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بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای كالمی امامیه
سهیال پیروزفر

سعیده سادات موسوینیا

1
2

چکیده

«زراره بههن اعههین» از راو یههان جلیلالقههدری اسههت كههه از یکسههو مههورد مههد روایههی و توثی ه

جمعههی تحههت عنههوان اصههحاب اجمههار قههرار گرفتههه و از سههویی دیگههر ،بهها لعههن و ذم شههدید

مواجه شده است .در آثار رجالی دالیهل و توجیههههای مختلفهی در بهار روایهات لعهن زراره
بن اعین ارائه شده است .برخی ،با اتکا به ضع

سند ،آنهها را كنهار گذاشهتهاند و برخهی

دیگههر ،صههدور این گونههه روایههات را بههه جهههت تقیههه مههیداننههد .در كتههب رجههال از بههاور بههه
استطاعت ،بهه عنهوان بهدعتی كهه زراره بهدان قایهل بهود ،نهام بردهانهد .ایهن مقالهه بها بررسهی
سند و متن روایات لعن نشان داده است ،روایاتی كه زرارةبن اعهین در آنهها مهورد لعهن قهرار

گرفتهانههد ،از سههوی طرفههداران جر یههان فکههری مقابههل در زمینههه موضههور كالمههی اسههتطاعت

است.

کلید واژهها :زراره بن اعین ،جر و تعدیل ،استطاعت.

درآمد
در روایههات ،گههاه بهها تعههار

این گون ههه تعار
متعهار

در جههر و تعههدیل راو یههان مواجههه مههیشههویم كههه داوری در بههار

ه هها را ب هها مش ههکل ج ههدی رو ب ههه رو ك ههرده اس ههتن بهخص ههوص ا گ ههر گزارشه ههای

در بههار فهردی باشههد كهه در بههار وثاقههت وی اجمهار باشههد .نمونههای از ایههن تعار

ههها

در ب ههار زرارة بهههن اع ههین (م150ق) اسهههت .وی از یکس ههو مهههورد م ههد روایهههی و توثیه ه جمعهههی
تح ههت عن ههوان اص ههحاب اجم ههار قرارگرفت ههه و از دیگ ههر س ههو ،در روای ههاتی م ههورد لع ههن و ذم ش ههدید

واقع شده است.
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 .1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دكتری دانشگاه فردوسی مشهد (نو یسنده مسئول)

جر یههانهههای كالمههی در جههر یهها تعههدیل او و راههههای رفههع تعههار

پرداخته است.

میههان جههر و تعههدیل زراره

در تاریخ متقدم امامیه از جریان زراره و شاگردانش یاد شهده اسهت .افکهار او آنقهدر متمهایز

بههوده كههه فرقهههای را بههه وی منسههوب كردهانههد .ار بههاب ملههل و نحههل وی و هههمفکههرانش را بهههعنوان

فرقههه زرار یههه مههیشناسههند 3.سههمعانی در قههرن چهههارم از فرقههه زرار یههه بههه عنههوان غههالت شههیعه نههام
برده است.

4

فراوانی روایات ذم _ كه به سی عدد میرسد _ 5رجالیان را به چرایی ذم وی واداشتهاسهت.

روایههات جههر او گههاه بههه صههورت مسههتقیم ،نههابر بههه عقیههده وی در بههار «اسههتطاعت» اسههت و

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

ایههن نوشههتار ،ضههمن بررسههی روایههات دال بههر لعههن زراره ،بههه چرایههی جههر وی ،تهههثیر تفکههر و

گزارشهای تاریخی به شکل آشکاری جریانسازی علیه او را در این زمینه نشان میدهند.

این نوشتار بر آن است ،جریانهایی 6را شناسایی كند كه در نگاه نخسهت قابلشناسهایی

نیست ،ولی تهثیر بسزایی در ریشهیابی جر «زرارة بن اعین » دارد.

 .1روایات تعدیل و جر ح «زرارة بن اعین »
زرارة بن اعین از شخصیتهای برجسته و فقیهان مبرز عصر خویش به شمار آمهده اسهت.

نجاشههی از او بهها عنههوان «شههیخ أصههحابنا» یههاد مههیكنههد و وی را بهها القههاب قههاری ،فقیههه ،مههتکلم،

ادیب و شاعر میستاید.

7

روایه ههات بسه ههیاری در مه ههد زراره رسه ههیده اسه ههت 8.نقه ههش وی در تحکه ههیم مبه ههانی تشه ههیع و

حف ههظ احادی ههث ش ههیعه ب ههه ح ههدی اسه هت ك ههه در ح ههدیثی ص ههحیح 9از ام ههام ص ههادق

نق ههل

 .3ر.ک :مقاالتاالسالمیین ،ص36ن الملل و النحل ،ج ،1ص.54
 .4االنساب ،ج ،3ص.144
 .5ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،7ص.245 - 234
 .6مقصود از «جر یان» در این مقاله ،گروهی است كه در جامعه ازنظر فکری متمایز شدهاند .بهه دیگهر سهخن ،در برخهی مهوارد _
كه جر وتعدیل رجالی متعار نیستند _ میتوان رد پای فماساز ی تبلی ی و جر یانساز ی علیه یک فرد یا یک گهروه را
ردیابی نمود.
 .7رجال النجاشی ،ص.175
 .8ر.ک :رجال الکشی ،ص.134
 .9در سند این روایت «حمدو یه بن نصیر» امامی و ثقهه اسهت .شهیخ طوسهی مهینو یسهد« :و ی بهینظیهر در زمهانش بهود و علهم و
روایت ز یادی داشت و ثقه بود» (رجال الطوسهی ،ص« .)421یعقهوب بهن یز یهد» نیهز امهامی و ثقهه اسهت (رجهال النجاشهی،
ص )450و نجاشهی از «محمههد بههن حسهین بهن ابهی خطههاب» بهها عنهوان «جلیهل مههن أصههحابنا عظهیم القههدر كثیرالروایهن ثقههن
عهین» وص ه م هیكنههد (همههان ،ص )334و «ابههن اب هی عمیهر» از اصههحاب اجمههار ،امههامی و ثقههه اسههت (رجههال الطوس هی،
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شده است كه فرمود:
خداونههد زرارة بههن اعههین را رحمههت كنههدن ا گههر زراره و هماننههد وی نبودنههد ،احادیههث

پدرم از بین میرفت.

