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جابرجعفی

ونمایندگیامامباقردرکوفه
7

محمدباقر پورامینی

جابر بن یزید جعفی از یاران نیکس��یرت امام محمد باقر 7اس��ت که به س��بب شخصیت

ممتازش ،وکالت و نمایندگی امام 7را در کوفه عهدهدار بود .این جایگاه نشانه درجه باالی

وثاقت ،عدالتش و اعتماد امام 7به اوس��ت .او مح��رم راز امام 7بود و به دلیل این موقعیت
واال ،س��ینهاش گنجینهای نورانی از احادیث و روایات گش��ته بود .در این نوش��تار به جایگاه
ممتاز او به عنوان وکیل امام 7و همچنین موقعیت برجسته علمی او خواهیم پرداخت.
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حيات علمي

ابـومحمـ��د جابـر بـن یزیـد ،معروف ب��ه «جابر جعفي»،

منسوب به يكي از تیرههای قبیله «مذحج» است؛ قبیلهای که
از یمن به عراق کوچ کرده ،در کوفه رحل اقامت افکندند و

در مقاطع مختلف صدر اسالم نقشی برجسته داشتند 1.جابر از

یاران برجسته امام محمد باقر 7بود و به شاگردی امام پنجم

مشهوراست .او گرچه سالهایی از حیات علمی خود را در
مکتب ششمین امام گذرانده ،به عنوان یک تابعی 2از برخی

اصح��اب پبامبر 9همچون جابر بن عبداهلل انصاری و عامر
بن واثله نیز روایت نقل کرده است ،اما به شاگردی پنجمین
امام معروف اس��ت و بیش��تر دانش خود را در مدینه از آن

امام فرا گرفت و چنانکه خود گفته است  18سال نزد امام

شاگردی کرده است 3.جابر از امام باقر 7با عناوینی چون
4
«و ِص ُّي الأْ َ ْو ِص َيا ِء»َ « ،و ِار ُث ِع ْل ِم الأْ َ ْن ِب َيا ِء» 5و
«سیدنا االمام» َ ،
«ول��ي األولياء» 6یاد میکرد .اصرار جابر بر اس��تفاده از این
تعابیر که نش��انگر باور عمیق او به اعالن عمومی مرجعیت

الهی اهلبیت :است ،بدان حد در تثبیت و ترویج مذهب
شیعه مؤثر بود که واکنشهایی را از برخی معاصران جریان
مقابل در پی داشت .تاثیر این رفتار جابر را در گفتوگوی

میان ابناکثم و سفیان میتوان به روشنی دید.

7

جابر جعفی به عنوان اندیشمند بزرگ شیعی که در کوفه

اقامت داش��ت 8و نماینده اصلی امام باقر 7در این ش��هر
بود ،در برابر انحرافات درون مذهبی نیز بسیار حساس بود

و همگان بهویژه خواص را از توقفهای پس از فوت هر
امام و عدم تس��لیم نسبت به امام بعدی ،برحذر میداشت.

جاب��ر جعف��ی ب��ه عن��وان
اندیش��مند بزرگ شیعی که
در کوف��ه اقام��ت داش��ت و
نماینده اصلی ام��ام باقر7
در این ش��هر ب��ود ،در برابر
انحراف��ات درون مذهب��ی
نیز بس��یار حس��اس ب��ود و
هم��گان بهوی��ژه خ��واص را
از توقفه��ای پ��س از فوت
ه��ر ام��ام و ع��دم تس��لیم
نسبت به امام بعدی ،برحذر
میداشت.
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او پس از وفات امام باقر 7به امام صادق 7وفادار ماند 9و به دلیل موقعیت و جایگاه حساس
خود ،نقش هدایت و راهنمایی پیروان را نیز ایفا کرد .بر همین اساس سفیان بن عیینه از جابر

بن یزید نقل کرده است که علم رسولاهلل 9به علی 7منتقل شده و سپس از سوی فرزندان
آن حضرت به جعفر بن محمد 7رسیده است.

