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چکیده

درباره زرارة بن اعین ،از اصحاب امام باقر و امام صادق و از راویاا مهار ر و
در خ ر اعتماد شیعه ،روایات مدح و ذم متعددی وارد شده ،اما دانهمندا امامیه با ت جیه
روایات ذم ،از منظر تقیه یا ضعف سند یا ضعف ماتن ،وی را ت ییاک دردهاناد ،بکهاه در
عبدال قفاری،
ل
شمار برترین راویا و خ اص اصحاب اماما به شمار آوردهاند .ناصر بن
از عکمای معاصر وهابی ،در دتاب اص ل مذهب الهیعة ،با استناد به روایاات ذم و لعان،
این راوی بزرگ را بهجد نقد می دند و با ترسیم چررهای دذاب از وی مید شد بخا
چهمگیری از روایات شیعه را ،ده از طریک زراره نقل شده است ،دذب و ناامعتبر جکا ه
دهد .این ن شتار با بررسی مستندات قفاری نها داده است ایرادهاا و اشاهالهای وی
وارد نیست و زراره از اترام های واردشده ،مانند جرح روایات ،روایات لعن ،مالقاتنهرد
با امام باقر  ،و سرپیچی از دست رهای امام ،مبرا است.
کلیدواژهها :زرارة بن اعین ،قفاری ،اص ل مذهب الهیعة ،لعن ،تقیه.
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مقدمه

درباره زرارة بن اعین ،از راویان در خور اعتماد شیعه ،روایاا

رراوانای از اماماان ن ا

کرده است .با این حال ،روایتی نیز در ذم وی وارد شاده کاه دانشامندان شایعه هو یاه

کرده اند .قفاری 9در کتاب اصول مذهب الشیعة ،با استناد به آن روایت ،وی را ن د کارده
و با این ادعا که امام صادق

در زمان خودش محتارم باوده و وارورهی بارای ه یاه

مطرح نبوده است ها کسی به یارانش آزاری برسااند ،هو یاه ه یاه را نمایپاذیرد ،بلهاه

مدعی شده است زراره با امام باقر مالقاا
عالوه بر دروغبستن به امام صادق

نداشاته و بارده و اسایری مسایحی باوده و

 ،سخنانی ناروا را ع به وی بیان میکارده اسات

چنین رردی باید طرد شود یا دستکم دربارهاش هوقف گردد (نک :.قفاری- 873/9 :9191 ،

 .)838در ادامه ،این ادعاها را بههفصی  ،ن
خواهیم داشت بر شناخت زراره.

و بررسی خواهیم کرد .اما در آغااز ،گاذری

زراره
زرارة بن اعیَن بن سُنسُن شیبانی؛ نامش عبد ربه است و ل بش زراره (طوسی ،بیتاا،111 :
1

ش891؛ حلى919 :9838 ،؛ ابنندیم .)118 :9839 ،بنا به گفته نجاشی ،آزادشده بنيشیبان باوده
(نجاشی ،971 :9117 ،ش ،)198اما به گفته شیخ طوسی و ابنندیم ،پدرش برده رومی بارای
مردی از بنیشیبان بوده و قرآن را یاد گررت و سپس آزاد شد (طوسی ،بیتا ،111 :ش891؛

ابنندیم111 :9839 ،؛ نیز نک :.برقى91 :9838 ،؛ حلى .)919 :9838 ،کنیهاش ،ابوالحسن (نجاشی،

 ،971 :9117ش198؛ طوساای ،199 :9839 ،ش )1711و ابااوعلی (طوساای ،باایتااا ،111 :ش891؛

ابنندیم )111 :9839 ،است .ساکن کوره (طوسی ،199 :9839 ،ش )1711و استاد راویان بزرگ

امامیه در زمان خودش ،بلهه برهر از آنها بوده (نجاشای ،971 :9117 ،ش )198و ث اه اسات

و اماام صاادق روایات کارده اسات
(طوسی ،887 :9839 ،ش )1191و از امام باقر
(همان) .وی قاری ،ر یه ،متهلم ،شاعر ،و ادیب است و در روایاهش بارضیلت ،متادین و
راستگو است (نجاشی ،971 :9117 ،ش ،)198بلهه از راستگوهرین و برهرین مردم زماان

خود بوده (حلى )919 :9838 ،و اوصارش روشنهر از آن است که نیاز باه هووایح داشاته
باشد (همان .)917 :ررزندان زراره و برادران و برادرزادگانش نیز اها داناش باودهاناد و
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کتاب های متعدد و روایت های رراوانی از آنها ن

شده است (طوسای ،بایتاا 111 :و ،191

ش891؛ نیز نک :.ابوغالب زرارى 998 :9199 ،و 991؛ ابننادیم 118 :9839 ،و  .)111وی در ساال

 051ه.ق .از دنیا ررت (نجاشی ،971 :9117 ،ش198؛ طوسی ،199 :9839 ،ش.)1711

8

بررسی ادعاهای قفاری
 .1تضعیفهای روایات
 .1 .1روایات لعن

قفاری میگوید:

ابوعبداهلل گفته :هیچکس در اسالم ،همانند بدعتهای زراره ایجاد نهارد لعنات
1

خدا بر او باد .نیز گفته :زراره از یهود و نصارا و کساانی کاه گفتناد باا خداوناد

شریک های سه گانه است ،بدهر است .کشی نیز از اباعبداهلل روایت کرده کاه ساه

بار زراره را لعنت کر د و گفت خداوناد قلاب زراره را دگرگاون کارده اسات و
روایا

بررسی

دیگری نیز در ذم وی ن

پس از بررسی مجموعه روایا

کرده است (قفاری 871/9 :9191 ،و .)831

ذم زراره ،که کشی در ر الش ن ا کارده (ناک :.كشاى،

 ، 919- 918 :9813روشن شد زراره در چهار روایت به صور

لعان ماذمت شاده اسات

(نک :.همان ،917 :ح 181و  ،913ح 187و  ،911ح 119و ح)111؛ باه ایان صاور

کاه در ساه

روایت بههنهایی (نک :.همان ،917 :ح 181و  ،911ح 119و ح ،)111و در یک روایات نیاز باه
همراه بُرید لعن شده است (نک :.همان ،913 :ح .)187در آغاز ،این چهار روایت را بررسی

میکنیم و نشان خواهیم داد همه آنها وعف سندی دارد.
« .0.0.0حدثني أبو عفر محمد بن قولویه قال حدثني محمد بن أبي ال اسم أبو عباد
اهلل المعروف بما یلویه عن زیاد بن أبي الحالل قاال قلات ألباي عباد اهلل

إن زرارة

روى عنك ري االستطاعة شیئا  ...ر ال لیس ههذا سألني و ال ههذا قلت کذب علي واهلل
کذب علي واهلل لعن اهلل زرارة لعن اهلل زرارة لعن اهلل زرارة» (همان ،917 :ح.)181
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بررسی

این روایت به دلی ارسال ،وعیف است .زیرا راویان واسطه ،بین محمد بن أبي ال اسام

ها زیاد بن ابیالحالل ،حذف شدهاند هوویح اینهه ،محمد بن ابی ال اسم چند طب ه بعاد
از زیاد بن ابی الحالل قرار دارد .زیرا نجاشی میگوید« :محمد بن ابي ال اسم از بزرگان

قم و ث ه و داماد احمد بن ابي عبداهلل برقي 1است و باا دختارش ازدواک کارده اسات»

(نجاشی ،818 :9117 ،ش .)117احمد بن ابي عبداهلل برقي نیاز از اصاحاب اماام اواد

(نک :.همان )11 :است .بناابراین ،باین محماد بان

(نک :.برقى )17 :9838 ،و امام هادی

ابی ال اسم ،که معاصر و داماد برقی است ،ها زیاد بن ابایالحاالل ،کاه از اصاحاب اماام
(ناک :.هماان ،113 :ش)1911
باقر (نک :.طوسی ،989 :9839 ،ش )9111و امام صاادق
است ،یک ها چند راوی راصله است.

