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چكيده
ــتين بار با عدم داورى درباره صحابه پيامبر(ص) پا به عرصه وجود  ــت كه نخس ــالمى اس فرقه مرجئه يكى از فَِرق اس
ــى  ــى اين فرقه دورى از قضاوت درباره افراد و به تبع آن پرهيز از مجادالت سياس ــت. هرچند در ابتدا خط مش گذاش
ــلمانان و اقبال فراوان به آن، فرقه مذكور نيز وارد درگيريهاى سياسى شد.  ــترش تعاليم ارجاء در ميان مس بود، اما با گس
ــتيبان عقيدتى دولت امويان عمل مى كرد، اما در برخى  ــيارى از موارد اين فرقه به عنوان حامى و پش به رغم اينكه در بس
از مواقع مرجئى مذهبان با اتكا به تعاليم اين فرقه در مقابل حكومت اموى ايستاده اند. اين مقاله برآن است تا به بررسى 
ــى اين اقدامات مى توان چنين نتيجه  ــان در اواخر دوره بنى اميه بپردازد. با بررس اقدامات رهبران مرجئى مذهب خراس
ــا حكومت بنى اميه، برخى از مرجئى مذهبان عليه اين  ــت كه برخالف نظريه رايج مبنى بر همراهى مذهب ارجاء ب گرف

حكومت دست به شورش زده اند.

كليدواژه ها: مرجئه، امويان، جهم بن صفوان، ثابت بن قطنه، خراسان.

سـران مذهبى فرقه مرجئه 
آنان در خراسـان و فعاليتهاى 
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مقدمه
با به قدرت رسيدن امويان، تالش ايشان مبنى بر سلطه همه 
ــلمانان  ــه بر تمامى اركان مادى و معنوى زندگى مس جانب
ــظ قدرت خويش به  ــدت يافت. بنى اميه كه به جز حف ش
ــيدند، اختالفات مذهبى را نيز  هيچ چيز ديگرى نمى انديش
ــط قدرت خود به كار مى بردند. فرقه مذهبى  در جهت بس
ــى عصر امويان پا به  ــهاى سياس مرجئه نيز در اين كشاكش
ــت؛ فرقه اى كه بنيادى ترين آموزه آن  عرصه وجود گذاش
ــخص گناهكار و به تأخير انداختن  عدم داورى درباره ش
ــخصى تا روز قيامت بود. از متون  داورى درباره چنين ش
تاريخى چنين به نظر مى رسد كه بدان سبب كه اين فرقه و 
آموزه هاى آن به نوعى توجيه كننده ظلم و فساد حاكم در 
ــت، توسط امويان حمايت و چه بسا  دوران اموى بوده اس
ــده و در اقصى نقاط سرزمينهاى اسالمى به  بنيان گذارى ش
ــان گسترانده شده است. اگرچه اين نظر تا حد  ويژه خراس
زيادى درست به نظر مى رسد، اما با بررسى دقيق تر مى توان 
ــيارى از اعمال امويان با تعاليم مكتب  فهميد كه نه تنها بس
ــبت چشمگيرى از  ارجاء مطابقت ندارد، بلكه تعداد به نس
ــران اين فرقه با تكيه بر تعاليم آن عليه امويان دست به  س
شورش زده و مخالفت خود را به شكل قيام نشان داده اند. 
ــويى به  ــان با امويان از س مخالفت مرجئى مذهبان خراس
سبب حضور انبوه نومسلمانان آن ديار و از سوى ديگر به 
ــبب نگاه مساوات طلبانه اين فرقه به نو مسلمانان بسيار  س

چشمگيرتر است.

تعريف فرقه مرجئه
ــالمى يكى از فرق  ــيم بندى فرق اس ــه مرجئه در تقس فرق
اهل سنت به شمار مى رود. در اصطالح منابع فرقه شناختى 
ــود كه يكى از  و ملل و نحل، مرجئه به فرقه اى گفته مى ش

معانى زير از باور هاى آن  است:
ــن عمل از نيت و  ــه معنى به تأخير انداخت ــى ارجاء ب گاه
ــى رود؛1 بنابراين، در  ــك اين دو از يكديگر به كار م تفكي
ــته و داخل  اين تعريف عمل در رتبه بعد از ايمان قرار داش
ــت. به همين جهت برخى مرجئه را  در حقيقت ايمان نيس
اين گونه تعريف كرده اند: «مرجئه كسانى هستند كه اعمال 

1 . تاج العروس من جواهر القاموس، ج1، ص69.

ــمار  ــرايط ايمان به ش ــه تأخير انداخته و آن را از ش را ب
ــه مبنى بر تأخير عمل از ايمان  نمى آورند».2 اعتقاد مرجئ
ــد و روزه  ــى نماز نخوان ــت كه اگر كس ــاس اس بر اين اس
ــرد، باز ايمانش وى را نجات خواهد داد. به اين معنى  نگي
ــاره كرده اند.3 بر  ــيارى از نويسندگان فرقه شناختى اش بس
ــتناد آنكه به انجام  ــى را به اس ــاس «نمى توان كس اين اس
اعمال يا وظايف دينى پايبندى بيشترى دارد «مسلمان تر» 
دانست. شايد همين نكته خود تكيه گاه مرجئه براى دعوت 
ــهروندى يكسان در  به برابرى در برخوردارى از حقوق ش
حوزه حاكميت اسالمى و نفى هرگونه تبعيض در حقوق و 
ــتگان غير عرب بوده و  تكاليف ميان اعراب و موالى يا بس
به استناد همين نكته است كه مسلك ارجاء در حوزه هاى 
شرق يعنى خراسان و فرارود و در ميان طوايفى كه عمدتًا 

عرب نبودند، رواج بيشترى يافت».4
ــى دوم، به تأخير انداختن داورى درباره مرتكبان گناه  معن
ــت.5 چون در باور مرجئه، خداوند  كبيره تا روز قيامت اس
عذاب گناهكاران را درباره معاصى تا روز قيامت به تأخير 
انداخته است.6 از اين رو برخى مرجئه را اين گونه تعريف 
ــون اليضر مع االيمان معصية  كرده اند: «المرجئة قوم يقول

كما التنفع مع الكفر طاعة».7
ــر انداختن رتبه  ــوم، ارجاء در معناى به تأخي در معنى س
ــه خليفه نخست نيز تعريف  موال على(ع) به پس از رتبه س
شده است.8 افزون بر منابع شيعى9 نويسندگان اهل سنت نيز 
ــد.10 از ميان معانى اصطالحى  به اين معنى تصريح كرده ان
ــده، اصطالح دوم؛ يعنى به تأخير انداختن  ــه گانه ياد ش س
ــت تر به نظر  حكم مرتكب گناه كبيره تا روز قيامت، درس
ــندگان  ــيارى از نويس ــد، چنان كه به اين معنى بس مى رس

2 . كنز الفوائد، ج1، ص125.
3 . فرهنگ فرق اسالمى، ص402.