10

موقعیت جابر به عنوان نماینده و باب امام محمد باقر 7در کوفه ،او را در معرض خطراتی

قرار داده بود .در منابع به این امر اش��اره شده که هش��ام بن عبدالملک اموی فرمان قتل جابر
جعفی را داده و او با راهنمایی پیش��وای معصوم خود ،با تظاهر به جنون  ،جان خود را نجات

داده اس��ت 11.نعمان بن بش��یر ضمن روایت همسفر شدنش با جابر در س��فر مدینه و دیدار با
امام ،7به ماجرای بازگشت چنین اشاره میکند:
ِ
بلندقامت گندمگونى پيدا ش��د كه نامهای داش��ت و آن را به جاب��ر داد .جابر آن را
«م��رد

گرفت و بوس��يد و بر ديده نهاد .در نامه نوش��ته بود :از جانب محمد بن على به سوى جابر بن
يزيد ،و بر آن نامه مهر س��ياهى بود .جابر به او گفت :كى نزد آقايم بودى؟ گفت :هماكنون.

جابر گفت :پيش از نماز يا پس از نماز؟ گفت :پس از نماز .جابر مهر را برداشت و شروع به
خواندن كرد و چهرهاش را درهم كشيد تا اینکه به پایان نامه رسيد .سپس نامه را نگهداشت

و تا كوفه ،او را خندان و شاد نديدم .شبانگاه به كوفه رسيديم و من خوابيدم .چون صبح شد،
به س��بب احترام و بزرگداش��ت او نزدش رفتم .او را ديدم در حالی که به جانب من مىآيد

و بر نى س��وار ش��ده ،مي گويد :منصور بن جمهور را فرماندهى ميبينم كه فرمانبر نيست! و
اش��عارى از اين قبيل مي خواند .او به من نگريس��ت و من به او .نه او چيزى به من گفت و نه
من به او .من از وضعى كه از او ديدم ،ش��روع به گريس��تن نمودم .ك��ودكان و مردم گرد ما

جمع ش��دند و او آمد تا اینکه وارد رحبه شد و با كودكان ميچرخيد .مردم ميگفتند :جابر

بن يزيد ديوانه ش��ده .به خدا س��وگند كه چند روز بيش نگذش��ت كه از جانب هشام بن عبد
ي کوفه رس��يد كه مردى را كه نامش جابر بن يزيد جعفى است پيدا كن
الملك نامهای به وال 

و گردنش را بزن و سرش را براى من بفرست .والى متوجه اهل مجلس شد و گفت :جابر بن

يزيد جعفى كيست؟ گفتند :خدا تو را اصالح كند؛ مردى بود دانشمند و فاضل و محدث كه
حج گزارد و ديوانه ش��د ،و اكنون در رحبه بر نى س��وار مىشود و با كودكان بازى ميكند.
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والى آمد و از بلندى نگريست؛ او را ديد بر نى سوار است
و ب��ا بچهها ب��ازى مىكند .گفت :خدا را ش��كر كه مرا از

كشتن او بركنار داشت».

12

جابر جعفی فرزند دنیا نبود و با عناوین و مقامات فانی

آن بیگانه بود و این توصیه خاص امام 7را منشور زندگی

خود قرار داده بود که به او فرموده بود:

«جابر! به راس��تى مؤمن را نش��ايد كه به ش��كوفايى دنيا

دل بن��دد و اطمينان كند .بدان كه فرزن��دان دنيا همه اهل
بيخ��ردى و غرور و نادانياند و فرزن��دان آخرت ،جمله
مؤمن��ان و كردار كنندگان پارس��ايند و اهل دانش و فقه و

م��رد انديش��ه و عبرتگيرى و آزمایش هس��تند كه از یاد
خدا تنگدل نمىش��وند .جابر! بدان كه پرهيزکاران همان

بىنيازانن��د .ان��دك مايهاى از دنيا آنان را بىنياز داش��ته و

مخارجش��ان اندک اس��ت .اگ��ر كار خي��رى را فراموش

كردى ،به يادت آرن��د و اگر انجامش دهى ،به تو كمك
كنند .شهوتها و ل ّذتجوييهاى خود را به پشت افكنده
و طاعت پروردگارش��ان را فرا روى داش��تهاند .ديده را به
راه خير و به دوس��تدارى دوس��تان خدا دوختند و ايش��ان

