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مقدمه
علم رجال ،یکی از علومی است که برای بررسی صحت یک روایهت و سهندش مهورد
نیاز است و در آن به بررسی راویان میپردازد .علمای رجال برای مشخص نمهودن صهحت
یک روایت ،ابتدا سند روایت را مورد بررسی قرار میدهند و به بررسی تکتک راویان سند
میپردازند و اگر همهی آنان ثقه باشند ،سند را صحیح میدانند.
اصحاب ائمه  ،که نقل حدیث میکردند ،زیاد بودند ،اما برخی از آنان نسهبت بهه
جملهی این افراد ،جابر بن یاید جیفی است که از اصهحاب دو امهام
بقیه بارزتر بودهاند؛ از 
بوده و محضر آنان را درک کرده و در طول حیات خود به علمآموزی و
باقر و صادق
خدمت به آنان پرداخته است.
این مقاله به بررسی سیرهی جابر بن یاید و آرای رجالیون دربارهی وی میپهردازد و بهه
این سوال پاسخ تفصیلی میدهد که نظر ائمه و علمای رجال دربارهی اعتبار روایات و
سیرهی جابر بن یاید چیست؟ و پس از بررسی آرای متفاوت علمای رجال ،ازجمله علمای

شییه و اهل تسنن و علمای متاخر ،در نهایت نتیجه میگیرد که جابر بن یایهد ،جها یهاران
بوده است.
مورد تأیید این دو امام بارگوار
قابل ذکر است که در کتب رجال ،از جابر بن یاید جیفی صحبت به میان آمده است.
علیرضا هاار نیا در مقالهی «درنگی در شخصیت جابر بن زیزند» بهه احیهای شخصهیت
جابر بن یاید در نظر بارگان شییه پرداخته و کریمی و مسرور در مقالهی «خدمات علمنی
جابر ب زیزد» نقش جابر را در گسترش علوم ائمه میرفی کردهاند .گفتنی است کهه
جستار حاضر سیی در جمه آوری همههی نظهرات مختلهف ئائمهه  ،علمهای متقهدم و
متاخر شییه و اهل سن ت) پیرامون جابر و روایات وی دارد و ابیاد مختلهف زنهدگی او را بها
استناد ،گاارش میکند و بیان میدارد که وی در زمینهههای مختلهف تفسهیر ،که م ،فقهه،
کسهب فهیک کهرده اسهت و بیشهتر
احکام و حدیث و ...از محضر امهامین صهادقین
نظریههی

علمای رجال ،روایاتش را مورد اعتماد و او را ثقه دانستهاند .همچنهین ایهن مقالهه،
جنون جابر را رد کرده و او را جا اصحاب خاص امام باقر میدانند که صاحب علهوم
و دانش بسیاری است.

نامهی جابر ب زیزد جعفی
 .1ززست 

 .2دزدار جابر با امام باقر
 .1- 2اولی دزدار
بر طبق گاارشی که از قول جابر نقل شده ،وی در نخستین دیدار با امام باقر  ،خود
را کوفی و از خاندان جیفی میرفی نموده وش از سفر به مدینه را آمهوختن علهم از ایشهان
ً
بیان کرده است ،اما احتماال به سبب حساسیت مردم مدینه به کوفیان شییی مذهب ،امام از
او خواسته که به مردم مدینه بگوید اهل مدینه است؛ زیرا هرکس به شهری وارد شود ،تها از
آن شهر خارج نشود ،از مردم آن شهر محسوب میشهود .امهام در ایهن دیهدار دو کتهاب بهه
زمان حکومت بنیامیه فاش
جابر داد و از او خواست تا مطالب یکی از این دو کتاب را در ِ
ً
مطالب آن را فهاش کنهد .ئکشهی444/2 :1404 ،؛
نسازد و پس از زوال دولت آنان ،حتما
ِ
موسههوی خههویی ،بههیتهها )22/4 :ایههن مطلههب ،حکایههت از مقههام و منالههت جههابر در نههاد
امام دارد.
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جابر بن یاید جیفی ،فقیه ،مفسر ،محدث و از اصحاب مشهور امهامین صهادقین
بوده است .در مورد کنیهی او اخت ف وجود دارد و القاب متفاوتی نیا برای او نقهل شهده
است .نجاشی کنیهی او را «ابوعبدالله» و «ابومحمهد» و لقهب او را «قهدیم» و «عربهی»
ذکر کرده ئنجاشی )128/1 :1407 ،و بخاری ،کنیه او را «ابوزیهد» و لقهبش را «جیفهی
کوفی» آورده ئبخاری ،بیتا ،)210/1 :اما کشهی در حهدی ی او را بها کنیههی «ابومحمهد»
ذکر نموده است ئکشی )444/2 :1404 ،و گفته شده است که نسب او به گروه جیفی از
قبیلهی مذحج ،میرسد که این قبیله از یمن به کوفه کوچ کرده بودنهد .ئسهمیانی:1408 ،

 )48-47/۲جابر را جا تابیین نام بردهاند؛ ئطوسی )176/1 :1415 ،چون او از جهابر بهن
عبدالله انصاری ئموحدی ابطحی )47/5 :1417 ،و ابوالطفیل عامر بن واثلهه لی هی ئمهای،
 )466/4 :1422روایت نقل کرده است .نام جابر در راویان خطبهی فدکیه در قرن دوم نیا
دربارهی سال وفات جابر ،اقهوال مختلفهی وجهود

ثبت شده است .ئمجلسی)806 :1372 ،
دارد ،اما بر اساس مشهورترین آنها ،وی در سال  ۱۲۸هجهری درگذشهته اسهت .ئنجاشهی،
 ۱۲۸/1 :1407؛ طوسی)۱۲۹ :1415 ،
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 .2- 2آخرز دزدار
به گفتهی جابر بن یاید ،او هجده سال بهه خهدمتکاری امهام بهاقر اشهتاال داشهته و
هنگام خروج از خدمت حضهرت ،از ایشهان طلهب نصهیحت مهیکنهد .امهام در پاسهخ
فرمودند:
جابر! سالم مرا به شيعيانم برسان؛ به آنها بگو :بين ما و خدا خويشاوندى نيست و نمی-
توان مقرّب درگاه او شد مگر به اطاعت .ای جابر! هركه مطيع خدا باشد و دوستدار ما،
ولىّ ماست و هركه معصيت خدا را كند ،دوستى ما به او نفعى نمىبخشد .جابر ،چه
كسى از خدا چيزى خواسته و به او نداده يا بر او توكّل نموده و خدا رهايش كرده يا
به او اطمينان نموده و خدا نجاتش نداده است؟!( ...مجلسی)164 :1364 ،