« .2.0.0حدثني حمدویه قال حدثني محمد بن عیسی عن یونس عن مسامع کاردین

أبي سیار قال سمعت أباعبداهلل

ی ول لعان اهلل بریادا و لعان اهلل زرارة» (كشاى:9813 ،

 ،913ح.)187

بررسی

در سند این روایت ،محمد بن عیسی قرار دارد و از یونس ن

روایت کرده است ،حال

آنهه محمد بن حسن بن ولید 9،متفردا محمد بن عیسی از یونس بان عبادالرحمن را
7
وعیف شمرده است (نک :.نجاشی ،888 :9117 ،ش.)319
به عالوه ،درباره محمد بن عیسی نهته شایان هاو هی و اود دارد کاه باا هو اه باه

ریان های کالمی و ر هی آن زمان ،در خور هأم اسات؛ هووایح اینهاه ،احتماال دارد

روایا

ناظر به رح و ذم ابر ،در ه اب

ریان رهاری زرارة بان اعاین و هشاام بان

حهم ریشه داشته و برخی پیروان ریاان رهاری هشاام ،بارای هضاعیف زراره از ایان

شیوه بهره برده باشند یهی از نشانههای هأیید این مدعا آن اسات کاه موواوک یهای از

روایاهی که در آنها زراره لعن شده استطاعت است (نک :.كشاى ،917 :9813 ،ح 3.)181ایان
موووک ،یهی از عوام مهم همایز رهری زراره از دیگر ریاانهاای رهاری امامیاه ،از

مله حل ه رهری هشام بن حهم ،است .از دیگر نشانههای هأییاد ایان مادعا آن اسات
که از حدود  01روایت ناظر به رح ابر 05 ،روایت آن به حل ه مشاتر محماد بان
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عیسی عبیدی می رسد؛ کسی که کشی وی را به ریان رهری هشام بان حهام منتساب
کرده و ر الیون دیگر نیاز او را هضاعیف کارده اناد (ناک :.موساوینیاا.)988- 981 :9811 ،

شهید ثانی نیز با وعیفدانستن محمد بن عیسای ،قرارگاررتن وی در طریاق مجموعاه

روایا

ذم زراره را قرینه مهمی بار رویگردانای و ادایی وی از زراره دانساته اسات

(اردبیلی.)811/9 :9889 ،

 .0.0.0بهذا االسناد عن یونس عن إبراهیم المؤمن عن عمران الزعفراني قال سمعت
ی ول ألبي بصیر یا أبا بصیر و کنی اثني عشر ر ال ماا أحاد أحاد راي
أبا عبد اهلل
االسالم ما أحد

1

زرارة من البدک علیه لعنة اهلل هذا قول أباي عباد اهلل (كشاى،911 :9813 ،

ح.)119

بررسی

در سند این روایت ابراهیم المؤمن و عمران زعفرانی مجهولاناد (ناک :.موساوی خاویی،

 ،119/7 :9191ذیل ح )99و بری

بن احمد نیز هوثیق نشده است (نک :.همان ،181 :ذیل ح9

و  ،189ذیل ح.)1

 .4.0.0حدثني حمدویه بن نصیر قال حدثني محمد بن عیسی عن عمار بن المباار

قال حدثني الحسن بن کلیب األسدي عن أبیه کلیاب الصایداوي أنهام کاانوا لوساا و
قاال رابتادأ أباو عباد
معهم عذارر الصیرري و عدة من أصحابهم معهم أباو عباد اهلل
من غیر ذکر لزرارة ر ال لعن اهلل زرارة لعن اهلل زرارة لعن اهلل زرارة ثاال

اهلل

مارا

(كشى ،911 :9813 ،ح.)111

بررسی

در سند این روایت ،عمار بن مباار  ،مهما

91

اسات و حسان بان کلیاب اسادی نیاز

مجهول است (موسوی خویی ،111/7 :9191 ،ذیل ح.)91
99

نتیجه اینهه پس از بررسی روایا

سندی وعف دارند و چون در م ام اثبا
این روایا

لعن زراره ،روشن شد همگی آن روایا  ،از نظر
ادعا ،روایت وعیف در خور اساتناد نیسات،

نیز دست کم به سبب وعف سندی ،در خور استناد و اعتنا نیست بنابراین،

پاسخ این قسمت از کالم قفاری نیز روشن میشود که گفته است« :حتی اگر بگوییم آن
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مذمت ها از روی ه یه بوده ،نباید به این حد از ههفیر و لعن برسد» (قفاری.)831/9 :9191 ،

زیرا اساس مدعایش بر روایتهای وعیف چیده شده است

 .2 .1روایات توهینآمیز

 .0.2.0قفاری می گوید« :زراره همواره می گفت« :و اما عفر؛ پس در قلب من نسبت به
او رویگردانی است» ،و زراره دلی آن را اینگونه گفته که «ابااعباداهلل زشاتیهاایش را
آشهار کرده است»» (همان 831/9 :و .)839

بررسی

سند این روایت چنین است« :حدثنا محمد بن مساعود قاال حادثنا بریا بان أحماد

الفاریابي قال حدثني العبیدي محمد بن عیسی عن یاونس بان عباد الارحمن عان ابان
مسهان قال سمعت زرارة ی ول ( »...كشى ،911 :9813 ،ح .)113در سند این روایت بریا

بن احمد راریابی قرار دارد و چند روایت دیگر که در ذم ابر وارد شده نیاز از طریاق
همین ررد ن شده است .موسوی خویی همه این روایتها را به دلی ث هنبودن بری
بن احمد وعیف دانسته است (برای نمونا ،،ناک :.موساوی خاویی ،181/7 :9191 ،ح 9و ،189

ح.)1

قفاری به پاسخ موسوی خویی ایراد گررته است که:
هضعیف سندی مد نظر خویی وارد نیست .زیرا وی برائی  91بن احماد را ،کاه
از راویان روایاا