را دوس��ت داش��تند و به آنان گرويدند و از ايشان پيروى

كردند .خ��ود را در دنيا چنان منزل ده كه گويى س��اعتى
در آن منزل دارى و سپس از آن مىكوچى ،يا چنان مالى
كه به خواب بينى و بدان ش��اد و مس��رور شوى و سپس از
خواب هشيار شوى و در دستت چيزى نباشد .من از آن رو
برايت مثلى زدم كه نيك بيانديش��ى و اگر خدايت توفيق

دهد ،به كارش بن��دى .جابر! آنچه از دين خدا و حكمت

موقعی��ت جاب��ر ب��ه عنوان
نماین��ده و باب ام��ام محمد
باق��ر 7در کوف��ه ،او را در
مع��رض خطراتی ق��رار داده
ب��ود .در مناب��ع ب��ه این امر
اش��اره ش��ده که هش��ام بن
عبدالملک اموی فرمان قتل
جاب��ر جعف��ی را داده و او با
راهنمایی پیش��وای معصوم
خود ،با تظاهر به جنون  ،جان
خود را نجات داده است.
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او ب��ه تو س��پردم ،حفظ كن و خيرخواه خود باش و ببين خ��دا را در زندگى تو چه پايگاهي
اس��ت ،و پيمان (و بازخواست از) تو نزد او هنگام بازگشت همچنين است .بنگر ،اگر دنيا در

ديده تو [جز] اين باش��د كه برايت توصيف كردم ،از آن روى به جانب س��رايى بگردان كه

(توجه) امروزه (بدان) موجب كس��ب خرسندى (خدا)ست .پس چهبسا حريصى به كارى از
ّ

كارهاى دنيا دست يابد و چون بدان رسد (همان كار) گردنگير و موجب بدبختى او شود ،و
چهبس��ا كسى كه در انجام كارى از كارهاى آخرت اكراه دارد( ،ولى) بدان برسد و به همان

سبب نيكبخت گردد.

13

س��ر بودن امام ،هدایت ،تعلیم و شاگردپروری،
سرس��پردگی محض ،رازداری و صاحب ّ

تألیف ،حفظ و انتشار احادیث بسیار ،روشنگری و پاسخ به سؤاالت و شبهات ،از شاخصههای

مهم حیات جابر بن یزید جعفی است .این یار گرانقدر و دانشمند بزرگ در سال  128هجری

در کوفه درگذشت.

14

میراث علمی

جابر از محدثین بزرگ کوفه به ش��مار میرف��ت 15.یعقوبی نام جابر بن یزید جعفی را در

زمرۀ فقهای برجستۀ اواخر دورۀ اموی و اوایل دورۀ عباسی آورده است 16.وی محدثی پرکار

بود که روایات بس��یاری را در سینه داشت .همگان بر گستره آگاهی او به حدیث و همچنین

دانش ف��راوان او به دین اذعان دارند؛ 17به گونهای که برخ��ی از محدثین مدعیاند اگر جابر

نب��ود ،کوفه از حدیث تهی میش��د 18.جابر از امام باقر 7حدود  70هزار حدیث ش��نیده که
نزدیک به  50هزار از آن را برای کس��ی بازگو نکرده اس��ت 19.چیرگی و تسلط وسیع جابر بر
احادیث امام نش��انه نزدیکی ،اطمینان ،رازداری و امانتداری اوست و این سخن از امام نقل
شده است« :اگر رازنگهداران مورد اطمينانى ميديديم (از علم خود به آنها) ميگفتيم».