4 . تاريخ فرق اسالمى، ص103.
5 . اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص93.

ــان العرب،  ــه فى غريب الحديث و األثر، ج2، ص206؛ لس 6 . النهاي
ج5، ص164.

7 . سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد، ج10، ص159.
8 . بحار االنوار، ج46، ص292.

ــن عليًا عن مرتبه»  ــق المرجئة على من اخر اميرالمؤمني 9 . «قد تطل
(الكافى، ج1، ص169؛ مستند الشيعه، ج15، ص389).

10 . التوحيد، ص384.
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فرقه شناختى اشاره كرده اند.11

خراسان در روزگار امويان
ــرق، يعنى جاى برآمدن  ــان در پهلوى به معناى مش خراس
ــزرگ در ادوار مختلف تاريخ،  ــان ب ــت. خراس آفتاب اس
ــدن ايران زمين را دربر  يكى از بزرگ ترين حوزه هاى تم
ــت كه اين ناحيه به لحاظ  مى گرفته،12 ولى الزم به ذكر اس
جغرافيايى همواره داراى حدود نامشخصى بوده است13 و 
در دوره هاى گذشته در شرايط جغرافيايى خراسان بزرگ 
ــت.14 از نظر جغرافى دانان  ــرات زيادى رخ نموده اس تغيي
ــانى را  ــتردگى عصر ساس ــان همان گس ــلمان، خراس مس
داشت.15 مؤلف «حدود العالم» مى نويسد: «ناحيّت مشرق 
وى هندوستان است و جنوب وى بعضى از حدود خراسان 
ــت و بعضى بيابان كركس كوه و مغرب وى گرگانت و  اس
حدود غور و شمال وى رود جيحون است».16 ياقوت نيز، 
ــمت هند را، تخارستان، غزنه  ــان از س پايان حدود خراس
ــان باعث  ــتان مى داند.17 اهميت جغرافيايى خراس و سجس
ــد تا از روزگاران گذشته، اين منطقه، حلقه اتصال شرق  ش
ــى ـ  ــوب گردد و مهم ترين حركتهاى سياس به غرب محس
ــورد.18 به علت  ــز در اين ناحيه رقم بخ ــى ايران ني تاريخ
ــواره از نظر  ــز آبادانى19 اين ناحيه هم ــن اهميت و ني همي
ــده است.20  فرقه  ــهاى مختلفى تقسيم ش ــى به بخش سياس
ــان و در ميان  مرجئه به كمك عوامل گوناگونى در خراس
ــورى كه به عنوان  ــيار رواج يافت، به ط ــلمانان بس نو مس
ــت امويان بلخ،  ــى اواخر حكوم ــن زمان؛ يعن ــال در اي مث
ــه هاى مرجئه21  ــهرهاى خراسان، كانون انديش يكى از ش

11 . فرهنگ فرق اسالمى، ص402.
12 . تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام، ص15.

ــى و اجتماعى خراسان در آغاز حكومت عباسيان،  13 . تاريخ سياس
ص9.

14 . جنبش نو مسلمانان در خراسان (100-128ق)، ص17.
15. تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام، ص16.

16. حدود العالم من المشرق الى المغرب، ص88.
17 . معجم البلدان، ج2، ص350.

18 . تاريخ حكومت طاهريان از آغاز تا انجام، ص16.
ــان در آغاز حكومت  ــى و اجتماعى خراس ــخ سياس ــك: تاري 19 . ن

عباسيان، ص11.
20 . جنبش نو مسلمانان در خراسان (100128ق)، ص18.

21 . فرقه هاى اسالمى، ص46. 

ــخ» از قول علماى  ــنده كتاب «فضائل بل ــه گفته نويس و ب
كوفه، «مرجى آباد» خوانده مى شده است.22 اين گستردگى 
ــدن  ــه مرجئه خود باعث پديدار ش ــعت پيروان فرق و وس
ــاخص مرجئى مذهب در منطقه خراسان شد  چهره هاى ش

كه به برخى از آنان اشاره مى كنيم.

سران مرجئى مذهب خراسان
1) مقاتل بن سليمان

ــمرده اند.23 او وابسته ازد  ــان ش او را از مرجئه ناب خراس
ــال 150ق  ــود كه به س ــرى بغدادى ب ــى مروزى بص بلخ
ــتانى مى نويسد: «از مقاتل بن سليمان  درگذشت.24 شهرس
ــد و مؤمن، زيانى  ــخص موّح ــده كه معصيت، به ش نقل ش
نمى رساند و مؤمن هرگز به آتش درنيايد».25 «كارگزاران 
ــتند و او  ــان بدو اعتماد و اطمينان داش ــه در خراس بنى اميّ
ــود و در دعاوى  ــخصيّتى مؤثر و مقّدم ب ــان آنان ش در مي
ــان  حكومتى كه ميان كارگزاران و مخالفان بنى اميه و ايش
ــيّار او را  ــرد».26 نصر بن س ــد، داورى مى ك ــش مى آم پي
هنگامى كه حارث بن سريج تميمى، يكى از سران مخالف 
امويان، به مرو بازگشت به نمايندگى خويش برگزيد، ولى 
ــمنى ورزيد. سرانجام او با نصر سازش كرد  او با نصر دش
ــى را برگزينند  ــدند تا هريك مردان ــتان ش و هردو هم داس
ــم آورند كه اهل پاك دامنى،  ــياهه اى از نام افراد فراه تا س
پرهيزكارى و صالح باشند و به كتاب و سنت عمل كنند تا 

امور خراسان را عهده دار گردند.27
2) عبدالعزيز بن رّواد ازدى خراسانى مكى

ــته به سال 153ق است.28 ابن سعد مى نويسد:  وى در گذش
ــان  «او از مرجئه بود».29 او را جزء مرجئه ناب در خراس
ــر وى نيز از  ــد.30 پدر و همچنين پس ــاب آورده ان به حس

22 . فضائل بلخ، ص29. 
23 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص31.

