
 
 
 

 

ویج در وی نقش بررسی و ُجعفی یزید جابربن  و رجعت احادیث تر
 مهدویت

 1 مسرور سیوطاو سعید
 2خوزانی سرخی سعید

 7/7/1411تاریخ پذیرش:    31/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
ک وور کووه اسووت امووامی دوازده شوویعیان معووروع عقایوود از رجعووت  اجموواع ادعووای آن دربوواره موو هب ایوون لمووایع ا
گانه کتابی آن درباره نیز آنان از برخی و اند نموده  حکومت دوره در که افرادی نخستین از یکی. اند نوشته جدا
گردان از یکی نمود، مهدویت معارع و شیعه امامان اعتقادی آموزه این تبلیغ به اقدامامیه  بنی  امام نامدار شا
 سوبب تسونن اهول و شویعیان بوین در رجعوت تبلیغ و بیان در او اصرار. است جعفی یزید ابربنج نام به ؟ع؟باقر
. کننود تنعیف شدت به را او و دانسته اعتبار بی را او روایات اعتقاد این جرم به تسنن اهل علمای  الب تا شد
 مهودویت و رجعوت مروجین و یکی از منادیان مپابه به جعفی جابر فریقین، منابع به استناد با پژوهش این در

 .است شده معرفی
کلیدی  واژگان 

 .تسنن اهل شیعه، مهدویت، رجعت، جعفی، جابر

                                                        
تهووووران،  طباطبووووایی عالمووووه دانشووووگاه اسووووالمی معووووارع و الهیووووات دانشووووکده اسووووالمی کووووالم و فلسووووفه گووووروه اسووووتادیار. 1

 .(Saeed.tavoosi@atu.ac.irایران)نویسنده مسلول( )

کووالم اسووالمی دانشووکده الهیووات و معووارع . 2 کارشناسووی ارشوود رشووته  اسووالمی سووطح سووه حوووزه علمیووه قووم و دانشووجوی 
   (.Saeedsorkhi8@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبایی تهران، ایران)
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 مقدمه
 در پیشوتر کوه جوایی بوه برگشوتن یعنوی شوده  معنوا بازگشوت به ل ت های کتاب در رجعت، واره

 بوووووده جووووا آن از شووووروع کووووه اسووووت محلووووی بووووه بازگشووووت دیگوووور تعبیوووور بووووه یووووا. اسووووت بوووووده جووووا آن
 ،5ق: ج4030 فوووارس، ابووون  556 ،4: جق4038فراهیووودی،  04-58: ش4072 یمیان،سووول)اسوووت
 رجعوووت، اصووطالحی معنووای .(57 ،0تووا: ج   فیروزآبادی،بی477ق: 4030اصووفهانی،   را ووب08

 حنوورت ظهووور از پووس محووض کووافران و محووض مؤمنووان مردگووان، از گووروه دو بازگشووت بووه اعتقوواد
 و ذلووت از کووافران، و گردنوود شوواد عوودل جهووانی حکومووت برپووایی از مؤمنووان تووا اسووت ؟جع؟مهوودی
 رجعوت کلموه بور افوزون مردگان، بازگشت بحث در که است گفتنی. شوند متألم ستمگران حقارت

 طریحووی،)اسووت بازگشووت معنووای بووه نیووز کلمووه ایوون. اسووت شده اسووتفاده نیووز کووّرة ماننوود کلموواتی از
 :است رفته کار به ؟ع؟باقر امام از روایتی در واره این(. 04 ،0ج :ق4037

 نیشوابوری، فتوال)«قیاموت روز و( کوّرة)رجعوت روز قوائم، قیوام روز»: تاسوت سوه خدا روزهای
 .(085 تا: بی

 و جعفووی جووابر نسووبت یعنووی)موضوووع ایوون در گفووت بایوود رجعووت معنووای شوودن مشووخر از بعوود
 توورین مهووم از برخووی حووال ایوون بووا. نوودارد وجووود جووامعی و مسووتقل  یووتحق( مهوودویت و رجعووت
 :  از عبارتست گرفته صورت جعفی جابر درباره این از پیش که اییکاره
 چوا  اسوالمی، تبلی وات سوازمان: تهوران اسورار، گنجینوه جعفی یزید جابربن عبیری، عباس_ 
 .4026 اول،
 علووم ارشود کارشناسوی ناموه پایوان او، ریوتفسو یجعفو دیزی جابربن مطل ، یدیجمش ابوالفتح_ 
 قوم، دانشوگاه: قوم ،یتجور یمحمودعل: مشواور استاد نکونام، جعفر: اراهنم استاد حدیث، و قرآن

 .4073 ،یانسان علوم دانشکده
 بنیوووواد: تهووووران اسووووالم، جهووووان نامووووه دانووووش ،«جعفووووی یزیوووود جووووابربن» صووووفری، اهلل نعمووووت_ 

 .470 تا 474 صفحات ،8 ج ،4070 اول، چا  اسالمی، دائرةالمعارع
 شووماره حوودیث، علوووم ،«جعفووی یزیوود ابربنجوو حوودیپی شخصوویت در درنگووی» هووزار، علیرضووا_ 
 .  442-87 صفحات ،(74 تابستان)50

 :در جعفی جابر به مربوط بخش
 سوویدمحمد: قووم الرجووال، کتوواب تنقوویح فووی المقووال تهوو یب ابطحووی، موحوود محموودعلی سووید_ 
 .455-03 صفحات ،2ج ،4042 اول، چا  ابطحی، موحد
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کنوووده مطالوووب و ها نوشوووته برخوووی و آثوووار ایووون   یوووتحق نیوووا نرووور موووورد اصووولی وانوووبج بوووه پرا
 . اند نپرداخته

  شیعه علمای کالم در رجعت
 :نویسد می رجعت مورد در امامیه بزرگ علمای از عاملی، حر شی 

 متبوادر ذهون بوه معنوا ایون. اسوت قیاموت از قبول و مورگ از بعود زنودگی رجعوت، از مراد بدان،
 در و شوود می فهمیوده آن اسوتعماالت زا کوه چنوان انود  کرده تصوریح آن بوه نیوز علما و شود می

 (.64 ق:4055 عاملی، حر) است شده تصریح آن به احادیث از بعنی

 :است آمده چنین نیز نتونه تفسیر در
 حنووورت ظهووور از بعوود: از اسوووت عبووارت تفسوویرش و بوووده شووویعه معووروع عقایوود از رجعووت،
 شورور بسویار طا یوان و کفوار و خوالر مؤمنوان از گروهوی رستاخیز، آستانه در و ؟جع؟مهدی

 کیفرهوای دوم گوروه و کننود می طی را کمال از مدارجی اول گروه گردند  می باز جهان این به
 (.276 ،42: جش4020شیرازی، مکارم)بینند می شدیدی

ک وور  سوویدبن طبرسووی، حسوون بوون فنوول سیدمرتنووی، مفیوود، صوودوق، ماننوود امامیووه علمووای ا
 ادعوای رجعوت بوودن حو  بور ایشان  یر و( 450 ،20ج :ق4030مجلسی،) دوم مجلسی طاوس،
 هوووووووووای کتاب بووووووووواره ایووووووووون در شووووووووویعه متقووووووووودم محووووووووودثان از بسووووووووویاری و نمووووووووووده اجمووووووووواع
گانه   .(276 ،4ج: تا طیب،بی)اند نوشته (450-450 ،20ج: ق4030مجلسی،)جدا
 شووویعه مووو هب ضووروریات جوووزو و مسوولم معتقووودات از را دیگووور از علمووای امامیوووه رجعووت برخووی
 ضوروری را آن برخوی مقابل، در اما(. 08 ش:4072 سلیمیان،  276 ،4ج: تا طیب،بی)اند شمرده
 شی  عنوان مپاله ب  (530:ق4040گلپایگانی،) اند کرده تردید آن بودن ضروری در یا و ندانسته

 :است نوشته چنین جسمانی رجعت درباره الیؤس به پاس  در یزدی حائری عبدالکریم
 از نوه مطلوب ایون ولوی. اجموالی نحوو بوه دارم رجعوت بوه داعتقا اخبار، ک رت واسطه به احقر
گر که است م هب و دین اصول  شومرده مو هب یوا دیون از خوار  نباشود معتقود کسوی فرضا   ا
 در. آورنود دست به تقلیدا   یا اجتهادا   باشد الزم مکلفین بر که است عملیه مسائل از نه و شود
 نحوو ایون گویو گفوت و نموود موردم نوتدیا حف  که کرد عمل نحوی به باید زمان این مپل

