
 

  

  

  

  

  

 

  فیعوثاقت جابر بن یزید ج ۀانگار تحلیل انتقادي

  

  *زاده عبدالهادي فقهی

  **بشیريمجید 

  

  چکیده

جابر بن یزید جفی از راویان عصر تابعان و معاصر امام باقر و امام صادقع   بود. دانشمندان رجـال

دارند. منشأ اصـلی اخـتالف    وثاقت و عدم وثاقت وي اختالف نظر متقدم، متأخر و معاصر شیعه دربارۀ

از ایـن   که برخـی  ده است؛ چناننقل ش ت متعدد و گوناگونی است که دربارۀ جابرنظر آنان، وجود روایا

دارند. از سوي دیگر، روایاتی وجود دارند که اشاره  به اسرار اهل بیت روایات به صداقت و علم جابر

بر ، از رجالیان و دانشمندان متقـدم، شیخ مفید ،رند. نجاشی و استاد اوبر اختالط و ضعف جابر داللت دا

 ،داننـد  نمی يو، تضعیف جابر را شخص موافقان وثاقت جابر که. حال آنتأکید دارند اختالط شخص وي

 رونـد.  مـی  دانند که بیشتر آنان از ضعفا و راویـان بـدنام بـه شـمار     می ويبلکه آن را ناشی از راویان 

بیشـتر رجالیـان    خران و برخی معاصران شیعه هستند؛ حـال آنکـه  متأ متأخرانِعمدتاً موافقان وثاقت 

اهللا خـویی و عالمـه    آیـت از جملـه رجالیـان معاصـر     نـد. ا ضعف جـابر شـده  م و متأخر معتقد به دمتق

که این روایات  اند دهوي به روایاتی استناد کروثاقت وي هستند و در دفاع از  که معتقد به اند شوشتري

 دارنـد.  یا روایات معـارض  ي نامعتبرمستندضعیف است یا ها  آن جابر است یا سند خود ،ها یا راوي آن

کـه بـرخالف ظـاهر     اند دهرا با وجوهی توجیه کر روایات معارض و جابر ۀه دربارشدوارد آنان تضعیفات

ل به وثاقت جابر بن یزید قو ۀرسد ادل می است و بر این اساس، به نظر مرجحبال و ترجیحِها  آن داللت
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  همقدم. 1

بـر روایـات   آیـا  اینکه  است؛ ، شناخت اعتبار راویان حدیثترین هدف علم رجال مهم

تـوان دسـت    مـی  علم رجال به این مهم وان اعتماد کرد یا خیر، با مطالعۀت می یک راوي

نظـر  راویـان اخـت�ف    از وضـعیت رجـالی برخـی    دربـارۀ  ی شیعه.در کتب رجالیافت

یک راوي از سوي برخی رجالیان تضعیف و از سـوي   به این معنا که ؛شود می مشاهده

 ،جـابر بـن یزیـد جعفـی    توان به  می از جمله این راویان .شده استبرخی دیگر توثیق 

وي  .شـاره کـرد  ا ترین راویان و شاگردان امام باقر و امـام صـادق   یکی از معروف

. در دنیا رفت از امام صادق حیات و در زمان کرد را درك زمان امام باقر بیشتر

کنون میان دانشمندان شـیعه اخـت�ف نظـر    این راوي از دیرباز تا و ضعفمورد وثاقت 

یـک  از حتـی  .برخی به وثاقت و برخی دیگـر بـه ضـعف وي بـاور دارنـد      بوده است.

توثیـق کـرده    او را هم تضـعیف و هـم   که چنان ؛دیدگاهی متفاوت وجود دارددانشمند 

 اهللا خویی و ع�مـه شوشـتري   تهمچون آی معاصر و رجالیان ي از محققان. شماراست

همـین   .انـد  دهرا توجیه یـا آن را نقـد کـر    و تضعیفش اند دهاو را ترجیح دا توثیقجانب 

 توثیـق و مخالفـان  موافقـان   ادلـۀ  ،له ما را بر آن داشت تا با بازخوانی آراي رجالیانئمس

  یم.را اثبات کنها  آن درستی یا نادرستیرا در ترازوي نقد قرار دهیم و  جابر بن یزید

  شناسی جابر شخصیت. 2

قرن دوم هجري اسـت. تـاریخ و�دت وي   نخست  ۀنیمجابر بن یزید جعفی از راویان 

 انـد.  دههجري قمـري ذکـر کـر    128اما تاریخ وفات وي را به اتفاق سال  ،نیستمعلوم 

اهللا کنیۀ او ابو عبـد  )333، ص6ق، ج1410ابن سعد، ؛ 128، صش1365نجاشی، : ک(ن

نسـب  ورد.  می تابعان به شمار هل کوفه و عرب اصیل بود و در طبقۀا یا ابو محمد بود.

رسد. جعفی نام یکی از اجداد قبایل عرب است که نامش جعفـی بـن    می وي به جعفی

شیخ طوسی از قُتَیبی نقل کـرده او   )291، ص3ق، ج1382.(سمعانی، سعد عشیره است

  )129، صش1373 (طوسی،.اَزد است ۀاز قبیل

م در میـان  . هـ ع�وه بر آنکه احادیث زیادي حفظ بود، در تفسیر نیز تبحـر داشـت  

مشهور و معروف بود و شاگردانی نیـز از هـر دو   اي  چهرهشیعه شیعه و هم در میان غیر

  .داشت مذهب
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(برقـی،  .ذکـر کـرده اسـت    در میان اصحاب امام باقر و امام صـادق  برقی او را

ــاقر و امــام   )16و  9، صش1342 ــان اصــحاب امــام ب ــز او را در می شــیخ طوســی نی