10

كشی وی را در زمره اصحاب خهاص امهام بهاقر

اجمار نام گرفتند _ قرار داده است.

و امهام صهادق

_ كهه بعهدها اصهحاب

11

روایههات مههد «زرارة بههن اعههین» در مجمههور ،بیسههت و پههنج مههورد اسههت كههه در ایههن روایههات،

وی به طور صریح یا ضمنی مورد مد قرارگرفته اسهت كهه در چههارده مهورد «زراره» بههتنهایی

12

و در یازده مورد بهه همهراه دیگهران مهورد توثیه جمعهی واقعشهده اسهت 13.ایهن راوی جلیلالقهدر

در روایههاتی بهههطور صههریح بهها عبههاراتی هههمچههون «السههابقون السههابقون»« 14،اوتههاد األر

الههدین»« 15،نجههوم شههیعتی» 16و «حههواری محمههد بههن علههی

شده است.

و جعفههر بههن محمههد

و أعههالم

» 17مههد

امهها از طههرف دیگههر ،در روایههاتی زراره مههورد ذم شههدید 18و گههاه لعههن واقههع شههده اسههت 19.ایههن

مسهههله باعههث شههده كههه برخههی زراره را غی هر موث ه بداننههد 20.ذم وی تهها حههدی اسههت كههه از امههام

صادق

در بار وی نقل شده است:

ما احدل احد ؤ اُتی م ما احدل حلراره مم ال دع عاغُ لعه! اهّلل

21

و یا وی را «شر من الیهود و النصاری» 22معرفی میكنند.
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ص )405و «ابراهیم بن عبدالحمید» نیز ثقه است (همان ،ص .)18بنا بر این ،همه راو یان ثقه و امامی مذهب نیسهتند و
حدیث از نظر سندی صحیح است.
 .10رجال الکشی ،ص.137
 .11همان ،ص.239
 .12همان ،ص.146 - 133
 .13همان ،ص.134
 .14همان ،ص.170
 .15همان ،ص.238
 .16همان ،ص.137
 .17همان ،ص.10
 .18همان ،ص.169
 .19همان ،ص.240
 .20ر.ک :تعلیقات علیمنهجالمقال ،ص.142
 .21معجم رجال الحدیث ،ج ،7ص.251

كه در سه مورد آنها به لسان امام

لعن شده اسهت و در بقیهه آنهها در بهار وی جهر وارد شهده

است .آیه اهلل خویی روایات ذم را به سه دسته تقسیم مینماید:

دس ههته اول .روای ههاتی ك ههه ح ههاكی از ش ههک زراره در امام ههت حم ههرت موس ههی ب ههن جعف ههر

است 24.روایات دسته دوم ،بیانگر آن است كه از زراره اموری سر زده است كه منهافی ایمهانش
تلقی شده استن مانند رأیگرایی 25و دسته سوم ،روایاتی از امامان معصهوم

لعن وی نقل شده كه از وی برائت جستهاند.

در قهد زراره و

26

گفتنههی اسههت ،ذم بهصههورت لعههن ،در مجمههور در سههه روایههت اسههت كههه در دو مههورد «زراره»

بهتنهایی و در دیگری به همراه «برید» مورد لعن واقعشده است .این روایات عبارتاند از:

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

روایاتی كه در آنها زراره بهطور صریح یا ضهمنی مهورد ذم قرارگرفتهه ،بهه سهی عهدد مهیرسهد

23
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زیاد بن ابی حالل میگوید به امام صادق

عر

كردم :زراره در بار استطاعت

مطلبی را از شما نقل میكند ،دوست دارم كه آن مطلب را به شما عرضه كهنم كهه
آیهها از وی قبههول كنههیم و وی را تصههدی كنههیم؟ امههام پاسههخ فرمودنههد :عرضههه دار.

عر

كردم :وی میگوید هر ك

به جها نیهاورد .عهر

زاد و توشهای دارد مستطیع است ،اگر چهه حهج

كهردم :این گونهه اسهت؟ امهام فرمهود :این گونهه از مهن نسرسهیده

است و من نیز این گونه جوابی ندادهام .به خدا قسم بر من دروت بسته است .و سه
مرتبه فرمود :خداوند زراره را لعنت كند.
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 2حدث نآ َحدُ نیُ ،قال حدث نآ َم د بم نعغ  ،عم یو س ،عم نمس ٍ نك َر ِّد ٍ

 .22همان.
 .23ر.ک :همان ،ص.245 - 234
 .24ر.ک :همان ،ص.231
 .25ر.ک :همان ،ص.235
 .26همان ،ص.231
 .27رجال الکشی ،ص.148
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ُ ُ َّ َّ َّ ُ ُ َّ َّ َّ َّ َّ ُ َّ
اهّلل َُ ََّ َّاَة
یُ ل لعم اهّلل بب ید و لعم

28

شنیدم كه فرمود خداوند بر یهد را لعنهت كنهد و

خداوند زراره را لعنت كند.
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َّ َّ س م م َّ
ام مش َّم َّع ُه مش أ ُبو ع داهّلل  ،قال ف ماب َّت َّدأ أ ُبو ع داهّلل نم مم
عذ ناف سَر الص َّغَر ِّؤ و نعدة نمم أیح ن
ن
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غ نغر نا ك ٍر نلر َاَة ،فُال لعم اهّلل َ َاَة لعم اهّلل َ َاَة لعم
اهّلل َ ََّ َّاَة ،ث ل َّم ََّرا ٍ
راوی میگوید با عدهای نزد امام صهادق نشسهته بهودیم په امهام بیمقدمهه
سه مرتبه فرمود :خداوند زراره را لعنت كند.