. نوودارد ای فایووده آنهووا بووین منوور عووداوت یوو  ایجوواد و مسوولمین کاملووه تفرقووه جز بووه مطالووب
 (.ش4080 صراع، اخوان)حائری عبدالکریم االحقر

 اثبوات روایواتی و آیوات بوه اسوتناد بوا را خوود دیودگاه رجعت، به اعتقاد بودن ضروری طرفداران
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 موا بازگشت به ایمان که کسی نیست ما از»:؟ع؟صادق جعفر امام از روایت ود این مانند. کنند می
... اسوت موؤمن باشود داشوته ایمان چیز هفت به کس هر» و( 027 ،0ج :ق4030صدوق،)«ندارد

 (.03-58: تا بی صدوق،)«است رجعت به ایمان[ آنها از یکی که]
 :نویسد می زمینه این در براج ابن

 خواهنود بواز آینوده و گ شوته هوای امت از گروهوی بوا هموراه ؟مهع؟نمعصوومی ائمه و ؟ص؟پیامبر
 کوووه روزی و: فرمووود خداونوود و دارد داللووت اعتقوواد ایوون بوور فراوانووی روایووات و آیووات و گشووت
: ق4044 بوراج، ابون)اسوت واجوب رجعوت بوه اعتقواد پوس را  گروهوی امتی هر از انگیزیم برمی
523 .) 

 چنوووین شووویعه مووو هب در رجعوووت بوووه اعتقووواد دنبوووو ضوووروری موووورد در نیوووز، عووواملی حووور شوووی 
 :نویسد می

 ایون دانسوته، مسولم اخبوار، با آشنا هر بر را آن ضرورت و صحیح را رجعت که ای ادله شمار از
 وارد حودیث رجعوت، از بیش زنا حرمت و نماز وجوب مپل ضروریات از ی  هی  در که است
 نیشووابوری، رازی، فخوور نچووو تسوونن، اهوول عالمووان روایووت گفتووه، ایوون شوواهد. اسووت نشووده

 رجعت به را شیعه خود، های کتاب در که است... و الحدید ابی ابن شهرستانی، زمخشری،
 و بووده صوحیح رجعوت کوه اسوت دلیول خوود این. کنند می اعترا  آنان به و دانسته معتقد

 (.72 :ق4055عاملی، حر)است ایشان م هب ضروریات از و امامیه به مختر

 ضووروریات از نووه و شووده دانسووته شوویعه موو هب ضووروریات از رجعووت، هکوو اسووت توجووه شووایان
 ،مجلسووی  522-526ش: 4075رازی، ابوحوواتم  264 ،42جش: 4020 شوویرازی، مکووارم)اسووالم
 (.276 ،4ج: تا بی طیب،  400-455 ،20جق: 4030

 آموووزه ایوون تبلیووغ و بیووان بووه اقوودامامیووه  بنی حکومووت دوره در کووه افوورادی نخسووتین از یکووی
 راه ایون در او. اسوت جعفوی جوابر نموود، ،تسونن اهل و شیعیان عموم برای شیعه امامان دیاعتقا

 از دانسووتند  اعتبووار بی را او روایووات تسوونن اهل کووه آن بوور افووزون و شوود فووراوان های سووختی متحموول
 .گرفت قرار ناسزا حتی و اتهام مورد ؟مهع؟بیت اهل مکتب مخالفان سوی

بن ید جابر  ؟ع؟باقر امام شاگرد جعفی یز
 ابون()ق457-23 حودود()544-543 ،5ج: توا بوی بخواری،)کووفی جعفی یزید جابربن ابومحمد

 ابطحووی، موحوود  422 ،4ق: ج4088 عموواد، ابوون  037 تا:  قتیبووه،بی ابوون  002 ،6ج تووا: بی سووعد،
 تابعووان از جووابر. اسووت ؟امهع؟صووادق امووام و بوواقر امووام ناموودار اصووحاب از ،(02-02 ،2ق: ج4042
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 ابوُطَفیووول از عمووودتا   ،؟ص؟پیوووامبر اصوووحاب برخوووی از یعنوووی ،(426-458 ق:4042 سوووی،طو)بووووده
َلوووه عووامربن : ق4042دارقطنوووی،  526 :ق4055نعموووانی،  472 ،0ج ق:4042 طبرانووی،)َلیپوووی واثژ

 عبوووووووووووووداهلل جوووووووووووووابربن و(067 ،2ج: ق4045مازنووووووووووووودرانی،  0 ق:4070 برقوووووووووووووی،  035 ،4ج
  62-66 ق:4034 قموی، خوزاز  4032: ق4032 صودوق،  452-450 :ش4065 صدوق،)انصاری
 .است کرده روایت( 470-474 ،8جش: 4070هزاوه، بادکوبه
 47 موودت جووز بووه عموور سراسور در فووراوان احتمووال بووه و( 53تووا:  بی حبوان، ابوون)بووود کوفووه اهول او
 اموام از علم کسب برای که (525-524 ،4ج ق:4062 کلینی، ()ق440 تا 80 های سال بین)سال
 .زیست می کوفه در( 474 :ق4053 صفدی،)نمود اقامت مدینه در ؟ع؟باقر
 مدینوووه در ؟ع؟بووواقر اموووام از را خووویش دانوووش بیشوووتر اموووا شوونید، حووودیث بسووویاری مشووای  از او

 بووه بازگشووت از پووس او کووه شووود می فهمیووده چنووین هووا گزارش بعنووی از البتووه اسووت  کرده دریافووت
 .(082-4،086ج ق:4062 کلینی،) دش می شرفیاب امام حنور به نیز حج ایام در کوفه،
 اسووکافی،  525-524 ،4ج ق:4062 کلینووی،)کوورده روایووت نیووز ؟ع؟صووادق امووام از همچنووین او
 صووفدی،)اسووت انوودک بسوویار ؟ع؟بوواقر امووام از روایووات بووا مقایسووه در روایووات ایوون امووا( 470: تووا بووی

 در ششووم امووام امامووت زمووان در جووابر کووه جووا آن از .(026 ق:4050نجفووی، براقووی  470 :ق4053
 بووه( حوج ایوام مووپال  )اوقوات برخوی حنورت، آن از حوودیث شونیدن بورای احتموواال   بووده، مقویم کوفوه
 .(4322 ،7جش: 4074 بخشایشی، عقیقی)است کردهمی مسافرت مدینه

 بوه فراوانوی عالقوه تنهوا نوه و بووده اموامی شویعه وی کوه دهود می نشوان روشونیه ب جابر روایات
  نیشوووابوری482 ،46جق: 4045 عبووودالبر، ابووون  443-68: ق4030فار،صووو) داشوووته ؟مهع؟بیوووت اهل

 جسووته تبووری نیووز امیووه بنی و ؟ع؟علووی امووام از پوویش خلفووای از بلکووه ،(437ق: 4032، کرابیسووی
 ،5ج :ق4045 دیلموووی،  054-438 ،5جق: 4062، طوسووی  70-23، 5ج: توووا بووی عیاشوووی،)اسووت
(. 482 :4070کشوی،)انود کرده تصوریح وی بوودن شیعه به نیز معاصرانش از بعنی (.070-084

 معرفوووووووی شووووووویعه رؤسوووووووای و علموووووووا تووووووورین بوووووووزرگ از را او نیوووووووز تسووووووونن اهل بزرگوووووووان از برخوووووووی
 (.50 ش:4027 قزوینی،  رازی577ق: 4032ذهبی،)اند کرده

 بووووا حنوووورت، آن از وی. داشووووت راسووووخی اعتقوووواد ؟ع؟بوووواقر امووووام امامووووت بووووه یزیوووود جووووابربن
 دسووت آن قعوور بووه توووان نمی هرگووز کووه دانسووته دریووایی را موواما و کوورده یوواد «االمووام سوویدنا»عنوووان
 :است گفته می چنین ایشان از حدیث نقل هنگام او. (586 :ق4040طوسی،)یافت

