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چکیده

زرارة بن اعین فقیه ،متکلم و محدث امامی ،یکی از شخصیتهای جریانسااز وففاه ر
سده وم اسات وی ر عرهاه های گفنااگفن فقیای ،ویمای و ثادیعی فتا یتهاای
چشمگیری ر میان امامیه اشته است هرچند او از نظار رجاا ی و ثادیعی شخصایتی
شناختهشده است ،اما عملکر اجتیا ی وی تاونفن به الیل مختلفی تبیین نشده است
نفشته ثاضر ر هاد اسات اندیشاه ها و عملکار اجتیاا ی زرارة را باا روح تحلیال
گزاره های رجا ی و ثدیعی متتلق به وی با نگااهی بتترشناساانه و باا تفجاه باه ناف
پرسش هایی وه وی مطرح ور ه است تبیین وند تا روشن شف وه او ر اندیشههای خف
چقدر از نصفص فراتر میرفته است نیز نگرح وی به نصفص و میزان پایبندی به آنیا
را نیز تا ثدو ی تبیین می وند فرض بر آن است واه او ر عاین ثاا ی واه خادما
ارزنده ای ر ثفزه ثدیعی انجام ا ه است ،عنصر رأیگرایای ر عملکار اجتیاا یاح
بهروشنی یده میشف  ،چنانچه میتفان نشانههای آن را ر برخی آرا و یدگاههای فقیی
و ویمی وی ید؛ و نیز ا امه آن را ر شاگر ان فطحی وی مانند ابنبکیر ر یابی ور
کلیدواژهها :زرارة بن اعین ،اجتیا  ،رأیگرایی ،اندیشه استطاعت ،امام ها ق ( )
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درآمد
در میان اصحاب ائمه (ع) افراد شاخصی در عرصههای گوناگون معرفتی شیعه یافت
می شوند .نام زرارة بن اعین (متوفای  041ه .ق ).در روایات فقهی اغلب در کنار محمد بن
مسلم ( 050- 10ه .ق ).به چشم میخورد .وی در گزارشهاای کشای (حادود  040ه.ق ).در
میان فقیهانی که شیعیان در برابر فقه آنها خاضعاند ،به عنوان فقیهترین آنها ،معرفی شاده
است (کشی .)505/2 :0090 ،از طرفی نیز تعداد روایاتی که از طریق وی در میراث شایعی
انتقال یافته ،هم اکنون قریب به دو هزار روایت است که بیشتر آن فقهی اسات (محمادی
مازندرانی 060 :0400 ،تا آخر کتاب) ،و این توجه محدثان و فقهاا را باه خاود جلاب کارده
است .از اینرو شخصیت حدیثی و این بخش از فعالیتهای فقهی وی تاا حاد خاوبی
شناخته شده است.
اما این فقط یک بُعد شخصیتی زرارة است .بُعد دیگر آن به فعالیاتهاای اجتهاادی
وی تعلق دارد که کمتر بدان پرداخته شده است .ابنندیم او را به عنوان بزرگترین مرد
شیعی در فقه ،حدیث و معرفت کالمی معرفی کرده است (ابنندیم .)001 :0651 ،چنانچاه
شاید بتوان بر اساس گزارشهای کشی که دیگر منابع حدیثی نیاز تأییاد مایکناد ،او را
جزء افرادی به حساب آورد که به رأی روی خوش نشان دادند و با رهیافات «رب رأی
خیر من اثر» (کشای )050/0 :0090 ،برخی گزارههای روایی را به پرساش کشایدند و آرای
خود را بر آنها برگزیدند .رأیگرایی در میان فقهایی مانند زرارة در عرصههای کالمای و
فقهی ظهور و برو زهای متفااوتی داشاته اسات .در عرصاههاای کالمای ،او بسایاری از
نظریه های کالمی را مطرح ،و درباره آن بحث کرده و راهحلی برای معضالت فکاری و
اعتقادی دوران خود عرضه کرده است .همچنین ،در عرصاههاای فقهای ،محا رجاوع
بسیاری از شیعیان دوران خود بوده است ،چنانچه در گزارشی از کشی درباره رجال فقه
و حقوق شیعه در عصر صادقین (ع) از آن به عنوان اصحاب اجماع دانساته شاده و در
اعتباربخشی روایات آنها از این قاعده بهرهبارداری شاده اسات (در ایان خصاو ناک:.
انصاری .)005- 004/6 :0056 ،زرارة ،فقیاه تارین فارد در میاان شااگردان اماام بااقر و اماام
صادق (ع) معرفی شده است (کشی .)505/2 :0090 ،او شاگردانی مانند ابنبکیار و جمیا
بن دراج ( زنده تا  010ه .ق ).تربیت کرده است ،چنانچه جمی خود را در برابر زرارة مانند
طف مکتب می دانسته است (همان .)520/0 :بر این اساس ،پژوهشگران اذعان کردناد کاه
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زرارة جریان مستق

فقهی و کالمی پیریازی کارده اسات (ناک :.پااکتچی22 ،05 :0055 ،؛

موسوی خلخالی .)65 :0062 ،تعبیر «اصحاب زرارة» در برخی گزارشهاای رجاالی (کشای،

 ،054/0 :0090و  ،)516/2و تعبیر «زراریة» در کتب رجال و فرقهشناسی (نک :.هماان542/2 :؛

اشعری )09 :2005 ،از یک طرف نشان از جریانی منظم و شناختهشده وابسته به طرز فکار
زرارة دارد و از طرفی نیز نشاندهنده نقش زرارة به عنوان شخصیت اصلی و پایاهگاذار
این جریان است.