ذم زراره اسات ،مجهاول دانساته ،در حاالی کاه وی مجهاول

نبوده ،بلهه به گفته اردبیلی «در کش اقامت داشته و روایاا

عراق و قم و خراسان ن

بسایاری از عالماان

کرده است» (قفاری.)082/0 :0405 ،

برخالف ادعای قفاری ،موسوی خویی نگفته برئی بن احمد مجهاول اسات بلهاه

گفته «هوثیق نشده است» (موسوی خویی ،181/7 :9191 ،ذیل ح 9و  ،189ذیل ح 1و ج)911/91

98

و سخن موسوی خویی درست است .زیرا هنها اطالعی که در کتابهای ر االی معتبار

درباره وی ثبت شده ،بیان شیخ طوسی است که گفته است « :برئی بن احمد راریاابی،

کنیه اش ابامحمد است و در کش اقامت داشته و از علمای عراق و قم و خراسان بسایار
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روایت کرده است»( 91طوسی ،193 :9839 ،ش )9111و ظاهراً کتابی نیز داشته که کشای در
روایت کرده است (ناک :.كشاى ،818 :9813 ،ح 719و  ،197ح 111و ،137

چند ا از آن ن

ح )9111اما این هوویح ها داللتی بر هوثیق وی ندارد .بهعالوه ،در کتااب کااری و دیگار
کتب اربعه ،روایتی از وی یارت نشد

 .2.2.0قفاری می گوید« :و فای زراره بر اباعبداهلل 91ها آنجا رسید که ساخنان بادی

درباره اش گفت» (قفاری 831/9 :9191 ،و  .)839سپس به روایتی اشاره می کند که محتاوای
زشت و اهانتآمیزی دارد (نک :.همان).

99

بررسی

سند این روایت چنین است« :یوسف قال :حدثني علي بن أحمد بن ب اح عن عمه عان

زرارة قال ( »...كشى ،911 :9813 ،ح191؛ موسوی خویی ،183/7 :9191 ،ح .)7یوسف و علی بن
أحمد بن ب اح و عمویش ،همگی مجهول اند و در کتابهاای ر االی ،اطالعای از آنهاا
ثبت نشده است .بنابراین ،روایت از حیث سند بهغایت وعیف است از نظر محتوا نیاز
اهانت آمیز است .بنابراین ،وعفش آشهار است .موسوی خویی از اینهه کشی و طوسی
این روایت را ن کرده اند ،بهشد اظهار شگفتی کرده و گفته« :این روایت باا م اام و
اللت زراره ،هیچ هناسبی ندارد و بطالنش ی ینی است و همه راویانش نیز مجهولاند»

(همان).

 .3 .1دیگر روایات تضعیف

هوویح دیگر روایا

مذمت ابر را با بیان اشهالی از قفاری به دیدگاه موسوی خاویی

در این باره ذکر میکنیم .قفاری به موسوی خاویی ایاراد گررتاه اسات کاه« :وی بارای
رهایی از روایا

ذم زراره ،برخی از آنها را بر ه یه حم کرده و برخی دیگر را از نظار

سندی وعیف دانسته است» (قفاری.)831/9 :9191 ،

بررسی

موسوی خویی هحلی مفصلی از روایا

ذم زراره ،که کشی در ر الش ن

كشى ،)919- 918 :9813 ،مطرح ،و آنها را به سه دسته ه سیم کرده است:

کرده (ناک:.

 / 01پژوهشنامه امامیه ،سال سوم ،شماره ششم

الف « .روایاهی که داللت دارند بر اینهه زراره در امامت [اماام کااظم هردیاد داشاته

است» (موسوی خویی .)181/7 :9191 ،وقتی امام صادق

از دنیا ررات ،زراره ررزنادش

عبید را به مدینه ررست اد ها از امر امامت خبر بیاورد که برای عبداهلل است یا [امام کاظم،
اما پیش از بازگشت عبید ،زراره از دنیا ررت (همان) .موسوی خویی شش روایات نااظر

به این موووک را ن

کرده و سپس چهار روایت آن را به سبب و ود راویان مجهول،
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از لحاظ سندی وعیف هوصیف کرده است (همان 181 :و  ،189ح .)1- 9دو روایات دیگار

که از نظر وی صحیح السندند (نک :.هماان ،188 :ح 1و  ،)9بیاانگر زماانی اسات کاه اماام
صادق

از دنیا ررته ،و زراره پسرش را برای هفحص و ستو و از امام بعادی باه

مدینه ررستاده بود .اما پیش از بازگشت وی ،از دنیاا ررات .زراره پایش از راوهش ،باه
ایمانش به امام وا بالطاعه اقرار کرد (همان .)181 :موسوی خویی در ادامه مینویسد:

این دو روایات ،بار وهان یاا ماذمت زراره داللتای نادارد .زیارا مطاابق برخای

روایا  ،بر هر مهلفی وا ب است امام زماان خاود را بشناساد و در صاور
93

رو

وی ،برای شناخت امام بعدی ،ستو و و هفحص کند و اگر مهلاف در

زمان ست و ویش برای شاناخت اماام از دنیاا بارود ،معاذور خواهاد باود و

التزامش به امام وا بالطاعه کاری است ،هرچند ررصت نیارتاه کاه شاخص وی
را بشناسد؛ همانگونه که درباره زراره چنین شد (همان 181 :و .)188
91

از اینرو ،در این دو روایت صحیح الساند نیاز زراره مصاداق «مُهاا رراً إرلَای اللَّاهر وَ

رَسُولره» (نساء )911 :معرری شده است (همان.)188 :

ب « .روایاهی که داللت دارند بر اینهه زراره مطالبی گفته که با ایمانش مناراا

دارد»

(موسوی خویی .)181 :9191 ،موسوی خویی هفت روایت را برای این دسته ذکر مایکناد

(نک :.همان ،183- 181 :ح .)7- 9سپس پنج روایت را به دلی راویانی که هوثیق نشدهاند 11یا
11
19
وعیف یا مجهول هستند ،وعیف دانسته (نک :.هماان ،187- 181 :ح 9و  1و  8و  1و  9و
 )7و یک روایت را صحیح اما راقد محتوای واقعی برای ذم زراره قلماداد کارده اسات

(نک :.همان 181 :و  ،181ح.)1

ک« .روایاهی که بر قدح زراره از سوی امام داللت دارند» (همان .)183 :موسوی خویی

 20روایت برای این دسته ذکر میکند (نک :.همان .)111- 183 :وی بسیاری از این روایا
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را به دلی راویانی که هوثیق نشدهاند 18یا راویانی که وعیف 11یا مجهول 11یا مهم  19یاا
مشتر

بین ث ه و غیرث ه هستند وعیف دانسته است (نک :.همان ،181 :ح 8و  ،111ح 1و
17

ح 9و  ،119ح 91- 3و  ،118ح 99و  ،111ح 91و  11و  )11و برخی روایا

کرده (نک :.همان ،111 :ح 91- 98و  ،111ح )19و برخی دیگر از روایاا

را مرسا قلماداد

را از لحااظ متنای

هحریفشده میداند (نک :.همان 118 :و  ،111ح .)93موسوی خویی در پایان مینویسد:

ذم ،به سبب وعف ساندیای کاه دارناد ،صدورشاان از معصاوم

بیشتر روایا

ثابت نیست .آنهایی هم که صدورشان ثابت شود ،گریزی نیسات مگار آنهاه بار
ه یه حم شود .زیرا امام نه به صور

واقعی ،بلهه باه دلیا هو اه باه زراره و

اهمیتدادن به ایگاه وی [و در امان ماندن او از خطرهای ههدیدکننده بارایش
عیبی بیان میکرده است (نیز نک :.مامقانی( )917/13 :9119 ،همان.)111 :

سپس برای هأیید این نظر به روایت عبداهلل بان زراره (ناک :.كشاى،919- 983 :9813 ،
13

ح )119و روایت حمزة بن حمران (نک :.همان ،919 :ح )188استشهاد میکند (نک :.موسوی
11

خویی 111/7 :9191 ،و .)119

دقت در متن روایا

عبداهلل بن زراره و حمزة بن حمران گویای این مطلاب اسات

که برخی راویان ،آگاهانه یا ناآگاهانه و با ن

به معنا ،سخنان امام صادق

را هحریف

میکردند .زیرا در این روایا  ،امام برائت از زراره و لعن وی را انهاار کارده و برائات
خود را ناظر به سخنان و دیدگاههای نادرستی دانسته که به ایشان گازارش دادهاناد اماا

برخی راویان ،آن نفی و برائت امام را به زراره ،که به گمان آنها گوینده آن ادعاهاا باود،

نسبت میدادند (نک :.موسوینیا.)918 :9811 ،

بنابراین ،ایراد دیگر قفاری که میگوید « شیوخ شیعه چگونه رردی با ایان در اه از

رح را هوثیق میکنند ،در حالی که این ههفیر و لعانهاا از کسای کاه باه اعت ااد آنهاا

معصوم است صادر شده است؟» (قفاری )839/9 :9191 ،وارد نیست .زیرا ،همانگوناه کاه
گذشت ،همه روایا

حاوی لعن زراره ،و بیشتر روایاا

ذم وی ،واعف ساندی دارد.

بنابراین ،صدورش از معصوم ثابت نیست و نمیهوان باه آن اعتناا و اساتناد کارد ،مگار
اندکی از روایا

در برابر روایا

که اگر صدورش ثابت شود ،نیازمند هو یه است .زیرا هااب م اومات

متعدد هوثیق 81را ندارد که از مله آن روایتها چنین است:
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ن

رض بن عبدالملک از امام صادق

می کند کاه ررماود« :در میاان زنادگان و

مردگان ،محبوب هرین مردم نزد من چهار نفر هستند :برید بن معاویاه عجلای و زراره و
محمد بن مسلم و االحول» (كشى ،981 :9813 ،ح .)191در روایتی دیگر ن
امام صادق

شده است کاه

 ،ریض بن مختار را برای اخذ روایت به زراره ار اک میدهد (نک :.هماان:

ح)199؛ و در روایتی دیگر از حضر

ن

شده است که ررمود« :خداوند زرارة بن اعین

را رحمت کند .اگر زراره و همانند زراره نبود ،روایا

پدرم از باین مایررات» (هماان:

 ،989ح .)197نیز در روایت دیگری ررمود« :کسی یاد ما و روایا

پادرم را زناده نهارد،

مگر ز راره و ابوبصیر لیث مختاری و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی .اگر آنان
نبودند ،کسی این [روایا

و معارف را به دست نمیآورد .آنان حارظان دیان و امیناان

پدرم بر حالل و حرام خدایند و در دنیا و آخر  ،به سوی ما پیشاگاماناد» (هماان،981 :

ح.)191

 .2مالقاتنکردن با امام باقر
قفاری به ن از موسوی خویی می گوید« :زراره از ابی عفر روایت کرده و روایاهش از

او به  0201عدد میرسد .نیز روایاهش از ابی عفر و ابیعبداهلل با هماین عناوان ،باه 82

روایت میرسد  ...و روایاهش از ایشان با عنوان احدهما ،باه  51هاا مایرساد» (قفااری،

 873/9 :9191و  .)871آنگاه می ارزاید« :اما سفیان ثوری گفته است زراره ابا عفر را ندیاده
است .نیز وقتی به سفیان بن عیینه گفته شد زرارة بن اعین از ابا عفر کتاابی را روایات

میکند ،گفت وی ابا عفر را ندیده ،ولی روایاهش را ستو و میکرد» (همان.)871 :

بررسی

ظاهراً این ادعا ،ر ط از سفیان بن عیینه ن شده و ن هایی که این مطلب را به سافیان
ثوری نسبت میدهند اشتباه است .زیرا علی بن عبداهلل بن عفر بن مدینی ،که ناق این

روایت است ،میگوید «از سفیان شنیدم» (ابنأبیحاتم .)87/9 :9179 ،ابنمدینی از سفیان بن
عیینه بدون واسطه (عجلی ،)811 :9111 ،و از سفیان ثوری ،که همان سفیان بن سعید است

(همان ،)911 :با واسطه ،ن
از او ن

روایت میکند؛ پس مراد از سفیان در اینجا ،که بدون واسطه

روایت شده ،سفیان بن عییناه اسات ،ناه سافیان ثاوری (ناک :.حساینی:9819 ،
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ش 19/1و  .)11ابنابیحاهم رازی نیز هصریح میکند منظور از این سفیان ،سفیان بن عیینه

است (ابنأبیحاتم.)87/9 :9179 ،
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اما سفیان بن عیینه نیز در ادعایش اشتباه کرده است .زیرا ر الیون و صاحبنظاران،

زراره را از اصحاب امام باقر

و امام صادق

برشمردهاند ،از مله :برقای (برقاى،

 ،)17 :9838ابوغالب زراری (ابوغالب زرارى ،)991 :9199 ،شیخ طوسی (طوسای ،بایتاا،191 :

ش891؛ طوسای ،989 :9839 ،ش 9111و  ،191ش )1711و ابانداوود (حلاى .)831 :9838 ،ن ا

سخن کشی در این م ام ،ما را کفایت می کند .وی هحت عنوان «اساامی ر یهاانی کاه از

اصحاب أبي عفر و أبيعبداهلل بودند» (كشى ،183 :9813 ،ح ،)189میگوید:

امامیه بر هصدیق آن ارراد مت دم که از اصحاب أبي عفر و أبايعباداهلل باودهاناد

اهفاق نظر دارند و روایا

ر هی آنان را می پذیرند ،پس گفتهاند :ر یههارین آناان

شش نفر هستند که عبار اند از :زراره و معروف بن خربوذ و بُریاد و ابوبصایر

اسدی و رض بن یسار و محمد بن مسلم طائفی ،و گفتاه اناد کاه زراره از هماه
ر یه هر بود و برخی به ای ابوبصیر اسدی ،ابوبصیر مرادی ،که هماان لیاث بان

بختری است ،را نام بردهاند (همان).