بیشتر روایات جـابر از   )176 و 129، صش1373(طوسی، .یاد کرده است صادق

روایات کمی نقل کرده است. علت این امر این  است و از امام صادق امام باقر

ت سـماع  از دنیا رفـت و بـراي وي فرصـ    است که وي در زمان حیات امام صادق

  د.حدیث از ایشان فراهم نش

 عبـداهللا از جـابر بـن   ،جابر بن یزید ع�وه بـر صـادقین   ،در منابع روایی شیعه

، ش1372(خـویی،  .ه اسـت نقل کرد حدیث و سوید بن غفله انصاري صحابی معروف

اشخاص دیگري که جابر در محضر آنان تلمذ کرده باشد، گزارش نشده  )346، ص4ج

  .است

، عطاء، قاسمتوان به  می از مشایخ اهل سنت که جابر از آنان حدیث نقل کرده است

 سلیمان بصري، عامر شعبی و حسان بن مخارق ، مجاهد،طاوس، سالم، یمحمد بن عل

، 2، جق1404؛ مسلم، 152، ص4ج و 497، ص2، جق1271حاتم، (ابن ابی .اشاره کرد

ــن عــدي، ؛ 725ص ــان،  ؛267، ص6، جق1418اب ــن حب او  1)223، ص6، جق1393اب

قَسري در شهر کوفه بـود، بـه امـر     عبداهللاهمراه با عیسی بن مسیب که قاضی خالد بن 

  )334، ص6، جق1410(ابن سعد، .پرداخت می قضاوت

ئل فقهـی، جـابر   اي از مسا ئلهذیل مسق[ب]) 1413(الصاغانیإلالمسائل شیخ مفید در 

ل بـه  ئاح و طاوس شمرده است که قایعطاء بن ابو رردیف کسانی مانند  بن یزید را هم

 2)71، ص[ب]ق1413ک: مفید، (ن.اند دهبرخی احکام مخالف با مذهب مشهور امامیه بو

  گویی شیخ مفید او را از غیر شیعه دانسته است.

، افـراد ضـعیف و بـدنامی    انـد  دهشاگردان و کسانی که از او حدیث نقـل کـر  بیشتر 

هستند. در میان راویان شیعه بسیار نادر اسـت کـه شـاگردان و راویـان یـک راوي کـه       

و بدنام باشند. همین امر سبب شخصیت معروفی هم دارد، همگی یا بیشتر آنان ضعیف 

و یکی از اسباب تضعیف وي به شمار ده است تا جابر بن یزید مورد اتهام قرار گیرد ش

  رود.

، شـعبه،  قتـاده  آنـان  ۀاز جملـ  اهل سنت نیز شاگردانی داشته است کـه  در میانوي 
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، 2، جتـا  ؛ بخـاري، بـی  334، ص6، جق1410(ابن سـعد،  .زهیر است و یحیی بن سعید

همچنین دانشمندان و راویانی معروف ماننـد   )56، صتا ؛ جوزجانی، بی211و  210ص

از او حدیث نقل  ، مسعر و حسن بن حیشریک ،زهیر، اسرائیل ینه،یسفیان بن ع ،ثوري

، 2، جق1418ابــن عــدي، ؛ 498و  497، ص2، جق1271ابــن ابــی حــاتم، (.انــد دهکــر

  )330ص

 فهرسـت . شیخ طوسـی در کتـاب   اند دهرجالیان آثاري را براي جابر بن یزید ذکر کر

. اسـت » تفسـیر «و دیگـري کتـاب   » اصـل «تنها به دو اثر وي اشاره کرده اسـت. یکـی   

، الفضـائل ، النـوادر ی ع�وه بر این دو اثـر، از کتـاب   نجاش )116، صق1420(طوسی، 

د کـرده اسـت.   یـا  مقتل الحسینو  المؤمنینمقتل امیر، النهروان، صفین، الجمل

ره(رسالإل أبی جعفر إلی أهل البصـرة) و  به اهل بص امام باقر همچنین نجاشی به نامۀ

هـا همگـی جعلـی     کند و معتقد است که این می ها اشاره برخی دیگر احادیث و  کتاب

  )129، صش1365(نجاشی، .اند دهاست و به جابر بن یزید منتسب کر

  جابر بن یزید جعفی هاي متعارض دربارۀ . دیدگاه3

  و تعدیل توثیق. 1ـ3

 روایـات و  اول بخـش  :تقسـیم کنـیم  بـه دو بخـش   توانیم  می توثیق جابر جعفی را ادلۀ

سـتایش جـابر    ۀدربـار  به برخی از روایاتی کـه  . ذی�ًرجالاقوال دانشمندان بخش دیگر

 اشـاره  انـد  دهاسـتناد کـر  هـا   آن وي را اسـتنباط و بـه   وثاقت و دیگران ،ده استنقل ش

  کنیم. می

  روایات. 1ـ1ـ3

احادیث جابر جعفـی دچـار اخـت�ف     اصحابمان دربارۀ زیاد بن ابی ح�ل گوید: الف.

هنگـامی کـه بـر ایشـان      پرسش خواهم کرد. گردیدند. به آنان گفتم: از امام صادق

 عفی را رحمت کند،خدا جابر ج سخن آغاز کرد و فرمود:من  پیش ازوارد شدم، ایشان 

ی، (کشـ .گفـت  مـی  بر ما دروغ . خدا مغیرة بن سعید را لعنت کند،گفت می بر ما راست

  )192، صق1409

از امـام  ل بن عمر جعفی نقـل کـرده اسـت کـه گویـد:      ضّفَان از مسعلی بن حب. 

هـا نقـل    مایـه فرو تفسیر جابر پرسش کردم. ایشان فرمود: آن را براي دربارۀ صادق
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ی از ما امام ؟!»النَّاقُورِ یفَإِذا نُقرَ ف«خوانی  نمیکتاب خدا  نکن تا آن را پخش کنند. آیا در

زنـد و او   مـی  آشکار کردن امرش را کنـد، در دلـش   مستتر است و هرگاه خداوند ارادۀ

 حـاربی نیـز حـدیثی   ریح ماز ذَ )192، ص(همان.کند می کند و به امر خدا قیام می ظهور

  )193، ص(همان.است نقل شده از امام صادقنزدیک به این مضمون 

کـه جـوان    درحـالی  که گوید: بر امام بـاقر نقل کرده  مرو بن شمر از جابرع. ج

. به من فرمودند: تو کیستی؟ گفتم: اهل کوفه هستم. فرمود: منتسب بـه  بودم، وارد شدم

 کی [هستی]؟ گفتم: از جعفی. فرمود: به چه علـت اینجـا آمـدي؟ گفـتم: کسـب علـم.      

