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 های كالمی امامیه با توجه به جریان« زرارة بن اعین»ن بررسی روایات لع
 1سهیال پیروزفر
 2نیا سعیده سادات موسوی

 چکیده
كههه از یک از راویههان جلیل« زراره بههن اعههین» سههو مههورد مههد  روایههی و توثیهه   القههدری اسههت 

گرفتههه و از سههویی دیگههر، بهها لعههن و ذم شههدید  جمعههی تحههت عنههوان اصههحاب اجمههار قههرار 
ههای مختلفهی در بهار  روایهات لعهن زراره  ت. در آثار رجالی دالیهل و توجیههمواجه شده اس
گذاشهته بن اعین ارائه  كنهار  اند و برخهی  شده است. برخی، با اتکا به ضع  سند، آنهها را 

كتههب رجههال از بههاور بههه  گونههه روایههات را بههه جهههت تقیههه مههی دیگههر، صههدور این داننههد. در 
كهه زراره  انهد. ایهن مقالهه بها بررسهی  بهدان قایهل بهود، نهام بردهاستطاعت، بهه عنهوان بهدعتی 

كه زرارة بن اعهین در آنهها مهورد لعهن قهرار  سند و متن روایات لعن نشان داده است، روایاتی 
كالمههی اسههتطاعت  گرفته انههد، از سههوی طرفههداران جریههان فکههری مقابههل در زمینههه موضههور 
 است. 
 اعت. و تعدیل، استط زراره بن اعین، جر  ها: کلید واژه

 درآمد
گههاه بهها تعههار  در جههر   یههان مواجههه مههی در روایههات،  كههه داوری در بههار   و تعههدیل راو شههویم 

كهههرده اسهههتن به گونهههه تعار  این گزارش هههها را بههها مشهههکل جهههدی رو بهههه رو  گهههر  ههههای  خصهههوص ا
كهه در بههار  وثاقههت وی اجمهار باشههد. نمونهه  ههها  ای از ایههن تعار  متعهار  در بههار  فهردی باشههد 

 سهههو مههههورد مهههد  روایههههی و توثیههه  جمعههههی  ق( اسههههت. وی از یک150ارة بههههن اعهههین )مدر بهههار  زر
تحهههت عنهههوان اصهههحاب اجمهههار قرارگرفتهههه و از دیگهههر سهههو، در روایهههاتی مهههورد لعهههن و ذم شهههدید 

 شده است.  واقع 
                                                      

 مشهدی فردوس دانشگاه اریدانش. 1

 (  مسئول سندهینو) مشهدی فردوس دانشگاهی دكتری دانشجو. 2
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ایههن نوشههتار، ضههمن بررسههی روایههات دال بههر لعههن زراره، بههه چرایههی جههر  وی، تهههثیر تفکههر و 
كالمهههی در جههر  جریههان هههای رفهههع تعههار  میهههان جههر  و تعهههدیل زراره  یههها تعههدیل او و راه هههای 

 پرداخته است. 

گردانش یاد شهده اسهت. افکهار او آن قهدر متمهایز  در تاریخ متقدم امامیه از جریان زراره و شا
كههه فرقههه كرده بههوده   عنوان  فکههرانش را بههه انههد. اربههاب ملههل و نحههل وی و هههم ای را بههه وی منسههوب 
یههه مههی یههه بههه عنههوان غههالت شههیعه نههام  3سههند.شنا فرقههه زرار  سههمعانی در قههرن چهههارم از فرقههه زرار
 4برده است.

اسهت.  رجالیان را به چرایی ذم وی واداشته _ 5رسد كه به سی عدد می _فراوانی روایات ذم 
گههاه بههه صههورت مسههتقیم، نههابر بههه عقیههده وی در بههار   اسههت و « اسههتطاعت»روایههات جههر  او 

 دهند.  سازی علیه او را در این زمینه نشان می آشکاری جریانهای تاریخی به شکل  گزارش
كه در نگاه نخسهت قابل 6هایی این نوشتار بر آن است، جریان كند  شناسهایی  را شناسایی 
 دارد. « زرارة بن اعین »یابی جر   نیست، ولی تهثیر بسزایی در ریشه

ح و لیتعد اتیروا. 1  « نیاع بن زرارة» جر
های برجسته و فقیهان مبرز عصر خویش به شمار آمهده اسهت.  خصیتزرارة بن اعین از ش
كنههد و وی را بهها القههاب قههاری، فقیههه، مههتکلم،  یههاد مههی« شههیخ أصههحابنا»نجاشههی از او بهها عنههوان 

   7ستاید. ادیب و شاعر می
 نقههههش وی در تحکههههیم مبههههانی تشههههیع و  8روایههههات بسههههیاری در مههههد  زراره رسههههیده اسههههت.

كهههه در حهههدیثی صهههحیححفهههظ احادیهههث شهههیعه بهههه حهههدی اسههه  نقهههل  از امهههام صهههادق 9ت 
                                                      

 .  54ص ،1ج ،النحل و الملل ن36ص ، االسالمیین مقاالت: ک.ر. 3

 .  144ص ،3ج ،االنساب. 4

 . 245 - 234ص ،7ج ،ثیالحد رجال معجم: ک.ر. 5

 _ مهواردی برخه در سهخن، گهرید بهه. اند شده زیمتمای فکر ازنظر جامعه در كه استی گروه مقاله، نیا در« انیجر» از مقصود. 6
 را گهروه کی ای فرد کی هیعلی ساز انیجر وی  یتبلی فماسازی پا رد توان یم _ ستندین متعار ی رجال لیوتعد جر  كه
 .  نمودی ابیرد

 . 175ص ،یالنجاش رجال. 7

 .  134ص ،یالکش رجال: ک.ر. 8

 و علهم و بهود زمهانش در ریهنظ یبهی و: »سهدینو یمهی طوسه خیشه. اسهت ثقهه وی امام« رینص بن هیحمدو» تیروا نیا سند در. 9
 ،یالنجاشه رجهال) اسهت ثقهه و یامهام زیهن« دیهزی بهن عقهوبی(. »421 ص ،یالطوسه رجال« )بود ثقه و داشتی ادیز تیروا
 ثقههن نیههرالروایكث القههدر میعظه أصههحابنا مههن لیههجل» عنهوان بهها« خطههابی ابهه بهن نیحسهه بههن محمههد» ازی نجاشه و( 450 ص
 ،یالطوسهه رجههال) اسههت ثقههه وی امههام اجمههار، اصههحاب از« ریههعمی ابهه ابههن» و( 334 ص همههان،) كنههد یمهه وصهه « نیعهه
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كه فرمود:  شده است 
گههر زراره و هماننههد وی نبودنههد، احادیههث  كنههدن ا خداونههد زرارة بههن اعههین را رحمههت 

