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  عليهم السالم  بيت در روايات اهل» ارجاء«معنای 

  ::::بيت در روايات اهل »ارجاء«معنای 

  ∗∗∗∗المجيد اعتصامى  عبد

  چكيده

سياسـى و  ۀدر دو مرحلـ» ارجـاء« مسلمانان سد� اول و دوم، انديشـۀ ۀدر جامع
امری بـه روز  و وانهادن دو مرحله، تأخير كه در هر يافتبروز ظهور و كالمى 

در روايـات » مرجئـه«واژه . نهفتـه اسـت وندقيامت و يا واگذاری امری به خدا
اسـت كـه بـا حـذف  رفتـهكار  نيـز بـه 7و اميرالمـؤمنين 9منسوب به پيامبر

تـوان ادعـا كـرد كـه در كـالم آن دو بزرگـوار ايـن واژه  روايات ضعيف، مى
و در معنـايى  ؛»اصـحاب حـديث«يـا » و جماعـت سـنت اهل«اغلب در معنای 

 بيشـتربـه بعـد  7از امام بـاقر. شده است كار برده معنای مشهور بهمتفاوت با 
 و سـنت ارجاء نقـل شـده نيـز معنـای اهـل ۀمرجئه يا انديش بار�رواياتى كه در

جماعت يا اصحاب حديث در آنها اراده شده است و ديگـر روايـات موجـود 
در ايـن نوشـتار بـا . انـد ى لفظى به معانى ديگـر ارجـاء اشـاره كردههاي هنيبا قر

، معـانى قابـل اند نسـبت داده شـده :بيـت تى كه بـه اهـلروايا بيشتربررسى 
  . گيرد مورد بررسى قرار مى» ارجاء«يا » مرجئه« )اصطالح(� برداشت از واژ

  ها   واژه كليد
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  مقدمه. 1

اشـاره شـده » رجـا«آن يعنـى  ۀبرد ريشـكار و بـه دهمـخير آأبه معنای ت» ارجاء« ها نامه لغت در
  1.شود كار برده مى به هم بدون همزهو كه هم با همزه  است

 دوممعنـايى اول و  ۀدو مرحل ،كه در واقع شهرت يافته» ارجاء«دو معنای اصطالحى برای 
بحـث ارجـاء اول، رويكـردی سياسـى خاستگاه . مشهورند» ثانى«و » اولى«هستند و به ارجاء 

گـردد و در آن  مى ازبـا مخالفـان آن حضـرت بـ 7ريـان نـزاع اميرالمـؤمنيناست كه بـه ج
بـه ) مرجئه سياسـى(بودند و يك جبهه قائل به كفر طرفين نزاع  )خوارج(جريان، يك جبهه 

و از  2) 30-13: 1380، عطــوان ؛375: 13ج، 1995، عســاكر ابــن: نــك( قائــل بودنــد آن دو ميــانعــدم داوری 
  . تعبير شده است» مرجئه اولى«معتقدان به اين انديشۀ ارجاء به 

و طرفداران آن بـه  رفتگ ارجاء رنگ اعتقادی به خود، فكری فراگيراز اين جريان  پس
 ندســتدان  خــوارج عمــل را بـا ايمــان مســاوی، در ايـن مرحلــه. دشــدن مشــهور» مرجئـه ثــانى«
آنها  برابردر ى برخالبته كه ) 226 :1386 ،رضازاده لنگرودی ؛106: 1جتا،  بى، شهرستانىـ 156 :1430اشعری،  :نك(

اين بحـث كـه  درگرفتناز عمل جداست و با  موضع گرفتند و اعالم كردند كه ايمان كامالً 
                                                         

ه و        مرجيه نيز هم با تشـديد مـي  . كار رفته و هم مرجي هم مرجيي به. 1 آيـد و هـم بـدون تشـديد؛ يعنـي مرجيـ
: نويسـد كـه   مـى   مجمـ< البحـرینطريحـى در  . )83: 1، ج1376؛ ابـن منظـور، 160: 1 ، ج1401زبيـدی، : نك( مرجيه

: توبـه(» ...وآخـرون مرجـون المـراهللا   «: به معناى تأخير است چنان كه خداى تعالى فرمـوده  در لغت » ارجاء«
بنـابر شـواهد قرآنـي ارجـاء بـه معنـاي تـأخير اسـت         : گويد نيز مي الزینةابوحاتم در . )133 :3طريحى، ج) (107

و هم در صورتي كه هم با همزه بيايد و هم بدون همزه، به معنـاي تـأخير    )106: توبه ؛111: ، اعراف51:احزاب(
اين ادعا اشتباه است؛ زيرا مرجئـي   :گويد او با معناي اميد داشتن براي لغت ارجاء مخالف است و مي. است

. )220: 1957، رازی( از ارجاء يرجئ و از باب افعال است، اما نرجو از ماده رجا يرجو و ثالثي مجـرد اسـت   
كـار   نگاران مثل شهرستاني قائلند كه ارجاء افزون بر معناي تأخير به معناي اميد داشتن نيـز بـه   برخي از فرقه

االیمـان در كتـاب  7اي از زيد بن علي تواند جمله مؤيد قول او مي ).126: 1تا، ج شهرستانى، بى(شود  برده مي
؛ آنها براي »جون لكل صاحب الكبيره قدأوجب اهللا له النار الجنهير...«: گويد باشد كه مي )الرد عل% المرجئه(

: 1422سـالم عـزان، (» اي كه خداوند آتش را برآنها واجب كرده است، اميد به بهشت دارند هر صاحب كبيره
135 .( 

اء، گر اين مطلب است كه يكي از معاني ارج اميه سروده است نيز نمايان اشعاري كه ثابت قطنه در عصر بنى. 2
و عثمـان، امـر آنهـا را بـه خداونـد واگـذار        7مربوط به كساني است كه در اختالف ميان حضرت علـي 

: گويـد  او در ابيـاتي مـي  . )97: 4، ج1381اصفهاني، (گويند  مي» ارجاء سياسي«كردند و در اصطالح به آن  مي
ولست ادرى بحق ايـه  / يجزى على و عثمان بسعيها . شقا العصا وبعين اهللا ما شهدا/ اما على و عثمان فانهما «

شـوند   پـاداش داده مـى  . و عثمان، شق عصاى مسلمانان كردند و به ديد االهى ننگريسـتند ) ع(وردا؛ اما على
  . »دانم كه كدام از آن دو بهترند ستى نمىو عثمان به كوشش خودشان و من برا) ع(على
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اين دسته از مرجئه . شد  رويكرد سياسى ارجاء كمرنگ، آيا ايمان با عمل ارتباط دارد يا خير
و گنـاه هـيچ  اسـت افىمسّمای ايمان، اقرار زبانى و يا اقرار قلبى كـ بر اين باور بودند كه در

جا دو معنای اصـطالحى  بنابراين تا اين. )36-35: 1993ملطـى، : نك( ايمان ندارد برآوری  ثير زيانأت
 ميـاناخـتالف  داوری در بـاببه تـأخير انـداختن  )الف: توان در نظر گرفت مى برای مرجئه
آن  ميـانعـدم داوری  ،ديگر بيانروز قيامت و به  تاو مخالفان آن حضرت  7اميرالمؤمنين

عـدم قضـاوت در مـورد ايمـان كسـى كـه  )؛ بحضرت و مخالفانش در حقانيـت و بطـالن
  . شدن به تأخير عمل از ايمانقائل ،ديگر بيانمرتكب كبيره شده است و به 

ظـاهر آن روايـات نشـان  كار رفتـه اسـت و بـه» مرجئـه«نيز واژه  :بيت در روايات اهل
 ،متفـاوت اسـت گفتـه پيش ارجاء با دو معنای مشـهور ۀدهد كه معانى اراده شده از انديش مى

از  ای پـارهتوان اين دو معنای مشهور را نيز در  لفظى مى های هنيموارد كه با قربرخى مگر در 
  . دكرروايات مشاهده 

عنـا و مفهـوم مرجئـه را در ادبيـات تواننـد م ای مى گونـه بررسى اين دسـته روايـات كـه به
مـا را تواند  نتيجه اين بررسى مى. موضوع اين نوشتار است ،نشان دهند :بيت گفتاری اهل

ن اصـحاب ميـاارجائى كه (ارجاء روايى  و همچنين تمايزنهادن ميان ارجاء ۀدر تحليل انديش
افزون بر ايـن كمـك ياری كند و در منابع تاريخى  ء مشهورو ارجا )ج بودهيرا :بيت اهل

ديگـر در انـد  ای منسـوب بـه گـرايش ارجاء گونه هايى كه به يا گروه افراد های كند تا انديشه
  . و بررسى شوندتحليل  تر و دقيق ، بهترهای كالمى پژوهش

: دهنـد ايـن بحـث را تشـكيل مىاساسـى چـارچوب  های برخـى پرسـشاست كه روشن 
مربوط به دورانـى اسـت تنها  )ارجاء ۀيا انديش(جئه مر بار�يا روايات وارده درآ نخست اينكه

نـد؟ بودگويى شـده  از پيش، در رواياتى پيش اينكهو يا واژه بر سر زبانها افتاده است كه اين 
شود كه تفكر ارجاء در دوران حيات ايشان بـه اوج  ، مربوط به دوران امامانى مىپرسش دوم

در كالم آن بزرگواران معنـا و  »مرجئه«آيا به بيان ديگر، پرسش اين است كه رسيده است و 
گون  گونـههای معنـايى  و شرايط مختلف، جامه ها قرينهداشته و يا به مقتضای ای  ويژهمفهوم 

  است؟تن كرده به 
 ، از جملـه اينكـهگفته داد های پيش پرسش بهشده  از پيش تعيينهای  توان برخى پاسخ مى

 حـدیدهد واژه مرجئه و تا  نشان مى 7لمؤمنينو اميرا 9بررسى روايات منسوب به پيامبر
اند و نيز ادعـا چنـين اسـت  گويى شده از تحقق خارجى، در روايات پيش  ارجاء پيش ۀانديش

و  سـنت بـه بعـد، مرجئـه را در معنـای اهـل 7كه اغلب روايات مربوط بـه عصـر امـام بـاقر
ن مخالفـان شـيعه رواج داشـت در ميـا در ای و ويـژه اند و معنـای خـاص كار برده جماعت به
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 ۀلفظـى، انديشـ های ا تكيـه بـر قرينـهبه جز رواياتى كه بـ 1؛روايات در نظر گرفته نشده است
  . دهند های متفاوت نشان مى ارجاء را به گونه