ا فرمود: از چه کسی؟ گفتم: از شما. فرمود: هرگاه کسی از تـو پرسـش کـرد اهـل کجـ     

این از شما پرسشی دارم؛ آیا بـراي   ۀهستی بگو: اهل مدینه. گفتم: پیش از هر چیز دربار

کس در شهري باشد، او اهل بگویم؟ فرمود: این دروغ نیست؛ هرمن ح�ل است دروغ 

و گفـت: اگـر تـا     جابر گوید: ایشان کتابی را بـه مـن داد   تا اینکه بیرون شود. آن است

لعنت من و لعنت پـدرانم بـر تـو بـاد؛ و      ،شوند، آن را نقل کنیامیه نابود  زمانی که بنی

کنی، لعنت من و لعنت پدرانم بـر   کتمان چیزي از آن را امیه بنی چنانچه پس از نابودي

اگر چیزي از گفت: بستان این را!  به من داد و سپس . سپس ایشان کتابی دیگر راتو باد

  )192، ص(همان.م بر تو بادآن را تا ابد نقل کنی، لعنت من و لعنت پدران

کـه   ابو جمیله از جابر نقل کرده است که گوید: پنجاه هـزار حـدیث نقـل کـردم    د. 

  )194، ص(همان.کسی آن را از من نشنید

هفتـاد   امام بـاقر  از جابر نقل کرده است که گوید:در روایت دیگري ابو جمیله 

را هـا   آن و هیچگاه نکردم نقلهرگز را براي کسی ها  آن نقل کرد که یث برایمهزار حد

 سنگینیبار گفتم: فداي شما شوم،  . جابر گوید: به امام باقرکنم براي کسی نقل نمی

رو،  . ازایـن بر من بار کردیـد  ،کنم براي کسی نقل نمی خودتان براي من که رّسنقل با  را

گیـرد!   مـی کـه در اثـر آن، شـبه جنـون مـرا فرا      کند چنان می جوشش ام اي بسا در سینه

به صحرا برون شو و گودالی را بکَن  فرمودند: اي جابر هرگاه چنین چیزي شد امام

. محمد بن علی مرا به چنین و چنان حدیث کرد و سپس بگو:و سرت را در آن فرو بر 

  )194، ص(همان

سبدي بر سـر داشـت و    که حالیدر روزي جابر بیرون آمد گوید: عبداهللاعلی بن ه. 
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هاي کوفه گذشت. مردم شروع به گفـتن کردنـد کـه: جـابر      اینکه از کوچهود تا ب سواره

اي  را، چند روزي درنگ کردیم که نامهشده. ما پس از این ماج هشده، جابر دیوان هدیوان

او پرسید. در محضر  دربارۀ [شهر] کماح از طرف هشام مبنی بر بردن او نزد وي رسید.

را بـه هشـام    ایـن موضـوع   کماحـ وي شهادت دادند که او دچار اخت�ط شده اسـت.  

، همـان (.گزارش کرد. او نیز متعرض وي نشد. سپس جابر به حال اول خـود بازگشـت  

  )195ص

 حکایـات جابر نقل کرده، دربارۀ معصومین ائمۀاز  کشی در کنار این روایات که

 3نقل کرده اسـت.  وي ۀدربارده، کر بازگوعمرو بن شمرو را ها  آن نیز که بیشتر دیگري

 حـوادث  از جملـه پیشـگویی  بـراي جـابر    وع این حکایات، ادعاي برخی مقاماتموض

  )198ـ192.(نک: همان، است و در اختیار داشتن اسرار دینی آینده

اشـکا�تی  کننـد،   مـی  اسـتناد ها  آن این حکایات که موافقان توثیق و مدح جابر به به

  کنیم. می اشارهها  آن وارد است که ذی�ً به

در نتیجه اعتبار و حجیـت  .ها حکایت هستند و روایت معصوم نیستند . این نقلالف

هـا   آن روایت، اشکا�ت سندي و متنی بـر  مثابۀ بهها  آن ند. با فرض پذیرششرعی ندار

  .وارد است

کسانی کـه مـتهم بـه ضـعف و      ؛ناقل این حکایات افراد بدنام و ضعیف هستند .ب

این امـر   نان افراد مجهول وجود دارد. نتیجۀفساد عقیده و جعل هستند. بعضاً در میان آ

  است. تحقق و وقوع این مقامات و مناقب و اطمینان بهعدم اعتماد 

ي ایـن حکایـات   محتوا براي جابر، ومناقب پذیرش تحقق این مقاماتبا فرض . ج

طـول مجالسـت بـا امـام     نـدارد.  از معصوم ر در نقل حدیث د�لتیبر مدح و وثاقت جاب

کثرت نقل از امام معصوم و نقل مناقب و مقامات آنان  . نیزوثاقت نیستمعصوم دالّ بر 

توسط راوي، دالّ بر جایگاه بلند او نیست. دیگر شیعیان و حتی برخـی از اهـل سـنت    

کـه    دهو احادیثی را از آنان شنی اند دهروایاتی را در شأن و منقبت امامان معصوم نقل کر

  .اند دهدیگران نشنی

اسـت. نقـل   ها و مقامات، خود جابر بن یزیـد جعفـی    د. ناقل برخی از این ستایش

  توسط خود راوي مستلزم دور است و دور هم باطل است. ستایش
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  اقوال رجالیان. 2ـ1ـ3

ده ش لقن يغضائرابن تنها از  که ی استتوثیقوثاقت جابر بن یزید،  موافقان دلیل دیگر

د یـ زی  جـابر بـن   ۀدربـار  نقل کـرده کـه   يغضائرابن این توثیق را ع�مه حلی از  است.