 .1مفهوم رأیگرایی
رأیگرایی در سده دوم متعلق به جریانی به نام اصحاب رأی است که بناا باه گفتاه
برخی پژوهشگران این جریان فکری در سده دوم در برابر اصاحاب حادیث معناا پیادا
می کرد و به دلی نسبی بودن این مفاهیم ،تمایز میان این دو گرایش بسیار دشاوار اسات
(پاکتچی .)025/6 :0056 ،این جریان در امور فقهی شاریعت را معقاولالمعناا مایپنادارد و
معتقد است در امور عادی هدف دستورهای دینی تحققبخشیدن به مصلحت دنیاوی یاا
تنظیم روابط میان فرد و جامعه است (بابکر الحسن.)26 :0665 ،
رأیگرایی منجر به نوعی انسجام درونی و نظامسازی اندیشههای دینی نزد صااحب
اندیشه می شود .گاه این فهم کلی به طور جزئی در برابر روایات و نصاو ایساتادگی
می کند و بدینسبب ،معنای منفی به خود میگیرد .اما همیشاه ایانگوناه نیسات ،بلکاه
ممکن است دلیلش بهکارگیری عمومات و کلیات برای فهم جزئیات باشد .به طور کلی،
آنچااه در رأیگرایاای اهمیاات دارد ،رویکاارد فهاامگرایانااه اساات ،در براباار رویکاارد
تعبدگرایانه ای که همواره چشم به راه نص شرعی است .چنانچاه یکای از دلیا مهام
تقاب اه حدیث با اه رأی در هماین باوده اسات (پااکتچی .)000 :0055 ،در پاژوهش
حاضر ،گرایش زرارة به رأی را اغلب از موضعگیری های وی در برابر روایات موجاود
در جامعه شیعی که زاویهای با آنها پیدا کرده به دسات آوردیام ،هرچناد شاخصاههاای
دیگری نیز وجود دارد که در این مقاله روشن میشود.
 .2پیشینه تحقیق
از آنجایی که زرارة بن اعین نقش مهمی در انتقاال میاراث حادیثی شایعه داشاته و
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بخش اعظم احادیث وی متعلق به فقه بوده است ،این ویژگی سابب شاد وی یکای از
شخصیتهای مح رجوع حلقه هاای حادیثی و رجاالی قارار گیارد .همچناین ،چاون
شخصیت وی در برخی منابع رجاالی ،مانناد کشای ،متضااد و دوگاناه معرفای شاده و
روایات مدحکننده وی در تقاب با روایات ذامه قرار دارد ،و سنخیتی میاان آن دو دیاده
نمی شود ،لذا بیشتر این تحقیقات با تمرکز بر تبیین این تضاد و دوگاانگی ،دنباال تبرئاه
زرارة از اینگونه اتهامات بوده است.
در شرح حال زرارة میتوان به مقاله حمید فالحتی با عناوان «نگااهی باه زنادگی و
شخصایت علمای زرارة بان اعاین» (فالحتای )046- 040 :0016 ،اشااره کارد کاه مباحاث
شناسنامه ای مربوط به زرارة را به طور کام مطرح کرده است .در کنار آن ،میتاوان از
کاوش ارزنده سهیال پیروزفر و سعیده سادات موسوینیا با عنوان «بررسی روایات لعان
زرارة بن اعین با توجه به جریانهای کالمی امامیه» نام برد که باا بررسای گارایشهاای
قدری در اندیشه زرارة و شناسایی جریان هشام بن حکم به عنوان جریان مخالف آن ،و
نیز نق شدن نیمی از روایات ذامه یا کمی بیشتر به دست این جریان به این نتیجه دست
یافته است که روایات سرزنشکنندۀ زرارة ناظر به اندیشه کالمی مذکور است.
موسااوی خلخااالی در پایاااننامااه کارشناساای ارشااد تحاات عنااوان «جریااانهااای
کالمیتاریخی امامیه در دوران امام صادق» (موسوی خلخالی )0062 ،از جریان آلاعاین باه
عنوان جریانی مستق در کنار دیگر جریانهای امامیه یاد کرده اسات .او در مقالاهای باا
عنوان «جریان آلاعین» (در حال چاپ) به اندیشههای کالمی این جریان پرداخته اسات.
نیز در مقاله ای دیگر با عنوان «متکلمان امامی عصر امام صادق (ع) و مسئله اساتطاعت»
(در حال چاپ) اندیشۀ متکلمان امامی را در بازه زمانی مذکور درباره مسائله اساتطاعت
ارزیابی کرده است .نیز در مقاله ای دیگر با عنوان «متکلمان امامی عصر امام صاادق (ع)
و صفات خداوند» (همو )0064 ،آرای زرارة به طور ویژه در این خصو انعکاس یافتاه
است .نویسنده سعی داشته زرارة بن اعین را به عنوان شخصایتی کاه در صافاتی مانناد
«سمع» «بصر» و «علم» خداوند ،قائ به حادثبودن این صفات شده معرفی کند و ریشه
این تفکر را بازبشناساند.
مسندنویسان نیز به سبب کثرت روایات بهجامانده از زرارة بن اعاین باه وی توجاه
نشان دادند که می توان در این خصو از دو کتاب یاد کرد؛ یکی مسند زرارة بن اعین
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تألیف بشیر محمدی مازندرانی که جمعاً  0620روایت از زرارة در آن جماعآوری شاده
است .البته این کتاب را صادق طهوری در مطلبی با عنوان «نقادی بار مساند زرارة بان
اعین» (طهاوری )05- 25 :0059 ،ارزیاابی کارده اسات؛ و کتااب دیگار مجموعاة ماا رواه
الحواریون ،از کااظم جعفار مصاباح اسات کاه مجلاد  9-4از آن را باه روایاات زرارة
اختصا داده و تعداد آنها را به  2020روایت رسانده است.
هر کدام از این نوشاتههاا ،زوایاای گونااگون زنادگی و شخصایت وی را پوشاش
می دهد ،و به گونه ای با تحقیق حاضر ارتباط دارد .اما نوشته حاضر تمرکز اصالی خاود
را بر رویکرد رأیگرایانه زرارة گذاشته است و با این زاویه اندیشههای اجتهادی وی را،
اعم از فقهی و کالمی ،بازشناسی میکند ،و به نوعی تحلی تاریخی از این اندیشهها باه
دست می دهد؛ و چون با روشی واقعگرایانه سعی در کشاف و تبیاین واقعیات داشاته،
لزوماً در مقام تبرئه وی برنیامده است.
 .3ابعاد شخصیتی زرارة بن اعین
ابوحسن ( یا ابوعلی) زرارة بن اعین بن سنسن شیبانی ( متوفای  041یا  050ه .ق ).با
نام اصلی « عبدربه» (کشی )045/ 0 : 0090 ،از تبار رومیان بوده است .پدر وی اعاین،
برده رومی ،بود که فردی شیبانی از حلب او را خریداری کرد و پس از مدتی آزاد
شد .سپس از طریق پیوند قراردادی ولء با قبیله بنی شیبان لقاب شایبانی بار ایان
خاندان نهاده شد .نیز گزارش شده که نیای وی سن سن راهبی در روم باوده اسات
( طوسی ،بی تا .)51 :از آنجایی که اعین فرزندان بسیار داشت و ظاهر اً شغ تجارت را
اختیار کرده بودند ،در اندک زمانی وقتی زرارة پا به سن جوانی گذاشت ،این خاندان
در کوفه از جایگاه اجتماعی بالیی برخوردار شده بودند ،و در ناحیه بنی اسعد ( یکی
از تیره های قبیله شیبان) در کوفه خانه های بسایاری نزدیاک باه هام و مساجدی
جداگانه داشتند که گفته می شود امام صادق (ع) در آن نماز خواند ( ابوغالب زراری،
 .)021- 025 : 0066از نظر فرهنگی ،می توان به گزارشی از ربیعة الارأی ( متوفاای 009
ه .ق ،).فقیه رأی گرای مدینه در ع صر امام صادق ( ع) ،اشاره کرد که در آن ،از این
خاندان به عنوان کسانی که تمای بسیار باه علام آماوزی دارناد یااد شاده اسات
(کشی.)010/ 0 : 0090 ،
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درباره زرارة باید یادآور شویم که طبق گزارش کشی ،او قب از اینکه با امام باقر (ع)
آشنا شود ،نزد حکم بن عتیبه (متوفاای  005ه.ق ،).فقیاه حادیثگارای کوفاه و جانشاین
شعبی ،زانوی تلمذ زده بود (همان .)496/2 :این شاگردی ظاهراً تأثیر فراوانی بر او گذاشته
است .چنانچه مستشرق آلمانی ،یوزف فان اس ( )Josef van Essبرخی موضعگیاریهاای
فقهی زرارة را با تأثیرپذیری از حکم بن عتیبه معرفی کرده اسات (فاان اس.)492 :2001 ،
گزارشی از شهید اول ( 519- 504ه.ق ،).فقیه بنام شایعه ،بار داد و ساتد حادیثی زرارة باا
حکم بن عتیبه حتی پس از پیوستن وی به ائماه شایعه حکایات دارد (شاهید اول:0406 ،
 .)422/2طبق برخی گزارشها ،زرارة از وی چنان تأثیر پذیرفته اسات کاه حتای دربااره
گفته امام صادق (ع) راجع به حکم بن عتیبه مبنای بار درو گاویی وی نیاز تردیاد روا
می دارد و می گوید« :فکر نمی کنم فردی مث او بر امام باقر (ع) درو بسته باشد» (کشی،
 .)055/0 :0090در تفسیر این سخن ،فیلسوف رجالشناس شایعه ،میردامااد (متوفاای 0040
ه .ق ).می گوید منظور زرارة ا ین است که این مسئله بر ابنعتیبه مشاتبه شاده اسات ،ناه
اینکه او عمداً بر امام بااقر (ع) درو بساته باشاد (میردامااد .)051/0 :0090 ،در چگاونگی
پیوستن این خاندان با اها بیات از ابوخالاد کاابلی ( 65- 01ه.ق ).شااگرد خاا اماام
سجاد (ع) ،و صالح بن میثم تمار از یاران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) (درباره وی نک:.
خویی )14/6 :0400 ،به عنوان کسانی که نقش واسطهگری را در آشناکردن آنها باا خانادان
پیامبر ( ) ایفا کردند ،یاد شده است (ابوغالب زراری .)005 :0066 ،هرچناد فاان اس بار
این گمان است که آنان در سفرهای تجاریای که به حجاز داشتند ،با خانادانی حساینی
ارتباط برقرار کردند (فان اس.)456 :2001 ،
پس از آشنایی وی با امام بااقر (ع) هناوز رویاههاای کاوفی فراوانای در وی دیاده
می شود .گزارشها از توان های کالمی وی پرده برمیدارد ،چنانچه در منااظرهای کاه باا
زید بن علی (ع) (کشی )096/0 :0090 ،و نیز با ربیعةالرأی داشته (همان )050- 296/0 :این را
نشان داده است ،در عین حال با گفتن این سخن که« :الکاالم یاورث الضاغائن» (کاالم
باعث کینهها میشود) (هماان) اعتراف کرد که کالم برخی ناهنجاریهای اجتماعی را باه
دنبال دارد ،و شاید بتوان بر این اساس گزارش ابوغالب زراری مبنی بر خودداری وی از
کالم به سبب اشتغال در عبادت با تصریح به مهارتهای جادلی وی و اساتادی وی در
این فن (ابوغالب زراری )009 :0066 ،را تأیید کرد.
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گزارش ها نشان می دهد که وی آرای خود را نزد امام باقر (ع) آزادانه مطرح میکارد
که گاه تا مرز جدال کشیده میشد ،چنانچه آن حضرت راجع به بحثی که بسیار به طاول
انجامید فرمودند« :أَمَا إِنَّک إِنْ کبِارْتَ رَجَعْاتَ وَ تحَلَّلَاتْ عَنْاک عُقَادُک» (کلینای:0405 ،
)400/2؛ «وقتی بزرگتر شدی گرههایت باز میشود و از گفتهات برمیگردی».
داشتن طبع شعری بُعد دیگری از شخصیت زرارة را تشکی میدهد که او اعتقاد باه
مهدویت را در آنها مطرح کرده است ،چنانچه به گفته ابوغالب زراری ابیاتی باه نقا از
جاحظ به وی نسابت داده شاده اسات (ابوغالاب زراری .)000 :0066 ،در ایان اشاعار کاه
بهخوبی طبع شعری زرارة را منعکس میکند ،او راجع به بچاهای کاه هناوز در گهاواره
است ،و عنقاء (سیمر ) را رام میکند و دریا را منجمد ،سخن رانده است (جاحظ:0424 ،
 )52/5و فان اس بر این گمان است که منظور وی کوچکترین فرزند اماام صاادق (ع)،
محمد دیباج ،است که شاید در حین تولدش این اشاعار را انشاا کارده اسات (فاان اس،
 .)490 :2001اما دو گزارش از کشی نشان می دهد که او خود امام صادق (ع) را به عنوان
قائم (ع) می شناخته و بر آن بسیار اصرار میورزیده اسات (کشای ،054/0 :0090 ،ش 251و
 ،059ش .)290البته ظاهراً راجع باه مسائله غیباتِ او باه تعجاب ماینگریساته اسات