در روایا

امام باقر

صحیحالسند ،امام صادق

زراره را از محبوبهرین اصاحاب پادرش،

یااد کارده (كشاى ،981 :9813 ،ح119؛ موساوی خاویی )111/7 :9191 ،و وی را

از حارظان دین و اراراد قابا اعتمااد نازد ایشاان هوصایف کارده اسات (كشاى:9813 ،

 ،981ح.)191

 .3برده ،اسیر و مسیحی
قفاری می گوید« :از رهرست طوسی روشن میشود زراره اسایری مسایحی باوده .زیارا
دش سنسن در سارزمین روم راهاب باوده و پادرش عبادی رومای بارای ماردی از
بنیشیبان بوده است .هأثیر زراره در مذهب شایعه ،همانناد هاأثیر ابانسابأ باوده اسات»

(قفاری 871/9 :9191 ،و .)831
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بررسی

ن

قفاری از رهرست طوسی اشتباه است .زیرا شیخ طوسی ادعا نهرده که خاودر زراره،

اسیری مسیحی بوده است کالم شیخ طوسی چنین است« :و اعاین بان سنسان [رپادر

زراره  ،برده رومی برای مردی از بنیشیبان بوده و قرآن را یاد گررت ،سپس آزاد گردید.

آن مرد به اعین پیشنهاد کرد که در نسبش درآید ،اما اعین نپذیررت و گفات :بگاذار باه
دوستی با هو باقی باشم و سنسن [ر د زراره در روم راهب بود» (طوسای ،بایتاا،111 :

ش .)891بنا به گفته نجاشی ،زراره آزادشده بنیشیبان بوده (نجاشی ،971 :9117 ،ش )198اما

به گفته شیخ طوسی و ابنندیم ،پدر زراره ،و ناه خاود زراره ،بارده رومای و آزادشاده
مردی از بنی شیبان بوده است (طوسی ،بیتا ،111 :ش891؛ ابنندیم111 :9839 ،؛ نیز نک :.برقى،
91 :9838؛ حلى.)919 :9838 ،

با اینهه قفاری کوشیده است ادعای بردگی یا رومیبودن زراره و نیز راهببودن د
وی را به عنوان طعن و عیبی برای وی برشمرد ،اما مطابق آیا قرآن ،نه رومیباودن و

نه بردهبودن (حجرات 81)98 :و نه حتی راهببودن (آلعمران 88،)991- 998 :هیچگونه عیاب
و ن صی محسوب نمی شود .قرآن کریم بر همام این ارهار اهلی ،خط بطالن کشایده و
مال امتیاز و برهری انسان ها را ه وا معرری کرده است (حجرات .)98 :باه سابب هماین
مضامین بلند آسمانی بود که از میان بردگان 81یا غیراعاراب 81باه اساالم گرویدناد و از

یاران راستین و صحابه بزرگ پیامبر خدا شدند.
نیز هشبیه زراره به ابن سبأ ،اههامی غیرمنط ی و بدون دلی اسات؛ دربااره شخصایت

ابنسبأ اختالف شدیدی و ود دارد و برخی صاحبنظران وی را شخصایتی موهاوم و
ارسانهای دانستهاند (نک :.حسینیقزوینی )131- 173/9 :9181 ،و برخی دیگر نیز او را شخصیتی
ح ی ی اما راقد هأثیر مهم قلمداد کردهاند (نک :.همان 131 :و  )111و ارهار و ع ایادی کاه
برای وی برشمرده اند ،با آرای راویان بزرگ امامیه ،از مله زراره ،هناسبی ندارد.
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 .4نماز عصر ،بعد از غروب آفتاب

قفاری با این ادعا که «زراره بر او 87دورغ میبست و اصرار داشت دروغهایش را به وی

مستند کند» (قفاری ،)831/9 :9191 ،به روایتی درباره نماز عصر خواندن او بعد از غاروب
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آرتاب و استناد آن به دستور امام ،استشهاد کرده (همان 831 :و  )839و گفتاه« :اگار عفار

برای دراک از زراره ه یه می کرده ،پس چرا زراره به او دروغ میبسته کاه نمااز عصار را
بجا نیاورده مگر بعد از غروب آرتاب ،و وی را ههذیب کرد و از این کاار بادش آماد؟

کجای این ه یه است؟» (همان.)831 :

بررسی

گازارش داده کاه
منظور قفاری روایتی است که محمد ابن ابیعُمَیر به اماام صاادق
زراره نماز عصر را بعد از غروب آرتاب میخواند و امام به واسطه وی ،زراره را از ایان

کار نهی می کند اماا زراره آن کاار را باه دساتور اماام نسابت داده و اظهاار مایکناد از

هر کردن آن دستور اکراه دارد (كشى ،918 :9813 ،ح .)111سند این روایت وعیف اسات.
زیرا محمد بن إبراهیم الوراق ،مجهاول اسات (طوسای ،111 :9839 ،ش )9138و بناان بان
محمد بن عیسی نیز مهم است (حلى ،71 :9838 ،ش.)198
الب اینهه این روایت با سند وعیف از طریق محمد بن ابيعُمَیر ن

شده ،در حالی

ن شده است
که در روایت صحیح السند از طریق وی ها برسد به زراره ،از امام باقر
که« :رسول خدا نماز ظهر و عصر را با یک اذان و دو اقامه با هم خواند ،و نماز مغرب و
عشاء را با یک اذان و دو اقامه با هم خواند»( 83طوسی ،93/8 :9891 ،ح .)99زراره در روایت
ن میکند:
و امام صادق
دیگری در هوویح وقت نماز ظهر و عصر ،از امام باقر
«وقت نماز ظهر ،دو قدم بعد از گذشتن آرتاب از خط نصفالنهار اسات و وقات نمااز
عصر نیز دو قدم دیگر بعد از آن است» (صدوق ،199/9 :9111 ،ح.)911
81

 .5ضرورینبودن تقیه
قفاری میگوید « :عفر در زمان خودش ههاریم و هجلیا مایشاد ،پاس چگوناه باه
11

دوستان و نزدیهان وی اهانت میکردند؟» (قفاری.)831/9 :9191 ،

بررسی

اه بیت پیامبر ،به سبب شرارت انتساب به رسول خدا

و نیز رضای واالی علمای،

اخالقی ،معنوی و انسانی ،همواره در معرض هو ه و هجلی ماردم بودناد (ناک .طبارى،

 / 08پژوهشنامه امامیه ،سال سوم ،شماره ششم

111 :9838؛ نباطى بیاضى )939/1 :9831 ،و همین نفوذ کالم و ایگااه مردمای و هو هاا

عمومی مو ب میشد دستگاه حاکم از اه بیت حساب ببرد و همواره آنها را زیر نظار
داشته باشد .از اینرو گاه بر آنان سخت می گررت (ناک :.مازنادرانى818/1 :9871 ،؛ اربلاى،

 )191/1 :9839و گاه نیز به دلی هرس از هوده آنها را آزاد میگذاشت و گااه باا هظااهر و
ریاکاری ،آنان را ههریم میکرد .نمونه روایاهی کاه در اداماه ن ا مایشاود هرسایمی از
رضای کلی حاکم بر زندگانی امام صادق