  ::::المؤمنين امير و پيامبر در روايات» مرجئه« و» ارجاء«واژه 

انـد كـه در  روايـاتى نقـل كرده 7المؤمنين و امير 9برخى منابع تاريخى و روايى از پيامبر
معنای ارجاء يـا صراحت  ى از اين روايات بهرخدر ب. استفاده شده است» مرجئه« �آنها از واژ

توان معنای مرجئه را  مى ها ينهديگر با در نظر گرفتن قر رخىولى در ب ،مرجئه بيان شده است
از   ايـاتى كـه مربـوط بـه پـيشو رو 9در مـورد روايـات منسـوب بـه پيـامبر. استظهار نمود

اين شبهه مطرح است كه چون در آن عصـر نـه تفكـری از  ،است 7حكومت اميرالمؤمنين
 نمايـد دور از ذهن مى ،بوده استبه اين لقب مشهور  ىن مسلمانان بوده و نه كسمياارجاء در 

سياسـى های  اسـتفاده سوء ۀكه شائب آن ويژهبه ، دنكه رواياتى نيز در اين زمينه صادر شده باش
اگـر ) 1370جعفريـان، : نـك( نيـز وجـود دارد -گيری انديشـه ارجـاء  در زمان اوج -از اين روايات 

توان ادعا كرد كه روی كار آمـدن واژه ارجـاء يـا  مى ،اصل صدور چنين رواياتى ثابت شود
پرآوازه شدن تفكر ارجاء  هرچند برجسته و بوده است 9ربوط به عصر پيامبر اكرممرجئه م

د نـده نشـان مىبرخـى شـواهد . نخست است �دوم سد ۀمربوط به نيم ـباشد هر معنا كه  هب ـ
. دكـرای را ثابـت  تـوان چنـين نظريـه مىبـاز هـم السند  روايات ضعيف برخىحتى با حذف 

و  9روايــات، معنــای مرجئــه را در كــالم پيـــامبراينــك بــا بررســى موضــوعى ايــن 
  2.كنيم جويى مى پى 7اميرالمؤمنين

  رواياتى كه مرجئه را به يهود تشبيه كرده اند

انـد كـه بـر  هكردنقـل  9يكسان از پيـامبر رواياتى با مضامينى تقريباً  سنت منابع شيعه و اهل
                                                         

و پس از  كه در ميان شيعه مشهور بوده، اشاره كرده است» مرجئه«به معناي رايج  الزینهابوحاتم رازي نيز در . 1
در ميان مردم مشـهور اسـت كـه مرجئـه نـام كسـاني       «: گويد مي اقوال مختلف دربارة اصطالح مرجئه،  بيان

رود كـه   مـي  كـار  گونه كه تشـيع بـراي كسـاني بـه     دانند، همان مي7برتر از علي است كه ابوبكر و عمر را
پس ارجاء ويژگي تمام كسـاني اسـت كـه ابـوبكر وعمـر را از      . دهند مي را بر ابوبكر و عمر برتري7علي
 »داننـد  مـي  را مـؤخر از آن دو 7گوينـد كـه علـي    مـي  دانند و از اين جهت به آنها مرجئه مي برتر7علي

كـه بـه    است به ظاهر اسالمي ضد شيعية بنابراين مرجئه در اين معنا دربرگيرندة هر فرق. )262، 1957رازی، (
  . را نسبت به ديگران به تأخير بيندازد7هر نحو امر امامت اميرالمؤمنين

  . شود گفته، بررسي سندي روايات نيز لحاظ مي در اين بخش به جهت شبهه پيش. 2
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نسـبت  9روايى به پيـامبراين مشابهت در سه مضمون . داللت دارند شباهت مرجئه به يهود
و ديگـری بـا  1»ل أمـة يهـود فيهـود هـذه األمـة المرجئـةكل«: يكى با عبارت. داده شده است

: و عبـارت سـوم) 315: 1، ج1989ابـن منظـور، ؛ 137: 1، ج1424متقى هندی، (» يهود امتى المرجئة«: عبارت
روايـت اول  .)277، الـف1404، طوسـى(» ]الذين ضاهوا اليهود فى دينهم فقـالوا اّهللاٰ أعلـم[المرجئة «

در  تنهـاروايت دوم نيز  2.ولى از جهت سند قابل خدشه است ،آمده نيزگرچه در منابع شيعه 
ايـن دو روايـت  ،بنابراين. است ديده نشدهشيعه  نخستيننقل شده و در منابع  سنت منابع اهل

ت كار برده شده اسـ به 9در كالم نبى »مرجئه« �كه واژباشند اين ادعا تواند شاهدی بر  نمى
تواند در مقام إخبـار از آينـده  مى ،و البته 3.روايت سوم از جهت سند قابل استناد استو تنها 

  4.در حيات خود مرجئه را درك كرده است - راوی اين روايت -عباس  چرا كه ابن ؛باشد
 هـای بانقل روايات در كت مهم و جالب است، آنچه تجدا از بحث صحت صدور رواي

تفكر يهود و  مياندهد كه وجه مشتركى  تاريخى است و محتوای اين دسته روايات نشان مى
                                                         

؛ سـياغي،  93: 1ج، 1381مؤيـدي،  : ؛ منابع زيديه264 :1957رازي، ؛ 51: 1347فضل بن شاذان، : منابع شيعه. 1
  .313: 3، ج1382؛ ذهبي، 262: 3، ج1409جرجاني، : ؛ منابع اهل سنت 524: 3تا، ج بي

اماميه اين روايـت   تنها منبع معتبري كه از شيعة. طرق نقل آن در منابع شيعه با منابع اهل سنت متفاوت است. 2
سـعيد بـن   . فضل بن شاذان است و او اين روايت را از سعيد بن جبير نقل كرده استاالیضـاح ، را نقل كرده

جبير در منابع رجالي شيعه، در مجموع مدح شده است ولي معلوم نيست كه او اين روايت را از چه كسـي  
؛ 16: 3، ج1381حلـى، : نـك( زيسـته اسـت    يم7كند، در حالي كه سعيد بن جبير پس از امام سجاد نقل مي
خورد و ديگر منابع موجـود   و لذا اصل روايت در ديگر منابع اوليه اماميه به چشم نمي )82: 9، ج1413خويى، 

هـايي وارد   منابع اهل سنت نيز در سند اين روايت خدشـه . كنند نيز از فضل بن شاذان اين روايت را نقل مي
  .)313: 3ج ،1382ذهبى، . نك(اند  كرده

حمدويه وإبراهيم معا، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عـن سـالم   : سند روايت. 3
و  195، )الف(1404طوسى، : ترجمه راويان: نك(رجل من أهل الطائف ] عن[بن سعيد، عن عبد اهللا بن عبدياليل 

  .)225و 139و 75: 1416؛ نجاشى، 128
: او از حاتم بن إسماعيل نقل كرده كه. روايات، روايت ديگري از سيوطي نقل شده استشبيه به اين دسته . 4

اي پسـر رسـول خـدا، كـدام يـك از مـا        بودم كه چند نفـر آمدنـد و گفتنـد     8من نزد جعفر بن محمد«
يكي ادعاي قَدري بودن كرد . حضرت فرمود آنچه براي شما آشكار است را بياوريد. كالمش اشتباه هست

روايتـي را  7به نقل از اميرالمـؤمنين 7در همين جريان امام صادق. گري مرجئي و ديگري خارجيو دي
. مرجئه و قدريـه : شود شفاعت من شامل حال دو دسته از امت من نمي: كند كه فرمود نقل مي 9از پيامبر

تند كـه  اند و مرجئه كسـاني هسـ   گويند قدري در كار نيست و مجوس اين امت قدريه كساني هستند كه مي
ايـن   ).524: 3تـا، ج ؛ سياغى، بى362: 1424متقى هندی، (» اند ميان قول و عمل تفاوت قائلند و آنها يهود اين امت

  . روايت تنها در منابع اهل سنت ديده شده و در منابع اوليه شيعي نقل نشده است
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اشاره شده كه برای هر امتى گـرايش يـا  نخست،در روايت . مرجئه در نظر گرفته شده است
معنـايى نخسـتين . اسـت» مرجئـه« 9وجود دارد و يهود امت پيامبر» يهود«عنوان  اگروهى ب

معنـای  البتـه،مخالفت با دين در هـر امـت اسـت و  انديشۀ شود مىبادر متبه ذهن يهود از كه 
توضـيح يـا  نخستدر روايت . وجو كرد شده جست تر آن را بايد در ديگر روايات نقل دقيق

از  پـس 9روايـت دوم چنـين آمـده كـه پيـامبر ۀدر ادامـ ، اماباره نيامده است تبيينى در اين
ل الـذين ظلمـوا فبـدّ «: كنـد را تـالوت مى قـرآناين آيه » يهود امتى المرجئة(: فرمودندكه  نآ

1غير الذى قيل لهم قوالً 
كـه  تـوان دريافـت مىجملـه  ايـن اين آيه به فزوده شدنبا ا) 59: بقره()

وجه مشترك يهود و مرجئـه تغييـر و دگرگـونى در ديـن و اقـوالى اسـت كـه در ديـن وارد 
  . است شده

شـيعه رواج  ميـانبيشـتر در  انـد، كه مرجئه بسـان يهود سخنهای اين  رسد رگه به نظر مى
نقـل  در منابع شـيعه تنهاگفته از ابن عباس كه  ؛ چرا كه غير از روايت پيشسنت داشته تا اهل

. در منابع شـيعه نقـل شـده اسـت 7از امام باقرنيز روايات ديگری  ، در اين زمينهشده است
 كند و در ايـن روايـت نيـز نقل مى 7صدوق از امام باقريكى از آنها روايتى است كه شيخ 

 كنـد مـى نقل 7ابوحاتم رازی نيز از امام باقر. )21 :1368صدوق، ( 2اند شدهبه يهود تشبيه  مرجئه
مرجئه هم ظاهر و هم باطن دين را تحريف كردند و آنان يهود اين امتند و همانا از يهـود  كه

  .)263: 1957، رازی( ترند با ما دشمن او نصار
شيعه وجـه تشـابه  ۀای باشد كه در جامع گونه با توجه به اين روايات، معنای مرجئه بايد به

گويد وجـه  مى) يهود امتى المرجئة(ابوحاتم در تفسير روايت اول . باشد روشنادعا شده نيز 
 9است كه مرجئه در مورد جانشين رسـول خـدا ، آنمرجئه به يهود در نظر رافضيان تشبيه