 انـد  دهنفسه ثقه است؛ اما بیشـتر کسـانی کـه از او روایـت کـر      او فی :است جعفی گفته

هاي برخی از این راویان ضعیف و بـدنام را ذکـر کـرده     ضعیف هستند. او همچنین نام

سـخن ابـن    پـس از نقـل   ع�مـه حلـی   4)110، صش1364غضائري، .(نک: ابن است

من معتقد به رها کردن روایاتی هستم که این راویان  «...د: گوی می جابر ۀي دربارغضائر

عنوان شـاهد نقـل    کنم مگر آنکه به می سایر روایاتش توقف و دربارۀ اند دهاز او نقل کر

  )35صق، 1411حلی، »(.گردد

متعـرض جـرح و تعـدیل او    ، یا اند دهرارا مهمل گذرجالیان متقدم یا جابر اما سایر 

جـابر بـن یزیـد     ،برقی در کتـاب رجـال خـود   از جمله  .اند دهیا او را جرح کر اند دهنش

 اما متعرض جرح یا تعدیل او نشده ،ذکر کرده جعفی را در شمار اصحاب امام باقر

  )16و  9صش، 1342ک: برقی، (ناست.

جابر  ترجمۀمتعرض  فهرستدر کتاب  خود و هم رجالهم در کتاب شیخ طوسی 

تـاریخ درگذشـت او    رجالي در کتاب و .نکرده است او را جرح یا تعدیلاما  ،گردیده

هجري قمري ذکـر کـرده    132 ،و به نقل از یحیی بن معین 128 ،را به نقل از ابن حنبل

او را تابعی دانسته که  یی دیگر در همین کتابدر جا )139، صش1373(طوسی، .است

در کتـاب   )176، صهمـان (.حـدیث نقـل کـرده اسـت     از امام باقر و امام صادق

نیز به دو اثر جابر بن یزید یعنی تفسیر و اصل وي اشاره کرده اسـت. راویـان    فهرست

  )116صق، 1420(طوسی، .مفَضّل بن صالح و منَخّل بن جمیل هستند ثراین دو ا

روایـات مادحـه ماننـد روایـت تـرحم امـام        رجالیـان متـأخر،  و دانشـمندان  برخی 

، جـابر  رجالدر کتاب ابن داود  در میان رجالیان متأخر، 5؛دانند می را صحیح صادق

را هم در بخش نخست کتاب که اختصاص به راویان موثق دارد و هـم در بخـش دوم   

ـ (.کتاب خود که اختصاص بـه راویـان ضـعیف دارد یـاد کـرده اسـت       داود،  ابـن ک: ن

  )433و  80صش، 1342

رو، وي را در بخش  وثاقت جابر بن یزید جعفی است. ازاینل به نیز قائ ع�مه حلی
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جابر از جملـه   پس از نقل اقوال متقدمان دربارۀاو  راویان مورد اعتماد ذکر کرده است.

روایاتی است کـه ایـن    در 6توقف ،تر تبه نظر من دیدگاه درس«گوید:  می يغضائرابن 

ق، 1411حلـی،  (».ه اسـت ي آن را گفتـ غضـائر ابـن  که  ند؛ چنانکن می راویان از او نقل

  .است حدیث منظور از توقف، رد کردن و عدم اعتبار7)35ص

ـ  ،اهللا خویی و ع�مه شوشتري آیت ،صرامع رجالیان در میان ل بـه وثاقـت   هر دو قائ

  .  اند دهاي توجیه کر گونه هاي منافی وثاقت وي را به جابر بن یزید جعفی هستند و گزاره

دلیـل   ثقات و بزرگان به شـمار آورد؛ بـه   گوید: این شخص را باید از می اهللا خویی آیت

(مفید، عددیه رسالۀ، شیخ مفید در )36، ص1، جق1404(قمی، شهادت علی بن ابراهیم

ـ (ـ یع�مـه حلـ   زبه نقـل ا ـ  يغضائرشهادت ابن  ،)35و  25ص ،ق1413 ک: حلـی،  ن

 او بر مـا راسـت  « د:فرمو زیاد که ۀصحیحدر  و سخن امام صادق )35، صق1411

او مخـتلط   گفتـه اسـت   نجاشی که دنقبا  وثاقت جابراز نظر این دو رجالی،  ».گفت می

اگر زیرا  ؛، منافات ندارددسرو ي میو بر اخت�ط شیخ مفید که اشعاري را دالّ دنقبود و 

ـ  اسـت  زدگـی وي نبـوده   دلیـل جـن   به د عقلن فسایا بپذیریم و را هم جابرفساد عقل 

ـ  به آن تصریح کـرده اسـت   کافیکتاب که کلینی در  انچن ، 1، جق1407کلینـی،  ک: ـ (ن

 نـدارد.  وي زمان س�مت و تعـادل  ی با وثاقت و لزوم عمل به روایاتمنافات ،)396ص

بار او را نزد پدرم ندیدم و هرگز بـر   جز یک«که در موثَّقه زراره  سخن امام صادق

حمل بر نوعی توریه کـرد؛ زیـرا اگـر     باید ،)191، صق1409ی، (کش»من وارد نگردید

کـه در انظـار عمـومی قـرار داشـت، همـین بـراي         شد درحالی وارد نمی جابر بر ایشان

احادیـث وي دچـار اخـت�ف     تصدیقش کافی بود. پس چگونه دربـارۀ تکذیب و عدم 

وي نیاز پیـدا کنـد.   احادیث  وصخص در گردیدند؟ تا اینکه زیاد به پرسش از امام

دلیل این  ندارد، به احادیث وي در راستگوییمنافاتی با  بر امام نشدنوارد  ع�وه، به

کرد و علوم و احکام را از ایشان  می اش م�قات در غیر خانه احتمال که وي با امام

ایـن  معـارض بـا    ،روایـت موثَّـق  کرد. بنابراین، ایـن   می را روایتها  آن گرفت و فرامی

 ی کـه روایات پیشین وي در احادیث است و راستگوییدالّ بر  که نیست روایت صحیح

رار اینکه برخـی از اسـ   دلیل دیگر و ؛د آن استي است، مؤیتایش ودالّ بر ج�لت و س

امـام   اسـت  نقل کرده بصائر الدرجاتصفار در  که چناندر اختیار او بود؛  اهل بیت
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ـ (.و زمـین را بـه او نشـان داد    ها ملکوت آسمان صادق ، 1جق، 1404صـفار،  ک: ن