 .2راه کارهای رفع تعارض
رجالیه ههان در به ههار حه ههل تعه ههار

پیش گرفتهاند.

 .2 - 1ضعف سند

برخی با اتکای به ضع

روایه ههات جه ههر و تعه ههدیل زراره ،راه كارهه ههای متفه ههاوتی در

ّ
سند روایات جر و ادعای ایهن كهه ایهن روایهات شهاذ و نادرسهت

است ،آنها را كنار گذاشتهاند.

30

آین اهلل خویی مینویسد:

ایههن روایههات ضههعی انههدن ز یههرا افههرادی كههه در سههند واقههع شههدهانههد ،از مجاهیههل
هستند 31.و صدورش از معصوم

ثابت نیست.

32

توجه به سند روایات لعن نیز نشان میدهد ،این روایات از ضع

سند رنج میبرد:

روایت اول ،از نظر سند مرسل استن زیرا یک راوی بین «ماجیلو یه» و «زیاد بن ابهی حهالل»

حذفشههده اسههت 33.در روایههت دوم ،راوی اول «حمدو یههه» امههامی و ثقههه اسههت 34.راوی دیگههر،
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 .28همان ،ص.148
 .29همان ،ص.150
 .30ر.ک :رجال الکشی ،ص148ن التحریر الطاووسی ،ص240ن نقد الرجال ،ج ،2ص.256
 .31معجم رجال الحدیث ،ج ،7ص.245
 .32همان ،ص.231
 .33رساله ابو غالب زرار ی ،ص.64
 .34رجال الطوسی ،ص.421

معرفههی كههرده اسههت 36.كشههی آورده اسههت كههه وی از اصههحاب «هشههام بههن حکههم» اسههت و در
خراسان از جایگاه وی های برخوردار بوده و توست فمل بن شاذان مد بلی ی شده است.

37

برخهی بهر آنانهد كههه جر یهانسهازی علیهه محمههد بهن عیسهی بهن عبیههد از سهوی جر یهان فکههری

متقابل ،یعنی حوزه قم بوده استن زیرا حوزه قم مخال

است 38.شبیه این گزارش در بار «یون
قمیها او را تمعی

جر یهان فکهری «هشهام بهن حکهم» بهوده

بن عبد الرحمن» است .شیخ طوسی مینویسد:

كردهاندن در حالی كه ثقه است.

39

این مطلب نشاندهنده تهثیر باالی خطوط فکری بر معیهار جهر و تعهدیل راو یهان اسهت كهه

نباید از نظر پژوهشگر مخفی بماند.
راوی دیگرِ « ،مس َمع ِكردین» یا همان «مسمع بن عبدالملک» نیهز امهامی و ثقهه اسهتن 40امها
اشکال در ضع

طریقی است كهه روایهت محمهد بهن عیسهی از یهون

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

«محمد بهن عیسهی بهن عبیهد» اسهت كهه شهیخ طوسهی وی را تمهعی

كهرده و او را «یونسهی»

35

دارا اسهت« .محمهد بهن

حسن بن ولید» ،معروف به «ابن ولید» ،استاد شیخ صدوق ،متفردات «محمد بهن عیسهی» بهه

نقل از «یون

بن عبد الرحمن» را ضعی

شمرده است.

41

برخههی بههر ایههن باورنههد كههه موضههعگیههری «ابههن ولیههد» در بههار متفههردات وی بههه نقههل از «یههون »

شاهدی بر ادامۀ موضعگیری قمیها علیه جریان «هشام بن حکم» اسهتن 42امها ایهن اسهتدالل
از آن روی ضعی

مینماید كه اگر این گونه بهود ،ابهن ولیهد «یهون » را _ كهه از شهاگردان خهاص

«هشام بن حکم» بود _ باید تمعی

میكرد ،نهه ایهن كهه تنهها متفهردات «محمهد بهن عیسهی» از

وی را اسههتثنا كنههد .برخههی از رجالیههان علههت ضههع

طری ه «محمههد بههن عیسههی» از «یههون » را

ص ر سن وی میدانند كه واسطهای خوب ،برای انتقال روایات نبوده است.

43

 .35مرحوم شوشتری در باره این تعبیر مینو یسد :مراد این است كه او از اصحاب و پیروان یون بهن عبهدالرحمن بهوده اسهت
و از باورهای او كهه در آن دوره برخهی آن را فاسهد بهه شهمار مهیآوردنهد ،پیهرو ی مهیكهرده اسهت( .ر.ک :قهاموس الرجهال ،ج،1
ص.)82 - 81
 .36الفهرست ،ص402ن معجم رجال الحدیث ،ج ،17ص115 - 113نهمان ،ج ،20ص.119
 .37رجال الکشی ،ص.538
 .38ر.ک« :بازشناسی جر یان هشام بن حکم در تار یخ متقدم امامیه» ،ص.138
 .39رجال الطوسی ،ص.346
 .40رجال النجاشی ،ص.420
 .41همان ،ص.334
 .42ر.ک« :بازشناسی جر یان هشام بن حکم در تار یخ متقدم امامیه» ،ص.141
 .43رجال ابن داود ،ص.509
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در سههند روایههت سههوم« ،عمههار بههن مبههارک» وجههود دارد كههه در كتابهههای رجههالی توصههی

نشههده اسه هت .از ای ههن رو ،حههدیث مجه ههول و از ان ههوار خبههر ض ههعی
اعتنا نیست.

قلم ههداد مههیش ههود و قاب ههل

 .2 - 2صدور روایات لعن به دلیل تقیه

به نظر میرسد گر چه اتکای به سند راه حل خوبی برای رفهع تعهار

اسهت ،امها نمهیتوانهد

تنها راه باشدن چرا كه زمینههای متعددی ،مانند بد فهمی ،نقل به معنا ،صدور روایهت از روی

تقیه و  ...میتوانند از دیگر زمینههای تعار

روایات باشند.