20

گرچه در میان آثار روایی و رجالی غیر ش��یعه ،کس��انی او را توثیق کردهاند 21و روایت او در

برخی از آثار حدیثی اهل سنت به چشم میخورد 22،اما متأسفانه بسیاری با اذعان بر شکوه علمی

جاب��ر ،بر او تاختهاند 23و احاديث��ش را رد كرده 24،تضعیفش نمودهاند 25و حتی ابوحنیفه از جابر
با عنوان کذاب یاد کرده اس��ت! 26علت این هجوم ،بیان برخی از اعتقادات خاص ش��یعه ،مثل

رجعت از س��وی جابر بود 27.كمالالدين دميري او را ش��يعي ميداند كه به رجعت باور دارد؛
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یعنی اينكه علي 7به اين دنيا بازميگردد 28.این باور کافی
بود که او را رافضی و غالی بنامند 29.سفیان میگوید :مردم با

جابر آمد و شد داشتند و از او روایت میشنیدند؛ اما وقتی او

از ایمان به رجعت سخن گفت ،متهمش ساختند و از او دور

شدند 30.س��ید بنطاووس با انتقاد از هجوم به یک محدث
شهیر ،اینگونه شکوه میکند:

آنها روايات كس��انى را كه دش��من خدا و رسول خدا و
اهل بيت پيامبر 9هس��تند ،قبول مىكنند ،ولى روايات
ش��يعيان و عالقهمندان آنها را قب��ول نمىكنند و به جرم
ش��يعه بودن و عالقه داش��تن به عت��رت ،احاديث آنها را
طرد مىكنند! مثال مس��لم در صحيحش به س��ند خود از
«جراح بن مليح» روايت كرده كه گفت :ش��نيدم از جابر
ك��ه مىگفت :نزد من هفتادهزار حديث اس��ت كه همه
آنها را ابىجعفر 7از پيامبر نقل كرده اس��ت .باز مسلم
در صحيحش به س��ند خود از «محم��د بن عمرو رازى»
نقل کرده اس��ت :ش��نيدم از جرير كه مىگفت :با جابر
ب��ن يزيد جعفى مالقات نمودم و حديثى از او ننوش��تم؛
زيرا كه او ايمان به رجعت داشت .چگونه خود را از 70
هزار حديث پيامبرش��ان به رواي��ت ابىجعفر 7محروم
كردهان��د ،در حالى كه آن حضرت از بزرگان اهل بيت
اس��ت كه پيامبر امر به اطاعت آنها فرموده است و عالوه
بر اين ،اكثر مس��لمانان يا تمام ايشان زنده شدن مردگان
را در دني��ا و در قب��ور روايت كردهان��د؟! پس چه فرق
است بين اينها و بين آنچه اهل بيت و شيعيان آنها در باره
رجع��ت روايت كردهاند؟ جابر در اي��ن باره چه گناهى
دارد ،تا اين كه احاديثش از درجه اعتبار س��اقط ش��ود،
ولى آنهایى كه از دش��منان اهل بي��ت روايت مىكنند،
31
رواياتشان در اعلى درجه اعتبار تلقى گردد؟!

سرسپردگی محض ،رازداری
س��ر ب��ودن ام��ام،
و صاح��ب
ّ
هدایت،تعلیموشاگردپروری،
تألیف ،حفظ و انتش��ار احادیث
بس��یار ،روش��نگری و پاس��خ
ب��ه س��ؤاالت و ش��بهات ،از
ش��اخصههای مهم حیات جابر
ب��ن یزی��د جعفی اس��ت .این
صحابی گرانقدر و دانشمند
بزرگ در سال  128هجری در
کوفه درگذشت.
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مس��ئله رجعت به معنای بازگشتن به س��وی دنیا پس از

انتقال به جهان دیگر است .مذهب شیعه بر این باور است
که معصوم��ان :و برخی از یارانش��ان در عصر ظهور و
پس از آن به دنیا بازمیگردند .علمای علم کالم در ضمن

بیان اعتقادات شیعه ،با استناد به آیات و روایات بسیار ،بیان

میکنند که اعتقاد ما درباره رجعت آن است که حقیقت
دارد؛ چنانکه خداوند در قرآن و پیشوایان معصوم :در
کالمشان فرمودهاند.