اسات و نشاان مای دهاد ایشاان در عاین

آزادی های نسبی که در برخای دورانهاا داشاتند ،هماواره در معارض هو اه و ههدیاد

حاکمان ستمگر زمانه بودند و هنگامه خطر ،بهناچار با سپر ه یه زندگی میکردناد .ن ا
شده است که:

منصور چندین مرهبه هصمیم گررت اباعبداهلل را به قت برساند اما هر بار کاه
11

19

او را احضار می کرد ها ایشان را بهشاد ،هاا چشامش باه آن نااب مایارتااد از
هیبت و بزرگیاش می هرسید و از هصمیم خود صرف نظار مایکارد ،اماا دیگار

ا ازه نمیداد کسی خدمت ایشان برسد و از اینهه امام برای ررع اماور ماردم در
ایی بنشیند ممانعت میکرد و او را در محاصاره ساختی قارار داد ،طاورى کاه

گاهی مسئلهاى دینی ،مربوط به ازدواک یا طالق و از این قبیا  ،باراى کسای [از

شیعیان پیش میآمد و حهمش را نمی دانستند و نمیهوانساتند باه محضار اماام

برسند .پس بهناچار [و برای احتیاط  ،مرد از همسارش کنااره مایگررات [زیارا
حهم مسئله مد نظر را نمی دانستند این ریان بر شیعیان گاران آماد و ساخت
در رشار قرار گررتند (مازندرانى.)183/1 :9871 ،

پس از مدهی ،منصور با دریارت یهی از یادگارهای پیاامبر اکارم

صادق

از طریاق اماام

 ،اظهار شادمانی کرد و ایشان را آزاد گذاشت و موانع پیشگفته را رراع کارد

(همان) .در روایتی دیگر ن

شده است:

منصور به حسن بن زید ،که از طرف او ،والی مهه و مدینه بود ،پیغام داد «خاناه
عفر بن محمد را بسوزان» .او به خانه اباعبداهلل آهش ارهند و آهش به درب خانه

و راهرو رسید .اباعبداهلل در میان آهش گام برداشته و راه میررت و می گفت« :من
ررزند اسماعیلم؛ من ررزند ابراهیم خلی اهلل هستم» (همان.)189 :
18
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به سپر ه یه مجهز نشادند و نتاایج

از نمونه های شیعیانی که در زمان امام صادق

ناگوار آن را دیدند ،زید بن علی 11است که در باب قیام نیز با امام مشاور

روا

از امام کاظم

به ن

ن

از امام صادق

میکند:

کارد .اماام

خداوند عمویم زید را رحمت کند .زیرا ماردم را باه رواا از آل محماد دعاو

میکرد و اگر پیروز میشد ،به آنچه مردم را بدان دعو

او با من درباره قیامش مشور

هستی کشته شوى و در کناسه،

میکرد ،وراا ماینماود.

کرد و من باه او گفاتم« :عمو اان اگار راوای

11

ساد

را بار دار کشاند ،خواسات خاود

است» .بعد از ررتن زید ،عفر بن محمد گفت« :واى بار کسای کاه نادای او را
بشنود و او را یارى نهند» (صدوق ،251/0 ،111/9 :9873 ،ح4؛ هماو،092 :0012 ،

ح0؛ طوسی ،172 :0404 ،ح.)25- 0408

پس از شهاد

زید ،امام صادق

گریست و ررماود« :پااداش ایان مصایبت را از

خدا خواهانم .او خوب عمویی بود؛ شایسته مردى بود برای دنیا و آخر

ماا .باه خادا

قسم شهید شد ،همانند شهدایی که همراه پیامبر خدا و علی و حسان و حساین بودناد»

(همان ،111 :ح.)9

آری ،ه یه از دشمن ،هاکتیهی برای حفظ ان و حفظ نیروهاى انسانی و هدرنادادن

ارراد مؤمن در راه موووعا

کوچك و کماهمیت و سپری بارای دراع خطرهاا (مکاار

شیرازی و دیگران )111- 118/99 :9871 ،و در واقع ،هغییر شه مبارزه است (هماان 111/1 :و

 .)11- 33/11قرآن کریم به هنگام ورور  ،ه یه را ،حتی در قالب کفرگویی ،مجاز اعاالم

کرده است« :مَنْ کَفَرَ براللَّهر مرنْ بَعْدر إیمانرهر إرالَّ مَنْ أُکْررهَ وَ قَلْبُاهُ مُطْمَائرن برالْإیماانر» (نحال:
19

 .)919امام نیز برای حفظ یارانش از خطرهایی که آنان را ههدید مایکارد ،از ایان شایوه
بهره میبُرد (نک :.كشى ،919- 983 :9813 ،ح 119و  ،919ح.)188

نتیجه

 . 0قفاری برای هضعیف زراره ،به روایا

ذم وی استناد کرده بود (قفااری- 871/9 :9191 ،

 ،)839اما پس از بررسی این روایا  ،روشن شد همه روایا
ذم وی ،وعف سندی دارد و در م ام اثبا

لعن زراره و بیشتر روایا

مدعا ،در خور اعتنا و استناد نیست و اناد
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روایا

باقیمانده ،هوان م ابله با روایا

ح 191و  191و  ،989ح 197و  )...را ندارد.

 .2قفاری مدعی شد زراره با امام باقر

متعدد ناظر به هوثیق وی (نک :.كشى،981 :9813 ،

مالقا

نهرده است (قفاری 873/9 :9191 ،و

 ،)871در حالی که ر الیون و صاحبنظران امامیاه ،وی را از اصاحاب اماام بااقر
امام صادق

و

(نک :.طوسی ،بیتا ،191 :ش891؛ طوسی ،989 :9839 ،ش 9111و  ،191ش1711؛

ابوغالب زرارى ،)991 :9199 ،بلهه از برهرین آنها برشمرده اند (نک :.كشى ،183 :9813 ،ح189؛

حلى )831 :9838 ،و روایاا
اصحاب امام باقر

صاحیح از اماام صاادق

و از ارراد ث ه و حارظان روایا

 ،981ح 191و  ،989ح ،)197این مدعا را هأیید میکرد.
 .0قفاری ،بردگی و اسار

کاه زراره را از محباوبهارین

ایشان هوصیف کرده (كشى:9813 ،

زراره و راهببودن د وی را به عنوان طعنای بارای او

برشمرده بود (قفاری 871/9 :9191 ،و  ،)831در حالی که به گفته شیخ طوسی و اباننادیم،

پدر زراره ،و نه خود وی ،برده رومی و آزادشده مردی از بنیشیبان بوده است (طوسای،

بیتا ،111 :ش891؛ ابنندیم111 :9839 ،؛ نیز ناک :.برقاى91 :9838 ،؛ حلاى .)919 :9838 ،وامن
اینهه مطابق آیا