24 . الطبقات الكبرى، ج7، ص273.
25 . الملل و النحل، ج1، ص128.

26 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص32.
ــخ االمم و الملوك، ج7، ص331؛ الكامل في التاريخ، ج5،  27 . تاري

ص342.
28 . الطبقات الكبرى، ج5، ص493.

29 . همان.
30  . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص33.
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طرف داران مرجئه به حساب مى آمدند.31
3) ابراهيم بن طهمان هروى نيشابورى بغدادى مكى

ــت.32 به نوشته بغدادى  ــته به سال 163ق اس وى درگذش
ــمرده  ــان ش ــزرگ مرجئه جبريه در خراس ــردان ب او از م
مى شود.33 ابن حجر عسقالنى مى نويسد: «زياده روى او در 
ــده و او دعوتگر ارجاء نبوده است».34 او  ارجاء ثابت نش
ــبت به جهميّه معّطله سخت مى گرفت و چنان كه جهم  نس
بن صفوان وابسته بنى راسب مى گويد، مردم سرخس را به 

ارجاء كشاند.35
4) ابوحمزه محمد بن ميمون ُسكرى مروزى

ــت.37  ــال 168ق يا پيش از آن اس ــته به س وى36 درگذش
عطوان درباره محسوب كردن وى به عنوان يكى از پيروان 
ــد: «در خراسان دو شيخ  مرجئه جبريه خراسان مى نويس
ــمار مى آمدند؛ يكى  از مرجئه بوده اند كه مورد وثوق به ش
ــكرى و ديگرى ابراهيم بن طهمان».38 سكرى  ابوحمزه س
ــه مرتكبان كباير و گناهكاران اميد عفو و بخش مى داد و  ب
ــت كه وى  ميان عمل و ايمان جدايى قائل نبود. گفتنى اس

در ديار خود شيخ حديث، فضيلت و عبادت بود.39
5) ثابت بن قطنه ازدى

ــاعران عصر  ــب ازدى40 از جنگ آوران و ش ــت بن كع ثاب
اموى معروف به ثابت قطنه41 بود كه به داشتن عقيده ارجاء 
شهرت داشت. وى در گذشته به سال 110ق است.42 او از 
ــان43 و از قديمى ترين  طرف داران مرجئه جبريه در خراس

31 . نك: سير اعالم النبالء، ج9، ص434.
32 . براى شرح حال او نك: الكامل فى التاريخ، ج6، ص62.

33 . الفرق بين الفرق، ج6، صص109-106.
34 . همان، ج6، ص107.

35 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص70.
36 . ميزان االعتدال فى نقد الرجال، ج4، ص54.

37 . براى شرح حال وى نك: الطبقات الكبرى، ج7، ص371.
38 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص71

39 . همان.
ــت (نك: االغانى،  ــد اس ــرج مى گويد: وى از موالى بنى اس 40 . ابوالف

ج14، ص15).
ــمانش و گذاشتن پنبه  41 . وى را به دليل اصابت تير به يكى از چش
ــر روى آن، قطنه مى گفتند (نك: فتوح البلدان، ج8، ص14؛ االغانى،  ب

ج14، ص263).
42 . االغانى، ج14، ص263.

43 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص35

ــن مهلَّب مقام مرزدارى را  ــمار مى رود.44 يزيد ب آنها به ش
ــاتى كه خوارج و  ــود.45 او در جلس ــه او واگذار كرده ب ب
مرجئه گرد هم آمده و باهم به مجادله مى پرداختند، شركت 
ــه ارجاء گرايش پيدا كرد.46  ــرد و در نهايت به انديش مى ك
ابوالفرج اصفهانى او را از شاعران بنى اميه و ياران يزيد بن 
مهلَّب كه از سوى وى به كارگزارى قلمرو مرزها منصوب 
ــت.47 به همين جهت گفته شده  ــده بود، معرفى كرده  اس ش
ــوى امويان به مناصب عاليه  ــران مرجئه از س برخى از س
منصوب شده اند.48 ثابت به همراه گروهى از مرجئه جبريه 
ــاران يزيد بن مهلَّب بود كه وى را  ــال 101ق جزء ي در س
ــويق  ــورش بر ضد يزيد بن عبدالملك و خلع او تش در ش
ــيار طوالنى  ــرد؛ وى در مرگ ابن مهلَّب قصيده ا ى بس مى ك
سروده است.49 گفتنى است يزيد بن مهلَّب فرماندار امويان 
ــان بود. با منصوب شدن حّجاج به واليت  در منطقه خراس
ــرد. حّجاج هم با  ــرپيچى ك ــراق، يزيد از فرامان وى س ع
نگارش نامه اى به عبدالملك، خليفه اموى، خواستار عزل 
ــت،  وى گرديد. خليفه چون وى را وفادار به خود مى دانس
ــارى حّجاج در  ــرد، اما با پافش ــزل وى امتناع مى ك از ع

نهايت عزل و زندانى شد.50
ثابت قطنه، مسلمانان سمرقندى را به سال 110ق پشتيبانى 
ــلمان هم داستان  كرد و آنان را فرا خواند تا با عربهاى مس
ــته شود و  ــان برداش گردند تا پرداخت جزيّه از دوش ايش
ــرس بن  همچون عرب، خراج كامل بپردازند. اما افراد اش
عبداهللا سلمى، والى خراسان در زمان هشام بن عبدالملك، 
ــم وعده داده  ــرس به عج ــتيز كردند؛51 زيرا «اش با آنها س
ــان كه اسالم  بود پرداخت جزيّه را از دوش هريك از ايش
ــد، ولى به جاى آن جزيّه  ــته ش آورد بردارد، خراج برداش

ــى مرجئه در عصر  ــه سياس ــازش در تاريخ و انديش ــتيز و س 44 . س
اموى، ص197.

