
 

 }زندگي شخصي و علمي جابر
وي در روزگـار خـود يـک مرجــع .  ، محدث سرشناس کوفه در اواخر دوره اموي جابر بن يزيد بن حارث جعفي

،  ، به طوري که بسیاري از دانشمندان معروف اوائل دوره عباسي رفت عمده در معارف ديني به شمار مي
کردند، حـتي اگـر بـا   راوي قابل اعتماد ودانشمند، روايت حديث مي نزد وي شاگردي کرده و از او به عنوان

 . درگذشت 128وي به سال . عقايد شیعي اوموافقت نداشتند
شرح حـال تقريبا تمامي کتابھاي رجالي سني و شیعي مدخل ، و نیز بیشتر کتابھاي عمومي  به  ھايي ،   

بنگريد به  براي خالصه اين مطالب و فھرست بسیاري از منابع مربوط به وي . اند جابر جعفي اختصاص داده
: نیز بنگريـد). W.Madelung(از  233ــ  232،  ، متمــم ، چاپ دوم مدخل مربوط به او در دائرة المعارف اسالم

 . 307.1:  سزگین
ھارم )401م (احمد بن محمد بن عبیدهللا جوھري معروف به ابن عیـاش  قرن چ خر  ، دانشـمند شـیعي اوا
 ).86: نجاشي(بغداد، کتابي در باره او با عنوان اخبار جابر الجعفي نوشت 

شرح حـال نويسـان وي از آن سـخني  نکته . انـد نگفته اي ھم در باره جابر در کتابھاي ملل و نحل آمده که 
، الفصـل ابـن 232، 44:  ، الفرق بین الفرق77.1:  مقاالت االسالمیین:  از آن جمله(چندين کتاب ملل و نحل 

یس مغیريـه ) 73.1:  ، ملل شھرستاني168:  ، الحور العین44.5:  حزم ین رئ باره  کـه (از او به عنوان دوم در 
ھاي  ، يکي ازفرقـه)W. Madelung، از  ، چاپ دوم در دائرة المعارف اسالمMughiriyyaآنان بنگريد به مدخل 

باقر  مغیريه. کنند آغازگر آن بود، ياد مي) 119م (غالي شیعي که مغیرة بن سعید بجلي  )  ع(، پس ازامام 
سن یت حمايـت کــرده و بـه اردوي محمـد بـن عبــدهللا بـن ح  نفـس زکیـه  از دعوي شاخه حسني اھـل ب

فر صـادق پیوستند، اما به نظر مي وفـادار )  ع( رسد که جابر به شاخه حسیني و به طور خاص به امـام جع
 #.ماند

حال به طور قاطع نکته اخیر را تأيید مي 192:  روايتي در رجال کشي ین  به  کنـد، امـا در ع ، شـايد اشـاره 
:  شیبه مصنف ابن ابي: نیز بنگريد(ارتباط احتمالي قبلي میان جابر جعفي و مغیرة بن سعید داشته باشد 

47.1.( 
ند را پیشـنھاد مي 132و  128ھـا، سـال  ، معتبرترين گزارش در باره تاريخ درگذشت وي فرق  روايـتي . ک در 

سال مي 43:  و المقاالت و الفرق 51:  الشیعه طالبي در  يه  129 گويد که پس از درگذشت عبدهللا بن معاو
ھاي غالي را مطرح کرده و مدعي آن شدند که جابرجعفي ھـم  گروھي از پیروانش افکار و انديشه 131يا 

 . داراي ھمین آراء بوده است
ين زمـان که جــابر درا شد  ،  ، درگذشـته بـوده و بـدين ترتیـب لحن بیان اين گزارش شايد اشعاري داشته با

 .تر سازد اندکي قوي 128امکانا احتمال وفات او را در سال 
بوده اســت خي از شـرح حـال نويسـان.  جابر يک راوي بسیار پرکار حـديث  با تعبـیر بر عیـة «، وي را  ْ مـن اَو

233.6و  248.1:  ترمـذي درسـنن[). 140ـ  121سـالھاي ] 8:  تاريخ االسالم ذھـبي(اند  وصف کرده»  العلم
بود، کوفـه  مي حديث در قـرن دوم(گويد که اگر جـابر ن جري بـود کـه يـک مرکـز عمـده  حديث تھــي )  ھ از 
باقر . گرديد مي دريافـت کـرده )  ع(وي از مشايخ زيادي حديث شنیده بود، اما بیشتر دانش خود را از امـام 
گفت که چندين ھزار از آن را ھرگز براي  خود مي که ) 20:  صحیح مسلم(نزديک به ھفتاد ھزار حديث : بود

خبر بنگريـد715.2: المعرفة و التاريخ(ھیچ کس بازگو نکرده بود  ، 157.8:  کـافي: ، براي تحرير ديگري از اين 
باقر ). 67ـ 66:  ، اختصاص194:  رجال کشي شـاگردي )  ع(گفته شده است که او ھیجده سـال نـزد امـام 

 ).296:  امالي طوسي(کرد 
خر دوره امـوي را داراسـت عني.  روايات او به روشني نشانه ھاي شاخه مردمي تشیع کوفـي اوا  تأکیــد  ي

حسـیني بـود، وديگـر  گیري فعلي آن عمدتا به سـمت شاخه شديد بر دوستي علي و فرزندانش که جھت
اي از خلفاي پیش از امام علي  باطن ّ ضاع بـه  و طبعا از عثمانیه)  ع(گرايي و تبر ، وانتظار بازگشت و تغییر او

 #). ص(نفع خاندان پیامبر 
جود دارد کـه بسـیاري در باره نکته اخیر، نقل صیل بـه  ھاي زيادي از او در مورد انديشه مھدويت و  از آنھــا ا

جابر بن يزيد جعفي، ديدگاه ھا و آثار مکتوب او در تاريخ اسالم
 مدرسي طباطباييدکتر حسین  
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موي اسـت) در ضمن(نظر رسیده و  برخـي از ايـن .  بازتاب آمال و آرزوھـاي جامعـه شـیعه در اواخـر دوره ا
مھدي گونه شـیعیان عـراق  ، يک ايده »منصور«، گاھي حتي از » قائم«يعني (، از يک رھبر انقالبي  روايات

سخن مي[) 37.1: چنان که در ارشـاد]  در دوره اموي یام خواھـد کـرد و  از میــان خانـدان پیامبر که ق يد  گو
يات ديگـري). 299.1:  ،تفسیر عیاشـي399:  تفسیر فرات(انتقام آنان را از امويان خواھد ستاند  ين  روا ، از ا

ند  نخواھد شـد اظھـار حسـرت مي که ھیچ قیامي علیه ھشام بن عبدالملک موفق  ـ  394.8:  کـافي(نماي
نیز ببینید تسمیة من روي عــن االمــام .  عبدهللا بن جعفر حمیري به نقل از دالئل 350.2:  ، کشف الغمه395
مد و بـراي مھـدي کـه  پرچم يا در انتظار رسیدن ) 52 - 49: زيد ھاي سیاه ھسـتند کـه بـه کوفــه خواھنـد آ