: تووا بووی یعقوووبی،)؟ع؟الحسووین بوون علووی محموودبن انبیووا علووم وار  و اوصوویا وصووی از شوونیدم
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ر، بن َعمرو روایتی، بنابر  را( شوکافنده)باقر به پنجم امام نشد ملقب علت جعفی، جابر از َشمژ
 شواخه را آن و شوکافت خووبی بوه را دانش او زیرا» :است گفته چنین پاس  در او و است شده جویا
 او بوه ؟ص؟خودا رسوول کوه شونیدم انصواری عبوداهلل جوابربن از. نموود ظواهر وضووح بوه و کورد شواخه
 را طالوب ابوی بون علوی بون سوینح بون علوی محمودبن فرزنودم تا مانی می باقی توو جابر ای: فرمود
 نموودی، مالقوات را او کوه هنگوامی پوس. اسوت معوروع بواقر بوه تورات در که است کسی او. ببینی
 ؟ع؟بواقر اموام بوه وی ارادت شودت و اعتقواد ۀدهند نشان نیز پاس  این. «برسان وی به مرا سالم
 کوورده معرفووی کوفووه در امووام ۀنماینوود را او الالنووی، کووه بووود چنووان ؟ع؟بوواقر امووام بووا او رابطووه. اسووت
 را جعفووی جووابر بووه ؟ع؟بوواقر امووام از وصوویت دو َحّرانووی، ُشووعبه ابوون. (407ش: 4074 الالنووی،)اسووت
-570 :ق4030حرانووی، شووعبه ابوون)اسووت امووام نووزد او واالی جایگوواه ۀدهنوود نشووان کووه کوورده نقوول
 و گرفوت فورا ؟ع؟بواقر اموام از را راسوتین ۀشویع یو  صوفات کورده روایوت خوود که چنان وی. (572
 .(074 ،4ج: 4075 ذهبوی،)بوود ؟ع؟صوادق جعفور اموام امامت به معتقد بزرگوار، آن وفات از پس
 زیود ُدهون، بنوی موولی عموار بون معاویوح چوون افورادی کنوار در را وی نوام آشوب، شهر ابن که چنان
 اصوحاب یخووا شومار در... و ُثموالی ابووحمزه َاحوَول، ُنعموان بون علی محمدبن ابوجعفر َشّحام،
 از علووی عقیقوی سویدعلی .(033 ،0ج :م4826آشووب، شوهر ابون)اسوت کورده ذکر ؟ع؟صادق امام

 او تأییود در را ؟ع؟صوادق اموام از روایتوی الحوالل، ابوی بون زیاد از ُعقده ابن و العالء ابی بن حسین
 .(80 :ق4042 حلی،)اند کرده نقل

 علموی مرجعیوت و( 037 ،4ج: ق4053 سبحانی،)است شیعه نامدار دانشمندان از جعفی جابر
 مخالفوووان حتوووی کوووه اسوووت مطلبوووی کوووالم و تفسووویر فقوووه، تووواری ، حووودیث، علموووی های شووواخه در او

 انود خوانده رافنوی و ضوعیف را او صوفدی، و ذهبوی هرچنود. انود کرده اقرار بدان نیز وی سرسخت
 او. (24 ،7ج: ق4032 ذهبوی،)انود کرده تعبیور «علموی مرجوع» و «علوم منبوع و معودن»به وی از اما
 بوووا علمووا و کردنوودمووی روایووت او از سوونی و شوویعه بووود  برخوووردار واالیووی علمووی جایگوواه از کوفووه در

 در او .(037 ،4ج: ق4053سوبحانی،)نمودنودموی علوم کسوب او از متفواوت و گوناگون های گرایش
 کوه ریطوو بوه رفوت، موی شومار بوه زموانش دینوی علووم دربواره عموده مرجوع ی  اموی، ۀدور اواخر

 راوی عنووان بوه او از و کورده شواگردی وی نوزد عباسی، دوره اوائل معروع دانشمندان از بسیاری
گر حتی کردند، می حدیث روایت دانشمند، و اعتماد قابل  )نداشوتند موافقوت او شویعی عقایود با ا

Modarressi,2003: 86–87).  
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  جابر وثاقت
 اسوت کسوی نخسوتین نجاشی شیعه، فقهای و نگاران حال شرح رجالیان، محدثان، میان در
 موورد در مفیود وی، ۀنوشوت بنوابر. است خوانده مختلت را او و کرده تردید جعفی جابر وثاقت در که

 خوود ایون وجوود بوا. (457 :ق4046نجاشوی،) دارد داللوت وی اخوتالط بور کوه سروده اشعاری جابر
 وارد آنووووان بوووور ذمووووی و طعوووون هکوووو دانسووووته فقهووووایی از را یزیوووود جووووابربن عددیووووه، ۀرسووووال در مفیوووود
 کوه افورادی شومار در را او نام نجاشی، از پیروی با نیز داوود ابن. (02-52: ق4040مفید،)نیست
 کووه آن بووا  نووائری ابوون عووو  در امووا  (588 :4085: حلووی داوود ابوون)اسووت  آورده اند، شووده جوورح
 عبوودالجلیل. (80 :ق4042حلووی،)اسووت  دانسووته ثقووه را جووابر پرداختووه، راویووان جوورح بووه بیشووتر
 .(538 :4027 قزوینی،)است  کرده معرفی ؟مهع؟ائمه ثقات و روات از را او نیز رازی قزوینی
 حووال شوورح و رجالیووان محوودثان، وی، وثاقووت عوودم و وثاقووت مووورد در اختالفووات ایوون وجووود بووا

 شووده وارد او نکوووهش در کووه را روایوواتی و برآمووده وی توثیوو  درصوودد عمومووا   امووامی متووأخر نگوواران
 اقوووال اخوتالع بووه اشواره ضوومن عواملی حور میووان ایون از. (05 :ق4053 مجلسووی،)انود کرده توجیوه
 در روایوات اختالفوات وجوود بوا کوه اسوت معتقود دانسوته، مورجح را وی وثاقوت جعفوی، جوابر درباره
ک وور کووه این و وی ذم و موودح  آیوود، می بوور احادیووث ظوواهر از آنچووه انوود، کرده تنووعیف را او رجالیووان ا
 تنهوا مامقوانی. (22: ق4072 عواملی، حور)است تقیه بر مبنی شده وارد او ذم در آنچه و وی مدح
کتفا وی توثی  به  اسوت ایون شوود می مسوتفاد اخبار مجموع از آنچه نویسد می اوۀ دربار و نکرده ا
 اهول او بلکوه. اسوت داشوته عرویم منزلتوی ؟امهع؟صوادقین نزد و بوده جاللت نهایت در مرد این که

 کوووه امووووری در و بووووده ایشوووان مخصووووی عنایوووت و خوووای الطووواع موووورد و بزرگووووار دو آن اسووورار
گوواه خوووای از  یوور ؟مهع؟ائمووه  امووین شوومردند، نمی امووین آن بوور ،؟مهع؟بیووت اهل مناقووب و اسوورار بووه آ
 خووئی، سیدابوالقاسوم شویعه، معاصور رجوالی. (530-530 ،4ج :توا بوی مامقوانی،)اسوت  بوده  آنان

 معرفوی القدر جلیل ثقات از را جابر تنها نه کرده، توجیه شیعی منابع در را وی نعیفت علل تمامی
 ،0ج: ق4040 خویی،) است  دانسته ؟مهع؟بیت اهل اسرار محرم را وی مامقانی، چون بلکه کرده،
000-002). 