45 . برخورد انديشه هاى سياسى در اسالم، ص33.
46 . االغانى، ج14، صص263-261.

47 . همان، ج14، ص255.
ــى مرجئه در عصر  ــه سياس ــازش در تاريخ و انديش ــتيز و س 48 . س

اموى، ص198.
49 . الكامل فى التاريخ، ج5، ص88.

50 . تاريخ االمم و الملوك، ج6، صص393و394.
51 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص39.
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ــه ابن ابى عمر طه كندى  ــرس در نامه اى ب ــاد».52 اش را نه
ــئول گرفتن خراج نوشت:  ــمرقند و مس فرمانده جنگ س
«گرفتن خراج موجب نيرو گرفتن مسلمانان است و به من 
ــغد و نظاير آن داوطلبانه به اسالم  ــيده كه مردم س خبر رس
پيوسته اند و تنها به اسالم درآمده اند تا جزيّه نپردازند. پس 
بنگر چه كسى ختنه كرده و فرايض را برپا مى دارد و تدين 
مى ورزد و سوره اى از قرآن را تالوت مى كند، خراج (جزيّه) 
ــى را حذف كن».53 او سپس گرفتن خراج را از  چنين كس
ــتاند و به هانى بن هانى داد و اشحيذ  ابن ابى عمر طه بازس
ــر طه به ابوالصيداء صالح بن  را همكار او گردانيد. ابن عم
طريف، وابسته بنى ضبه كه اشرس او را به سمرقند فرستاده 
ــالم، از پرداخت  ــرط آوردن اس بود، تا مردم آنجا را به ش
ــاف كند، گفت: «اكنون من در گرفتن خراج هيچ  جزيّه مع
ــحيذ پيش روى تواند.  وظيفه اى ندارم و اينك هانى و اش
ــتاندن جزيّه از  ــت و آنها را از س ــس ابوالصيداء برخاس پ
ــرس نوشت: مردم اسالم  ــلمانان بازداشت. هانى به اش مس
آورده اند و مسجدها ساخته اند. بزرگان بخارى نزد اشرس 
ــانى خراج (جزيّه) مى ستانى و  آمدند و گفتند: «از چه كس
ــلمان) گشته اند؟ اشرس به  حال آنكه همه مردم عرب (مس
ــت: خراج (جزيّه) را از كسانى كه  هانى و كارگزاران نوش
ــز گرفتن جزيّه را  ــد همچنان بگيريد و آنان ني مى گرفته اي
ــر گرفتند. آنها از  ــالم آورده بودند، از س ــانى كه اس از كس
ــغديان هفت هزار تن  ــر برتافتند و از س پرداخت جزيّه س
ــنگى سمرقند بست نشستند.  تحّصن كردند و در هفت فرس
ــم شيبانى، ابوفاطمه  ابوالصيداء، ربيع بن عمران تيمى، قاس
ــر بن جرموز ضبى، خالد بن عبداهللا نحوى، بشر  ازدى، بش
ــدى، بيان عنبرى و  ــير خجن بن زنبور ازدى، عامر بن قش
ــماعيل بن عقبه براى يارى به ايشان پيوستند.54 اشرس  اس
ــيد و مجشر بن مزاحم  ــت كش بن ابى عمر طه از جنگ دس
ــعد  ــت و عميره بن س ــلمى را به جاى خويش برگماش ُس
ــر آمد به  ــق كرد. هنگامى كه مجش ــيبانى را به او ملح ش
ــت و از او خواست كه او و يارانش  ابوالصيداء نامه اى نوش
ــر  به او بپيوندند. ابوالصيداء همراه ثابت قطنه آمد و مجش
آن دو را محبوس كرد. ابوالصيداء گفت: «مكر كرديد و از 

52 . تاريخ االمم و الملوك، ج7، ص55.
53 . الكامل فى التاريخ، ج5، صص84-80.

54 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص40.

آنچه گفتيد بازگشتيد». هانى به او گفت: «آنچه از ريختن 
خون جلوگيرد، نيرنگ نيست». او ابوالصيداء را نزد اشرس 

برد و ثابت قطنه را پيش او زندانى كرد.
ــر بود تا آنكه نصر بن  ثابت قطنه همچنان در حبس مجش
سيّار به عنوان والى آمد و ثابت را نزد اشرس برد و حبسش 
ــپس با ضمانت عبداهللا بن بسطام آزادش ساخت  كرد و س
ــال  ــتاد.55 ثابت در س ــراه او به جنگ با تركان فرس و هم
110ق، در حالى كه تازه خبر آزاديش از سوى بنى اميه به 
او رسيده بود در «بيكند» كشته شد.56 ثابت در ستايش از 
نصر بن سيّار والى اموى به سبب آنكه مورد لطف وى قرار 
ــعرى سروده است.57 او در فتح قلمرو تركان  گرفته بود، ش
ــهادت شركت كرده بود.58  ــكند با آرزوى ش در منطقه تاش
ــند درباره عقيده ارجاء، قصيده اى طوالنى  مشهورترين س
ــت. اين قصيده «مدرك تاريخى  است كه ثابت سروده اس
بسيار مهمى نيز به حساب مى آيد؛ زيرا دربر دارنده اعتقاد 
ــت و از تفاوت ديدگاه آن با مرجئه ناب  مرجئه جبريه اس
پرده برمى دارد».59 وى در اشعار خود معتقد است كه امور 
ــخيص حق از باطل نيست،  ــتبه را كه در آنها توان تش مش
ــى از اين مقوله  ــتم و سركش به خدا واگذار مى كنيم، اما س
ــوان علت برخورد  ــتند.60 از اين مطلب مى ت ــتثنى هس مس
ــير نمود. مرجئه  دوگانه مرجئه با حكومت بنى اميه را تفس
ــتهاى گوناگون  ــر عملكرد بنى اميه و سياس جبريه در براب
ــكوت نكردند و پيوسته ارزيابيهاى خويش را به  ايشان س
ــتگى و همسويى خلفا با  ــان عرضه مى كردند و شايس ايش
ــاس فرمان برى و خشنودى از ايشان  كتاب و سنت را اس
مى دانستند. چنان كه عدم لياقت و جدايى از كتاب و سنت 
را موجب نافرمانى و شورش عليه ايشان تلقى مى كردند.61 
ــت كه با انحراف بيش از اندازه امويان از  به همين دليل اس
ــيره پيامبر(ص) و اصحاب او، اعتراضات و شورشهاى  س

ــخ االمم و الملوك، ج7، صص55-58؛ الكامل فى التاريخ،  55 . تاري
ج5، صص150-147.

