجئه تفاوتي ميان خ

كردند و طرز تفكر ارجـاعي كـه نقشـي     حكم به كفر يا خلود در جهنم عليه يكي پرهيز مي
كاست و همه افـراد مسـلمان را در يـك     براي عمل در ايمان قائل نبود و ارزش عمل را مي

توانست مورد سـوء   اي مي چنين انديشه. گري بود حهاي فكري براي ابا ديد، پشتوانه رتبه مي
زيرا اصوالً مذهب اباحه، مذهب حاكمان بود و چون مرجئه اين . استفاده حاكمان قرار گيرد
توانستند به حاكمان خدمت كنند و از آنجا كه انديشه آنان، اطاعت  نظريه را مطرح كردند مي

تفكر اين عملكرد بود كه مردم بـي قيـد و   دانست، نتيجه آن  مي از خليفه گناهكار را واجب
  )41: 1388تركمني آذر، . (شدند مي شرط موظف به گردن نهادن بر حكمراني حاكمان ظالم

هـا را از جهـت    كـه آن  يكي اين. اين نظريه از دو جهت به نفع حاكمان اموي تمام شد
هـا   شتند و اعمال آناي در اسالم ندا داد، هر چند سابقه ايمان در رتبه ديگر صحابه قرار مي
كه توجيه خوبي جهت سـاكن نگـه داشـتن مـردم در      هم در راستاي ايمان نبود؛ ديگر اين

اي مرجئه را اساسـاً   از همين رو عده. رفت هاي ظالمانه حاكمان به شمار مي مقابل سياست
ا اميه ر گويند مرجئه دست كم به صورت منفي و نه ايجابي بني دانند و مي اي اموي مي فرقه

گفتنـد چـون شـخص     مرجيان برخالف خـوارج مـي  ) 76:1357گلدزيهر، . (اند تأييد كرده
مسلمان در صورت ارتكاب گناه كبيره هم مسلمان است، پس بايد از خليفه گناه كـار نيـز   

هـا، در   با اظهار اطاعت باطني اين فرقـه از امويـان و مشـروع جلـوه دادن آن    . اطاعت كند
گيـرد   هاي ديگر از جانب امويان صورت مـي  رهاي سران فرقهها و آزا دمشق انواع شكنجه

معـروف حسـني،   . (گيرنـد  اما هـيچ يـك از بزرگـان فرقـه مرجئـه مـورد آزار قـرار نمـي        
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امويان هيچ كدام از مرجئه را به دليل ارجاء مورد تعـذيب  : گويد احمد امين مي) 175:1371
اه بنيانگذار حكومت امـوي از همـان   معاويه نيز در جايگ) 3/233: 2007امين، . (قرار ندادند

ابن . (»كرد معاويه تظاهر به جبر و ارجاء مي«: ابتدا بر اين مرام بود لذا ابن ابي الحديد آورده
چـون معاويـه حكومـت را بـه     «: گويد قاضي عبدالجبار نيز مي) 1/340: 1967ابي الحديد، 

هـا نـدارد راي جبـر و     آنكنند و حجتي بـر   دست گرفت و ديد مردم فرمان او را اجرا نمي
ديـد آن را بـه    ارجاء را پيش كشيد و گفت اگر پروردگارم مرا براي حكومت شايسـته نمـي  

چه اين وضعيتي كه ما بر آن هستيم مورد پسند خدا نبود آن  گذاشت و چنان دامن من وانمي
  )143:1974همداني، (» .داد را تغيير مي

توان  اند، نمي جهاني مردمي را كه ايمان آوردهاين ديدگاه مرجئه كه سرنوشت آينده آن 
پيشاپيش معين كرد، نهايتاً منتج به اين باور شد كه امويان، مسلمانان حقيقـي و اهـل قبلـه    

وات، . (و بدين خاطر قيام كردن عليه آنان مشـروع نيسـت  ) 165:1357گلدزيهر، . (هستند
49:1370(  

مر بالمعروف و نهي از منكـر و اسـتعمال   نظريه ديگري توام با اين تفكر، چنين بود كه ا
انتقاد بر افعال ديگران جايز است اما . اي بيش نيست به جز از حكومت اسلحه براي آن فتنه

ايـن نظريـات مرجئـي دسـت     . لب گشودن عليه ظلم و ستم حكومت كاري اسـت ناجـايز  
دفـاع  بخشـيد و در مقابـل مفاسـد و انحرافـات بـر نيـروي        ستمگران حكومتي را قوام مـي 

  )265:1405مودودي، . (كرد مسلمانان لطمه وارد مي
. مرجئه در ابتداي امر در قرن اول هجري يك فرقه سياسي بودند نه يـك فرقـه مـذهبي   

ها كساني بودند كه در جريان فضـاي سياسـي پـس از قتـل عثمـان و       چه بيان شد آن چنان
و برخـي منـابع اوليـه،     براساس مطالعات اكثر مستشـرقين . به وجود آمدند )ع(شهادت علي

انـد   ها معرفي شده اميه و تقويت كننده اعمال آن مرجئه به عنوان حاميان قطعي حكومت بني
كه البته اين عقيده با تكيه بر برخي مستنداتي كه در تاريخ سياسي فرقه مرجئه وجود دارد، تا 