 هوی  منوابع، در زیورا( 433-87 ،2ج :ق4042 موحود ابطحوی،)دانسوت  والی تووان نموی را جوابر
 کشوی،)اسوت نشوده ذکور او درباب رفته، کار به دیگر  الیان مورد در که ؟مهع؟ائمه تند تعابیر از ی 

 مبووورا  لوووو اتهوووام از را او شووویعه، متقووودم نگووواران فرقوووه از برخوووی .(034و  582، 550، 485: 4007
 تنووعیف را او کووه کسوانی حتووی شویعه، رجالیووان میوان در و( 02-00: 4022 نوووبختی،)اند دانسوته



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

  ی ئپا، 42
141

1
 

 

 

11 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

. (548-547ق: 4046ابوووعلی، حووائری،)اسووت نخوانووده  ووالی را او صووراحت بووه کسووی د،انوو کوورده
 تأییود و وی مودح در؟ع؟ صوادق اموام از صوحیح روایتوی آمود، ایون از پیش که چنان این، بر افزون
 کووه دهوود می نشووان وضوووح بووه کاااف  در . روایتووی(485-484: 4007 کشووی،)دارد وجووود اش عقیووده
 اموا اسوت  نبووده پو یرش قابول معاصورش، شویعیان حتوی و موردمۀ موعا بورای جوابر روایوات برخی
 صودق بوه اموام پرسویدند، می جوابر روایوات برخوی از و کردنود می رجووع ؟مهع؟ائموه از یکوی بوه وقتوی
 وجوود جعفوی جوابر دانسوتن  والی علل ترین مهم از .(4،032: ج4062 کلینی،)داد می گواهی جابر
 جلووه مشوروع برای  الت که آن حال اوست  به منسوب وایاتر میان در ارتفاع و  لو حاوی اخبار
 ؟مهع؟ائموه نامدار اصحاب از نقل به روایاتی... و دور اظّله، و اشباح تناس ، چون اعتقاداتی دادن
 بوودین. سوواختند منتشوور و نموووده جعوول... و جعفووی یزیوود جووابربن انصوواری، عبووداهلل جووابربن چووون
 را او و پنداشووته جعفووی جووابر خووود اقوووال و روایووات را  ووالت مجعووول سراسوور احادیووث برخووی سووبب

 و جوووابر دانسوووتن  وووالی ۀدربوووار(. 02-00: 4022 نووووبختی،)انووود کرده معرفوووی  وووالی یوووا مخوووتلت
 :است ذکر شایان مجلسی، محمدتقی کالم او، اخبار و شخصیت از  الت سوءاستفاده

 و بوووده ؟امهع؟صووادقین اراسوور اصوحاب از او کووه شووود مووی فهمیوده جعفووی جووابر اخبووار در تتبوع از
  والی را او بعنوی بنوابراین نداشوته، آن درک تواب ضوعفا عقوول کوه کورده می بیوان را کراماتی
 (.547-5،542ق: ج4046ابوعلی حائری،) الت و عامه: اند زده افترا بدو گروه دو و دانسته

  وووالی را او بعنوووی کوووه این و مبراسوووت  لوووو اتهوووام از جوووابر کوووه اسوووت نرووور ایووون بووور نیوووز، خاقوووانی
 موووردم ا لوووب عقوووول از بووواالتر مطالوووب متنووومن کوووه اوسوووت روایوووات برخوووی سوووبب بوووه اند، دانسوووته
 جایگاه مورد در جابر که دارد اشاره معرفت، محمدهادی همچنین .(26ق: 4030خاقانی،)است

  والتۀ زمور در را او کوه شود سوبب همین و داشت متعالی و راس  ای عقیده ؟مهع؟اطهار ائمه شأن و
 ایوون در جووابر گفووت توووان نمی همچنووین نتیجووه . در(055 ،4: جق4047 معرفووت،)آورنوود ارشووم بووه

 ثیرأتوو او از کووه انوود بوده  الیووان ایوون بلکووه اسوت بوووده  الیووان از ثرأمتوو رجعووت مسوولله جملووه از مووارد
 .اند پ یرفته

 مهدویت و رجعت مبلغ و منادی جعفی جابر
 از آنوان تموایز و ؟مهع؟ائموه لودنی علوم بوه قواداعت مدینوه، بوه جوابر عزیموت از پویش های سال در

 شوووویوع کوفووووه شوووویعی مختلووووف هووووای گروه میووووان در  یبووووت و مهوووودویت بووووه عقیووووده و دیگووووران
گیر منازعات. (کتاب سراسرق: 4035مرفر،)یافت  انتروار و فوتن بوه ناظر احادیث نقل و گردید فرا
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 پوی در جعفوی جوابر هوایی اندیشوه چنوین توأثیر تحوت و فنایی چنین در. یافت فزونی قائم ظهور
 حو  گونواگون، مدعیان میان در و اعتقادی مسائل این در تا است گشته می الطاعه واجب امامی

ۀ حلقوو بووه و نمووود هجوورت مدینووه بووه او بنووابراین. (48ق: 4070 جوورار،)گیوورد فوورا وی از را باطوول و
گردان کنده قلبی با و پیوست؟ع؟ باقر امام شا  بوا مورتبت اعتقوادی هوای آمووزه اموام، بوه ایموان از آ
 .شد تبدیل ها آموزه این مبلغ به خود و گرفت فرا را مهدویت
 و( 42: توا بوی قتیبوه، ابون  532 ،4ج: توا بوی معوین، بون یحیوی)بووده رجعت به معتقدان از جابر
ق: 4040 حموواد، ابوون)فووتن و مالحووم دربوواب فراوانووی روایووات وی، روایووات میووان در ایوون، بوور عووالوه
  64 ،4ج: تووا بووی عیاشووی،)؟جع؟قووائم ظهووور عالئووم و مهوودویت ،(02-00 :4072  صووادقی،447

 و ایموان دهنوده نشوان که دارد وجود (074 ،8ج: ق4042 طبرسی،  584-577 :ق4055نعمانی،
 راویوان از او. بوود توانود ؟مهع؟معصووم اماموان و ؟ص؟پیوامبر اعتقوادی آمووزه ایون بوه وی ویوژه توجه

 صوودوق،)کنوود می تشووبیه ابوور پووس خورشووید بووه را ؟جع؟مقووائ  یبووت کووه اسووت مشووهوری حوودیث
 بوا مورتبت معوارع برخوی بوازگویی از جوابر است گفتنی .(075 ،5ج: ق4040مفید،  520: ق4032

 ابوون)دیوود نمی را مباحووث ایوون درک توانووایی و کشووش مخاطبووانش در زیوورا کوورد می پرهیووز مهوودویت
 .(00 ،5ج ق:4030عسقالنی،   حجر

-05 ق:4047 شوواکری،)کیسووانیه فرقووه تووأثیر تحووت بیشووتر رجعووت بووه قوواداعت در را او ابوووزهره،
گرچوووه(. 62-66 م:4884 ابووووزهره،)دانووود می( 08  رجعوووت بوووه اعتقووواد پیشوووگامان از را کیسوووانیه ا

 نوودارد وجووود دلیلووی امووا ،(402 ،4ج تووا: بی شهرسووتانی،  526 ق:4075رازی، ابوحوواتم)اند دانسووته
 معصووم، اماموان تعوالیم توأثیر تحوت رجعوت بوه او اعتقواد بلکوه باشود  گرفتوه توأثیر آنوان از جابر که

 عصوور در شوویعه متکلمووان از او کووه طوووریه بوو(. 484 ق:4088 طوواووس، ابوون)اسووت گرفتووه شووکل
 صودر،)بوود متبحور ؟مهع؟بیوت اهل م هب عقاید و دین اصول در که رود می شمار به ؟امهع؟صادقین
 هووووای آموزه(. 584-583 ،4ج :ق4050 سووووبحانی،   025 :ش4080 زنجووووانی،  027 :ش4022
 فسووی،)؟مهع؟بیت اهل ائمه امامت و وصایت به اعتقاد و بوده ؟امهع؟صادقین از مأخوذ وی کالمی
 :ق4062 کلینوی،)توولی ،(074 ،4 ج :4075 ذهبوی، الودین شمس)امام علم ،(246 ،5ج :ق4034
-42 :تا بی ی،حل سلیمان بن حسن)رجعت ،(054-438 ،5ج :4062 طوسی،)تبری و( 538 ،4ج
-444 ،430-435 ،00-05 ،03-58 :ق4056 نجفووی، نیلووی)مهوودویت و( 02-07 ،58 ،56 ،47
 بلکوه داشوته ایموان عقایود، بودین خوود تنها نه که است او اعتقادی های شاخصه ترین مهم( 445
 پرداختوه می کالموی هوای آموزه ایون تبلیوغ بوه ؟مهع؟اطهوار ائموه احادیوث به استناد با اموی عصر در
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 (. 480-480 ،4 ج :ق4047 عقیلی،   42 ،4 ج تا: بی نیشابوری، مسلم)است
 کیسوانیان گواه دید از رجعت معنایی تفاوت نمود توجه بدان باید خصوی این در که ای نکته

