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  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  24ـ1، صص 1390ي هفتم،  سال دوم، شماره

  

  جابربن يزيد جعفي
  درباره وي غلو و بررسي اتهام

  
   سعيد طاوسي مسرور، دكتر عباس احمدوند

  
  چكيده

امـام  ، از اصحاب نامـدار      )ق. ه128 توفيم (»كوفيابومحمد جابربن يزيد جعفي     «
 اماميه بـود   ي  ه علماي شيع  ترين  بزرگاو از    . است  السالم اعليهم و امام صادق   باقرمحمد

 كـه در    ،توجه جابر به بطـون آيـات و احاديـث         دليل    به. و به رجعت اعتقاد داشت    
 از  غاليـان او را ، اسـت برخـي روايـات و اقـوال منقـول از او نيـز تـصريح شـده       

 غاليان از نـام و شخـصيت وي         ي  هسوءاستفاد. ندا  رده خويش معرفي ك   پيشكسوتانِ
ي افراط  نيمه و را از غاليانِ   او  غالي بدانند    برخي جابر جعفي را شبه    است  باعث شده   

ـ   صراحت    بهنيز او را    اي    عده. محسوب كنند  بـا   آنكـه    حـال . نـد ا  ردهغالي معرفي ك
 شيعه و با استناد به روايات وارده         متقدمِ بررسي علل جرح وي نزد برخي رجاليانِ      

 و نيز دقت در     ،اواز   غلو    تهمت  شيعه در رد   ان متقدمِ نگار  فرقهدر مدح وي و اقوال      
ـ كه   آنها   نوع روايات وي و توجه به امور باطني در         غـالت   ي  هسوءاسـتفاد ستعد  م

 . دانست مبرّا  غلوتوان جابر جعفي را از اتهام است، مي

، الـسالم   عليـه صـادق جعفر، امـام    الـسالم  عليـه  باقر  محمد جابر جعفي، امام  : يواژگان كليد 
  .، غاليان، كوفه غلو اماميه، رجعت، مهدويت،ي هشيع

                                                            
 )a.ahmadwand@gmail.com (.استاديار دانشگاه شهيد بهشتي *

  )saeed.tavoosi@gmail.com( .دانشجوي دكتري تاريخ اسالم دانشگاه تهران **

  1/11/90:  تأييد ـ تاريخ19/10/89: تاريخ دريافت
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  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي2

  مقدمه
ارائـه   مـا از سـير زنـدگي جـابر جعفـي             ي  ه اطالعات اندك و پراكنـد     ،اين مقاله ابتداي  در  
 ، در ادامه  .گيرد  نشئت مي اعتماد   منابع قابل يا نبود   اين نقص از كمبود     است،  گفتني  . شود مي

موافقـان و   سپس نظر    بيشتر به روايات وي و       ، در اين بخش   .پردازيم  و عقايد او مي    ءبه آرا 
 غالي   شبه ي  هنظريمقاله نيز به بررسي و نقد       پاياني  بخش  . كنيم   تكيه مي   او ي  مخالفان درباره 

  . تفايبودن جابربن يزيد اختصاص خواهد 
  

  يسير زندگي جابر جعف
 امام  ي  ه، از اصحاب برجست   )ق. ه128 متوفي يا متولد   (1 يزيد جعفي كوفي   ابومحمد جابربن 

بـر اسـاس نقلـي نادرسـت از       شيخ طوسـي    .  است 2عليهماالـسالم صادقجعفر  باقر و امام    محمد  
   3. زيد، ازدي دانسته استجابربنلط با قتيبه، او را در اثر خَ ابن

ذكر . ق. ه132 يا   128 يا   127 ،نيز به اختالف   تاريخ وفات وي     4؛گذشتاو در كوفه در   
   6.اند كردهق تأكيد . ه128سال  منابع بر بيشترِ ،ر اين ميان د5.شده است

                                                            
؛ محمـدبن   210 االسالمية، ص     ، ديار بكر، المكتبة   2، ج   التاريخ الكبير ،  )تا  بي(محمدبن اسماعيل بخاري،     .1

محمدبن حسن طوسي، به كوشش حسن مصطفوي، مـشهد، انتـشارات         : تلخيص ، رجال ،)1348 (ي،كشّعمر  
، به كوشش عبـداهللا     2، ج    االنساب ،)1408(بن محمد سمعاني،      ؛ عبدالكريم 196ـ195صص  دانشگاه مشهد،   

  .68عمر بارودي، بيروت، دارالجنان، ص 
، به كوشش جواد قيـومي اصـفهاني، قـم، مؤسـسة نـشرالفقاهة،      فهرست، )1417(محمدبن حسن طوسي،   .2

  . 176 و 129صفحات 
مي، النـشر االسـال     ، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، مؤسسة         رجال،  )1415(محمدبن حسن طوسي،    . 3

، به كوشش ثروت عكاشة، قاهره، دارالمعـارف، صـفحات          المعارف،  )تا  بي(قتيبه دينوري،     ابن. ؛ قس 129ص  
، قـم، مؤسـسة النـشر االسـالمي، ص          2، ج   قاموس الرجال ،  )1418(محمدتقي تستري،   . ؛ نك 480 و   453
543.  

تـاريخ االمـم و     ،  )1387ــ 1382(محمدبن جريرطبـري،    : ، در صلة تاريخ الطبري  بن سعد قرطبي،      عريب .4
 .646، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، دارالتراث، ص 11، ج الملوك

تـاريخ  ؛  276، به كوشش سهيل زكار، بيـروت، دارالفكـر، ص           طبقات،  )1414(بن خياط عصفري،     خليفة .5
، ج  تهـذيب ال تقريب  ،  )1415(حجر عسقالني،    ؛ ابن 129ص  ،  طوسي رجال؛  646، ص   11، ج   )صلة(الطبري  

، تهـذيب التهـذيب،     )1404(،  همو؛  154كوشش مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دارالكتب العلمية، ص          ، به 1
  .42ص  ، بيروت، دارالفكر،2ج
، 2، جالتاريخ الكبير؛ 345، بيروت، دارصادر، ص 6، ج الطبقات الكبري، )تا  بي(سعد،   ابن. براي نمونه، نك   .6

  .480، ص المعارف؛ 210ص 
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 كـه   » طـالبي  ه معاوي بن  عبداهللا« ، رهبر پيروانِ  »بن حارث  اهللاعبد« ،بنا بر گزارش نوبختي   
هاي غالي را مطـرح      ق به اين مقام رسيد، افكار و انديشه       . ه131 يا   129پس از قتل او در      

لحـن ايـن    شـايد    1.ه اسـت  را داشـت  همين آرا و عقايد      مدعي شد كه جابر جعفي نيز        كرد و 
، وفـات   ترتيب  بدين .استگذشته بوده   درجابر  به اينكه در آن زمان،      اي باشد    گزارش اشاره 

   2.استتر  محتملق . ه128او در سال 
در روايتـي   . قي در دسـت نيـست     از پدر و مادر و تاريخ والدت جابر جعفي اطالع دقي          

در زمـان   و  ،  الـسالم  عليهباقرامام محمد  با   شدر نخستين ديدار  شده كه او     تصريح   ،منقول از وي  
اي   اما اين گزارش با روايت وي از صحابه        3؛ است جوان بوده ) ق. ه114ـ94(امامت ايشان   

 از  . سازگار نيـست   و اكابر تابعين  ) ق. ه79 متوفي يا متولد   (» عبداهللا انصاري  جابربن«چون  
   4. بوده استپنجاه احتماالً والدت او در حدود سال ،رو اين

هاي   بين سال كه   يسالهجده   جز   ، عمر  و به احتمال فراوان در سراسرِ      5او اهل كوفه بود   
در  7، در مدينه اقامت نمودالسالم عليهامام محمد باقرمحضر  براي كسب علم از 6ق.ه114 تا 94

   8.زيست كوفه مي
                                                            

، به كوشش سيد محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، المكتبـة          فرق الشيعه ،  )1355(بن موسي نوبختي،      حسن .1
  .35 ـ 34المرتضوية، صص 

2. See. Hossein Modarressi, (2003), Tradition and Survival a bibliographical of early shi’ite 
literature, vol. 1, Oxford, One World , p. 87.  

اكبر غفاري، تهران، دارالكتـب االسـالميه،        ، به كوشش علي   1، ج   الكافي،  )1365(محمدبن يعقوب كليني،    . 3
  .193ـ192، صص كشي رجال؛ 472ص 

، قم، چاپ سيد محمد موحد ابطحـي، صـص         5، ج   المقال  تهذيب  ،  )1417(سيد محمدعلي موحد ابطحي،      .4
  . 284، قم، انتشارات اعلمي، ص وم االسالمتأسيس الشيعه لعل، )1375(سيد حسن صدر، . ؛ نك47ـ45
 . 208ص ، ، به كوشش محمود ابراهيم زايد، مكه، دارالباز1، جكتاب المجروحين، )تا بي(حبان،  ابن. 5
 تا 94هاي  بوده، او بايد بين سال)  ق 114ـ94 (السالم  عليهاز آنجا كه دوران شاگردي وي در عصرامامت امام         .6

؛ محمـدبن حـسن    193ــ 192، صـص    كشي رجال؛  472، ص   1، ج   الكافي. شد، نك  ق به مدينه رفته با     96
  . 296، قم، دارالثقافة، ص امالي، )1414(طوسي، 

از زندگي او تا پيش از ورودش به مدينه و درك محضر امـام محمـدباقر اطالعـات چنـداني در دسـت                        .7
، زير نظر غالمعلـي حـداد   هان اسالمي ج دانشنامه، »جابر بن يزيد جعفي  «،  )1384(اهللا صفري،     نيست؛ نعمت 

 . 181، تهران، بنياد دائرة المعارف اسالمي، ص9عادل، ج
  .296، ص امالي طوسي .8
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 ، جابر جعفي  نه تنها نظرِ  توان   ميرا     آن  روايتي از جابر جعفي نقل شده كه       ،اختصاص در
.  نوع رابطه با حكومت و سلطان جـائر دانـست   ي  هبار و شيعيانشان در   السالم عليهمبلكه نظر ائمه  

هر كس به نزد سلطان ظالمي برود و        «:  چنين روايت كرده است    السالم عليهامام محمد باقر  او از   
 نصيحت كرده، بيم داده و به تقواي الهي امر كند، براي او اسـت اجـر عبـادات جـن و                      او را 
 او با حكومت اموي و عامالن آنـان در          همكاري رسميِ از   گزارشي   ،بر اين اساس  . »1انس