از این رو ،برخی دیگر صدور این نور روایات را به دلیل حفظ جان و شناخته نشدن «زراره»

و امثال وی به دوستی اهلبیت (

نکته توجه نشان داده و مینویسد:

) در زمان تقیه میدانند 44.مرحوم خویی نیز به این نکته

آن روایاتی كه صدورش ثابت است ،باید حمل بر تقیه شود.

به عبارت دیگر ،امام صادق

45

ّ
در این روایات نسبت به لعن زراره قصهد جهدی و حقیقهی

نداشته است ،بلکه قصد آن حمرت از لعن باهری او این بوده كهه بهه مخالفهان وی این گونهه

القا كند كه ارتباط حسنهای میان وی و «زراره» وجهود نهدارد ،تها بهه ایهن شهکل جهان «زراره» را از
قتل و ترور به جرم ارتبهاط و دوسهتی بها اهلبیهت

میدانند كه در آن ،امام صادق

حفهظ كنهد و مؤ یهد ایهن احتمهال را روایتهی

به «عبد اهلل» پسر زراره فرمود:

َّ َّ
م م
ُ م َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
م َّ
الس َّمَّ ،و قَ ل ُُ نإ ن نإ َّّنا أ نع ُغَك ندفاعا نم نآ َّع مهك ،ف نإف الها َّ َّو ال َّع ُدو
اق ََّرأ نم نآ ع و نال ندك
َّ ُ َّ َّ ُ َّ م َّ َّ م َّ ُ َّ َّ م َّ َّ َّ َّ ُ م َّ م َّ َّ
َّ م ُ ُ ُ َّ ُ َّ ُ ُ 46
ال ادای نؤ مم نحنَُ و ُ نب بُ
یس نارع ف نإیل ك نَ مم قب بهاه و نَحد ا موا ُ ن نإلد ن

سالم مرا به پدرت برسان و به او بگو من گاهی از تهو عیهبجویی مهیكهنم و ایهن بهه

خاطر محافظت از جان تو استن چرا كه مردم و دشمنان به هرچه ما توجهه كهرده و
و تمجید كنیم ،حساس میشوند و كسی را كه ما دوست بهداریم و از

از آن تعری
ّ
مقربان خود بدانیم مورد اذیت و آزار قرار میدهند.

اما زمینههای دیگری مانند نقل به معنای روایات و جریان سازی علیه زراره نیز مهیتوانهد از

دیگر زمینههای ایجاد تعار
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روایات باشدكه در ادامه نوشتار بدان خواهیم پرداخت.

 .44رساله ابو غالب زرار ی.64 ،
 .45معجم رجال الحدیث ،ج ،7ص.245
 .46رجال الکشی ،ص.148

بررسی محتوای روایات لعن زراره بیانگر این مطلب است كه در هر سه روایت چرایهی لعهن

زراره ،اندیشۀ وی در بار موضور كالمی استطاعت دانسته شده است.

47

نگرش خاص «زراره» در بار استطاعت قبل ازفعهل ،موجهب سهؤالهها و واكنشههای منفهی

ز یههادی از سههوی همعصههران وی شههدن تهها آنجهها كههه مههردم خههدمت امههام صههادق
دراین باره نظر آن حمرت

را جویا میشهدند .امهام صهادق

فعل _ كه به زراره نسبت میدادند _ برائت خود را اعالم نمودند:

مههیرسههیدند و

از اندیشهه اسهتطاعت قبهل از

َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ
َّ َّ
َّ َّ م
48
َّ َّ م
یم َّمب ناِئ ،قال نإ َّّنا أ مع نآ نبذ نلك ق م ل َُ ََّ َّاَة َّو أ ََّ ناه نُ
لغس نمم ند نیآ و ُت ند ن
این اندیشه از دین من و پدرانم نیست .راوی در ادامه توضهیح مهیدههد كهه منظهور

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

 .2 - 3نقل به معنای روایات

سخن زراره و پیروانش است.

در واقع ،امام صادق

زراره را مورد نکوهش قرار نمهیدههد ،بلکهه از اندیشههای كهه بهه وی

در مسهلهای خاص (اسهتطاعت) نسهبت مهیدهنهد ،ناخرسهندی خهود را ابهراز مهینمایهد .بنها بهر
این ،احتمال میرود كه این روایات نقل به معنا شده باشندن یعنی امام از اندیشهه زراره در بهار

موضوعی برائت جستهاند ،ولی راویان آن را به شخص زراره نسبت دادهاند.

نقههل بههه معنهها مههیتوانسههته بههه طههور عمههدی و غیههر عمههدی صههورت گرفتهباشههد .گزارشهههای

صهریحی در ایههن زمینههه از امهام صههادق

عم ههد ،سهههخنان امهههام صهههادق

وجههود دارد كهه نشههان مههیدههد برخههی از اصههحاب بههه

را در بهههار زراره تحر یه ه

م ههیكهههردهانهههد .بهههر اسهههاس یکهههی از

گزارشهایی كه در دست است ،حمزه بن حمران خدمت امام صادق

عر

كرد:

َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ م
َّ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ م
ُ
میع نآ َُ ََّ َّاَة ق ال َّ ،فُ ال أ ا مَل أ مب ََّرأ نم مم َُ ََّ َّاَة ل نو ُِن مش نجْحغ َّف
َّباو نآ أ ك َّب نرئ َّ نم مم َّع
ن
َّ ُ َّ م ُ م
َّ َّ ُ ُ
َّ م ُ ُ َّ َّ م ُ َّ َّ م ُ َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
اهّلل
و ی ذكب ُف و ی ب ُ
ُف عه ُ ،فا مو َّی و عه ُ أل ََّ ُمو ن غ نُ ،ف أق ل َّم مم ق ال ه ذا فأ ا نإیل ن
س 49
نم مه ُُ َّب نن یء

بههه مههن خبههر رسیدهاسههت كههه شههما از عمههویم زراره برائههت جسههتهاید (ایههن مطلههب
درسههت اسههت؟) .امههام فرمههود :مههن از زراره برائههت نجسههتهامن بلکههه افههرادی نههزد مههن

میآیند و مسائلی از او ذكر و روایت میكنند و اگر ساكت باشم ،مرا الزام به جواب

دادن میكنند .پ
 .47همان ،ص.150 - 148
 .48همان ،ص.150
 .49همان ،ص.14

میگویم كه من از این قول برائت میجویم.