ماد(ھمان زمان در مکه ظھورکرده بیعت خواھنـد گرفـت  بن ح سي241: کتـاب الفتـن نعیـم  بت طو :  ، غی
کس مي ، بیشتر اين روايات به طور صادقانه به ھر روي). 452 بـراي (کننـد  ، آمال و آرزوھاي آن زمان را منع

خواھـد  ھمان قائم )  ع(که در آنجا فرض بر اين است که امام باقر  312ـ  311:  غیبت نعماني: نمونه بنگريد
بل  ، در قالب يک يا دو کلمه ياجمله ھاي بعدي در اين روايات البته گاه برخي از افزوده). بود ، بـه آسـاني قا

 .  تشخیص است
 : نقل شده، بدين شرح است»  قائم« ھايي از رواياتي که از جابر جعفي در باره انديشه نمونه

 241: کتاب الفتن نعیم بن حماد
 76.2، 291، 245ـ  244، 66ـ  64.1:  تفسیر عیاشي

 395ـ  394.8، 307، 264.1:  کافي
 #295:  تأويل ما نزل ابن جحام

 332، 312ـ  311، 302، 282ـ  279، 251، 238ـ  237، 201ـ  200:  غیبت نعماني
 673، 653، 648، 394، 330، 286:  کمال الدين

 386، 383، 375ـ  374، 181ـ  180.2، 37.1: ارشاد
 471، 470، 452، 446ـ  445، 442ـ  441، 339، 187:  غیبت طوسي

 136.27:  مجمع البیان
 )336.52: نقل شده در بحار(  خرائج

 281.1:  مناقب ابن شھرآشوب] 89[
 792، 736ـ  734، 733ـ  732:  تأويل االيات

 
 }جابر جعفي و غالیان{

ّ موجود در برخي از روايات جابر بود کـه  با اين ھمه بیشـترين توجـه را بـه  ، اين گرايش باطني گرايانه و غلو
نان . خود جلب کرد محبوبیـتي برخـوردار شـود کـه  ھمین امر سبب شده تا او در میان شیعیان غالي از چ

مات فـوق انسـاني  لوم الھـي و مقا وي را از پیشکسوتان خود شمرده و به عنوان کسي که از اسـرار وع
گويد وي بسیاري از احاديث خود را  است که مي ، مقصود از آن نقل ، به وضوح اين. امامان آگاه بود، ياد کنند

دستور داشت تا بسیاري از آنچه را که از ايشان شنیده بود بـراي  براي ديگران بیان نکرد و از سوي امامان 
يا آن که سر خود را در چاھي در بیابان فرو برده و اسـرار خـويش را ) 253: کمال الدين(مردم آشکار نسازد 

لي  485:  روايتي در رجال کشي). 194:  ، رجال کشي157.8: کافي(در چاه بگويد  که به روشني منشأ غا
کـه بـه احتمـال (، جابر  علم امامان به چھار نفر منتھي شد که عبارتند از سلمان فارسي گويد که دارد مي
: ، منظور ھمین جابر جعفي است نه جابر بن عبـدهللا انصـاري آن گونـه کـه در معجـم خويـي يقین قريب به

غالي (، و يـونس  ، سید حمـیري) استظھار شده 15.4 يد]ظاھرا يـونس بـن ظبیـان  باره او بنگر رجـال :در 
ــي ــ   363:  کش ــدين[ 365ـ ــابر در کمــال ال ــه بــه عنــوان راوي از ج ــس  ظــاھر مي 253:  ک ــه يون شــود، ن

 #).  ، چنان که در رجال کشي آمده است عبدالرحمن غیر غالي بن
داند، چنان که مقـام  مي)  ص(،برابر با مقام سلمان فارسي نزد پیامبر  روايتي ديگر مقام جابر را نزد امامان

 ).216:  اختصاص) ( ص(داود بن کثیر رقّي غالي را مساوي با مقام مقداد بن اسود کندي از اصحاب پیامبر 
، چنــان کــه از بــه کــاربردن اصــطالحات آنــان اســتفاده  در مــوادي کــه درآغــاز توســط غالیـان پرداختــه شــده

، 33:  الثلج  ابـن ابـي تـاريخ االئمـة: بنگريد(ياد شده است )  ع(شود،جابر به عنوان باب امام محمد باقر  مي
:  و از اينھا در آثـار بعـدي ماننــد مصـباح کفعمـي ]603:  ، الدر النظیم217:  ، داليل االمامة44:  انوارابن ھمام

[) 96:  ، التتمة في تواريخ االئمة211:  ، الفصول المھمه ابن صباغ86:  ، کاشف الغمة از قمي مشھدي611
، معجزات و کراماتي راھـم  غالیان. به ھمان دعوي دارد که وي در حريم علوم الھي راه يافته بود که اشاره 

شده  بنگريد به منابعي که در مدخل مربوط به وي در دائـرة المعـارف اسـالم (اند  به جابر نسبت داده ذکـر 

Page 2 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\20.htm



،کتـاب جعفـر 198ـــ  195:  رجــال کشـي: بـراي برخــي مــوارد ايــن کرامــات منسـوب بـه وي بنگريـد.  اســت
عنوان غالـي  از اين رو، برخي از مؤلفـان متقـدم جـابر را بـه). 197.4:  ، مناقب ابن شھرآشوب80:  حضرمي

 ).219:   ابن رسته اعالق النفیسه:  براي مثال(اند  معرفي کرده
یامبر و امامـان  که )  علیھـم السـالم(روايات فراواني از جابر در باره معجـزات پ شده اسـت  ند  مي نقـل  توا

جابر نماينـده درست و اصیل بوده و نشانگر ذھنیت شاخه بسـیاري از . آن بـود اي از تشیع کوفي باشد که 
يان متقـدم و حـتي  برخـي از نويسـندگان بعـدي کـه  اين روايات چندان غیر معمول است که شماري از راو

يب«ندارنـد از آنھارضـايت نداشـته و آنھـا را )  ع(مشکلي بـا روايـات معجـزات ائمـه اطھـار  یب و غرا »  اعاج
 #). 300.30، 17.26:، بحار238: بصائر: براي نمونه بنگريد(نامند  مي

ثار متعلـق بـه جريـان اصـلي  کنیم که  ترين اين روايات را ارائه مي در اين جا فھرستي از برخي از جالب در آ
ّضه دارند، آمده شیعه  : است ، به خصوص آنان که تمايل به مفو
 405ـ  404، )399تکرار شده در  (397، 376، 357، 355ـ  354، 350، 97: بصائر
 396.1:  کافي

 15ـ  14:  رجال کشي
 254ـ  253:  کمال الدين

 )317تکرار شده در  (315، 303ـ  302، 299، 272:  اختصاص
 83ـ  78:  عیون المعجزات

 183، 141ـ  140.4، 267ـ  266.2، 450.1:  مناقب ابن شھرآشوب
 269، 242، 226ـ  224، 220، 212، 104ـ  103، 92:  دالئل االمامة

 )99.47: نیز بحار (810، 755ـ  754، 605ـ  605، 276ـ  275، 260ـ  259، 246:  خرائج
ھاي غالي افراطي دارد که ازجريان اصلي شیعه  ھاي مشابھي در آثار فرقه ھايي از اين مواد، نمونه بخش