 .3نظرات پیرامون جابر
 .1- 3نظر امامی صادقی
احادیث زیادی از میصومین در مورد جابر نقل شده است که برخی از آ نها اشاره
به جایگاه عظیم و شخصیت واالی او در ناد امام دارد .امام باقر در اولهین دیهدار بها
جابر ،وی را محرم اسرار نگفتهی اهل بیت میرفی و وصیتهای مهمی بهه او نمودنهد.
ئحرانی)287-284 :1366 ،
ربارهی روایتها و کارهای عجیهب جهابر بهن یایهد
زیاد بن ابیح ل گفت که مردم د 
اخت ف کردند .من خدمت حضرت صادق رسهیدم ،مهیخواسهتم در ایهن مهورد از او
سؤالی بکنم .قبل از اینکه من چیای بپرسم ،فرمهود« :خهدا رحمهت کنهد جهابر بهن یایهد
جیفی را که احادیث ما را درست نقل میکرد ،ولی خدا لینت کند مایرة بن سهیید را کهه
بر ما دروغ میبست ».ئمجلسی )234 :1396 ،و فرمودهاند که جایگاه جابر در ناد ایشان،
همانند جایگاه سلمان فارسی ناد پیامبر است .ئمفید )۲۱۶ :1413 ،این روایات ،حاکی
از تأیید جابر توسط امام باقر و امام صادقاست و ایهنکهه او را جها اصهحاب خهاص خهود
پذیرفته بودند.

)

 .3- 3نظر علمای اهل تسن
علمای اهل سنت هم نظرات متفاوتی نسبت به جابر داشتهاند؛ ازجمله ابن ابهیحهاتم از
سفیان سوری که در بین علمای اهل سنت بسیار میتبهر اسهت نقهل مهیکنهد کهه او را ثقهه
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 .2- 3نظر علمای شیعه
در مورد جابر بن یاید جیفی ،نظرات متفاوتی در بین رجالیون وجود دارد؛ برخهی او را
مدح و برخی جرح کردهاند .نجاشی ازجمله کسانی است کهه وثاقهت جهابر را زیهر سهؤال
برده و از او به عنوان «مختلط» نام میبرد و میتقد است در مسهائل فقههی نمهیتهوان بهه او
رجوع کرد و روایات آن را اندک میداند .ئنجاشی )128 /1 :1407 ،شیخ طوسی ،جابر را
صاحب یکی از اصول ارب مأته میداند ،اما از وثاقت یها عهدم وثاقهت وی سهخنی بهه میهان
نیاورده است .ئطوسهی129/1 :1415 ،و 176؛ 95/1 :1417و )299ابهن ضضهائری ههم بها
اینکه بیشتر به جرح راویان میپردازد ،اما جابر را ثقه میداند ،و در ادامه میگوید :کسانی

که از او نقل میکنند ،ضییف هستند .ئحلی )94 :1417 ،کشی ،در مورد جابر ،دو دسهته
روایت دارد که برخهی از آن ،بهه جهرح و برخهی بهه مهدح او میپردازنهد؛ ئکشهی:1404 ،
 )780/2اما آن روایتی که به جرح جابر میپردازد ،جا اخبار واحهد اسهت .ئبهرای اطه ع
بیشتر ر.ک :هاار ،1381 ،ش)106 /24
شیخ مفید ،او را از عالمانی میداند که ذم و طینی دربارهی وی نیست؛ ئمفید:1414 ،
 )25/9ابهن شههر آشهوب ،وی را از خهواص اصهحاب امهام صههادق و بهاب علهم امههام
باقر میشمرد .ئابن شهر آشوب )400/3 :1376 ،در این میان ،ع مه حلهی نهامی از او
نیاورده است؛ ئحلی )95-94/1 :1417 ،اما ابن داوود حلی او را جرح کرده است .ئحلی،
بیتا )235/1 :ییقهوبی ،وی را در زمهرهی فقههای دوران امویهان و عباسهیان ذکهر میکنهد

ئییقوبی )363-348/2 :1379 ،و مجلسی نیا اسم جابر بن یاید جیفی را جا اصحاب و
یاران امام باقر آورده است .ئمجلسی)248 :1396 ،
با این حال ،چنین میتهوان گفهت کهه اک ریهت بارگهان رجهال ،جهابر را مهدح و تأییهد
کردهاند .فقط بیان نجاش،ی حاکی از جرح است که جناب ههاار ،در مقالههی «درنگنی

در شخصیت حدزثی جابر» به بررسی دالیل جرح نجاشی و نقد آنهان برآمهده اسهت کهه
ذکر آن در این مجال نمیگنجد .ئبهرای اطه ع بیشهتر ر.ک :ههاار :1381 ،ش)108 /24
پس با توجیهات هاار ،جرح نجاشی در مورد جابر بن یاید نیا از بین خواهد رفت.
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میداند و میگوید :در امر حدیث با تقواتر از جابر ندیدهام .ئابن ابیحاتم ،بیتا497/2 :؛
مای )469/4 :1422 ،شیبه نیا جابر را توثیهق میکنهد ئابهن ابهیحهاتم ،بهیتها 497/2 :؛
ذهبهی )59-60/6 :1407 ،وکیه بههن جههراح جههابر را ثقههه مههیدانههد و در وثاقههت او شههک
نمیکند .ئابن ابیحاتم ،بیتا )497/2 :زهیر بن میاویه کوفی که شخصیتی علمی و موثق