(همان.)055/0 :

 .4رأیگرایی در اندیشهها و مسائل کالمی
شواهد تاریخی نشان میدهد در اندیشه زرارة سه موضوع را باا توجاه باه وضاعیت
محیطی کوفه در زمان وی و عالقهمندیاش بدانها میتوان پیگیری کرد.
.1.4اندیشهارجاء 
حلقههای رأی گرای کوفه در اوای سده دوم ،عمیقاً تحت تأثیر گرایشهای مرجئای
قرار داشتند ،یعنی اعتقاد به تفکیک ایمان از عم که شاک پیشارفته ارجاای اولای باه
معنای تأخیرانداختن قضاوت درباره امام علی (ع) و عثمان و دیگر رقبای آن حضرت و
کافرندانستن آنها بود (برای مطالعه بیشتر نک :.غالمی دهقی .)049- 026 :0010 ،پس از پیوستن
حماد بن ابیسلیمان اشعری (متوفای  020ه .ق ).استاد ابوحنیفه باه جریاان ارجااء (ذهبای،
 ،)041- 045/5 :0660که نوعی تخطی از عملکرد استادش ابراهیم نخعی (متوفاای  69ه.ق،).
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فقیه معروف کوفه محسوب میشد (ابنساعد )210- 212/9 :0660 ،طیف رأیگرای دساتگاه
فقهی کوفه گرایشهای مرجئی پیدا کردند ،و این بود که ابوحنیفه نیز گرایش ارجائی را
دنبال کرد (نک :.خطیب بغدادی ،بیتا .)010- 059/00 :راجع به گرایش استاد زرارة ،حکم بن
عتیبه که فقیه معاصر ابوحنیفاه و جانشاین شاعبی پاس از درگذشات وی باوده اسات
(ابنسعد )024/9 :0660 ،گزارشی وجود دارد که ثابت میکند او از ارجاء دور بوده اسات،
چنانچه نام وی در میان افرادی که از حماد به علت گرایش به ارجاء دوری جستهاند ،به
چشم میخورد (ذهبی .)041/5 :0660 ،اما کشی قولی را درباره گرایشهای مرجئی وی باه
طور مجهولی نق میکند (کشی.)496/2 :0090 ،
با توجه به این فضا ،دور از انتظار نیست که زرارة نیز گارایشهاای مرجئای داشاته
باشد .جوزف فان اس طبق گزارشهایی از کشی ،که او خودش آنهاا را مابهم خواناده،
معتقد به مرجئیبودن وی شده اسات (فاان اس .)455 :2001 ،آنچاه ایان ادعاا را تقویات
می کند ،وجود موضعگیری های دفاعی وی در برخی روایاتی است که او در برابار اماام
باقر (ع) نسبت به افراد غیرناصبیای که ولیت ائمه (ع) را قبول نداشاتند ،اتخااذ کارده
است (کلینی .)051/0 :0405 ،او برخالف افرادی مانند عبدالرحیم قصیر و کسانی دیگر کاه
بحث ارتداد عموم مردم را پس از پیغمبر اسالم ( ) پیش میکشایدند ،مسالمانباودن
کسانی را که معاندان امام علی (ع) نبودند اما با خلیفه اول بیعات کردناد ،از زباان اماام
باقر (ع) روایات کارده اسات (هماان .)265/1 :در عاین حاال ،از ظااهر برخای بحاث و
گفت وگوهای زرارة اینگونه اساتنباط مایشاود کاه او در مسائله ایماان و کفار بسایار
سرسختانه به کفر مخالفان معتقد بوده است ،چنانچاه باه ازدواج باا زناان مخاالف تان
نمی دهد و کنیزکان را بر آنها ترجیح داده است .طبق این گزارش ،اماام بااقر (ع) وی را
به ازدواج با زنانی سادهلوح (بلهاء) توصیه کردند .آن حضرت وقتی در وصف این زنان
سخن گفتند ،زرارة اعتراض کرد که آیا میتوان با توجه باه آیاۀ «فمانکم کاافر و مانکم
مؤمن» (تغاابن )2 :آنهاا را از ایان دو دساته بیارون کارد .آن حضارت (ع) در پاساخ باا
پیشکشیدن بحث مستضعفان ،اصحاب اعاراف و «مرجاون لمار اهلل» ،بارای وی ثابات
کردند که انحصار مردم در کفر و ایمان درست نیست ،بلکه سرنوشات ایان قشارها باه
مشیت الهی موکول شده است .اما طبق ظاهر گزارش ،او هنوز قانع نشاده باود (کلینای،
 400- 402/2 :0405و 401- 405؛ و مقایسه شود با :کشای .)054/0 :0090 ،البته بعید نیست کاه او
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دنبال اثبات عکس آن باشد ،یعنی هدف وی از انحصار در دو دسته اثباات ایان مطلاب
باشد که چون نمیتوان آنها را کافر نامید ،باید مؤمن خوانده شوند .لذا اسات کاه وقتای
آن حضرت به وی توصیه می فرمایند« :اترکهم حیث ترکهم اهلل» ،یعنی با سرنوشت آنهاا
در آخرت کاری نداشته باش ،او می گوید« :أفترجئهم»؛ یعنی پس شما میخواهید آنها را
ارجاء بدهید؛ یعنی معامله آنهاا را باه تاأخیر بیندازیاد .آن حضارت نیاز جاواب مثبات
می دهند و این نشان میدهد که او دنبال اخاذ مادرکی بارای ارجااء ،هرچناد در ساطح
محدود ،یعنی قشرهای خا جامعه ،مانند مستضعفان ،بوده است .نکته جالاب در ایان
گزارش نق به معنا شدن آن است که از مقایسه گزارش کلینی و کشی میتوان بدان پای
برد ،چنانچه کشی ،بحث طیبالزدواج را مطرح میکند؛ به این معنا که زرارة ازدواج با
زنان مخالف را نمی پسندیده است؛ و نزد کلینای بحاث حلیات و حرمات ایان ازدواج
مطرح می شود؛ یعنی نزد کلینی ،کامالً با وجهه قانونی و حقوقی دنباال شاده اسات ،در
حالی که مسئله در نزد کشی ،مسئلهای اجتمااعیفرهنگای باوده ،و باا توجاه باه ظااهر
گزارش مسائ امنیتی مانع ازدواج وی میشده است ،چنانچه حتی در روایت کلینی نیاز
واژه «رابتنی» به معنای شک برانگیختن به عنوان علت فروش کنیزکان مطرح شده است؛
و این میرساند که رنگ و بوی قانونی و حقوقی در روایت کلینای در خصاو صادر
روایت مبتنی بر برداشت نادرستی بوده است ،هرچناد از نظار اساتنادی روایات کلینای
دقیقتر از کشی است که او آن را به اشتباه به امام صادق (ع) نسبت داده است.
 .2.4اندیشهاستطاعت 
اما بالتر از اندیشه ارجاء ،مسئله قضا و قدر است کاه جازء دامناهدارتارین مباحاث
کالمی در اواخر سده نخستین اسالمی است و هدف اصلی آن تعیین دایره اختیار انساان
د ر مقایسه با قدرت خداوند است .ظاهراً تلقی عمومی مسلمانان از هماان ابتادا (بادون
توجه به تبعات آن) این بوده که فع انسان نیز به نوعی تحات سایطره قادرت خداوناد
قرار دارد .از اینرو افعال او نیز مقدر شده است .شواهدی کافی مبنای بار بهارهبارداری
دستگاه اموی از این تلقی عمومی وجود دارد (نک :.قائمی و صادقی 025 :0060 ،به بعد) .اما
با ظهور منتقدان اندیشه سیاسیاجتماعی دستگاه اموی مانند معبد جهنی (متوفای  56یا 10

ه.ق( ).نااک :.ساامعانی440/0 :0692 ،؛ مقریاازی025/0 :0666 ،؛ ذهباای066/9 :0660 ،؛ اباانکثیاار،

 / 03شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره دهم

 ،)04/6 :0619غیالن بن مسلم دمشقی (متوفای  025ه .ق( ).درباره وی بنگرید :ابانساعد:0660 ،

 50/9و 002/5؛ ابنقتیبه414 :0696 ،؛ طباری200/5 :0695 ،؛ باالذری060/1 :0405 ،؛ بیهقای:0615 ،
 )469/9و همراهش صالح (بالذری 406/1 :0405 ،و  )091/6و کسانی دیگر (ابانساعد:0660 ،

 )000/5که با به نقد کشیدن سیاستهای امویان و همچناین مسائولیت قائا شادن بارای
رفتارهای انسانی یکی از پشتوانههای توجیهی آنها را به پرسش کشیدند ،و این باود کاه
بحث اختیار انسان در جامعه اسالمی بهویژه در شام (نک :.بیهقای )465/9 :0615 ،و مناطقی
از عراق بال گرفت و در گذر زمان این بحث رنگ و بوی کالمی پیدا کرد (برای اطالعات
بیشتر نک :.پاکتچی 000 :0014 ،به بعد).