ثل در کتـاب الھدايـة خصـیبي. (امامي طرد شده بودند ، 232ــ  226، 218، 216، 129،160ـ  128:  في الم
مامي مواردي ھم در آثار غالت از جابر نقـل شـده اسـت کـه). 240ـ  239 صلي شـیعه ا يان ا ،   در آثـار جر

ھمچنین است افکار باطني صرف کـه در ). 124،153، 73ـ  70، 43ـ  41:  ھمان:  براي نمونه. ( نیامده است
سان شین ارواح ان جود پی لب شـکل ادوار و اکـوار سـخن  آثار غالت به جابر منسـوب گشـته و از و ھا در قا

/8: کافي: در باره اين نکته به طور کلي بنگريد(ھاي بعدي است  زمان گويد و به احتمال زياد مربوط به مي
بـراي (ھمین مطلب در باره نقلھايي که فھرست کامل نام دوازده امام را ) . 299 2977: ، رجال کشي254

، غیبــت 248ـ 246، 56ـ  53: ، کفاية االثر311، 257ـ  256، 254ـ  253:  ، کمال الدين94ـ  93:  غیبت:  نمونه
 #. دھد نیز صادق است به دست مي) 32ـ  30: ، مقتضب االثر149، 139:  طوسي

است  ، در قالب افزودن بر متن قديم بوده رسد که مطالب ياد شده ، به نظر مي گرچه دراکثر موارد اينچنیني
تون کھـن بـوده نـه  رسد، شايع ، به نظر مي در واقع( ترين فرم جعل به صورت داخل کردن مطالب جديد درم

: براي نمونه بنگريد) (اين که متن جديدي از اساس جعل شود و به صورت يک متن و سند قديمیارائه گردد
سامي امامـان  1/282: مناقب ابن شھرآشوب که در آنجا يک نقل مستقیم از يک اثـر جـابر آمــده و در آن ا

زيرا متن اصلي ھنوز تالش مي کند کـه حقانیـت امامـت امـام . بعد از امام باقر به وضح افزوده شده است
 ).257 – 256: کمال الدين: نیز بنگريد. باقر را ثابت کند

شي:  براي نمونـه.  ھايي ديگر در باره حوادث آينده در روايات جابرھسـت ھمچنین پیشگويي :  تفسـیر عیا
لي خانـدان  که در آنجـا نزاع 373ـ 372.2: ، ارشاد282ـ  279:  و از آنجا غیبت نعماني (66ـ  64.1 ھـاي داخ

سال  (524: ، مقاتل)کند عباسي و حوادثي ديگر را پیشگويي مي پیشـگويي  199که قیام ابوالسرايا را در 
ضا 119:  ، امالي صدوق)کند مي بار الر طوس پیشـگويي )  ع(کـه دفـن امـام رضـا  (257.2:و عیون اخ را در 
که  198:  و تحرير ديگري از آن در رجال کشي 129ـ  128:  نیز الھدايھخصیبي (755ـ  754:  ، خرائج)کند مي

 ).کند ، پیشگويي مي در آنجا جابر، کندن کانال آبکوفه را در زمان منصور عباسي
ھا نشـان .  معروف تاريخي ناسازگار است ھمچنین رواياتي وجود دارد که با حقايق  کي از آن بـراي نمونـه ي

فرستد تا جابر بن عبدهللا انصاري صحابي معروف  درزمان امامت خود، جابر را مي)   ع(دھد که امام باقر  مي
ــامبر  ــد ) ص(پی ــھادت دھ ــاره موضــوعي ش ــا در ب ــاورد ت ــور ايشــان بی ــه حض ــرائج(را ب ــ  589:  خ آن ). 593ـ
 .وفات يافته بود)  ع(سالھا پیش از امامت امام باقر)  ص(پیامبر صحابي
از شخصـي بـا نـام   51:  نوبختي در فرق الشـیعه. ، امري غیر عادي نبود ھاي دروغ به جابر درروايات نسبت

شايد اين اندکـي . داد کند که افکار غالي را نشر داده و آنھا را به جابر نسبت مي عبدهللا بن حارث ياد مي
 #).43:  المقاالت و الفرق: نیز بنگريد(پس از وفات جابر بوده است 
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بـه رجعـت  اش اي که سبب شد تا جابر از چشم علماي سني بیفتد، عقیده شود که علت عمده گفته مي
لي و اوالد ) 716 – 2/715: ، المعرفة و التاريخ20: صحیح مسلم(،  بوده است يعني اين انديشه که امام ع
اين تفکر بـا سـوابق مشـابه در .  ، روزي باز خواھند گشت و از دشمنانشان انتقام خواھند گرفت مظلومش

یان شـیعیان  ، انديشه  قبل از اسالم و باورھاي دو فرقه سبائي و کیساني ھاي ديني انديشه اي رايج در م
ھم صـريحا وجـود دارد  کوفه در آن  سیر عیاشـي(زمان بوده و در روايات جابر  نـیز غیبـت  ]326، 257.2:  تف

39، 38ـ  37، 29، 26، 18: ، مختصر بصائر[479ـ  478:  ، غیبت طوسي258ـ  257:  ، اختصاص332: نعماني
ا  گويي جابر را از داشتن اين عقیده  284.54:  روايتي در تاريخ دمشق). 25.1:  تفسیر قمي: نیزبنگريد.  ّ مبر

یامبر  کند، زيرا از وي نقل مي مي ندان پ اي نداشـته  چنیـن عقیـده)  ص(کند که گفته بود ھیــچ کـس در خا
اي  مذھبي آن روزگار کـه انديشـه اي است از روش مرسوم و رايج در مجادالت  ، نمونه اما اين روايت.  است

بان  ، موردترديـد و تضـعیف قـرار مي را با نسبت دادن گفتاري علیه آن به پیشوايان آن مذھب دادنـد، يـا از ز
 . نمودند پیروان آن مکتب به دروغ جعل مي ، مطالبي علیه معتقدات  بزرگان مکتب مخالف

ّـة االرض اسـت کـه )  ع(کـه امـام علـي  ھمچنین وي در منابع سني به اين عقیده متھـم شـده  ھمـان داب
،  ايـن عقیـده. است که در روز قیامت ظاھر خواھد شد آمده و يکي از آيات الھي ) 82:  نمل(يادش در قرآن 

مده اسـت ) 223:  تأويل ما نزل(  بخشي از عقیده به رجعت است بـراي (و در روايات برجاي مانده از جابر آ
اي از خلفـاي پیــش از امــام علــي ). 211،215:  ، ھمــان نمونـه ّ ھـاي عمـده  ھــم کـه يکــي از ويژگي)  ع(تـبر
شده کـه  کوفي بود در روايات جابر، به خوبي ديده مي اي از تشیع  شاخه چه روايـاتي ھــم نقـل  شود، گر

و ازآنجا در  ]185ـ  184.3: ، حلیة االولیاء322.7:  معجم اوسط طبراني:   براي نمونه(کند  خالف آنرا بیان مي
ضع[)286.54:  تاريخ دمشق  و احتجاجـات آنـان  ، ولي اين روايات ھم عمدتا علیه شیعه و براي تضعیف موا

 #.، نه اين که بخواھد جابر را تبرئه کند جعل شده
ندازه بـوده باشـد، آن  میزان مسؤولیت واقعي جابر در مورد روايات باطني گرا و غلوآمــیز منسـوب بـه او ھرا