يهـود كـه در ميـان اهـل كتـاب از  ، همانندين كسانى بودند كه با او مخالفت كردندنخستاز 
كتاب تورات حذف  ازرا او ند و نام ورزيدنخستين كسانى بودند كه با آن حضرت مخالفت 

ای كـه روايـات موجـود در منـابع شـيعى نقـل  مرجئـهكه توان گفت  با اين تفسير مى. كردند
ايسـت كـه بـه  بـه معنـای گـروه يـا فرقـه ،ه به يهود تشبيه شده اسـتمرجئ هااند و در آن كرده

  . و واليت او را نپذيرفتند هبرخاست 7مخالفت با اميرالمؤمنين
 »واژه«و معنای توان كاربرد  عباس مى با استناد به روايت ابنتنها در اين بحث  اينكهنتيجه 

  . نشان داد 9مرجئه را در كالم نبى
                                                         

  . پس كساني كه ظلم كردند تغيير دادند قولي را كه به آنها گفته شده بود. 1
 . »ما الليل بالليل وال النهار بالنهار اشبه من المرجيه باليهوديه وال من القدريه بالنصرانيه«. 2
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  اند ارج از اسالم يا بهشت معرفى كردهرواياتى كه مرجئه را خ

 ثـواب االعمـال، ) 81، 1403صـدوق، ( خصـال مانند( اماميه های برخى كتابای از روايات در  دسته
نقــل  ســنت اهــلهای  همچنــين نوشــتهو   )39: 2ج، 1383، كراجكــى( کنزالفوائــدو ) 252، 1368صــدوق، (

هـای  هستند كه همچـون گروه 9پيامبرند بر اينكه گروهى از امت نك اند كه داللت مى شده
. ی از اسالم ندارنـد و در آخـرت نيـز وارد بهشـت نخواهنـد شـدا و بهره انحرافى ديگر سهم

دو گـروه از « فرمودنـد 9رسول خـدا: چنين است آمده،مضمون روايتى كه در منابع شيعه 
  1.»مرجئه و قدريه: امت من سهمى از اسالم ندارند

عبـاس آن را در  نيـز نقـل شـده و بخـاری بـه واسـطه ابـن سـنت اين روايت در كتب اهل
نيز همين روايت نقـل شـده بـا ايـن  العمال کنزر د 2)133: 4، ج1407بخاری، ( آورده است کبیر تاریخ

چنـدين روايـت  ٣.های مرجئه و قدريه، اهل ارجاء و قدر آمده اسـت جای واژه تفاوت كه به
، اما اين روايات نقـل شـده از 4نقل شده است سنت اهل های ابشبيه به همين مضامين در كت

                                                         
رچـه  گ: نويسـنده. المرجئـة والقدريـة: صنفان من أمتى ليس لهما فى االسالم نصـيب: 9قال رسول اهللا«. 1

روايـت   بـدالملك درعدم وثاقت عبداّهللاٰ بن عمر و نافع در روايـت خصـال و مجهـول بـودن مسـلمة بـن ع
هـا را بـه    هر يـك از روايـت   کنزالفوائدو نيز مجهول بودن عمر بن محمد بن يوسف در روايت  االعمال ثواب

كند، ولي با در نظر گرفتن مجموع اين طـرق نقـل شـده و تأييـد      دار مي طور جداگانه از جهت سند خدشه
  . توان صدور اصل روايت مورد نظر را پذيرفت مضموني از ناحيه روايتي كه در ادامه خواهد آمد، مي

برخـي منـابع اهـل سـنت ايـن روايـت را ضـعيف        . »ليس لهما فى اإلسالم سـهم القدريـة والمرجئـةصنفان «. 2
  .)386: 25، ج1406مزی،  :203 :9، ج1404عسقالنى، : نك(اند  شمرده

 .)136 :1، ج1424متقى هندی، ( »صنفان من امتى ال سهم لهما في االسالم اهل القدر واهل االرجاء« .3

دو گروه از امت مـن هسـتند   «: فرمود  9كند كه رسول خدا هيثمى از أنس بن مالك نقل مي) 1: روايات. 4
هيثمـي،  (يكي قدريه و ديگري مرجئـه  : شوند شوند و داخل در بهشت نمي كه كنار حوض بر من وارد نمي

قدريه و : نقل شده است كه دو گروه از امت من سهمي از اسالم ندارند 9از پيامبر) 2؛ )207: 7، ج1407
متقـي هنـدي،   (از جهـاد بـا فـارس و ديلـم و روم بهتراسـت       ديگري مرجئه و جهاد عليه آنها در نزد من از

نقل شده است كه چهار گروه از امـت مـن سـهمي از اسـالم ندارنـد و       9از پيامبر) 3؛ )136: 1، ج1424
كند  كند و با آنها تكلم نمي رسد و خداوند به آنها نظر نمي شوند و شفاعت من به آنها نمي وارد بهشت نمي

ابـن عبـاس از   ) 4؛ )همـان(ناكيست؛ آنهـا مرجئـه، قدريـه، جهميـه و رافضـه هسـتند       و براي آنها عذاب درد
كند كه دو صنف از امت من هستند كه سهمي از اسـالم ندارنـد؛ مرجئـه و قدريـه، و در      نقل مي 9پيامبر

گويند ايمان قول بدون عمل اسـت   كساني كه مي: پاسخ به اين پرسش كه مرجئه چه كساني هستند، فرمود
شـود   گوينـد شـر مقـدر نمـي     كساني كه مـي : اسخ به اين پرسش كه قدريه چه كساني هستند، فرمودو در پ

همانـا امـت مـن امتـي اسـت كـه مـورد        «: نقل شده است كه فرمـود  9در روايتي از آن پيامبر) 5؛ )همان(
رحمت است و عذاب بر آنها نيست و عذاب آنها در همين دنياسـت مگـر دو گـروه از امـت مـن كـه وارد       
← 
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نت به مرجئـه س رويكرد منابع اهل تنهابرای ما قابل استناد نيستند و  9جهت استناد به پيامبر
  . دهند را نشان مى

ــه ،تأييــد ايــن روايــت مــورد بحــث در تــوان از روايتــى نقــل شــده از  لحــاظ محتــوا مى ب
در مقـام بيـان فضـائل  9ت كـه پيـامبر اكـرمروايـت چنـين اسـ. طاووس بهـره بـرد بن سيد

و مسـئله شـفاعت و اهميـت پـذيرش واليـت آن حضـرت هسـت تـا اينكـه  7اميرالمؤمنين
مانند كه شفاعت شامل حـال  مى ند چه كسانى در جهنمپرس مى 9از پيامبر 7اميرالمؤمنين

اميـه و  بنى، حروريه، قدريه، همان مرجئهآنها : فرمايد مى در جواب 9پيامبر؟ شود نمىآنها 
، سـيدبن طـاووس(  اند كه با تو دشمنى دارند و اين پنج دسته از اسالم سهمى نبرده اند هايى ناصبى

  1. توان ضعيف شمرد نمى ين روايت را ازجهت سندا) 291، 1369
كه محل بحث اسـت ايـن اسـت كـه   نيز روايت پيش و 9الزمه پذيرش اين كالم پيامبر

هـايى چـون مرجئـه،  إخبار است و با اينكه در آن زمان گروهآن حضرت در مقام  گفته شود
ــا  ــوز نشــو و نمــوی ندارنــد، خبــر از دشــمنى آنهــا و مخالفــت آنهــا ب قدريــه و حروريــه هن

ولـى  ،طور دقيق معلـوم نشـده اسـت معنای مرجئه در اين روايت به. دهد مى 7اميرالمؤمنين
عـدم  ،ای مرجئـه در ايـن روايـتهـ  ويژگـىيكـى از ، طور كه از متن روايت برمى آيد همان

تـوان فهميـد  است و اگر در نام اين سه گروه دقت شـود مى 7پذيرش واليت اميرالمؤمنين
ــه  ــه و حروري ــر از قدري ــه غي ــوارج(ك ــاقى) خ ــروه ب ــا گ ــران  تنه ــان و منك ــده از مخالف مان

و  سـنت اهـل«يـا همـان » اصـحاب حـديث«هـا،  در عصـر پيـدايش آن فرقـه7اميرالمؤمنين
ـ  كه در سطور آينده خواهد آمـد چنان ـهستند و » جماعت در بسـياری از شـيعه  ۀدر جامعـ ـ

  2.كار برده شده است مرجئه به همين معنا به موارد
 های اسـالمى از معنـای واقعـى اسـالم و وارد نشـدن در خارج شدن مرجئه و ديگـر فرقـه

نيز به چشم  :در روايات ديگر معصومين :بيت بهشت به علت عدم پذيرش واليت اهل
                                                                                                                            

→ 

  . )135: همان( »شوند و آن دو مرجئه و قدريه هستند نمي بهشت
أحمد بن إدريس عن محمد بن أبي القاسم عن : سلسله راوياني كه در يكي از اسناد اين روايت وجود دارد. 1

محمد بن العباس بن علي بن مروان عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن حماد عن نصر بن 
  .)428، 262، 235، 268، 250، 67: 1416نجاشى، : ترتيب روايانبه : نك(مزاحم 

، 1425ابـن علـى يعلـى، (دانسـتند   نيز آمده كه خوارج همانند شيعه، اهل سنت را مرجئـه مـي   طبقات الحنابلهدر . 2
ين تواند به همان معناي عام، يعني تمامي مخـالف  به نظر نگارنده، مرجئه در اين دسته از روايات نمي. )33 :1ج

به بيان ديگـر بايـد ميـان    . كه معنا ندارد، نام قدريه يا نام چهار فرقه ديگر كنار آن ذكر شود شيعه باشد؛ چرا
  . جدا از هم قابل ذكر باشند ها تمايزي باشد كه مرجئه و ديگر فرقه
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امـام . باشـند  تواننـد مؤيـدی بـرای محتـوای روايـات پـيش خورد و ايـن روايـات نيـز مى مى
 ّهللاٰ ا رسـول محمـداً و  هركس اقـرار نكنـد كـه الالـه اال اّهللاٰ « :فرمودندبه ابوحمزه ثمالى 7باقر

 كه من مرجئـه و قدريـه و حروريـه و كردابوحمزه به حضرت عرض  .»شود وارد بهشت نمى
پـس چـرا آنهـا وارد [كردنـد  مىى هـايرا ترك كردم در حالى كه آنهـا چنـين اقرار اميه بنى

در روز قيامت خداوند چنين  ؛تساين چنين ني :فرمودندامام در جواب او ] شوند؟ بهشت نمى
 تواننـد چنـين اقـرار كننـد شيعيان مـا نمى كند و هيچكس جز ما و اقراری را از آنها سلب مى