123

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

 .2 - 4جریان سازی علیه زراره «تاثیر جریانفکری متقابل در جرح زراره»

روایهات جهر و تعهدیل كمتهر بهدان توجهه شهده اسهت و

احتمال دیگری كه در حل تعهار

این پژوهش به دنبال تبیین آن است ،این است كه گروههی از شهیعیان در صهدد جر یهانسهازی

علیه یا له برخی دیگر بودهاند .پژوهش در متن روایات ،بیانگر آن است كهه در ههر سهه روایهت _

كه زرارة بن اعین مورد لعن قرار گرفته است _ موضور روایات مربوط به بحث استطاعت اسهت

و قول وی به استطاعت قبل از فعل ،یکی از مهمترین عوامل تمایز فکری جر یهان زراره ،از دیگهر

جریانهای امامی بود كه موجب آن شد در محافل امامی و غیر امامی به صهورت وسهیع ههدف
جریانسازی قرار گیرد .بدیهی است تبیین معنای استطاعت و دیهدگاهههای مختله

باره كمک شایان توجهی در فهم مسهله مینماید كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در ایهن

 .2 - 4 - 1استطاعت و جریانهای کالمی امامیه

استطاعت در ل ت به معنای توانایی 50و قدرت انجهام دادن كهار از سهوی انسهان اسهت.

51

برخهههی آن را اخهههص از قهههدرت مهههیداننهههد 52.و در اصهههطال كالمهههی ،اسهههتطاعت بهههه معنهههای

حالتیاست كهانسانرا بر انجامفعلقادر میسازد.

53

آغه ههاز طر مباحثیچوناسه ههتطاعت در سه ههد دوم هجه ههری قمه ههری اسه ههت .ایه ههن زمه ههان در

تاریخاندیش ه ه هۀ كالمه ه ههی ،دوره ته ه ههدوینآغازیندانش كالمبودهو پایه ه هههگذاریمکاتبمانه ه ههدگار و

مهم كالمههی در ایندورهصههورتپذیرفته اسهت .امامیههه نیههز در برابههر ایههن جر یههان بههیطههرف نبههوده و
موضع خود را به راهنمایی ائمه

اسهتطاعت ،همردیه

مشهخص كردنهد .در عصهر امهام صهادق

بحهث در بهار

بهها بحههث در بههار توحیههد و امامهت از مهمتههرین مباحههث كالمههی عصههر بههه

شههمار مههیآمههد 54.روایههات موجههود نیههز حههاكی از آن اسههت كههه ایههن مباحههث حتههی تهها زمههان امههام
رضا

چالشبرانگیز بوده است.

55

از زراره نیههز در اینبههاره موضههع كالمههی خاصههی مطههر شههده اسههت .از وی كتههابی بهها عنههوان
56
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 .50الصحا  ،ج ،ص.1255
 .51النهاین فی غر یب الحدیث و األثر ،ج ،ص.142
 .52مفردات ألفاظ القرآن ،ص.530
 .53رسائل الشر ی المرتمی ،ج ،ص.264
 .54ر.ک:رجال الکشی ،ص.556 - 555
 .55ر.ک :الکافی ،ج ،1ص.160
 .56ر.ک :مقاالت االسالمیین ،ص.12 - 11

برخ ه ههی از عالم ه ههان اه ه ههلس ه ههنت از نظر ی ه ههه وی در بح ه ههث اس ه ههتطاعت ب ه هههعنوان ب ه ههدعت

یادكردهانههد 58.برخههی از متکلمههان آن عصههر معتقههد بودنههد كههه خداونههد هنگههام خلهه انسههان،
اسهتطاعت انجهام كارههها را در وی نههاده اسهت ،ایههن گهروه بهه اختیههار گهرایش داشهتند .در برابههر،

گروهههی دیگههر معتقههد بودندكههه خداونههد همههان لحظههه انجههام كههار ،اسههتطاعت را در فههرد خلهه

میكند .بدینسان ،اختیار را از فرد میستاندند .معتقدان به اسهتطاعت بهه سهبب تالزمهی كهه
این باور با اختیار انسان داشت ،گاه به «قدری بودن» متهم شدهاند.
ت
قایالن به استطاعت نگهرش اختیهارگرا و مخالفهان معمهوال رویکهردی جبرگرایانهه داشهتهاند.
59

«اشههاعره» و «معتزلههه» دو جر یههان مهههم كالمههی اهههلسههنت ،از دیربههاز در ایههن مسهههله اختالفنظههر

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

االستطاعن و الجبر گزارششده كه در اختیار شیخ صدوق نیز بوده است.