  .حدودي مشكوك شده است كه در قسمت بعد بدان پرداخته خواهد شد
  

  يا واگرايي مرجئه با امويانهمگرايي . 5
. روند هاي فكري سياسي جهان اسالم به شمار مي مرجئه از نخستين جريان :همگرايي) الف

. انـد  هاي امويان معرفـي كـرده   اغلب منابع دست اول  اين فرقه را همسو با اهداف و برنامه
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اهان و حكّـام  شمارد كـه از پيـروان پادشـ    مي نوبختي، مرجئه را توده مردم و قومي فرومايه
  )6:1355نوبختي، . (رفتند غالب وقت به شمار مي

گر امويـان از طريـق سـكوت و     در تحقيقات انجام شده متاخر نيز فرقه مرجئه را توجيه
ها و اهداف حكومت امـوي   دانند و بر همبستگي و همسويي آن سازش و تسليم و مدارا مي

  ) 41:1363فراي، / 166: 1357زيهر، گلد/ 163: 1368كوب،  زرين: ك.ر. (اند تأكيد كرده
مرجيان چنان بر اين دسته دانشمندان مسلمان ناگوار آمده اسـت كـه در   هاي  گاه انديشه

آثار خويش از آنان با تعابير منفي و تندي ياد كرده اند و از آنجا كه اين فرقه را توجيـه گـر   
: 1985حميـري،  (انـده انـد،   خو» فرقه امـوي «دانستند، آنان را  مي افكار و رفتار حكام اموي

 بنيانگـذار عقيـده ارجـاء بـه نظـر     : تا جايي كه انديشمندي چون ابن عقيل، نيز آورده) 201
زيرا نظام اجتماع و مصلحت عالم در عقيده به سزا و جزاسـت و  . آيد زنديق بوده است مي

ا را از مرجئه چون نتوانستند بر خالف فطرت و عقل، خدا را انكار كنند؛ فايـده اثبـات خـد   
بين بردند يعني خداترسي را نفي كردند و سياست شرع را فرو ريختند و آنان بدترين طايفه 

نويسد كه مردمي مرجئي  مي چنانچه مقدسي نيز) 69: 1368ابن جوزي، . (عليه اسالم هستند
را ديده اند كه روستاي ايشان بي مسجد بوده و از مسلماني، صرفاً به اصـل توحيـد بسـنده    

  ) 37- 39: 1361مقدسي، . (جز زكات، هيچ عمل ظاهري ديني انجام نمي داده اند كرده و
گروهـي از  ) ع(، معتقد است پس از قتـل علـي   »المقاالت و الفرق«اشعري همچنين در 

مسلمانان با معاويه همداستان شدند كه اينان توده مردمي فرومايه بودند كه در زمره پيـروان  
بويژه آن كساني كه به معاويه پيوستند، اينان همه مرجئه ناميده . آمدند مي پادشاهان حاكم در

در آن روزگـار بـر سـنّيان    «مدرسي، بر اين باور است كه ) 5: 1361اشعري قمي، . (شده اند
شد و حالتي مشابه حالت اصطالح وهابي در روزگار ما را  مي طرفدار بني اميه مرجئه اطالق

  )77: 1393مدرسي طباطبايي، (» .داشت
از منظري متفاوت، برخي متفكران، مرجئه را يكي از عوامل مؤثر انتشار اسالم در ميـان  

توانسـتند بـه آسـاني و بـدون تحمـل       با قبول اسالم مرجئي، ذميـان مـي  . اند اهل ذمه دانسته
ها بشارت  مصائب گوناگون در جرگه مسلماني وارد شده و از مزايايي كه پيام اسالمي به آن

سياسـي اسـالم    - هـاي مـذهبي   مرجئه كه از اولين جريان. ود برخوردار شوندو وعده داده ب
اي در گسترش دين اسالم و توسعه آن در مناطقي چون ايـران   باشند، نقش قابل مالحظه مي

هـاي مرجئـي مـورد اسـتقبال بقايـاي مزدكيـان و        اي شواهد، انديشـه  بنابر پاره. ايفا نمودند
توانستند در پوشش اسالم ظـاهري موجوديـت    زيرا ميخرمدينان دوره اسالمي قرار گرفت 
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به روايت مقدسي، خرمدينان دماوند آمال خود را با اسالم مرجئي گـره  . خود را حفظ كنند
  )398:1361مقدسي، . (ديدند خورده مي

پذيرش خداي يگانه را اساس مسلماني دانسته همـه  » مرجئه«به تدريج و در گذر زمان 
) 247:1357گلـدزيهر،  . (صفت مشخص ايشان، تحقير عمـل بـود  فرايض را رها كردند كه 
انجاميد، نه فقط براي  گونه از اسالم كه در نهايت به نفي تشرّع مي شفاف است تفسيري اين

عامه بلكه براي بزرگان و اشراف ايراني كه به هـر طريـق ممكـن خواهـان حفـظ و ارتقـاء       
مسالمت جويي و . آمد يز به كار ميموقعيت اجتماعي خود در چهارچوب نظم حاكم بودند ن