ديگـر آورده  ۀابوحمزه مرجئه را در كنار سـه فرقـ، در اين روايت. )72: 2، ج1410ابراهيم،  بن فرات(
مخـالف شـيعه  ۀتوان گفت معنای مرجئه در مراد گوينـده هـر فرقـ نمى است و از اين جهت

ذكركردن سـه گـروه ديگـر ، به مرجئه منسوب باشند، بوده است و اگر تمامى مخالفان شيعه
مرجئه در اين كالم و نيز مقصود امـام كه  ايد گفتب بدين جهت. در كنار مرجئه حشو است

  1.و جماعت يا همان اصحاب حديث است سنت اهل ،گونه روايات در اين

  رواياتى كه به انديشه مرجئه اشاره دارند

 ،كنـد وقتـى آن حضـرت مرجئـه را مـذمت مى 9ى از روايـات منسـوب بـه پيـامبررخدر ب
كسانى هستند كه «: فرمايد مرجئه چه كسانى هستند و ايشان در جواب مى پرسند مىمخاطبان 

  2.»قائلند ايمان، قول بدون عمل است
روايـت ذكـر شـده اسـت و نخسـت  ۀنيمـ تنهـا سنت ى ديگر از منابع اماميه يا اهلرخدر ب
 ۀنيمـ شـايداز اين جهت  3.شود معرفى مرجئه در آن مشاهده نمى بابدر  9از پيامبر پرسش

                                                         
و دستور دادنـد   اند در كنار مرجئه و قدريه، نام زيديه را نيز برده7ها ديده شده كه امام باقر در برخي نقل. 1

ايـن  . )198 :الـف1404طوسـى، ( نرويد و تنها به سوي ما بياييدها  يا فرقهها  كه به سمت هيچكدام از اين گروه
: 27و ج 2: 9، ج1381؛ حلـى، 203: 7و ج 125: 10، ج1413خـويى، : نـك( روايت به لحاظ سند داراي قوت اسـت 

باشد بـر ايـن مطلـب كـه مـراد از      اي  تواند قرينه مي مرجئهذكر نام زيديه در كنار . )139: 1416؛ نجاشى، 12و4
دهند و بـه   مي اهل سنت و جماعت است كه طبقه عام مخالفان شيعه را تشكيل، گونه روايات مرجئه در اين

  . هايي چون قدريه و خوارج و زيديه جدا هستند لحاظ عقيده كامالً از فرقه
، 1424؛ متقـي هنـدي،    81: 1، ج1393دينـوري،  : غيراماميـه  كتب. 49: 1347فضل بن شاذان، : كتب اماميه. 2

يا رسول اّهللاٰ : تنالهم شفاعتى لعنوا على لسان سبعين نبيا المرجئة والقدرية قيلصنفان من أمتي ال «. 136: 1ج
، قيـل: من القدرية؟ قال الـذين يقولـون   : ومـن المرجئـة؟ قـال: الذين يعملون المعاصى ويقولون هى مـن اّهللاٰ

: تـا  ؛ شهرستاني، بـي 199: 1977؛ بغدادي، 83: 1983اسفرايني، : شبيه به اين مضمون. »قول بال عملاإليمان 
  .524: 3تا، ج ؛ سياغي، بي9: 1، ج1423؛ محمد بن الحسن، 510: 1تا، ج مداعس، بي: ، منابع زيديه139

 .»جئة والقدريةالمر: صنفان من أمتي ال تنالهم شفاعتي، أو ال يدخلون في شفاعتي«: متن روايت .3
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 بيشـتر. گرچه اصل روايت نيز سند معتبـری نـدارد ،ها به روايت اضافه شده باشد آن بعد دوم
و در منـابع اماميـه تنهـا منبـع اوليـه  اند و منابع زيديه ذكر شده سنت اين روايات در منابع اهل

شـاذان اسـت  بـن فضل االیضاحند باش  نقل كرده 9گونه مضمونى از پيامبر مشهوری كه اين
يا مجهولند و يا از عامه هستند و وثاقت همه  رخى راويان آنقابل دفاع نيست و بكه سند آن 

بـه نقـل از  ،شبيه به همين روايت سنت ى ديگر از منابع اهلرخدر ب 1.ثابت نشده است اويانر
 شـده اسـتنقـل  9از رسول خـدا 7و آن حضرت به نقل از اميرالمؤمنين 7امام صادق

  . كه سند چنين روايتى نيز قابل دفاع نيست) 524: 3، جتا بى سياغى،؛ 362 :1424متقى هندی، (
نسبت به هر معنـايى از مرجئـه،  سنت رويكرد منابع اهلكه يك نتيجه كلى بايد گفت  در

را به  9نسبت داده شده به پيامبر توانند روايات ذمّ  جا كه مى رويكردی منفى نيست و تا آن
اسـت كـه تـالش  دليـل كننـد و بـه همـين تفسـير مى ـجدايى عمل از ايمان  ـارجاء كالمى 

ای معرفى كنند كه شامل روايـات  مرجئهزمر� هايى چون ابوحنيفه را از  كنند تا شخصيت مى
و  »ةمرجئـه السـن«هايى همچـون  لذا در بعضى از منابع برای ارجاء تقسيم بندی. مذموم نيستند

  .)158 :1425ابوزهره،  ؛164 :1، جتا بىشهرستانى، ( اند قائل شده »ةمرجئة البدع«

  رواياتى كه به عملكرد مرجئه اشاره كرده اند

عملكـرد مرجئـه و تـأثير افكـار آنهـا در ديـن  7روايات منسوب به اميرالمـؤمنين برخى در
دهد كه معنای ارجاء، معنايى ضد شيعى  گونه روايات نشان مى ظاهر اين. است نكوهش شده

  . معنايى عام دارد، در اين رواياتنيز است و مرجئه 
مرجئه در حالى كـه كـور هسـتند : كند كه فرمود نقل مى 7شيخ صدوق از اميرالمؤمنين

ای از غيـر امـت مـا  در آن موقـع عـده. شوند و امام آنها از خود آنها كورتر است محشور مى
شـود كـه  در جواب آنهـا گفتـه مى. بينيم را جز نابينايان نمى 9گويند كه ما امت محمد مى
اند و چـون  ساختند دگرگون شده اينها چون دين را دگرگون. نيستند 9ها از امت محمداين

ديگر از روايـات برخى در . )19 :1368صـدوق، ( 2اند دين را تغيير دادند به اين صورت تغيير كرده
                                                         

بر اين داللت دارد كـه مرجئـه در كـالم فضـل بـن       االیضاحجدا از ضعف سند اين روايت، محتواي كتاب . 1
. )49: 1347فضل بن شاذان، : برای مشاهده سند روايت نك(كار رفته است  شاذان به معناي اهل سنت و جماعت به

وابن المبارك ووكيع وهشام وعلى بن عاصم عـن  يزيد التيمى ومن دونهما مثل سفيان الثورى : سند روايت
  :... قال 9رجالهم أن النبى

يقـاُل يْحشُر الُْمْرجئُة ُعْمياناً وإماُمُهْم أْعمى فيقُوُل بْعُض مْن يراُهْم مْن غير أُّمتنا ما نرى أُّمة ُمحّمٍد إّال ُعْمياناً ف«. 2
سند اين روايت مرفوعـه اسـت، ولـي    . »فبُّدل بهْم وغيُروا فغُير ما بهمْ لُهْم ليُسوا مْن أُّمة ُمحّمٍد ص إنُّهْم بّدلُوا 

← 
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از اينكه مرجئه  پيشهای شيعى را به فرزندان خود ياد دهيد  حتى دستور داده شده كه آموزه
نكته قابل توجه اين است كه اين سفارش هـم در روايتـى از . را بر آنها غلبه دهندتفكر خود 

، كلينى( 7صادق و هم در روايتى از امام) 614: 2، ج1403صدوق، ( نقل شده است 7اميرالمؤمنين
ايـن  پيش و پس ازمنسوب است آن حضرت  7در روايتى كه به اميرالمؤمنين. )47: 6ج، 1363

دهد  آداب واخالق اسالمى هستند و ظاهر روايت نشان مى برخىدر مقام بيان رعايت  ،جمله
كـه افكـار و آداب آنهـا نيـز بـا  اند های مقابل شـيعه كه مراد از مرجئه دركالم حضرت، فرقه

دهـد كـه فرزنـدان  حضرت به شـيعيان خـود تـذكر مى رو، آن از همين شيعه متفاوت است و
  1.شيعى نگه بدارند ضد خود را از هجوم تفكرات

با توجه بـه اينكـه در كـالم  7شايد بتوان گفت محتوای روايت منسوب به اميرالمؤمنين
كـه از  پيشـينولى اين روايت و روايـت  ؛قابل توجه است ،شود نيز تكرار مى 7امام صادق

مرجئـه در كـالم  �توانند دليلى محكم برای اين ادعا باشند كه واژ نمى ،شيخ صدوق نقل شد
  . لحاظ سندی ضعيف هستند هر دو بهون كار برده شده است؛ چ به 7يرالمؤمنينام

  به بعد 7777امام باقر زماناز  ::::بيت معانى ارجاء در روايات اهل

در منابع تاريخى يا روايى ديده نشده است كـه  7تا دوران امام باقر 7از اميرالمؤمنين پس
از . نسـبت داده شـده باشـد :بيت اهلخانواده آن در رواياتى به  مرجئه يا كلمات هم �واژ
و امامان معصوم پـس  7امام باقروارده از مرجئه در روايات  �واژرو، در ادامه به بررسى  اين

  . از ايشان خواهيم پرداخت

  مرجئه به معنای اهل حديث

 ى چـونهای مهمـ از فرقـه رخـىغيـر از شـيعه ب8در دوران حيات امام باقر و امـام صـادق
وارج و اهل حديث تا حدودی حد و مرز عقايد و آراء آنها مشـخص شـده معتزله، قدريه، خ

                                                                                                                            
→ 

محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد و او از محمد بن يحيى العطار ايـن روايـت را   مرحوم صدوق آن را از 
رسـد،   اي كه سلسله اسناد آن به اين سه محدث مورد اعتمـاد مـي   نقل كرده است و معموالً روايات مرفوعه

  . )250: 1416، ترجمه ابن وليد؛ نجاشى، 233: 1381حلى، : نك(اعتماد است قابل
سلسله سند كاملي يافت نشده است و روايـت منسـوب بـه    7سندي نسبت به روايت اميرالمؤمنين به لحاظ. 1