، قاضـي   »بن مسيب بجلي   عيسي«، زماني كه    »دسع  ابن«اما بنا بر گزارش      .كوفه وجود ندارد  
قرار نشست، جابر جعفي نيز در كنار او          در كوفه بر مسند قضا مي      2»سري قَ عبداهللاخالدبن  «

ورزيـدن  نظارت بر كار قاضي و جلوگيري از ظلم         احتماالً  ت وي از اين كار،       ني 3.تگرف مي
كـه او گـاهي     حـاكي از آن اسـت       برخـي اخبـار     . موي به شيعيان كوفه بوده است     دستگاه ا 

  4.كرده است قضاوت هم مي
ـ 105: حك (»بن عبدالملك اموي   هشام«ره شده كه    اشا در منابع     فرمـان   5)ق. ه125ـ

 در 6.ده و او با تظاهر به ديوانگي جان خود را نجات داده است       را صادر كر  قتل جابر جعفي    
 جـابر سـخن بـه       7)فساد عقل يا عقيده   (ديگر نيز از ديوانگي و اختالط       هاي    برخي گزارش 

حتي يا   وي دائم    شود كه ديوانگيِ   يات مشخص مي   اين روا  ي  ههم اما با بررسي     8،ميان آمده 
                                                            

اكبـر غفـاري و سـيد محمـود زرنـدي، بيـروت،           ، منسوب به مفيد، به كوشـش علـي        )1414(،  اختصاص .1
 . 262ـ261دارالمفيد، صص 

ق او را بـه واليـت كوفـه و          105بن عبدالملك در سال       شامكه ه » بن يزيدبن اسد قسري     خالدبن عبداهللا « .2
وي . جـاي او منـصوب نمـود        را بـه  » يوسف بن عمـر ثقفـي     «ق وي را عزل و      120بصره گمارد و در سال      

؛ سيدحـسين براقـي نجفـي،    497، ص 4، ج   االنسابق زير شكنجه به قتل رساند؛       126سلفش، خالد را در     
 .276ـ275، المكتبة الحيدرية، صص )جا بي(مد عطيه، ، تحقيق ماجد احتاريخ الكوفة، )1424(
 .346، ص 6، ج الكبريالطبقات  .3
 .122ـ121 صص ، بيروت، عالم الكتب،3ج ، أخبار القضاة، )تا بي(، بن حيان محمدبن خلف .4
الـدين شـيال، قـم،       ، بـه كوشـش عبـدالمنعم عـامر و جمـال           االخبار الطوال ،    )1368(ابوحنيفه دينوري،    .5

  .346 و 335ـ334ورات الرضي، صفحات منش
  .195ـ194، صص كشي رجال؛ 397ـ396، صص 1، ج الكافي .6
؛ محمـدهادي  344، ص )نـا  بـي (، )جـا  بـي (، 4، جمعجم رجـال الحـديث    ،  )1413(سيد ابوالقاسم خوئي،     .7

  .422، مشهد، الجامعة الرضوية، ص 1، جالتفسير و المفسرون، )1418(معرفت، 
  .44، ص 2، ج التهذيب تهذيب  .8
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 صـاحب   1.اي براي حفظ جان او بوده است        چاره ،اي كوتاه   تنها در دوره   ، بلكه ادواري نبوده 
 و  السالم عليهامام محمد باقر  به امر   خود  از ديوانگي براي حفظ جان      را   جابر   ي  ه استفاد روضات

خـود را بـه     ( نظر خوئي، ديوانگي وي تجـنن         به 2.مشابه روش بهلول و متَنَبي دانسته است      
ش ا  اي از زنـدگي     حتي اگر بـه قـول نجاشـي، جـابر را در دوره             .بوده است ) ديوانگي زدن 
 عقيـده    با وثاقت و لزوم اخذ روايات وي در هنگام اعتدال رواني و سـالمت              ،مختلط بدانيم 

  3.نداردمنافاتي 
  

  4آراء و عقايد جابر
عليهماالـسالم  به اهل بيت  تنها     نه  امامي بوده و   ي  هد كه وي شيع   نده ينشان م آشكارا  روايات جابر   

ي جسته يه نيز تبرّام  و بنيالـسالم  عليه بلكه از خلفاي پيش از امام علي      5،داشته فراواني   ي  هعالق
                                                            

، به كوشش سيد موسـي      رجال،  )1416(؛ احمدبن علي نجاشي،     195ـ194 و   192، صفحات   كشي رجال .1
خاتمـة مـستدرك    ،  )1416(؛ حسين نوري طبرسـي،      128شبيري زنجاني، قم، مؤسسة النشر االسالمي، ص        

  .98ـ93، صص 5، ج تهذيب المقال؛ 214البيت، ص  ، قم، آل4، ج الوسائل
 و  237ــ 236، صص   1، بيروت، الداراالسالمية، ج     روضات الجنات ،  )1411(باقر خوانساري،   سيد محمد  .2

 .  143ـ142، صص 2ج 
  .344، ص 4، ج معجم رجال الحديث .3
البتـه  . پـردازيم   ي او مي    در اين بخش، بيشتر به روايات جابر و پس از آن، نظر موافقان و مخالفان درباره                .4

كردند  ، زيرا از سويي، طرفداران افراطيِ وي مانند غالت خود را بدو منتسب مي             در اين امر بايد احتياط كرد     
دادنـد و او را بـه    هاي نـاروا مـي    ي وي، به او نسبت      و از سوي ديگر، مخالفان سرسخت و دشمنان غيرشيعه        

 .كردند برخي عقايد و آراء متهم مي
؛ احمـدبن   65ــ 60 للمطبوعـات، صـص      ، قم، دارالشبستري  )1405(،  االصول ستة عشر  . نك: براي مثال  .5

الـدين محـدث، تهـران، دارالكتـب      ، بـه كوشـش سـيد جـالل    1، ج   المحاسن،  )1330(محمدبن خالد برقي،    
، بـه كوشـش حـسن    بـصائر الـدرجات  ، )1404(؛ محمدبن حـسن صـفار،     171 و   168االسالمية، صفحات   

، نجف،  1، ج علل الشرايع ،  )1386(؛ صدوق،   110 و   95 و   69باغي، تهران، مؤسسة االعلمي، صفحات        كوچه
، بـه كوشـش حـسين اسـتاد ولـي و             امـالي  ،)1414(؛ مفيـد،    137ـ136منشورات المكتبة الحيدرية، صص     

، بـه   تـاريخ مدينـة دمـشق     ،  )1415(عـساكر،    ؛ ابـن  217 و   74صفحات   اكبر غفاري، بيروت، دارالمفيد،     علي
؛ عامـه و خاصـه روايـاتي از او    242 ، ص42، و ج 170، بيروت، دارالفكر، ص 14كوشش علي شيري، ج   

انـد؛ محمـدبن محمـد نيـشابوري          دربارة وجوب صلوات بر پيامبر و خاندانش در هر نماز واجب نقل كـرده             
چاپ [، به كوشش عبدالعزيزبن محمد سرحان، كويت، دارالخلفاء،        شعار اصحاب الحديث  ،    )1405(كرابيسي،  

بـن   ، به كوشش مـصطفي    16، ج   التمهيد،  )1387(عبدالبر،   بن؛ ا 108بيروت، دارالبشائر االسالمية، ص     ] مجدد
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  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي6

 برخي از بزرگـان اهـل       2.اند  شيعه بودن وي تصريح كرده      بعضي از معاصرانش نيز به     1.است
   3.اند  علما و رؤساي شيعه معرفي كردهترين  ستهبرجن نيز او را از تسنّ

وي بـا عنـوان     .  داشـت  الـسالم  عليـه امام محمد بـاقر   به امامت   اعتقاد راسخي    يزيد   جابربن
توان به   كه هرگز نميددان مي را دريايي السالم عليهياد كرده و امام از آن حضرت »سيدنا االمام«

شـنيدم از وصـي اوصـيا و        «: ويدگ  چنين مي   هنگام نقل حديث از ايشان     4. يافت راهقعر آن   
 بنا بر روايتـي، عمـروبن شَـمر، از          6.»السالم  ليهعبن الحسين    بن علي  محمد 5وارث علم انبيا  

را جويا شـده و او در       ) شكافنده (»باقر« به   السالم عليهب شدن امام پنجم   جابر جعفي، علت ملقّ   
آشـكار  شـاخه كـرد و    شـاخه را     آن  شكافت و  خوبي  بهزيرا او دانش را     « : پاسخ گفته است  

! جـابر اي     «: به او فرمود   وآله عليه اهللا صلي عبداهللا انصاري شنيدم كه رسول خدا      جابربناز  . ساخت
او كـسي   . طالـب را ببينـي     بن ابي   بن علي  بن حسين  ماني تا فرزندم محمدبن علي     تو باقي مي  

                                                                                                                                            
؛ محمدبن  195احمد علوي و محمد عبدالكبير بكري، مغرب، وزارة عموم االوقاف و الشؤون االسالمية، ص               

  .373، قم، مؤسسة النشر االسالمي، ص 1، ج الخالف، )1407(حسن طوسي، 
، به كوشش سـيد هاشـم رسـولي محالتـي،           2، ج فسيرت،  )تا  بي(محمدبن مسعود عياشي،    . نك: براي مثال  .1

، بـه كوشـش     الغيبـة ،  )1422(؛ محمدبن ابراهيم نعماني،     84 و   50تهران، المكتبة العلمية االسالمية، صفحات      
اميه پس از هر نماز واجب نقل    ي لعن بني    ؛ از او روايتي درباره    131 فارس حسون كريم، قم، انوارالهدي، ص     

، به كوشش سيد حسن موسوي خرسـان،        2، ج   تهذيب االحكام ،  )1365(سي،  شده است؛ محمدبن حسن طو    
  .321 و 109تهران، دارالكتب االسالمية، صفحات 

 . 195، ص كشي رجال .2
محمـد بجـاوي، بيـروت، دارالمعرفـة،          ، به كوشش علي   1، ج   ميزان االعتدال ،  )1382(الدين ذهبي،     شمس .3

؛ 38، بيروت، داراحياء التراث العربـي، ص        2، ج   المفسرونالتفسير و   ،  )1396(؛ محمدحسين ذهبي،    379ص
الدين محدث ارموي، تهـران،      ، چاپ ميرجالل  بعض مثالب النواصب  ،  )1358(عبدالجليل قزويني رازي،    . نك

 . 23ص  انجمن آثار ملي،
  .296، ص امالي طوسي .4
ي    مالـك اشـتر، دربـاره      ، همـان تعبيـري اسـت كـه پـيش از جـابر،             نبياءاال وارث علم  و وصياءاال   وصي .5

، بيروت، دارصادر؛ چاپ 2ج ، تاريخ، )تا بي(يعقوب يعقوبي،   كار برد؛ احمدبن ابي      به الـسالم   عليهاميرالمؤمنين علي 
  .179ص ، )السالم عليهم(ي نشر فرهنگ اهل بيت  قم، مؤسسه: افست

See. S. Husain M. Jafri (1981), The Origins and Early Development of shi’a Islam, London 
and New York, Longman, p. 92-93.  