57

داشهتند« .معتزلههه» بههر ایههن باورنهد كههه انسههان قبههل از انجهام هههر فعلههی ،توانههایی انجههام آن را دارد و
استطاعت ،قبل از فعهل اسهت 60.در مقابهل ،اشهاعره قایهل بهه اسهتطاعت مهع الفعهل بودنهد .ابهو

الحسن اشعری ،در كتاب اللمع تالش كرده است تا این اندیشه را اثبات كند و بهتفصهیل ،بهه

اشکالهای معتزله و دیگران پاسخ گوید 61.قاضی عبدالجبار معتزلی ،یکی از بزرگهان مکتهب

معتزله ،در نقد اشاعره مینویسد:

اشاعره در این زمینه دو نگرش دارند :فرقهای از آنان بر این باورند كه افعهال انسهان

دارای هیچ نحوه استطاعتی نیست و فرقهای دیگر معتقدند كه خدا برای هر فعل

در زمان انجام دادن آن ،قدرتی در آدمی ایجاد میكند كه او را قهادر بهر انجهام دادن

آن كههار خههاص مههینمایههد (اسههتطاعت مههع الفعههل) و نقههش بنههدگان در فعلههی كههه در
شهدن بهه ایهن فعهل اسهت ،نهه

باهر فاعل آن كار هستند ،تنهها پهذیرفتن و متصه
ت
62
این كه واقعا خودشان این افعال را انجام داده باشند.

امامیه نیز با رویکردهای متفاوتی به بررسی استطاعت انسان پرداخته و آرای مختلفی ابهراز

داشههته اند .متکلمههان در ایههن كههه اسههتطاعت انسههان در انجههام افعههال از سههوی خداونههد اسههت،
مناقشه نداشتند .اخهتالف آنهان در ایهن بهود كهه ایهن اسهتطاعت قبهل از شهرور فعهل در او وجهود

 .57رجال النجاشی ،ص.175
 .58ر.ک :لسان المیزان ،ج ،1ص.209
 .59رجال الکشی ،ج ،1ص.357
 .60شر االصول الخمسن ،ص.396
 .61ر.ک :اللمع فی الرد علی اهل الز ی و البدر ،ص .114 - 92
 .62شر االصول الخمسن ،ص.268
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دارد یا همزمان با شرور فعل از سوی خداوند در انسان آفریدهمیشود.

بحث از استطاعت در امامیه بیشتر در پی پاسهخ بهه ایهن سهؤال مطهر شهد كهه آیها مهیتهوان

معاصی عباد را به خداوند نسبت داد یا نه؟ از این رو است كه «برقی» روایات مربوط به بحهث

استطاعت را در كتاب المحاسن در باب «خل الخیر و الشر» آورده است 63و مرحهوم مجلسهی
نیز در باب موسوم به «نفی الظلم و الجور عنه تعالی» به بیان روایات میپردازد.

64

اشههعری در مقههاالت االسههالمیین از چهههار فرقههه در بههاره موضههور «اسههتطاعت» نههام مههیبههرد كههه

عبارتاند از:

 .1فرقهههه اول .شهههاگردان «هشهههام بهههن حکهههم» كهههه بهههر ایهههن باورنهههد كهههه اسهههتطاعتعبارتاز

گردآمدنپنج امر در كنار هم است :تندرستی ،رهاییاز شرایت محهیت ،زمهان ،ابهزاری كههفعلبا

آنانجههاممیگیههرد و سههببوارد كهههانگیزه رهدادنفعههلمیشههود .بههه نظههر آنههان ،برخههیاز اینامههور

پههیشاز فعههلوجود دارنههد و برخههی از آنههها تنههها در زمانفعلبهههوجود مههیآینههد .بهههعبارت دیگههر،
وقتیفعلبه ضرورت ،وجود مییابد كه خدا سببرا پدید آورد.

 .2فرقه دوم« .زرارة بن اعین» و «عبید بن زرارة» و «محمد بن حکیم» و «عبد اهلل بن بکیر» و

«هشام بن سالم جوالیقی» و «حمید بن ربا » و «مؤمن طهاق» هسهتند .اینهان بهر ایهن باورنهد كهه

استطاعت قبل از فعل و همان صحت جسمانی است و هر انسان سهالمی مسهتطیع اسهت .از

هشام بن سالم نیز قریب به همین مطلب نقلشده است.
 .3فرقه سوم .شاگردان «ابو مال

حمرمی» هستند كه اسهتطاعت را مهع الفعهل مهیداننهدن

البته با ایهن تفهاوت كهه انسهان بها توانهایی خهود ،نهه دیگهری قهادر بهه انجهام فعهل اسهتن ههر چنهد

«زرقان» از وی حکایت كرده است كه اسهتطاعت را قبهل از فعهل مهیدانهد ،چهه در انجهام و چهه
در ترک آن.

 .4فرقه چهارم .گروهی كهه معتقدنهد انسهان بها توجهه بهه ابهزاری كهه پیهدا مهیكنهد ،از جهتهی

قادر و از جهتی غیر قادر به شمار میآید.

65

همان طور كه از گزارش پیدا است ،دو گرایش از این چهار گهرایش اصهلی مر بهوط بهه زراره و

هشام بن حکم بوده است.

موضور استطاعت ،همان گونه كه محل بحث متکلمان امامی عراق بوده ،در قم و ری نیهز
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 .63المحاسن ،ج ،1ص.283
 .64ر.ک :بحار االنوار ،ج ،5ص.30
 .65مقاالتاالسالمیین ،ص.12 - 11

و اإلسه ههتطاعن و األفاعیه ههل و البه ههدام» را به ههه رشه ههته تحریه ههر در آورده اسه ههت 66.در حه ههوزه ری نیه ههز

«محمههد بههن جعفههر اسههدی» صههاحب كتههابی در ایههن موضههور بههوده اسههت كههه شههیخ طوسههی از
ایههن كتههاب بهها عنههوان «الههرد علههی أهههل االسههتطاعن» یههاد مههیكنههدن 67امهها نجاشههی عنههوان كتههاب

وی را «الجبهر و االسههتطاعن» مههیدانههد 68كههه شههاید نههابر بههه یههک كتههاب باشههد .بررسههی محتههوایی
روایاتی كه از طری وی در بار اسهتطاعت بیانشهده 69،حهاكی از آن اسهت كهه ردی بهر جبر یهان

بوده است.