عن أحمـد   عدة من أصحابنا: سند اين روايت. در سلسله راويان آن اشخاصي مجهول هستند7امام صادق
عـن   )202 :1416نجاشـى، (عن محمد بن علي عن عمر بن عبـد العزيـز    )55: 1416نجاشى، (خالد بن محمد بن 

  ... .رجل، عن جميل بن دراج و غيره 
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به مرجئه نيـز بـه عنـوان  ميانمنابع تاريخى در اين برخى . اند در جامعه مسلمانان شناخته شده
 گفتـه پيشهای  اند و آن را در كنار ديگـر فرقـه صاحب انديشه نظر كرده مستقل و ۀيك فرق

البته از . )136و 53: 1جتـا،  بىشهرستانى، ؛ 182 :1386ناشى اكبر،  ؛15 :1361، ؛ همو25 :1430اشعری، : نك( اند آورده
ـ به معنای واگذاری امری به خدا و يـا تـأخير عمـل از ايمـان  ـارجاء  ۀاين جهت كه انديش  ـ

، بـه سـمت خـود جلـب كنـد ،نام برده شده های هممكن بود طرفدارانى را در هر يك از فرق
شـاهد ايـن ادعـا . مسـتقل كالمـى ۀه عنوان يك تفكر نظر كرد نه يك فرقبايست به آن ب ىم

 ؛266 :1957، رازی( آيند های ديگر به حساب مى از پيروان فرقه كه انتساب ارجاء به كسانى است

 مرجئـه بـرای يـك گـروه كـامالً  �در متون روايـى نيـز واژ. )162 :تا بىشهرستانى،  ؛108 :1430اشعری، 
افـراد همـراه بـا القـاب رخى ارجاء به ب ۀروايات، انديش رخىنشده و در بكار برده  مشخص به

مرجئـه بـدون ضـميمه  �واژ چه بسانسبت داده شده است و  ـمرجئى صغيرهمچون  -ديگری 
يكى از اين معانى كـه از روايـات قابـل . شدن به نسبتى ديگر در چند معنا استفاده شده باشد

هايى  فرقه است كه قسيم» اهل حديث«يا » و جماعت سنت اهل«همان معنای  ،برداشت است
توان مرجئه را در اين  مطلب مى به اين با توجه. آيد شمار مى بهچون قدريه، خوارج و معتزله 

 . حساب آورد ها به ای مستقل از ديگر فرقه معنا فرقه

 - :بيـت عـدم پـذيرش واليـت اهـل افـزون بـر -اين دسته از مرجئه های  يكى ويژگى
 ، شـايدبنـابراين. اين دشمنى را نشان ندهنـد ،در ظاهر ، هرچندى با آن بزرگواران استدشمن

از مرجئان سياسـى يـا كالمـى نيـز وارد شـوند و بعضـى ديگـر  برخىدر اين گروه از مرجئه 
الزمـه انديشـه ارجـاء كالمـى يـا سياسـى، دشـمنى بـا كه توان گفت  نمى يعنى لزوماً  ؛خارج

آنهـا  ۀولـى همـ ،بودنـد :بيـت آنها در عقيده مخالف اهل ۀگرچه هم ؛است :بيت اهل
دهـد  باره شواهدی وجود دارد كه نشـان مى را نداشتند و در اين :بيت بنای دشمنى با اهل

در صـدد سـازش يـا  -مخالفت در عقيده  به رغم -از مرجئان سياسى يا كالمى كه تنى چند 
اهدی در روايـات نيـز وجـود دارد كـه شو. )1370، جعفريان: نك( بودند :بيت همكاری با اهل

گو بـا اصـحاب يـا شـيعيان خـود، مرجئـه را در معنـای  و در گفـت :دهد امامـان نشان مى
 های آنها يا انديشهها و  ويژگىبه گاه اند و  كار برده و جماعت يا اهل حديث نيز به سنت اهل
  . اند اشاره فرموده نيز

شـد و حضـرت در جـواب  پرسـيدهارتبـاط بـا مرجئـه  بـار�در 7از امام بـاقردر روايتى 
بيمـاران شهادت ادا كنيد و به عيـادت های آنها  در كنار جنازه، با آنها نماز بخوانيد: ندفرمود
چـرا كـه آنهـا هنگـامى كـه در  ؛ولى هنگامى كه مردند برای آنها استغفار نكنيد ،برويدآنها 
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ولى وقتـى از غيـر مـا بـرای آنهـا  ؛شود مى قلوبشان مشمئز ،شود مى نزدشان از ما سخن گفته
دهـد كـه  مـى ايـن روايـت نشـان. )362: 23، ج1403مجلسـى، ( 1شـوند مـى شود خوشـحال مى گفته
بيند كه با مرجئه از در سـازش وارد  مى به جهت مصالح اجتماعى و سياسى مصلحت7امام

دسـته از مرجئـه از طرفـى ديگـر ايـن . كنـد مـى شود و اين مسئله را به شيعيان خود سـفارش
دشمنى دارنـد و محبتشـان نسـبت بـه مخالفـان  :بيت كسانى هستند كه در باطنشان با اهل

  . ظاهر است ،كردند» ما غير«كه امام از آنها تعبير به  :بيت اهل
ـ به بعد 7در دوران امام باقر ـ از اين دست رواياتى بيشتر مرجئـه را در خـود  �كـه واژ ـ

ايـن معنـا بيشـتر در مـواقعى . جماعت در آن اراده شده است و سنت دارند همين معنای اهل
مثـل ايـن . قدريه ذكـر شـود معتزله، حروريه و چونى يها ظهور دارد كه مرجئه در كنار فرقه

 های حروريـه و مرجئـه را در كنـار فرقـه 7نقل شده است و امام صادق کاف%روايتى كه در 
دهـد  قرار مى 7در مقابل شيعه اميرالمؤمنين برد و هر سه را قدريه به عنوان يك فرقه نام مى

 7ان علـىكـ«: فرمايـد سـه بـار بـا تأكيـد مى9از اقرار به وحدانيت و رسالت پيامبر پسو 
. )114: 8، ج1363كلينـى، (» حتى قالهـا ثالثـاً ... وأولى الناس بالناس 9أفضل الناس بعد رسول اّهللاٰ 

است كـه اگـر مرجئـه بـه معنـای تمـامى مخالفـان شـيعه بـود در كنـار  روشندر اين روايت 
دهد  ظاهر روايت نشان مى. شد و يا نيازی به ذكر اين دو فرقه نبود حروريه و قدريه ذكر نمى

ــان در  ــتراك آن مخالف ــيعه و اش ــان ش ــى مخالف ــام معرف ــام در مق ــه ام ــذيرنك ــت  فتنپ والي
يعنـى حروريـه (غالـب ايـن مخالفـان  ۀدو دسـتوقتى به  رو، از هميناست و  7اميرالمؤمنين

تــوان فهميـد كــه مــراد از مرجئــه در ايــن كــالم،  مى ،فرمايــد اشــاره مى )و قدريــه) خـوارج(
يا همان اهل حديث هستند كه تقريبا مسلك و عقايدشان از اين دو فرقه و حتى از  سنت اهل

بـر همـين  شده است وجماعت جدا  و سنت و خط اين سه فرقه از بدنه اهل 2معتزله جداست
نام مرجئـه بـر  ،كنند وقتى در مخالفان شيعه اين سه فرقه نام و نشان مشخصى پيدا مى اساس،

اند و اين قشر عموم مخالفان هستند كـه  شود كه از اين مخالفان باقى مانده كسانى منتسب مى
                                                         

محمـد بـن   : سلسـله روايـان  . اين روايت، سندي قابل پذيرش دارد وتقريباً سلسله راويان آن قابـل اعتمادنـد  . 1
عن إدريس بن زيـاد عـن حنـان بـن سـدير عـن أبيـه        ] جعفر بن محمد الحسنى[العباس، عن محمد الحسني 

  ). 65: 5و ج 20: 9، ج1413؛ خويى، 106و76و268: 1416نجاشى، : نك: ترجمه راويان() سدير بن حكيم(
ده و به جاي خوارج، معتزله در كنـار  آم7شبيه به مضمون همين روايت در روايت ديگري از امام صادق. 2

هـر سـه   (كند كه مشكل اصلي اين قـوم   اشاره مي 7اند و در اين روايت نيز امام قدريه و مرجئه ذكر شده
  ).216: 8، ج1363كلينى، (است  :نپذيرفتن واليت اهل بيت) فرقه
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تمامى روايـات  در به همين جهت است كه تقريباً . های نام برده نيستند جزء هيچكدام از فرقه
شود كه عقايد قدريه، معتزلـه يـا خـوارج بـه ايـن دسـته از مرجئـه  مشاهده نمى ،بررسى شده

  . نسبت داده شود
جماعـت بـرای مرجئـه در كلمـات امـام  و سـنت معنـای اهـل ،روايـى های براساس قرينه

مرجئـه «: فرمايـد عبيـده مى بـن آن حضرت در روايتى به محمد. ه استرفتكار  نيز به 7رضا
ولـى  ،كننـد كسى را برای امامت نصب كردند كه اطاعتش مفترض نيسـت و از او تقليـد مى

كنيـد و بـه همـين  شما امامى را كه اطاعتش مفترض است نصب كرديد ولى از او تقليد نمى
مـراد  شـك، در ايـن روايـت بى. )70: 1، ج1363كلينـى، ( كننـد جهت آنها بيشتر از شما تقليـد مى

ها و افـراد فراوانـى بودنـد كـه در  چرا كه گروه ؛ه همه مخالفان شيعه نيستحضرت از مرجئ
رسد  بعيد به نظر مى افزون بر اين،. كردند عين مخالفت با شيعه با حاكم وقت نيز مخالفت مى

  . كار برد ، بهمخالفين شيعه حتى معتزله يا خوارج ۀمرجئه را برای هم �واژ 7كه امام
كار رفته  نيز به 7در كالم امام رضا سنت ی اهلامرجئه به معن كه اين ادعابر  شاهد ديگر

 ند و ايشـان درپرسـ مىن آخلقـت قـر ازروايت ياسر خادم اسـت كـه از آن حضـرت  ،است
همانـا قـرآن از آن . خداوند لعنت كند مرجئه را و لعنت كند ابوحنيفه را«: دنفرماي جواب مى

كنيم در  نطـق مـى زآن حيث كـه قرائـت وكنيم غيرمخلوق است و ا حيث كه با آن تكلم مى
  . )7: 1، ج1381عياشى، ( ]اين حيث مخلوق است و از[همان كالم و خبر و داستان است  ،واقع