ھا در  منقوالت شت کـه نـه تن ید را بـر آن دا ، علماي شیعه بعدي از جمله شخصیت بارزي چـون شـیخ مف
قوال: نیز بنگريد. 128: نجاشي(روايات او بلکه در عقیده شخصي او ھم ترديد کنند  جال 35:  خالصـة اال ، ر

شیعه). 434ـ  433: ابن داود یان  ھـاي بسـیار دور  ، از زمان ترديدھاي ديگري ھـم در بـاره روايـات وي در م
 ). 204:  ، اختصاص192:  ،رجال کشي457، 238:بصائر: بنگريد(وجود داشت 

طور کلــي ، ھمچنین يادآور شـده علماي حديث شیعه شترراويان از جـابر، بـه  شناخته  اند کـه بی ، نـاموثق 
یر  شدند و بنابر اين صرف نظر از موقعیت مي  شخصي خود او، بیشتر روايات منسوب به او بـه ھـر حـال غ

، از نظــر شــکل و محتــوا منســجم بــوده و بــا يکديگــر  ، بیشــتر موادمنســوب بــه وي بــا ايــن ھمــه. معتبرنــد
گفت آن نقلھا، منعکس کننده مواضــع و معتقـدات رايـج میـان بخشـي از تشـیع  توان  ھمخواني دارد و مي

شود، روايـات جـابر مي.   بوده است کوفه در آن زمان يه بـه مسـأله نگريسـته  ند بـه  چنان که از اين زاو توا
کوفه در  گزارش با ارزشي از عقايد و گفتمان يک مکتب متقدم ابتدايي و عامیانه رايج میان شیعیان  عنوان 

 .دوره اموي تلقي و ارزيابي شود
که آنچـه را مي بود  ند   ثبـت مي شـنیدند بـه صــورت مکتــوب جابر يکي از معدود علماي متقدم حـديث  کرد

ّه چنان که معروف است). 109:  تقیید العلم( ، برخالف روش بسیاري ازھمقطـاران وي در طبقـه او  ، اين روي
ين کـار، مـردم  مي ، روايتي از وي علیه نوشتن حديث نقل با اين حال.  بوده است شود با اين استدالل که ا

سي کـه  که)  52.9:  شیبه مصنف ابن ابي(سازد  را از قرآن غافل مي ستدالل بـه ک ین ا  ظـاھرا نسـبت چن
ظور،  شنیده چندان پذيرفتني نیست گفت تنھا ھفتادھزار حديث از يکي از مشايخش  مي گر آن کـه من ، م

 #.محکوم کردن روش سنیان آن زمان دراھتمام به انظار منسوب به صحابه و تابعین باشد
شود که دو تن از شاگردانش مطالبي را که  جابروقتي متوجه مي 13.3:  در نقلي ديگر در المعرفة و التاريخ

خود اعــتراض جـابر را چنـان . کنند، ناراحت شد اند يادداشت مي از وي شنیده ولي در اين مورد، شاگردان 
 .نوشتند تلقي کردند که نگراني اونه از اصل نوشتن حديث بلکه از آناني است که مي

شند جابر شاگردان فراواني داشت که برخي از آنان مي در . توانستند تــا ده ھـزار حـديث از وي شـنیده با
فه شـريک بـن عبــدهللا نخعـي  فت کـه از جابـر  مي)177م (واقع اين رقمي است که قاضي برجسته کو گ

. نوشـتند برخـي از شـاگردان جـابر، مسـموعات خـود از وي را مي). 220.2:  میزان االعتـدال(شنیده است 
طوماري از يکي از مشايخ خود دريافت کرد کـه روايـات جـابر در آن نوشـته ) 198م (يحیي بن سعید قطان 

ـ ) 173م (، در حال استنساخ دفتر حـديثي کـه زھـیر  احمد بن حنبل). 156.2:  المعرفة و التاريخ(شده بود 
بود، ديـده شـد  مذي ابـن رجـب(يکي ديگر از شاگردان جابر ـ ازروايات او نوشته  ـ  385.1:  شـرح علـل التر

386.( 
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فتري  ، کتاب جعفر بن محمد بن شريح حضرمي مانده از حديث متقدم شیعي يکي از آثار برجاي ، اساسا د
َید بن شعیب از جابر شنیده با روايات اندکي از ديگران در پايان آن است که م ُ ، از جمله يک يا دو   راوي آن ح

بن ابي. نمونه از جابر اما از طريقي ديگـر کنـد کـه  ، راوي از جابر،يـاد مي المقـدام طوسـي از دو اثـر عمـرو 
ھـردو اثـر، بـاقي مانـده ). 111:  فھرست طوسي(محتويات يکي از آنھا تماما از جابر نقل شده بوده است 

و ھر دو مجموعه مطالبي است که تماما از جابر شنیده شده ) 210ـ  192.1:  ، احتجاج382ـ  364:  خصال(
اسـت ) 191:  نجاشي(يک نمونه باقي مانده ديگر کتاب صفة الجنة و النار از سعید بن جناح کوفي .  است

) 365ــ  359صـص (بخش مربوط به وصف دوزخ .  نقل شده است 365ـ  345:  که به طور کامل در اختصاص
 #. ، با چھار نقل کوتاه از ديگران در پايان به طور کامل از جابر و به احتمال زياد ازتفسیر اوست

به صـورت کند که جز يک مورد احتمــالي از ھشت اثر جابر ياد مي 129:  نجاشي  اصـلي باقـي  ، ھیــچ يـک 
اي ھـم از  ھاي گسـترده نقل شود، چنـان کـه ، گرچه بندھايي از برخي از آنھا در آثار بعدي يافت مي نمانده

براي آن آثـار يـاد  قي که نجاشـي  ُ جابر در باره برخي از آن موضوعات در کتابھاي بعدي وجود دارد که از طُر
بوط باشـند دھد که نقلھا به اين نشان مي.  ، روايت شده است کرده ین بايـد از اثـر مر به يق . احتمال قريب 

ر 287:  ھمچنین نجاشي ْ م ـمِر(از عمرو بن شِ َ کنـد کـه  ، يکــي از راويـان عمـده از جـابر، يـاد مي جعفـي) ش
نجاشـي .  شـده اسـت موادي به کتابھاي جابر افزوده و لذا برخي از آثار جـابر، بـه عمـرو نـیز منسـوب مي

، ھمچنان کـه ذيـل عنـوان  با اين حال.  ، وضعیت را مشتبه و پیچیده ساخته است افزايد که اين مسأله مي
حاقي بـه نقـل از مشـايخ  رسد افزوده  خواھیم ديد، به نظر مي کتاب صفین لب ال ھاي عمرو به شکل مطا

فھرسـت  ِنجاشي در پايان .  ديگربوده ، بدون انتساب آنھا به جابر، و ظاھرا بدون تصرف در مواد اصلي کتاب
ھم بـه جـابر منسـوبند کـه در واقـع تألیفات جابر يادآور مي بـه نظـر .  ھسـتند ، جعلـي شود که آثار ديگري 