56 . كامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران، ص49.
57 . تاريخ االمم و الملوك، ج7، ص56.

58 . الكامل فى التاريخ، ج5، ص150.
59 . نك: تاريخ االمم و الملوك، ج7، ص57.

ــى مرجئه در عصر  ــه سياس ــازش در تاريخ و انديش ــتيز و س 60 . س
اموى، ص200.

61 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص37.
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متعددى از سوى مرجئيان به خصوص در خراسان صورت 
مى پذيرد كه قيام حارث بن سريج نيز از آن جمله است.

در ادامه بايد گفت كه ثابت در اين اشعار مرتكب كبيره را 
ــت كه اين گونه امور را  به كفر محكوم نمى كند و معتقد اس
ــان  ــبب يكس بايد به خدا واگذار كرد. وى خوارج را به س
دانستن مرتكبان كبائر و شتاب در تكفير آنها تخطئه مى كند 
و با مسلمان دانستن و مجزى بودن امام على(ع) و عثمان 
رأى خوارج مبنى بر تكفير آن دو را اشتباه مى شمارد. وى 
ــلمانان را حرام مى داند، مگر وقتى كه به  ريختن خون مس
ــا (مرجئه) تجاوز كنند و خون مرجئى مذهبان را مباح  آنه
ــمارند و در اين هنگام است كه آنها به دفاع از خويش  ش
ــت كه گفته شده است:  برمى خيزند. بنا بر همين اعتقاد اس
ــاعر از همه مرجئه واقع بين تر است؛ زيرا عذاب را  «اين ش
ــكاران نفى نمى كند و به عقوبت آنها رأى نمى دهد  از گناه

و حكم كيفر آنها را به خدا واگذار مى كند».62
6) جهم بن صفوان

ــال 128ق) رئيس  جهم بن صفوان63 (مقتول در مرو به س
فرقه جهميّه و گمانه پرداز آنها است.64 وى خراسانى االصل 
ــمرقند و از موالى بنى راسب بود كه در  ــهر ترمز يا س از ش
كوفه سكنى گزيد.65 اخبار به جا مانده از او اندك است و 
ــتثناى دوره پايانى زندگى او، كه اخبار  از همين رو به اس
ــده است، بيشتر زندگى او پوشيده و  آن حفظ و روايت ش
ــه او در ابتدا به  ــت.66 گمان مى رود ك ــناخته مانده اس ناش
ــتگانش از بنى راسب ازد وارد مى شده  كوفه در ميان وابس
ــت67 و در همان جا با جعد بن درهم68 ديدار كرده و از  اس
او درس آموخته است.69 پس از قتل جعد بن درهم توسط 

62 . شيعه در برابر معتزله و اشاعره، ص154.
63 . براى شرح حال او نك: تاريخ االمم و الملوك، ج7، صص330، 
ــص342-345؛ البدايه و  ــى التاريخ، ج5، ص ــل ف 331و335؛ الكام
ــه فى التاريخ، ج9، ص35؛ ميزان االعتدال فى نقد الرجال، ج1،  النهاي

ص426.
64 . لسان الميزان، ج1، ص262.

ــى مرجئه در عصر  ــه سياس ــازش در تاريخ و انديش ــتيز و س 65 . س
اموى، ص104.

66 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص75.
67 . همان.

ــرق بين الفرق، ج6،  ــم و الملوك، ج6، ص591؛ الف ــخ االم 68 . تاري
ص167؛ الكامل فى التاريخ، ج5، ص264.

69 . البدايه و النهايه فى التاريخ، ج9، ص350.

خالد بن عبداهللا قسرى، جهم به خراسان منتقل شد.70 وى 
در بلخ اقامت گزيد و از آنجا به ترمذ تبعيد شد.71 وى در 
ــد و اعتقادات خويش را آشكار ساخت؛72  آنجا مستقر ش
ــايد از همين روست كه بدانجا منتسب شد و ترمذيش  «ش
ناميدند».73 او سخنورى گشاده زبان بود و بّحاثى زبان آور 
بود، بنابراين توانست دل مردم ترمذ را نسبت به باور خود 
ــوى او نرم  ــرخس به س نرم گرداند. چنان كه دل مردم س
ــد و همچنان تا پايان روزگار بنى اميّه بر باور او استوار  ش
ــاس نهضتى كه جهم از متفّكران آن به حساب  بودند.74 اس
ــاس كتاب خدا و  ــد، اين بود كه حكومت بايد براس مى آم
سنت پيامبر(ص) رفتار نمايد.75 جهم در انقالب حارث بن 
ــريج عليه نصر بن سيّار ليثى سهمى فراوان داشت.76 او  س
ــته اند  كاتب و وزير حارث بود.77 وى را از متكّلمانى دانس
ــت.78 در منابع  ــخنگوى مذهبى اين جنبش بوده اس كه س
ــريج و جهم  ــخ پيوند حارث بن س ــورد ابتداى تاري در م
ــد. به نوشته حسين عطوان  بن صفوان توضيحى يافت نش
ــان و ماندگار شدن  «جهم در طول غيبت حارث از خراس
ــرزمين ترك، پيوسته از اين ديار، مطرود و بركنار  او در س
بود. آنچه موجب ترجيح پيوند استوار ميان آن  دو مى شود، 
ــت كه آن  دو در تبعيدگاه با يكديگر ديدار كرده اند  اين اس

و هم را شناخته اند».79
ــريج خطبه  ــارث بن س ــوان در اردوى ح ــن صف ــم ب جه
ــيوه حارث و دعوت او در عمل به كتاب  مى خواند.80 او ش
خداوند و سنت پيامبر(ص) را براى مردم بازمى گفت.81 او 
ــود كه به هنگام اتفاق نظر حارث و نصر در حكم  داورى ب
قرار دادن دو داور در ميان آنها، از سوى حارث به داورى 

70 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص76.
71 . البدايه و النهايه فى التاريخ، ج9، ص350.