میآید ،جابر را جا راستگوترین مردم نهام مهیبهرد .ئذهبهی:1382 ،
در میان عامه به شمار 
)381/1
خطیب بادادی ،با آوردن این جمله که «جابر به تب سهنت شهییی و بهرخ ف جریهان
اهل سنت ،در قرن اول و قرن دوم هجری قمهری ،آنچهه را از احادیهث میشهنید ،مکتهوب
میکرد» ،او را توثیق میکند .ئخطیب بادادی )109/1 :1974 ،ابن حجهر عسهق نی نیها
اعتراف میکند که او گاهی احادیث نادر و منحصهر بهه فهرد روایهت میکهرد و از ایهن رو
بارگان اهل سنت ،روایت کردن از او را بر خود الزم میدیدند .ئعسق نی)42/2 :1415 ،
ابن سید هم نقل کرده که هرگاه عیسی بن مس ِّیب ،قاضی خالدبن عبدالله قسری ،در کوفه
ِ
سند قضا مینشست ،جابر بن یاید کنار او مینشست .ایهن گهاارش نیها مبهین اهمیهت
به م ِ
جایگاه اجتماعی وی است .ئابن سید)346/6 :1960،
عقیلی ،به دلیل اعتقاد جابر به رجیت ،و عجلی به دلیل اتهام او به ضلو در تشهی و ابهن
حبان ،به دلیل اینکه او را جا اصحاب عبدالله بن سبا میدانسته ،او را ذم و قدح کردهاند.
ئعقیلی192/1 :1418 ،؛ عجلی264/1 :1405 ،؛ ابن حبان)209-208/1 :1395،
همانطور که میبینیم در میان رجالیون و بارگان اهل تسنن ،جابر هم توثیق شده و ههم

به علت اعتقادات مذهبی نظیر رجیت ،ضلو و  ...ذم شده است .پس امکان دارد که قدح
و جرح جابر توسط برخی رجالیون اهل سنت ،بهه خهاطر اعتقهادات مهذهبی او و تیصهبات
اهل سنت باشد؛ شاهد بر این مطلب ،روایت ذیل از ابن طهاووس در کتهاب طرائن اسهت
که نسبت به تیصب اهل تسنن و مسلم مهیآورد و مهیگویهد کهه گروههی از آنهها روایهات
کسانی را که دشمن خدا و رسول و اهل بیت پیامبر هستند ،قبول میکنند ولی روایهات
ً
شیییان و ع قمندان آنها را قبهول نمهیکننهد و مه مسهلم در صهحیحش در مهورد جهابر
آنههها را ابههی جیفههر از
مههیآورد کههه نههاد او هفتههاد هههاار حههدیث اسههت کههه همهههی 
پیامبر نقل کرده است ،ولی در جای دیگر از «محمد بن عمرو رازی» ذکهر کهرده کهه

گفت :شنیدم از جریر که میگفت با جابر بن یاید جیفی م قات نمهودم و حهدی ی از او
ننوشتم؛ زیرا که او ایمان به رجیت داشت .ئر.ک :ابن طاووس)359 :1374 ،
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 .4- 3نظر علمای امامی
محدثان و رجالیان متأخر امامی ،با وجود اینکه نظرات مختلفهی پیرامهون وثاقهت جهابر
ً
وجود دارد ،اما عموما درصدد توثیق جابر بن یاید برآمدهاند و روایات متضهمن قهدح و ذم
وی را توجیه کردهاند.

آیت الله خویی ع وه بر توثیق جابر ،او را دارای ج لت و منالتهی عظهیم دانسهته کهه
بوده است ئموسوی خویی ،بیتها:
محرم اسرار و مورد لطف و عنایت امامین صادقین
 )۳۳۶/۴و توجیهاتی را برای قدح و ذمهایی که در مورد جابر وجهود دارد ،ارائهه میدههد؛
ازجمله:
الف .توجیه روایت ذم :مرحوم خویی ،سخن امام صادق  1را که بنهابر آن ،جهابر را
جا یکبار ناد پدر خود ندیدهاند و وی هرگا به حضور امام صادق نرسهیده اسهت ،بها
فرض درستی آن ،حمل بر توریه کرده است؛ زیرا اگر جابر ،پیش امام بهاقر نرفتهه بهود،
همه شهادت میدادند و به آسانی میشد او را تکذیب کرد .بنابراین ،شاید جابر در جهایی
خارج از منال امام با ایشان م قات میکرده است .ئموسوی خویی ،بیتا)۲۵/۴ :

)

 .1بر اساسِ روایتی که زراره نقل کرده ،امام صادق
خود دیده و جابر هرگز به حضور امام صادق

اظهار داشته که جابر بن یزید را تنها یک بار نززد پزدر
نرسیده است( .کشی)436/2 :1404 ،
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دربارهی جهابر بهن یایهد ،وثاقهت

محمد بن حسن حر عاملی ،ضمن نقل اقوال مختلف
وی را مرجح دانسته است .ئحر عاملی )329/30 :1414 ،میرزاحسین نوری نیا گفته است
اولیههی اسه می ،کهه جهابر بهن یایهد را توثیهق
که مبنای شهماری از عالمهان شهییی قهرون 
نکردهاند ،این بوده است که برخی مسائل راج به میهارف در نهاد آنهان منکهر و نادرسهت
میتقد به آن را گمراه و مختلط میدانستهاند ،ازجملهه عهالم ذر و اظلهه
محسوب میشده و
ِ
در ناد شیخ مفید و طی االرض در ناد سیدمرتضی و وجود بهشت و جهنم در زمان حاضر
درحالیکهه ایهن میهارف ،در عصهر مها ،در حکهم ضهروریات بهه شهمار

در ناد سیدرضی،
میروند .ئنوری)218/4 :1415 ،
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ب .توجیه مختلط بودن جابر از نظر نجاشی :از نظر آیهت اللهه خهویی ،مخهتلط بهودن
جابر نیا ،که نجاشی بدو نسبت داده است ،با وثاقت و لهاوم قبهول روایهت وی در هنگهام
س مت عقیده و اعتدال روانی منافاتی ندارد .ئهمان)
ج .توجیه ادعای روایات اندک جابر :مرحوم خویی ،این ادعای نجاشی را ههم کهه در
حوزهی احکام شرعی ،احادیث اندکی از جابر نقل شده است ،ضریهب میدانهد؛ زیهرا در