 10رفت. پدرم از بین می
كهه بعهدها اصهحاب  _ و امهام صهادق كشی وی را در زمره اصحاب خهاص امهام بهاقر

گرفتند    11قرار داده است. _اجمار نام 
كههه در ایههن روایههات،  در مجمههور، بیسههت « زرارة بههن اعههین»یههات مههد  روا  و پههنج مههورد اسههت 

كهه در چههارده مهورد    12تنهایی بهه« زراره»وی به طور صریح یا ضمنی مورد مد  قرارگرفته اسهت 
 القهدر  ایهن راوی جلیل 13شهده اسهت. و در یازده مورد بهه همهراه دیگهران مهورد توثیه  جمعهی واقع

اوتههاد األر  و أعههالم » 14،«السههابقون السههابقون»چههون  صههریح بهها عبههاراتی هههم طور در روایههاتی بههه
مههد   17«و جعفههر بههن محمههد حههواری محمههد بههن علههی»و  16«نجههوم شههیعتی» 15،«الههدین

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

كههه برخههی زراره را غیهه كههه از امههام  20ر موثهه  بداننههد.مسهههله باعههث شههده  ذم وی تهها حههدی اسههت 
 در بار  وی نقل شده است:  صادق

راره مم ال دع عاغُ لعه! اهّلل     21ما احدل احد ؤ اُتی م ما احدل حل

 كنند.  معرفی می 22«شر من الیهود و النصاری»و یا وی را 
                                                                                                                             

 و سهتندین مذهبی امام و ثقه انیراو همه ن،یا بر بنا(. 18ص همان،) است ثقه زین« دیعبدالحم بن میابراه» و( 405 ص
 . است حیصحی سند نظر از ثیحد

 .  137ص ،یالکش رجال. 10

 .  239ص همان،. 11

 . 146 - 133ص همان،. 12

 .  134ص همان،. 13

 . 170ص همان،. 14

 . 238ص همان،. 15

 .  137ص همان،. 16

 . 10ص همان،. 17

 .  169ص همان،. 18

 . 240ص ن،هما. 19

 . 142ص ،المقال منهجیعل قاتیتعل: ک.ر. 20

 . 251ص ،7ج ،ثیالحد رجال معجم. 21
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كه   23رسهد بهه سهی عهدد مهیطور صریح یا ضهمنی مهورد ذم قرارگرفتهه،  در آنها زراره بهروایاتی 
لعن شده اسهت و در بقیهه آنهها در بهار  وی جهر  وارد شهده  كه در سه مورد آنها به لسان امام

 نماید: است. آیه اهلل خویی روایات ذم را به سه دسته تقسیم می
كی از شهههک زراره در امامهههت حمهههرت موسهههی بهههن جعفهههر كهههه حههها  دسهههته اول. روایهههاتی 

كه منهافی ایمهانش گ روایات دسته دوم، بیان 24است. كه از زراره اموری سر زده است  ر آن است 
در قهد  زراره و  و دسته سوم، روایاتی از امامان معصهوم 25گرایی تلقی شده استن مانند رأی

كه از وی برائت جسته  26اند. لعن وی نقل شده 
كههه در دو مههورد صههورت لعههن،  گفتنههی اسههت، ذم به « زراره»در مجمههور در سههه روایههت اسههت 

 اند از: است. این روایات عبارت شده  مورد لعن واقع« برید»نهایی و در دیگری به همراه ت به
عم 1 َّ ُبو ع  داهّلل املم

َّ
شن أ این َُّ  ن الم

َّ
ُم أ ُد بم آن َُمَّ  َّ

ثَّ د َّ الَّ حَّ ، قَّ ُن ی ُم ُقولَّ َّ ُد بم ٍر َُمَّ  َّ فَّ عم ُبو جَّ
َّ
آن أ
ثَّ د َّ وُف   حَّ ُب

  َّ  ن الم
َّ
ی  ادن بم  من أ ، عَّ  مم حلن ُن ی   َّ 

غاَّ اجن َّ  ن ع   داهّللِبن
َّ
، قَّ  الَّ  ُقام  ُ  دن لن

هم  كَّ ؤن   َّ ی عَّ َُّ ةَّ رَّ ََّ ا ََّ َُ ف َّ    إن
ال ُقام ُ   ُن َن ا الَّ  هَّ َُّ ال فَّ غكَّ اَّ ُُ عَّ اَّ رن عم

َّ
فم أ
َّ
ُ  أ َم ََّ حم

َّ
دم أ اُه وَّ قَّ هَّ قم د َّ ُُ وَّ یَّ هم ا من هَّ ام َُّ ن

غ ا  فَّ !ن  َّ اعَّ ََّ تن یم   اُتن
لن اهّللن  مم قَّ م كَّ عَّ

لَّ
َّ
أ ُُ یَّ َّ  

َّ
شَّ أ عَّ ََّ َ َّ  _فَّ َ َّ  عَّ ُن » _وَّ جَّ غ  لَّ َاعَّ إن غ  ن مَّ من ایم تَّ ََّ

 اله ا ن حن ج ُ الم
وَّ هّللن ن عَّ َّ

غ    غ س «یَّ   ن َن ُه  وَّ ُمسم  تَّ اَّ  !  فَّ احن ََّ اد   وَّ  اَّ  كَّ زَّ  مَّ  مم مَّ
ُ َ ُك   َُّ  الَّ   ، فَّ اَّ  !  احن ََّ اد   وَّ  اَّ  كَّ زَّ ام   َّ  مَّ  مم مَّ ُُ ، فَّ

الَّ  لَّ غ َُّ شم  فَّ عَّ َّ    ُ ام ُُ م ُْحج َّ  فَّ فم َلَّ ج ن وَّ إن حَّ
ام َُّ عَّ  َّ  وَّ لن كَّ ذَّ ا ُقام ُ ،  وَّ ذَّ آن وَّ ُت هَّ

لَّ
َّ
ا یَّ أ وَّ ذَّ سَّ هَّ

ة  ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ ، لَّ ةَّ ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ ةَّ لَّ ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ ، لَّ َُّ عَّ َّ  وَّ اهّللن ذَّ كَّ   27اهّللن 
یاد بن ابی حالل می كردم: زراره در بار  استطاعت  گوید به امام صادق ز عر  