 وانگهی، نجاشی گفته است بسـیار کـم چیـزي از حـ�ل و حـرام از او نقـل       )404ص

او در کتب اربعه بسـیار   کسی مانند او عجیب است؛ زیرا روایات شود. این سخن از می

بـه بیشـتر   ت کـه  ایـن اسـ   نجاشـی منظورشاید  .اند دهرا روایت کرها  آن حدثیناست، م

گفتـه  خـود  کـه   چنان؛ اند دهرا روایت کرها  آن عیفانزیرا ض ؛کنند روایاتش توجهی نمی

 ،. بنـابراین اند دهاز او روایت کر ،اند دهاست جماعتی که مورد انتقاد هستند و تضعیف ش

احکـام حـ�ل و حـرام     و اندك هستند، اند دهموضوع روایاتی که افراد ثقه از او نقل کر

  )344، ص4ج، ش1372(خویی، .است

نفس ایـن شـخص   بر س�مت  دانشمندان گوید: همه می وي ۀع�مه شوشتري دربار

 مفیـد. حـال آنکـه ایـن    شـیخ  جز نجاشی در نقل خود از اسـتادش   اتفاق نظر دارند، به

 کـه در کتـاب   است. چنـان  ناسازگار عددیه رسالۀدر  شیخ مفید، پیشین با سخن دیدگاه

 کـرده اسـت   نقل بن فضل هاشمی در حدیثی عبداهللاز  مسند صورت به خوداختصاص

گفت: جایگـاه جـابر بـن یزیـد نـزد شـما چیسـت؟         مفضَّل بن عمر به امام صادق

 )216ص، [د]ق1413(مفیـد،  »جایگاه سلمان نزد پیامبر خـدا  مانند«فرمود:  امام

، انـد  تـه مورد انتقـاد قـرار گرف   جابرکه راویان این دلیل بهمدح بزرگی است.  حدیث، این

نت د اهـل سـ  اقتناکه  چنان؛ خود او نیست که نجاشی ادعا کرده است از ناحیۀ یاخت�ط

ـ  این منتقداناز جمله  دلیل اعتقاد وي به رجعت بود. از او تنها به الحمیـد  ر بـن عبد جری

؛ 546، ص2جق، 1410(تستري، .از او روایت کرده است بغدادي که خطیب ضَبی است

  )184، ص8جق، 1422ک: خطیب بغدادي، نیز ن

کنـد:   می گونه توجیه ۀ جابر را اینع�مه شوشتري بخش دیگر عبارت نجاشی دربار

 بـا » یـورد «فعـل  ، ظاهراً   »              الح�ل و الحرام   ی   ء ف   ی         ورد عنه ش ی      قل ما « در عبارت نجاشی

          خنا أبـو   ی           و کـان شـ  « آن عبـارت  مفید؛ زیرا قبـل شیخ معلوم است یعنی استادش  صیغۀ

                          معناه تدل علـى ا�خـت�ط،      ی    رة ف ی               نشدنا أشعارا کث ی             د بن النعمان            محمد بن محم       عبداهللا

ش، 1365(نجاشـی،  .»     نشـد  ی«نـه   اسـت  »       نشـدنا  ی«صـورت  بـه  »                  س هذا موضعا لذکرها ی ل

دلیل  یا بهاست » شیئاً«یا مصحف  نیزکه به همین شکل نقل شده، »شیء« کلمۀ )128ص

مهموز در حالت نصـب،   ؛ زیرا کلمۀگونه نوشته شده است که این است بودن آن مهموز
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خیال کـرده   مامقانیکه  چنانمجهول،  ؛ نه با صیغۀشود می نوشته مانند حالت رفع و جرّ

  )549، ص2جق، 1410(تستري، .است ل به کثرت روایات وي در احکامئو قا

دفـاع از  اهللا خویی و ع�مـه شوشـتري بـراي اثبـات و      د�یلی و توجیهاتی که آیت

  به د�یل زیر نامعتبر و نادرست است:  اند دهوثاقت جابر ین یزید جعفی ذکر کر

ـ   توثیـق  توثیق عام تفسیر علی بن ابراهیم باطل است و اگـر ایـن   .1 ر و را هـم معتب

 صادق امام که از اصحاب امام باقر و را جابر بن یزید محدود به مشایخ او بدانیم،

اهللا خویی، ایـن توثیـق در صـورتی     بر مبناي آیت اینکه بناد. ضمن شو شامل نمیاست 

  صحیح است که معارض نداشته باشد حال آنکه معارض دارد.  

مذکور که از افراد معروف و مـورد اعتمـاد از جملـه     ۀادعاي شیخ مفید در رسال .2

 جابر نام برده، در میان آنـان از ابوالجـارود مؤسـس مـذهب جارودیـه کـه از ضـعیفان       

ابیم که وي بنـا  ی میضمن اینکه با تتبع در آثار شیخ مفید در 8اشد نیز نام برده است.ب می

 اي را ضـعیف  ضـعیفی را ثقـه و ثقـه    دهد و چه بسـا  می خود قرار را بر حکم و عقیدۀ

یکی از د�یل آن اینکه نجاشی تضعیف جابر را از شیخ مفید نقـل کـرده و    9شمارد. می

شیخ مفید بر ضعف وي تأکید داشته اسـت. تناقضـات در آراء رجـالی     ،آنطور که گفته

ل بن عمر و محمد بن شیخ مفید محدود به این مورد نیست و مواردي دیگر مانند مفضّ

  شود. می سنان را شامل

حمل موثَّقه زراره بر توریه نیز نادرست است. زراره از اصحاب خاص امام بـاقر   .3

آن دو بوده اسـت. پـس چـه دلیلـی وجـود داشـته        و از شیعیان راستین و صادق

واقعیت را کتمان کند. ضمن اینکه ایـن ادعـا در صـورتی درسـت اسـت کـه        امام

در مجلس عمومی این سخن را گفته باشد و قصد توریـه داشـته باشـد. حـال      امام

برخـی  و امـام بـه دلیـل    ن در یک مجلس عمومی صادر شـده  بنابر کدام دلیل این سخ

رو، این روایت ذامه در مقابل روایـت مادحـه قـرار     اینریه کرده است؟ ازم�حظات تو

آن خود جـابر   ۀکنند دادن ملکوت به جابر نقل شده، نقلنشان  ۀروایتی که دربار 10دارد.