کتابهای چهارگانهی حهدی ی شهییه ،روایهات بسهیاری از او نقهل شهده اسهت .ئموسهوی
خویی ،بیتا۲۶/۴ :؛ نجاشی)128/1 :1407 ،
وی احتمال میدهد که مراد نجاشی این بوده که روایات جابر با وجود ک هرت ،امها بهه
سبب ضیف راویان ،قابل اعتنا نیست .در هر حال ،بیشتر سخنان منسوب به جابر را ،از این
کننهدهی مواضه و میتقهدات

لحاظ که از نظر شکل و محتوا منسجماند ،میتوان مهنیکس
رایج میهان بخشهی از شهیییان کوفهه در زمهان جهابر دانسهت .ئمدرسهی طباطبهایی:1383 ،
همانطور که میبینیم خویی در جهت توجیه روایاتی که در ذم جابر است ،برآمده
 )130/1
و او را مدح کرده و ثقه میرفی میکند.
 .4علوم و روازات مختل

جابر

بهوده ،علهوم
جابر بن یاید در طول سالهایی که در خدمت امام باقر و امام صادق
مختلفی را از ایشان کسب کرده است و این امهامین بارگهوار ،در مهورد مسهائل مختلفهی بها
جابر گفتگو و به آموزش او میپرداختند؛ از جملهی این علوم :ک م ،تفسیر ،فقه و احکام
و بیان مباحث ثقیل میرفتی و  ...است که در ذیل برای نمونه به چند مورد اشاره میشود.
 .1- 4مباحث کالمی
امام باقر در مورد مباحث ک می ،ازجمله توحید و مینای آن و یا توضیح «ال اله اال
الله» و از این قبیل موضوعات ،سهخنان بسهیاری بهرای جهابر بیهان نمهوده و بها او صهحبت
کرده اند و جابر روایات زیادی در این زمینه از امام باقر نقل کرده است که در ذیهل بهه
نمونهای از آن اشاره میشود.

جابر بن يزيد جعفى گويد :از امام باقر

پرسيدم از حقيقت توحيد ،فرمود :به راستى

خدايى كه اسمائش مبارك است و با آنها وى را خوانند و علوّ ذاتش برتر است،
يگانه است ،توحيد خود را در خلقش مجرى ساخت ،اوست يگانه و صمد و قدّوس،
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هر چيز او را پرستد و هر چيز نيازمند اوست و  ....معنى درست صمد همين است نه
آنچه مشبّهه گفتند كه« :خدا جسمى ميان پر است»؛ زيرا اين وصف ،منحصر به جسم
است و خداى جلّ ذكره ،از آن برتر است ،او بزرگتر و واالتر است از اينكه وهم به
وصفش رسد يا كنه عظمتش درك شود( .كلينی)361 -359/1 :1375 ،

این روایت و روایات مشابه ،حاکی از آن اسهت کهه امهام
جابر مطرح میفرمودند.

مباحهث ک مهی را بهرای

 .2- 4مباحث فقه و احكام

 .1-2- 4بیان ضرورزات
جابر بن یاید جیفی گوید:
از امام باقر

شنيدم كه مىفرمود :احكامى كه بر زنان الزم نيست عبارت است از:

اذان و اقامه ،نماز جمعه ،جماعت ،عيادت از بيمار ،تشييع جنازه ،بلندگفتن لبيكهاى
احرام ،هروله ميان صفا و مروه ،بوسيدن حجر ،ورود به كعبه ،تراشيدن سر ،...تصدّى
قضاوت ،تصدّى فرماندارى ،مورد مشورت ،ذبح قربانى -مگر درحال ناچارى -آنان
وضوى خود را از باطن آغاز مىكنند و مردان از ظاهر آن( ...قمی)401/2 :1382 ،

 .2-2- 4دلیل و فلسفهی نهی برخی احكام
جههابر بههن یایههد جیفههی از امههام محمههدباقر روایههت کههرده اسههت کههه رسههول
فرمودند« :شما را از سوگندخوردن به دروغ برحذر میدارم؛ زیرا باعث میشهود
خدا
که شهر و دیار از سکنه تهی گردد ».ئقمی)574 :1381 ،
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در مورد مسائل مختلف فقهه و احکهام ،ازجملهه واجبهات و
امام باقر و امام صادق
محرمات ،مستحبات و گاهی دالیل نهی و یا امر احکام ،با جابر صحبت میکردند و جابر
آنان را روایت میکرده است که در ذیل به چند مورد اشاره میشود.

)
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 .3-2- 4بیان مستحبات
جابر بن یاید جیفی گوید :امام باقر فرمودند« :هرکس بید از نماز صبح ،هفتاد بار
ه
«أسهتافر اللهه» گویههد ،خداونهد او را بیهامرزد هرچنههد در آن روز هفتهادهاار گنهاه کنههد ،و
هرکس بیش از هفتاد هاار گناه از او سر زند ،خیهری در او نخواههد بهود ».ئقمهی:1381 ،
)367
شبیری زنجانی از جابر با عنوان «واس الروایة فی الفقه» یاد کرده است و فقهای امامیه
در طول سالها ،از بسیاری روایات جابر در فقه استفاده کردهاند ئشهبیری زنجهانی:1394 ،
 )352/1که این موضوع بیانگر تأیید روایات فقهی جابر در بین آنان است.
 .3- 4تفسیر قرآن
روایات تفسیری زیادی از جابر نقل شده است ،حتی به جابر یک کتاب «التفسیر» نیا
نسبت داده شهده اسهت کهه او بیشهتر روایهات کتهابش را از امهام بهاقر نقهل مهیکنهد و
مشخص است که جابر در تفسیر نیا علم بسیاری از امام آموختهه اسهت .در ذیهل یهک
نمونه از روایات تفسیری جابر ذکر شده است.
جابر بن یاید جیفی گوید:
«امام باقر