72 . الملل و النحل، ج1، ص79.
73 . البدايه و النهايه فى التاريخ، ج9، ص350.

74 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص76.
75 . “Djahm b. Safwan”, Vol.II, p.388.

76 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص77.
77 . لسان الميزان، ج2، ص142.

78 . “Murdji”, Vol.II, p.606.

79 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص77.
80 . تاريخ االمم و الملوك، ج7، ص331.

ــان، ج7، ص330؛ الكامل فى التاريخ، ج5، ص342؛ البدايه  81 . هم
و النهايه فى التاريخ، ج10، ص26.
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برگزيده شد. او و مقاتل بن حيان نبطى چنين داورى كردند 
ــورايى  كه نصر از فرمانروايى كنار برود و امور به گونه اى ش
ــپس به همراه حارث و  ــلمانان اداره شود.82 او س ميان مس
ــى كرمانى ازدى83 به جنگ با نصر پرداخت و  ُجديع بن عل
نصر او را به اسارت گرفت. جهم بن صفوان از نصر بن سيّار 
ــت تا او را بر منصب قضاوت ابقا كند. اما نصر گفت  خواس
ــتر از گذشته به همراه يمانيان بر ضد ما  اگر زنده بمانى، بيش
قيام خواهى كرد؛ زيرا يمانيان، مضريان، حروريان و ربيعه با 
يكديگر بر ضد نصر متحد شده و از او روى برگرداندند و به 
حارث بن سريج پيوستند. در نهايت جهم به دستور نصر بن 

سيّار توسط سلم بن احور مازنى تميمى گردن زده شد.84
ــت كه «اعتقاد و باور جهم بن صفوان از گردباد  مى توان گف
ــعرى درباره اعتقادات او  ــيب بر كنار مانده است».85 اش آس
مى گويد: «باور منحصر به فرد جهم اين است كه ايمان تنها 
آگاهى از خدا، و كفر تنها جهل نسبت به خداست. او در اين 
باره زياده روى فراوان كرد، تا آنجا كه گمان داشت كسى كه 
خدا را شناخت و سپس به زبان، او را انكار كرد، اين انكار 
ــناخت، ثابت  ــاند؛ زيرا ش به حقيقت ايمان او زيان نمى رس
ــود».86 شهرستانى مى نويسد:  ــت و با انكار منتفى نمى ش اس
ــت كه مى گويند:  ــخن بر معتزله افزونى ياف «جهم با اين س
ــرد، با اين  ــا زبان انكار ك ــپس ب ــناخت يافت و س هركه ش
ــناخت با انكار  ــت؛ زيرا آگاهى و ش انكار كفر نورزيده اس
ــت».87 او مى گفت:  از ميان نمى رود و او همچنان مؤمن اس
ــى بى هيچ تقيه اى با  ــت و اگر مؤمن «ايمان، پيمان قلبى اس
ــرزمين  ــتد و در س ــان خود كفر را اعالن كند و بت پرس زب
ــالم به يهوديت يا مسحيت گرود و صليب را عبادت كند  اس
ــازد و بر همين  ــالم، تثليث را آشكار س ــرزمين اس و در س
ــا ايمانى كامل مؤمن  ــال بميرد، او همچنان نزد خداوند ب ح

ــوك، ج7، ص331؛ الكامل فى التاريخ، ج5،  ــخ االمم و المل 82 . تاري
ص343؛ البدايه و النهايه فى التاريخ، ج10، ص26.

ــده بود، او را به اين نام  ــه اين علت كه كرمانى در كرمان زاده ش 83 . ب
ــود و از اعراب جنوبى قبيله  ــد، ولى نام وى جديع بن على ب مى خواندن

ازد بود (تاريخ االمم و الملوك، ج7، ص287).
84 . المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم، ج7، ص267.
85 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص79.

86 . مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، ج1، ص312.
87 . الملل و النحل، ج1، ص80.

است».88
ــان همه در  ــت و مؤمن ــم ايمان امرى واحد اس ــر جه از نظ
ايمان يكسانند. «او با اين سخن مرجئه ناب را در پى خود 
كشاند».89 به اعتقاد وى «ايمان، پاره پاره نمى شود؛ يعنى به 
ــخن و كردار تقسيم نمى گردد و مؤمنان در داشتن  پيمان، س
ــان بر يكديگر برترى نمى يابند و ايمان پيامبران و ايمان  ايم
ــت؛ زيرا معارف بر يكديگر  ــبك و سياق اس اّمت بر يك س
ــاس برخى جهم را تنها از نظر  فضيلتى ندارد».90 بر اين اس
ــت و  ــاد به جبر و اعتقاد به اينكه ايمان امرى واحد اس اعتق
ــت و اين نكته كه ايمان آحاد ملت از  قابل بيش و كمى نيس

ايمان انبيا كمتر نيست، به مرجئه نزديك دانسته اند.91
ــور بودن و  ــم قائل به مجب ــر و اختيار، جه ــئله جب در مس
ــان بود. اشعرى مى نويسد: «از باورهاى  بى  اختيار بودن انس
منحصر به فرد جهم اين است كه در حقيقت، هيچ فعلى براى 
ــت، مگر براى خداوند يكتا و تنها فاعل اوست  ــى نيس كس
ــبت داده مى شود،  ــان نس و افعال مردم از روى َمجاز بديش
ــود: درخت حركت كرده، فلك چرخيد  چنان كه گفته مى ش
و خورشيد غروب كرد. در حقيقت اين خداوند سبحان است 
ــن مى كند، جز اينكه  ــيد چني كه با درخت و فلك و خورش
ــان بخشيده است كه فعل در پرتو آن  خداوند نيرويى به انس
ــورت مى پذيرد و براى او اراده فعل و اختيار جداگانه اى  ص
ــت، چنان كه طول را آفريده است  براى انجام آن آفريده اس
و آدمى در پرتو آن طول مى يابد و رنگ را آفريده است كه 

با آن رنگ مى پذيرد و رنگين مى شود».92
ــو بود  ــم در اعتقاد به مخلوق بودن قرآن با قدريّه همس جه
ــته  ــن اعتقاد را از جعد بن درهم آموخته بود.93 به نوش و اي
ــر، جهم اين اعتقاد را از جعد بن درهم و جعد از ابان  ابن اثي
ــرزاده  و داماد لبيد بن  ــان از طالوت خواه ــمعان و اب بن س
ــم و طالوت از لبيد بن اعصم يهودى كه پيامبر(ص) را  اعص

88 . الفصل فى الملل و االهواء و النحل، ج4، ص204.
89 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص80.