زرارة بن اعین با تألیف کتابی به نام الستطاعة

والجبر (طوسی ،بیتا55 :؛ نجاشای:0405 ،

 ،)055به وضوح در نفی قضای تعیینشده الهی در خصو افعال انساان گاام برداشاته
است .ظاهراً او در کوفه اولین کسی بوده که به این مسئله توجه کارده و از ایانرو فاان
اس او را زمینهساز تفکر معتزله در کوفه معرفی کرده است (فان اس .)455 :2001 ،خود نام
کتاب نشان می دهد که در آن دوره زمانی هنوز جای پای تفکار «امار باین المارین» در
میان شیعیان بهخوبی باز نشده بود و او برای فرار از اندیشه جبر سرا قدرگرایی رفات
و آن را برگزید .گزارشهای کشی نشان میدهد زرارة سعی داشات آن را از زباان اماام
صادق (ع) نیز بشنود ،چنانچه در قالبهای گوناگونی ،مساتقیم و غیرمساتقیم ،دنباال آن
بوده است ،گاه راجع به اندیشهها و اعمال یهود و نصارا و مجوس و نقش مشیت الهی
در آن از آن حضرت (ع) میپرسید (کشی ،050/0 :0090 ،ش250؛ و نیز نک :.همان- 095 ،092 :
 ،099ش )240 ،205و گاه در قالب پرسش از حج و اینکه چه کسی مستطیع برای حج باه
حساب می آمد (هماان ،056/0 :ش ،)204چنانچاه در ایان صاورت وقتای آن حضارت باا
رویکرد فقهی پاسخ وی را دادند ،او استنتاج کالمی را خودش انجام داد و با تعبیرهایی
مانند «أعطانی الستطاعة من حیث ل یعلم» و «لقد أعطانی الستطاعة و ماا شاعر» نشاان
داد که او صرفاً دنبال گرفتن پاسخ مد نظر خود در این باره بوده است (در این زمینه نک:.
همان ،056/0 :ش 204و  ،092ش ،205و  ،094ش 1.)209و روایاتی از امام صادق (ع) در
مذمت وی را میتوان در این زمینه دنبال کرد (نک :.کشی 010/0 :0090 ،به بعد ،ش،299 ،295
296 ،291؛ و ش 290را نیز میتوان در همین سیاق دید) .البته ناگفته نماند که در رسالهای که به
دست برادر زرارة عبدالملک بن اعین ،برای عبدالرحیم قصیر (کوتاهقد) نوشتند ،دربااره
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استطاعت ،نظر آن حضرت (ع) نزدیک به آنچه ،طبق گزارشها زرارة بدان معتقاد باود،
بیان شده است (نک :.صدوق.)221- 225 :0061 ،
استطاعت مد نظر زرارة بن اعین و افراد مربوط به این جریان مانناد پسارش عبیاد،
محمد بن حکیم ،عبداللّه بن بکیر ،هشام بن سالم جاوالیقی ( زناده تاا  010ه.ق ).و حمیاد
بن رباح و مؤمن طاق ،آن گونه که اشعری گزارش میدهد ،این بود کاه آنهاا اساتطاعت
را پیش از انجامدادن کااری و مسااوی باا صاحت و تنومنادی قلماداد مایکردناد؛ باه
تعبیری صحیح و سالم بودن انسان از نظر آنها مساوی با اساتطاعت پیاداکردن او اسات،
و در نتیجه ،هر انسانی که از نظر قاوای جسامی ساالم باشاد مساتطیع اسات (اشاعری،
 .)40 :2005از هشام بن سالم حکایت شده که استطاعت جزء جسام اسات و قسامتی از
فرد مستطیع است؛ یعنی جزء ذات مستطیع به حسااب مای آیاد (هماان) .شاواهد نشاان
می دهد این تفکر به صورت جریان درآمد ،چنانچاه در برخای روایاات کلینای و کشای
وجود چنین جریانی در شیعیان دوران امام رضا (ع) تأیید میشاود (کلینای090/0 :0405 ،؛
کشی.)055/0 :0090 ،

ظاهراً مشکلی که این نوع استطاعت با عقیده عماومی امامیاه داشات ایان باود کاه
استقاللی بالتر از «أمر بین االمرین» ،که در روایات مطرح شده (برای نموناه ناک :.کلینای،
 055/0 :0405به بعد ،باب الجبر والقدر والمر بین المرین) برای انسانها قائ است و آنها را به
اختیار کام سوق می دهد ،چون «صحت» وقتی «تامالختیار» بودن را معنا دهد ،معنایش
این است که انسان صحیح و سالم ،انسانی مختار و مستطیع است ،و طبق بیاان اشاعری
این استطاعت «قب الفع » است .لذا در روایات ائمه (ع) این معنا از استطاعت نفی شده
و قیود اضافی ای مانند قید اذن خداوند در آنها منظور شاده اسات (کشای.)090/0 :0090 ،
این مطلب را از دیدگاههای متقاب مطرح در امامیه نیاز مایتاوان فهمیاد ،چنانچاه ساه
جریان دیگری که اشعری درباره مسئله استطاعت یاد می کند ،قیود اضافی بالتری را در
استطاعت انسان لحاظ می کنند و به این سادگی آن را مساتطیع باه حسااب نمایآورناد