 از پوس حنفیوه محمودبن بازگشوت رجعوت، مفهووم کیسوانیان، نرر از. است جابر مانند شیعیانی و
 و جوابر کوه رجعتوی لویکن. داشوت متورادع معنایی مهدویت با که بوده  یبت دوران شدن سپری
 عبوارت بودنود معتقود بودان شیعه، به منتسب  الت آنان، کنار در و؟مهع؟ اطهار ائمه شیعیان سایر
 ایون، بور عوالوه قیاموت  از پویش و ؟جع؟مهودی ظهوور از پوس مردگوان از جمعی شدن زنده از بود
 ؟ع؟علوی اموام( 546 ،0ج :ش4068انصاری،()ق057 رد زنده)ُجحام ابن نقل بنابرجعفی  جابر
 کوه دانسته( 75: نمل)قرآن در شده یاد( 543-536ق: 4023 حلی، سلیمان)االر  داّبح همان را
 (.480 ،4جق: 4047 عقیلوی،  542-544 ق:4053 جحام، ابن)شد خواهد ظاهر قیامت آستانه در
 را[ انصوواری عبووداهلل بوون] جووابر خداونوود،» :اسووت آمووده ؟ع؟بوواقر امووام از نقوول بووه نیووز قتاا  تاساایر در

 را قرآن این که کسی آن تردید بی)آیه تأویل دانست می که رسید حدی به دانشش که کند رحمت
 نیوز منبوع هموین در کوه چنوان. «اسوت رجعوت ،(گردانود موی بواز گواه وعوده بوه را توو کورد، فور  تو بر

 ؟ع؟سوجاد اموام توسوت انصواری، رجواب از پویش رجعوت بوه آیوه ایون تأویل است، شده داده نشان
گردان دیگر از برخی جعفی، جابر از  یر به است گفتنی. است گرفته صورت  نیوز، ؟ع؟بواقر امام شا
 اشوووواره منوووو ر زیووووادبن ابوالجووووارود بووووه توووووان مووووی آنووووان میووووان از کووووه بودنوووود معتقوووود رجعووووت بووووه
 میوور)دانسوت یسوانیهک توأثیر تحووت موورد ایون در را جوابر توووان نمی بنوابراین ،(ش4070جورار،)کورد

 (.ش4022 ابوالقاسمی،
 اسووت، شوده رجعوت منکوور ؟ع؟بواقر اموام آن، بنووابر کوه جعفوی جووابر از طبوری روایوت ،همچنوین

 منفووی نروور توجیووه در ای حربووه احتموواال   و( 440 ،42ج: ق4042 طبووری،) باشوود صووحیح توانوود نمی
 اموام بوودن الطاعوه واجوب و رجعوت بوه جوابر تردیود بوی زیرا. است بوده رجعت، باب در تسنن اهل
کر ابون دمش  تاریب در روایتی دیگر، مشابه نمونه. است  داشته اعتقاد ؟ع؟باقر  را جوابر گوویی عسوا
 :فرمود که کند می نقل ؟ع؟باقر امام از وی زیرا کند، می مبرا رجعت به اعتقاد از

کر، ابن)است نداشته ای عقیده چنین ؟ص؟پیامبر خاندان در کس  هی   ،20ج: ق4042 عسوا
 (.026-020 ق:4053 نجفی، نیلی  72 ق:4055عاملی، حر  570

 مجووادالت در رایووج و مرسوووم روش از اسووت ای نمونووه طبووری، روایووت ماننوود نیووز روایووت ایوون امووا
 موو هبی، پیشوووایان بووه آن، مخووالف گفتوواری دادن نسووبت بووا را ای اندیشووه کووه روزگووار آن موو هبی
 معتقودات علیوه مطوالبی مخوالف، مکتوب بزرگوان زبوان از یوا و دادنود می قرار تنعیف و تردید مورد
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 .(Modarressi,2003:p. 91)نمودند می جعل درو. به مکتب، آن پیروان
 هوای آموزه توأثیر تحوت نیوز ؟ع؟علی امیرالمؤمنین به دابحاالر  تطبی  به جعفی جابر اعتقاد

 روایووات هرچنوود  اسووت ؟ع؟بوواقر امووام خصوووی بووه( 537 :ق4023 حلووی، سوولیمان)؟مهع؟بیووت اهل
 بوه موضوع این اما ،(532-536: ق4023 حلی، سلیمان)نیست ایشان از نقل به باره این در جابر
 .(537: ق4023 حلی، سلیمان)است شده روایت حنرت آن از جعفی جابر از  یر طرقی

 رجعت به جعفی جابر اعتقاد برابر در تسنن اهل موضع
 :نویسد می رجعت باب در تسنن اهل نرر مورد در مرفر محمدرضا

. پسووندند نمی هووی  را آن و داننوود می اسووالمی عقایوود خووالع را رجعووت بووه عقیووده تسوونن، اهوول
 را آن و کوورده طوورد و طعوون را رجعووت بووه معتقوودان آنووان، نویسووان حووال شوورح و نویسووندگان

 و کفور شومار در رجعوت، به عقیده آنان، نرر در گویا. دانند می راوی روایت رد برای ای نشانه
 مرفوور،)گوینوود می ناسووزا و کوبنوود می را شوویعه بهانووه، ایوون بووه و دارد قوورار آن از بوودتر یووا شوورک
 (.74: تا بی

 بوه او اعتقواد سونی، حودیپی و رجوالی منوابع در جوابر تنوعیف عامول تورین مهوم رسود می نرر به
 تصووریح بوودان معاصوورانش از برخووی کووه چنووان. (42 ،4ج: تووا بووی نیشووابوری، مسوولم)باشوود رجعووت

  432 ،5ج: م4873 زرکلووی،  448: ق4038 عوودی، ابوون  42 ،4ج: تووا نیشووابوری،بی مسوولم)انوود دهکر
 :است  کرده روایت جریر از خود، صبیح در مسلم(. 020 :ق4080زنجانی،

 رجعوووت بووه اعتقوواد زیوورا ننوشووتم وی از چیووزی امووا کووردم، مالقووات جعفووی یزیوود جووابربن بووا
 (.42 ،4ج: تا بی نیشابوری، مسلم)داشت

 در او و ند ا شووده جویووا را جووابر از وی نکووردن روایووت علووت( 522-520: م4880مووزی،)زائووده از
 : است گفته چنین پاس 

 ،4ج: توا بوی معوین، بون یحیوی)دارد ایموان رجعوت بوه و است کّ اب جعفی جابر خدا به قسم
532.) 

 تفرشووی،)؟ع؟امیرالمووؤمنین اصووحاب خوووای از َهَجووری ُرَشووید و ُنباتووه بوون َاصووَبغ اسووت گفتنووی
 «کو اب» و (منحورع)«زائوغ» رجعوت، بوه اعتقاد جرم به جعفی جابر مانند نیز( 532 ،4جق: 4047

 بزرگووان از برخووی(. 420-420 ،4ج: تووا بووی حبووان، ابوون  503 :ق4032 جوزجووانی،)اند شووده خوانووده
 بوا و انود کرده سورزنش رجعوت، بوه اعتقاد علت به جابر احادیث ترک سبب به را تسنن اهل شیعه،

 طوواووس، ابوون)انوود نموده دفوواع اعتقووادش و جووابر از رجعووت، بوورای سوونت و قوورآن از دالیلووی رائووها
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 .(577-572: ق4047 شیرازی، قمی  484-483: ق4088
 بازگشووت بووه جووابر اعتقوواد از  لوووآمیز و خرافووی تصووویری ،تسوونن اهل منووابع برخووی در متأسووفانه

 بوود معتقود جعفوی جابر که کرده وایتر صبیبش در مسلم نمونه، برای. است شده ارائه ؟ع؟علی
وووووی کریموووووه آیوووووه تأویوووول ْرَ  َحّتَ

َ
َح اأْل ْبوووووَر

َ
وووووَ َوُهوووووَو َخْیوووووُر   َفَلوووووْن أ ْو َیْحُکوووووَم اهلُل لژ

َ
وووووَ أ بژ

َ
وووووَ أ َذَن لژ

ْ
َیووووأ

یَن  مژ کژ  :که است قرار بدین (73: یوسف)اْلَحا
 بوا کوه دهود نودا آسمان از منادی که هنگامی تا کند نمی خروج و ابرهاست در ؟ع؟علی همانا