اي موجود در جامعه اسالمي و نيز تفكر  هاي فرقه روحيه مداراي اغلب مرجئه در مورد نزاع
توانسـت بـا    مـي ) 72:1344مشكور، (بر لزوم اطاعت از حاكم  سياسي برخي از ايشان مبني 

هـاي   ارد درگيـري خواسـتند خـود را و   استقبال نومسلماناني مواجه شود كه به هر دليل نمي
داخلي اعراب نمايند و طالب نوعي يكپارچگي در جهان اسالم بودند تا در پناه آن زنـدگي  

  .اي داشته باشند آرام و بدون دغدغه
اي اسـت كـه ترديـد دربـاره      برخي باورهاي سياسي و مذهبي مرجئه تقريبـاً بـه گونـه   

گونه كه مطرح گرديد در برابـر   ناين فرقه هما. نمايد اميه را برطرف مي همسازي آنان با بني
شمردند و خليفه  آراي تندرو و خشن خوارج به وجود آمدند كه خلفاي اموي را غاصب مي

كردند و جهاد با هر فرمانرواي كافر را بـر   مرتكب گناه كبيره را از جرگه مسلماني بيرون مي
را آورده و خليفـه  مرجئه در مقابل اين تفكرات، انديشـه سـهل بينـي    . دانستند خود الزم مي

گناهكار را واجب االطاعه دانستند و پي آمد اين ديدگاه آنان بطور غيرمستقيم، هواخواهي از 
همين عقيده موجب شد كه سياست خود را بر سـكوت  ) 137:1363رضازاده، . (امويان بود

ها فقط كساني مستحق مبـارزه بودنـد    از نظر آن. و اطاعت محض از حكومت استوار سازند
بنابراين مرجيان اگرچه در واقع تابع امويان نبودند اما . كشند به سوي جماعت شمشير مي كه

شناختند و در ضمن، حق انتقـاد از برخـي اعمـال نـاحق را      حكومت آنان را به رسميت مي
  )152: همان. (داشتند براي خود نگه مي

ه به اينكه بيشتر با توج. انديشه ارجا در شكستن روح انقالبي اسالم نقش بسزايي داشت
تبليغ كنندگان آن از انديشمندان و رجال دين و متكلمان بودند نتيجه قطعي اين تفكـر ايـن   

گري، حكـم فرمـايي و برتـري را بـه      بود كه بر مردم واجب است كه بي قيد و شرط سلطه
. امويان و ديگر حاكمان واگذارند، هر چند اينان ستمگري را به باالترين حد خـود برسـانند  

طلبيدند زيرا اين ديدگاه با شـيوه حكـومتي    اي بود كه حكمرانان آن را از ارجا مي اين عقيده
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االرجـاء ديـن   «: گونـه كـه بعـدها مـأمون گفـت      همان) 174: همان. (آنان همخواني داشت
يك معناي اين جملـه آن اسـت كـه ارجـاء، دينـي اسـت كـه        ) 327:2007امين، (» الملوك

پسندند و نه تنها امويان كه از مرجئه حزبـي سياسـي سـاختند،     پادشاهان از پيروان خود مي
توانند براي توجيه اعمال ناشايست و حفـظ دسـتگاه    مي بلكه ديگر نظامهاي حاكم فاسد نيز

  . جور خود از آن بهره ها ببرند
با اينكه اصل ارجاء توقف و ترك سخن در حق برخي صحابه بود اما اين اصـل بعـدها   

. ل ديگري جايگزينش شد و آن بحث ايمان و كفر و مؤمن و كافر بودفراموش گرديد و اص
رو اقرار بدون عمل يا شناخت قلبي بدون قيام به اركان، ركـن اساسـي فرقـه مرجئـه      از اين
هر دو اصلِ توقف درباره صحابه و عدم تـأثير عمـل در ايمـان، بـه نفـع حاكميـت       . گرديد
خي، مرجئه خواه ناخواه همسو با امويان در حركـت  رو در اين برهه تاري از اين. اميه بود بني

. چون براساس اصل نخست، انسـان در تشـخيص مصـيِّب و مخطّـي، قاصـر اسـت      . بودند
اصـل دوم  . بنابراين از حكم كردن درباره يزيد و حجاج و عبدالملك به ناچار بايد بپرهيـزد 

زمـره مؤمنـان كـافي     نيز شهادت لفظي به توحيد يا شناخت قلبي را در داخل كردن فرد در
سـبحاني،  . (انجامـد  داند پس جنگ با وي حرام است و اين نيـز بـه سـود حاكمـان مـي      مي

بر اين اساس، گيب نيز مرجئه را از موافقـان سياسـي حكومـت امـوي معرفـي      ) 72:1412
  )131:1367گيب، . (كند مي

ان شـد  چه درباره همسويي مرجئه با سياست و حاكميت بنـي اميـه بيـ    در مجموع از آن
هاي خويش فضاي فكري جامعه را براي پذيرش  توان نتيجه گرفت كه مرجيان با انديشه مي

  .توان اطاعت كرد زيرا معتقد بودند كه از امام فاسد هم مي. حكومت امويان فراهم نمودند
به رغم نظر بيشتر محققان، برخي نيز مرجيان را رويارو با امويان معرفـي   :واگرايي )ب