(نک :.اشعری.)40- 42 :2005 ،

بنا بر گفته اشعری ،هرچند رأی مؤمن طاق درباره اساتطاعت باا رأی زرارة یکساان
بوده ،اما مؤمن طاق معتقد است فع بدون مشیت الهای انجاام نمایشاود (هماان.)40 :
ظاهراً همین نکتۀ افتراق وی با زرارة است ،چنانچه از روایتی نیز معلاوم مایشاود کاه
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زرارة در افعال انسان به مشیت الهی تاوجهی نشاان نمایداده و ایان باعاث شاد اماام
باقر (ع) این نکته را به وی متذکر شوند (کلینی.)015/2 :0405 ،
با اینکه امام صادق (ع) بارها مسئله اختیار مطلق انسان را رد کردند و شاواهد نشاان
می دهد این سخن به گوش زرارة رسیده بود (کشی ،)090- 056/0 :0090 ،اما شاواهدی بار
بازگشت وی از این تفکر وجود ندارد ،بلکه حکایت از آن دارد که حتی در دوران اماام
رضا (ع) نیز کسانی یافت میشوند کاه باه رأی زرارة دربااره اساتطاعت معتقدناد و آن
حضرت سعی در اصالح این رویکرد دارند (همان .)055/0 :گزارشها نشاان مایدهاد او
این مسئله را در دوران امام صادق (ع) مطرح کرده است و آن حضرت نیز سعی داشتند
برائت خود را از این مسئله اعالم کنند تا کسی نتواند حرف زرارة را بر آنها تحمی کند.
لذا یکی از دلی اصلیای که آن حضارت بارای برائات مطارح کردناد هماین باود؛ و
بیرونکردن حمران ،برادر زرارة ،از دای ره این برائت شااهد دیگار مااجرا اسات (هماان:
 .)090/0لذا قسمت اصلی گزارشهایی که در آنهاا اماام صاادق (ع) از گفتاههاای زرارة
برائت می جویند ناظر به همین مسئله است ،و بر این اساس میتوان نتیجه گرفت که در
مباحث فقهی ،او زاویۀ چندانی با ائمه (ع) نداشاته ،هرچناد گااه رأی خاود را باه کاار
میگرفته است.
 .3.4اندیشهحدوثصفاتخداوند 
مسئله دیگر در اندیشه زرارة و شاگردانش راجع به صفات خداوند است ،که او قائ
به حدوث سه صفت خداوند یعنی سمع ،علم و بصار ،شاده اسات (اشاعری،)09 :2005 ،
همانطوری که از گزارش اشعری پیدا است ،او فقط این سه صفت را حادث دانسته ،اما
پژوهشگران نشان دادند که فرقهنویسان متاأخری مانناد بغادادی ،شهرساتانی (541- 456
ه .ق ).و دیگران بدون توجه به این ظرافتها ،قول به حدوث تماامی صافات را باه وی
نسبت دادند (فان اس495 :2005 ،؛ موسوی خلخالی .)29 :0064 ،فان اس تأکید دارد که بحث
از حدوث و قدم صفات خداوند ،فقط به سبب عالقهمندی زرارة در شناسایی سرنوشت
افعال انسانی و اعتقاد همیشگی وی به بداء بوده است .او همخوانی تفسایر وی از باداء
به معنای قدرت کیفیتپذیری خداوند بر اساس رویادادها را ،باا تفسایری کاه زرارة از
حدوث این صفات مطرح کرده ،یعنی ایجاد این سه صفت به قدرت خداوناد وقتای او
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اراده کند ،به عنوان شاهد مطلب ذکر می کند و می گویاد ایان باه معناای آن اسات کاه
خداوند در همان لحظه این صفات را خلق میکند که بر موضوع و متعلق خود بار شاده
باشد (فان اس.)499 :2005 ،
البته شاید بتوان سخن فان اس را ،که بداء را اعتقاد همیشاگی زرارة تلقای کارده باا
نگرش خود زرارة که مسئله تعبد را در این اعتقااد مطارح کارده و باا نقا جملاه «ماا
عبداللّه بشیء بمث الباداء» (کلینای )049/0 :0405 ،ایان اعتقااد را نشاانه بنادگی خداوناد
دانسته است ،نقد کر د ،هرچند این احتمال نیز وجود دارد که منظاور از حادیث ماذکور
این باشد که اعتقاد به بداء باعث می شود مردم برای تغییر مثبت در سرنوشت خاود باه
عبادت خداوند بپردازند و از تغییر در قضای الهی ناامید نباشند.
 .5رأیگرایی در عرصه فقهی
با اینکه حجم انبوهی از میراث فقهی شیعه که از صادقین (ع) نق شده به سه تن از
فقهای دوران صادقین (ع) ،یعنی محمد بن مسلم ثقفی ( 050- 10ه.ق ).و زرارة بن اعین و
ابوبصیر تعلق دارد ،زرارة به عنوان فردی مهم در میراث حدیثی شایعه جایگااه ویاژهای
دارد ،و مسند زرارة بن اعین با  0620روایت منسوب به وی شاهد خوبی بر ایان مادعا
است (نک :.محمدی مازندرانی :0400 ،سراسر کتاب) .از برخی گزارشها نیز استنباط میشود
که روایت در فتاوای زرارة از چنان نقش محوریای برخوردار بود که هر گونه مخالفت
احتمالی ائمه (ع) با آن ،منجر به تکذیب وی میشد (کلینی.)264/4 :0405 ،
اما این به معنای نفی رأی گرایی نیست ،چنانچه از گزارشهای متعادد و گونااگونی
میتوان این رویکرد زرارة را تبیین کرد .بنا بر گزارش کشی ،زرارة درباره حالل و حرام
با رأی خود فتوا صادر کرد و وقتی در ایان بااره از وی پرسایدند خاودش را آگااه باه
مسائ خواند و گفت« :آیا برخی آرا از روایت بهتر نیسات » (کشای .)050/0 :0090 ،ایان
گزارش نشان می دهد زرارة به رأی ،روی خوش نشان می داده است .گزارش دیگری از
کشی نشان می دهد که ا و برخی روایات را به بوته نقد کشیده و باهصاراحت در ضامن
باط خواندن آن اینگونه پاسخ داده است « :وَ لَکنِّی سَأُخْبِرُک وَ لَا أَرْوِی لَک شَیئاً وَالَّذِی
أَقُولُ لَک هُوَ وَاللّه الْحَقُّ» (کلینی)62/5 :0405 ،؛ «به شما خبر می دهم ،اماا چیازی در ایان
خصو روایت نمی کنم و آنچه برای شما میگویم به خدا قسام حاق اسات» .بناا بار
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گزارش کلینی نیز ،او این رویکرد انتقادی به صحیفه ای را که خود امام باقر (ع) باه وی
داده بودند ،با تعابیری مشابه نشان داد (همان.)64/5 :
اگر عینی تر به قضیه نگاه کنیم ،نمونه هایی در آرای زرارة به چشم میخاورد کاه باا
روایات شیعی سازگاری ندارد ،چنانچه در مشروعیت نماز شب قب از نصف شاب باا
اینکه روایات بسیاری داریم که میتوان این کار را انجاام داد ،اماا زرارة آن را نپاذیرفت
و استدللش آن بود که :چگونه میتوان نمااز را قبا از وقات آن اقاماه کارد (طوسای،

 ،210/0 :0060ذی ح0009؛ همو 006/2 :0405 ،؛ روایات جواز تقدیم نماز شب بار وقات آن را نیاز

در همان باب میتوان مشاهد کرد) .او نماز عصر را نیز نزدیاک غاروب (ظااهراً مثا اها
سنت) می خوانده است ،و این طرز عم در برخی شاگردان فطحای وی ،مثا عبداللّاه
بن بکیر ،نیز پیروی شده اسات (کشای .)055/0 :0090 ،بناا بار روایتای ،اماام صاادق (ع)
کسی را فرستاد که وی را از این عم باز دارد ،اما او همچنان بر آن مداومت مایکارد،
و گفات آن حضارت (ع) بااه مان دساتور داده کااه کراهات دارم از آن منصارف شااوم
(هماان) 2.همچنین ،دستور به گزاردن نماز مغرب قب از مزدلفه در زماان حاج در حاین
کوچ از عرفات برعکس دستور امامان شیعه (ع) را نیز می تاوان از ایان دسات قلماداد
کرد (همان).
درباره نواف صبح پس از دخول وقت نماز فریضه که نظر خا شیعه این است که
پس از دخول وقت فریضه نباید به نواف پرداخت (نک :.محقاق حلای90/2 :0405 ،؛ فای

کاشانی ،بیتا .65/0 :وی این رأی را به مشهور نسبت داده است ،در حالی که از کاالم محقاق ادعاای

اجماع برمی آید .البته مراد ،نواف غیرروزانه است) ظاهراً زرارة با این مسئله نیز مشک داشته و
آن حضرت (ع) در این باره او را با این جمله خطاب کرد« :أترید ان تقایس؛ میخواهی
قیاس کنی » 3.سپس آن حضرت (ع) با مسئله روزه آن را مقایسه مایکنناد تاا زرارة باه
مسئله پی ببرد (یعنی همانطوری که با داشتن روزۀ قضا نمیتوان به نواف پرداخت ،باا
رسیدن وقت فریضه نیز نمیتوان به نواف پرداخت) (نک :.طوسای .)000/2 :0405 ،جالاب
است که شهید اول ( 519- 504ه.ق ).ادامه گزارش را نیاز ظااهراً از منبعای کاه اماروز در
دسترس نیست ،نق می کند که طوسی از آن صرف نظر کرده است .طبق گزارش ،زرارة
در اظهارنظر خود می گوید« :فقایسنی و ما کان یقایسنی» (عاملی .)424/2 :0406 ،یعنای آن
حضرت (ع) با من مواجهه قیاسی کرد که بارخالف شایوه آن حضارت (ع) باود .البتاه
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شهید اول در توجیه آن میگوید احتمالً میرود امام (ع) این کار را صارفاً بارای تمثیا
انجام داده باشد یا برای تعلیمدادن زرارة که خصم خود را چگونه عاجز کند (همان).
گزارش کلینی حاکی از آن است که زرارة در اص توقیت اوقات نماز نگااه خاصای
غیر از شیعیان دوران خود داشته است ،چنانچه کلینی روایت تفوی اوقات باه پیاامبر
( ) را گزارش می دهد .طبق آن ،او با حمران (بن اعین بان سنسان شایبانی ،محادث
امامی قرن دوم و برادر بزرگ خود) (نک :.شااکری )055- 050/04 :0014 ،در ایان بااره کاه
قضیه تعیین وقت به پیامبر ( ) تفاوی شاده باود اخاتالف داشات .چاون حماران
می گفت این کار با اشاره جبرئی (و از طرف خداوند) انجاام شاده اسات .آن حضارت
(ع) نظر زرارة را تأیید کرده و میفرماید جبرئی  ،مشیر آن حضرت باوده اسات (کلینای،
 .)250/0 :0405طبق این گزارش ،کار تعیین وقت به پیاامبر ( ) محاول شاده باود ،اماا
راجع به اینکه «آیا برداشت زرارة از همان ابتدا این بود که پیامبر ( ) با اشاره جبرئی
این کار را انجام داده است یا اینکه امام (ع) ساعی در اصاالح طارز تفکار وی از ایان
طریق داشتند» نتیجه قاطعی نمی توان گرفت ،هرچند تفاوت قول زرارة کاه گفات« :هُووَ
الَّذِی وضعها» و آن حضرت (ع) قول زرارة را اینگونه برای حمران بیان کردند« :فَوَضَعَهُ
وَ أَشَارَ جَبْرَئِیلُ (ع) بِهِ عَلَیهِ» (همان) احتمال دوم را تأیید میکند.
در بازگشت به اص مطلب ،شواهدی بر استفاده برادرزادۀ زرارة ،عبداللّه بن بکیر ( زنده
حادود  055ه .ق ).از رأی نیز به چشم میخورد ،چنانچه درباره رجوع پس از طالق گویی
قائ بود که اگر ازدواج جدید پس از انقضای دوران عده با همان زن انجام گیرد ،امکان
ازدواج آن زن با وی تا ابد هست و نیازی به محل ندارد ،و این با نظر مشهور متفااوت
است .وقتی از وی راجع به منبع حرفش پرسیده شد ،تکراراً گفت این همان چیزی است
که خداوند از رأی به من ارزانی داشته است (همان .)51/9 :استدلل وی ظاهراً این بوده که
برخالف رأی مشهور که در آن همسر جدید موضاوعیت داشات ،وی ازدواج جدیاد را
موضوع حلیت قرار داد و به همین سبب گفت « :زوج و غیر زوج عندی سواء»؛ «نزد من
همسر و غیر مساویاند» (همان) ،بهعالوه ،ابنبکیر روایت جالبی نیز درباره نمازخواندن زن
آزاد (الحرة) با سر باز (مکشوفة الرأس) دارد (طوسی ،)016/0 :0060 ،کاه چاون باا ساایر
روایات امامیه در این باره بهکلی ناسازگاری دارد ،جالب توجه است (برای نمونه نک :.کلینی،
065/0 :0405؛ طوسی ،011/0 :0060 ،بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ لَا تُصَلِّی بِغَیرِ خِمَارٍ).
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طبق گزارش کلینی ،ابنبکیر ( زنده حدود  055ه.ق ).پیروانی نیز داشته است که باا وی
در مسئله طالق همراهی میکردند (کلینی .)55/9 :0405 ،ظاهراً پیروان وی همان بنیفضال
فطحیمذهب اند (کشی )905/2 :0090 ،که گزارشهای تااریخی (بارای نموناه :هماان455/2 :؛
ابوغالب زراری )005- 009 :0066 ،و نیز میراث حدیثی بهجامانده از آنها وابستگی بنیفضال
با خاندان اعین را بهوضوح نشان میدهد و از طرفی نیز گزارش طوسی ،در ضمن بیاان
نفوذ علمی این خاندان در میان شیعیان دوران امام عسکری (ع) ،توصیه باه تارک آنچاه
آنها از آرای خود در کنار روایات به کار بردند را مطرح کرده است (طوسای.)060 :0400 ،
وجود چنین گزارشی درباره بنیفضال فطحیمذهب ،بدون در نظر گرفتن صحت و سقم
صدور چنین دستوری از طرف امام (ع) ،از نظر تاریخی نشاندهنده قدرت و نفاوذ ایان
جریان رأیگرا در میان جامعه شیعی بوده است.
رأیگرایی درفقهبانظریهتفویضشریعتبهپیامبراسالم(ص) 
.6ارتباط 
از رویکرد رأی گرایانه زرارة در مسائله وقات گاذاری نمازهاا کاه ساابقاً نمودهاای
گوناگونی از آن دیده شد ،و از طرفی وجود گزارشی درباره اصرار وی بر وقتگاذاری
نمازها به دست خود پیامبر ( ) شاید بتوان چناین نتیجاه گرفات کاه او میاان اصاول
کلی دین و فروع آن تفااوت قائا باود و فاروع آن را باه پیاامبر اساالم ( ) متعلاق
می دانست ،و با این دید جنبه بشری بودن آن را تقویات مایکارد ،اماا تفاوی غیار از
اجتهاد است ،چنانچه از گازارش هاای زرارة کاه در ایان خصاو نقا شاده اسات،
این گونه مای تاوان اساتنباط کارد کاه او تفاوی امار دیان را باه پیاامبر اساالم ( )
اختصا داده است .چون زرارة به طرز جاالبی در روایاات متعلاق باه «تفاوی امار
دین» فقط در روایاتی حضور دارد کاه آن را باه پیاامبر اساالم ( ) نسابت مایدهناد
(همان ،299/0 :ش ،295 ،0ش 5و 5؛  ،012/2ش09؛  ،250/0ش ،)5و این مسئله ارتبااط ایان
اندیشه را با رأیگرایی وی محکمتار مای کناد ،چنانچاه نظار مشاابه آن باه یاونس بان
عبدالرحمان (متوفای  201ه .ق ،).فقیه رأیگرای دیگری ،نیز نسبت داده شده اسات ،مبنای
بر اینکه کلیات دین از طرف خداوند بر پیامبر ( ) نازل شده اسات و او جزئیاات آن
را موقع اتفاق افتادن آن از طریق استنباط استخراج میکند بدون اینکه به قیااس متوسا
شود (اشعری قمی.)61 :0090 ،
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از این طریق به خلط برخی پژوهشگران نیز میتاوان پای بارد (گرامای- 045 :0060 ،