 .(246-242 ،5ج: ق4034 فسوی،  46 ،4ج: تا بی نیشابوری، مسلم)کند خروج فرزندش

ک ریوت طورع از و بووده اقلیوت در هموواره شویعه، کوه مانود  افول نکته این از نباید  تسونن اهل ا
 درصودد سنی عالمان دیگر و نگاران فرقه متکلمان، از برخی. است  داشته قرار فشار تحت همواره

 رسومی عقایود صوورت بوه را  والت عقایود یا و دهند ارائه شیعه عقاید از زشت تصویری اند بوده آن
 منسوووب شوویعه، های شخصوویت برخووی بووه عقایودی احتموواال   رو ایوون از. دهنوود جلوووه شوویعیان تموام
 نسووبت توووان می(. 205 ،5جق: 4047 تسووتری،)اسووت  بوووده خبوور بووی آن از نیووز شووان روح کووه شووده
 از جعفوی، جوابر بوه ؟جع؟مهودی قیوام زموان توا ابرها در را ؟ع؟علی اقامت به طمربو روایت دادن
 مبنی شیعه عقیده روایت این در(. 205 ،0ج: ق4030امین،)دانست مجعول روایات دست این
 تخلووویت  وووالت عقایووود بوووا ،؟جع؟موعوووود مهووودی ظهوووور عالموووت مپابوووه بوووه آسووومانی نووودای بووور
 ماننود شخصویتی چگونه(. 20-25 ،4ج: 4062 ولوی،  205 ،5جق: 4047 تستری،)است شده
 ،(458 ق:4046نجاشوووی،)نمووووده توووألیف ؟ع؟امیرالموووؤمنین مقتووول کتووواب خوووود کوووه جعفوووی جوووابر
 وبداندن ابرها در را ؟ع؟علی امام تواند می

 گیری نتیجه
 اواسوت در شویعه علموای تورین بوزرگ از و ؟امهع؟صوادقین نامودار اصوحاب جعفوی،از یزیود جابربن

ک ر که هجری دوم قرن لئاوا و اول قرن  هموه .اسوت زیسوته می کوفوه شهر در را خود شریف عمر ا
 خوواطره بوو را او ای عووده و انوود کرده قلمووداد امامیووه علمووای توورین بووزرگ از را او سوونی و شوویعه علمووای
. انود کرده معرفوی کوفوه شوهر در حنرت نماینده داشت، ؟ع؟باقر حنرت نزد در که واالیی جایگاه

 و شووواهد بنووابر امووا دارد وجووود مختلووف دیوودگاه دو جووابر وثاقووت عوودم و وثاقووت مووورد در همچنووین
 نروور همووین بوورقائوول  رجووال محققووان برخووی کووه چنووان شووود مووی احووراز وی وثاقووت موجووود، نئقوورا

 .هستند
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 و مهوودویت بووه اعتقوواد و دیگووران بووا امووام تمووایز امووام، لوودنی علووم پیرامووون کوفووه در کووه زمووانی
 ایوون جووواب و حقیقووت بووه رسوویدن بوورای را جووابر کووه آموود وجوووده بوو اتیاختالفوو و هووا نزاع  یبووت،

گردی بووا تووا کوورد مدینووه بووه سوووی مهوواجرت بووه مجبووور هووا نزاع و اختالفووات  نووور خووویش امووام از شووا
گردی مدینوه در کوه سوالی 47 مودت در او. کند دریافت را االتؤس این جواب و هدایت  حنورت شوا
 و مووروجین منادیووان از ،اختالفووات و هووا نزاع ایوون پاسوو  بووه رسوویدن بوور عووالوه کوورد، را ؟ع؟بوواقر امووام

 موودت ایوون ثیرأتووو توورویج آن،  رجعووت بووه او اعتقووادات همچنووین .گردیوود نیووز رجعووت و مهوودویت
گردی  بوا اسوت  کورده بیان رجعت از او آنچه خاطر همین به است بوده ؟مهع؟معصوم اماماناو از  شا
. باشود نموی فرقوه ایون به او انتساب بر دلیلی و دارد اوتتف اند کرده بیان رجعت از کیسانیان آنچه
کر ابن و طبری مانند افرادی البته  بوه کوه انود کرده بیوان جابر توست رجعت رد از هایی گزارش عسا
 کسوانی و ندارنود اعتقاد رجعت به تسنن اهل که این یکی: است اعتبار فاقد ها گزارش این دلیل دو
 .داننود نموی بویش ای افسوانه را رجعوت . از ایون روکننود می رد و نطع را باشند معتقد رجعت به که

گور پوس اسوت  بووده رجعوت به او اعتقاد سنت اهل منابع در جابر طرد عامل ترین مهم بنابراین  او ا
 از رجعوووت بوووه اعتقووواد اخووو  کوووه این دیگووور انووودن کووورده طووورد را وی چووورا نداشوووته اعتقووواد رجعوووت بوووه

 و اسووت نبوده جوابر مخوتر فقوت رجعوت بیوان زیوورا نودارد یاسوتبعاد جوابر توسوت ؟مهع؟معصوومان
گردان دیگر، جابر از  یر  .دارند رجعت درباره روایاتی هم ؟ع؟باقر امام حنرت شا

 منابع
کتابخانوووه االماااال ش(، 4065ابووون بابویوووه، محمووودبن علوووی بووون حسوووین) .4 ، تهوووران: انتشوووارات 

 اسالمیه. 

، نجووف: منشووورات المکتبووح لشاارایعرلاا  اش(، 4076ابوون بابویووه، محموودبن علووی بوون حسووین) .5
 الحیدریح.

کوشووش: علیماان ال یبضااره الاقیااهق(، 4030ابوون بابویووه، محموودبن علووی بوون حسووین) .0 کبوور  ، بووه  ا
  فاری، قم: منشورات جماعح المدرسین فی الحوزة العلمیح، دوم.

کوشوووش: کتااال الااادین و تتااااع النعتاااهق(، 4032ابوون بابویوووه، محمووودبن علوووی بووون حسوووین) .0 ، بوووه 
کبر علی   فاری، قم: مؤسسح النشر االسالمی. ا

کانون انتشارات عابدی.صاات الشیعفتا(،  ابن بابویه، محمدبن علی بن حسین)بی .2  ، تهران: 
کوشووش: سوووید هاشووم حسوووینی التو یاادتا(، ابوون بابویووه، محمووودبن علووی بوون حسوووین)بی .6 ، بووه 
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 تهرانی، قم: منشورات جماعح المدرسین فی الحوزة العلمیح.
کوشووش: ابووراهیم بهووادری، قووم: جااواهر الاقااهق(، 4044، عبوود العزیووز)ابوون بووراج طرابلسووی .2 ، بووه 

 مؤسسح النشر االسالمی، اول. 
 تأوی  ما نال من القر ن الکجی  ف  النت  و لهاق(، 4053ابن جحام ، محمدبن عباس بن مهیار بزاز) .7

کوشش: فارس حسون، قم: الهادی.  به 

کوشوووش: مووورزوق علوووی ا  االم؟جع؟اااارمشااااهیر رلتاااق(، 4044ابووون حبوووان، ابوووی حووواتم محمووود)  .8 ، بوووه 
 ابراهیم، منصوره: دارالوفاء، اول.

کوشووش: محمووود ابووراهیم زایوود، کتاااب التماجو ینتا(،  ابون حبووان، ابووی حوواتم محموود)بی .43 ، بووه 
 مکه مکرمه: دارالباز. 

، بیوووروت: ت اااذیال الت اااذیالق(، 4030الدین احمووودبن علوووی) ابووون حجووور عسوووقالنی، شوووهاب .44
 دارالفکر، اول.

کوشوش: سوهیل زکوار، بیوروت: کتاب الااتنق(، 4040مروزی، ابوعبداهلل نعیم)ابن حماد  .45 ، بوه 
 دارالفکر.

کوشش: سوید محمدصوادق رجالق( ، 4085الدین حسن بن علی) ابن داوود حلی، تقی .40 ، به 
 آل بحرالعلوم، نجف اشرع: مطبعح الحیدریح. 