كند يا خير،  ذكر مى 7ايست كه امام اينكه آيا ابوحنيفه در اين روايت جزء همين مرجئه
از  7اينكه مراد امامتنها دليل ما ا. نكتۀ قابل تأملى است و خارج از موضوع بحث اين مقاله

 ۀتواند اقوال اهل حديث در مسئل مى، و جماعت يا اهل حديث هستند سنت مرجئه همان اهل
گويـد آنهـا  در ذكر عقايد اهـل حـديث مىو  مقاالت االسـالمیین اشعری در. خلق قرآن باشد

مخلـوق  حتى در مورد لفظ قرآن نيـز نبايـد گفـت كـه معتقدند كه قرآن غيرمخلوق است و
گويد گروهى  ىهمچنين ماشعری ) 227: تا بىاشـعری،( است و نيز نبايد گفت كه غيرمخلوق است

مخلـوق  از اهل حديث معتقدند كه قرآن غيرمخلوق است و حتى قرائت و لفـظ آن نيـز غيـر
كه هر كدام از اين دو نظر، مخالف فرمايش  يابيم درمىبا دقت در اين اقوال . )431: همان( است
به تبيين ديدگاه حق خود  و اند كردهرا لعن  آنها 7است و به همين جهت امام 7رضا امام

  . پرداختندقرآن  دربار�

  مرجئه كالمى

كار  خـود نيـز بـه زمـانج در يمرجئه را در معنای كالمى را برخى رواياتدر  7امام صادق
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  . اند آنان نيز نكاتى فرمودههای  در مورد انديشه برده است و
اعتقاد مرجئـه در ايمـان  بار�در 7كه مردی از امام صادق كند مثال، كلينى نقل مىبرای 

و بـا  كـردن ايمـان و كفـر را مشـخص مياخوبى مرز  به پاسخآن حضرت در  وپرسيد و كفر 
در اين  7امام. )61: 2ج، 1363( 1ديكش های انحرافى مرجئه كالمى  اين تبيين خط بطالن بر ايده

مسلمانان معنا  ۀجامع در ميانج ي، مرجئه را در معنای كالمى راپرسشگو به مقتضای  و گفت
مرجئه اسـتفاده نفرمـوده اسـت ولـى از سـياق  �از واژ 7البته در اين روايت خود امام. كرد

ای اسـت كـه راوی  مرجئـه �توان فهميد كه آن حضرت در مقام بيان بطالن عقيـد روايت مى
ا كرد كه در چنـين روايتـى ارجـاء بـه معنـای تـأخير توان ادع مى ،نيبنابرا. سؤال كرده است
  . كار برده شده است عمل از ايمان به

آن . كنيم نيـز مشـاهده مـى 7هـای امـام صـادق را در ديگـر كالمى از اين دسـت روايات
 د كسى كه عمل را از ايمان جدا بدانـد ملعـون اسـتنفرماي مىصراحت  حضرت در جايى به

 و سنت همه اهل 7مراد امامكه توان گفت  گونه روايات نمى در اين .)150: 1، ج1383كراجكـى، (
 هـای گرايشكه افـزون بـر  اشاره داردكسانى صراحت به  چرا كه روايت به ؛جماعت هستند

  . باور دارند نيز تأخير عمل از ايمانبه گری،  گری يا حشوی سنى
 7كند امام صـادق مىنقل  كه كلينى استاز روايات، روايتى  دستهديگری از اين  ۀنمون

دليل ايـن كـار خـود  كردند ويك مرتبه لعن بر قدريه و خوارج دو بار مرجئه را لعن از  پس
 ،بنـابراين و دان منؤم بيت كه قاتلين ما اهل بر اين باورند كه چون مرجئه  كردندرا چنين بيان 

 7ايـن كـالم امـامدر . )564: 2، ج1363كلينـى، ( 2خون ما به لباس آنهـا تـا قيامـت آغشـته اسـت
هـای مهـم  ويژگى از. فاسد آنها نيز اشاره شده است �و به عقيد آمدهمرجئه  �واژ صراحت به

اين است كه هر كس ادعای مسلمانى كند مؤمن است؛ حتى اگر قتل  )ارجاء(ی تفكرچنين 
 ويژه به ،ته استشاين طرز تفكر اختصاص به همه مخالفان شيعى ندا. و جنايت از او سر بزند

مخالفـان  ۀمعنـای همـ يست بر اينكه مرجئه بـها اينكه نام قدريه و خوارج در اين روايت قرينه
                                                         

صحابنا، عن االشعث بن محمد بن الحسن، عن بعض أ: سلسله راويان. لحاظ سندي قوي است اين روايت به. 1
؛ خـويى، 252و 233 :1381؛ حلـى، 271: 1416نجاشـى، : نك: ترجمه راويان( خارجةمحمدعن محمد بن حفص بن 

  .)19: 17، ج1413
كنـد شـخص    دچار ضعف است به اين جهت كه آخرين راوي كه از امام نقل مـي  کاف% سند اين روايت در. 2

بنـابراين، تنهـا وجـه    . سند كامل، نام روايت كننده آمـده اسـت   نيز بدون ذكر تفسیر عیاش%مجهوليست و در 
لعن اّهللاٰ القدرية، لعـن اّهللاٰ الخـوارج، لعـن اّهللاٰ المرجئـة، ... «اعتماد به اين روايت اعتماد كردن به كليني است 

تنـا إن قتل: إن هـؤالء يقولـون: قـال! لعنت هؤالء مرة مرة ولعنت هـؤالء مـرتين؟ : قلت: قال .لعن اّهللاٰ المرجئة
  . »مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة
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چرا كه جدايى عمـل از  ،تواند باشد چنين مراد از مرجئه اهل حديث نيز نمى هم. شيعه نيست
اين تفكر به عده خاصـى كـه بـه مرجئـه  رو از همين ايمان از باورهای همه آنها نبوده است و

شدت اين تفكـر . ، اختصاص دارددانستند شهور بودند و عمل را جدای از ايمان مىكالمى م
به  گويااند و  نيز مومن :بيت در اين قسم از مرجئه تا جاييست كه معتقدند حتى قاتلين اهل

فرمايد ايـن گـروه  دهد و مى تر نشان مى است كه امام اظهار تنفر خويش را شديد دليلهمين 
، اين تعبيربا  7هايشان به خون ما آغشته است و امام ای لباس نين عقيدهمرجئه به خاطر چاز 

  . نيست اهل بيتاين دسته از مرجئه كمتر از گناه قاتلين گناه فهماند كه  به شيعيان مى

  مرجئه شيعه

حنفيـه  بـن محمـد بـن آن حسن پرداز نظريهار يا ذارجاء سياسى يا همان ارجاء اولى كه بنيانگ
جبيـر و  بـن چـون سـعيد ىهاي و شخصـيتااز  پـسنمـو پيـدا كـرد و  رشـد واز مدينه  1است
و  پى گرفتندحبيب، از شاگردان ابن عباس بودند كه در كوفه نظريه ارجاء سياسى را  بن طلق

همان نگرش حلسى يا اعتقـاد بـه سـكوت از ناحيـه اسـتاد ديگـر خـود  �دهند ادامه ،در واقع
وقتى ارجاء سياسـى از مدينـه وارد كوفـه . )423ــ422: 8ج، 1377پاكتچى، : نك( عمر بودند بن عبداّهللاٰ 

) 118. م(مـره  بـن ةاز جملـه افـراد مشـهور آنهـا عمـر. را به سمت خـود كشـاند بسياری ،شد
و قاضــى ) 120. م(بــن ســليمان  و حمــاد) 153. م(عبــداّهللاٰ  بــن ذر) 116. م(دثــار  بــن محــارب

  . )106: 1، جتا بىشهرستانى، ( بودند)182م (يوسف  ابو
كـه در آن برهـه معنـای عـامى قرار داشـت نگرش شيعى ، سياسى در مقابل نگرش ارجاء

های متفاوت بـود و تنهـا وجـه اشـتراك ايـن  داشت و قابل انتساب بر افراد متفاوت با انديشه
بنابراين گروهى از ايـن دسـته از . بود 7افراد مخالفت با عثمان و طرفداری از اميرالمؤمنين

شيعيان كسانى بودند كه خالفت شيخين را پذيرفته بودند و دسته ديگر همان شـيعيان اماميـه 
ى برخـ سـويىاز ) 22 :1388جعفريـان، : نـك( تافتنـد وجـه برنمىبودند كه خالفت خلفا را به هـيچ 

                                                         
اولين كسي كه در اصل تفكر ارجاء سياسي تكلم كـرد و حتـي بحـث ارجـاء را بنـا      ، بر اساس چندين منبع. 1

نهاد، حسن بن محمد بن حنفيه بود و به گفتة برخي، رجائي كه حسن بن محمد به آن معتقد بود، آن ارجاء 
در نظر اهل سنت نبوده است، بلكه به همان معناي نخستين آن يعني به معناي ) كالمي يعني ارجاي(مذموم 

العمـل او در همـين    بعد از دو خليفـه نخسـتين اسـت و عكـس    هاي  واگذار كردن امور به خدا در مورد فتنه
سخن از كرد، ولي وقتي  مي آمد، از آنها دفاع مي موضوع بوده كه وقتي از دو خليفه نخستين سخن به ميان

كرده و به واگذاري   آمد، سكوت مي طلحه و زبير و رخدادهاي ميان آنها سخني به ميان، عثمان، 7علي
: نـك( اين مطلب از آثار و اقوال نقـل شـده از او قابـل برداشـت اسـت     . كرد امر آنها به خداوند سفارش مي

  .)375: 13، ج1995ابن عساكر، : ؛ به خصوص134: 12، ج1420؛ صفدی، 224: 2، ج1407ذهبى، 
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 :بيـت دشـمنان اهـلاز  حتىنداشتند و  :بيت مرجئيان هم بودند كه هيچ ارادتى به اهل
او مرجئـى و از اند  او نوشـته بـار�كـه در بـودسـلمه مخزومـى  بـن از جمله آنهـا خالـد. بودند

مرجئان سياسى نيز طبقات  رو ميان از همين. )110: 1 ، ج1422مظفر، ( بود 7مبغضان نسبت به على
 نيـز نشـانسـنت  رجـالى و تـاريخى اهـلهای  محتوای برخى كتابو  و درجات مختلف بود