32

رجعت در پاسخهای بسیاری که امام باقر 7به پرسش

جابر داشتند ،طرح شده است .امام رجعت را «قدرتنمایى

واکنشهای تند در برابر جابر خداوند» میدانست 33و آن را از ایام اهلل میشمرد 34.زمانی
بن یزید جعفی را باید با توجه که جابر درباره معنای «ایمان به غیب» پرسید ،حضرت در

به فضای حاکم در آن س��ده و
قرون پ��س از آن تحلیل کرد؛
فضاییکهطرحمسئلهرجعتاز
سوی جابر در یک محفل خاص
علم��ی را برنمیتابید و عالمان
دنی��ازده را ب��ه س��وی تالش
برای بیاعتب��ار کردن یک قله
علمی و تأثیرگذار میکشاند و
دروغگویش میخواند .يعقوب
بن سفيان البس��وى (متوفای
277ﻫ) وقت��ی از جاب��ر ی��اد
میکند ،ضم��ن توصیف مقام
علمی و حدیثی او مدعی است
که گروهی از م��ردم از او دور
ش��دند و ایمان ب��ه رجعت را
علت آن میداند .بيشك اين
سخن و رهنمود امام ،عزم او را
در ادامه راه جزم میساخت.

پاس��خ فرمود« :غيب عبارت است از قيامت و حشر و نشر
و قي��ام قائم و رجعت» 35.در دورهای امام باقر7

س��خن

از رجع��ت را به دلی��ل تقیه ،منع کردند و این دس��تور در

بخش��ی از عصر امام صادق 7نیز پابرج��ا بود 36.این تقیه
به دلیل س��یطره فرهنگ اموی و عباس��ی بر جامعه علمی

جهان اس�لام بهویژه عراق بود؛ زیرا فضای سیاسی حاکم
بر عراق ،مسئله رجعت را برنمیتابید .این نکته در پرسش

حضرت امام صادق 7با ابوبصیر نیز نمایان اس��ت؛ وقتی
امام از انکار رجعت از س��وی آنان آگاه ش��د ،فرمود :آيا

37
(و َي ْو َم
اي��ن آيه را در قرآن نخواندهاند ک��ه میفرمایدَ :
ً 38
ن َْحشُ ُر ِم ْن ُك ِّل ُأ َّم ٍة َف ْوجا).

واکنشه��ای تند در برابر جابر بن یزی��د جعفی را باید با
توجه ب��ه فضای حاکم در آن س��ده و ق��رون پس از آن

علمی را برنمیتابید و عالمان دنیازده را به س��وی تالش برای بیاعتبار کردن یک قله علمی
و تأثیرگذار میکشاند و دروغگویش میخواند 39.يعقوب بن سفيان البسوى (متوفای 277ﻫ)

وقتی از جابر یاد میکند ،ضمن توصیف مقام علمی و حدیثی او مدعی اس��ت که گروهی از
مردم از او دور شدند و ایمان به رجعت را علت آن میداند.

40

بيشك اين سخن و رهنمود امام ،عزم او را در ادامه راه جزم میساخت که فرمود:

«جابر! بدان كه تو دوس��تدار ما نباش��ى مگر آنكه (چنان شوى) كه اگر تمام همشهريانت

دورت را بگیرند و بگويند :تو مرد بدى هس��تى ،اين (سخن) اندوهگينت نكند و اگر گويند:

تو نيكمردى هس��تى ،اين (سخن نيز) دلش��ادت نكند؛ ولى خود را برابر كتاب خدا بدار (و
در آن آئينه بنگر)؛ اگر (ديدى) رهسپار راه قرآنى و آنچه را (قرآن) نخواسته ،نمىخواهى و

آنچه خواس��ته ،بدان راغبى ،و از آنچه بيم داده ،مىترسى ،گام استوار دار و مژدهات باد كه
آنچه درباره تو گويند ،زيانت نرساند».