قرآن ،نه رومیبودن و نه بردهبودن (حجرات )98 :و نه حتی راهببودن

(آل عمران ،)991- 998 :هیچگونه عیب و ن صی محسوب نمی شود و هنهاا ماال امتیااز و
برهری انسانها ،ه وا است (حجرات.)98 :

 . 4قفاری مدعی شد زراره با استنادی دروغین ،به دستور امام صادق

نماز عصرش

را بعد از غروب آرتاب بجا میآورده (قفاری ،)831- 831/9 :9191 ،در حالی که برخی راویان

روایت مد نظر (نک :.كشى ،918 :9813 ،ح ،)111مجهول 17و مهم  13بودناد .وامن اینهاه
مطابق روایت صحیح السند ،وقت درست نماز ظهر و عصر از طریق زراره از امام باقر

ن

شده است (نک :.طوسی ،93/8 :9891 ،ح99؛ صدوق ،199/9 :9111 ،ح.)911

 .5قفاری مدعی ورورینباودن ه یاه در زماان اماام صاادق

باود (قفااری:9191 ،

 ،)831/9در حالی که برخی گزارش ها ،از وواعیت دشاواری حهایات داشات کاه گااه

متو ه امام و یارانش می شد (ناک :.مازنادرانى 189/1 :9871 ،و  )183و در چناان وواعیتی
گریزی از ه یه نبود (نک :.كشى ،919- 983 :9813 ،ح 919 ،119و .)188
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پینوشتها

 . 9از استادان دانشگاه محمد بن سعود ریاض و نویسنده کتاب اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی
عشریة :عرض و ن د (سه لدی) که ن دی مفص بر ع اید و آرای شیعه است .وی در م دمه این کتاب