  .160، بيروت، دارالمفيد، ص 2، ج ارشاد، )1414(؛ مفيد، 192، ص كشي رجال .6
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القات نمودي، سالم مرا به     پس هنگامي كه او را م     . است كه در تورات به باقر معروف است       
امـام محمـد    ت ارادت وي بـه       اعتقـاد و شـد     ي  هدهنـد   نـشان اين پاسخ نيـز     . »1وي برسان 

   2. استالسالم عليهباقر
 الـسالم  عليـه  امام ي  ه، او را نمايند   »الالني« چنان بود كه     السالم عليهامام محمد باقر   او با    ي  هرابط

به جابر را  السالم عليهامام محمد باقر ت، دو وصي»اني حرّهشُعبابن« 3.است در كوفه معرفي كرده
 خود  چنانكه ، وي 4. است السالم عليه جايگاه واالي او نزد امام     ي  هدهند  نشانجعفي نقل كرده كه     

 و پـس از     5 فـرا گرفـت    الـسالم  عليهامام محمد باقر   راستين را از     ي  ه صفات شيع  ،دنك ميروايت  
ابـن  « چنانكـه  6اعتقـاد داشـت؛    الـسالم  عليـه فـر صـادق   وفات آن بزرگوار، به امامت امـام جع       

در ...  و » ثُمـالي  ي  هحمزابـو «،  »امزيد شَـح  «، نام وي را در كنار افرادي چون         »آشوبشهر
 سـيد علـي عقيقـي علـوي از          7. ذكر كـرده اسـت     السالم عليهشمار خواص اصحاب امام صادق    

 الـسالم  عليهاز امام صادق  را  ، روايتي   »الحالل ن ابي بزياد« از   »قدهع ابن« و   »العالء  بن ابي   حسين«
   8.اند در تأييد او نقل كرده

                                                            
  .234ـ233 صص ،1 ج ،عيعلل الشرا .1
. نـك : خورد  در روايات منقول از وي نيز آشكارا به چشم ميالسالم عليهاحترام فراوان وي به امام محمد باقر       .2

 . 364، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، نشر قيوم، ص المزار، )1419(محمدبن جعفر مشهدي، 
اي، تهـران، فـرزان روز،       ي فريـدون بـدره     ، ترجمـه  هـاي شـيعي     نخستين انديشه ،  )1381(ارزينا الالني،    .3

  . 148ص
ؤسسة النشر االسالمي، صـص     اكبر غفاري، قم، م    ، به كوشش علي   تحف العقول ،  )1404(ابن شعبه حراني،     .4

 .287ـ284
، به كوشش سيد محمد حـسيني       3، ج   شرح االخبار ،  )1414(؛ نعمان مغربي،    75ـ74، صص   2، ج   الكافي .5

 . 296، ص امالي طوسي. ؛ نك502ـ501جاللي، قم، مؤسسة النشر االسالمي، صص 
   .381، ص 1، ج ميزان االعتدال .6
 . 400، نجف، مطبعة حيدريه، ص 3، ج مناقب آل ابي طالب، )1956(شهرآشوب مازندراني،  ابن .7
بن يوسف   ؛ حسن 192ـ191، صص   رجال كشي ؛  204، ص   اختصاص؛  480ـ479، صص   بصائر الدرجات  .8

عبـداهللا  . ؛ نـك  94، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، نـشر الفقاهـة، ص             خالصة االقوال ،  )1417(حلي،  
؛ 203نـا، ص  جا، بـي   ، طبع قديم به خط احمدبن محمدحسين زنجاني، بي        1، ج   تنقيح المقال ،  )تا  بي(مامقاني،  

، به كوشش سيد حسين موسوي، قم، مطبعة مهـر اسـتوار، ص             معجم الثقات ،  )تا  بي(ابوطالب تجليل تبريزي،    
25 .  
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  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي8

 توجه فراوان او بـه      ي  هدهند  نشان و   2 گواه اعتقادات شيعي   1روايات و نيز عناوين آثار جابر     
او از راويـان    .  اسـت  3السالم عليه و خصوصاً اميرالمؤمنين علي    السالم  عليهمفضائل و اخبار اهل بيت    

   4.داند  را شرط قبولي اعمال ميالسالم عليهد به واليت امام عليحديثي است كه اعتقا
  )ق. ه328زنـده در    ( »جحام ابن«بر اساس نقلِ     و   5جابر از معتقدان به رجعت بود     

 ي  هدانـست كـه در آسـتان       مـي  7شده در قـرآن    ياد 6»االرض دابة«را همان    السالمعليهعليامام  
 مالحـم و    ي  هنيز دربـار  ات وي، روايات فراواني     در ميان رواي   9 و 8.قيامت ظاهر خواهد شد   

                                                            
1. See. Tradition and Survival…, Vol. 1, pp. 94-103.  

، )1413(محمدبن جرير طبري صغير،     . ، نك سالم اهللا عليها  رابراي مثال، براي روايت هجوم به بيت حضرت زه         .2
، )1337(الحديد،    ابي  ابن. ؛ براي روايت خطبه فدكيه، نك     104ـ103صص   ، قم، مؤسسة البعثة،   دالئل االمامة 

العظمـي مرعـشي    اهللا ، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، قم، كتابخانـة عمـومي آيـة          16، ج   البالغه  شرح نهج 
مـصباح  ، )1411(محمـدبن حـسن طوسـي،    . اهللا، نـك  ؛ براي روايت زيـارت امـين     215ـ210نجفي، صص   

 .739ـ738، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، صص المتهجد
، الكافي؛  208ـ207 و   202،  115، صفحات   بصائرالدرجات. براي نمونه، نك  الـسالم     عليهي فضائل علي    درباره .3

، به كوشش اسماعيل ضـيغم      غرر االخبار و درر اآلثار    ،  )1427(الحسن ديلمي،     بن ابي   ؛ حسن 159، ص   8ج  
ي  روايتي درباره. نك : السالم عليهي اخبار مرتبط با امام علي ؛ درباره304 و 212صفحات  همداني، قم، دليل ما،

ي قـضاوتي نـادر از اميرالمـؤمنين          ؛ و روايتي دربـاره    31، ص   3، ج   الطبقات الكبري ،  السالم  عليهنقش خاتم علي  
مـصباح  . ، نـك  السالم  عليه؛ براي روايت خطبه جمعه امام علي      323ـ322، صص   2، ج   شرح االخبار ،  السالم  يهعلعلي

  .385ـ384، صص المتهجد
  .157ـ156، قم، چاپخانه خيام، صص الطرائف، )1399(طاووس،  بن  الدين سيد رضي .4
قتيبـه   ؛ ابـن  207وت، دارالقلم، ص    ، به كوشش عبداهللا احمد حسن، بير      1، ج   تاريخ،  )تا  بي(بن معين،    يحيي .5

، صـص   2، ج   تفـسير عياشـي   ؛  17الكتـب العلميـة، ص        ، بيروت، دار  الحديث  تأويل مختلف ،  )تا  بي(دينوري،  
قـم،  : ، نجـف، المطبعـة الحيدريـة، چـاپ مجـدد          مختصر بـصائر  ،  )تا  بي(بن سليمان حلي،     ؛ حسن 257ـ256

  . 38ـ37 و 29، 26، 18ـ17 صفحات ،)صلي اهللا عليه وآله وسلم (انتشارات الرسول المصطفي
، بحـاراالنوار ، )1403(؛ محمـدباقر مجلـسي،   210ـ206، صص مختصر بصائر . االرض، نك   ي دابة   درباره .6
الوفاء و دار احياء   ، به كوشش محمدباقر بهبودي و عبدالرحيم رباني شيرازي و ديگران، بيروت، مؤسسة            53ج

 . 126ـ124، 113ـ110التراث العربي، صص 
 . 82/نملقرآن كريم،  .7
 . 215ـ211، به كوشش فارس حسون، قم، الهادي، صص ...تأويل ما نزل، )1420(جحام،  ابن .8
، به كوشش عبدالمعطي امـين قلعجـي، بيـروت،          1، ج   الضعفاءالكبير،  )1418(محمدبن عمرو عقيلي،    . نك .9
 . 194الكتب العلمية، ص  دار
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 ي هدهنـد  نشانكه شود  ديده مي  2اهللا فرجه و الشريف   جلعقائمحضرت   مهدويت و عالئم ظهور      1،فتن
 عليهم السالم و امامان معصوموآله عليه اهللا صلي اعتقادي پيامبري ه وي به اين آموزي هايمان و توجه ويژ

 ،كـرد   برخي معارف مرتبط با مهدويت پرهيـز مـي         ز بازگوييِ گفتني است جابر ا    3.تواند بود 
گاهي جـابر مطـالبي را       4.ديد  نميدر مخاطبانش   زيرا كشش و توانايي درك اين مباحث را         

 126 به گزارش كشي، در سال       5.عصرش تاب شنيدن نداشت     كرد كه عقول مردم هم     بيان مي 
رنگـي   خ خز سري هبر جعفي عمام جا6، به قتل رسيد»وليدبن يزيدبن عبدالملك  «ق وقتي   .ه

شـنيدم از وصـي اوصـيا و        «:  و در مقابل جمعيت چنين گفـت       بر سر نهاد و به مسجد رفت      
مردم كه انتظار شنيدن چنين كالمي را نداشتند، گفتند جـابر           . »وارث علم انبيا محمدبن علي    

ابر جعفـي    نقل شده كه گفته است، هرگاه از كنـار جـ           8»ابواالَحوص« از   7.ديوانه شده است  
 نقل كـرده اسـت      »بن عيينَه   سفيان« شافعي نيز از     9.كردم گذشتم، از خدا طلب عافيت مي      مي

 كالمـي كـه     10.كه از جابر كالمي شنيدم كه ترسيدم در اثر آن، سقف بر سرمان خراب شود              
بن عيينه از جابر شنيد و پس از آن، ديگر از جابر روايت نكرد، ايـن بـود كـه علـم                        سفيان

                                                            
واسطه سـعيد   ي آنها به  آورده كه همهالـسالم  عليهبار فراواني از امام محمد باقر، اخ الفتنبن حماد در كتاب       نعيم .1

، به كوشش سهيل زكار، بيروت،    الفتن،  )1414(بن حماد،     نعيم. ابوعثمان از جابر جعفي است؛ براي مثال، نك       
 . 174 و 171، 165، 130ـ129، 118دارالفكر، صص 