نجاشی برای «محمدبن ابیعمیر» كتابی با عنهوان «اإلسهتطاعن و األفاعهل و الهرد علهی أههل

القدر و الجبر» گزارش مهیكنهد 70.همان گونهه كهه از عنهوان كتهاب برمهیآیهد ،ایهن كتهاب ردی بهر

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

طرف ههدارانی داش ههته اس ههت« .عب ههد اهلل ب ههن جعف ههر حمی ههری» ش ههیخ قمی ههین ،كت ههاب «التوحی ههد

دیههدگاه اشههاعره و معتزلههه بههوده اسههت« .علههی بههن عبههد اهلل ابههو الحسههن عطههار قمههی» نیههز كتههاب

«االستطاعن علی مذاهب أهل العدل» را به رشته تحریر درآورده است.

71

 .2 - 4 - 2تقابل جریان فکری زرارة بن اعین و جریان هشام بن حکم

از میان فرق چهارگانهای كه در بار موضور استطاعت معرفی شد ،تقابل دو مکتهب «زرارة

بن اعین» _ كه همفکر هشهام بهن سهالم بهوده _ بها «هشهام بهن حکهم» بهه خهوبی نمایهان اسهت .در
ادامه به تبیین بیشتر این دو جریان فکری خواهیم پرداخت.

72

زراره بر این باور بود كه استطاعت ،تندرستی و سالمتی جسم شهخص اسهت .در نظهر وی،

مسههتطیع كسههی اسههت كههه بیمههار نباشههد .كسههانی چههون «هشههام بههن سههالم جههوالیقی»« ،بر یههد بههن

معاویه عجلی»« ،عبید بن زرارة»« ،محمد بن حکیم»« ،عبداهلل بن بکیهر»« ،حمیهد بهن ر بها » و

«مؤمن طاق» نیز قایل به چنین نظری بودند.

73

زراره ،در تفسیر استطاعت برای حج معتقد بود ،فرد دارای توانایی جسمی ،حتی ا گهر حهج

 .66رجال النجاشی ،ص.219
 .67رجال الطوسی ،ص.425
 .68رجال النجاشی ،ص.373
 .69ر.ک :الکافی ،ج ،1ص.79
 .70رجال النجاشی ،ص.327
 .71همان ،ص.254
 .72به نظر مهیرسهد اخهتالف میهان ایهن دو جر یهان فکهری فقهت در موضهور اسهتطاعت نبهوده اسهت ،كتهاب «مهابین هشهام بهن
حکم و هشام بن سالم فی األروا و القیاس و المحدثین المختلفین و الجنه و النار» از عبد اهلل بن جعفر حمیهری حها كی
از آن است كه اختالف در موضوعات مختل دیگری هم بوده است.
 .73مقاالت االسالمیین ،ج ،1ص.12 - 11
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نرود و عمل حج را انجام ندهد ،مستطیع بوده است.

74

از معتزله «بشر بن معتمر»« ،ثمامه بن اشرس» و «غیالن» نیز بر این عقیده بودند .از ایهنرو
75

است كه زراره به مسلک قهدری مهتهم شهده اسهتن چرا كهه وی ،هماننهد معتزلهه ،اسهتطاعت را

قبههل از فعههل مههید انسههت 76.زراره معتقههد بههود كههه خداونههد اسههتطاعت را پههیش از عمههل خل ه
میكند ،نه ضمن آن.

77

مؤ یههد ایههن مطلههب ،روایتههی اسههت كههه در آن آمههده اهههل قههدر بههر ایههن بههاور بودنههد كههه صههحت

جسمانی شرط استطاعت حج است و استطاعت قبل از فعل است _ همان گونهه كهه بهه زراره

نسههبت مههیدهنههد _ ولههی امههام جعفههر صههادق

اسههتطاعت را بههه داشههتن زاد و توشههه و نیههز اذن

خداوند معنا فرمود و معنای استطاعت قدریها را نفی نمودهاند:
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اهّلل ََّ َّعایل نؤ ا نلك
فهو ُت ْحج حی یأاف

سکونی از امام صادق

روایت كهرده اسهت :مهردی قهدری از امهام

پرسهید :ای

پسر رسولخدا ،نظرت در بار سخن خداوند متعال كه میفرماید« :و بهرای خهدا بهر
مهردم اسهت كههه آهنهگ خانهه (او) كننههد ،آنهها كههه توانهایی رفهتن بههه سهوی آن دارنههد»
چیست؟ آیا خداوند برای مردم استطاعت قرار نداده است؟ امام فرمود:وای بر
تون استطاعت به معنای زاد و توشه است و استطاعت بدنی مورد نظر نیست .مرد
دو ب ههاره پرس ههید :په ه هرگ ههاه زاد و توش ههه داش ههت ،یعن ههی مس ههتطیع اس ههت؟ (وی
مهیخواسهت ایهن نتیجههه را بگیهرد كهه اسهتطاعت قبههل از فعهل اسهت) .امهام پاسههخ
داد :خیر ،نه آن گونه كه تو میاندیشهی ،گهاه مهیبینهی كهه فهردی مهال ز یهادی دارد و
حج نمیگذارد ،مگر این كه خداوند به وی اذن دهد.

نظههر زراره در اینبههاره چههالش برانگیههز بههود و مخالفههت اصههحاب امامیههه را برانگیخههت .تقابههل
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 .74همان.
 .75همان.
 .76ر.ک :شر االصول الخمسن ،ص.217
 .77ر.ک :رجال الکشی ،ج ،1ص.366
 .78الکافی ،ج ،ص.268

مخالفت است.
َ َ
«هشام بن حکم» از اصحاب امام صادق

و امام موسهی كهابم

اسهت و مباحثهههای

زیادی در اصول و دیگر مسائل با مخالفین داشته است 79.كتابی با عنهوان «االسهتطاعن» بهرای

او معرفی شده است.

