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 زرارةنکاتی در مورد شخصیت 
 طایفه ممانعه مورد حساب شده است. عنوانبهروایت اول 

 زنیم.می زرارهای به وثاقت چون در این روایت به بحث زرارة رسیدیم، حاشیه

است. خانواده زرارة یک خانواده اروپایی  زرارة از خاندان جدید االسالم بودند. اسم وی زرارة بن اعین بن سنسن شیبانی کوفی
جد البته این خانواده یک خانواده علمی است.  هستند. اعین، پدر زرارة رومی بود. ایشان به اسارت در آمد و به کوفه منتقل شد.

 سنسن، کشیش و راهبه بوده است.وی 

، شیبانی کوفی آمده است به خاطر نسبت وال است. ویانتهای اسم  کهیناشد.  مسلمان زراره مدتی در زندان بود. وقتی آزاد شد،
سیرت بوده زراره هم خوش منظور و خوششده است. ای که در آنجا بوده است منصوب میشد به قبیلهکسی که از زندان آزاد می

 است.

ایستادند تا وی را نگاه پوشید، جماعتی به انتظار میتمیز می لباس ،جمعهدر تاریخ آمده است که وقتی روز جمعه، زراره برای نماز 
 کنند.

از این برادران فرزندانی داشتند  هرکدامزراره، چهار برادر دیگر نیز دارد. هر یک از این چهار برادر از روات معروف و مشهور شدند. 
زراره یک شم اجتهادی باال  است. زراره این خاندان،ترین شخص البته برجستهکه حتی فرزندانشان نیز از روات و محدثین هستند. 

 داشته است.

 شود.کند و شیعه میاند ولی بعد زراره استبصار پیدا میابتدا عامه بوده نکته دیگر این است که اعین پدر زراره و خود زراره

 وثاقت زراره
 توثیق کرده است و او را از بزرگان به شمار آورده است.بینیم که در رجال نجاشی، وی را اندازیم میدر کتب رجالی وقتی نگاه می

 ) بوده است.علیهماالسالمصادق (و امام  محمدباقرچنین گفته است. زرارة از اصحاب امام شیخ نیز 

 در رجال کشی، روایات ذامه او را بیان کرده است.
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 روایات در مورد زراره
 دو طایفه روایات در مورد زراره وجود دارد:

 مداحه زراره اتروای .١
العاده است. باالی سی روایت در مدح زراره موجود است. بین این هایی که بسیار باال و فوقمدح کنند.روایاتی که زراره را مدح می

 روایات مادحه، روایات معتبری وجود دارد.

 هایی از روایاتنمونه

احتماًال) از اعالم دین هستند. اگر اینان نبودند آثار دین هشام (، برید گوید این چهار نفر، زراره، محمد بن مسلم،روایتی می در .١
 شد. در این روایت تعبیر اوتاد دارد.حذف می

 شد.فرماید: اگر زرارة نبود آثار پدر من حذف میع) میصادق (امام  روایتی در .٢

حتی عامه نیز ایشان را از  اتفاق موجود است.اگر نگوییم این روایات تواتر ندارد، در حد مستفیض وجود دارد. در توثیق ایشان 
زراره در سند هزاران روایت حد بسیار باالیی است.  زرارة در وثاقت آورند. زراره از اجالی رجال است.بزرگان خاصه به شمار می

 آمده است.

 ذامه روایات .٢
 طایفه دوم چند بخش است. ذامه نیز باالی بیست روایت است. این روایات

 اولطایفه 
که امام صادق (ع) وقتی از  یک دسته از این روایت اشاره به قصه امامت امام موسی بن جعفر (ع) است. داستان به این شکل است

کرده است. وی کردند، وی ابراز تردید میمریض بود. وقتی در مورد امام موسی کاظم (ع) از ایشان سؤال می زراره دنیا رفتند،
زراره تا زمانی فی بین عبدالله و امام موسی کاظم (ع) پیدا شده بود. وی کسی را فرستاد تا مطمئن بشود. فرزندش را فرستاد و اختال

 که عبدالله برگشت، از دنیا رفته بود. این روایات از لحاظ داللت محل خدشه است.