كهه  ما نقل میمطلبی را از ش كهنم  كه آن مطلب را به شما عرضه  كند، دوست دارم 
كنهههیم؟ امهههام پاسهههخ فرمودنهههد: عرضهههه دار.  كنهههیم و وی را تصهههدی   آیههها از وی قبهههول 

كردم: وی می گر چهه حهج  گوید هر ك  زاد و توشه عر   ای دارد مستطیع است، ا
كهردم: این به  ز مهن نسرسهیده گونهه ا گونهه اسهت؟ امهام فرمهود: این جها نیهاورد. عهر  

ام. به خدا قسم بر من دروت بسته است. و سه  گونه جوابی نداده است و من نیز این
كند.   مرتبه فرمود: خداوند زراره را لعنت 

 ن یَّ غاٍر، 2
َّ
یٍم أ دِّ كن َرم   ٍ سم  َّ مم من ، عَّ مم یوُ سَّ ، عَّ غ َّ ُم عن ُد بم آن َُمَّ  َّ

ثَّ د َّ الَّ حَّ ، قَّ ُن ی َُّ دَّ م آن َحَّ
ثَّ د َّ   حَّ

                                                                                                                             
 . همان. 22

 . 245 - 234ص همان،: ک.ر. 23

 . 231ص همان،: ک.ر. 24

 . 235ص همان،: ک.ر. 25

 .  231ص همان،. 26

 .  148ص ،یالکش رجال. 27
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ن  الَّ َسَّ ا ع داهّللقَّ بَّ
َّ
ُ  أ مَّ  عم عَّ ید   وَّ لَّ مَّ اهّلُل ُببَّ عَّ ُُ ُل  لَّ ةَّ  ی ََّ ا ََّ َُ    28اهّلُل 
كنهد و  گوید: از امام صادق ابو سیار می كه فرمود خداوند بریهد را لعنهت  شنیدم 

كند.   خداوند زراره را لعنت 
آن َُمَّ  َّ ُد بم ُم 3

ثَّ غٍر، قَّ الَّ  حَّ د َّ ُم ُ صَّ ُن بم ی َُّ دَّ م آن َحَّ
ثَّ ، قَّ الَّ    حد َّ كن ََّ ََّ ا ُ غ َّ ، عَّ مم عَّ  َّ ارن بم من املم عن

ُه شم  عَّ كَّ اُ وا ُجُاوی ا  وَّ مَّ ُ شم  هن َّ
َّ
ی، أ ُن ا غٍب الص َّ غدَّ

ُكاَّ ُن  بن 
َّ
مم أ ی، عَّ دن یَّ

َّ غٍب ادم ُكاَّ ُم  ُم بم سَّ َّ آن الم
ثَّ د َّ حَّ

ُبو ع داهّلل
َّ
ُهشم أ عَّ شم مَّ ن امن حَّ یم

َّ
مم أ ةس من د َّ ؤِّ وَّ عن غَرَّ َرس الص َّ افن

ابم ُعذَّ الَّ  فَّ ُبو ع داهّلل، قَّ
َّ
 أ
َّ
أ دَّ مم  تَّ من

الَّ  َُّ ، فَّ ةَّ ََّ ا ََّ ُر ٍر لن كم غرن ان
اٍ  غَّ َر َّ لَّ مَّ ، ثَّ َّ ةَّ ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ ةَّ لَّ ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ ةَّ لَّ ََّ ا ََّ َُ مَّ اهّلُل  عَّ 29  لَّ

 

مقدمهه  بی نشسهته بهودیم په  امهام ای نزد امام صهادق گوید با عده راوی می
كند. سه مرتبه فرمود: خداوند زراره   را لعنت 

 تعارض رفعی کارها راه. 2

 كارهههههای متفههههاوتی در  رجالیههههان در بههههار  حههههل تعههههار  روایههههات جههههر  و تعههههدیل زراره، راه
گرفته  اند.  پیش 

 . ضعف سند2 - 1
كهه ایهن روایهات شهاّذ و نادرسهت  برخی با اتکای به ضع  سند روایات جر  و ادعای ایهن 

گذاشته كنار    30اند. است، آنها را 
 نویسد:   خویی میاهلل نآی

كهههه در سهههند واقهههع شهههده ایهههن روایهههات ضهههعی  انهههد، از مجاهیهههل  انهههدن زیهههرا افهههرادی 
  32ثابت نیست. صدورش از معصومو  31هستند.

 برد:  دهد، این روایات از ضع  سند رنج می توجه به سند روایات لعن نیز نشان می
یاد بن ابهی حهالل»و « یهماجیلو»مرسل استن زیرا یک راوی بین روایت اول، از نظر سند  « ز

یههه»در روایههت دوم، راوی اول  33شههده اسههت. حذف راوی دیگههر،  34امههامی و ثقههه اسههت.« حمدو
                                                      

 .  148ص همان،. 28

 . 150ص همان،. 29

 . 256ص ،2ج ،الرجال نقد ن240ص ،التحریر الطاووسی ن148ص ،یالکش رجال: ک.ر. 30

 . 245ص ،7ج ،ثیالحد رجال معجم. 31

 .  231ص همان،. 32

 .  64ص ،یزرار غالب ابو رساله. 33

 .  421 ص ،یالطوس رجال. 34
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كهه شهیخ طوسهی وی « محمد بهن عیسهی بهن عبیهد» كهرده و او را اسهت   35«یونسهی»را تمهعی  
كههرده اسههت. كههه وی از اصههحاب  36معرفههی  اسههت و در « هشههام بههن حکههم»كشههی آورده اسههت 
  37ای برخوردار بوده و توست فمل بن شاذان مد  بلی ی شده است. اه وی هخراسان از جایگ
كههه جریهان برخهی بهر آن سهازی علیهه محمههد بهن عیسهی بهن عبیههد از سهوی جریهان فکههری  انهد 

بهوده « هشهام بهن حکهم»متقابل، یعنی حوزه قم بوده استن زیرا حوزه قم مخال  جریهان فکهری 
گزارش در بار   38است.  نویسد: است. شیخ طوسی می« عبد الرحمن یون  بن»شبیه این 

كرده قمی   39كه ثقه است. اندن در حالی ها او را تمعی  
كهه  دهنده تهثیر باالی خطوط فکری بر معیهار جهر  این مطلب نشان یهان اسهت  و تعهدیل راو
 گر مخفی بماند.  نباید از نظر پژوهش
دین»راوی دیگر،  ِكر  َمع  امها  40نیهز امهامی و ثقهه اسهتن« مسمع بن عبدالملک»یا همان « ِمس 

كهه روایهت محمهد بهن عیسهی از یهون  دارا اسهت.  محمهد بهن »اشکال در ضع  طریقی است 
بهه « محمد بهن عیسهی»، استاد شیخ صدوق، متفردات «ابن ولید»، معروف به «حسن بن ولید