41

نتیجهگیری

با تأمل و دقت در ش��خصيت جابر بن يزيد جعفي میتوان او را يك چهره موفق در حفظ،

بس��ط و نشر معارف امام محمد باقر 7دانس��ت .در میراث برجای مانده جابر جعفي ،معارف
ناب ش��یعی رشد کرد و باور و اعتقاد مردم ،سمت و سوی درست یافت و از جعل و تحریف
مصون ماند؛ هرچند که خود آماج حمالت بانیان مکر و حیله در جامعه قرار گرفت.
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پینوشتها:
 .1کشی ،اختبار معرفة الرجال ،ص 192؛ سمعانی ،االنساب ،ج  ،2ص  67و .68
 .2شیخ طوسی ،رجال ،ص.296
 .3همان.
 .4شیخ طوسی ،االمالی  ،ص.296
َ .5
«كانَ َجاب ِر بن يَ ِزيدَ ال ْ ُج ْع ِفي إِ َذا روى َع ْن مُ َح َّم ِد بنِ َعلِي 7شَيْئاً قَ َ
ال َحدَّ ثَنِي َو ِص ُّي الَأْ ْو ِصيَا ِء َو َوا ِر ُ
ث ِعل ْ ِم
بن َعل ِ ِّي بنِ ال ْ ُح َسيْنِ »7؛ شیخ مفيد ،اإلرشاد ،ج ،2ص .161
الَأْنْب ِيَا ِء مُ َح َّم ُد ُ
َ « .6و َكانَ َجاب ِر بن يَ ِزيدَ ال ْ ُج ْع ِفي إِ َذا روى مِن ْ ُه قَ َ
ال َحدَّ ثَنِي َو ِص ُّي الَأْ ْو ِصيَا ِء َو َوا ِر ُ
بن َعل ِ ِّي
ث ِعل ْ ِم الَأْنْب ِيَا ِء مُ َح َّم ُد ُ
بنِ ال ْ ُح َسيْن»7؛ طبرسي ،اعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .270

 .7قال ابوبكر« :و س��معت ابن أكثم الخراساني قال لسفيان :أ رأيت يا أبامحمد الذين عابوا على جابر الجعفي
وصي األوصياء؟ قال س��فيان :ه��ذا أهونه»؛ ذهبي ،ميزان االعت��دال ،ج  ،1ص383؛ المعرفة
قول��ه حدثني
ّ
والتاريخ ،ج ،2ص717؛ ر.ک :ابنحجر عسقالنی ،تهذيب التهذيب ،ج ،2ص .49
« .8جابر بن يزيد الجعفى و كان متشيعاً و كان من ساكنى الكوفه»؛ خليفة بن خياط ،تاريخخليفة ،ص.247
 .9کلینی ،اصول کافی ،ج  ،8ص .157برخی از فرقهنگاران اهل تسنن او را دومین رئیس فرقۀ مغیریه معرفی
کردهاند؛ (ر.ک :علی اش��عری ،مقاالت االسالمیین ،ج  ،1ص77؛ ابنحزم ،الفصل ،ج  5ص )44که باور
صریح جابر جعفی به امامت امام صادق 7این ادعا را بیاساس میشمارد .جابر حتی از خواص اصحاب
امام صادق 7به شمار میرفت( .ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،3ص.)400
 .10ذهبی ،میزان االعتدال ،ج ،1ص381؛ االرشاد ،ج2ص.160
 .11اصول كافي ،ج  ،1ص 396و 397؛ اختيار معرفة الرجال ،ص 194و .195
 .12همان.
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اهللُ ل َ ُه ف ْ
الدنْيَا ِع ْن َد َك َع َلى غ َْي ِر َما َو َص ْف ُت ل َ َ
ك ال ْ َع ْه ُد ِع ْن َد ُه فِي َم ْر ِج ِع َ
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ان َع َل ْي ِه َوب َ اً
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ُ
ب ِ ِه َو لَر َّب َكا ِر ٍه أِ َ
حراني ،تحف العقول ،ص .288
ل ْم ٍر ِم ْن أ ُمو ِر آْال ِخ َر ِة قَ ْد نَال َ ُه ف ََس ِع َد ب ِ ِه»؛ ابنشعبه ّ
ُ