الغيبـة  ؛ 326 و 76، صـفحات  2، و ج 245ــ 244 و61ت ، صـفحا  1، ج   تفسير عياشـي  . براي نمونه نك   .2
  .354 و 314 و 291ـ288، صفحات نعماني

كنـد؛    را به خورشيد پس ابر تـشبيه مـي         عجل اهللا فرجه الشريف   او از راويان حديث مشهوري است كه غيبت قائم         .3
؛ بـراي  253ص النـشر االسـالمي،    اكبر غفـاري، قـم، مؤسـسة    ، به كوشش علي  الدين  كمال،  )1405(صدوق،  

 . 382 ص،2ج ، االرشاد. ، نكعجل اهللا فرجه الشريفروايتي از وي در باب اوصاف مهدي
  .43، ص2، جتهذيب التهذيب .4
، به كوشش سيد محمدصادق بحرالعلـوم، قـم، مكتـب اإلعـالم االسـالمي،               رجال،  )1404(علي خاقاني،    .5

  .423ـ422، صص 1، جالتفسير والمفسرون؛ 56ص
، بـه كوشـش محمـد ابوالفـضل     7، ج   تاريخ االمم و الملوك   ،  )1387ـ1382(ن جرير طبري،    محمدب. نك .6

 . 544ـ543، صص2، ج قاموس الرجال؛ 231ابراهيم، بيروت، دارالتراث، ص 
  . 192، صكشي رجال .7
از حفاظ حديث كه رجاليان اهل تسنن او را توثيق          ) ق.ه 179م  (بن سلَيم حنفي كوفي       ابواالحوص سالم  .8
 . 250ص ، بيروت، داراحياء التراث العربي،1، ج تذكرة الحفاظ، )تا بي(الدين ذهبي،  اند؛ شمس ردهك
  . 381، ص1، ج االعتدال ميزان .9

 .80، بيروت، دارالكتب العلمية، صاالنتقاء، )تا بي(عبدالبر،  ابن .10
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 و از الـسالم  عليـه  و از او به حسينالـسالم  عليه و از وي به حسن  السالم عليه به علي  وآله عليه اهللا صليهللارسول ا 
تـوان   مـي  2و1. رسيده اسـت   السالم عليهامامي به امام ديگر منتقل شده تا اينكه به جعفربن محمد          

 آموختـه   الـسالم  عليـه  را از امام محمـد بـاقر       السالمعليهم جعفي، اعتقاد به علم لدنيِ ائمه      گفت جابر 
   4 و3.است

 كه در برخي از روايات و اقوال منقول از          5 توجه جابر به بطون آيات و احاديث       به دليل 
كه از اسـرار،   دانستندميكسي و  7غاليان وي را از پيشكسوتان خويش    6،او نيز تصريح شده   

                                                            
 .381، ص1، ج ميزان االعتدال .1
از جابر حـدود سـي هـزار حـديث     «:  بن عيينَه چنين نقل كرده استباره ابوبكر حميدي از سفيان  در اين  .2

، بيـروت،   1، ج   الجـامع الـصحيح   ،  )تـا   بي(؛ مسلم نيشابوري،    »دانم يكي از آنها را نقل كنم       شنيدم كه روا نمي   
  .16دارالفكر، ص 

ود را مسنداً براي او  خواست احاديث خالسالم عليهبنا بر نقلي از عمروبن شمر، جابر روزي از امام محمد باقر          .3
شنيدم از پدرم، از جـدم،  : گويم به اين سند است تمام احاديثي كه براي تو مي«:  فرمودالـسالم  عليهنقل كند و امام   

يك حديث كه از فردي صادق بشنوي، براي        ! اي جابر .  عزوجل ، از جبرئيل، از خداوند    صلي اهللا عليه وآله   اهللا  از رسول 
  . 42، ص امالي مفيد؛ »باشد است، بهتر ميتو از دنيا و آن چه در آن 

مـاهر  . نـك .  باور داشت  الـسالم   عليهم به علم لدني ائمه    السالم  عليهابوالجارود نيز تحت تأثير تعاليم امام محمد باقر        .4
ي محمـدكاظم     ، ترجمـه  »اي در شناخت عقايد زيديه     مقدمه: تفسير ابوالجارود زيادبن منذر   «،  )1384(جرار،  

  . 31 و 20، صص 95، شماره ژوهشآينه پرحمتي، 
 او را به توجه به بطون آيات و روايات تشويق و ترغيب كرده است؛ بنا بـر                 الـسالم   عليهاحتماالً امام محمد باقر    5

 بـه او پاسـخ   الـسالم  عليـه  پرسش نموده و امامالسالم عليهاي از امام محمد باقر روايت برقي، روزي جابر از تفسير آيه      
وقتـي جـابر علـت ايـن      . ي بار ديگر از همان آيه پرسيده و جواب ديگري شـنيده اسـت             داده و پس از مدت    

قرآن باطني دارد و باطن آن نيز باطني دارد و «: فرمايد  به او مي الـسالم   عليهشود، امام  اختالف را از امام جويا مي     
فـسير قـرآن    هـيچ چيـز دورتـر از خـرد آدميـان در ت            . قرآن ظاهري دارد و آن ظاهر، ظاهر ديگـري دارد         

:  به جابر فرموده استالـسالم  عليهدر روايتي ديگر از جعفربن محمدبن شريح حضرمي، امام محمد باقر      . »...نيست
آورد بدان مگر فرشـته مقـرب يـا نبـي            ايمان نمي . است) صعب مستصعب (حديث ما دشوار و دشوار شده       «

 اگر آن را فهميديد، بپذيريد و اگر نفهميديد         .اي كه خداوند قلبش را به ايمان امتحان كرده است          مرسل يا بنده  
رجـال  ؛ 300، ص 2، ج المحاسـن ؛  61 – 60، صـص    االصول الستة عـشر   . ؛ نك » آن را به ما واگذار كنيد     

، بـصائرالدرجات . ، نكصلي اهللا عليه وآلهي حديث دشوار بودن فهم كالم آل محمد ؛ درباره194ـ193، صص   كشي
. انـد؛ نـك   گونه احاديث سوء استفاده كرده ؛ غاليان از اين  212ـ182 ، صص 2، ج   بحاراالنوار؛  45ـ40صص  

  :، درمجموع االعيادطبراني نصيري، 
Maimun Ibn el-Kasim Tiberias, (1946), "Festkalender der Nusairier", by R.Strothman, Der 
Islam, Vol XXVII, p. 5; 

  .Ummul-kitab", (1936), edited by W.Ivanow, Der Islam, p. 1" :، درالكتاب ام

  . 50-49، صص 1، جتفسير عياشي. براي مثال، نك .6
7. See. The Origins and Early Development…, p. 302-303.  
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 يكـي از مـشهورترين      1. آگاه بود  الـسالم   عليهمعلوم الهي و مقامات معنوي و فوق انساني امامان        
وي بسياري از احاديث خود : گويد چنين مي جابر ي هدربار، مورد توجه غاليان هاي گزارش

چه را كـه از   بسياري از آن دستور داشتالسالم عليهمرا براي ديگران نقل نكرد و از سوي امامان    
ابـان فـرو    سر خود را در چـاهي در بي        آنكه    يا 2؛ايشان شنيده بود براي مردم آشكار نسازد      

هـاي    بعيد نيست كه اين گزارش نيز از سـاخته         4 و 3.برده، اسرار خويش را در چاه بازبگويد      
و بن صـالح     يله مفضل جمبن ظَبيان، ابو   يونس«ها، افرادي مانند     زيرا راويان آن   5؛غاليان باشد 

   6.ندا و تفويض غلو ن بهاضعفا و متهمهمه در شمار  هستند كه »بن شمرعمرو
ـ ،  كنـد   نمـي  غلـو     ذات و صـفات    در حـد   آنكـه     جـابر بـا    ي روايـات   برخ ،البته ستعد م

 او و    احاديـث   راويـانِ   بيـشترِ   ضـعيف بـودنِ    دليل هر چند به     7. غاليان است  ي  هسوءاستفاد
توان به صدور اين روايـات از جـابر          انتساب روايات ساختگي به وي از سوي غالت، نمي        

 و كرامــات وآلــه عليــه اهللا صــليمعجــزات پيــامبر ي هدربــار روايــات فراوانــي 8،دحكــم قطعــي دا
معمـول  در ميان روايات شـيعي، غيرِ      آنها   نقل شده است كه بسياري از     از وي    السالمعليهمامامان

 برخي روايات جابر    ، از راويان متقدم   ،»الحالل زيادبن ابي « جالب آنكه،    10و 9.رسد  نظر مي   به
                                                            

، بـه كوشـش سـيد محمـود هاشـمي       1، ج   االصـول   بحوث في علـم   ،  )1417( سيد محمدباقر صدر،  . نك .1
  :؛ ونيز285، ص االسالمية ، قم، مركز الغدير للدراسات]شاهرودي[

Tradition and Survival…, Vol. 1, p. 89. 
  . 272ـ271، صص اختصاص؛ 194ـ192، صص رجال كشي؛ 253، ص الدين كمال. نك .2
  . 194، ص رجال كشي؛ 158ـ157، ص 8، ج الكافي .3

4. Tradition and Survival…, Vol. 1, p. 89. 
5. The Origins and Early Development…, p. 303.  

، تصحيح و تعليق ميرداماد استرآبادي، به كوشش سيد مهدي رجائي،           رجال،  )1404(محمدبن عمر كشي،     .6
؛ 287 و   128، صـفحات    رجـال نجاشـي   ؛  448ــ 447الحيـاء التـراث، صـص       ) ع(البيـت     قم، مؤسـسة آل   

 .419، ص االقوال خالصة
، بـصائرالدرجات ، »ملكـوت ارض « بـه  لـسالم ا عليـه ي او با امام محمـدباقر     براي مثال، روايت سفر سه ساعته      .7

، الكـافي . هايي ديگر از اين روايات، نك      ؛ براي نمونه  326، ص   3، ج   طالب  مناقب آل ابي  ؛  425ـ424صص  
، 4، ج خاتمـة مـستدرك الوسـائل   ؛ 204ـ203، صص غرراالخبار و درراآلثار؛ 442 و   396، صفحات   1ج  
  .213ص

   .150ـ149، صص هاي شيعي نخستين انديشه .8
9. Tradition and Survival…, Vol. 1, p. 89-90.  