 ، بیروت: دارصادر. الطتقات الکتجیتا(،  ابن سعد، محمد)بی .40
، تبف العق ل رن  ل الرسا لق(، 4030ه حرانی، ابومحمد حسن بن علی بن حسین)ابن شعب .42

کوشش: علی کبر  فاری، قم: مؤسسح النشر االسالمی، دوم. به   ا
، نجوف طالاال مناقاال  ل ا ىم(، 4862ابن شهر آشووب مازنودرانی، ابوعبوداهلل محمودبن علوی) .46

 اشرع: مطبعح الحیدریح.
الطرائاف فا  معرفاف ق(، 4088القاسوم علوی بون موسوی)الدین ابو ابن طاووس حلی، سید رضی .42

 ، قم: چاپخانه خیام، اول.مذاهال الطوائف
الیقاین باخت؟جع؟اا  ق(، 4040الدین ابوالقاسوم علوی بون موسوی) ابن طاووس حلوی، سوید رضوی .47

، قووم: مؤسسووح دارالکتوواب)الجزائری( و مؤسسووح الپقلووین الحیوواء موالنااا رلاا م  االمرل التاا منین
 اول.الترا  االسالمی، 

کوشوش: مصوطفی بون احمود التت یادق(، 4027ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف بن عبداهلل) .48 ، بوه 
 علوی و محمد عبدالکبیر بکری، م رب: وزارة عموم االوقاع و الشلون االسالمیح.
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کوشووش: علووی محموود االسااتیعابق(، 4045ابوون عبوودالبر، ابوووعمر یوسووف بوون عبووداهلل) .53 ، بووه 
 بجاوی، بیروت: دارالجیل، اول.

کوشوش: سوهیل الکام  ف  ضعاا  الرجالق(، 4038ابن عدی جرجانی، ابواحمد عبداهلل) .54 ، به 
 زکار و یحیی مختار  زاوی، بیروت: دارالفکر، سوم.

کر، ابوالقاسم علی بن حسن) .55 کوشش: علی شیری، تاریب مدینف دمش ق(، 4042ابن عسا ، به 
 بیروت: دارالفکر، اول. 

، بیوروت: شذرات الاذهال فا  اختاار مان  هاالق(، 4088حی)ابن عماد حنبلی، ابوالفالح عبدال .50
 دارالمیسرة، دوم.

کوشش: عبدالسالم معم  مقایوس اللافق(، 4030ابن فارس، ابوالحسین احمدبن زکریا) .50 ، به 
 محمد هارون، قم: مکتب االعالم االسالمی.

کوشوش: ثوروت عکاشوه، قوا(ا التعاارفتا ابن قتیبه دینوری، عبداهلل بون مسولم)بی .52 هره: ، بوه 
 دارالمعارع.

، بیووروت: دارالکتووب تأویاا  مختلااف الباادی تا(،  ابوون قتیبووه دینوووری، عبووداهلل بوون مسوولم)بی .56
 العلمیح.

، قواهره: دارالفکور العربوی، چوا  (ا ا او  نیااف  یاتاه ور؟جع؟ارها  رافه وفق اهم4884ابو زهره، محمد) .52
 جدید.

لعوات و تحقیقوات ادیوان ، قم: مرکز مطاکتاب الاینف(، 4075ابوحاتم رازی، احمدبن حمدان) .57
 و م اهب. 

ا  شااایب رتااادالکجی   اااائجی باااا مکاتاااال  نساااتت مااان ج  یااات»ش(، 4080اخووووان صوووراع، زهووورا) .58
 (53/2/4034)تاری  بازیابی:  https://mobahesat.ir/4063، در: «رایج اجت ادی

 ، قم: مدرسح االمام المهدی؟جع؟. التتبی تا(،  اسکافی، ابوعلی محمدبن همام)بی .03
کوشش: حسن امین، بیروت: دارالتعارع.اریان الشیعهق(، 4030سیدمحسن) امین، .04  ، به 
، تهووران: مرکووز دائوورة ا دائاارل التعااارف  ااارال اسااالم «ا اان جباااع» ش(،4068انصوواری، حسوون) .05

 المعارع بزرگ اسالمی، اول. 
، تهووران: ا دانشاانامه ج ااان اسااالع«جااا ر  اان رتاادا  ان؟جع؟اااری»ش(، 4070بادکوبووه هووزاوه، احموود) .00

 نیاد دائرة المعارع اسالمی، اول. ب
 ، دیاربکر: المکتبح االسالمیح.التاریب الکتیرتا(،  بخاری، محمدبن اسماعیل)بی .00
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، تحقیوو : ماجووود احمووود تااااریب الکوفاافق(، 4050براقووی نجفوووی، سیدحسووین بووون سوویداحمد) .02
 جا: المکتبح الحیدریح، اول. العطیح، بی

 ران: انتشارات دانشگاه تهران.، تهرجالش(، 4070برقی، احمدبن محمدبن خالد) .06
 ، قم: مؤسسح النشر االسالمی، سوم.قاموس الرجالق(، 4047تستری، محمدتقی) .02
البیوت؟مهع؟ الحیواء  ، قوم: مؤسسوح آلنقد الرجاالق(، 4047تفرشی، سید میرمصطفی حسینی) .07

 الترا ، اول. 
عقایووود ای در شوووناخت  تفسووویر ابوالجوووارود زیوووادبن منووو ر: مقدموووه»ش(، 4070جووورار، مووواهر) .08

 . 82، شماره  ینه پژوهش، ترجمه: محمدکاظم رحمتی، «زیدیه
کوشوش: سیدصوبحی ا اوال الرجاالق(، 4032جوزجانی، ابواسحاق ابراهیم بن یعقوب) .03 ، بوه 

 بدری سامرائی، بیروت: مؤسسح الرسالح، اول.
، قوم: منت   التقال ف  ا اوال الرجاالق(، 4046حائری مازندرانی، ابوعلی محمدبن اسماعیل) .04

 البیت؟مهع؟ الحیاء الترا ، اول. مؤسسح آل
کوشش: علی فاضلی، قم: دارالحدیث، اول.رجال(، 4072حر عاملی، محمدبن حسن) .05  ، به 
 البیت؟مهع؟، دوم.  ، قم: مؤسسح آلوسائ  الشیعهق(، 4040حر عاملی، محمدبن حسن) .00
کوشوش: ، اإلیقاا  مان ال معاف بالترهاان رلا  الرجعافق(، 4055حر عواملی، محمودبن حسون) .00 بوه 

 مشتاق مرفر، قم: دلیل ما، اول.
کوشوش: خالصاف االقاوالق(، 4042حلی، ابومنصور حسون بون یوسوف بون مطهور اسودی) .02 ، بوه 

 جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسح نشر الفقاهح، اول.
 ، نجف اشرع: المطبعح الحیدریح.مخت؟جع؟ر ب؟جع؟ائر الدرجات(، 4023حلی، حسن بن سلیمان) .06
کوشووش: سووید محمدصووادق بحرالعلوووم، قووم: مکتووب لرجاااق(، 4030خاقووانی، علووی) .02 ، بووه 

 اِعالم االسالمی، دوم.
کووه کاایاف االاارق(، 4034خزاز قمی، علی بون محمود) .07 کوشوش: سویدعبداللطیف حسوینی  ، بوه 

 کمری خوئی، قم: انتشارات بیدار.
کتال ف  استا  الرجالتا(،  خطیب تبریزی، ولی الدین ابوعبداهلل محمدبن عبداهلل)بی .08 به ، اال

 البیت؟ع؟. کوشش: ابواسداهلل بن حاف  محمد عبداهلل انصاری، قم: مؤسسح اهل
کوشش: مجدی بن منصوور سننق(، 4042دارقطنی، ابوالحسن علی بن عمر بن احمد) .23 ، به 

 بن سید شوری، بیروت: دارالکتب العلمیح، اول.
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ات ، قووم: منشووورارشاااد القلااوبق(، 4045دیلمووی، حسوون بوون ابووی الحسوون علووی بوون محموود) .24
 الشریف الرضی.

کوشووش: علووی میاا ان االرتاادال(، 4075الدین ابوعبووداهلل محموودبن احموود) ذهبووی، شوومس .25 ، بووه 
 محمد بجاوی، بیروت: دارالمعرفح، اول. 

کوشوش: عمور تااریب االساالعق(، 4032الدین ابوعبوداهلل محمودبن احمود) ذهبی، شومس .20 ، بوه 
 عبدالسالم تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، اول.