 طور کامل در الھدايـة ھايي باشد که غالیان ساخته بودند، مانند آنچه که به ، اشاره به رساله رسد اين مي
 منسوب بـه جـابر، تحـت عنـوان  نجاشي از متني.  نقل شده است 17ـ  8.26: و بحار 232ـ  226:  خصیبي

ند به مردم بصره يـاد مي) امام باقر(نامه ابوجعفر  که ايـن نامــه از  مي 543.2:  تسـتري درقـاموس. ک يد  گو
، چنــان کـه  آن را نقل کـرده) 220م (باشد که محمد بن سنان زاھري غالي  مي) امام جواد(ابوجعفر ثاني 

کنـد، امـا  ، نجاشي را به خاطر اين اشتباه سرزنش مي تستري.  ياد شده است 131:  در فھرست طوسي
شايد  ھیچ دلیلي نیست که في الواقع آن متن رامحمد بن سنان به عنوان نامه ابوجعفر باقر نقل نکرده و 

یر )  آن متن در آثار روايي خويش امکانا آن متن را خود نديـده که به دلیل عدم نقل(اين طوسي  يا بـه تعب ــ 
 .دچار اشتباه شده بود)  ع(در اسناد آن به امام جواد  تر، منبع او ـ بود که  دقیق

 #:شود ، ارائه مي در اينجا فھرستي از آثار جابر به ترتیبي که نجاشي ذکر کرده است
 
 }ـ کتاب التفسیر 1{

سنادھاي متفـاوت دريافـت کرده 45:  نجاشي و طوسي در فھرست ند اين کتاب را با اِ اي ھــم بـه  اشـاره.ا
تاب اوباشـد يـا تفسـیري کـه  آمده است که مي 192:  در رجال کشي» تفسیر جابر« تواند اشاره به اين ک

، از  اين که جابر به دانش تفسیر قرآن و عالقه به آن معـروف بـوده. اي مشخص از قرآن کرده بود جابر از آيه
با  آيد کـه در آن نیز به دست مي 181.3: روايتي در حلیة االولیاء ھي ديگـر  ، درشـرح جريـان ديـدار او و گرو

چه  عراق در باره معـني آيـه)  سني(علماي  پرسد که ، حضرت به او رو کرده و مي) ع(امام باقر  قرآن  اي از 
گر 716ــ  715.2:  نیز در المعرفة و التــاريخ(21ـ  20:  روايتي در صحیح مسلم. گويند مي خي منـابع دي ) و بر

 ).25.1:  تفسیر قمي: باز ببینید(کردند  معني آيات قرآن پرسش مي دھد که مردم از جابر در باره نشان مي
نوان مــدخل مربـوط.  رسد که اين کتاب در دانش تفسیر، معروفیتي داشته است به نظر مي  بـه جـابر در  ع

صیبي در الھدايـه. »جابر بن يزيد جعفي مؤلف کتاب تفسیر«:  به اين صورت است 204:  اختصاص و  18:  خ
لدر النظیـم86ــ  85:  ، درالعدد القوية و از آنجا، بدون ذکر منبع (282ـ  281.1:  ابن شھرآشوب در مناقب :  ، ا

ست. کنند  مي به طور مستقیم از اين کتاب نقل 188، 169ـ  168.2، )792 ،  ايـن نقلھـا، قطعـات کوتـاھي ا
نار سـعید بـن جنـاح 381ـ  379.8:  اما دو نقل طوالني از جابر در کافي آمـده  365ــ  359:  وصفة الجنة و ال

باشد، چیزي که تشـخیص  است که به احتمال زياد از ھمین کتاب تفسیر ونشانگر سبک اصلي کتاب مي
دو نقل مشابه اضـافي بـا ھمیـن  739ـ  734، 529ـ  528:  درتأويل االيات.  آن در نقلھاي کوتاه دشوار است

ثر اسـت . سبک و رنگ وجود دارد ّ سوره مـد جابر از (مورد دوم که مشتمل بر تفسیر يازده آيه آخر  سیر  تف
جـاء فــي «: شـود ، بـا ايـن عبـارت شـروع مي) آمـده اسـت 733ــ  732: سوره در ھمان اثر اين 10ـ  8آيات 

 #). 734:  ھمان(» جعفر البیت رواه الرجال عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن ابي تفسیر اھل
جال«کنیم که پیش از جمله  اگر فرض ظور از تفسـیر، »  الـذي«، کلمـه  در ايـن عبـارت»  رواه الر افتـاده و من
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کتاب تفسیر و نه توضیح ائمه در مورد آيه يا آياتي خاص باشد، اين عبارت نشانگر آن خواھدبود که تفسیر 
ازيک نسخه خطي قرن  262.4:  آقابزرگ در ذريعه.  شده است شناخته مي»  تفسیر اھل بیت«جابر به نام 

 .کند که آن را در يک کتابخانه خصوصي درتھران ديده بود ھفتم با عنواني مشابه ياد مي
سني موجـود اسـت که بیشـتر آنھـا بـه  نقلھاي بسیاري در تفسیر قرآن از جابر در آثار تفسـیري شـیعه و 

 : فھرستي ناقص از اين نقلھا چنین است. باشد احتمال زياد از ھمین کتاب مي
 74، 70، 66، 63:  کتاب جعفر حضرمي

ني185.27:  نیز تفسـیر طـبري (462.2:  مسند طیالسي : ، صـفة الجنـة ابـونعیم40.7:  ، معجـم کبـیر طبرا
229.3( 

 365ـ  359، 358ـ  356:  صفة الجنة و النار سعید بن جناح
 371ـ  370.3:  مصنف عبدالرزاق] 95[

 479.1: تفسیر او
 53: زھد حسین بن سعید

 300، 299، 252، 250ـ  249، )156ش  (227، 224، 152، 151:  محاسن
 )276.1:  نیز تاريخ طبري (275.4:  اخبار مکه فاکھي

 48.2:  صالح بن احمد مسائل االمام احمد بن حنبل
 212.2: ء  ابن ھاني مسائل االمام احمد بن حنبل

 94: الدنیا  و الحزن ابن ابي ّالھم
 449ـ  446، 357، 355ـ  354، 294، 213، 209ـ  208، 193، 76، 70، 56ـ  55: بصائر

، 98، 72،86، 67، 66ـ  64، 61، 59، 50، 49، 48، 42ــ  41، 41ـ  39، 29ـ  26، 12، .111:  تفسیر عیاشي
ــ  197، 196، 194، 187، 185، 171، 166 -165، 141، 103، 102، 101 ــ  244، 227، 202،206، 198ـ ، 245ـ
ـــ  351، 330، 326 ـــ 95، 86، 84، 76، 52، 50، .241؛  388، 366، 352ـ ـ  142، 123، 120، 107، 103، 96ـ
، 280، 258ـ  257، 257ـ  256، 249ـ  248، 241،242ـ  240، 235، 228، 211، 208، 204، 188، 184، 143
290 ،304 ،317 ،326 ،350 ،351# 

 194، 130.1:  محمد بن سلیمان) ع(  مناقب االمام امیرالمؤمنین
 42.1:  اخبار القضاة

، چنـان »عامر جابر بن«به جاي » جابر عن عامر«: بخوانید (337.3، 186، 46.2، 261، 241.1:  تفسیر طبري
، .2386، .1215، 79.9، .129،857، .644، 216، .5181، ) يادآور شـده اسـت 2که مصحح نیز در پاورقي ش 