ادعا کرده به کتابهای اصی و مهم شیعه مرا عه و مطالب آنها را بررسی و ن د کرده است .این کتاب،
در اص رساله دکتری وی به راهنمایی محمد رشاد سالم ،از مرو ان رعال آثار و ع اید ابنهیمیه ،بوده که
در سال  0417ه.ق .در دانشگاه محمد بن سعود ،در بخش ع اید و مذاهب معاصر ،دراک شده و به چاپ
و هبادل آن بین دانشگاهها هوصیه گردیده است.
 .1سنسن در سرزمین روم ،راهب بوده است (طوسی ،بیها ،219 :ش 002؛ حلی)051 :0080 ،؛ ابنندیم
نام وی را سنبس ذکر کرده و گفته« :در یهی از شهرها راهب بود» (ابنندیم.)414 :0080 ،
 .8مطابق برخی روایا  ،زراره هنگام رحلت امام صادق در سال  048ه.ق .بیمار بوده و حدود دو ماه
بعد ،در همان بیماری از دنیا ررته است (نک :.موسوی خویی 200/7 :0401 ،و 204؛ کشی،040 :0048 ،
ح.)220
 .1امام صادق .
 .1شیخ طوسی میگوید « :خود برقی ث ه است اما از راویان وعیف ،بسیار ن کرده و به روایا مرس
نیز اعتماد کرده است» (طوسی ،بیها ،50 :ش .)15از طرری ،محمد بن ابیال اسم روایتهای متعددی از
برقی ن کرده که نشان میدهد برقی از استادان روایت وی بوده است (نک :.حر عاملی،00/2 :0419 ،
ح 0028و  ،258/5ح 1485و  ،089/1ح 7191و  .)...بنابراین ،احتمال دارد وعفی که شیخ طوسی درباره
برقی ن کرده ،در محمد بن ابیال اسم نیز و ود داشته باشد .البته در کتابهای ر الی به این نهته
اشارهای نشده و اثباهش نیازمند دقت در مجموعه روایا ن شده از محمد بن ابیال اسم است.
« .9از دانشمندان قم ،لی ال در ،آشنا به راویان و ث ه» (طوسی ،بیها ،442 :ش.)719
 .7البته برخی نیز این نظر ابنولید را نپذیررتهاند (نک :.نجاشی ،000 :0417 ،ش.)891
 .3از مله مصنفا زراره کتابی است با موووک االستطاعة والجبر (نک :.طوسی ،بیها ،201 :ش.)002
 .1این سند ،به سند روایت  209هعلیق شده است (نک :.کشی .)049 :0048 ،بنابراین ،سند روایت مح
بحث چنین میشود :محمد بن مسعود قال حدثني بری بن أحمد عن العبیدي عن یونس عن إبراهیم
المؤمن عن عمران الزعفراني قال سمعت أبا عبداهلل .
 .91راویای که نامش در کتاب های ر الی آمده اما مدح و ذمی درباره وی بیان نشده است (سبحانی،
.)008 :0424
 .99راویای که نامش در کتاب های ر الی ذکر نشده ،یا اگر ذکر شده شناخته نشده و به مجهولبودنش
حهم شده است (سبحانی.)009 :0424 ،
 .91در کتابهای ر الی ،نام این راوی به سه شه ثبت شده است :بری (نک :.کشی ،4 :0048 ،ش7
و  ،010ش010؛ طوسی ،408 :0080 ،ش ،)1142و برئی (نک :.موسوی خویی،00/4 :0401 ،
ش ،)2141و برائی (نک :.همان 048/04 :و .)049
« .98هذه الروایة وعیفة بجبرئی بن أحمد رإنه لم یوثق»؛ البته خویی در یک ا در بررسی سند ،نام
بری را به همراه دو راوی دیگر ،ذکر کرده و برای مجموک سه نفر ،واژه «مجاهی » را به کار برده و
گفته «الروایة وعیفة بجبرئی بن أحمد و إبراهیم و عمران رإنهم کلهم مجاهی » (موسوی خویی:0401 ،
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 ،240/7ذی ح ،)00اما با هو ه به هوویحی که در چند ای دیگر درباره بری بن احمد آورده ،منظور
همان ه به وثاقت او است.
 .91ابن داوود نیز همین سخن شیخ طوسی را ن کرده است (نک :.حلی ،81 :0080 ،ش.)289
 .91امام صادق .
 .99متن روایت چنین است« :عن زرارة قال سألت أبا عبد اهلل عن التشهد؟ ر ال أشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شریك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قلت التحیا الصلوا ؟ قال التحیا والصلوا
رلما خر ت قلت إن ل یته ألسألنه غدا رسألته من الغد عن التشهد؟ ر ال کمث ذلك قلت التحیا
والصلوا ؟ قال التحیا والصلوا قلت أل اه بعد یوم ألسألنه غدا رسألته عن التشهد؟ ر ال کمثله قلت
التحیا والصلوا ؟ قال التحیا والصلوا رلما خر ت ورطت ري لحیته و قلت ال یفلح أبدا» (کشی،
 ،059 :0048ح)215؛ «ورط :الضُّراط :صو الفَیْخر معروف» (ابنمنظور ،بیها ،040/7 :ماده ورط).
 .97مانند :محمد بن عثمان بن رشید و أبي یحیی الضریر و إبراهیم المؤمن.
 .93نک :.کلینی ،078/0 :0015 ،ح.0
 .91مام انی میگوید« :بنا به دلی ع لی و ن لی ،ههلیفی بر بنده نیست مگر پس از بیان ،و خداوند
هیچکس را مهلف نمیکند مگر به آنچه به او رسیده باشد .زراره نیز بدون شناخت به امام زمانش از دنیا
نررت ،بلهه به آنچه قرآن کریم به امامت آنها داللت دارد ،ایمان آورده و این ایمانر ا مالی برای کسی که
بیش از آن برایش امهان ندارد کاری است و زراره هرگز کوهاهی نهرد» (مام انی.)021/28 :0421 ،
 .11مانند برئی بن احمد و خلف بن حماد و عیسی بن منصور.
 .19مانند سه بن زیاد.
 .11مانند یوسف و علي بن أحمد بن ب اح و عمویش.
 .18مانند برئی بن احمد و علي بن (محمد) الحسین بن قتیبه.
 .11مانند یوسف بن السخت و محمد بن مهور.
 .11مانند حفص المؤذن و أبا العباس و ابن أبان و إبراهیم المؤمن و ...
 .19مانند عبدالرحیم و عمار بن المبار .
 .17مانند محمد بن حمران.
 .13در این روایت ،امام علت عیبگذاری برای زراره را دراک از او و ایمنی در برابر آزار دشمنان بیان
کرده و ررموده« :زراره محبوبهرین مردم و محبوبهرین اصحاب پدرم ،در نزد من است».
 .11مطابق این روایت ،حمزة بن حمران به امام صادق عرض کرد« :به من خبر رسیده شما عمویم
زراره را لعنت کردهاید امام ررمود :نه ،به خدا قسم چنان نگفتهام ،اما اررادی نزد من میآیند و مطالبی از
او ن میکنند و من میگویم هر کس چنین بگوید ،من از او بری هستم» (نک :.کشی،041 :0048 ،
ح .)200سپس حمزه نظر زراره را برای امام ن میکند و امام نیز آن را هأیید میکند (همان)؛ در روایتی
دیگر حمزة بن حمران به امام صادق عرض کرد« :به من خبر رسیده شما از عمویم زراره برائت
سته اید امام ررمود :من از زراره برائت نجستهام اما اررادی نزد من میآیند و مطالبی از او ن و روایت
میکنند .اگ ر ساکت باشم مرا با آن قول همراه میکنند [یعنی سهو مرا به معنای هأیید آن قول هل ی
میکنند  ،پس میگویم من از این قول برائت می ویم [یعنی امام از خود زراره برائت نجسته اما برای
اینهه نظر نادرستی را به ایشان نسبت ندهند ،نظرا نادرست را نفی و از خود دور اعالم میکرده
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است » (کشی ،041 :0048 ،ح.)202
 .81موسوی خویی درباره مجموعه روایا هوثیق و مدحی که کشی درباره زراره ن کرده ،میگوید:
«این روایا مستفیض است و برخی از آنها صحیحالسند است» (موسوی خویی.)201/7 :0401 ،
« .89علي  -یعني ابن المدیني  -قال سمعت سفیان  -یعني ابن عیینه.»-
 .81اى مردم ما شما را از یك مرد و زن آرریدیم و شما را هیرهها و قبیلهها قرار دادیم ها یهدیگر را
بشناسید .گرامیهرین شما نزد خداوند باه واهرین شما است .خداوند دانا و آگاه است
 .88آنها همه یهسان نیستند از اه کتاب ،معیّتی هستند که (به حق و ایمان) قیام میکنند و پیوسته در
اوقا شب ،آیا خدا را میخوانند در حالی که سجده مینمایند * به خدا و روز دیگر ایمان میآورند
امر به معروف و نهی از منهر میکنند و در انجام کارهاى نیك ،پیشی میگیرند و آنها از صالحاناند * و
آنچه از اعمال نیك انجام دهند ،هرگز کفران نخواهد شد و خدا از پرهیزکاران ،آگاه است.
 .81مانند بالل بن رباح (نک :.طوسی ،27 :0080 ،ش81؛ حلی ،70 :0080 ،ش.)212
 .81مانند سلمان رارسی (نک :.مفید 0400 ،الف.)040 :
 .89مثالً گفته شده« :عبداهلل بن سبأ معت د بوده امام علی نمرده بلهه زنده است و برمیگردد و در ابر
است و رعد صدای او و برق لبخند او است» (نک :.حسینی قزوینی ،)271/0 :0404 ،در حالی که چنین
اعت ادی در هیچ یک از روایا معدود زراره درباره ر عت و ود ندارد (نک :.مجلسی،15/50 :0414 ،
ح.)58
 .87امام صادق .
 .83کلینی نیز این روایت را با طری ی دیگر و سند موثق از زراره از امام صادق ن کرده است
(کلینی ،281/0 :0015 ،ح.)0
« .81منظور این است که پس از زوال آرتاب از خط نصفالنهار ها دو قدم ،وقت انجام نارله ظهر است و
مراد از قدم ،سبع شاخص است .بنابراین ،سایه زیادى که پس از زوال خورشید پدید میآید ،مادام که دو
سبع شاخص از آن نگذشته ،میهوان نارله را پیش از رریضه ظهر به اى آورد و پس از آنهه دو سبع
گذشت ،باید به ادای رریضه قیام نمود .البته یك قدم و نیم ،و یك قدم نیز وارد شده که آن را بر حسب
اختالف اشخاص از نظر طولدادن نارله حم کردهاند» (نک :.صدوق.)020/0 :0017 ،
 .11امام صادق .
 .19ابو عفر عبداهلل منصور مشهور به منصور دوانی ی ،دومین خلیفه عباسی (حهومت 058-001 :ه.ق.).
 .11امام صادق .
 .18اشاره به آیه« :قُلْنا یا نارُ کُوني بَرْداً وَ سَالماً عَلی إربْراهیم؛ گفتیم :اى آهش ،بر ابراهیم سرد و سالم
باش» (انبیاء.)19 :
(شهاد  020 :ه.ق( ).نک :.طوسی،211 :0080 ،
و عموی امام صادق
 .11ررزند امام سجاد
ش)2515؛ شیخ مفید میگوید« :زید بن علی ،بزرگوارهرین و برهرین برادران امام باقر بود و مردى عابد
و پارسا و ر یه و بخشنده و دلیر بود و برای امر به معروف و نهی از منهر و خونخواهی حسین ،با
شمشیر خروک کرد» (مفید 0400 ،ب)070/2 :؛ شیخ صدوق نیز با بیان اینهه «برای زید بن علی ،رضای
بسیار است» ،هعدادی از آن روایا را ن میکند (نک :.صدوق.)250-249/0 :0078 ،
 .11مهانی در کوره.
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 .19کسانی که بعد از ایمان کارر شوند ،به ز آنها که هحت رشار واقع شدهاند در حالی که قلبشان آرام
و باایمان است.
 .17محمد بن إبراهیم الوراق (نک :.طوسی ،441 :0080 ،ش.)1280
 .13بنان بن محمد بن عیسی (نک :.حلی ،74 :0080 ،ش.)210
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