و يـا مخالفـت بـا  :بيـت ل اهـليد كه رجال و راويان آن زمان به حسب نقـل فضـانده مى
، 1382ذهبى، : نك( اند شدهمنسوب و متهم ... به تشيع افراطى و غالى و يا تشيع خفيف و ، صحابه

ــحاب . )268، 158، 101، 62، 16: 3؛ ج18ص :2ج ــه و اص ــيعه امامي ــه ش ــين جامع ــاس در ب همــين انعك
كرد  نمى يعنى اگر كسى از شيعيان نسبت به خلفا اظهار برائت ؛نيز رواج داشت :بيت اهل

 -از آن دو پـساز شـيخين و چـه   چـه پـيش -را  7و يا به هـر دليلـى واليـت اميرالمـؤمنين
در تنها روايتى كـه » الشيعه مرجئة«تعبير  رو، از همينو  شد مى پذيرفت به مرجئى منسوب نمى

از راوی  7روايـت امـام صـادقدر ايـن . عبـارت نامأنوسـى نيسـتاز كشى نقل شده است 
كنـد آری  ابى يعفور حضور داشتى؟ راوی عـرض مى بن آيا در تشييع جنازه عبداّهللاٰ  پرسد مى

تـو : فرمايـد حضرت با لحنى تأكيدآميز به او مى. شركت كرده بودند بسياریو در آن تشييع 
  . )247 :)الف(1404طوسى، ( دیديدر آن مراسم تشييع، مرجئان شيعى زيادی را 

اضـافه شـده ] معّرف بـه الـف والم[الشيعه  ۀمرجئه به كلم ۀكلم» مرجئة الشيعه«در عبارت 
كه مراد كالم حضـرت مذهب آن عده بسيار تواند به اين معنا باشد كه  مى است و اين اضافه

بـه آنهـا  نسـبت مرجئـى نيـز، ولى به جهت گرايش به سمت تفكر ارجاء ،تشيع است، هستند
اساس تفكر آنهـا بـر ارجـاء ، اين افراد كسانى نبودند كه بالعكس ،بنابراين. اضافه شده است

مرجئى «بايست عبارت  مى باشد و به سمت تشيع هم گرايشى داشته باشند كه در اين صورت
سـوق  مـا را بـه ايـن نتيجـهتواند  مىاين قرينه لفظى . شد مى در كالم حضرت استفاده» شيعى

عنـوان  هستند كه در ديگر روايات بهای  از مرجئه و متفاوت ه اين دسته از مرجئه جدادهد ك
هـا اين. شـوند مـى جماعت را شـامل و سنت و غالب اهلاند  معرفى شده :بيت دشمنان اهل

كردنـد و نسـبت بـه آن بزرگـواران  مـى را نقل :بيت ل اهليكسانى بودند كه فضا معموالً 
 آن حضـرت را بـر حـق، بـا عثمـان 7اختالف بـين اميرالمـؤمنينمحبت داشتند و در مسئله 

نمونه اين افراد در روايت نقل شـده . كردند نمى شيخين را انكاربا اين همه، ولى  ،دانستند مى
  : گويد او مى. شهود استم) 20: 9، ج1413خويى، : نك( 1از سدير صيرفى

ابـى  بـن سـالم، ابوالمقـدام، كهيـل بـن آمدم و همراه من سلمة 7نزد امام باقر

                                                         
  . :از اصحاب امامان سجاد، باقر و صادق. 1
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] 7بـن علـى[زيد . ای ديگر نيز نزد حضرت آمدند كثير النواء و عده، حفصه
ما نسبت بـه «: عرض كردند 7آن جماعت به امام. حاضر بود 7نيز نزد امام

حضـرت . » داريم و نسبت به دشمنانشـان برائـتتوّال  :حسن و حسين ،على
مـا نسـبت بـه «: در ادامـه گفتنـدنهـا آ. قول آنها را تأييـد فرمـود، با جواب نعم

با ايـن گفتـه زيـد . »توال داريم و نسبت به دشمنانشان برائت، ابوبكر و عمر هم
از ) ابـوبكر و عمـر(خـاطر آن دو شـما بـه «: گويـد شـود و مى متوجـه آنهـا مى

خداونـد شـما را منقطـع ، شما امر ما را منقطع كرديـد! برائت داريد 3 فاطمه
طوسـى، ( »خاطر چنين برخوردی از زيد به بتريه ملقب شـدنداين گروه به . كند
  ). 505 :2، ج)الف(1404

صـالح بـر ايـن عقيـده بودنـد كـه  بـن ملقب شدند همراه بـا حسـن نيز» بتريه«به اين افراد كه 
ولى خالفت ابـوبكر هـم بـر خطـا ، برترين مردم بوده 9رسول خدا پس از 7اميرالمؤمنين

در امـر هـا اين. خالفـت را بـه خـاطر او رهـا كـرد 7چرا كه خود اميرالمـؤمنين ؛نبوده است
و عثمـان در مـورد عثمـان توقـف كردنـد و قائـل بـه امامـت  7اميرالمـؤمنين مياناختالف 

ابى حفصـه از سـه امـام  بن سالم. )71 :1430اشـعری، ( شدندقائل در زمان بيعتش  7اميرالمؤمنين
خـويى، : نـك( كنـد روايـت نقـل مى :مام باقر و امام صـادقهم عصر خود يعنى امام سجاد، ا

از  سـنت منابع اهل رخىدر ب ،تمايل دارد بيت و او از اين جهت كه نسبت به اهل) 15 :9، ج1413
و از طرفى چون از اهل حديث اسـت ) 374: 3، ج1404، عسقالنى( شيعيان افراطى معرفى شده است

) 355، 1381حلى،  ؛495: 2، ج)الف(1404طوسى، : نك( شده است نكوهشى از منابع رجالى شيعه رخدر ب
: 11، ج1404مـزی، : نـك( شدهگری  متهم به شيعى سنت در منابع اهل سو يكاز  نيزكهيل  بن سلمة

منابع رجالى شـيعى او را از ايـن جهـت كـه زيـدی  و از ديگر سو در) 298: 5، ج1413ذهبـى،  ؛316
طوسـى، : نـك(انـد  هنكـوهش كردده و كـريـر موثـق معرفـى غ) 233 :1416نجاشـى، : نـك( بتری است

   .)241 :)الف(1404
از راويان امـام  ،كند ابوالمقدام نيز با اينكه در اين روايت نسبت به شيخين ابراز محبت مى

 :1416نجاشـى،  ؛173و129و 110 :)ب(1404طوسى، ( معرفى شده است :سجاد، امام باقر و امام صادق 

كه از شاگردان ابن عباس بود و ارجاء سياسى را از مدينـه بـه كوفـه نيز جبيری  بن سعيد) 116
بـا اينكـه و ) 82: 9، ج1413خـويى،  ؛16: 3، ج1381حلـى، : نك( بود 7خود از راويان امام سجاد ،آورد

بـه او ) 51 :1347شـاذان،  بـن فضـل(» ل أمة يهود فيهود هذه األمـة المرجئـةكل«يكى از طرق روايت 
دهـد كـه او  ظـاهر ايـن مسـئله نشـان مى  دراند و  دهكراو را از مرجئيان معرفى  ،شود مىختم 

ده اسـت و يـا اينكـه كـردانسته است كـه چنـين روايـاتى را نقـل  حتى خود را از مرجئه نمى
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خـود را از روايـات  1گونه روايات را در ذم مرجئه كالمى نقل كرده تا همچون ابوحنيفـه اين
 كوشد تا مىبا استناد به قولى از شهرستانى  سنت زهره مورخ معاصر اهل ابو. ذم مرجئه برهاند

جبيـر را از  سليمان و سعيد بن بن مقاتل، حنفيه بن محمد بن ابوحنيفه و امثال او از جمله حسن
 :1425ابـوزهره،  ؛141: 1، جتـا بىشهرسـتانى، : نـك( مرجئه مذموم كه همان مرجئه كالميست خارج كند

معنـای مطلـق  ای كـه بـه ن مرجئـه شـيعه و مرجئـهميا ،د كه اوالً نده مى نشان ها هنياين قر) 158
ن ايـم ای تفـاوت اساسـى ،رفتـه اسـت و ثانيـاً  كار مى به :بيت مخالفان شيعه و دشمنان اهل

  . مرجئه شيعه و مرجئه كالمى وجود دارد

  مرجئى كبير و صغير

اند و عليـه آنهـا روايـات  بينيم كه اهل حـديث در برابـر مرجئـه ايسـتاده مى سنت در بين اهل
صـفوان كـه از  بـن برای مثال، جهـم. كنند دهند و از آنها هيچ دفاعى نمى مذمومى را نشر مى

: 1، ج1382ذهبـى، ( شناسـند دشمنان سرسخت اهل حديث بود او را سردمدار مرجئه خراسان مى
مرجئـه سياسـى ويـژه مرجئـه بـه ون چـ ؛ين جهت روشـن بـودمخالفت اهل حديث از ا. )426

 . ترجيح دهند 7عثمان را بر اميرالمؤمنينصراحت  شدند كه به حاضر نمى

كار  جماعت نيز به و سنت ولى در جامعه شيعه، مرجئه در همان معنای اهل حديث يا اهل
 ،كـرد مقـدم نمىرا بر خلفـا 7 هر كس كه اميرالمؤمنينبه چون به هر حال  ؛برده شده است

  2.دادند نسبت مرجئى مى
ـ ج در جامعـه شـيعه يـبه معنای را ـبنابراين ممكن بود يك شاخه از مرجئه  هـم مـذموم  ـ

همچنين ممكن . اميه باشند و هم از جهتى مذموم جامعه شيعه اميه و هم مذموم حاميان بنى بنى
تنها وجه اشـتراك ايـن . باشندكيشان آنها  ميه و هما ديگر از مرجئه موافقان بنىای  بود شاخه

                                                         
؛ ابوحنيفـه، 55: 1، ج)الـف(تا  ابوحنيفه، بى: نك(چه به معناي كالمي آن  -كه شواهدي بر مرجئي بودن او  با اين. 1

كوشدتا خود را از مرجئه كالمي  وجود دارد، ولي مي - )584: همان(و چه به معناي سياسي آن  )575: تا ب بى
  .)47: 1، ج)الف(تا،  ابوحنيفه، بى(جدا كند 

معناي اهل حديث در كلمه مرجئه اشعاري از اين دست كه در آن زمان سروده شده، شاهد ديگريسـت بـر   . 2
وصـل علـى   / ى يموت لحينه من قبل موته فجدد عنـده ذكـرى علـ   / اذا المرجى سرك ان تراه : اين مطلب