ــالميين و اختالف  ــاالت االس ــل، ج1، ص80؛ مق ــل و النح 90 . المل
المصلين، ج1، ص198.

91 . تاريخ علم كالم در ايران و جهان اسالم، ص120.
ــالميين و اختالف المصلين، ج1، ص312؛ الفرق بين  92 . مقاالت االس

الفرق، ج6، ص128؛ الملل و النحل، ج1، ص80. 
93 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص81.
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افسون كرد، گرفته است. لبيد تورات را مخلوق مى دانست و 
نخستين كسى كه در اين باره كتابى نگاشت طالوت بود.94

ــته  ــدادى گروهى از مرجئه را بر كيش جهم صفوان دانس بغ
كه قائل به جبر در اعمال و ارجاء در ايمان شدند.95 برخى 
جهم را بدعت گذارى بى نظير در خراسان معرفى كرده اند.96 
به اعتقاد برخى ديگر او نزد ارباب ملل، مطعون و جزء اهل 
ــت.97 علت طعن جهم بن صفوان از  ــمرده شده اس تعطيل ش
ــلمانان، تندرويهاى وى در برخى  ــوى همه صنفهاى مس س
ــى از ملحدان  ــه وى را يك ــود، به طورى ك ــدش ب از عقاي
ــم از او به بدى  ــمرده اند. محدثان ه ــالم ش اصلى جهان اس
ــندگان عقيده ماهيّت  ياد كرده اند؛ چون «او را يكى از نويس
مخلوقى قرآن و از مرجئيان افراطى مى دانستند».98 سلفيان 
ــد99 و او را گمراه بدعت گذار  ــن مخالفان او بودن بزرگ تري
ــه كژراهيهايى كه  ــنت در هم ــى مى كردند.100 «اهل س معرف
داشت، كافرش مى شمردند و قدريه او را به سبب اين اعتقاد 
كه خداوند متعال آفريننده اعمال بندگان است، به كفر نسبت 

مى دادند».101
با اين وجود به نوشته بغدادى «جهم با همه گمراهيهايى كه 
داشت سالح به دست گرفت و با سلطان جنگيد و در پايان 
ــريج بر نصر بن  ــروان به همراه حارث بن س روزگار بنى م
سيّار بشوريد تا كشته شد».102 از اين رو وى را مشهورترين 
و درخشان ترين چهره و نيرومند ترين و استوار ترين انقالبى 
ــمار  ــان در روزگار بنى اميه به ش ــه جبريه در خراس مرجئ

آورده اند.103
ــتر  ــد او به مرجئه جبريه، بيش ــاس به نظر مى رس بر اين اس
ــان به ارجاء  ــال به جبر و در ايم ــق دارد؛ زيرا در اعم تعل

94 . الكامل فى التاريخ، ج6، ص75.
95 . الفرق بين الفرق، ترجمه مشكور، ص145.

96 . تاريخ االسالم، ج9، ص541.
97 . تاريخ علم كالم در ايران و جهان اسالم، ص105.

98 . ستيز و سازش در تاريخ و انديشه سياسى مرجئه در عصر اموى، 
ص105.

99 . الملل و النحل، ج1، ص81.
ــان الميزان،  ــزان االعتدال فى نقد الرجال، ج1، ص426؛ لس 100 . مي

ج2، ص142.
101 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص87.

102 . الفرق بين الفرق، ترجمه مشكور، صص153و154.
103 . مرجئه و جهميّه در خراسان عصر اموى، ص88.

ــن مفهوم بود كه عمل  ــت، ليكن ارجاى او به اي اعتقاد داش
پس از ايمان مطرح است، در حالى كه ارجاى آنها به مفهوم 
ــمنان  اميد دادن به مرتكبان گناه كبيره بود؛ چرا كه او از دش

سرسخت و سخت گير بنى اميه به شمار مى رفت.104
7) ابوالصيداء صالح بن طريف ضبى

ــرس بن عبداهللا  ــته طبرى، امير خراسان، اش ــاس نوش براس
ــردى را كه  ــت تا ف ــش خواس ــال 110ق از اطرافيان در س
ــد، به او معرفى كنند، تا او را براى  داراى ورع و دانش باش
ــالم به ماوراءالنهر اعزام كند. آنان ابوالصيداء  تبليغ دين اس
ــى  ــخن گفتن به فارس را معرفى كردند. وى گفت من در س
مهارت ندارم، از اين رو، ربيع بن عمران تميمى را همراه او 
كردند. ابوالصيداء گفت من به اين شرط مى پذيرم كه هركس 
ــلمان شد، جزيّه از او برداشته شود. امير خراسان شرط  مس
ــاران خود گفت چنانچه  ــت. ابوالصيداء نيز به ي او را پذيرف
ــده خود وفا نكردند، مرا بر ضد  كارگزاران حكومت به وع
ــمرقند رفت و  ــارى كنيد، آنان هم پذيرفتند. او به س آنها ي
مردم را به شرط برداشتن جزيّه از آنها، به اسالم فراخواند. 
مردم به سرعت از دعوت او استقبال كردند. عامالن اشرس 
ــتند كه خراج (جزيّه) كاهش  ــان به او نامه نوش امير خراس
يافته است. او دستور داد تا مسلمانان را پس از اطمينان از 
ــوره اى از قرآن،  مختون بودن، با انجام واجبات و قرائت س
امتحان كنند و سپس جزيّه را از آنان بردارند. با جابه جايى  
ــه در كارگزاران آن منطقه صورت گرفت، باز جزيّه از نو  ك
ــلمانان ستانده شد، اما مردم سغد از دادن آن خوددارى  مس
ــمرقند  ــخى س كردند و هفت هزار نفر از آنان در هفت فرس
ــيبانى،  ــم ش ــرد آمدند و ابوالصيداء، ربيع بن عمران، قاس گ
ــتند. مجشر بن  ابوفاطمه ازدى و جمع ديگرى به آنها پيوس
مزاحم ُسلمى، والى اشرس در آن منطقه، در آغاز ابوالصيداء 
و ثابت قطنه را زندانى كرد و سپس با نگه داشتن ثابت قطنه 