 41را ضعی  شمرده است.« یون  بن عبد الرحمن»نقل از 
كههه  « یههون »در بههار  متفههردات وی بههه نقههل از « ابههن ولیههد»گیههری  موضههعبرخههی بههر ایههن باورنههد 

امها ایهن اسهتدالل  42اسهتن« هشام بن حکم»ها علیه جریان  گیری قمی شاهدی بر ادامۀ موضع
گر این از آن روی ضعی  می كه ا گردان خهاص  _را « یهون »گونه بهود، ابهن ولیهد  نماید  كهه از شها

كه باید تمعی  می _بود « هشام بن حکم» از « محمهد بهن عیسهی»ه تنهها متفهردات كرد، نهه ایهن 
كنههد. برخههی از رجالیههان علههت ضههع  طریهه   را « یههون »از « محمههد بههن عیسههی»وی را اسههتثنا 

كه واسطه ص ر سن وی می  43است. ای خوب، برای انتقال روایات نبوده   دانند 
                                                      

 اسهت بهوده عبهدالرحمن بهن ون ی روانیپ و اصحاب از او كه است نیا مراد: سدینو یم ریتعب نیا باره دری شوشتر مرحوم. 35
 ،1ج ،الرجهال قهاموس: ک.ر. )اسهت كهرده یمهی رویهپ آوردنهد، یمه شهمار بهه فاسهد را آنی برخه دوره آن در كهه اوی باورها از و

 (. 82 - 81ص

 .  119ص ،20ج نهمان،115 - 113ص ،17ج ،ثیالحد رجال معجم ن402ص ،الفهرست. 36

 . 538ص ،یالکش رجال. 37

 .  138ص ،«هیامام متقدم خیتار در حکم بن هشام انیجری بازشناس: »ک.ر. 38

 .  346 ص ،یالطوس رجال. 39

 . 420 ص ،یالنجاش رجال. 40

 .  334ص همان،. 41

 .  141ص ،«هیامام متقدم خیتار در حکم بن هشام انیجری بازشناس: »ک.ر. 42

 . 509ص ،داود ابن رجال. 43
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كتاب« عمههار بههن مبههارک»در سههند روایههت سههوم،  كههه در  هههای رجههالی توصههی   وجههود دارد 
  شهههود و قابهههل  ت. از ایهههن رو، حهههدیث مجههههول و از انهههوار خبهههر ضهههعی  قلمهههداد مهههیاسههه نشهههده 

 اعتنا نیست. 
وایات لعن به دلیل تقیه2 - 2  . صدور ر

گر چه اتکای به سند راه حل خوبی برای رفهع تعهار  اسهت، امها نمهی به نظر می توانهد  رسد 
كه زمینه معنا، صدور روایهت از روی  های متعددی، مانند بد فهمی، نقل به تنها راه باشدن چرا 

 های تعار  روایات باشند.  توانند از دیگر زمینه تقیه و ... می
« زراره»از این رو، برخی دیگر صدور این نور روایات را به دلیل حفظ جان و شناخته نشدن 

مرحوم خویی نیز به این نکته  44دانند. ( در زمان تقیه میبیت ) و امثال وی به دوستی اهل
 نویسد:  شان داده و مینکته توجه ن

كه صدورش ثابت است، باید حمل بر تقیه شود.   45آن روایاتی 
در این روایات نسبت به لعن زراره قصهد جهّدی و حقیقهی  به عبارت دیگر، امام صادق

كهه بهه مخالفهان وی این گونهه  نداشته است، بلکه قصد آن حمرت از لعن باهری او این بوده 
كه ارتباط حسنه كند  را از « زراره»وجهود نهدارد، تها بهه ایهن شهکل جهان « زراره»ی میان وی و ا القا 

كنهد و مؤیهد ایهن احتمهال را روایتهی  بیهت قتل و ترور به جرم ارتبهاط و دوسهتی بها اهل حفهظ 
كه در آن، امام صادق می  پسر زراره فرمود: « عبد اهلل»به  دانند 

، وَّ  مَّ كَّ الس َّ َّ دن الن آ ن عَّ َّ وَّ  من
م
أ َرَّ عَّ ُدو َّ اقم ا َّ وَّ الم ف َّ اله َّ إن

، فَّ كَّ هم آ ن عَّ  من
اعا  فَّ كَّ دن َُ غ عن

َّ
ا أ َّ ّن َّ ن إن

ُُ إن  
َم لَّ ُق

  ُُ ُب ن ب 
َُّ ُُ وَّ ُ  ُ َ مم حُنن ی ؤن مَّ

اَّ َّ الن ادم دم َّ ن ُُ إلن ا َّ
وَّ ا مَّ دم َّ ن اُه وَّ َحَّ هَّ بم ب َّ مم قَّ ن مَّ

 َ ُك یلَّ  ُع فَّ إن ارن  46یسَّ
گاهی كهنم و ایهن بهه  جویی مهی از تهو عیهب سالم مرا به پدرت برسان و به او بگو من 

كهرده و  كه مردم و دشمنان به هرچه ما توجهه  خاطر محافظت از جان تو استن چرا 
كنیم، حساس می یم و از  از آن تعری  و تمجید  كه ما دوست بهدار كسی را  شوند و 
 دهند.  مقّربان خود بدانیم مورد اذیت و آزار قرار می

توانهد از  ه معنای روایات و جریان سازی علیه زراره نیز مهیهای دیگری مانند نقل ب اما زمینه
 های ایجاد تعار  روایات باشدكه در ادامه نوشتار بدان خواهیم پرداخت.  دیگر زمینه

                                                      
 . 64 ،یزرار غالب ابو رساله. 44

 . 245ص ،7ج ،ثیالحد رجال معجم. 45

 .  148ص ،یلکشا رجال. 46
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وایات 2 - 3  . نقل به معنای ر
كه در هر سه روایت چرایهی لعهن  بررسی محتوای روایات لعن زراره بیانگر این مطلب است 

كالمی استطاعت دانسته شده استزراره، اندیشۀ وی   47.در بار  موضور 
ههای منفهی  هها و واكنش موجهب سهؤال، در بار  استطاعت قبل ازفعهل« زراره»نگرش خاص 
یههادی از سههوی هم كههه مههردم خههدمت امههام صههادق ز رسههیدند و  مههی عصههران وی شههدن تهها آنجهها 

تطاعت قبهل از از اندیشهه اسه شهدند. امهام صهادق را جویا می دراین باره نظر آن حمرت
 : برائت خود را اعالم نمودند _دادند  كه به زراره نسبت می _فعل 