 )049که سعی داشتند مطلق تفوی را ،که شام تفوی به ائمه (ع) نیاز مایشاود ،باا
پدیده رأی و قیاس مرتبط کنند ،در حالی که این عالوه بر نداشاتن شااهد تااریخی ،باه
دلی اینکه افرادی که رأی را به کار می گرفتناد روایاات تفاوی باه ائماه (ع) را نقا
نکردند ،مشک دیگری نیز دارد ،و آن اینکه خود اعتقاد به «تفوی امر دیان باه ائماه»
باعث می شود آنها در برابر ائمه (ع) سر تسلیم فرود آورند و فرموده آنهاا را باه عناوان
دستور خداوند بپذیرند ،نه اینکه رأی خود را در برابر رأی آنها قارار دهناد ،چنانچاه در
یکی از گزارش های تفوی به پیامبر ( ) وقتی امام باقر (ع) میفرمایاد پیاامبر ( )
دیه بر چشم و نفس گذاشت ،نبیذ و سایر مسکرات را حرام کرد بدون اینکه چیزی بار
او نازل شود ،زرارة ،علت و فلسفه این کار را از زباان اماام بااقر (ع) آزماایش ماردم و
اینکه چه کسی مطیع پیامبر ( ) است معرفی میکند (کلینای .)295/0 :0405 ،در گازارش
دیگری ،با اینکه در مقام مقایسه شئون پیامبر ( ) با شئون ائمه (ع) بوده است ،بحاث
تفوی را اختصاصاً برای پیامبر ( ) نق کرده است (همان )012/2 :که شاهد خوبی بار
مدعا است.
مسئله دیگر این است که در ناقالن اصلی «تفوی به ائمه (ع)» کسانی مانند موسی
بن اشیم قرار دارند (نک :.همان ،295/0 :ش )2که بنا بر گزارش کشی با ابوالخطاب ارتبااط
مستقیم داشت ،و امام صادق (ع) از درو هایی که موسی بر آن حضرت (ع) میبست یا
دستکم تأوی های نادرستی که از گفتههای آن حضارت (ع) مایکارد ،در رناج بودناد
(کشی .)905/2 :0090 ،از اینرو بعید نیست برای توجیه اختالف در احادیاث ائماه (ع) از
طریق تفوی مسئله را ح کرده باشند .ناق دیگر اینگونه اندیشه تفویضی محمد بان
سنان (متوفای  220ه .ق ).است که او نیز به غلو متهم شده است (ابنالغضائری ،بایتاا )62 :و
افراطی ترین شک تفوی از آن وی است ،چون میگوید« :فَاوَّضَ أُمُورَهَاا إِلَایهِمْ فَهُامْ
یحِلُّونَ مَا یشَاءُونَ وَ یحَرِّمُونَ مَا یشَاءُونَ وَ لَنْ یشَاءُوا إِلَّاا أَنْ یشَااءَ اللَّاهُ؛ خداوناد اماور
مردم را به آنها سپرده است ،پس آنچه را بخواهند حاالل مایکنناد و آنچاه را بخواهناد
حرام می کنند ،هرچند خواست آنها باا خواسات خادا یکای اسات» (ناک :.کلینای:0405 ،
 .)440/0همانطور که مالحظه شد ،این تفسیر از تفوی با جریان اجتهادی فاصله بسیار
دارد و ارتباط دادن آن با این جریان خطای فاحشی است.
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.7تفسیروتحلیلنصوص 
یکی از نمودهای رویکرد اجتهادی زرارة بن اعین ،تفسیر نصو هماراه باا ناوعی
تحلی عقلی است .این تحلی با هدف تبیین عقالنی نصو صورت گرفته اسات .لاذا
گاه احتمال اینکه صرفاً جنبه مجابکردن طرف مقاب داشته باشد ،در آنهاا وجاود دارد؛
چنانچااه زرارة در تفساایر روایتاای منقااول از امااام باااقر (ع) مبناای باار تقیااهنکااردن آن
حضارت (ع) در ساه چیاز (شاارب مساکر ،مساح خفاین و متعااه حاج) مایگویااد آن
حضرت (ع) نفرمود که بر شما نیز واجب است در اینها از هیچ کس تقیه نکنید (کلینای،
 .)02/0 :0405تفسیر پیشگفتۀ زرارة نوعی تحلیا باه هماراه دارد ،کاه هماه افعاال اماام
تعمیمپذیر نیستند تا وقتی که دستوری از طرف ائمه (ع) نباشد .چنانچه در مباحثهای که
او با ابنابییعفور (متوفای  000یا  000ه.ق ).داشت ،نیز میتوان این نظریه وی را دنبال کرد
(نک :.صدوق.)262/0 :0019 ،