پيش از مرگ او به نـزد  ، خواهي يك مرجئي را ببيني مي ؛ هنگامي كه)320: 1، ج1356قمـى، (النبى وآل بيته 
  . درود بفرست :و اهل بيت او 9صحبت كن و بر پيامبر اكرم7او برو و از علي

جماعـت اسـت كـه همـين     از طرفداران اين فرقه، اهل سـنت و  :  گويد ابوحاتم نيز در تعريف فرقه مرجئه، مي
 . )266: 1957رازی، ( شوند گروه نيز به دو شاخه اهل حديث و اهل رأي تقسيم مي
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، از مرجئـه برخـى رو، از همـين. در هر زمان بود :بيت عدم پذيرش واليت اهل، دو شاخه
عيـار  تمـامای  اين قبيـل افـراد نـه مرجئـه. بودند كه از آنها ياد شدای  جزء همان مرجئه شيعه
بودند كه لباس  حساب آيند و نه از شيعيان امامى و راستين به :بيت بودند كه دشمنان اهل

صالح كه از او بـه عنـوان  بن حتى كسانى همچون حسن. مرجئى بر قامت آنها ناسازگار باشد
نوبختى، : نك( شد مى نيز به عنوان اهل حديث شناخته سنت اهل ۀمرجئى شيعى ياد شد در جامع

 مرجئـى«توان نتيجه گرفت كه اصطالحاتى همچون مرجئه شيعه يا  بدين جهت مى. )13 :1404
كار برده شده اسـت بـه  به 7كه در روايات منسوب به امام صادق» مرجئى صغير«و يا » كبير

همين جهت بوده اسـت كـه مخاطبـان آن حضـرت شـدت و ضـعف تفكـر ارجـاء در يـك 
 . شخص يا يك گروه را درك كنند

از جمله كسانى بـوده كـه بـه تفكـر ارجـاء  7شخصى همچون عبداّهللاٰ فرزند امام صادق
دهد كه اين نوع ارجاء همان ارجـاء بـه معنـای  تاريخى نشان مى های هنياست و قرمتهم بوده 

نقـل شـده اسـت كـه در  7سه روايت از امام صادق. گری و اهل حديثى بوده است حشوی
در جايى آن حضرت بـه . شده استناميده مرجئه  وجهسه به عبداّهللاٰ فرزند آن حضرت،  آنها

و در جـايى فرمـوده كـه او مرجئـى ) 312 :ب1404مفيـد، ( طور مطلق فرموده كه او مرجئى اسـت
اينكـه . )74 :1404ابـن بابويـه، ( و در جای ديگر فرمـوده او مرجئـى صـغير اسـت )همـان( كبير است

امـا اضـافه شـدن  ،عبداّهللاٰ از كدام دسته بوده است خارج از هدف اين نوشـتار اسـتواقع،  به
دهد كه در جامعه شيعه و  ر از اين واقعيت مىيكى از تعابير صغير يا كبير به لقب مرجئى، خب

دانسـتد  گو مى و تعابيری وجـود داشـته اسـت كـه طـرفين گفـت 7در ارتباطات آنها با امام
) ج در بـين شـيعهيـبـه معنـای را(شخص مرجئى مورد نظر تا چه حد به سـمت تفكـر ارجـاء 

ص مرجئـى هماننـد رساند كه شخ ظاهر مرجئه صغير اين معنا را مى. گرايش پيدا كرده است
ديگر مرجئه گرايش ضد شيعِى افراطى ندارد و ظـاهر مرجئـه كبيـر ايـن اسـت كـه شـخص 

اين تعابير همان  اما اصل معنای ارجاء در. مرجئى گرايشش به سمت ارجاء شدت يافته است
شاهد . گرايش به سمت اهل حديث و حشويه است و برای اين ادعا شواهدی نيز وجود دارد

گويد چون عبداّهللاٰ با حشويه نشسـت و برخاسـت  باره مى مفيد است كه در ايناول قول شيخ 
از  پـسبا پدر خود اختالف داشت تـا جـايى كـه  ،داشت و با مرجئه ارتباط برقرار كرده بود

گويد خبرگمراه شدن عبداّهللاٰ به علت همين  شيخ مفيد مى. كرد پدر خويش ادعای امامت مى
  .)211:  2، ج1414مفيد، ( 1امر مسلمى بوده است 7ها در نظر شيعيان امام كاظم گرايش

                                                         
بـه تـواتر قائلنـد كـه      8گويد كه معتقدان به امامـت موسـي بـن جعفـر     البته شيخ مفيد در جاي ديگر مي. 1

← 
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و  7سالم و مؤمن طاق با عبداّهللاٰ فرزند امـام صـادق بن شاهد دوم حكايت مالقات هشام
در ايـن مالقـات هشـام و مـومن طـاق از . اسـت 7دو با امام كـاظم از آن، مالقات آن پس

شود آن دو در مقابل جواب عبداّهللاٰ بگويند اين جـواب،  مى سببكه  كند پرسشى مىعبداّهللاٰ 
جـدا شـوند و تـوهم امامـت  شـود كـه از او مى سـببدر واقع نظر مرجئه است و اين مسـئله 

در ذهن آنها باقى مانده بود كـه بـه  پرسش ولى همچنان اين ،عبداّهللاٰ از ذهن آنها خارج شود
خوارج؟ در همان سـاعات يا كدام سمت برويم؟ به سمت مرجئه؟ قدريه؟ زيديه؟ معتزله؟ و 

كننـد و آن حضـرت بـدون مقدمـه  راه پيـدا مى 7روز به طرز عجيبى بـه خانـه امـام كـاظم
ال إلى المرجئة وال إلى القدرية وال إلى الزيدية وال إلى المعتزلة وال إلى الخـوارج «: فرمايد مى

است و هم در گفتـار  7اهد مطلب هم در گفتار امام كاظمش. )519: 1، ج1363كلينى، (» إلى إلى
نار چهار فرقه ديگر ذكر شـده اسـت و ايـن در هر دو كالم، مرجئه در ك. هشام و مومن طاق

ها  توانـد تمـام فرقـه مرجئـه در ايـن روايـت نمى -شـك  بى - بـر اينكـهتواند دليلى باشـد  مى
اما اين احتمال كه شايد مرجئه سياسى يا كالمى منظور . گيرد بر درهای ضد شيعى را  وگروه

مسئله فقهى كـه مربـوط بـه يك  بار�وقتى هشام و مؤمن طاق در ؛ چونباشد نيز منتفى است
 ميـانج در يرا نظرِ  ،عبداّهللاٰ در جواب ،كنند از عبداّهللاٰ مىپرسشى مقدار پرداخت زكات است 

كند و به جهت همين جواب است كه هشام و مؤمن طاق او را بـه  مخالفان شيعه را مطرح مى
ر آن عصـر كه حتى د ـدانند و اين در حالى است كه ارجاء سياسى  انديشه ارجاء مرتبط مى

بـا توجـه بـه . و پاسـخ نـدارد پرسـشو ارجاء كالمى هيچ ارتباطى با اين نوع ـ مطرح نبوده 
توان فهميد كه در اين جا نيز مراد از مرجئه همان  لفظى مى های قرينهو اين  گفته پيششواهد 

  . اند كرده حشويه يا اهل حديث هستند كه دركنار چهار فرقه ديگر راه هدايت را گم
سـالم و مـؤمن طـاق بـه عبـداّهللاٰ نسـبت مرجئـى  بـن بنابراين وقتى در اين حكايـت، هشـام

شود كه عبداّهللاٰ به اهل حديث گرايش داشته و اين همان تأييد نظـر شـيخ  معلوم مى ،دهند مى
  . مفيد است

                                                                                                                            
→ 

كــه در امــر گــرايش پيــدا كــرده بــود اي  عبــداهللا در ديــن گمــراه شــده بــود؛ چــرا كــه بــه مــذهب مرجئــه 
تواند دليلـي باشـد بـر ايـن      ظاهر اين قول نمي. )312): ب(1414( و عثمان توقف كرده بودند7اميرالمؤمنين

ارجـاء   7كه ارجاء عبداهللا، ارجاء سياسي يا همان ارجاء اولي است؛ چرا كه تقريباً تـا زمـان امـام كـاظم    
و ارتبـاط  7ليت و احقيت اميرالمؤمنينسياسي به طور كامل به ارجاء كالمي تبديل شده بود و مسئلة افض

اي  آن در مســئلة ارجــاء تنهــا در جامعــه شــيعه رواج داشــت؛ بــدين معنــا كــه هــر كــس بــه شــكل و شــيوه 
آمد چه در مسئلة اختالف ميان آن حضـرت و   دانست از مرجئه به حساب مي را برحق نمي7اميرالمؤمنين

  . عثمان باشد يا حقانيت و بطالن خالفت شيخين
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، وقتـى از تشـيع بـه اهـل نتيجه اينكه افرادی چون جماعـت گـرايش پيـدا  و سـنت عبداّهللاٰ
د و همـين دو تعبيـر بـرای مخاطبـان امـام نشـو مرجئـى صـغير يـا كبيـر ملقـب مىد به نكن مى

شـيعيان خـاص آن حضـرت درك را بار معنايى خاصى داشته و اين بـار معنـايى  7صادق
  . كردند مى

  گيری نتيجه

اين  توان گرفت مىهای مختلف محتوايى و سندی روايات مورد بحث  نتايجى كه از بررسى
كار  تفكـر، در روايـات نبـوی و علـوی بـهنوع به يك بديل شدن از ت پيش» مرجئه« است كه

هـای سياسـى قابـل  برده شده است و البته جعل و وضعى بودن كثيری از آنها به جهت انگيزه
. توان دليلى قاطع بر رد آنها اقامـه كـرد مانند كه نمى ولى در نهايت رواياتى مى ،انكار نيست

  . نيز تأييد شده است 8روايات امام باقر و امام صادقاز اين روايات، در محتوای برخى 
های مختلفى در روايات معنـا  اين واژه به گونه تا شدهسبب اما تفكر پر پيچ و تاب ارجاء 

 ، بايـدبنـابراين. های مختلفى نسبت داده شود ى به شخصيتيها با پسوند يا پيشوند گاهشود و 
ارجاء در روايات مختلـف نيـز  ميانارجاء روايى، ارجاء تاريخى و  نهادن ميانافزون بر تمايز

و جماعـت يـا  سـنت معنـای ارجـاء را بـه اهـل ،روايـات ؛ هرچنـد در بيشـترتمايز قائـل شـد
  .اند حديث سوق داده اهل
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