  است. 

بر وثاقت جابر بن یزید اتفاق نظري وجود ندارد. تنها کسی که او را توثیق کرده،  .4

تـر   حلی این توثیق را از وي حکایت کرده است. ما پـیش ي است که ع�مه غضائرابن 
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ي سخن گفتیم. شیخ طوسی نیز متعـرض جـرح یـا    غضائرعدم اعتبار کتاب ابن  دربارۀ

کم تردید شیخ طوسـی   ود نشانه از عدم وثاقت او یا دستتعدیل او نشده است. این خ

  است.

چـون   ؛بـار اسـت  در مدح جابر نقل شده، فاقد اعت اختصاصروایتی که از کتاب  .5

  11اساساً انتساب این کتاب به شیخ مفید محل تردید است.

مخـتلط  « از تعبیـر عبارت نجاشی بر وجود اخت�ط در خود جابر صراحت دارد.  .6

او د�لـت بـر آن دارد کـه    » نفسـه  فـی «توان دانست کـه   می روشنی نجاشی به» نفسه فی

زیرا برخـی از   ؛راویان او و دیگران بوده باشد واسطۀ خودش اخت�ط داشت نه اینکه به

 هـا نقـل   در روایـاتی کـه ایـن   «که گفته است: ـ  رجالیان عقیده دارند سخن ع�مه حلی

کننـد.   مـی  مشعر به پذیرش روایاتی است که ثقـات از او نقـل  ـ  »کنم می کنند توقف می

فت مطالبی است که دلیل سخا این اشعار به اند تههمچنین در توجیه اشعار شیخ مفید گف

(اسـترآبادي،  .چنـد از قـول جـابر نقـل کـرده باشـند      ؛ هراند دهاین ضعیفان از او نقل کر

 انـد  تهجابر به آن تمسک جسـ  این توجیهی است که براي تبرئۀ )216، ص2جق، 1416

له ارتباطی بـا راویـان جـابر    ئحال آنکه شخص جابر دچار اخت�ط بوده است و این مس

  ندارد.

 رجالیان و دانشـمندان اعـم از متقـدمان، متـأخران و معاصـران نشـان      بررسی آراي 

اینکه آیا اخت�ط راوي با وثاقت وي منافات دارد اخت�ف نظر  دهد میان آنان دربارۀ می

وجود دارد. متقدمان و بیشتر متأخران معتقدند که تخلیط با وثاقت راوي منافات دارد و 

در مقابل برخی از معاصران معتقدند که وجود  12گردد. می وجود آن موجب ضعف وي

 13اخت�ط در راوي نافی وثاقت وي نیست و این دو بـا یکـدیگر قابـل جمـع هسـتند.     

بنـدي و   تخلـیط را طبقـه  . بـه ایـن صـورت کـه     انـد  دهل به تفصـیل شـ  برخی دیگر قائ

ی ئـ زی و تخلیط کلی. آنان معتقدند که تخلـیط ج ؛ مانند تخلیط جزئاند دهبندي کر مرتبه

پوشی است و تنها تخلیط کلـی موجـب ضـعف و     افاتی با وثاقت ندارد و قابل چشممن

معنـاي   مله بهبودي تخلـیط و اخـت�ط را بـه   شود. از ج می سقوط اعتبار احادیث راوي

داند. وي اخت�ل را به دو دسته تقسیم کرده است. نوع  می عارض شدن خلل در حواس

که خرافات و امور عجیب و غریبـی   شود؛ چنان می اول اخت�لی است که موجب جنون
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سـهو و فراموشـی، حـواس وي     ۀدلیل غلب کند. نوع دیگر اخت�لی است که به می را نقل

  14)76، صش1389ک: بهبودي، .(نشود می مختل

اسـتثناي   ـ بـه  در اینکه تخلیط و اخت�ط موجب ضعف راوي است، میان دانشمندان

د، اگر راوي موصوف به چنین وصفی شو جود دارد واتفاق نظر وـ  شماري بسیار اندك

  اخت�ل جابر از نوعی بود که سبب جنون وي گردید.     15قطعاً د�لت بر ضعف وي دارد.

    ورد  ی َ َّ    قَلَّ ما «تجزیه و ترکیب الفاظ عبارت نجاشی  ۀتوجیه ع�مه شوشتري دربار .7

 فهرسـت کـه در   گونهآمیز است و عبارت همان  تکلف،  »                الح�ل و الحرام   ی   ء ف   ی     عنه ش

  روشن است. نیزصحیح و معناي آن  ،نجاشی آمده

مشـرف شـد و    : زمانی که جوان بود، به محضر امام باقرگوید می جابر بن یزید

خواهـد تـا زمـانی کـه      می دهد و از وي می به او کتابی پس از پرسش و پاسخ امام

و تنها پس از سـرنگونی حکومـت    گاه آن را روایت نکندامیه بر سر کار است، هیچ بنی

خواهد تـا   می دهد و از او می کتابی دیگر به او امیه آن را روایت کند. سپس امام بنی

این نقل بیانگر این اسـت کـه    )192، صق1409(کشی، .ابد آن را براي کسی نقل نکند

له باعـث اخـت�ف   ه است. ایـن مسـئ  صورت سماع نبود به روایات جابر از امام باقر

احادیث منقول جـابر بـن یزیـد از     ۀدربار هایی میان شیعیان در عصر صادقیننظر

را جـز یـک یـا چنـد      زیرا جابر فرصت مصاحبت با امام باقر ؛گردید امام باقر

هایی نیـز بسـیار بعیـد     جلسه محدود پیدا نکرد. ع�وه بر این، امکان وجود چنین کتاب

هـایی گـزارش    معتبر شیعه وجود چنین نوشـته نابع در م امام باقر ؛ زیرا دربارۀاست

ک: .(نانـد  دههـایی را از اسـاس انکـار کـر     ت و برخی رجالیان نیز چنین نوشتهده اسنش