در معنى اين آيه كه خدا میفرمايد« :و چون زنانتان را پيش از اينكه با

آنها همبستر شويد ،طالق گفتيد ،ديگر حقّ عدّه نداريد كه آنان براى شما مدّتى صبر
نمايند .پس مالى به ايشان بپردازيد و روانهی خانهی پدرشان كنيد با كمال آراستگى و
خرسندى( ».احزاب 1)49/فرمود :با نيكويى با آنان رفتار كنيد ،به قدر وسع و طاقت
مالى خود به آنها بابت مهريه بدهيد؛ زيرا با كمال سرشكستگى و رنج و ناراحتى و
خانهی پدران خود ،و به راستى كه
اندوه بسيار و سرزنش دشمنان باز میگردند به 
خداوند عزّوجلّ كريم است و حيا مىكند و شخص باحيا را دوست دارد و آرى چنين
است كه كريمترين شما ،جوانمردترين شماست نسبت به زنان كه در حبالهی نكاح او
در آمدهاند( ».قمی)194/5 :1367 ،

( .1ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا).

 .5 - 4بیان مصادزق آزات
در برخی از روایاتی که توسط جابر در ذیل آیات آمده ،بهه بیهان و میرفهی مصهادیق آن
ً
پرداخته شده و عموما اینگونه روایات را از امام باقر نقل نموده است؛ چنانکه از جابر
َّ َّ
ه
نِز

از ایشان نقل کرده است که رسول الله فرمودند :منظور از آیهی
مبارکههی ِإن ال ِ
َّ
حات ...علی و شیییان حقیقی او هستند .ئحسکانی)328 :1380،
آمنوا و ع ِملوا الص ِال ِ
 .6 - 4خبر از آزنده و غیب

)

زمینهها مورد اعتماد امام محمهدباقر بهود و امهام او را نسهبت بهه
جابر در همهی 
اخبار ضیب و مسائل آینده و همچنین مباحث مربوط به ظهور امهام زمهان مطله سهاخته
است که در ذیل ،به عنوان نمونه مواردی ذکر میشود.
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 .4 - 4بیان معارف ثقیل
امههام بههاقر لقههب «صههاحب اسههرار» را بههه جههابر دادهانههد و ایههن بههدان میناسههت کههه
امام بسیاری از ناگفتهها و میارف سنگین را ه که هر کسی ظرفیت پذیرش آن را ندارد ه
با جابر درمیان گذاشتهاند و قلب جابر ،جایگاه بسیاری از این میارف بوده است .به عنوان
نمونه ،این روایت از جابر بن یاید جیفی است که حضرت باقرالیلوم تیداد هفتاد ههاار
حدیث به من تیلیم داد که هرگا یکی از آنها را ئاز بهرای شخصهی نگفتههام) و ههی گهاه
یکی از آنها را برای احدی نخواهم گفت .جابر میگوید :به حضرت گفتم :فدایت شوم،
شما آن قدر از اخبار و احادیث به من یاد دادی که من بهه وسهیلهی تهذکر و یهادآوری شهما
دارای وقر و عظمتی میشوم و چیای از آنها را برای کسی نقل نمیکنم و چه بسا میشود
که سینهی من تنگی میکند و حالتی شبیه به جنون به من دست میدهد؟! حضرت فرمود:
ای جابر! هر وقت یک چنین حهالتی بهه تهو دسهت مهیدههد ،مهیروی در جبانهه گهودالی
میکنی ،سر خود را در آن فرومیبری و میگویی :محمد بن علی حدیث چنهین و چنهان
برای من گفت .ئکشی 441/2 :1404 ،؛ مجلسی)299 :1378 ،
همچنین از جابر نقل شده که امام باقر فرمودند« :ای جهابر! حهدیث مها سهخت و
سنگین است و جا نبی مرسل و فرشتهی مقرب و مهؤمنی کهه خداونهد قلهبش را بهه ایمهان
آزموده ،نمیتواند آن را حمل و درک کند ...و هرگاه من حدی ی بهر تهو مهیگهویم ،نگهو
چطور یا چگونه و چیست ،که این شرک به خداوند است ».ئمجلسی)209/2 :1403 ،

جابر بن یاید جیفی گوید :امام باقر فرمود« :ای جابر ،بر زمین بنشین ئخانههنشهین
 102باش) و دست و پایی نجنبان ئفیالیتی نکن) تا نشانههایی را کهه برایهت یهاد مهیکهنم ببینهی
یعباس است و من در تو نمیبینم کهه آن را
چنانچه بدان برسی؛ نخستین آنها اخت ف بن 

دریابی ولی پس از من آن را از من روایت کن ،و آواز دهندهای از آسمان ندا کند و شما را
یههای شهام بهه نهام جابیهه فهرو رود،
آوازی از جانب دمشق به فتح برسد ،و قریهای از آباد 
بخشی از قسمت راست مسهجد دمشهق فهرو ریهاد ،و گروههی مارقهه  ...فرمانهدهی سهپاه
سفیانی در صحرا فرود میآید ،پس آواز دهندهای از آسمان ندا میکند که «ای دشت ،آن
قوم را نابود ساز» پس دشت نیا ایشان را به درون خود مهیبهرد و ههی یه از آنهان نجهات
نمییابد مگر سه نفر که خداوند رویشان را بهه پشهت آنهان بهر مهی گردانهد »...ئنیمهانی،
)392-390 :1418
در روایتی دیگر ،در مورد ظهور چنین آمده است کهه جهابر بهن یایهد جیفهی گویهد:
شنیدم امام باقر میفرمود« :به خدا قسم مردی از ما اههل بیهت سیصهد سهال يو سهیاده
ً
سال] به اضافه نه حتما و بدون تردید حکومت خواهد کرد .گوید :به آن حضهرت عهرض
کردم :و این کی خواهد شد؟ فرمود :پس از وفات قائم  .به آن حضرت عرض کردم:
قائم چقدر در عالم خود بر پاست تا از دنیا برود؟ فرمود :نوزده سهال از روز قیهامش تها
روز مرگش ».ئنیمانی)463 :1418 ،
 .7 - 4راوی اشعار
جابر روایات بسیاری از انواع مختلف دارد و اینطور نیست که فقط بهه یهک بحهث از
روایات بسنده کرده باشد ،بلکه در همهی علوم ،از امام روایت نقل کرده است و حتی
روایاتی از اشیار نیا دارد که یک نمونه آن ذکر میشود.
جابر بن یاید جیفی گوید :به خدمت حضرت باقر رفهتم کهه بهرادر آن حضهرت ه
زید ه نیا حضور داشت ،سپس میروف بن خربوذ وارد شهد ،حضهرت بهه او فرمودنهد :ای
میروف! از اشیار ناای که بلد هستی برایم بخوان .سپس او ئنیا اشیار زیرا را) انشها کهرد
ئکه ترجمه آن چنین است -1 ):قسهم بهه جهان خهودت ابوماله ضهییف نیسهت  -2و در
سخن گفتن لجوج و میاند نیسهت کهه هرگهاه شهخص حکیمهی او را نههی کنهد ،بها او بهه
دشمنی بپهردازد -3 .بلکهه آقهایی اسهت کهه بهر اقهران خهود برتهری دارد و دارای خهوی و