عدالتي و عدم مساوات انتقاد كرده  معتقدند گاهي مرجيان، امويان را به خاطر بي نمايند و مي
يكي از مسائل پيچيده آن عصر، چگونگي رفتار با مسـلمانان  ) 22:1363ابراهيم حسن، . (اند

در شرايطي كه امويان به خاطر كاهش درآمـدهاي ماليـاتي ناشـي از    . عرب و غيرعرب بود
هـاي مختلـف    و معاف شدن نومسلمانان از پرداخت جزيه به بهانهفرار روستاييان به شهرها 

اي از مرجئه كساني را كه  گرفتند؛ پاره دادند و از ايشان جزيه مي ها را تحت فشار قرار مي آن
هاي  كردند و گاهي در قيام آوردند، حمايت و تأييد مي به هر دليل و حتي به ظاهر اسالم مي

اين دسـته انديشـمندان، بـراي    ) 6/293: 1405ابن سعد، ( .جستند تازه مسلمانان شركت مي
  : اثبات بيشتر ضديت مرجئه با امويان شواهدي تاريخي نيز ارائه كرده اند بدين شرح
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ذر بن عبداهللا بن زراره از تابعين ثقه بوده و از اولين اشخاصـي اسـت كـه در بـاب      .1
اميه بوده است به  به طوري كه ابراهيم نخعي كه وابسته بني. ارجاء سخن گفته است

سبب مرجئي بودن جواب سالم او را نداده است و وي كسي اسـت كـه همـراه بـا     
) 6/297: 1405: ابن اسعد. (استعبدالرحمن ابن اشعث بر ضد حجاج خروج كرده 

حميري تصريح كرده كه تعدادي از مرجئه به همراه عبدالرحمن بن اشعث بـر ضـد   
) 204:1985حميـري،  . (حجاج بن يوسـف خـروج كردنـد و او را كـافر شـمردند     

اميه وارد قيام شده و عمال موضع  بنابراين يكي از روساي مرجيان عليه حكومت بني
 .طرفانه نداشته است بي

اميه شـركت   ق در شورش يزيد بن مهلب بر ضد بني 102ثابت قطنه را كه در سال  .2
طبـق گـزارش ابـوالفرج    . انـد  مرجئـي مـذهب دانسـته   ) 6/600: 1403طبري، (كرد 

اصفهاني او در يوم العقر، محل درگيري يزيد بن مهلب بـا مسـلمه بـن عبـدالملك     
بن ابي الحديد هم از شركت ثابت ا) 14/279: تا اصفهاني، بي. (همراه يزيد بوده است

خواهد  شود از خداوند مي كند اسير مي در فتح تاشكند نام برده كه وقتي احساس مي
اميـه باشـد تـا بـا      موقعيتي براي او پيش نياورد كه با اسارت، چشمش به دست بني

 )3/291: 1967ابن ابي الحديد، . (فديه، او را آزادش كنند
اي از مرجئه معرفي كرده است نيز در قيام يزيد بن  بر دستهابوروبه كه طبري او را ره .3

بنابراين شركت وي در ) 6/593: 1403طبري، . (اميه شركت داشت مهلب بر ضد بني
گذارد كه مرجئه بر ضد امويان شورش كرده و هر فرصتي  قيام يزيد جاي ترديد نمي
 )138:1371جعفريان، . (دادند آمد از دست نمي كه براي اين كار پيش مي

كه ) 71:1371جعفريان، . (اند بسياري از مورخان ابوحنيفه را از مرجيان معرفي كرده .4
اميه به وي كمك مالي كرده است و از سوي  ق بر ضد بني 122در قيام زيد به سال 

 145و در قيام نفس زكيه بـه سـال   ) 141:1407اصفهاني، . (آنان سرزنش شده است
فتـوا بـه وجـوب شـركت مـردم در قيـام داده و        146ق و برادرش ابراهيم به سال 

 )310: همان. (ها را با شهداي بدر و احد مساوي دانسته است شهداي آن
ها، به مرجئه حمله كرده  نصر بن سيار، حاكم اموي خراسان و مدافع چندين ساله آن .5

هايي در خراسان بـر ضـد او    چون آنان قيام. و ارجا را در رديف شرك شمرده است
هـايي عليـه    ق شـورش  116- 138حارث بن سريج كـه از سـال   . دادند مي صورت

اميه در خراسان به راه انداخته و به طور قطـع از عوامـل سـرنگوني آنـان بـوده،       بني
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طبري، . (نصر بن سيار در شعري حارث را مشرك خوانده است. مرجئي بوده است
د وحـدت ميـان امـت    كه مرجئه قصـد ايجـا   ولهاوزن با تأكيد بر اين) 7/100: 1403

از ميان ) علي يا عثمان(خواستند مباحث قبلي را درباره امام حق  اسالمي داشته و مي
هاي حكومت تئوكراسي و معارضه  بردارند به حركت انقالبي آنان براي دفاع از پايه

. او قيام حارث را از اساس مرجئـي دانسـته اسـت   . ها با استبداد اشاره كرده است آن
 )38:1371جعفريان، (

. جهم بن صفوان نيز در قيام حارث بن سريج بر ضد امويـان شـركت داشـته اسـت     .6
جهميـه را  . اميه و اهـل حـديث بـوده    او شديداً مغضوب بني) 309:1985حميري، (