 87ـ . 2486
 329، 276، )با دو تحرير متضاد (269، 266.1:  تاريخ طبري

 )1755: ازبک(  جزء ابن خزيمه
 1119، 923:  حاتم تفسیر ابن ابي

منقــول در  بخشــي از متن (93.2، 451، 424، 418، 417، 416، 230، 226، 219ـــ  218، 173، 38.1:  کــافي
ــي ــیر عیاش ــص188.2:  تفس ــعود63:  ، التمحی ــعد الس ــده  242: ، س ــن عق ــیر اب ــل از تفس ــه نق ، 601، ) ب

 381ـ  379، 345ـ  344، 313ـ  312، 90، 60.8، 466.6، 259، 234ـ  649،231.3
329، 325، 291،298، 282، 260، 241، 230ـ  228، 146، 132، 106، 105، 93، 75ـ  73، 54:  تفسیر فرات

 584ـ  509،583، 468، 467، 465، 454ـ  453، 409ـ  408، 400ـ  399، 369، 366، 364، 
، 218، 211،215، 195ــ  194، 154، 152، 151، 149، 145، 129، 102، 101:  تأويل ما نزل من القـرآن] 96[

، 338ــ  337، 324، 320،323ــ  319، 318، 303، 301، 296، 295، 294، 257، 246ـ  245، 242، 236، 234
 476ـ  475، 474، 451، 432ـ  428،431ـ  427، 414ـ  413، 411، 410، 402، 377، 376، 366، 357، 351

 63:  التمحیص
 #251، 132ـ  131:  غیبت نعماني
ـ  104،110، 66ــ  65، 28ـ  27، 14.2، 370ــ  369، 361، 341ــ  339، 41ــ  36، 28ــ  27.1:  تفسیر قمـي

 421، 407، 391، 298ـ  297، 255، 166ـ  165، 111
 239، 237، 236، 234.1: شرح االخبار

 18.6:  معجم اوسط طبراني
 143.9، ) دو روايت (40.7: معجم کبیر او

ّي عمل الیوم و اللیلة بیر طبرانـي (210ــ  209:   ابـن السـن شي از آن نـیز در معجـم ک ، تفسـیر 108.1:  بخ
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 )526.1: کثیر ابن
 1780:  کامل ابن عدي

 58.3: من اليحضر
 118ـ  117، 100ـ  98.1:  علل الشرايع

 394، 257ـ  256، 254ـ  253:  کمال الدين
 652، 132:  خصال
 401ـ  400، 228، 167، 105ـ  104، 63، 62ـ  58:  معاني

 203ـ  202:  صفات الشیعة
 277، 159، 67ـ  66: توحید

 334، 332، 303ـ  302، 278، 130ـ 128، 23، 18:  اختصاص
يق. 1375: ازبک(الکشف و البیان ثعلبي  نیـز  225،229:  ھمین روايت به نقل از ثعلبي در خصائص ابن بطر

 ) نقل شده است
 418:  امالي ابوطالب

 49: تسمیة من روي عن االمام زيد
 190، 181.3: حلیة االولیاء

 346، 272، 255، 233ـ  232:  امالي طوسي
، 492ــ  469،491، 457، 436ــ  434، 422ـ  420، 398، 364ـ  363، 358ـ  357، 76، 39.1:  شواھد التنزيل

 466ـ  462،464ـ  460، 430، 389، 388، 383، 368، 309، 183ـ  182، 175، 164.2، 583
 #267:  طالب ابن مغازلي مناقب علي بن ابي
ـــــــان ، 189.19،130.23، 77.14، 168.13، 159، 157.10، 245.4، 162، 138، 65.2، 336.1:  مجمـــــــع البی

136.27 ،]97 [39.29 ،51 ،75.30 
 247، 246، 220، 191ـ  190، 77ـ  76، 40ـ  35:  قصص االنبیاء راوندي

 178.4، 267ـ  266، 188، 169ـ  168، 29.2، 284، 283ـ  282، 281.1:  مناقب ابن شھرآشوب
 108.3:  شافي عبدهللا بن حمزه

 92، 53:  دالئل االمامه
 99: مشکات االنوار

گر مـذکور در بـاال نقـل شــد(  تأويل االيات نابع دي ـ  397، 364ـ 363، 193): به جز آنچه که از ابن جحام و م
 830ـ  829، 808ـ  792،807، 736ـ  734، 733ـ  732، 716، 609، 550، 531، 529ـ  528، 506ـ  504، 399

 
 } ـ کتاب الفضائل{ 2

 
خش پیـش تاب  بیشتر بنـدھايي کـه در ب ين ک ست شـد، مناسـب ا نیـز  ، ذيـل عنـوان کتـاب التفسـیر فھر

قرآن  مي ،  ستايشـي آمـده باشد، زيرا تالش عمده جابر در تفسیرش بر آن بود تـا ثابـت کنـد کـه ھرجـا در 
ستند کـه  ، ھمان طور که دشمنان آنان ، فرزندان و شیعیان اوست) ع(مقصود امام علي   مصداق آيـاتي ھ

پاره.  در محکومیت و ذم کساني آمده است ھد آمـد، فھرسـت  اي از نقلھـاي جـابر در بـاره  آنچـه ذيـال خوا
باشـد و در شـکل تفسـیر  و شیعیان مي)  ص(پیامبر فضائل است که عمدتا، و نه ھمه آنھا، در باره خاندان 

 : قرآن نیست
 65ـ  60:  کتاب جعفر حضرمي

:  شیبه ابي ، مصنف ابن494.7:  ، مصنف عبدالرزاق112.1: نیز در طبقات ابن سعد (106.2:  مسند طیالسي
 )247.1:  ، مسند روياني283.4: ، مسند احمد379.3

 #347، 346.1:  مصنف عبدالرزاق
 38:  ، ترجمة االمام الحسین24.8، 257.6، 248.5، 22، 21، 19، 18.3: طبقات ابن سعد

 792، 764، 682: فضائل احمد
َين (232.1: مسند او  )110:  نیز جزء فیه من حديث لُو

 539.1:  المعرفة و التاريخ فسوي
 151.6، 247.1:  سنن ترمذي

 387، )157بند  (227، 186، 171، 168، 134:  محاسن] 98[
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 48ـ  46: ، ابن ابي الدنیا فضائل رمضان
 177: اخوان او

 210: العیال ھمو
 134.2:  انساب االشراف

 103ـ  102: مسند بزار
ــــ  15، 8، 5، 4، 3: بصــــائر ، 209، 193،208، 188، 182، 144، 117، 110، 104، 95، 90، 75، 49، 21، 16ـ

 454، 447، 415، 414ـ  413، 399، 397، 376، 310ـ  309، 300، 299، 289
232، 107،192، 61ـ  60، 59ـ  58.2، 522، 480، 478، 394، 350، 297.1):  ع(مناقب االمام امیرالمؤمنین 

 287، 286، 233ـ 
 500، 285، 209.4:  تاريخ طبري

 312.2:  ضعفاء عقیلي
ـ  394، 6، 173ــ 170، 159، 72ــ  70، 30ــ  18.8، 235، 74.2، 467، 460، 443، 442، 396، 307.1:  کـافي