ُن   اهن ََّ  م
َّ
ةَّ وَّ أ ََّ ا ََّ َُ لَّ  كَّ قَّ م لن ذَّ آن بن عم

َّ
ا أ َّ ّن َّ   إن

الَّ ، قَّ اِئن یمن مبَّ  دن
یآن وَّ ُتَّ مم دن غسَّ من

 48لَّ
كهه منظهور  این اندیشه از دین من و پدرانم نیست. راوی در ادامه توضهیح مهی دههد 

 خن زراره و پیروانش است. س
كهه بهه وی  دههد، بلکهه از اندیشهه زراره را مورد نکوهش قرار نمهی در واقع، امام صادق ای 

نمایهد. بنها بهر  دهنهد، ناخرسهندی خهود را ابهراز مهی ای خاص )اسهتطاعت( نسهبت مهی در مسهله
كه این روایات نقل به معنا شده باشندن یعنی امام از ان این، احتمال می دیشهه زراره در بهار  رود 

 . اند اند، ولی راویان آن را به شخص زراره نسبت داده موضوعی برائت جسته
گرفته نقههل بههه معنهها مههی گزارش توانسههته بههه طههور عمههدی و غیههر عمههدی صههورت  هههای  باشههد. 

كهه نشههان مههی صهریحی در ایههن زمینههه از امهام صههادق دههد برخههی از اصههحاب بههه  وجههود دارد 
انههههد. بههههر اسههههاس یکههههی از  كههههرده را در بههههار  زراره تحریهههه  مهههی عمهههد، سههههخنان امههههام صههههادق

كه در دست است، حمزه بن حمران خدمت امام صادق گزارش كرد:  هایی   عر  
غُ    شم ْحجن ُ

ون  ِن َّ ةَّ لَّ ََّ ا ََّ َُ  من  مم 
م
أ بم  َرَّ
َّ
م أ  َّ  ا َلَّ

َّ
َُّ  الَّ  أ ، فَّ ةَّ قَّ  الَّ ََّ ا ََّ َُ    َّ من  مم عَّ  ن    یعم  آن 

ئم رن   كَّ بَّ
َّ  
َّ
وَّ  آن أ

اَّ   فَّ بَّ
ُك  یلَّ اهّللن وَّ ی  ذم  َّ   ا إن

َّ
أ ا فَّ ُق ُل مَّ  مم قَّ  الَّ هَّ  ذَّ

َّ
، فَّ  أ ُن غ   ُمو ن ََّ لم

َّ
ُُ أ هم    اَّ  وم یَّ  وَّ  ُ عَّ ، فَّ ُُ هم   ُفَّ عَّ ُُ ُفَّ وَّ ی  بم  ُب

ی نن ُُ بَّ هم  49ءس  من
كههه شههما از عمههویم زراره برائههت جسههته بههه مههن خبههر رسیده اید )ایههن مطلههب  اسههت 

فههرادی نههزد مههن امن بلکههه ا درسههت اسههت؟(. امههام فرمههود: مههن از زراره برائههت نجسههته
گر ساكت باشم، مرا الزام به جواب  آیند و مسائلی از او ذكر و روایت می می كنند و ا

كه من از این قول برائت می كنند. پ  می دادن می  جویم.  گویم 
                                                      

 . 150 - 148ص همان،. 47

 . 150ص همان،. 48

 .  14ص همان،. 49
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راره 2 - 4 یان سازی علیه ز یان». جر راره  تاثیر جر ح ز  «فکری متقابل در جر
كه در حل تعهار  روایهات جهر  كمتهر بهدان توجهه شهده اسهت و  احتمال دیگری  و تعهدیل 

گروههی از شهیعیان در صهدد جریهان كه  سهازی  این پژوهش به دنبال تبیین آن است، این است 
كهه در ههر سهه روایهت  اند. پژوهش در متن روایات، بیان علیه یا له برخی دیگر بوده  _گر آن است 

گرفته است  ربوط به بحث استطاعت اسهت موضور روایات م _كه زرارة بن اعین مورد لعن قرار 
ترین عوامل تمایز فکری جریهان زراره، از دیگهر  و قول وی به استطاعت قبل از فعل، یکی از مهم

كه موجب آن شد در محافل امامی و غیر امامی به صهورت وسهیع ههدف  جریان های امامی بود 
گیرد. بدیهی است تبیین معنای استطاعت و دیهدگاه جریان له  در ایهن ههای مخت سازی قرار 

كمک شایان توجهی در فهم مسهله می كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  باره   نماید 
کالمی امامیه . استطاعت و جریان2 - 4 - 1  های 

كهار از سهوی انسهان اسهت. 50استطاعت در ل ت به معنای توانایی  51و قدرت انجهام دادن 
كالمههههی 52داننههههد. برخههههی آن را اخههههص از قههههدرت مههههی بههههه معنههههای  اسههههتطاعت، و در اصههههطال  

كه حالتی  53سازد. قادر می فعل را بر انجام انسان است 
اسههههتطاعت در سههههد  دوم هجهههههری قمههههری اسههههت. ایههههن زمهههههان در  چون مباحثی آغههههاز طر 

مانههههههدگار و  مکاتب گذاری و پایههههههه بوده كالم دانش آغازین ، دوره تههههههدوین كالمههههههی ۀاندیشهههههه تاریخ
طههرف نبههوده و  ت. امامیههه نیههز در برابههر ایههن جریههان بههیپذیرفته اسهه صههورت دوره در این  كالمههی مهم

كردنهد.  موضع خود را به راهنمایی ائمه بحهث در بهار   در عصهر امهام صهادقمشهخص 
كالمههی عصههر بههه  ردیهه  بهها بحههث در بههار  توحیههد و امامهت از مهم اسهتطاعت، هم تههرین مباحههث 

كههه ایههن مباحههث  روایههات 54آمههد. شههمار مههی كی از آن اسههت  حتههی تهها زمههان امههام موجههود نیههز حهها
 55برانگیز بوده است. چالش رضا

كالمههی خاصههی مطههر  شههده اسههت. از زراره نیههز در این كتههابی بهها عنههوان از وی  56بههاره موضههع 
                                                      