غيالن دمشقي نيز كه به دست امويان و به بهانه . اند اي از مرجئه خراسان دانسته فرقه
اشـعري،  . (مرجئه جهميه منطقه شام بوده استداشتن عقايد قدري كشته شد نيز از 

 )38: 1371؛ جعفريان، 6:1419
آمده، توسـط حجـاج بـن يوسـف      ابراهيم التيمي هم كه از سران مرجئه به شمار مي .7

 )129:1363رضازاده، . (كشته شده است
  

 - آمـدهاي سياسـي   توانسـت پـي   ايمـان از عمـل مـي   كه انديشه مرجئه در جدايي  با اين
گري و در مجموع تثبيت حكومت امويان را به  اجتماعي همچون تطهير فاسقين، رشد اباحه

چه گذشت، نتيجه متفاوت ديگري نيز كه موضـوع بحـث قسـمت     همراه داشته باشد، چنان
كـه در يـك    چنـان  .داشت حاضر است؛ در برداشت كه گاه ايشان را به تقابل با امويان وامي

رساله مربوط به قرن اول هجري از سليم بن ذكـوان اباضـي، مرجئـه، مخالفـان سرسـخت      
  )139:1363رضازاده، . (اند امويان و دشمن عوامل بيداد وصف شده

آيد كه عملكرد دوگانه مرجئه در تاريخ و به تبع آن داوري دو سويه  گونه به نظر مي اين
. گـردد  بازمي» ايمان«و تعريف خاص آنان از » ارجاء«وي كلمه ها به ماهيت دو پهل درباره آن

هـاي   هاي متفاوت و حتي متعارضـي از فرقـه   بدين سبب اصطالح مرجئه گاهي براي طيف
نيـز بـه كـار    ) 142:1380جعفريـان،  (و شيعه ) 64:1419اشعري، (اسالمي همچون خوارج 

حتـي خـوارج كـه از    . نمايـد  رفته است كه اين مسأله محققان را دچار تشكيك و ترديد مي
جز باورهاي آنان داشـت  اي  مخالفان سرسخت مرجيان هستند همواره هر كس را كه عقيده

گروههاي ديگر اسالمي نيز با حساسيتي كه نسبت به فرقه مرجئه . دادند مي را نسبت مرجئه
ئـه  تا جايي كـه برخـي مورخـان، دوازده فرقـه را بـراي مرج     . داشتند، گاهي چنين كرده اند
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چه بسا علت اين امر را بايـد در  ) 69: 1419؛ اشعري، 17: 1368ابن جوزي، . (برشمرده اند
و » ايمـان «نقطه اشتراك تمامي اين تفكرات منسوب به مرجئه، كه در واقع همان تعريف از 

بنا بر اين، در تاريخ اسالم، نه هر كـه مـتهم بـه    . است، جستجو نمود» ارجاء«كاربرد مفهوم 
  . يد حقيقتاً مرجئي است و نه هر مرجئي در هر زمان، لزوماً طرفدار امويان استارجاء گرد

با اين تعاريف، گاهي به گواهي تاريخ، برخي از مرجئه در رديف مبارزان عليه حكومت 
شدند و بـرخالف اهـل    هاي مبارز محسوب مي اموي بودند و يا خود از سران بعضي گروه

اشـعري  . دانستند، اينان قائل به قيام به سـيف بودنـد   ميحديث كه خروج بر سلطان را روا ن
معتزله، زيديه، خوارج و بيشتر مرجئه برآنند در شرايطي كه امكان آن باشـد تـا بـا    : گويد مي

كمك شمشير اهل بغي را از ميان برده و حق را اقامه كنيم دست بردن بـه شمشـير واجـب    
گويند مرجئي بود كـه بـه سـيف اعتقـاد     يا درباره ابوحنيفه ) 2/152: 1419اشعري، . (است
گاه تعدادي از مرجيان در دفاع از نومسـلمانان، رو در روي  ) 4/238: 1418عقيلي، . (داشت

  . هاي عليه امويان بوده است امويان ايستادگي كرده و تاريخ، شاهد حضور آنان در شورش
ب جزيـه از  يكي از عوامل مهم و اصلي شورش مرجئه عليه امويان عدم مساوات و طل

آنان كساني بودند كه سعي داشتند به نوعي، عـدالت را در جامعـه برقـرار    . نو مسلمانان بود
كنند و گروهي بودند كه در جامعه دو قطبي عصر اموي براساس مباني خاص عقيدتي و بـا  
شعار برابري و مساوات در جامعه به ضديت بـا حكـام امـوي پرداختنـد و هـر زمـان كـه        

ها  پيوستند كه اين شورش هاي ضد اموي مي آمد به شورش ناسبي پيش ميموقعيت سياسي م
. عدالتي و زورگويي حكام اموي در برابر نو مسلمانان بود بيشتر به دليل اعالم مخالفت با بي

وقت اين فرقـه   دادند كه هيچ با اين وجود امويان بنابر مصالح حكومتي خويش تشخيص مي
زيرا امويان بنابر اهداف سياسي . ها به دوره عباسيان كشيد ليت آنرا از بين نبرند لذا ادامه فعا