فقه تحلیلی گاه با تعلی  ،یعنی علتیابی یا علاتساازی ،هماراه اسات ،چنانچاه در
آرای فقهی زرارة از این نوع تعلی ها یافت میشود و فض بن شاذان (متوفاای  290ه.ق).
نیز گاه از وی پیروی کرده و گاه عیناً همان تعلی را در امثال اینها باه کاار بارده اسات.
چنانچه در مسائلی مانند حاجب شدن دو برادر از سهم مازاد بار یاکششام ،کاه حکام
شرعی تعیینشده ای بود ،زرارة آن را اینگونه تعلی کرد که چون بار اقتصاادی بارادران
میت بر گردن پدر است ،وقتای دو فرزناد یاا بیشاتر داشاته باشاد طبیعتا ًا مخاارج وی
سنگین تر است ،و این باعث می شود از نظار قاانونی باه ماادر میات ،چیازی باالتر از
یکششم نرسد .زرارة این تعلی را در تفاوتگذاشاتن میاان بارادران ماادری باا ساایر
برادران میت آورده است .چون خرج برادران مادری از نظر قانونی بر عهاده پادر نااتنی
نیست (نک :.کلینی .)004/5 :0405 ،فض بن شاذان نیاز هماین تعلیا را در مقاام تفکیاک
پدربزرگ از برادران مطرح کرده و گفته است که چون بار اقتصاادی بارادران میات بار
دوش پدر است برعکس پدربزرگ که بار اقتصادی آنها بر گردن پادر نیسات ،پاس دو
پدربزرگ اگر با هم جمع شوند مانع مادر از سهم مازاد نمیشوند ،برعکس دو برادر که
مانع میشوند (همان.)009/5 :
تعلی دیگری از زرارة که بااز توجیاهگرایاناه باه نظار مایرساد راجاع باه تجاویز
قرعهکشی برای ح مسائ حقوقی است .چون برخی مثا ابوحنیفاه (متوفاای  050ه.ق).
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تقسیم اموال مشترک (برای نموناه ناک :.اباننجایم

ظاهراً به قرعهکشی ،به جز در خصو
حنفی ،بیتا ،)050/1 :روی خوش نشان نمیدادند (مثالً نک :.طوسای206/9 :0405 ،؛ سرخسای،
004/5 :2000؛ ابنادریس حلّی )210/0 :0400 ،اما زرارة با توجه به روایات ائمه (ع) معتقد به
آن بود .محمد طیار ،یکی از متکلمان امامی ،به وی میگوید اگر ،بنا به ادعاای شاما ،از
طریق قرعهکشی مستحق به حق خود میرسد ،بیایید با هم در چیزی نزاع فرضای کنایم
تا ببینیم از طریق تجربه به اثبات میرسد یا نه .زرارة نمیپذیرد و میگویاد قرعاهکشای
برای امور مشک است و نوعی واگذاری امر به خداوند متعاال اسات ،کاه ایان کاار از
تجربه به دور است .طیار میگوید« :اگر دو نفر درباره چیزی ادعا کنند که مال هیچ کدام
نیست ،چطور به مستحق میرسد » .زرارة میگوید در این صاورت باه جاای دو ساهم
باید سه سهم باشد که آن را سهم مبیح نامیده است( 4نک :.طوسی .)201/9 :0405 ،پیشانهاد
سهم مبیح ظاهراً بیسابقه و بدون پشتوانه روایی است ،که تحلی ماذکور زرارة ،وی را
به این نتیجه رسانده است.
هر چند به گواهی برخی پژوهشگران معاصر ،اکثریت مطلق دانشمندان شیعه تا پایان
قرن سوم هجری از استدلل عقلی و اجتهاد در فقه بهشادت خاودداری کارده و کاار و
تالش علمی خود را در نق و ضبط گفتههای معصومان در مساائ مختلاف منحصار و
متمرکز کرده بودند (مدرسی طباطبایی ،)200 :0019 ،اما در عین حال میتوان از قراین فاوق
چنین نتیجه گرفت که زرارة بن اعین جازء افاراد معادودی باوده اسات کاه اندیشاه و
روشهای تعقلی و اجتهادی را در سر می پروراندند و از آنهاا در عرصاههاای مختلاف
دینی بهره می بردند .این رویکرد از سویی برخاسته از نیازی است که از ارتباط با ماردم
و جامعه شیعی زمان خود و عهده دارشدن پاسخگویی به آنان در اثار دوری از اماام (ع)
نشئت گرفته بود و از طرفی نیز تأثیرپذیری از محیط کوفه ،که محیطای رأیگارا باود و
مهد جریانهای گوناگون کالمی ،اجتماعی و فکری شناخته مایشاد .نیاز تشاویقهاای
گونااگون ائمااه (ع) مبناای باار تفقااه و تعقا دینای باعااث شااد امثااال زرارة بااه چنااین
اندیشهورزیهایی دست یازند (در این باره نک :.فرقان .)025- 004 :0069 ،از اینگونه افراد به
عنوان «راویان فقیه» نیز یاد شده اسات (فضالی .)026 :2005 ،هماان طاور کاه از مباحاث
پیش گفته به اثبات رسید میزان بهکارگیری رأی در میان آنها اندک بوده و در باین امامیاه
معهود نبوده است .آنها بیشتر در چارچوب روایات و آیات «رأی» را به کار میگرفتند و
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با اجتهادالرأیی که در بین پیروان مکتاب ابوحنیفاه باوده فارق داشاته اسات .از ایانرو
اشعری اجتهادالرأی را از تمامی شیعیان نفی کرده است (اشعری.)50 :2005 ،
نتیجه
از مجموع گزارشهایی که در منابع گوناگون درباره اندیشههای اجتهاادی زرارة بان
اعین یافت می شود ،میتوان چنین نتیجه گرفت کاه عنصار رأیگرایای در وی مشاهود
است؛ از جمله در مسئله جبر و اختیار در باب انسانشناسی ،اختیاار و اساتطاعت را باا
صحت جسمانی تفسیر میکند؛ در باب صفات الهی سه صافت ،یعنای علام ،سامع و
بصر را حادث می داند؛ در بحث کفر و ایمان میکوشد با پیشکشیدن مساائلی همچاون
استضع اف فکری مخالفان فکری خود ،آنها را مسلمان و مؤمن قلمداد کند و امر آنهاا را
در آخرت به مشیت الهی موکول کند.
همچنین ،در مسائ فقهی ،برخی روایات را نمیپذیرد و در عوض رأی خاود را بار
آن ترجیح میدهد و لذا آرای فقهی متمایزی پیدا کرده است .داشتن نگارش نقاداناه باه
روایات و در صورت لزوم رد و باط شمردن آنها مشخصه دوم ایان رأیگرایای اسات.
همچنین ،نگرش تحلیلی به روایات و دستورهای فقهای و حقاوقی ائماه (ع) مشخصاه
سوم این رأی گرایی است ،به این معنا که از نظر وی ،احکام اجتماعی عمالً به مصلحت
جامعه بشری و اسالمی ناظر است و بدون آن نمیتواناد باشاد ،چنانچاه تعلیا وی در
باب ارث حاکی از این رویکرد بوده است.
پینوشتها

 .1راجع به حدیث ش ،204محقق میرداماد میگوید در صحت سند آن تردیدی وجود نادارد (ناک:.
میرداماد ،)056/0 :0090 ،چنانچه مجلسی نیز این مطلب را از برخی گزارشهای زرارة استنباط کرده که
وی در نفی جبر و اثبات اندیشه اختیار انسان راه افراط را پیموده است (نک :.مجلسی.)45/5 :0400 ،
 .2شاید منظور همان دستوری باشد که بنا به روایتی امام صادق (ع) در آن ،خطاب به وی ،راجاع باه
اقامه نماز ظهر و عصر پشت سر هم ،به عنوان عادت دائمی ،اظهار ناپسندیدگی میکنند (طوسای،
.)252/0 :0060
 .3در این باره که «تقایس» با صیغه معلوم خوانده شود یا مجهول ،قی و قال فراوان است ،و طبق هر دو
معنا توجیهاتی نیز ذکر شده است .برای تفصی بیشتر نک :بهایی041 :0060 ،؛ میرداماد44 :0065 ،؛
فی کاشانی.009/5 :0409 ،
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 .4ظاهراً منظور از سهم مبی ح این است که این سهم به نفع بیتالمال است ،و پس از قرعهکشی دولت
آن را تحوی میگیرد و نوعی اباحه تصرف برای حاکم شرع میآورد .برای احتمالت دیگر راجع به
آن نک :.مجلسی.99/00 :0409 ،
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منابع