 .15تاريخ طبري ،ج ،11ص.646

 .16احمد بن اسحاق یعقوبی ،تاریخ يعقوبي ،ج ،2ص  348ـ .363

« .17و كان واسع الرواية غزير العلم بالدين»؛ تهذيب التهذيب ،ج ،2ص.46
 .18ترمذی ،الجامع الصحیح ،ج، 1ص.133

 .19مسلم بن حجاج نیشابوری ،الصحیح ،ج  ،1ص15و.16

 .20س��لمة بن محرز از امام باقر 7نقل میکند که فرمود :از جمله علومى كه به ما داده ش��ده ،علم تفسير و
احكام قرآن و علم تغيير زمان و حوادث آن اس��ت (مسائل روز و مقتضيات زمان) .هر گاه خدا نسبت به

مردمى خيرى خواهد ،به آنها بشنواند و اگر به كسى كه حاضر به شنيدن نيست بشنواند ،پشت ميكند و
رو برمىگرداند؛ مثل اينكه نشنيده است .سپس اندكى سكوت نمود و بعد فرمودَ « :و ل َ ْو َو َج ْدنَا أَ ْو ِعيَ ًة أَ ْو
ُم ْستَ َراح ًا ل َ ُق ْلنَا َو اهللُ ال ْ ُم ْستَعان»؛ اگر رازنگهداران مورد اطمينانى را ميديديم ،ميگفتيم و خداست كه همه
از او كمك خواهند» .كافي ،ج ،1ص .229

 .21میزان االعتدال ،ج،1ص.379

 .22طیالس��ی ،المسند ،ص 108؛ عبدالرزاق صنعانی ،المصنف ج ،1ص 289و ج ،2ص 553و ج ،3ص202؛
مس��ند احمد بن حنبل ،ج ،1ص 241و ج ،4ص254؛ دائرة المعارف بزرگ اس�لامی ،ج ،17مقاله «جابر
جعفي» از سعید طاووسی مسرور.

« .23أحد أوعية العلم على ضعفه و رفضه»؛ تاريخاإلسالم ،ج ،8ص.59
 .24ابنحجر عسقالني ،اإلصابة ،ج ،7ص.341

 .25محمد عقیلی ،الضعفاء الکبیر ،ج  ،1ص191ـ.196

 .26محم��د ب��ن حبان ،کتاب المجروحین ،به کوش��ش محم��ود ابراهیم زاید ،مکه مکرم��ه ،دار الباز  ،ج،1
ص209؛ عبداهلل بن عدی ،الکامل ،به کوشش سهیل زکار و یحیى مختار غزاوی ،بیروت1409 ،ق ،ج،2
ص113؛ ابن عبدالبر قرطبي ،جامع بيان العلم و فضله ،ص .437

« .27كان يق��ول برجع��ة األموات إلى الدنيا قبل اآلخرة»؛ ابنعس��اكر ،تاريخ مدينة دمش��ق ،ج ،46ص 238؛
ر.ک :تاريخاإلسالم ،ج ،8ص60؛ یحیی بن معین ،التاریخ ،ج،1ص207؛ عبداهلل بن قتیبه ،تأویـل مختلف

الحدیث ،ص 17؛ ابن حزم اندلسی ،المحلى ،ج ،3ص62؛ تفسیر عیاشی ،ج، 2ص  256و 257؛ حسن بن

سلیمان حلی ،مختصر بصائر الدرجات ،ص37 ،29 ،26 ،18و.38
« .28و كان جابر الجعفي ش��يعيا يرى الرجعة أي أ ّن علي��ا رضي اللهّ تعالى عنه يرجع إلى الدنيا»؛ دميري ،حياة
الحيوان الكبرى ،ج ،1ص .451

 .29ابن جوزي ،المنتظم ،ج ،7ص.267

 .30قال أبوبكر :حدثنا س��فيان قال« :كان الناس يحملون عل��ى جابر قبل أن يظهر ما أظهر ،فلما أظهر ما أظهر
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 .14تاريخخليفة ،ص247؛ ابن حماد حنبلي ،شذرات الذهب ،ج ،2ص.123
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اتهم��ه الناس في حديثه ،و تركه بعض الناس ،فقيل له :و ما أظهر؟ قال :االيمان بالرجعة» .ميزان االعتدال،