ها درباره مالك تعيين كفر و ايمـان و ديـدگاه    خود از برخي افكار مرجئه از جمله نظريه آن
ها بـا توسـل بـه ايـن      به اين اعتبار، آن. بردند ها درباره تعيين امام به نفع خويش بهره مي آن

كه ايمان  توانند غاصبانه حكومت كنند؛ بدون اين هر زمان ممكن مي پنداشتند كه تا عقايد، مي
اي متعـدد   در نهايت مرجئه قرباني تضادها و اختالفـات فكـري فرقـه   . دار شود ها خدشه آن

  .خويش شده و منشعب گرديدند
اند كـه مرجئـه روحيـه سازشـكارانه      برخي به دليل مبارزات سياسي مرجئه احتمال داده

سياسي درباره علي و عثمـان   - هاي مذهبي ه از آغاز نيز كه براي گريز از بحثاند بلك نداشته
انـد و   اعتقاد به ارجاء را مطرح كردند قصدي براي جدا كردن مسير خود از سياست نداشته
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كه همگان را در  اند؛ بلكه تنها براي آن داري مطرح نكرده اين نظريه را از روي تسامح در دين
هـا   آن. اند هايي بوده اميه تحريك كنند خواستار ترك چنين بحث بني يك اقدام مشترك عليه

اميـه   گفتند كار علي و عثمان را به خدا واگذاريد و در برابر دشمن مشتركي همچون بني مي
  )150و  148: 1371جعفريان، . (بايستيد؛ خود آنان نيز چنين كردند

هـا   ست است ولي درباره همـه آن البته اين احتمال و اين انگيزه درباره برخي مرجئه در
گذارد و نقش عمل را كمرنـگ   انديشه ارجا كه ميان علي و معاويه فرق نمي. كند صدق نمي
زيرا ايـن  . اي است كه به هر حال سياستمداران اموي از آن سود بردند دهد انديشه نشان مي

ي با قطـع نظـر از   ا گري انجاميد و اقتضاي چنين انديشه انديشه در شكل افراطي آن به اباحه
انگيزه طراحان آن، اقتضاي مبارزه عليه ظلم را ندارد بلكه با سكوت و نفي اعتراض سازگار 

اند به سبب آن است كه مرجئـه   ها شركت كرده اي از مرجئه در شورش حتي اگر عده. است
اي بـا جعـد بـن     اي با گروه قدري همراه شدند و عده عده. هاي متعدد تقسيم شدند به گروه

اين دو گروه در صحنه اعمال اجتماعي قائل به مبـارزه بودنـد و آن   . درهم كه از جبريه بود
هـاي عليـه امويـان كمـك      جسـتند و بـه شـورش    عده از مرجئه كه در مبارزات شركت مي

گـروه ديگـر و   ) 104، 91، 36: 1986عطـوان،  . (كردند از مرجئه جبريه و قدريـه بودنـد   مي
. ها در مبارزات نيست اند كه در تاريخ نشاني از شركت آن ودهبيشتر مرجئه، مرجئه خالص ب

اگر ما آغاز انديشه ارجاء را از حوادث پاياني زمان خالفت عثمان و پس از آن يعني جنـگ  
جمل و صفين بدانيم؛ در واقع كساني كه خود را از آن حوادث كنار كشيدند بـه هـيچ روي   

م و ستم بوده؛ بلكه آنان در شرايطي كـه بـه فتنـه    توان گفت كه با انگيزه مبارزه عليه ظل نمي
تعبير شده است، غالف كردن شمشيرها و كنج عزلت گزيدن را بـر وارد شـدن در صـحنه    
مبارزه و پشتيباني كردن از گروه حق، ترجيح دادند و به اين بهانه كه هر دو گروه متخاصم، 

هترين راهكار را در آن ديدند كه مسلمانند و ما نيز قدرت شناسايي حق از باطل را نداريم؛ ب
  .فراد را به خداوند واگذارندرويارويي كنار كشيده و داوري اين اهاي  خويش را از عرصه

  
  گيري نتيجه. 6

اي پديد آمدند كـه غالبـاً    هاي فكري در دوره بني اميه از نيمه دوم سده نخست به بعد، نحله
ه بعضي شهرهاي عراق از جملـه كوفـه،   علت آن اين است ك. ها عراق بود مركز فعاليت آن

  . آمدند ها و فكرهاي مختلف فلسفي و ديني به شمار مي محل اصلي برخورد عقيده
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 - 1: در تعامل خلفاي اموي با حيات فكري جامعه، با دو رويكـرد ميتـوان مواجـه شـد    
خلفايي كه به سمت حكومت مطلقه روي آوردند و براي توجيه حاكميت خـويش، سـعي   

ا گروههاي فكري جامعه را با اميال خود همسـو نماينـد و در چنـين مـواقعي نيـز      نمودند ت
چون مرجئه به دعوت آنها لبيك گفته و با تكيه بر ادلّه ديني، به توجيـه  اي  جريانهاي فكري

گروهي ديگر از خلفا كه در تعامل با حيـات فكـري    - 2. حكومت و سياست آنان پرداختند
تفكرات انتقادي فرقه هايي چون معتزله، گرايش پيدا كردند اجتماع، خود، به سمت و سوي 