  )129، صش1365نجاشی، 

در کتب اربعه کمتر از ده روایت از او نقل شده است که از این تعداد تنها موضـوع  

مـواعظ و   ،روایـات سـایر   و موضـوع  اسـت  سه یا چهار روایت مرتبط با احکام فقهی

  .هاي اخ�قی است توصیه

  تضعیف و جرح. 2ـ3

نکـوهش و   بارۀ، روایاتی نیز دردر ستایش جابر بن یزید نقل شده که یدر مقابل روایات

  د.شو می اشارهها  آن به تضعیف وي نقل شده است که در ادامه
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  روایات. 1ـ2ـ3

پرسش  از امام صادقاحادیث جابر  ۀدربار«کشی از زراره نقل کرده است که گوید: 

و او هرگـز نـزد مـن     ؛بـار  کردم. ایشان فرمود: هرگز او را نزد پدرم ندیـدم مگـر یـک   

  )191صق، 1409ی، (کش».نیامد

که  ه ولید کشته شد وارد مسجد شدم درحالیعبدالحمید بن ابو ع�ء گوید: زمانی ک

 ابریشمی قرمز بر سـر داشـت و   اي رفتم. جابر عمامهمردم اجتماع کرده بودند. نزد آنان 

بـراي حـدیث نقـل     گفت: وصی وصیان و وارث علم پیامبران محمد بـن علـی   می

  )192ص، همان(.شده است، جابر دیوانه مردم گفتند: جابر دیوانه شده است کرد... .

  اقوال رجالیان.2ـ2ـ3

نجاشـی جـابر بـن یزیـد را تضـعیف کـرده اسـت. او دیـدگاه          ،در میان رجالیان متقدم

عبـارت نجاشـی   اخت�ط و ضعف وي نیز یاد کرده است.  ۀاستادش شیخ مفید را دربار

جعفـی ... بـا    ـ اند تهمحمد نیز گفـ ابو   جابر بن یزید ابوعبداهللا« جابر چنین است: دربارۀ

 128) سـال  ن(امام صـادق دیـدار کـرد و در روزگـار ایشـا     امام باقر و امام صادق

؛ از اند ده، نکوهش و تضعیف کراند دهاي را که از او روایت کر هجري از دنیا رفت. عده

جمله آنان عمرو بن شمر، مفَضّل بن صالح، منَخّل بـن جمیـل و یوسـف بـن یعقـوب      

 ـ او خود فردي مختلط بود. استاد ما ابوعبداهللا محمـد بـن محمـد بـن نعمـان       16است.

اشعار زیادي را در این باره که د�لت بر اخت�ط او داشت، براي  ـ حمتش کندخداوند ر

ح�ل  همچنین احادیث بسیار اندکی دربارۀنیست. ها  آن سرود که اینجا جاي ذکر می ما

  )128صش، 1365نجاشی، »(.و حرام از او نقل شده است

دیـدگاه متـأخران    ومتأخر جابر بن یزید را تضعیف  ویژه متأخرانِ هرجالیان متأخر ب

 خ�صـإل خـود بـر    . شـهید ثـانی در تعلیقـۀ   اند دهمانند ع�مه حلی و ابن داود را نقد کر

قایل بـه توقـف در روایـاتی اسـت کـه ایـن        تنها در نقد دیدگاه ع�مه حلی که ا�قوال

زیـرا   دانـد؛  مـی  ، ضعف جابر را ناشی از خود جـابر اند دهراویان ضعیف از وي نقل کر

  )928، ص2جق، 1421(شهید ثانی، .مردم در مدح و ذم وي دچار اخت�ف شدند

جابر بن یزید  ۀفرزند شهید ثانی نیز متذکر ضعف اسناد روایات مادحه و ذامه دربار

دلیـل وجـود    رو، او اعتقـاد دارد بـه   ازاین )115صق، 1411، .(ابن شهید ثانیشده است
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بـر مـدح و ضـعف    ها  آن یک از این روایات به هیچدر اسناد  17افراد مجهول یا ضعیف

  توان استناد کرد.  وي نمی

دلیل ضعف اسناد روایات، غیـر قابـل    هید ثانی وثاقت و مدح جابر را بهفرزند ش ۀنو

ي در روایاتی که دیگـر  غضائردلیل توقف ابن  ي را بهغضائرداند و توثیق ابن  می اثبات

  )32، ص2، جق1419(شیخ محمد، .شمارد می ، نامعتبراند دهنقل کر راویان از او

علت تضعیف ؛ اما اند دهدانشمندان اهل سنت نیز جابر بن یزید جعفی را تضعیف کر

ابن عـدي،  ک: ن(.اعتقاد وي به رجعت است عمدتاً جابر از سوي دانشمندان اهل سنت

یعه اسـت و آنـان او را در واقـع    رجعت از اعتقادات خاص ش )331، ص2، جق1418

  .  اند دهگري تضعیف کر ع و شیعهدلیل تشی به

  گیري نتیجه. 4

به ضعف جـابر بـن یزیـد اعتقـاد     و شمار مهمی از رجالیان متأخر دانشمندان متقدم  .1

قت جابر، وجود ترین دلیل موافقان وثا مهم .ل به توثیق وي نیستندکم قائ دست یا دارند؛

ذامـه   حال آنکـه در برابـر روایـات مادحـه، روایـات      ؛ستبرخی روایات در ستایش او

اشکا�ت دیگري بر روایات مادحه وجود دارد. ماننـد اینکـه   ع�وه بر این،  وجود دارد.

 ف اسـت. یضـع ها  آن یا آنکه اسناد ؛خود جابر بن یزید است ناقل برخی از این روایات

  .است» حمرج ترجیح ب�«ت مادحه بر روایات ذامه، اترجیح روای رو، ازاین

مبنی بـر ضـعف    رجالی معتبري از رجالیان مشهور شیعه مانند نجاشیهاي  گزاره .2

در نتیجه بـه   ذامه به شمار آید. تواند یک مرجح در تأیید روایات می وجود دارد که وي

روایات ذامـه   نقد رجالیان معاصر مانند خویی و شوشتري در هاي کوششرسد  می نظر

نمایـد تـا    مـی  ست و بیشتر به توجیه و تأویـل آمیز ا ف، تکلرجالیان متقدمهاي  و گزاره

  استد�ل. 