 و برخـي از   الـسالم   علـيهم  و كرامات امامـان    صلي اهللا عليه وآله   هايي از روايات او درباره معجزات پيامبر       براي نمونه  .10
، صـفحات   دالئل االمامـة  ؛  15ـ  14، صص   رجال كشي ؛  396، ص   1، ج   الكافي. خواص اصحاب آنان، نك   

 . 120، ص 2، جطالب مناقب آل ابي؛ 242 و 226ـ224، 220، 212 ،104ـ103، 93ـ92
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نـزد  «: گفـت است كه   نقل شده    »ك نخعي بن شَري  الرحمنعبد« و از    1،ناميده» اعاجيب«را  
  3و 2».پدرم ده هزار حديث غريب از جابر جعفي است

 هـر   ، منـسوب بـدو    آميزِ غلـو  روايات باطني و   ي  هزمين جابر در    ميزان مسئوليت واقعيِ  
 بارزي چـون شـيخ مفيـد و         هاي   از جمله شخصيت   ،شيعه بعديِاندازه باشد، برخي علماي     

خصي او هـم     ش ي  ه بلكه در عقيد   ،در روايات او  تنها    نه تات  شاگردش، نجاشي را بر آن داش     
هـاي ديگـري هـم        ترديـد  4.بخواننـد ) فاسدالعقيده و منحرف   (»مختلط«ا  رترديد كنند و او     

وجـود ايـن روايـات       5.وجود داشـت  در ميان شيعه     از دوران متقدم     ، روايات وي  ي  هدربار
 يا 6؛ بدانندغالي شبهابر را چون سيد حسين محمد جعفري، جهمكه برخي است سبب شده 

صـراحت    بـه نيـز او را     اي     عـده  8.بدانندي  افراط  نيمه  او را از غاليانِ    7،»راجكوفسكي«مانند  
 11،توان فاسدالعقيده يـا غـالي دانـست         با وجود اين، جابر را نمي      10و 9.ندا  ردهغالي معرفي ك  

او نسبت به   ،در منابع گوناگون  يگر   د  غاليانِ ي  هبار در السالم  عليهم از تعابير تند ائمه    يك  هيچ زيرا
                                                            

  . 258، ص بصائرالدرجات .1
 . 270، ص 2، ج االعتدال ميزان  .2
بن منصور حـالج مقايـسه كـرده          صاحب روضات، او را در بيان اسرار و اظهار عجائب فراوان، با حسين             .3

    . 105، ص 3، ج الجنات روضات است؛ 
 . 128، ص ينجاش رجال. نك. 4
محمـدبن  ] تلخـيص [ ، رجـال  ،)1348 (ي،كشّ؛ محمدبن عمر    480ـ479 و   258، صفحات   بصائرالدرجات .5

؛ 373 و   192ــ 191صـفحات   حسن طوسي، به كوشش حسن مصطفوي، مشهد، انتشارات دانشگاه مـشهد،            
ة بـن  ، نام مغيرة بـن سـعيد بـه مغيـر        258، ص   بصائرالدرجات؛ شايان ذكر است كه در       204، ص   اختصاص

  . شعبه، تصحيف شده است
6. The Origins and Early Development…, pp. 301-303.  
7. W. Rajkowski.  

  . 108ـ107، صص هاي شيعي نخستين انديشه .8
9. Farhad Daftari (1992), The Ismailis: Their history and doctrines, Cambridge: Cambridge 
University Press, p. 88; E. Kohlberg (1993), "Muhammad b.‘Alī Zayn al-‘Ābidīn, Abū 
Dja‘far, called al-Bākir", EI2, VII, p. 399.  

 الصراط منسوب بـه      بن عمر جعفي و كتاب      مفضل«،  )1385فروردين و ارديبهشت    (محمدكاظم رحمتي،    .10
نگاهي بـه   «،  )1385و مرداد   خرداد، تير   (همو،  . ؛ قس 29، ص   103 و   102هاي   ، شماره كتاب ماه دين  ،  »او

 . 42، ص 106 و 105، 104هاي  ، شمارهكتاب ماه دين، »االسالم كتاب الغنوصية في
  . 100ـ98، صص 5، ج المقال تهذيب . نك .11
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 و در   2انـد  دانسته مبرّا    غلو م شيعه، او را از اتهام      متقد انِنگار  فرقه برخي از    1.ذكر نشده است  
غـالي  صـراحت     بـه او را   انـد،    را تـضعيف كـرده    جـابر   ميان رجاليان شيعه، حتي كساني كه       

 در مـدح    الـسالم  عليـه تي از امام صادق   د، رواي ش تر گفته  پيش كهچنان افزون بر اين،     3.ندا نخوانده
دهد برخي    نشان مي  وضوح  روايتي هست كه به    كافي در   4.اش وجود دارد   وي و تأييد عقيده   

؛ امـا وقتـي بـه    پذيرفتني نبـود ، آن روزگار مردم و حتي شيعيان     يروايات جابر براي عامه   
 بـه   الـسالم  عليـه پرسيدند، امام  كردند و از برخي روايات جابر مي        رجوع مي  الـسالم عليهميكي از ائمه  

  5.داد صدق جابر گواهي مي
 و ارتفاع در روايات غلو  وجود اخبار حاوي،ترين علل غالي دانستن جابر جعفي از مهم
غالت براي مشروع جلوه دادن اعتقاداتي چون تناسخ، اشباح          آنكه    به اوست؛ حال   منسوبِ

 عبـداهللا  جـابربن چـون  ، الـسالم  علـيهم امدار ائمه نبه نقل از اصحابِرا رواياتي ... و اظله، دور و  
 اي عـده  ،بدين سـبب  . ساختند ميو منتشر   كردند    ميجعل  ...  يزيد جعفي و   جابربنانصاري،  
غالت را روايات و اقوال خود جابر جعفي پنداشته و او را مخـتلط                سراسر مجعولِ  احاديث 

از ميان اصحاب امام محمد  ،ه جابرغاليان بدليل توجه بيشتر  شايد 6.اند يا غالي معرفي كرده
با غالياني او در آن دوران و معاصر بودن  غلو ، حضور او در كوفه، مركز و كانونالسالم عليهباقر

   7.باشد...  و»منصور عجليبن سمعان، ابو بن سعيد، بيان مغيرة«چون 
م  از شخـصيت و اخبـار او، كـال          غـالت  ي  هسوءاسـتفاد غالي دانستن جـابر و       ي  هدربار

  :تقي مجلسي، شايان ذكر استمحمد

                                                            
بن سعيد، بيان، ابومنصور و ابوالخطاب،        در مورد غالياني چون مغيرة     السالم  عليهمهايي از تعابير ائمه    براي نمونه  .1

 . 529 ـ528 و 304ـ301، 295، 223، 192، صفحات كشي رجال. نك
  .35ـ34، صص  الشيعه فرق .2
صـص    التـراث،   الحيـاء الـسالم  علـيهم البيـت   ، قـم، مؤسـسة آل  2، ج المقـال  منتهي  ،  )1416(ابوعلي حائري،    .3

 . 219ـ218
  . 192ـ191، صص كشي رجال .4
 . 480ـ479، صص بصائرالدرجات. ؛ و نيز نك307، ص 1، ج الكافي .5
 .35ـ34، صص الشيعه فرق .6
؛ 99ــ 93هاي اسـالمي، صـص       ، مشهد، بنياد پژوهش   غاليان،  )1378(اهللا صفري،     نعمت. باره، نك   در اين  .7

، 78ي    ، شـماره  مطالعات اسالمي ،  »ي غلو   بازشناسي انديشه «،  )1386(راد،    مريم قبادي و محمدعلي مهدوي    
  .115ص 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  7شماره  ،   مطالعات تاريخ فرهنگي14

شـود كـه او از اصـحاب اسـرار صـادقين             از تتبع در اخبار جابر جعفي فهميده مي       
قول ضعفا تاب درك آن نداشـته،       كرده كه ع    بوده و كراماتي را بيان مي      السالمعليهم

  1.عامه و غالت: اند براين بعضي او را غالي دانسته و دو گروه بدو افترا زدهبنا
 برخي  ازاند،   بعضي او را غالي دانسته     اينكه   است و  مبرّا    غلو خاقاني نيز جابر از اتهام    نظر   به

 همچنـين   2. مـردم اسـت     اغلـبِ   بـاالتر از عقـولِ     ن مطالبِ كه متضم شود    ناشي مي روايات  
 الـسالم علـيهم  اطهـار  ي  ه جايگـاه و شـأن ائمـ       ي  هباركه جابر در  معتقد است   هادي معرفت   محمد
 3.محـسوب شـده اسـت      غالت   ي  ههمين سبب در زمر   به  خ و متعالي داشت و      اي راس  عقيده

 را  »ذَريح محارِبي « الـسالم  عليهامامدر آن،    است كه    السالم عليه روايتي از امام صادق    ،مؤيد اين نظر  
 ، جابرذم نه  مامقاني اين روايت را6و 5.اند  بر حذر داشته4»سفله«از نقل احاديث جابر براي 

  7.كه سفله از درك آن عاجزنداست زيرا عالم به معارف و حقايقي  ،داند ميو مدح ا بلكه
 جابر در ميان رجاليـان شـيعه، نجاشـي باشـد كـه او را                ي  هكنند ترين تضعيف   مهمشايد  

ـ   مي از سياق كالم نجاشي ، پيش از اين گفتيم    كه چنان 8.مختلط خوانده است   ه توان فهميـد ك
محدث . است و نه فساد عقل     غلو   عقيده و انحراف به سمت    مراد او از اختالط، بيشتر فساد       

، از اين كالم نجاشي تعجب كرده،       اند  تشريح كرده نوري و موحد ابطحي كه كتاب نجاشي را         
   :اند نوشته

                                                            
 . 218 – 217، صص 2، ج المقال منتهي  .1
  . 56، صرجال خاقاني .2
 .422، ص 1، جالتفسير و المفسرون .3
التعليقة علـي   ،  )1404(سيد محمدباقر ميرداماد استرآبادي،     . اعتقاد و مستضعف فكري؛ نك      مردمان سست  .4

، به كوشش سيد مهدي رجائي،      الرجال  اختيار معرفة   محمدبن حسن طوسي،    : در،  2، ج   الرجال  اختيار معرفة   
  . 438ـ437صص التراث،  الحياء ) السالم عليهم(البيت  مؤسسة آلقم، 

 . 373 و 193، صص رجال كشي .5
  .192، ص رجال كشي.  خطاب به مفضل، نكالسالم  عليهبراي روايتي مشابه از امام صادق .6
 .204 -203، صص 1، ج تنقيح المقال .7
هـا و    عنـوان محـدث، در حـوزه        بر جعفي، بـه   ؛ بنابراين سخنِ الالني كه مقام جا      128، ص   نجاشي رجال .8

محافل غير شيعي هر چه بوده باشد، كمترين ترديدي در ميان محدثان شيعي نيست كه وي شخـصيتي مبـرز                  
هـاي   نخـستين انديـشه   رسد؛    بوده است، صحيح به نظر نمي      الـسالم    عليه داشته و از پيروان پرشور امام محمد باقر       