 . 1255ص ، ، جالصحا . 50

 . 142، ص ، جاألثر و ثیالحد بیغری ف نیالنها. 51

 . 530، صالقرآن ألفاظ مفردات. 52

 . 264، ص ، جیالمرتم  یالشر رسائل. 53

 . 556 - 555ص ،یالکش رجال:ک.ر. 54

 . 160ص ،1، جالکافی: ک.ر. 55

 . 12 - 11ص ،نییاالسالم مقاالت :ک.ر. 56
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كه در اختیار شیخ صدوق نیز بوده است. گزارش االستطاعن و الجبر  57شده 
عنوان بهههههدعت  بههههههسهههههنت از نظریهههههه وی در بحهههههث اسهههههتطاعت  برخهههههی از عالمهههههان اههههههل

كهههه خداونهههد هنگهههام خلههه  انسهههان،  58انهههد. ردهیادك برخهههی از متکلمهههان آن عصهههر معتقهههد بودنهههد 
گهرایش داشهتند. در برابههر،  گهروه بهه اختیههار  كارههها را در وی نههاده اسهت، ایههن  اسهتطاعت انجهام 
كههار، اسههتطاعت را در فههرد خلههه   گروهههی دیگههر معتقههد بودندكهههه خداونههد همههان لحظههه انجهههام 

كهه  ا از فرد میسان، اختیار ر كند. بدین می ستاندند. معتقدان به اسهتطاعت بهه سهبب تالزمهی 
گاه به   59اند. متهم شده« قدری بودن»این باور با اختیار انسان داشت، 

اند.  قایالن به استطاعت نگهرش اختیهارگرا و مخالفهان معمهوالت رویکهردی جبرگرایانهه داشهته
كالمههی اهههل« معتزلههه»و « اشههاعره» نظههر  ربههاز در ایههن مسهههله اختالفسههنت، از دی دو جریههان مهههم 

كههه انسههان قبههل از انجهام هههر فعلههی، توانههایی انجههام آن را دارد و « معتزلههه»داشهتند.  بههر ایههن باورنهد 
در مقابهل، اشهاعره قایهل بهه اسهتطاعت مهع الفعهل بودنهد. ابهو  60استطاعت، قبل از فعهل اسهت.
كتاب  كرده است تا این اندیشه را ا اللمعالحسن اشعری، در  كند و بهتالش  تفصهیل، بهه  ثبات 

گوید. اشکال قاضی عبدالجبار معتزلی، یکی از بزرگهان مکتهب  61های معتزله و دیگران پاسخ 
 نویسد: معتزله، در نقد اشاعره می

كه افعهال انسهان  اشاعره در این زمینه دو نگرش دارند: فرقه ای از آنان بر این باورند 
كه خدا برای هر فعل ای د دارای هیچ نحوه استطاعتی نیست و فرقه یگر معتقدند 

كه او را قهادر بهر انجهام دادن  در زمان انجام دادن آن، قدرتی در آدمی ایجاد می كند 
كههار خههاص مههی كههه در  آن  نمایههد )اسههتطاعت مههع الفعههل( و نقههش بنههدگان در فعلههی 

كار هستند، تنهها پهذیرفتن و متصه  شهدن بهه ایهن فعهل اسهت، نهه  باهر فاعل آن 
كه واقعات    62 خودشان این افعال را انجام داده باشند.این 

رویکردهای متفاوتی به بررسی استطاعت انسان پرداخته و آرای مختلفی ابهراز  امامیه نیز با
كههه اسههتطاعت انسههان در انجههام افعههال از سههوی خداونههد اسههت،  داشههته اند. متکلمههان در ایههن 

كهه ایهن اسهتطاعت ق بهل از شهرور فعهل در او وجهود مناقشه نداشتند. اخهتالف آنهان در ایهن بهود 
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 شود.  می زمان با شرور فعل از سوی خداوند در انسان آفریده دارد یا هم
كهه آیها مهی تهوان  بحث از استطاعت در امامیه بیشتر در پی پاسهخ بهه ایهن سهؤال مطهر  شهد 

كه  معاصی عباد را به خداوند نسبت داد یا نه؟ از این  روایات مربوط به بحهث « برقی»رو است 
كتاب ستطاعت را دا و مرحهوم مجلسهی  63آورده است« خل  الخیر و الشر»در باب  المحاسنر 

 64پردازد. به بیان روایات می« نفی الظلم و الجور عنه تعالی»نیز در باب موسوم به 
كههه  نههام مههی« اسههتطاعت»از چهههار فرقههه در بههاره موضههور  مقههاالت االسههالمییناشههعری در  بههرد 

 اند از: عبارت
گردان فرقههههه او. 1 كههههه « هشههههام بههههن حکههههم»ل. شهههها از  عبارت اسههههتطاعتكههههه بههههر ایههههن باورنههههد 

كنار هم است گردآمدن كهه از شرایت محهیت، زمهان ، رهایی : تندرستی پنج امر در  با  فعل ، ابهزاری 
كههه گیههرد و سههبب می انجههام آن امههور  از این شههود. بههه نظههر آنههان، برخههی می فعههل دادن انگیزه ره وارد 

دیگههر،  عبارت  آینههد. بههه وجود مههی بههه فعل رنههد و برخههی از آنههها تنههها در زمانوجود دا از فعههل پههیش
كه خدا سبب به ضرورت، وجود می فعل وقتی  را پدید آورد.  یابد 
و « عبد اهلل بن بکیر»و « محمد بن حکیم»و « عبید بن زرارة»و « زرارة بن اعین»فرقه دوم. . 2
كهه « طهاق  مؤمن»و « حمید بن ربا »و « هشام بن سالم جوالیقی» هسهتند. اینهان بهر ایهن باورنهد 

استطاعت قبل از فعل و همان صحت جسمانی است و هر انسان سهالمی مسهتطیع اسهت. از 
 شده است.  هشام بن سالم نیز قریب به همین مطلب نقل

گردان . 3 كه اسهتطاعت را مهع الفعهل مهی« ابو مال  حمرمی»فرقه سوم. شا داننهدن  هستند 
كهه انسهان بها توانهایی خهود، نهه دیگهری قهادر بهه انجهام فعهل اسهتن ههر چنهدالبته با ایهن تفه   اوت 

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

كهه پیهدا مهی. 4 كهه معتقدنهد انسهان بها توجهه بهه ابهزاری  گروهی  كنهد، از جهتهی  فرقه چهارم. 
 65آید. غیر قادر به شمار میقادر و از جهتی 

گهرایش اصهلی مربهوط بهه زراره و  گرایش از این چهار  گزارش پیدا است، دو  كه از  همان طور 
 هشام بن حکم بوده است. 