80

از جمله پیروان مکتب هشام بن حکم _ كه در این باره دست بهه قلهم بردهانهد _ عبارتانهد
بههن عبههدالرحمن» و «محمههد بههن الخلیههل معههروف بههه

از« :فمههل بههن شههاذان نیشههابوری»« ،یههون

سکاآ» كه متکلمانی برجسته و از اصهحاب «هشهام بهن حکهم» بودنهد و كتابههایی بها عنهوان

«االستطاعن» از همه آنها گزارششده است.

81

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

جریان فکری زراره با جریان فکری هشام بن حکم در بحث استطاعت به خوبی نمایانگهر ایهن

از دیدگاه جریان هشام بهن حکهم ،افهزون بهر دو عنصهر سهالمتی و داشهتن زاد و توشهه ،توفیه

نیز شرط معنایافتن استطاعت است و توفی را خداوند ضمن عمل میدههد و اسهتطاعت ههم

در لحظه عمل به همراه اذن و اراده الهی حاصل میشود.

از اندیشههای دیگر زراره _ كه مورد نقد اصحاب «هشام بن حکهم» قهرار گرفهت _ رأیگرایهی

وی بههود .جنهها آل اعههین (زراره) و پهه

از او «عبههد اهلل بههن بکیههر» ،بههه عمههل به گونهههای از رأی

شناختهشده بودند تا آنجا كه رأیگرایی زراره از سوی رجال مکتب هشام بن حکم _ كه خهود
به شیوههای اجتهادی گرایش داشتهاند _ بهنقد گرفته شده است 82.روایهاتی دال بهر رأیگرایهی
زراره نیسهتندن بههه عنههوان نمونهه ،در روایتههی راوی در بههار حکههم مسههلهای از زراره سههؤال مههیكنههد.

هنگامی كه وی پاسخ میدهد ،راوی دوباره پرسش میكند :آیا این حکم را بر اساس رأی خود

میدهی؟ زراره در پاسخ میگوید:

أ لغس رُ رأی غر مم أثر

83

بها طههر ایههن مقهدمات و شههناخت جر یههانههایی كههه در میههان امامیهه در بههار موضههور كالمههی

اسههتطاعت وجههود داشههت ،پههژوهش نشههان مههیدهههد در روایههاتی كههه زرارة بههن اعههین مههورد لعههن

قرارگرفت ههه اس ههت .موضهههور روای ههات مر بهههوط ب ههه بحهههث اس ههتطاعت اسهههت 84و دی ههدگاه وی بهههه
 .79الفهرست ،ص.493
 .80رجال النجاشی ،ص 433و .175
 .81الفهرست ،ص389ن رجال النجاشی ،ص.307
« .82گرایشهای فقه امامیه در سده دوم و سوم هجری قمری» ،ص.22
 .83ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،7ص.235
 .84ر.ک :به روایات نقل شده در متن.

129

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره اول

هتطاعت قبهل از فعهل یکهی از مههمتهرین عوامهل تمهایز فکهری جر یهان زراره از دیگهر جریانهههای
اس
ِ
امامی بوده كه موجب شد در محافل امامی و غیر امامی به صورت وسهیع ههدف جر یهانسهازی

قرار گیرد.

این نوشتار بر آن نیست كه مذهب و جریانی را تهییهد یها رد نمایهد ،بلکهه ههدف آن آشهنایی

با جریانهای كالمی و تهثیر جریانها در جر راویان است .همان گونه كه پهیشتهر اشهاره شهد،
جر یههان فکههری زرارة بههن اعههین در تقابههل بهها جر یههان هشههام بههن حکههم بههوده اسههت و در موضههوعات

مختل

كالمی از جمله استطاعت و رأیگرایی مورد نقد گروه مقابل بودند .لذا این احتمال _

كههه بیشههتر گزارشهههای جههر «زراره» از سههوی جر یههان طرفههدار هشههام بههن حکههم نقههل شههده باشههد _

منتفی نیست.

در نمودار شماره ( )1و ( )2نشان داده شهده اسهت كهه از تعهداد سهی روایتهی كهه در آنهها زراره

مورد جر قرار گرفتهه اسهت ،تعهداد پهانزده روایهت بهه حلقهه مشهترک محمهد بهن عیسهی عبیهدی

مههیرسههد .اشههتراک جمیههع اخبههار قادحههه بههه محمههد بههن عیسههی قرینهههای بههر انحههراف وی از زراره
است .كشی او را منتسهب بهه جر یهان هشهام بهن حکهم معرفهی كهرده اسهتن 85اضهافه بهر ایهن كهه

محمد بن عیسی تمعی
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شده است.

86

 .85رجال الکشی ،ص.538
 .86ر.ک :الفهرسههت ،ص402ن معجههم رجههال الحههدیث ،ج ،17ص115 - 113ن التحری هر الطاووسههی ،ص240ن همهههان ،ج،20
ص.119

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه
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132

رجالیان در بار راهکارهای حل تعار

در پیش گرفتهاندن برخی با اتکای به ضع
بر تقیه نمودهاند.

روایات جر و تعهدیل زراره ،راهحلههای متفهاوتی
سند آنها را كنار گذاشتهاند و برخهی آنهها را حمهل

_ روایات ذم زراره به علت نقل به معنای نادرست روایات امام معصوم

بود.

_ در روایاتی كه زرارة بهن اعهین مهورد لعهن قرارگرفتهه اسهت ،موضهور روایهات مر بهوط بهه بحهث
استطاعت است و دیدگاه وی به استطاعت قبهل از فعهل یکهی از مهمتهرین عوامهل تمهایز

فکههری جر یههان زراره از دیگههر جریانهههای امههامی بههوده كههه موجههب شههد ،بهصههورت وسههیع

هدف جریانسازی حلقه فکری هشام بن حکم قرار گیرد.

بررسی روایات لعن «زرارة بن اعین» با توجه به جریانهای کالمی امامیه

نتیجه

_ نیمهی از روایهات جهر بهه حلقههه مشهترک محمهد بهن عیسهی مههیرسهد كهه متعله بهه حلقههه
فکری هشام بن حکم است.
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