قابـل انکـار اسـت و    ط بـودن جـابر غیر  مخلّ ،هاي تاریخی معتبر هرزاگبر اساس  .3

اخـت�ط  توان گفت ایـن اسـت کـه او در ابتـداي امـر       می وي دربارۀحداکثر چیزي که 

بنابراین  .ه استدش اواخر حیات خود دچار اخت�طویژه در  هنداشته، اما پس از مدتی ب

از دیگـر   ۀآن دسته از روایاتی که پیش از اخـت�ط او بـوده اسـت قابـل قبـول و دسـت      

نظـر بـه دشـواري     کـه خت�ط او نقل شده، مـردود اسـت؛ گـو این   روایاتش که پس از ا
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ایات او از نظر زمانی، ظاهر آن است که روتشخیص و مرزبندي روایات وي  ۀالعاد فوق

  .بدانیم اعتبار ساقط درمجموع از درجۀ ،را از نظر رجالی و سندي

  

  ها نوشت پی

  .466، ص4ق، ج1400ک: مزي، ن ،گر مشایخ و شاگردان اهل سنت ويبراي آگاهی از دی .1

همچنین شیخ مفید در یکی دیگر از آثار خود به این امر اشاره کرده و جـابر را غیرشـیعی بـه شـمار      .2

 )   36، ص[ج]ق1413د، مفیک: ن(.آورده است

الرحمن بن کثیر، مفضَّل بن عمـر جعفـی،   : ابو جمیله مفضّل بن صالح، عبدند ازا دیگر ناق�ن عبارت .3

 عروة بن موسی و سفیان ثوري که از بزرگان اهل سنت است.  

و محتـواي آن تردیـدها و    الضـعفا در خصوص انتساب کتـاب رجـالی ابـن غضـائري موسـوم بـه        .4

  )  264ـ243ش، ص1396زاده و بشیري،  ک: فقهی.(ندارد اشکا�تی وجود

 )219، ص2ق، ج1422ک: استرآبادي، .(ناست منهج المقالاسترآبادي مؤلف کتاب  ،از جمله آنان .5

 منظور ع�مه حلی از توقف، ترك روایت راوي و عدم عمل به آن است. .6

گویـد: وي احـادیثی را در    عمرو بن شمر یکـی از راویـان جـابر بـن یزیـد مـی       ۀع�مه حلی دربار .7

دهـد.   ها را به وي نسبت می هاي جابر بن یزید جعفی [از جانب خود] افزوده است و برخی از آن کتاب

. کند اعتمـاد نـدارم   یک از روایاتی که او نقل می رو، من به هیچ اینبراین، حقیقت امر پوشیده است. ازبنا

  )35ق، ص1411ی، حل(

 .30، صق[الف]1413مفید،  .8

 29ها ممکـن اسـت    مذکور در موضوع اثبات این حکم است که ماه رمضان همچون دیگر ماه رسالۀ .9

روز  30اه رمضان هیچگـاه کمتـر   روز باشد. این دیدگاه در مقابل دیدگاه کسانی قرار دارد که معتقدند م

  شود. نمی

انـد در   ها استد�ل کـرده  ، عقیده دارد روایاتی که به آنالطاووسیالتحریر شیخ حسن فرزند، مؤلف  .10

) امـا ایـن دو   115، صق1411ر.ك: ابـن شـهید ثـانی،    (.ها ضعف وجود دارد چه ذامه و چه مادحه آن

 یکی موثَّق و دیگري صحیح است.   ،اهللا خویی گفته طور که آیت روایت همان

، ش1372ک: خـویی،  .(نداند را به شیخ مفید نادرست می ا�ختصاصاهللا خویی انتساب کتاب  آیت .11

) ع�مه شوشتري نیز در انتساب این کتاب به شـیخ مفیـد تشـکیک کـرده     362، ص11، ج197، ص8ج

ـ   210، ص9ج و 610، ص7ش، ج1376ک: تستري، .(ناست اختصاصـی ایـن موضـوع     ۀ) نیـز بـه مقال

  )28ـ7صش، 1397(معارف و حیدري مزرعه آخوند، .توان رجوع کرد می
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آنان راویانی را که اخت�ط داشته باشـند،   از جمله متقدمان نجاشی، شیخ طوسی و شیخ مفید است. .12

تـوان نـام    اش را مـی  فرزند و نـوه  اند. در میان متأخران ع�مه حلی، ابن داود، شهید ثانی، تضعیف کرده

  برد. 

ـ (.دانـد  وثاقت نمـی اهللا خویی از جمله رجالیان معاصر است که اخت�ط را منافی  آیت .13 خـویی،  ک: ن

  )89، ص21ج و 191، ص16ش، ج1372

شود، ملحق به نوع دوم دانسـته   کوري و نابینایی ایجاد می واسطۀ بودي، اخت�ل در بینایی را که بهبه .14

 است.  

مخلّط و مختلط از الفاظ ذم به شمار آورده شده است؛ هرچند مؤلف با استناد به  مقباس الهدایإلدر  .15

داند بلکه  ا را دالّ بر نکوهش خود راوي نمیه حائري در تبیین و توضیح این دو لفظ، آنسخن ابوعلی 

داند که راوي توجهی به نقـل درسـت و نادرسـت     ها را دالّ بر روایت حدیث درست و نادرست می آن

 )302، ص2ق، ج1411ک: مامقانی، .(نندارد

جابر یاد و طریـق خـود را بـه آن ذکـر     ع�وه بر راویان مذکور، نجاشی هنگامی که از کتاب تفسیر  .16

 .گوید: وي ضعیف اسـت  یکی از راویان این تفسیر که عبداهللا بن محمد جعفی است می کند، دربارۀ می

  )   129ش، ص1365(نجاشی، 

دو عـادل را   براي صحیح دانسـتن یـک حـدیث، تزکیـۀ     فرزند شهید ثانی ع�وه بر شروط دیگران .17
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