كه محل بحث متکلمان امامی عراق بوده، در قم و ری نیهز  موضور استطاعت، همان گونه 
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كتهههاب شهههیخ ق« عبهههد اهلل بهههن جعفهههر حمیهههری»طرفهههدارانی داشهههته اسهههت.   التوحیهههد »میهههین، 
 در حههههوزه ری نیههههز  66را بههههه رشههههته تحریههههر در آورده اسههههت.« و اإلسههههتطاعن و األفاعیههههل و البههههدام

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

كتههاب باشههد. بررسههی محتههوایی  68دانههد مههی« ر و االسههتطاعنالجبهه»وی را  كههه شههاید نههابر بههه یههک 
كه از طری  وی در بار  اسهتطاعت بیان كهه ردی بهر جبریهان  69شهده، روایاتی  كی از آن اسهت  حها

 بوده است. 

اإلسهتطاعن و األفاعهل و الهرد علهی أههل »كتابی با عنهوان « عمیر بن ابی محمد»نجاشی برای 
كتهاب برمهی همان 70كنهد. گزارش مهی« القدر و الجبر كهه از عنهوان  كتهاب ردی بهر  گونهه  آیهد، ایهن 

كتههاب « علههی بههن عبههد اهلل ابههو الحسههن عطههار قمههی»دیههدگاه اشههاعره و معتزلههه بههوده اسههت.  نیههز 
 71را به رشته تحریر درآورده است.«  االستطاعن علی مذاهب أهل العدل»

 ریان هشام بن حکم. تقابل جریان فکری زرارة بن اعین و ج2 - 4 - 2
كه در بار  موضور استطاعت معرفی شد، تقابل دو مکتهب  از میان فرق چهارگانه زرارة »ای 

بهه خهوبی نمایهان اسهت. در « هشهام بهن حکهم»بها  _فکر هشهام بهن سهالم بهوده  كه هم _« بن اعین
 72ادامه به تبیین بیشتر این دو جریان فکری خواهیم پرداخت.

ك در نظهر وی، . تندرستی و سالمتی جسم شهخص اسهت، استطاعته زراره بر این باور بود 
كههه بیمههار نباشههد كسههی اسههت  كسههانی چههون مسههتطیع  بریههد بههن »، «هشههام بههن سههالم جههوالیقی». 

و « حمیهد بهن ربها »، «عبداهلل بن بکیهر»، «محمد بن حکیم»، «عبید بن زرارة»، «معاویه عجلی
 73نیز قایل به چنین نظری بودند.« مؤمن طاق»

گهر حهج  زراره، در تفسیر استطاعت برای حج معتقد بود، فرد دارای توانایی جسمی، حتی ا
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 74نرود و عمل حج را انجام ندهد، مستطیع بوده است.
رو  از ایهن 75.نیز بر این عقیده بودند« غیالن» و «ثمامه بن اشرس»، «بشر بن معتمر»از معتزله 

كهه وی،  كه زراره به مسلک قهدری مهتهم شهده اسهتن چرا هماننهد معتزلهه، اسهتطاعت را است 
كههه خداونههد اسههتطاعت را پههیش از عمههل خلهه   76د انسههت. قبههل از فعههل مههی زراره معتقههد بههود 

  77كند، نه ضمن آن. می
كههه  كههه در آن آمههده اهههل قههدر بههر ایههن بههاور بودنههد  صههحت مؤیههد ایههن مطلههب، روایتههی اسههت 

گونه _جسمانی شرط استطاعت حج است و استطاعت قبل از فعل است  كهه بهه زراره همان  ه 
اسههتطاعت را بههه داشههتن زاد و توشههه و نیههز اذن  ولههی امههام جعفههر صههادق _دهنههد  نسههبت مههی

 اند: ها را نفی نموده قدری خداوند معنا فرمود و معنای استطاعت
 ن ع داهّلل

َّ
مم أ ، عَّ ُوو ن من الس َّ ُی  عَّ ََّ مَّ  الَّ  یا ابم َُّ ، فَّ رن دَّ َُّ

َن الم هم
َّ
مم أ َس من ُج ََّ  ُُ لَّ

َّ
أ الَّ  یَّ ال قَّ  لن اهّللن

لن اهّللن  مم قَّ م َرم ن عَّ  م ن
َّ
َ َّ  _أ َ َّ وَّ جَّ غ     »_عَّ ُن یَّ  ن غ 

لَّ َاعَّ إن تَّ من ایم غ ن مَّ ََّ
ج ُ الم  الها ن حن

  «وَّ هّللن عَّ َّ
ادَّ وَّ الَر َّ  َّ َ !ن ال  اعَّ ََّ اُتیم تن َّ ا یعم آن بن

ّن َّ ْحَّ كَّ إن َُّ   
َُّ الَّ !َّ  فَّ اعَّ ََّ یم تن ُ ُش اُتن ََّ ََّ اهّلُل  عَّ دم جَّ غسَّ قَّ  لَّ

َّ
اَّ !َّ أ احن

حَّ ج ن 
ام غ س لن َن ُهوَّ ُمسم تَّ ُ! فَّ اَّ احن اُد وَّ الَر َّ َّ َ افَّ ال كَّ ا  اَّ غسَّ إن

اَّ  فَّ
َّ
َُ  أ ُج الَّ الَر َّ َُّ ، فَّ فن دَّ ََّ

!َّ الم اعَّ ََّ تن غسَّ ایم   لَّ
احن  ادن وَّ الَر َّ َّ َ كم َّ َرَّ من مَّ ال 

َّ
غ َُر أ وَّ ن َّ اُل الم ُه املم هم دَّ ََّ عن ُج  ی الَر َّ بَّ ََّ دم  ُظم ُ قَّ ََّ ا  كَّ َّ غسَّ  ال لَّ كَّ ْحَّ َُّ الَّ   َُّ اَّ !ن فَّ

كَّ   لن  ؤن اَّ
ایلَّ عَّ ََّ فَّ اهّلُل  اَّ

م
ی َّ یأ ُهوَّ ُتَّ ُْحج ُ حَّ    78فَّ

كهرده اسهت: مهردی قهدری از امهام سکونی از امام صادق پرسهید: ای  روایت 
كه می پسر رسول و بهرای خهدا بهر »فرماید:  خدا، نظرت در بار  سخن خداوند متعال 

كههه توانهای كننههد، آنهها  كههه آهنهگ خانهه )او(  « ی رفهتن بههه سهوی آن دارنههدمهردم اسهت 
وای بر  فرمود: چیست؟ آیا خداوند برای مردم استطاعت قرار نداده است؟ امام

تون استطاعت به معنای زاد و توشه است و استطاعت بدنی مورد نظر نیست. مرد 
دو بهههاره پرسهههید: پههه  هرگهههاه زاد و توشهههه داشهههت، یعنهههی مسهههتطیع اسهههت؟ )وی 

كه مهی ه اسهتطاعت قبههل از فعهل اسهت(. امهام پاسههخ خواسهت ایهن نتیجههه را بگیهرد 
كه تو می گونه  گهاه مهی داد: خیر، نه آن  یهادی دارد و  اندیشهی،  كهه فهردی مهال ز بینهی 

كه خداوند به وی اذن دهد.  حج نمی  گذارد، مگر این 
بههاره چههالش برانگیههز بههود و مخالفههت اصههحاب امامیههه را برانگیخههت. تقابههل  نظههر زراره در این
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گهر ایهن  با جریان فکری هشام بن حکم در بحث استطاعت به خوبی نمایان جریان فکری زراره
 مخالفت است. 