ابن ادریس حلّی ،محمد بن منصور ( .)0400السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی ( .)0019عل الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری ،چاپ اول ،ج.0
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی ( .)0061التوحید ،تحقیق و تصحیح :هاشم حسینی ،قم :جامعه
مدرسین ،چاپ اول.
ابن سعد ،محمد ( .)0660/0400الطبقات الکبری ،تحقیق :محمد عبدالقادر عطاا ،بیاروت :دار الکتاب
العلمیة ،الطبعة الولی ،ج.5- 5
ابن غضائری ،احمد بن ابی عبداللّه (بیتا) .رجال ابن الغضائری  ،تحقیق :محمدرضا حسینی جاللی ،قم:
بینا.
ابن قتیبه دینوری ،عبداللّه بن مسلم ( .)0696المعارف ،تحقیق :ثروت عکاشة ،مصر :دار المعارف ،الطبعة
الثانیة.
ابن کثیر ،اسماعی ( .)0619/0405البدایة والنهایة ،بیروت :دار الفکر ،الطبعة الولی.
ابن نجیم الحنفی ،زین الدین (بیتا) .البحر الرائق شرح کنز الدقائق ،بیروت :دار المعرفة.
ابن ندیم ،محمد بن إسحاق ( .)0651/0061الفهرست ،بیروت :دار المعرفة.
ابوغالب زراری ( .)0066رسالة فی آل اعین ،تصحیح :سید محمدعلی موسوی ابطحی ،بیجاا :مکتباة
ربانی.
اشعری قمی ،سعد بن عبداللّه ( .)0090المقالت والفرق ،تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ
دوم.
أشعری ،علی بن إسماعی ( .)2005مقالت السالمیین واخاتالف المصالین ،تحقیاق :هلماوت ریتار،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،الطبعة الثالثة.
انصاری ،حسن (« .)0056اصحاب اجماع» ،در :دائرةالمعارف بزرگ اساالمی ،زیار نظار :محمادکاظم
بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول ،ج.6
بابکر الحسن ،خلیفه ( .)0665الجتهاد بالرأی فی مدرسة الحجاز الفقهیة ،مصر :مکتبة الزهرا ،چاپ اول.
بالذری ،أحمد بن یحیی ( .)0405انساب الشراف ،تحقیق :سهی زکار و ریاض زرکلای ،بیاروت :دار
الفکر ،الطبعة الولی ،ج.1
بیهقی ،احمد بن الحساین ( .)0615/0405دلئا النباوة و معرفاة أحاوال صااحب الشاریعة ،تحقیاق:
عبدالمعطی قلعجی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة الولی.
پاکتچی ،احمد (« .)0055گرایشهای فقه امامیه در سده دوم و سوم هجری» ،در :نامه فرهنگستان علوم،
ش ،4س.21- 00 ،2
پاکتچی ،احمد (« .)0056اصحاب رأی» ،در :دائرةالمعاارف بازرگ اساالمی ،زیار نظار :محمادکاظم
بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول ،ج.6
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پاااکتچی ،احمااد (« .)0014ساایر اندیشااههااای کالماای در تاااریخ اسااالم» ،در :اسااالم ،پژوهشاای
تاریخی و فرهنگی ،زیر نظر :کاظم موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز دائرةالمعارف بزرگ اساالمی،

چاپ دوم.
جاحظ ،عمرو بن بحر ( .)0424الحیوان ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة.
حسینی (میرداماد) ،محمدباقر ( .)0090تعلیقات میرداماد بر رجال کشی ،تحقیق :مهادی رجاایی ،قام:
مؤسسة اه البیت لحیاء التراث ،چاپ اول ،ج.0
حسینی (میرداماد) ،محمّدباقر ( .)0065التعلیقة علی الستبصار ،تهران :بینا ،چاپ اول.
خطیب بغدادی ،احمد بن علی (بیتا) .تاریخ بغداد او مدینة السالم منذ تأسیسها حتی سنة  ،490بیروت:
دار الکتب العلمیة.
خویی ،سید ابوالقاسم ( .)0400معجم رجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آثار شیعه.
ذهبی ،محمد بن احمد ( .)0660تاریخ السالم و وفیات المشاهیر والعالم ،تحقیق :عبدالسالم تدمری،
بیروت :دار الکتب العربی ،الطبعة الثانیة ،ج.5- 9
سرخسی ،محمد بن أبی سه ( .)2000المبسوط ،دراسة و تحقیق :خلی محیی الدین المیس ،بیاروت:
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعة الولی.
سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ( .)0692النساب ،تحقیق :عبادالرحمن بان یحیای المعلمای الیماانی،
حیدرآباد :مجلس دائرة المعارف عثمانیة ،الطبعة الولی ،ج.0
شاکری ،سیمیندخت (« .)0014حمران بن اعین» ،در :دانشنامه جهان اسالم ،زیر نظر :غالمعلی حداد
عادل ،تهران :بنیاد دائرةالمعارف اسالمی ،چاپ اول ،ج.055- 050 ،04
طبری ،محمد بن جریر ( .)0695تاریخ المم والملوک ،تحقیق :محمد ابوالفض اباراهیم ،بیاروت :دار
التراث ،الطبعة الثانیة ،ج.5
طوسی ،محمد بن حسن ( .)0060الستبصار فیما اختلف فیه األخبار ،تهران :دار الکتب السالمیة ،چاپ
اول.
طوسی ،محمد بن حسن ( .)0405تهذیب األحکام ،تحقیق :خرسان ،تهران :دار الکتب السالمیة ،چاپ
چهارم.
طوسی ،محمد بن حسن ( .)0400کتاب الغیبة للحجة ،قم :دار المعارف السالمیة ،الطبعة الولی.
طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) .الفهرست ،محقق /مصحح :سید محمد صاادق آل بحرالعلاوم ،نجاف:
مکتبة مرتضویة.
طهوری ،صادق (« .)0059نقدی بر مسند زرارة بن اعین» ،در :آیینه پژوهش ،ش.05- 25 ،45
عاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی ( .)0406ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،قم :مؤسسة آل البیت (ع)،
الطبعة الولی ،ج.2
عاملی (شیخ بهایی) ،محمد بن حسین ( .)0060الحب المتین فی أحکاام الادین ،قام :کتاابفروشای
بصیرتی ،چاپ اول.
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غالمی دهقی ،علی (« .)0010مرجئه و بنیامیه :همسازی یا ناهمسازی» ،در :تاریخ در آییناه پاژوهش،
ش.049- 026 ،0
فان اس ،جوزیف ( .)2001علم الکالم والمجتمع فی القرنین الثانی والثالث للهجارة ،ترجماه :ساالمه
صالح ،بغداد  -بیروت :منشورات جم  ،الطبعة الولی.
فرقان ،محمد ( .)0069بررسی تاریخی اجتهاد اصحاب ائمه (ع) :از دوران امام باقر (ع) تا پایان امامت
امام جواد (ع) ،پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تمدن اسالمی ،استاد راهنماا :نعماتاللّاه صافری
فروشانی ،قم :جامعة المصطفی العالمیة.
فضلی ،عبدالهادی ( .)2005التقلید والجتهاد ،بیروت :مرکز الغدیر ،الطبعة الولی.
فالحتی ،حمید (« .)0016نگاهی به زندگی و شخصیت علمی زرارة بن اعین» ،در :فرهنگ کوثر ،علوم
قرآن و حدیث ،ش.046- 040 ،14
فی کاشانی ،محمدمحسن ابن شاهمرتضی ( .)0409الوافی ،اصفهان :کتااب خاناه اماام امیرالماؤمنین
علی (ع) ،چاپ اول ،ج.5
فی کاشانی ،محمدمحسن ابن شاهمرتضی (بیتا) .مفاتیح الشرائع ،قم :انتشارات کتابخاناه آیاةاللّاه
مرعشی نجفی (ره) ،چاپ اول ،ج.0
قائمی ،سید رضا؛ صادقی ،هادی (« .)0060نقش امرای بنیامیه در ترویج نظریه جبر» ،در :تاریخ فرهنگ
و تمدن اسالمی ،س ،0ش.001- 020 ،9
کشی ،محمد بن عمر ( .)0090رجال کشی (اختیار معرفة الرجال) ،با تعلیقات محقق میرداماد استرآبادی،
تحقیق :مهدی رجایی ،قم :مؤسسة اه البیت لحیاء التراث ،چاپ اول.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( .)0405الکافی ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران :دار الکتب
السالمیة ،چاپ چهارم.
گرامی ،سید محمدهادی ( .)0060نخستین مناسبات فکری تشیع ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق،
چاپ اول.
مجلسی ،محمدباقر ( .)0400بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة األطهار ،تحقیق :جمعی از محققان،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،الطبعة الثانیة ،ج.5
مجلسی ،محمدباقر ( .)0409مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،تحقیق :مهدی رجایی ،قم :کتابخانه
مرعشی نجفی ،چاپ اول ،ج.00
محقق حلی ،جعفر بن حسن ( .)0405المعتبر فی شرح المختصر ،تحقیق :گروهی از پژوهشگران ،قم:
مؤسسه سیدالشهداء ،چاپ اول ،ج.2
محمدی مازندرانی ،بشیر ( .)0400مسند زرارة بن اعین ،قم :مؤسسه نشر اساالمی وابساته باه جامعاه
مدرسین ،چاپ اول.
مدرسی طباطبایی ،حسین ( .)0019مکتب در فرآیند تکام  ،ترجمه :هاشم ایزدپناه ،تهاران :انتشاارات
کویر ،چاپ اول.
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مقریزی ،أحمد بن علی ( .)0666إمتاع األسماع بما للنبی من األحوال واألموال والحفدة والمتاع ،تحقیق:
محمد عبدالحمید النمیسی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة الولی.
موسوی خلخالی ،سید احسان ( .)0062جریانشناسی کالمی امامیه در عصر امام صادق (ع) ،پایاننامه
کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع ،استاد راهنما :نعمتاللّه صفری فروشانی ،استاد مشاور :علی
آقانوری ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
موسوی خلخالی ،سید احسان ( « .)0064متکلمان امامی عصر امام صادق (ع) و مسئله صفات خداوند» ،
در :تحقیقات کالمی ،ش.44- 20 ،00
نجاشی ،احمد بن علی ( .)0405رجال النجاشی  -فهرست أسماء مصنفی الشیعة ،تحقیق :موسی شبیری
زنجانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین.