 .کندنمیالبته باید گفت این روایات به دو وجه داللت بر ذم وی 
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کند. زرارة قاعدتًا ایمان اجمالی داشته است. وی  وجوپرس، انعی وجود ندارد که کسی برای تردیداول این است که م وجه .١
یرا ایشان می آیندمیاند، شیعه به حساب کسانی که در دوران قبل از غیبت از دنیا رفته عنادی نداشته است. گویند ما معتقد به ز

 گویند.اولیاء طاهرین ما میآنچه هستیم که 

 ع) این همه مأنوس بوده است،صادق (. وجه دوم این است که قصه از باب تقیه بوده است و اال شخصیتی مثل زرارة که با امام ٢
 شود. این احتمال دوم، اظهر و اقوی است.بعید است که نداند پس از او چه کسی امام می

 ١٥٠به شهادت رسیدند و زرارة در سال  ١٤٨صادق (ع) در سنه گویند امام بعضی نیز در اصل این قضیه تردید دارند. زیرا بعضی می
 اند.فوت کرده

 طایفه دوم
 در این روایات لعن زرارة است. احتماًال تمام این روایات از لحاظ سند ضعیف است.

 طایفه سوم
 این دسته داللت تامی ندارند. یکی از آن روایت همین روایت اول است.

ُد ْبُن یْعُقوَب َع « ِد ْبِن ُحْمَراَن َعِن اُمَحمَّ ِبی ُعَمیٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َو ُمَحمَّ
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ْلَوِلیِد ْبِن ْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ِه ع َفاْسَتْقَبَلِنی ُزَراَرةُ  ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ِه عَخاِرجًا ِمْن ِعْنِدِه َفَقاَل ِلی  -َصِبیٍح َقاَل: َدَخْلُت َعَلی أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
 َما َتْعَجُب  -أ

َ
یا َوِلیُد أ

ی َشی -ِمْن ُزَراَرةَ 
َ
ْعَماِل َهُؤَالِء أ

َ
َلِنی َعْن أ

َ
ُقوَل َلُه َال َفیْرِوی َذاک َسأ

َ
ْن أ

َ
یُد أ  یِر

َ
یُد أ َعَلی ُثمَّ َقاَل یا َوِلیُد َمَتی » ٦«ٍء کاَن یِر

یَعةُ  ْعَماِلِهْم  -کاَنِت الشِّ
َ
ُل َعْن أ

َ
ِهْم َمَتی  َتْسأ یَعُة َتُقوُل یْؤکُل ِمْن َطَعاِمِهْم َو یْشَرُب ِمْن َشَراِبِهْم َو یْسَتَظلُّ ِبِظلِّ َما کاَنِت الشِّ ِإنَّ

ُل َعْن َهَذا.
َ
یَعُة َتْسأ  ١»کاَنِت الشِّ

زرارة کسی بوده است که اهل  هرحالبهدهد. این تضعیف شخصیت نیست. گوید زرارة سریعًا پیام ما را به همه میاینکه امام (ع) می
 ع) منظورشان این بوده است که کار زرارة خالف تقیه است.امام (سؤال و جواب بود، و 

 اند.این روایات را ضعیف دانسته اکثر آقای خویی،

 .187، ص 17 ج وسائل الشیعه، - 1
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 دسته سوم روایات .٣
حساب نشود. ها را زدیم تا منتسب به ما بعضی از روایات نیز وجود دارد که در این روایات آمده است که ما در مورد زرارة این حرف

 هایی کردیم تا از ما فاصله بگیرد تا آزار نبیند.فرماید: ما مذمتامام (ع) می

 در مورد زرارة تارد تعارض روایهای راه
 د از هم تفکیک کنیم.تا اینجا دو مطلب را بای

 یک شخصیت تمام عیار است؟ زرارة .١

 لحاظ نقل روایی فرد ثقه است یا خیر؟ از .٢

 توانیم تردید داشته باشیم. راه عالج این تعارضات به صورت زیر است:مطلب بعدی این است که در ثقه بودن زرارة نمی

کند. هر چیزی که در برابر قطع قرار بگیرد برای ما زیادی است که قطع را برای ما حاصل می قدریبهمدح ایشان،  روایات .١
 اعتباری ندارد.

که تمام این روایات ذامه، از روی تقیه است. شیعه در اقلیت بوده است. زیست  بینیممی کنیممیاین دو روایت را جمع  وقتی .٢
 شد.تر میتر و ضعیفاند. این شبکه گاهی قویای داشتهیعیان خود، شبکهائمه نیز برای حفظ ش اقلیت، قوانینی دارد.

 دادند تا شخص مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.ای این بوده است که فرد را مورد مذمت قرار مییکی از تدابیر تقیه

اند. ولی روایات کمی وجود دارد که اعتبار ذامه، از لحاظ سندی ضعیف هستند. آقای خویی (ره) نیز چنین فرموده روایات .٣
 دارد. در این روایات یقطینی آمده است که محل اختالف است.
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