  . 149، ص شيعي



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
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 اخـتالط جـابر   ي هبـار  مفيـد در   ،عجيب است كه نجاشي به اشعاري كـه اسـتادش         
كليني، صـدوق،   ر مشايخ مانند     ولي اعتماد مفيد و ساي     ،كند ، استناد مي   است خوانده

 و احاديث ، در كتب متقدم رابه روايات او، روايات فراوان وي  را  طوسي و ديگران    
   1.گيرد وارد شده در مدح وي را ناديده مي

 ،و به اشعار اسـتادش    اد اين است كه     ساز ديگري كه پذيرش كالم نجاشي را دشوار مي       دليل  
راويـان احاديـث او ضـعفا        اينكـه    جـز دهـد     مينئه  ارا و سند ديگري     2كند  استناد مي  ،مفيد

 كه طعن و ذمي     ددان مي يزيد را از فقهايي      جابربن،   عدديه ي  هرسال اما خود مفيد در      3.هستند
عبدالجليل قزويني رازي كه از پيـروان مكتـب مفيـد اسـت،           همچنين،   4.بر آنان وارد نيست   

  5.است معرفي كرده السالم عليهمجابر را از روات و ثقات ائمه
 مفيد اين اشـعار را      ،اند كه ممكن است     اين تعارض گفته   محدث نوري و مامقاني در حلّ     

به نظر وي، شايد اين اشـعار       .  خوانده باشد   آن  مضمونِ اعتقاد به صدقِ  از باب حكايت و نه      
 بنابراين ضـعفي متوجـه جـابر    ؛اند كه ضعفا به جابر نسبت داده    اشاره داشته است    به مطالبي   

بـراي   اكنون ،اند، به هر حال، شاعري كه اين اشعار را سروده   متذكر شده  كه چنان شود و  نمي
  كه نجاشي  ، جابر جعفي   احاديث ضعيف بودن راويانِ  حتي   واضح است كه     6.ما مجهول است  

شـد،  با او دليـل ضـعف خـود   توانـد   نمي،  است وي دانستهدليلي بر مختلط بودن خودرا   آن
                                                            

، )1394(موسـي زنجـاني،     . ؛ نك 93، ص   5، ج   تهذيب المقال ؛  218، ص   4، ج   الوسائلخاتمة مستدرك    .1
 . 353، ص ]ي پيروز چاپخانه[نا  ، قم، بي1، ج الرجال الجامع في 

منتهـي  ابوعلي حائري نيز استناد به اشعار در طعن جابر را از فردي مانند نجاشي غريب دانـسته اسـت؛                     .2
  . 219، ص 2، ج المقال 

 .128، ص نجاشي رجال .3
 ـ 35 و   25صـفحات    ، به كوشش مهدي نجف، بيـروت، دارالمفيـد،        جوابات اهل الموصل  ،  )1414(مفيد،   .4

  . 338، ص 4، ج الحديث معجم رجال ؛ 36
ي مكتـب   ؛ از آنجا كه عبدالجليل قزوينيِ رازي خود از پيـروان برجـسته     209، ص   النواصب بعض مثالب    .5

توان استنباط نمود كه نظر نهايي مفيـد در بـاب             دگاه مثبت وي نسبت به جابر مي      رود، از دي    شمار مي  مفيد به 
مكاتـب فقـه امـامي ايـران پـس از شـيخ              ،)1385(احمد پاكتچي،   . جابر جعفي، توثيق وي بوده است؛ نك      

 . 74 و 41ـ40، صفحات )ع(، تهران، دانشگاه امام صادق طوسي تا پايگيري مكتب حله
  . 218ـ217، صص الوسائل خاتمة مستدرك ؛ 203 ص ،1، ج المقال تنقيح  .6
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ثقـه دانـستن جـابر از سـوي          ،عـالوه  بـه  1.كند  ميبدان تصريح   نيز   »غضائري ابن« كه چنان
  . است دليل ديگري بر رد جرح نجاشي3،زدپردا ميبيشتر به جرح راويان كه  2يغضائر ابن

معتقـد   او   . است شايان توجه نيز   نوري    مختلط بودن جابر، بيان محدث     ي  ه شبه ي  هدربار
ـ   مبناي شماري از عالمان شيعيِ    است   المي كـه جـابربن يزيـد را توثيـق           اسـ  يه قرون اولي
و معتقـد     نزد آنان منكَر و نادرست     ، معارف  راجع اند، اين بوده است كه برخي مسائلِ       نكرده

االرض نـزد     طـي  ، عالم ذر و اظله نزد شيخ مفيد       ، از جمله  بوده است؛ گمراه و مختلط      آن به
كـه ايـن    آن حـال . رتضي و وجود بهشت و جهنم در زمان حاضر در نـزد سيدرضـي              م سيد

، اعتـراف   نسبت اختالط به وي   دادن   بنابراين   .ندرا دار معارف در عصر ما حكم ضروريات       
حق ايـن   «: نويسد   ديگر مي  ي او در جاي   4.يابي او به مقامات عاليه در معارف است        به دست 
 و  الـسالم   علـيهم القدر، اعاظم ثقات، بلكه از حامالن اسرار اهل بيـت           او از راويان جليل    است كه 

   5».اخبار آنان استهاي  افظان گنجح
 6،رسيدهاز او  نجاشي به جابر اين است كه روايات اندكي در حالل و حرام اشكال ديگرِ

 ي  ه اواخـر دور   ي  ه فقهـاي برجـست    ي  هيعقوبي نام جابربن يزيد جعفي را در زمـر         آنكه   حال
كـه   ـ   جابرودنِ در كنار قاضي ب، تصريح يعقوبي  7.عباسي آورده است   ي  هاموي و اوايل دور   

را نجاشي روايـات او   اينكه  و8جابر فقيهي توانمند بودهكه دهد   نشان ميـ پيش از اين آمد 
 وي در عقايد، تفسير، اخالق، سنن        فراوانِ  در مقايسه با روايات    اندك دانسته، ظاهراً   در فقه 

                                                            
  . 203، ص 2، ج  المقال تنقيح. ؛ نك94، ص االقوال خالصة  .1
  . 94، ص االقوال خالصة  .2
 .203، ص 1، ج المقال تنقيح ؛ 218، صفحه 2، ج المقال منتهي  .3
  .218، ص 4ج ، خاتمة مستدرك الوسائل .4
  .197، ص همان .5
  . 128 ، صنجاشي رجال .6
  . 363 و 348، ص 2، ج تاريخ يعقوبي .7
ياد شده اسـت؛    » جابربن يزيد الفقيه  «شهرت وي در فقه تا بدانجا است كه در منبعي متقدم، از او با تعبير                 .8

، به كوشش مريم محمد خير الحرع و سهيل زكـار، بيـروت، دارالفكـر،               كتاب النسب ،  )1410(بن سالم،    قاسم
 . 321ص 
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 17   ي وي جابربن يزيد جعفي و بررسي اتهام غلو درباره

وجـود  بـا   معتقد اسـت كـه       و   2ددان مي نظر نجاشي را عجيب      خوئي 1.و ساير معارف است   
روايات بيشتر   احتماالً مراد نجاشي آن بوده كه        3. جابر در كتب اربعه    فراوانِ] فقهي[روايات  

چـه ثقـات از جـابر روايـت         نيـست و آن    اعتنـا    ي، شايسته علت ضعيف بودن راويان   او، به   
 4.اختـصاص دارد   حالل و حـرام      به از اين مقدار اندك نيز، تعداد كمي         ؛اند، اندك است   كرده

   5.ياد كرده است» داراي روايات فراوان در فقه«ل، زنجاني از جابر جعفي با تعبير در مقاب
 رجـال روايتي در   مطرح است،     جابر ي  هدربار شيعه،    رجاليِ كه در منابعِ   ي ديگر ي  هشبه

آن، اسـاس    آمـده كـه بـر        »زراره« به نقـل از      السالم عليهاز امام صادق  اين روايت   . كشي است 
بـه حـضور امـام      هرگـز   او  بنـابراين   ر را جز يك بار نزد پدر خود نديده و            جاب السالم عليهامام

 درستي، حمل بر    و به فرضِ  داند    ميخوئي اين روايت را موثق      .  نرسيده است  الـسالم  عليهصادق
و  رسـيده  الـسالم  عليـه امام محمد بـاقر   به حضور   يك بار   فقط   زيرا اگر جابر     ؛توريه كرده است  

نـد و بـه آسـاني       هد شـهادت مـي   به اين امـر     د، همه   اش نرفته ب  سالمال عليههرگز نزد امام صادق   
مردم در احاديث او اختالف كننـد        آنكه    ديگر چه حاجت بود به     ؛ او را تكذيب كرد    توان مي

دارد  احتمـال    6.دپرسـ ب روايات وي    ي  هدربار السالم  عليه ]صادق[از امام   ] الحالل بن ابي [و زياد   
به عالوه،  . طلبيده است  پرسش زراره، چنين پاسخي را مي      زماني و مكانيِ   ي  هكه فضاي ويژ  

زراره  ي هبا موثقاست  نقل كرده الـسالم  عليهامام محمد باقر  از   اًروايات بسياري كه جابر مستقيم    
 در   هرچنـد  ،الـسالم  عليـه از امام شـشم   به نقل    احاديث وي    ،همچنين. تناسب و همخواني ندارد   

 7. كمتر است، با ايـن روايـت قابـل جمـع نيـست             الـسالم  يهعلمقايسه با روايات او از امام پنجم      
                                                            

از . داده تا فـروع ديـن        مامقاني، جابر جعفي بيشتر به روايات مربوط به اصول دين اهميت مي            ي به نوشته . 1
خاتمـة مـستدرك    . ؛ نـك  204ـ203، ص 1، ج   المقال  تنقيح  اين رو، اين كالم نجاشي نه مدح است و نه ذم؛            

 . 68، ص 5، ج المقال تهذيب ؛ 219ـ218، ص 4 ج الوسائل، 
 . 219ـ218، ص 4، ج الوسائل درك خاتمة مست. در اين باره، نك .2
، 1، ج الفقيه  من اليحضره   ،  )1404(؛ ؛ صدوق،    166، ص   2، ج   209، صفحه   1، ج   الكافي. براي مثال نك   .3

؛ 397، ص   4، ج   21الحـوزة العلميـة، ص         المدرسين فـي      اكبر غفاري، قم، منشورات جماعة      به كوشش علي  
 .48، ص 3، ج 420، ص 1، ج االحكام تهذيب 