ج  ،1ص383؛ یعقوب بن سفیان ،المعرفة و التاريخ ،ج ،2ص717؛ تهذيب التهذيب ،ج  ،2ص. 49

 .31سید بن طاووس ،الطرائف  ،ج ،1ص  191و .192
َ
ين
 .32به گفته ابنطاووس به جز روايات اهل سنت درباره اصحاب كهف ،قرآن مىفرماید( :أ ل َ ْم ت ََر إِلَى ال َّ ِذ َ
وف َح َذ َر ال ْ َم ْو ِ
ت فَ َ
خَ َر ُج��وا مِ ْن ِديا ِر ِه ْم َو ُه ْم أُل ُ ٌ
قال ل َ ُه ُم اهلل ُ مُوت ُوا ث ُ َّم أَ ْحيا ُه ْم)؛ آيا نديدى كس��انى را كه
از ت��رس مرگ از ديار خود بي��رون رفتند كه هزاران تن بودند؟! خداوند فرمود بميريد ،پس همه مردند؛
س��پس آنها را زنده كرد (بقره ،آیه  )243که درباره زنده كردن حزقيل نبی وارد شده است و داستان آن
هفت��اد نفرى كه در حضور حضرت موس��ى در اثر صاعقه مردند در حديث عزير و كس��ى كه حضرت
عيسى او را زنده كرد( .همان ،ج ،1ص  191و .)192

 .33مجلسی  ،بحاراألنوار  ،ج ،53ص .72
 .34شیخ صدوق ،خصال ،ج ،1ص .108
 .35بحاراألنوار  ،ج ،24ص .352
 .36همان ،ج ،53آیه .40

 .37روزى كه زنده مىگردانيم از هر امتى فوجى را (نمل ،آیه .)83
 .38بحاراألنوار  ،ج ،53ص.40

 .39ر.ک :جامع بيان العلم و فضله ،ص « .437كان جابر الجعفي ك ّذابا يؤمن بالرجعة»؛ تاريخاإلس�لام ،ج،8
ص.60

« .40اتهمه الناس في حديثه ،و تركه بعض الناس ،فقيل له :و ما أظهر؟ قال :االيمان بالرجعة»؛ المعرفة والتاريخ،
ج ،2ص  .715ذهبی نیز مینویسد«:هلل حديث صالح و قد احتمله الناس و رووا عنه و عامة ما قذفوه به أنه

علي إلى الدنيا»؛ تاريخاإلسالم ،ج ،8ص.60
كان يؤمن بالرجعة يعني رجعة ّ
ِك َو قَالُوا إِن َ
اجتَ َم َع َع َل ْي َ
« .41ی��ا جاب��ر! ا ْع َل ْم ب ِ َأن َ
ك أَ ْه ُل ِم ْصر َ
�و ٍء ل َ ْم
َّك اَل تَ ُك ُ
ون لَنَا َولِيّ�� ًا َحتَّى ل َ ِو ْ
َّك َر ُج ُل َس� ْ
ِض ن َ ْف َس َ
َّك َر ُج ٌل َصال ِ ٌح ل َ ْم يَ ُس َّر َك َذل ِ َ
ك َو ل َ ْو قَالُوا إِن َ
ك َذل ِ َ
يَ ْح ُزنْ َ
ك َع َلى ِكتَ ِ
اب اهلل ِ فَإ ِْن ُك ْن َت
ك َو ل َ ِكنِ ا ْعر ْ
َ
�ر فَ ِإن َّ ُه اَل يَ ُض ُّر َك َما قِ َ
يل
َس��الِك ًا َس��بِي َل ُه َزا ِهدا ً فِي تَ ْز ِهي ِد ِه َرا ِغب ًا فِي تَ ْر ِغيبِ ِه َخائِف ًا ِم ْن تَ ْخوِي ِف ِه فَا ْثبُ ْت َو أبْ ِش� ْ
فِيک»؛ تحف العقول ،ص .284