خصلتهایی پسندیده است و دیگران او را به نیکی یاد کنند - 4.اگر بر او سهیادت یهابی،
او را در نهایت اطاعت و فرمانبرداری خهواهی یافهت و آنچهه بهر عههدهی او گهذاری ،بهه
خوبی از عهدهاش بر خواهد آمد .ئقمی)520/1 :1372 ،
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 .5مشازخ و راوزان جابر
نقل کهرده ئموسهوی خهویی،
جابر بسیاری از روایاتش را از امام باقر و امام صادق
بیتا )26/4 :و چون تابیی است از ابوطفیل عامر بن واثله و جابر بن عبدالله انصاری که از

یاران پیامبر هستند ،روایات بسیاری را نقهل میکنهد .بهه ضیهر از صهادقین ،مشههورترین
مشایخ جابر عبارتند از :مجاهد بن جبر ،عطا بن ابی ربهاح و عهامر بهن شهراحیل شهیبی و
برخی از راویان حدیث او ،سفیان ثوری ،شیبة بن حجاج و عمر بن شمر جیفهی میباشهند
ئکریمی :1388 ،ش )186/28که در زمینههای مختلف تفسیر ،فقهه ،که م و  ...بهه نقهل
روایت پرداختهاند.

در مناب رجالی اهل سنت ،نام افراد بسیاری به عنوان مشایخ روایی جابر یاد شده است؛
ِ
از جمله مشهورترین آنها ،سالم بن عبدالله بن عمهر ،طهاووس بهن کیسهان ،عطها بهن ابهی
کرمة مولی ابن عباس و مجاهد بن جبر بودند .ئابن ابیحاتم ،بیتا۴۹۷/۲ :؛ مای،
رباحِ ،ع ِ
 )۴۶۶/۴ :1422جابر به تب سنت شییی و برخ ف جریان اهل سهنت در قهرن اول و دوم،
میشنید ،مکتوب میکرد .ئخطیب بادادی)۱۰۹/1 :1974 ،
احادی ی را که 
 .6کتب

)

ایهنکهه شهیخ طوسهی او را صهاحب
برای جابر کتب مختلفی ذکر شده است؛ ازجمله 
یکی از اصول ارب مائة میداند و ذکر میکند کهه او داری اصهل اسهت .ئطوسهی:1417 ،
 )95کتاب دیگر او« ،التفسیر» است که طوسی و نجاشی از آن یاد کهردهانهد .ئنجاشهی،
 )129 :1407همچنین کشی میآورد که مفضل بن عمر از امام صهادق در مهورد تفسهیر
جابر سؤال کرد و امام او را از بیان این تفسیر در مقابل افراد سستعقیده من فرمودنهد.

واکاوی گزارشهایی از زندگی جابر بن یزید جعفی (راوی امامین صادقین

ع وه بر راویانی که ذکر شده ،ابراهیم بن عمر الیمانی ،عبدالقهار ،عبدالله بهن ضالهب،
عمر بن أبان ،الیرزمی ،الحسن بن سری ،شری  ،المفضل بن عمهر و هشهام بهن سهالم نیها
کردهاند .ئموسوی خویی ،بیتا)27/4 :
روایاتی را از او نقل 

ئکشی )442/2 : 1404 ،این روایت نشانگر وجهود تفسهیر جهابر بهوده اسهت« .الننوادر»
 104کتاب دیگر اوست که نجاشی از آن نام میبرد .ئنجاشی )314/1 :1407 ،کتهاب دیگهر او
«الفضائل» نام دارد که در مورد فضیلتهای خاندان پیامبر است.
کتابهای دیگری مانند« :الجمل»« ،حدزث الشوری» ئفهرستی از فضایلی که امام

علی را جانشین خ فت میداند)« ،صنفی » ئدر مهورد جنهص صهفین)« ،النهنروان»
» ئروایهات
خطبهی امام علی پس از بازگشهت از نههروان)« ،مقتنل امیرالمنؤمنی
ئ 
» ئجا اولین مقاتلی اسهت کهه
جابر در مورد مقتل امیرالمومنین ) «مقتل الحسی
نوشته شده است .ابن طاووس )35 :1380 ،و «رسنال ابنی جعفنر النی اهلالبصنرة» نیها
برای جابر نام برده شدهاند .ئنجاشی)314/1 :1407 ،
 .7کرامات
جابر بن عبدالله ،یکی از یاران خاص و صاحب ِسر امام باقر و امام صادق
خود نیا دارای کراماتی است که در ذیل به چند مورد اشاره میشود.