395 ،336 
 194ـ  193:  رجال کشي
 323ـ  322، 273ـ  272.2: شرح االخبار

 524، 130، 50:  مقاتل
 62، 58:  اخبار الحسن طبراني

 332.7، 187.4: معجم اوسط او
 239، 118.11، 36.3: معجم کبیر ھمو
 #601:  المحدث الفاصل
 1780، 1549، 542:  کامل ابن عدي

 771ـ  770، 472، 409ـ  408، 341، 78، 74ـ  73، 60:  امالي صدوق
 274:  فضائل الشیعة

 223، 222، 135، 172، 127.1:  علل الشرائع
 248:  عقاب االعمال

 673، 653، 648، 330، 311، 286، 279:  کمال الدين
 650، 584، 581، 516، 429، 360، 220ـ  219، 218ـ  217، 147، 76:  خصال

 201ـ  200:  صفات الشیعة
 138، 21: توحید

 311، 217، 215، 214، 118، )347ـ  346تکرار شده در  (78ـ  76، 74: امالي مفید
 )801: و از آنجا در مصباح المتھجد (57ـ  56:  مسار الشیعة

 181ـ  180، 160، 143، 75، 42ـ  41، 37.1: ارشاد
 317، 315، 299، 280، 224، 26:  اختصاص

 169:  مائة منقبة
 148، 88ـ  87:  امالي ابوطالب

 113ـ  111:  ، ابونعیم فضیلة العادلین] 99[
 185.4، 185، 184، 182.3: حلیة االولیاء

 227.2:  زين الفتي
 736ـ  735، 431، 296، 273، 233ـ  232، 84، 80ـ  79:  امالي طوسي
 81:  موضح خطیب

 968ـ  967: متفق او
 762، 231: تلخیص المتشابه ھمو

 63:  االربعین عن االربعین
 288، 262، 255ـ  254، 230ـ  229:  قصص راوندي

 #206، 185،188، 167.4، 325، 251، 232، 111، 78، 68.3، 368، 364، 288.2:  مناقب ابن شھرآشوب
 286، 284، 281.54، 487، 396، 367، 333، 242، 142ـ  141.42، 170.14:  تاريخ دمشق

 103.1:  شافي عبدهللا بن حمزه
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 92ـ  91: عقد الثمین ھمو
، 189، 162ــ 161، 148، 113، 110، 92، 66ــ  65، 63، 49، 18ــ  17، 15ـ  14، 13ـ  12:  بشارة المصطفي

193 
 211، 29.16، 108، 105، 104.4: الحديد شرح نھج البالغه ابن ابي

 38ـ  37.2:  اقبال ابن طاوس
 461، 451، 119:  اعالم ديلمي

 38.1: اصابه ابن حجر
 )به نقل از رياض الجنان فضل هللا بن محمود (42.68، 15.23: بحار االنوار

صوص  نقلھاي بسیاري از اين نوع از جابر در آثار غالیان آمده است که علي الرسم به زبان ومصطلحات مخ
ھايي ھست که ممکن است از آثارشیعه گرفته شده باشـند، ماننـد ايـن  ، ولي گاھي نقل خود آنان است

 :چند مورد
 192:  کتاب الھفت

 378ـ  377:  الھدايه خصیبي
 4ـ  2:  رساله محمود بعمره

 
 } ـ کتاب الجمل 3{

 
 : برخي از نقلھاي مربوط به اين موضوع از جابر به شرح زير است

 512، 500.4:  تاريخ طبري] 100[
 472:  تأويل ما نزل من القرآن

 18.4:  معجم اوسط طبراني
 )650:  نیز خصال (242.2:  علل الشرائع

 #49:  خصال
 [) با اختالفات (]72ـ  70:  واز آنجا در امالي طوسي (298ـ  295: امالي مفید

 32ـ  31، 25ـ  24، 19ـ  18، 15ـ  14: کافئه او
 )135.3:  واز آنجا در تلخیص الشافي شیخ طوسي (344.4:  شافي سید مرتضي

 97:  خرائج
 203.3:  مناقب ابن شھرآشوب
 13ـ  11.14، )احتماال (104.4: الحديد ابي شرح نھج البالغه ابن

 
 } ـ کتاب صفین 4{

 
 : عمده مواد اين کتاب در وقعة صفین نصر بن مزاحم باقي مانده است به اين شرح

ـ 236، 230، 222ــ  221، 207ــ  204، 203ــ  202، 183ــ  174، 170ــ  169، 167، 157ـ  156: وقعة صفین
343، 340، 317ـ 315، 315ـ  313، 302ـ  301، 299ـ  298، 296ـ  295، 295ـ  293، 273ـ  272، 250، 246

ھا  ھمـه. 559ـ  554، 508ـ  504، 500، 482ـ  478، 462ــ  457، 372ـ  371، 349ـ  ستثناي (اين نقل بـه ا
ته نجاشـي)  آمده 296ـ  295نقلي که در صفحه  :  از جابر به روايت عمرو بن شمراست کـه بـر اسـاس گف

، 172ــ  170(ھمچنین نقلھاي متعددي از خودعمرو در اين کتـاب آمـده اسـت .  راوي کتاب بوده است 129
524، 478ـ  477، 476ـ  473، 439ـ   433، 369ـ  367، 362ـ 353، 343ـ  342، 339، 327، 275ـ  274، 231

ھا، ھمـان .  برده روايت کرده و يا بدون ذکر منبع نقل کرده است که يا از افراد ديگري که نام) 527ـ  ايـن نقل
 .گونه که نجاشي يادآورشده بايد موادي باشد که عمرو بر کتاب جابر افزوده بود

 #: توان در آثار زير يافت مطالب ديگري که از جابر در باره جنگ صفین روايت شده مي
یز  ، چنان که» سالم الجعفي«به جاي »  جابر الجعفي«بخوانید  (125ـ  124، 43ـ  42:  غارات مصحح کتاب ن

 ) يادآور شده است 124در ص  3در پاورقي ش 
 360ـ  352.8:  کافي

 124:  الھدايه خصیبي
 491ـ  490:  امالي صدوق
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 82ـ  81:  اختصاص
 137ـ  136.59:  تاريخ دمشق

 195.2: الحديد ابي شرح نھج البالغه ابن
 29: مختصر بصائر

 : است به احتمال قطعات زير در باره حوادث بعد از جنگ مذکور نیز از ھمین کتاب] 101[
 92، 64ـ  63.5:  تاريخ طبري

 75.6: الحديد شرح نھج البالغه ابن ابي
 
  }ـ کتاب النھروان 5{

 
يان  يک متن طوالني مشتمل بر پاسخ فه(ھاي امــام بـه پرسشـھاي رئیـس يھود پـس ازبازگشـت از ) ؟ کو

ین کتــاب بـوده باشـد نقل شده مي 382ـ  364:  نھروان که در خصال ته  خطبـه. توانـد از ھم که گف اي نـیز 
فه ايـراد کـرده و شـیخ )  ع(شود امام علي  مي صـدوق آن را از جـابر در  پس از بازگشـت از نھـروان بـه کو