در زندان، ابوالصيداء را نزد اشرس فرستاد.105
از گزارش طبرى پيدا است كه موضوع چالش ميان مرجئيان 
با كارگزاران حكومت، مسائل اقتصادى و سخت گيرى آنان 
بر نو مسلمانان است. «كارگزاران حكومت پس از آزمودن 
ــاف مى كردند، در  ــان را از دادن جزيّه مع ــلمانان، آن نو مس

104 . همان.
105 . تاريخ االمم و الملوك، ج7، صص56-54.
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ــاور بودند  ــون ابوالصيداء بر اين ب ــرادى همچ ــى كه اف حال
ــالم نو  ــهادتين، اس كه بايد بدون آزمون و به مجرد گفتن ش

مسلمانان پذيرفته و جزيّه از آنان برداشته شود».106
طبرى در گزارش ديگرى از ابوالصيداء سخن به ميان آورده 
ــت: «ابوالصيداء، نامش صالح بن طريف ضبى (از موالى  اس
ــان،  ــارى جّراح بن عبداهللا، امير خراس ــه)، از بدرفت بنى ضب
ــخنانى پس  ــكايت برد». او در س نزد عمر بن عبدالعزيز ش
ــان گفت: «20  ــتمكار خواندن امير خراس ــب و س از متعّص
ــزار تن از موالى در مرزها جنگ مى كنند و معادل آنها از  ه
ــده اند، اما هنوز از ايشان جزيّه ستانده  اهل ذّمه مسلمان ش
ــتور داد كه بنگر هركس  ــود. عمر به امير خراسان دس مى ش
در قلمرو تو به سوى قبله نماز مى گزارد، جزيّه از او بردار. 
ــتن جزيّه از نو  ــتور عمر به جّراح مبنى بر برداش پس از دس
ــلمانان، در سال 100ق مردم به سرعت و براى فرار از  مس
ــالم را پذيرفتند. جّراح نودينان را با ختنه امتحان  جزيّه، اس
ــه گزارش كرد. خليفه در  ــئله را به خليف مى كرد. او اين مس
ــخ او نوشت: «خداوند، محمد كه درود خدا بر او باد را  پاس
ــالم) مبعوث كرد نه براى ختنه كردن» در  براى دعوت (اس
ــرپيچى كرد، از سوى  نهايت جّراح چون از فرمان خليفه س

وى عزل گرديد.107
ــه معتدل بوده كه از  ــى معتقدند كه ابوالصيداء از مرجئ برخ
ــلحانه بر ضد بنى اميه اجتناب مى كرده است، اما  مبارزه مس
تندروى حارث و نيز بدرفتارى كارگزاران اموى او را درگير 
جنگهاى مسلحانه كرد.108 گفتنى است طبرى در گزارشهاى 
خود هيچ يادى از مرجئى بودن ابوالصيداء و ديگر ياران او 
ــت. با اين حال مادلونگ شكايت بردن ابوالصيداء  نكرده اس
ــتيز مرجئه به طرف دارى  ــزد عمر بن عبدالعزيز را آغاز س ن
ــت. مادلونگ تصريح مى كند  ــلمانان دانسته اس از تازه مس
ــته ترين متحدان حارث بن  كه برخى از ياران وى از برجس
ــد: «جنبش حارث اساسًا نمايش  ــريج بودند و مى نويس س
ــات و اصول عقيدتى ابوالصيداء و ثابت قطنه بود؛ زيرا  القائ

ــى مرجئه در عصر  ــازش در تاريخ و انديشه سياس ــتيز و س 106 . س
اموى، ص195.

107. تاريخ االمم و الملوك، ج6، ص559؛ ج7، ص55.
ــى مرجئه در عصر  ــازش در تاريخ و انديشه سياس ــتيز و س 108 . س

اموى، ص195.

ــريج رابطه نزديكى با پيروان ابوالصيداء داشت».109  پسر س
ــلمانان از نظر اعتقادى مبتنى بر  ــته او «ستيز نو  مس به نوش
اين قول مرجئه بود كه ايمان منوط به شهادت است و بس، 
ــرعى  ــه معنى انجام تكاليف و فرائض ش ــه بر اعمال كه ب ن
است. اين بدان معنا بود كه حكومت بنى اميه نمى تواند مرتبه 
مسلمانى كامل انبوه تازه مسلمانان آسياى مركزى را به اين 
بهانه انكار كند كه آنان انجام بسيارى از تكاليف اسالمى را 

ناديده گرفته اند».110

نتيجه گيرى
با بررسى نمونه هاى ياد شده از افكار و اعمال سران مرجئه 
ــنى مى توان چنين نتيجه گيرى كرد كه  ــان به روش در خراس
ــايه  ــامحى كه بر اين فرقه س ــاهل و تس اگرچه روحيه تس
ــران بنى اميه قرار  افكنده بود، مورد حمايت گاه و بى گاه س
مى گرفت و ايشان از اين فرقه به عنوان بازوى عقيدتى خود 
به منظور توجيه ظلم و فساد حاكم بر جامعه سود مى بردند، 
اما نمى توان فرقه مرجئه و مشخصًا برخى از سران آن مانند 
ــان معرفى كرد،  ــتيبان اموي ــم بن صفوان را حامى و پش جه
ــخاص تنها ابراز عقايد و  ــه مى توان گفت هدف اين اش بلك
انگاره هاى دينى خود بوده است؛ موضوعى كه گاه به نفع و 

در مورد خراسان به ضرر امويان تمام مى شده است.

109. “Murdji”, Vol.II, p.606.

110 . مكتبها و فرقه هاى اسالمى در سده هاى ميانه، ص90.
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