فرمايشي حكومتي مبني بر دعوت مردم به اطاعـت محـض و   هاي  و در مقابل دستور العمل
بستر سـاز  اي  سكوت سياسي؛ عكس العمل مخالف نشان داده و نهايتا با پيشبرد چنين رويه

  .  سقوط حاكميت امويان گرديدند
كه مرجيان، انديشه اوليه شان از مقدس مĤبي آغاز شد و سـپس بـا   دهد  مي تاريخ نشان

توجيه گري اعمال حاكمان اسالمي و بازداشتن مردم از هر گونه دخالت و اقدام اصـالحي؛  
حقيقت . نهايتا به رواج الابالي گري و بي ارج شمردن اعمال و احكام اسالمي، كشيده شدند

. هـا كردنـد   هاي خود استفاده اي توجيه ستمكارياين است كه حكام اموي، از اين گروه، بر
اي از خـوارج، مرتكـب گناهـان كبيـره را جاويـدان در دوزخ       چـه گفتـه آمـد، دسـته     چنان
عـذر  . در مقابل، مرجئه معتقد بودند كه كار اين دسته را بايد به خدا واگذار كرد. دانستند مي

ت مسلمانان بـه تفرقـه خواهـد    مهم آنان اين بود كه اگر در اين باره سختگيري شود جمعي
كه طرح شده باشد، بـي ترديـد نقـش عمـل را در     اي  اين انديشه با هر نيت و انگيزه. كشيد

جامعه اسالمي كمرنگ كرده و مسلمانان را نسبت به كردار يكـديگر بـي تفـاوت گردانيـده     
در كشتن اينان با چنين طرز تفكري، غيرمستقيم شيوه معاويه و ديگر خلفاي اموي را . است

كردند و با واگذار كردن جزا و  مسلمانان و غارت آنان در كوفه و بصره و ديگر شهرها تأييد 
پاداش كردار مردم به روز قيامت و عدم حساسيت و عكس العمل نسبت بـه اعمـال افـراد    
  . فاسد، باعث تعطيلي امر به معروف و نهي از منكر و مانع از اصالح جامعه اسالمي گرديدند

كردند، چون مرجئـه   حكام اموي در اشاعه و انتشار اين عقيده، مرجيان را ياري مي قطعا
ها بيش از هر چيز به اين صفت  نمودند و آن بودند كه ايشان را مؤمن قلمداد مياي  تنها فرقه

بويژه در شرايطي كه خوارج بر كـافر بـودن امويـان و اكثـر صـحابه رسـول       . نيازمند بودند
دادند كه ايمـان عبـارت از    ورزيدند و معتزله رأي مي شان تأكيد مي بودنبر فاسق ) ص(  اهللا

ها عمل نكند هر چند بـه   ها و همه احكام آن است و هر كس به آن عقيده و عمل به واجب
جا تنها فرقه، فرقه  همه اركان و اصول اسالم معتقد باشد، مستحق خلود در جهنم است؛ اين

  .  زدند اميه مي مال سياست بنيمرجئه بودند كه مهر تأييد بر اع
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در اكثر كتابهاي مربوط به ملل و نحل و آثار متكلمان و مورخـان اسـالمي، مرجئـه بـر     
بودند كه خواه ناخواه عقايد آنها همسو با سياستهاي اي  اساس شواهد و قراين تاريخي، فرقه

گاهي با تعابير تندي  لذا در اين كتب،. امويان و در راستاي تاييد اعمال آنان معرفي شده اند
 در تاييـد ايـن مطلـب   . از آنان ياد شده و خطر اين گروه به مسلمانان گوشزد گرديده است

توان اين نكته را افزود كه دوران طاليي و گسترش فرقه مرجئه در زمان حكومت امويان  مي
  .گردد بود و با ضعف قدرت امويان، تاريخ، شاهد افول فرقه مرجئه نيز مي
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 .شفق، تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تبريز، انتشارات آگاه، چاپخانه )ش1344(حتّي، فيليپ خليل، 

كمال مصطفي، بيروت، دار آزال للطباعه و النشر و التوزيـع،  : ، الحور العين، تحقيق)م1985(حميري، ابوسعيد 
 .چاپ دوم

 .، تاريخ الفلسفه في االسالم، مترجم محمد عبدالهادي ابوريده، قاهره، لجنه التأليف)تا بي(دي بور، تي جي 
ره العوام في معرفه مقامات االنام، تصحيح عباس اقبال، ، تبص)ش 1313(رازي، سيد مرتضي بن داعي حسيني 

 .تهران، مجلس
هاي سياسي در اسالم، كتاب طوس، مجموعه مقـاالت،   ، برخورد انديشه)ش 1363(رضازاده لنگرودي، رضا 

 .دفتر اول
 .، تاريخ ايران بعد از اسالم، تهران، انتشارات اميركبير)ش 1368(كوب، عبدالحسين  زرين

 .، نشأه الفكر االسالم، مصر، دار الكتب الحديثه، چاپ دوم)تا بي(، علي سامي نشار
 .، بحوث في الملل و النحل، قم، لجنه اداره الحوزه العلميه)ق 1412(سبحاني، جعفر 

 .، األنساب، لبنان، بيروت)ق 1408(سمعاني، امام ابي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور 
 .، الملل و النحل، تحقيق شيخ احمد فهمي محمد، بيروت، دار السرور)ش 1365(شهرستاني، ابوالفتح محمد 