بي  مي نقل) 62ـ  60:  ھمان(با شرح طوالني از خودِ جابر  60ـ  58: معاني االخبار کند که به روشني از کتا
 .تواند از ھمین اثر گرفته شده باشد ، مي از وي بوده است

 
 
 }) علیه السالم(  ـ کتاب مقتل امیرالمؤمنین 6{

 
 #:نقلھاي مربوط به اين موضوع از جابر

 91ـ  90، 88، 73، 61، 48ـ  45، 35ـ  33: الدنیا مقتل ابن ابي
، بـه [101ـ  100:ھمین اثر 1984  ِچنان که در چاپ رياض]»  جابر الجعفي«: بخوانید (83ـ  82:  کتاب المحن

 )» حاتم الجعفي«جاي 
 299ـ  298.1:  کافي

 397ـ  396:  امالي صدوق
 382ـ  364:  خصال
 25ـ  24.1: ارشاد

 595:  امالي طوسي
 195ـ  194: غیبت او

 202:  اعالم الوري
 )850، 848ـ  847:   عالمه حلي و از آنجا در الداليل البرھانیه (46ـ  40، 51:  فرحة الغري

لي  قدامات امـام ع جابر در ا فه و خطبــه)  ع(برخي از نقلھاي ديگر از  ، نیــز  ايشـان ھاي  ھا و قضـاوت در کو
 :ھاي زير تواند از اين کتاب بوده باشد، چنان که در نمونه مي

 173ـ  170.8، 257، 216.7، 151.5:  کافي
 203:  نجاشي

 498.1:  مناقب ابن شھرآشوب
 
 }) ع(ـ کتاب مقتل الحسین  7{

 
بـه .  اسـت نقـل شده 300ــ  287.30: اين اثر، به احتمال زياد، ھمان متني است که به طور کامـل در بحـار

ھاي بـاقي مانـده از  ، اما در ھیچ يک از نسـخه مؤلف بحار گفته شده بود که آن متن از دالئل االمامه است
خدادکربال وجـود دارد، از جملـه  نقل.  ، اين متن نیامده است دالئل باره ر ھاي پراکنده ديگري ھم از جابر در 
 :ھاي زير نمونه

 764: فضائل احمد
 151.1:  محاسن

 326، 220.2:  تفسیر عیاشي
 #449.5:  تاريخ طبري
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 452.6:  کافي
 )479ـ  478:  ، غیبت طوسي258ـ  257:  نیز در اختصاص (332:  غیبت نعماني

 377ـ  376:  الھدايه خصیبي
 298ـ  297.2:  تفسیر قمي

 52:  طب االئمة
 87، 86، 85، 83:  مقاتل

، 323، 282ــ 281، 196ــ  195، 183، 164، 162، 150ــ  149، 149ــ  148، 126ـ  125، 114:   کامل الزيارات
 434ـ  433، 377ـ  375

 327ـ  326:  عقاب
 28ـ  255:  اختصاص

عبارتي  بدون 98.1: ، مسند احمد142.15:  شیبه بخشي از آن نیز در مصنف ابن ابي (512:  امالي طوسي
 669، ) است[  ع] که در باره شھادت امام حسین

 ) نقل شده است 82ـ  80.45: و بحار 38ـ  36: آن گونه که در مختصر بصائر(  خرائج
 220:  قصص راوندي

 )848:  و از آنجا در الدالئل البرھانیه (46ـ  43:  فرحة الغري
 29: مختصر بصائر
 651:  تأويل االيات

 
 }ـ کتاب النوادر 8{

 
نجاشـي از آن  بسیاري از روايات فراواني که از جابر در منابع شیعه و سني نقل شده با عنوان اين اثر کـه 

ئه. ، مناسبت دارد نام برده یامبر  از جمله داستاني طوالني از توط قل شـده در الھدايـه ) ( ص(اي علیــه پ ن
فظ )  س(ھاي حضرت زھرا  ، روايتي از کوشش)82ـ  77:  خصیبي قل شـده در شـرح نھــج (فـدک  براي ح ن
 #.، وبسیاري نقلھاي ديگر)125ـ  110:  ، دالئل االمامة213ـ  211.16: الحديد  ابن ابي البالغه

 
 } ـ کتاب حديث الشوري 9{

 
جاج). 111:  فھرست طوسي( قل شـده اسـت 336ــ  320.1:  متن کامل اين رسـاله در احت ،  رسـاله اين.   ن

جانشیني پیامبـر  ترين شخص براي  دھد که او را شايسته به دست مي)  ع(فھرستي از فضائل امام علي 
اسـت کـه گفتـه )  ع(علي  اين مواد، در قالب يک سخنراني از امام. در رھبري جامعه اسالمي ساخته بود

شینش تعییــن کـرده بـود،  شود ايشان براي اعضاي شورايي که عمر در بستر مرگ بـراي  مي انتخـاب جان
کرده کــه نـام او در فھرسـت طوسـي. ايراد فرمود جابر،از او نقـل  :  اين متن را عمرو بن شمر، راوي عمده 

کـه ھمیـن »  خطبـة الوسـیلة« مشـابھي تحـت عنـوان  متـن.  به عمرو بن میمون تصحیف شده است 111
در )  ص(يک ھفتـه پـس از وفـات پیـامبر )  ع(شود امام علي  مي اي که گفته  خطبه(راوي از جابر نقل کرده 

ست 30ــ  18.8: در کافي) مدينه ايراد کرده بود تن.  ثبـت شـده ا ھـاي تبلیغـي و  ، در شـمار جزوه ھر دو م
ھــاي کالمــي آنھــا و طبیعــت  ســبک ســاده و بــدون ظرافت.  شــیعه بــوده اســت اي قــديم  منــاظرات فرقــه

، نزديک به ھمان اواخر دوره امـوي  ، تاريخ تدوين آنھا را به زماني کھن استدالالتي که ضمن آنھا ارائه شده
 .گرداند بازمي

 
 }ـ اصل 10{

 
با  167: ، که شايد ھمان کتاب جابر الجعفي باشد که ابوغالب در رساله45:  ذکر شده در فھرست طوسي

 به ويژه دو مصنف(قسمت عمده صدھا روايتي که از جابر در آثارسني .  دو اسناد مختلف دريافت کرده بود
،  به عقايد، اخالق و احکام نقل شـده و شیعي در باره موضوعات مختلف مربوط)  شیبه عبدالرزاق و ابن ابي

 #.تواند در اصل از اين دفتر حديث گرفته شده باشد مي
لیســت  براي. 401ـــ  393.4:  معجــم خويـي: ، بنگريـد بـراي فھرســتي از ايـن روايـات در کتــب اربعــه شــیعه

 .274ـ 265.8: فھارس بحاراالنوار: بسیاري ديگر که در ساير منابع حديثي شیعه نقل شده بنگريد
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ـ  49.2:  دو نمونه که روشنگر سبک و سیاق اصلي کتاب تواند بود، يکي گزارشي طوالني اسـت درکـافي
در فھرسـت مـواردي  588ـ 585:  تر در خصال ، و ديگر متني طوالني در باره ارکان اسالم و ماھیت ايمان 51

 . که احکام فقھي مربوط به زنان متفاوت با مردان است
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