بهوده و

 .1- 7خبر از آزنده
عده ای ناد جابربن یاید جیفی آمدند و از او خواستند تا در ساخت مسهجدی کمهک

کند .جابر گفت« :من در ساختن بنایی کمک نمیکنم کهه از بهام آن مهؤمنی مهیافتهد و
میمیرد ».آن عده از ناد جابر بیرون آمدند و گفتند« :او بخل ورزید و این حرفهها دروغ
هاینهی ساخت مسجد تهیه شد و بنای مسجد را شروع کردند .وقتی کهه
است ».روز بید ،
عصر شد ،پای یکی از بناها لااید و به پایین افتاد و از دنیا رفت .ئکشی)345 :1409 ،
 .2- 7قدرت فهم زبان حیوانات و اطالع از گِشته
یکی از همشهریان جابربن یاید میگوید :وقتی که هشام ،جابر را طلبید ،من همهراه او
بودم تا به بیابان رسیدیم .در بین راه ،چوپانی را دیدیم که گوسهفندان خهود را مهیچرانهد.
یکی از گوسفندان ،برهاش را صدا کرد؛ جابر خندید .گفتم چرا خندیهدی؟ جهابر گفهت:
«این گوسفند ،بره خود را صدا میزند ولی بچهاش نمیآید .بهه او مهیگویهد از آنجها کهه
همینجا برادرت را گرفهت و خهورد .مهن گفهتم:

هستی ،کنار برو که در سال اول ،گرگ،

اکنون درستی یا نادرستی این سخنت را روشن میکنم .ناد چوپان رفتم و گفتم :این بره را
به من مهیفروشهی؟گفت :نهه .پرسهیدم :چهرا؟ گفهت :چهون مهادر ایهن بهره ،شهادترین و
آنها بیشتر شیر میدهد؛ چون سال اول ،گرگ
پرخورترین گوسفندان من است و از همهی 
ً
در همین مکان آمد و بر هاش را گرفت و این مادر کهه بایهد شهیرش خشهک شهود ،ابهدا در
ً
شیرش تأثیر نکرد و مرتبا شیر داد تا اینکه این بر هی دوم را زایید .پس شیرش بیشتر هم شهد.
من برگشتم و به جابر گفتم :بله ،راست گفتید .ئموسوی خویی ،بیتا)23/4 :
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 .3- 7طیاالرض و تصرف در زمان

واکاوی گزارشهایی از زندگی جابر بن یزید جعفی (راوی امامین صادقین

مردی خدمت جابر بن یاید رسید .جابر به او گفهت :آیها مهیخهواهی امهام بهاقر را
ً
ببینی؟ گفت :بله .جابر دستی به چشمش کشید و او فورا خهود را در مدینهه دیهد .تیجهب
کرد و هنوز باور نداشت که در مدینه است .پیش خود گفت :اگر میخی داشتم و اینجا به
عنوان نشانه میکوبیدم که سال آینده که به حج میروم آن را ببینم که آیا هست یها نهه .آن
مرد می گوید :در این فکر بودم که دیدم خود جابر آمهد و میخهی بهه دسهت مهن داد .مهن
ترسیدم .گفت :این عمهل بنهدهی خداسهت بهه اذن خهدا؛ اگهر موالیمهان امهام بهاقر را
ببینی،چگونه خواهی بود؟ در این حین ناگهان جابر از مقابل چشمانم ،محو شد .به خانهی
امام باقر رفتم .حضرت اجازه ورود دادند .من داخل شدم .دیهدم جهابر ،خهدمت امهام
همانگونه که نوح ،مردم را در آب
باقر نشسته است .حضرت به جابر فرمود :ای جابر! 
ضرق کرد ،تو هم ایشان را در علم ضرق کردهای .سپس جابر به من گفت :هر کس خدا را
اطاعت کند ،آسمانها و زمین از او اطاعت میکنند .اکنون کجا میخواهی باشی؟ گفتم:
کوفه .جابر گفت :در کوفه باش! هنوز سخنش تمام نشده بود که خود را در کوفهه دیهدم.
بید به مکان اول خود آمدم .دیدم جابر هم آنجها نشسهته اسهت .از مهردم پرسهیدم :جهابر،
جایی نرفته بود؟ گفتند :نه .ئکشی)197 :1409 ،
البته قابل ذکر است که ع مهه مجلسهی در بحهار در ذیهل ایهن روایهت ،آن را موضهوع
دانسته است ،ئمجلسی )280/66 :1403 ،اما از ا ین جهت که این مطالب در میجم خویی
و رجال کشی آمده بود ،ذکر شد.
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 .8نقد شبههی جنون در مورد جابر
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در مورد جنون جابر ،نظریات متفاوتی وجود دارند؛ برخی میتقدند که او گهاهی دچهار
ً
رضم شهرت آن ،در مناب شییی و سنی به ندرت مطرح شده است؛ م
جنون میشد اما به ِ
در گاارشی آمده است که جابر هنگام کشته شدن ولید ئولید بن یاید) ،وقتی که مهردم در
دستار سرخرنگی از جنس خا بهر سهر داشهت ،چنهین
حالیکه
مسجد جم شده بودند ،در 
ِ
میگفت « :وصی اوصیا و وارث علم انبیا ،محمدبن علی مرا گفت ».وقتی مهردم او را

چنین دیدند ،گفتند که جابر دیوانه شده است .ئکشی )۴۳۷/۲ :1404 ،چهون تیهداد ایهن
روایات بسیار کم است ،از همین رو احتمهال دارد روایهات شهییی راجه بهه ایهن موضهوع،
ساختگی و مبتنی بر اخت فات درونی اصحاب امامان باشد؛ اگر هم صحت این روایات به
اثبات برسد ،از مضمون آنها برمیآید که دیوانگی جابر بن یاید ،دائمهی و حتهی ادواری
هم نبوده و تنها در دورهای کوتهاه ،چهارهای بهرای حفه جهان او محسهوب شهده اسهت.
ئموحدی ابطحی98-93/5 :1417 ،؛ کشی)433/2 :1404 ،
پس جنون جابر ،شبهه و اتهامی بیش نیست و با دالیلی که مطرح شد ،رد میشود.
 .9وصازا و سفارشات مشهور امام باقر به جابر
نامهی مهم به جابر داشتند که بسیار شههرت داشهت ئابهن شهیبه
امام باقر دو وصیت 
حرانی آن را نقل می کند) و بسیاری از نکات اخ قی را در آن مطرح نمهوده اسهت امها در
اینجا به دلیل جلوگیری از اطالهی ک م ،به ذکر قسمتی از آن بسنده میشود.