، تاريخ تحليلي اسالم، تهران، شركت انتشارات علمـي فرهنگـي مركـز نشـر     )ش 1387(شهيدي، سيدجعفر 
 .دانشگاهي، چاپ چهارم

 .ه و النشر، نظام الحكم و االداره في السالم، قم، دار الثقافه للطباع)ق 1412(الدين، محمدمهدي  شمس
، تاريخ فـرق اسـالمي، تهـران، سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب علـوم انسـاني          )ش 1393(صابري، حسين 

 .ها دانشگاه
 .، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوس)ش 1371(اهللا  صفا، ذبيح

 .، تاريخ االمم و الملوك، بيروت، اعلمي، چاپ چهارم)ق 1403(طبري، محمد بن جرير 
، ترجمـه حسـن انوشـه، تهـران،     4، ج )از اسالم تا سالجقه(، تاريخ ايران كمبريج )ش 1363(راي، ريچارد ف

 .اميركبير
 .، تاريخ فلسفه اسالمي، تهران، انتشارات كوير)ش 1373(كربن، هانري 

 .هايي درباره اسالم، ترجمه علي نقي منزوي، تهران، كمانگير ، درس)ش 1357(گلدزيهر، اگناس 
، اسالم بررسي تاريخي، ترجمه منوچهر اميري، تهران، شـركت انتشـارات علمـي    )ش 1367(هميلتون گيب، 

 .فرهنگي
، زمينه تاريخ فلسفه اسالمي، ترجمه فتحعلي اكبـري، آبـادان، نشـر پرسـش،     )ش 1381(عبدالرزاق، مصطفي 

 .چاپ دوم
ربيـه، كويـت، ذات السالسـل، چـاپ     ، دراسات في تاريخ الحضاره االسالميه الع)ق 1406(عبدالفتاح، عاشور 

 .دوم
 .، تهذيب التهذيب، لبنان، بيروت، دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع)ق 1404(عسقالني، احمد بن علي 
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 .، الفرق االسالميه في بالد الشام في العصر االموي، عمان، دارالجبل)م 1986(عطوان، حسين 
 .كبير، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ دوم، الضعفاء ال)ق 1418(عقيلي، ابوجعفر محمد 

،  كنز العمال في سنن االقوال و االفعال، تحقيق محمود عمر الـدمياطي،  )ق1424(متقي، علي بن حسام الدين 
 . بيروت ، دار الكتب العلميه
انتشـارات  ، مكتب در فرايند تكامل، ترجمه هاشم ايزد پناه، تهـران،  )ش1393(مدرسي طباطبايي، سيدحسين 

 .كوير، چاپ نهم
 .هاي اسالمي، تهران، انتشارات اشراقي ، تاريخ شيعه و فرقه)ش 1372(مشكور، محمدجواد 
ترجمه كتـاب الفـرق بـين الفـرق ابونصـر عبـدالقاهر       (، تاريخ مذاهب اسالم )ش1344(مشكور، محمدجواد 

 . ، تهران، انتشارات اميركبير)بغدادي
، قـاهره، مكتبـه   )الخطـط المقريزيـه  (، المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و االثار )تا بي(مقريزي، احمد بن علي 

 .الثقافه الدينيه
هاي شيعي در تاريخ اسـالم، ترجمـه سـيد محمدصـادق عـارف،       ، جنبش)ش 1371(معروف حسني، هاشم 

 .هاي اسالمي مشهد، بنياد پژوهش
جمه علي نقي منـزوي، تهـران، شـركت مؤلفـان و     ، احسن التقاسيم، تر)ش 1361(مقدسي، محمد بن احمد 

 .مترجمان ايران
پـاوه،   - خالفت و ملوكيت، مترجم خليل احمد حامدي، تهران، انتشارات بيان) ق 1405(مودودي، ابواالعلي 

 .شركت نشر فرهنگ قرآن
 .بيروت، موسسه امام زيد بن علي، الصباح علي المصباح، )ق1422(مويدي، ابراهيم بن محمد 

 .، تاريخ علم كالم، ترجمه سيد تقي فخر داعي گيالني، تهران، اساطير)ش 1386(ني، شبلي نعما
، االيضاح، تحقيق سيد جالل الحسيني االرموي، مؤسسـه انتشـارات و   )ش 1363(نيشابوري، فضل بن شاذان 
 .چاپ دانشگاه تهران

ق آل بحرالعلـوم، المطبعـه   ، فرق الشـيعه، تحقيـق السـيد محمدصـاد    )ق 1355(نوبختي، ابي محمد الحسن، 
 الحيدريه، 

 .، فلسفه و كالم اسالمي، ترجمه ابوالفضل عزّتي، تهران، علمي و فرهنگي)ش 1370(وات، مونتمگري 
گر در اسالم، ترجمـه عيسـي عبـدي، تهـران،      ، امويان نخستين دودمان حكومت)ش 1388(هاوتينگ، جرالد 

 .مؤسسه انتشارات اميركبير
 .، فضل االعتزال و طبقات المعتزله، تونس، الدار التونسيه للنشر)م 1974(جبار همداني، قاضي عبدال