 .345، ص 4 ج ،الحديث عجم رجال م .4
  . 352، ص 1، ج الرجال الجامع في  . 5
  .345ـ344، صص 4، ج الحديث معجم رجال ؛ 191، ص رجال كشي .6
تابـستان   (24ي   ، شـماره  علوم حديث ،  »درنگي در شخصيت حديثي جابربن يزيد جعفي      «عليرضا هزار،    .7

 . 106، ص )81
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محدث نوري نيز بر اين نظـر اسـت         . ضعيف دانسته است  از اساس    اول اين خبر را      مجلسيِ
. وضع شده است  احتماالً  و اين حديث    بوده  كه حمل اين حديث به تقيه از زراره بسيار بعيد           

 زيرا عالوه بر مواردي كه ،استناد كردبه اين روايت توان   نمي براي تضعيف جابر     ،به هر حال  
 كه به اسناد گوناگون در مـدح        1الـسالم  عليهذكر شد، اين روايت با روايتي صحيح از امام صادق         

   3و 2.همخوان نيستجابر جعفي وارد شده است، 
  
  گيري  تيجهن

 ي  ه علمـاي شـيع    تـرين   بـزرگ  و از    السالم اعليهم يزيد جعفي از اصحاب نامدار صادقين      جابربن
او به تعاليم . زيست  دوم هجري مي قرنِ اولِي  ه اول و نيم    قرنِ  دومِ ي  هاماميه است كه در نيم    

 امـا توجـه   اعتقادي راسخ داشـت،  چون امامت، رجعت و مهدويت   ،السالمعليهممكتب اهل بيت  
 خـود قلمـداد و       آيات و روايات سبب شد غاليـان او را از پيشكـسوتانِ             او به باطنِ   ي  هويژ

 مـوجهي چـون جـابر       ي  ه غالت از شخصيت چهـر     ي  هسوءاستفاد. دو منتسب كنند  خود را ب  
 برخي رجاليان شيعه در وثاقـت او ترديـد كردنـد و             كه چناندار كرد،     را لكه جعفي، نام وي    
تر روشن شد كـه       با بررسي دقيق  اما  . خواندندغالي  صراحت    به وي را    ،نظران  برخي صاحب 

  . استمبرّ غلو او از اتهام

                                                            
  .25، ص قاتالث معجم ؛ 192ـ191 كشي، ص رجال .1
عمادالـدين ابـوجعفر     طوسـي،    ي ؛ ابن حمـزه   204، ص   اختصاص؛  480ـ479، ص   بصائر الدرجات . نك .2

خالصـة  ؛  403، به كوشش نبيل رضا علوان، قم، انـصاريان، ص           المناقب  الثاقب في   ،  )1412(محمدبن علي،   
  .94، ص االقوال 

 .203، ص 1، ج المقال تنقيح  .3
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 19   ي وي جابربن يزيد جعفي و بررسي اتهام غلو درباره

   و مĤخذمنابع
  قرآن كريمـ 
  
  : فارسي و عربيهاي باكت
الفضل ابـراهيم،   ، به كوشش محمد ابو    البالغه شرح نهج ،  )1337(الحميد  الدين عبد حامد عز الحديد، ابو  ابي ابنـ  

 . 1337العظمي مرعشي نجفي، اهللا ةقم، كتاب خانه عمومي آي
 . صادر و دار بيروت ، بيروت، دارالتاريخالكامل في ، )1386ـ1385(الحسن علي،  اثير، عزالدين ابي ابنـ 
، قـم،   االبـرار   االخبار في مناقب امام      عيون صحاح  ةعمد،  )1407(بن حسن اسدي حلي،      بطريق، يحيي  ابنـ  

 .مؤسسة النشر االسالمي
، به كوشش سيد احمد حسيني، مشهد، مجتمع امام         نهج االيمان ،  )1418(بن يوسف،    الدين علي  جبر، زين  ابنـ  

 . عليه السالمهادي
، بـه   تأويل ما نزل من القرآن الكـريم فـي النبـي  وآلـه             ،  )1420(بن مهيار بزاز،     ، محمدبن عباس  جحام ابنـ  

 .كوشش فارس حسون، قم، الهادي
 . البازشش محمود ابراهيم زايد، مكه، دار، به كوكتاب المجروحين، )تا بي(حاتم محمد،  حبان، ابي ابنـ 
القادر عطا، ، به كوشش مصطفي عبد   تقريب التهذيب ،  )1415(الدين احمدبن علي،     بحجر عسقالني، شها   ابنـ  

 . الكتب العلميهبيروت، دار
 .الفكر، دار، بيروتتهذيب التهذيب، )1404(، ــــــــــــــ 
 .الفكر، داربيروت، المحلي ،)تا بي(بن احمدبن سعيد،  ابومحمد عليحزم ظاهري،  ابنـ 
 .الفكر، به كوشش سهيل زكار، بيروت، داركتاب الفتنابوعبداهللا نعيم،  ،)1414(حماد مروزي،  ابنـ 
، به كوشـش نبيـل رضـا    الثاقب في المناقب  ،  )1412(بن علي،   ابن حمزه طوسي، عمادالدين ابوجعفر محمد     ـ  

 . علوان، قم، انصاريان
 .، بيروت، عالم الكتباخبار القضاة ،)تا بي(حيان، محمدبن خلف،  ابنـ 
 . ، بيروت، دار صادرالطبقات الكبري، )تا بي(د، محمد، سع ابنـ 
، بـه كوشـش     تحف العقـول عـن آل الرسـول       ،  )1404(بن حسين،    بن علي  شعبه حراني، ابومحمد حسن    ابنـ  

 . اكبر غفاري، قم، مؤسسة النشر االسالمي علي
 .مطبعة حيدرية:  نجف،مناقب آل ابي طالب، )1956(شهرآشوب مازندراني، ابوعبداهللا محمدبن علي،  ابنـ 
، الطوائـف  الطرائف في معرفة مـذاهب    ،  )1399(بن موسي،    الدين ابوالقاسم علي   طاووس حلي، سيد رضي    ابنـ  

 . ي خيام خانه قم، چاپ
، بيـروت،   االنتقـاء فـي فـضائل الثالثـة االئمـة الفقهـاء           ،  )تـا  بـي (بـن عبـداهللا،      عبدالبر، ابوعمر يوسـف    ابنـ  

 .العلمية دارالكتب
بن احمد علوي و محمد عبدالكبير بكـري، مغـرب،           ، به كوشش مصطفي   التمهيد،  )1387(،  ــــــــــ  ــــ  

 .وزارة عموم االوقاف والشؤون االسالمية
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 .الفكرش علي شيري، بيروت، دار، به كوشتاريخ مدينة دمشق، )1415(بن حسن،  عساكر، ابوالقاسم علي ابنـ 
 .الكتب العلمية، بيروت، دارتأويل مختلف الحديث، )تا يب (بن مسلم، قتيبة دينوري، عبداهللا ابنـ 
 .المعارف به كوشش ثروت عكاشه، قاهره، دار،المعارف ،)تا بي(ـــــــــــــ ، ـ 
اكبـر غفـاري و سـيد        بن نعمان، به كوشـش علـي      مفيد، محمدبن محمد  ] منسوب به [،  )1414(،  االختصاصـ  
 .المفيدحمود زرندي، بيروت، دارم

 .الشبستري للمطبوعاتقم، دار، )1405(،  الستة عشراالصولـ 
  : الكتاب، در ام ـ

"Ummul-kitab", (1936), edited by W.Ivanow, Der Islam. 
يوسـف مرعـشي،    ، به كوشش محمود ابراهيم زايـد و         التاريخ الصغير ،  )1406(بخاري، محمدبن اسماعيل،    ـ  

 .المعرفةبيروت، دار
 . ، دياربكر، المكتبة االسالميةالكبير لتاريخا، )تا بي(، ـــــــــــــ ـ 
جا، المكتبـة    بيحقيق ماجد احمد العطية،     ، ت تاريخ الكوفة ،  )1424(بن سيد احمد،     براقي نجفي، سيد حسين   ـ  

 .الحيدرية
الـدين حـسيني محـدث، تهـران،      ، به كوشش سيد جـالل  المحاسن،  )1330(برقي، احمدبن محمدبن خالد،     ـ  

 .دارالكتب االسالمية
، تهـران،   مكاتب فقه امامي ايران پس از شيخ طوسي تـا پـايگيري مكتـب حلـه               ،  )1385(پاكتچي، احمد،   ـ  

  ).ع(دانشگاه امام صادق 
، به كوشـش سـيد حـسين موسـوي، قـم،      الطبقات  الثقات و ترتيب  معجم، )تا بي(تجليل تبريزي، ابوطالب، ـ  

 .مطبعة مهر استوار
 .النشر االسالمي، قم، مؤسسة س الرجالقامو، )1418(تستري، محمدتقي، ـ 
، به كوشش محدث ارموي، تهـران، انجمـن آثـار           الغارات،    )تا بي(بن محمد،    ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم   ـ  

 .ملي
مؤسـسة   قـم،    ،الرجـال   المقال فـي احـوال       منتهي،  )1416(حائري مازندراني، ابوعلي محمدبن اسماعيل،      ـ  
 .التراث  ءالسالم الحيا البيت عليهم آل
، بـه كوشـش جـواد قيـومي         االقـوال  خالصـة  ،)1417(بن مطهر اسـدي،      بن يوسف  حلي، ابومنصور حسن  ـ  

 .اصفهاني، قم، مؤسسة نشر الفقاهة
قـم،  : ، چاپ مجدد  1370الحيدرية،  ، نجف، المطبعة  الدرجاتمختصر بصائر ،  )تا بي(بن سليمان،    حلي، حسن ـ  

 . يه وآله وسلماهللا عل  الرسول المصطفي صلي انتشارات
 .االعالم االسالمي  العلوم، قم، مكتب ربه كوشش سيد محمد صادق بح، رجال، )1404(خاقاني، علي، ـ 
، الـسادات  العلمـاء و    الجنات فـي احـوال       روضات،  )1411(خوانساري اصفهاني، سيد محمدباقر موسوي،      ـ  

 .االسالميةبيروت، الدار
 .نا بي، جا ، بيالحديث  معجم رجال ،)1413(خوئي، سيد ابوالقاسم موسوي، ـ 
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، االطهـار   االئمـة  اآلثار في مناقب ابيدرر غررالخبار و، )1427(بن محمد،    الحسن علي  بن ابي  ديلمي، حسن ـ  
 . به كوشش اسماعيل ضيغم همداني، قم، دليل ما

الدين شيال،   و جمال ، به كوشش عبدالمنعم عامر      الطوال االخبار،  )1368(دينوري، ابوحنيفه احمدبن داوود،     ـ  
 . الرضي  قم، منشورات