كهابم و امام صادق از اصحاب« هشام بن َحَکم» های  اسهت و مباحثهه امام موسهی 
یادی در اصول و دیگر مسائل با مخالفین داشته است. بهرای « االسهتطاعن»كتابی با عنهوان  79ز

 80او معرفی شده است.
انهد  عبارت _انهد  قلهم برده بهه  باره دست  كه در این  _پیروان مکتب هشام بن حکم  از جمله

محمههد بههن الخلیههل معههروف بههه »و « یههون  بههن عبههدالرحمن»، «فمههل بههن شههاذان نیشههابوری»از: 
كتاب« هشهام بهن حکهم»كه متکلمانی برجسته و از اصهحاب « سکاآ ههایی بها عنهوان  بودنهد و 

گز« االستطاعن»  81شده است. ارشاز همه آنها 
از دیدگاه جریان هشام بهن حکهم، افهزون بهر دو عنصهر سهالمتی و داشهتن زاد و توشهه، توفیه  

دههد و اسهتطاعت ههم  نیز شرط معنایافتن استطاعت است و توفی  را خداوند ضمن عمل می
 شود.  در لحظه عمل به همراه اذن و اراده الهی حاصل می

گرفهت « هشام بن حکهم»نقد اصحاب كه مورد  _های دیگر زراره  از اندیشه گرایهی  رأی _قهرار 
ای از رأی  گونهههه ، بهههه عمهههل به«عبهههد اهلل بهههن بکیهههر»وی بهههود. جنههها  آل اعهههین )زراره( و پههه  از او 

كه رأی شده بودند تا آن شناخته كه خهود  _گرایی زراره از سوی رجال مکتب هشام بن حکم  جا 
گرایش داشته به شیوه گرفته ن به _اند  های اجتهادی  گرایهی  روایهاتی دال بهر رأی 82شده است. قد 

كنههد.  ای از زراره سههؤال مههی در روایتههی راوی در بههار  حکههم مسههلهزراره نیسهتندن بههه عنههوان نمونهه، 
كه وی پاسخ می كند: آیا این حکم را بر اساس رأی خود  دهد، راوی دوباره پرسش می هنگامی 

 گوید:  دهی؟ زراره در پاسخ می می
   83رأی  غر مم أثر لغس رُ أ 

كالمههی  بها طههر  ایههن مقهدمات و شههناخت جریههان كههه در میههان امامیهه در بههار  موضههور  ههایی 
كههه زرارة بههن اعههین مههورد لعههن  اسههتطاعت وجههود داشههت، پههژوهش نشههان مههی دهههد در روایههاتی 

و دیهههدگاه وی بههههه  84قرارگرفتهههه اسهههت. موضههههور روایهههات مربههههوط بهههه بحههههث اسهههتطاعت اسههههت
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هههای   تهرین عوامهل تمهایز فکهری جریهان زراره از دیگهر جریان یکهی از مههماسهتطاعِت قبهل از فعهل 
كه موجب شد در محافل امامی و غیر امامی به  سهازی  صورت وسهیع ههدف جریهان امامی بوده 

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

كالمی و ت با جریان كه پهیش هثیر جریانهای  گونه  تهر اشهاره شهد،  ها در جر  راویان است. همان 
جریههان فکههری زرارة بههن اعههین در تقابههل بهها جریههان هشههام بههن حکههم بههوده اسههت و در موضههوعات 

كالمی از جمله استطاعت و رأی گروه مقابل بودند. لذا این احتمال  مختل    _گرایی مورد نقد 
گزارش  _ز سههوی جریههان طرفههدار هشههام بههن حکههم نقههل شههده باشههد ا« زراره»هههای جههر   كههه بیشههتر 
 منتفی نیست. 

كهه در آنهها زراره ( 2و )( 1در نمودار شماره ) كهه از تعهداد سهی روایتهی  نشان داده شهده اسهت 
گرفتهه اسهت، تعهداد پهانزده روایهت بهه حلقهه مشهترک محمهد بهن عیسهی عبیهدی  مورد جر  قرار 

ای بههر انحههراف وی از زراره  بههن عیسههی قرینههه مههد رسههد. اشههتراک جمیههع اخبههار قادحههه بههه مح مههی
كهرده اسهتن كشی او را منتسهب بهه جریهان هشهام بهن حکهم معرفهی  كهه  85است.  اضهافه بهر ایهن 

  86محمد بن عیسی تمعی  شده است.

                                                      
 . 538ص ،یالکش رجال. 85

 ،20ج همهههان، ن240ص ،یالطاووسههه ریههالتحر ن115 - 113ص ،17ج ،ثیالحهههد رجههال معجهههم ن402ص ،الفهرسههت: ک.ر. 86
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  جهینت
ههای متفهاوتی  حل رجالیان در بار  راهکارهای حل تعار  روایات جر  و تعهدیل زراره، راه

گرفته گذاشته اندن در پیش  كنار  اند و برخهی آنهها را حمهل  برخی با اتکای به ضع  سند آنها را 
 اند.  بر تقیه نموده

 بود.  روایات ذم زراره به علت نقل به معنای نادرست روایات امام معصوم_ 
كه زرارة بهن اعهین مهورد لعهن قرارگرفتهه اسهت، موضهور روایهات مربهوط بهه بحهث  _ در روایاتی 

تهرین عوامهل تمهایز  گاه وی به استطاعت قبهل از فعهل یکهی از مهماستطاعت است و دید
كههه موجههب شههد، به  فکههری جریههان زراره از دیگههر جریان صههورت وسههیع  هههای امههامی بههوده 

گیرد.  هدف جریان  سازی حلقه فکری هشام بن حکم قرار 
كهه متعله  بهه حلقههه  نیمهی از روایهات جهر  بهه حلقههه مشهترک محمهد بهن عیسهی مههی _ رسهد 

 شام بن حکم است. فکری ه
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