نقل شده است که آن حضرت به جابر فرمود :جابر! از مردم روزگار خود پنج چیها
را ضنیمت شمار -1 :اگر حضور داشتی ،شناخته نشوی ئتو را نشناسند) -2 ،و چنانچه ياز
میانشان] ضایب شدی ،جویایت نشوند -3 ،و اگر در جم يایشان] بودی ،رأی و نظهرت را
نخواهند -4 ،و اگر مطلبی بگویی آن را نپذیرند -5 ،و چنانچهه ياز ایشهان] خواسهتگاری
کنی تو ،ردت کنند.
و تو را به پنج مطلب سفارش میکنم -1 :اگر مورد ستم واق شدی ،تو ستم مکن-2 ،
و چنانچه خیانت شدی ،تهو خیانهت مکهن -3 ،و اگهر تکهذیب شهدی ،تهو خشهم مگیهر
ئعصبانی مشو) -4 ،و چون تیریف شدی ،خرسند مباش -5 ،و چنانچه نکوهش شهدی،
بي تابی مکن ئنه به تیریفشان خوش بهاش و نهه از م متشهان بهيتهابی کهن) .و پیرامهون آن

نکوهشی که دربارهات گفته شد ،اندیشهه کهن و ببهین اگهر آن را در خهود یهافتی ،در ایهن

صورت ،سهقوط و افتادنهت از نظهر خداونهد هنگهام خشهمت از حهرف درسهت بهرای تهو،
مصیبتبارتر از آن ترسی است که از سقوطت در دیدهی مردم داری ،و چنهانچهه خه ف

آنچه دربارهات گفتهاند ،بهودی ،ایهن خهود ،پاداشهی اسهت کهه آن را بهدون زحمهت سهود
بردهای .ئحرانی)264 :1366 ،

واکاوی گزارشهایی از زندگی جابر بن یزید جعفی (راوی امامین صادقین

نتیجهگیری
میتوان جابر بن یاید جیفی را
از بررسی مطالب و روایاتی که در این مقاله مطرح شد ،
ائمههی زمهان خهود
فردی ثقه و مورد اعتماد ائمه دانست ،به نحوی که او صاحب سهر 
ب هوده اسههت .جههابر ،هجههده سههال در خههدمت امههام
یینههی امههام بههاقر و امههام صههادق
زمینهههها،

باقر بوده است ،لذا روایات منقولهی او ،بیشهتر از امهام بهاقر و در همههی
ازجمله :تفسیر ،فقه ،ک م ،حتی امور ضیبی و  ...بوده است.
اک ریت علمای شییه ،جا نجاشی ،جابر را ثقه دانست هانهد و از علمهای اههل تسهنن ههم
برخی به دلیل اعتقاد جابر به رجیت و ضلو در شییه ،او را ذم کردهاند .علمای متأخر سیی
ثقهبودن جابر داشت هاند ،حتی مرحوم خویی توجیهاتی برای جهرح نجاشهی آورده
بر مدح و 
است.
همچنین میتوان گفت که خدمت به ائمه در طول سهالیان ،باعهث رشهد و ارتقهای
بهگونهای کهه جهابر ،صهاحب علهوم و میهارف و حتهی کرامهات
مینویات و روح او شده ،
ویژهای شده بود و محبوبیت او ناد ائمه به حدی بود که او را نسبت به خطرات ،آ گاه
نظریهی جنون نیا که در مهورد او ذکهر شهده ،صهحیح

کرده و جان او را نجات میدادند.
حربهای برای گمراهی دشمنان و حف جان او بوده است.
نیست بلکه 
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 .2۵ززززززززززززززز  ،ثواب األعمال ،قم :سرور1381 ،ش.

 .26ززززززززززززززز  ،ترجمه عیون أخبار الرضا

 ،تهران :صدوق1372 ،ش.

 .27ززززززززززززززز  ،ترجمه من ال یحضره الفقیه ،تهران :صدوق1367 ،ش.
 .28کلینى ،محمد بن یعقوب ،أصول الکافی ،ترجمه کمرهای ،قم :اسوه ،سوم137۵ ،ش.
 .29کریمی ،محمود ،طاووسی ،مسرور« ،خدمات علمی جابر بن یزیدد بده اسدالم و شدیعه»،
شیعهشناسی ،شماره .212-184 ،1388 ،28
فصلنامه 

 .30کشی ،محمد ،اختیار معرفة الرجال ،المعروف برجالالکشی( ،تلخیص) قم :بی نا1404 ،ق.
بینا1383 ،ش.
 .32مدرسی طباطبائی ،حسین ،میراث مکتوب شیعه ،قم :
 .33مزی ،یوسف ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،بیروت :بشار عواد معروف1422 ،ق.
 .34مفید ،محمد بن محمد ،اإلختصاص ،قم :المؤتمر العالمى اللفیة الشیخ المفید ،اول1413 ،ق.
 .3۵ززززززززززززززززز  ،الرسالة العددیه ،بیروت :دارالمفید1414 ،ق.

 .36موحدی ابطحی ،محمدعلی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتداب الرجدال للشدیخ الجلیدل ابدی
بینا1417 ،ق.
العباس احمد بن علی النجاشی ،قم :
 .37نجاشی ،فهرست ،قم :چاپ موسی شبیری زنجانی1407 ،ق.
 .38نعمانی ،محمد ،الغیبة (للنعمانی) ،ترجمه غفارى ،تهران :صدوق ،دوم1418 ،ق1376/ش.
بینا141۵ ،ق.
 .39نوری ،حسین ،خاتمة مستدرک الوسائل ،قم :
 .40هزار ،علیرضا« ،درنگی در شخصیت حدیثی جابر بن یزید جعفی» ،مجلزه علزوم حزدیث،
شماره  ،1381 ،24ص.11۵-98
 .41یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صادر1379 ،ق.

واکاوی گزارشهایی از زندگی جابر بن یزید جعفی (راوی امامین صادقین

 .31مجلسى ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،دوم1403 ،ق.
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