، به كوشش عمر عبدالـسالم تـدمري،       االسالم  تاريخ،  )1407(الدين ابوعبداهللا محمدبن احمد،      ذهبي، شمس ـ  
 .الكتاب العربيبيروت، دار

 .احياء التراث العربي ، بيروت، دارالحفاظ  تذكرة، )تا بي(، ــــــــــــ ـ 
 .المعرفةبيروت، دار، به كوشش علي محمد بجاوي، االعتدال  ميزان، )1382(، ــــــــــــ ـ 
 .، بيروت، دار احياء التراث العربيالتفسير و المفسرون، )1396(ذهبي، محمد حسين، ـ 
 . ي پيروز چاپخانه، قم، الرجال الجامع في، )1394(زنجاني، موسي، ـ 
 وشش عبداهللا عمر بارودي،   ، به ك  االنساب  ،)1408(بن محمدبن منصور تميمي،      سمعاني، ابوسعد عبدالكريم  ـ  

 .بيروت، دارالجنان
 . ، قم، انتشارات اعلميالشيعه لعلوم االسالم تأسيس، )1375(صدر، سيد حسن، ـ 
، به كوشش سيد    االصول العملية  مباحث الحجج و  : بحوث في علم االصول   ،  )1417(صدر، سيد محمدباقر،    ـ  

 .كز الغدير للدراسات االسالمية مرقم،، ]شاهرودي[محمود هاشمي 
 .، نجف، منشورات المكتبة الحيدريةالشرايع علل، )1386(بن بابويه،  بن حسين  صدوق، محمدبن عليـ

اكبـر غفـاري، قـم، مؤسـسة النـشر           ، بـه كوشـش علـي      النعمه  تمام الدين و  كمال،  )1405(،  ــــــــــــ  ـ  
 .االسالمي

المدرسين   اكبر غفاري، قم، منشورات جماعة     ، به كوشش علي    الفقيه يحضره من ال  ،)1404(،  ــــــــــــ  ـ  
 .العلمية في الحوزة

صـلي اهللا    بصائر الدرجات الكبري في فضائل آل محمد      ،  )1404(بن فروخ،    صفار، ابوجعفر محمدبن حسن   ـ  
 .باغي، تهران، مؤسسة االعلمي  به كوشش حسن كوچه،عليه وآله وسلم

 . هاي اسالمي آستان قدس رضوي ، مشهد، بنياد پژوهشغاليان، )1378(، اهللا صفري فروشاني، نعمتـ 
  : ، درمجموع االعيادبن قاسم،  طبراني نصيري، ميمونـ 

Tiberias, Maimun Ibn el-Kasim, (1946), "Festkalender der Nusairier", by R.Strothman, Der 
Islam, Vol  XXVII. 

  .الفكركوشش صدقي جميل عطار، بيروت، دار، به جامع البيان، )1415(طبري، ابوجعفر محمدبن جرير، ـ 
يم، بيـروت،   ، بـه كوشـش  محمـد ابوالفـضل ابـراه           تاريخ االمم والملوك  ،  )1387ـ1382(،  ـــــــــــ  ـ  
 .التراثدار
 . البعثة  ، قم، مؤسسةاالمامة  دالئل، )1413(طبري صغير، ابوجعفر محمدبن جريربن رستم، ـ 

 .، قم، دارالثقافهاالمالي ،)1414(فر محمدبن حسن، جعـ طوسي، ابو
  ان، تهـران، دارالكتـب    ، به كوشش سـيد حـسن موسـوي خرسـ          االحكام  تهذيب،  )1365(،  ـــــــــــ  ـ  

 . االسالمية
 .، قم، مؤسسة النشر االسالميالخالف، )1407(، ـــــــــــ ـ 
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 .هاني، قم، مؤسسة النشر االسالمي، به كوشش جواد قيومي اصفرجال، )1415(، ـــــــــــ ـ 
 .1417، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، مؤسسة نشر الفقاهة، الفهرست، )1417(،  ــــــــــــ 
 .، بيروت، مؤسسة فقه الشيعةالمتهجد مصباح، )1411(، ـــــــــــ ـ 
 . ت، دارالفكر، به كوشش سهيل زكار، بيروطبقات، )1414(بن خياط،  عصفري، ابوعمرو خليفةـ 
بيـروت،   ، بـه كوشـش عبـدالمعطي امـين قلعجـي،          الضعفاء الكبيـر    كتاب،  )1418(عقيلي، محمدبن عمرو،    ـ  

 . دارالكتب العلمية
 العلميـة  محالتـي، تهـران، المكتبـة        ، به كوشش سيد هاشم رسولي     تفسير،  )تا بي(عياشي، محمدبن مسعود،    ـ  

 .االسالمية
 و سهيل زكـار، بيـروت،       الحرع ، به كوشش مريم محمد خير     كتاب النسب ،  )1410(بن سالم، ابوعبيد،     قاسمـ  
 .الفكردار
طبـري، ابـوجعفر محمـدبن جريـر،        : ، در صـلة تـاريخ الطبـري     ،  )1387-1382(بن سـعد،     قرطبي، عريب ـ  

   .التراث، به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت، داراالمم و الملوك تاريخ
بعض مثالب النواصب فـي نقـض بعـض فـضائح           ،  )1358(بوالرشيد عبدالجليل،   قزويني رازي، نصيرالدين ا   ـ  

 .الدين محدث ارموي، تهران، انجمن آثار ملي جالل، چاپ ميرالروافض
 .، نجف، المطبعة الحيدرية الفضائل،)1381(بن جبرئيل،  قمي، ابوالفضل سديدالدين شاذانـ 
حسن طوسـي، بـه كوشـش حـسن مـصطفوي،           محمدبن  ] تلخيص[،  رجال،  )1348(كشي، محمدبن عمر،    ـ  

شـش سـيد    ، تصحيح و تعليق ميرداماد استرآبادي، بـه كو        )1404(همان،   و   .مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد   
 .التراث السالم الحياء مالبيت عليه مهدي رجائي، قم، مؤسسة آل

 . الكتب االسالميه، داراكبر غفاري، تهران ، به كوشش عليالكافي، )1365(كليني، ابوجعفر محمدبن يعقوب، ـ 
ي  ، ترجمـه  الـسالم  تعاليم امـام محمـد بـاقر عليـه        : عيهاي شي  نخستين انديشه ،  )1381(الالني، ارزينا آر،    ـ  

 . اي، تهران، فرزان روز فريدون بدره
ه خط احمد بـن محمـد حـسين زنجـاني،           ، طبع قديم ب   الرجال المقال في علم    تنقيح،  )تا بي(مامقاني، عبداهللا،   ـ  
 .نا بي، اج بي
ربـاني شـيرازي و     ، به كوشش محمدباقر بهبـودي و عبـدالرحيم          االنوار بحار،  )1403(مجلسي، محمدباقر،   ـ  

 .الوفاء و دار احياء التراث العربي ديگران، بيروت، مؤسسة
 .الفكر، بيروت، دارالصحيح  الجامع، )تا بي(بن مسلم قشيري،  بن حجاج مسلم نيشابوري، ابوالحسينـ 
 .، به كوشش جواد قيومي اصفهاني، قم، نشر قيومالمزار، )1419(، ابوعبداهللا محمدبن جعفر، مشهديـ 
 .، مشهد، الجامعة الرضوية للعلوم االسالميةالمفسرون التفسير و، )1418(معرفت، محمدهادي، ـ 
، بـه   طهـار شرح االخبار في فـضائل االئمـة اال       ،  )1414(بن محمدبن حيون تميمي،      مغربي، ابوحنيفه نعمان  ـ  

 .كوشش سيد محمد حسيني جاللي، قم، مؤسسة النشر االسالمي
 .المفيد دار، بيروت،االرشاد، )1414(، مفيد، ابوعبداهللا محمدبن محمدبن نعمان بغداديـ 
 .المفيدبيروت، داراكبر غفاري،  ، به كوشش حسين استاد ولي و علياالمالي، )1414(،  ــــــــــــ 
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ش مهـدي نجـف، بيـروت،       ، بـه كوشـ    الرؤيـة  الموصل فـي العـدد و      هلجوابات ا  ،)1414(،  ـــــــــــ  ـ  
 .المفيددار
سـيد محمـد    چـاپ   ، قـم،    الرجـال   تهذيب المقال في تنقيح كتاب    ،  )1417(موحد ابطحي، سيد محمدعلي،     ـ  

 . موحد ابطحي
طوسـي،  : ، در رجـال التعليقة علي اختيـار معرفـة ال       ،)1404(ميرداماد استرآبادي، سيد محمدباقر حسيني،      ـ  
البيـت   رجـائي، قـم، مؤسـسة آل      ، بـه كوشـش سـيد مهـدي          الرجـال   اختيار معرفة جعفر محمدبن حسن،    ابو

 .السالم الحياء التراث عليهم
قـم، مؤسـسة     ، به كوشش سيد موسي شـبيري زنجـاني،        رجال،  )1416(نجاشي، ابوالعباس احمدبن علي،     ـ  

 .النشر االسالمي
 .الهديبه كوشش فارس حسون كريم، قم، انوار، الغيبة، )1422 (نعماني، محمدبن ابراهيم،ـ 
العلوم، نجف،   به كوشش سيد محمد صادق آل بحر       ،الشيعةقفر،  )1355(بن موسي،    نوبختي، ابومحمد حسن  ـ  

 .المكتبة المرتضوية
الـسالم الحيـاء     البيـت علـيهم     ة آل ، قم، مؤسـس   خاتمة مستدرك الوسائل  ،  )1416(نوري طبرسي، حسين،    ـ  

 .التراث
 شـعار اصـحاب   ،  )1405(نيشابوري كرابيسي، ابواحمد حاكم كبير محمـدبن محمـدبن احمـدبن اسـحاق،              ـ  

 بيـروت، دارالبـشائر     :دالعزيزبن محمـد سـرحان، كويـت، دارالخلفـاء؛ چـاپ مجـدد            ، به كوشش عب   الحديث 
 .االسالمية

 . القلمد حسن، بيروت، دارشش عبداهللا احم، به كوتاريخ، )تا بي(بغدادي، بن معين غطفاني  يحييـ 
ي نـشر    ، بيروت، دار صادر، چاپ افست قـم، مؤسـسه         تاريخ،  )تا بي(بن واضح،    يعقوب يعقوبي، احمدبن ابي  ـ  

 . السالم فرهنگ اهل بيت عليهم
  

  :مقاالت فارسي
 ي ، ترجمـه  »اي در شـناخت عقايـد زيديـه        مقدمه:  ابوالجارود زياد بن منذر    تفسير«،  )1384(جرار، ماهر،   ـ  

 .95ي  ، شمارهآينه پژوهشمحمد كاظم رحمتي، 
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