الکاشف ف  معرفاف مان لاه الجوایاف فا  ق(، 4040الدین ابوعبداهلل محمدبن احمد) ، شمسذهبی .20
کوشش: محمد عوامح و احمد محمد نمر الخطیب، جوده: دارالقبلوح للپقافوح الکتال الستف ، به 

 االسالمیح و مؤسسح علوم القرآن، اول.
جوا:  ، بیلقار نالتااردات فا  غجیاال اق(، 4030را ب اصفهانی، ابو القاسوم حسوین بون محمود) .22

 دفتر نشر الکتاب، دوم.
 ، بیروت: دارالعلم للمالیین، پنجم.االرالعم(، 4873زرکلی، خیرا لدین) .26
 ، قم: چاپخانه پیروز.المامع ف  الرجالش(، 4080زنجانی، موسی) .22
 ، بیروت: داراالضواء.موسورف طتقات الاق ا ق(، 4053سبحانی، جعفر) .27
کتاب، دوم. دنیا در پایان تاریب بااگشت به ش(،4072سلیمیان، خدامراد) .28  ، قم: بوستان 
کوشوش: االنساابق(، 4037سمعانی، ابوسعد عبدالکریم بن محمودبن منصوور تمیموی) .63 ، بوه 

 عبداهلل عمر بارودی، بیروت: دارالجنان، اول.
 ، قم: مؤلف، اول.نشو  التذاهال والاجا االسالمیفق(، 4047شاکری، حسین) .64
کیالنووی، التلاا  والنباا تا(،  شهرسووتانی، محموودبن عبوودالکریم)بی .65 کوشووش: محموود سووید  ، بووه 

 بیروت: دارالمعرفه.
، قوووم: پژوهشوووگاه علووووم و تبلیااا  تااااریخ  نشاااانه هاااای ظ ااا رش(، 4072صوووادقی، مصوووطفی) .60

 فرهنگ اسالمی، دوم.
 ، قم: انتشارات اعلمی، دوم.تأسیس الشیعه الکراع لعلوع االسالعش(، 4022صدر، سیدحسن) .60
ب؟جع؟ااائر الاادرجات الکتااجی فاا  فضااائ   ل ق(، 4030سوون بوون فووروا)صووفار، ابوووجعفر محموودبن ح .62

کوچه با ی، تهران: مؤسسح االعلمی.مبتد؟ص؟ کوشش: حسن   ، به 
کوشوووش: احمووود الاااواف  بالوفیااااتق(، 4053صوووفدی، صوووالح الووودین خلیووول بووون ایبووو ) .66 ، بوووه 

 االرناؤوط و ترکی مصطفی، بیروت: دار احیاء الترا .
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، تهوران: ا دانشانامه ج اان اساالع«جا ج ن یاید جعاا » ش(،4070اهلل) صفری فروشانی، نعمت .62
 بنیاد دائرة المعارع اسالمی، اول.

 ، قاهره: دارالحرمین.التعم  االوسطق(، 4042طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد) .67

 ، بیروت: مؤسسح االعلمی، اول.ممتع التیانق(، 4042طبرسی، ابوعلی فنل بن حسن) .68
کوشووش: صوودقی جمیوول عطووار، جااامع التیااانق(، 4042طبووری، ابوووجعفر محموودبن جریوور) .23 ، بووه 

 بیروت: دارالفکر. 
کوشووش: سوویداحمد حسووینی و محمووود ممتااع التبااجینق(، 4037طریحووی، فخرالوودین) .24 ، بووه 

 جا: مکتب النشر الپقافح االسالمیح، دوم. عادل، بی
کوشوووش: سیدحسووون ت اااذیال اال کااااعش(، 4062طوسوووی، ابووووجعفر محمووودبن حسووون) .25 ، بوووه 

 ، تهران: دارالکتب االسالمیح، چهارم.موسوی خرسان
 ، قم: مؤسسح النشر االسالمی.الخالف ق(،4032طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن) .20
کوشش: عباداهلل طهرانوی و علیالایتفق(، 4044طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن) .20 احمود  ، به 

 ناصح، قم: مؤسسح المعارع االسالمیح، اول.
 ، قم: دارالپقافه، اول.مال االق(، 4040طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن) .22
کوشش: جواد قیوومی اصوفهانی، قوم: رجالق(، 4042طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن) .26 ، به 

 مؤسسح النشر االسالمی، اول.
ااااال در تقجیاااار رقایااااد اسااااالعتا(،  طّیووووب، سووووید عبدالحسووووین)بی .22 ، تهووووران: انتشووووارات کلاااا  الطی 

 کتابفروشی اسالم، سوم.
 ، قم: انتشارات نوید اسالم، اول. چ ارده ن ر پاک ش(،4074عقیقی بخشایشی،عبدالرحیم) .27
کوشووش: عبوودالمعطی اموووین کتاااب الضااعاا  الکتیاارق(، 4047عقیلووی، محموودبن عموورو) .28 ، بووه 

 قلعجی، بیروت: دارالکتب العلمیح، دوم.
کوشووش: سیدهاشووم رسووولی محالتووی، تهووران: تاساایرتا(،  عیاشووی، محموودبن مسووعود)بی .73 ، بووه 

 المکتبح العلمیح االسالمیح.
، قووم: منشووورات الشووریف روضااف الااواررینتا(،  فتووال نیشووابوری، ابوووعلی محموودبن حسوون)بی .74

 الرضی.
کوشووش: مهوودی کتاااب العااینق(، 4038فراهیوودی، ابووی عبوود الوورحمن خلیوول بوون احموود) .75 ، بووه 

 مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم: دارالهجرة.
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کوالتعرفااف و التاااریبق(، 4034فسوووی، ابویوسووف یعقوووب بوون سووفیان) .70 کوورم ضوویاء ، بووه  شووش: ا
 عمری، بیروت: مؤسسح الرسالح، دوم.

، بیووووروت: القاااااموس التباااایطتووووا(،  فیروزآبووووادی شوووویرازی، مجدالوووودین محموووودبن یعقوب)بی .70
 دارالعلم للجمیع. 

بعا  ماالاال النواصاال فا  نقا  ش(، 4072قزوینی رازی، نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل) .72
 ارموی، تهران: انجمن آثار ملی، اول.الدین محد   ، چا  میر جاللبع  فضائح الجواف 

االربعاااین فااا  اماماااف االئتاااف ق(، 4047قموووی شووویرازی نجفوووی، محمووودطاهر بووون محمدحسوووین) .76
کوشش: سیدمهدی رجائی، قم: سیدمهدی رجائی، اول.الطاهجین  ، به 

کوشش: سیدطیب موسووی جزائوری، قوم: تاسیر قت ق(، 4030قمی، علی بن ابراهیم)  .72 ، به 
 دارالکتاب، سوم.

کوشوش: رجاالش(، 4007ی، محمودبن عمور)کش .77 ، )تلخویر( محمودبن حسون طوسوی، بوه 
 حسن مصطفوی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.

کوشش: علیالکاف  ش(،4062کلینی، ابوجعفر محمدبن یعقوب) .78 کبور  فواری، تهوران:  ، به  ا
 دارالکتب االسالمیه.

، ترجمووه: اماااع مبتااد باااقر منخسااتین اندیشااه هااای شاایع : تعااالی  ش(، 4074الالنووی، ارزینووا آر) .83
 ای، تهران: فرزان روز، اول.  فریدون بدره

کوشووش: ابوالحسوون شووعرانی و شاارا اصاا ل الکاااف ق(، 4054مازنوودرانی، محمدصووالح) .84 ، بووه 
 سیدعلی عاشور، بیروت: دار احیاء الترا  العربی، اول.

احموووودبن ، طبووووع قوووودیم بخووووت تنقاااایح التقااااال فاااا  رلاااا  الرجااااالتا(،  مامقووووانی، عبووووداهلل)بی .85
 نا. جا: بی محمدحسین زنجانی، بی

کوشش: محمدکاظم رحمان ستایش، ا الوجی ل ف  الرجالق( 4053مجلسی، محمد باقر) .80 ، به 
 تهران: سازمان چا  و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اول. 

کوشش: محمدباقر بهبودی، بیروت: مؤسسوح بباراالنوارق(، 4030مجلسی، محمدباقر) .80 ، به 
 فاء و دار احیاء الترا  العربی، دوم.الو

کوشوش: بشوار ت اذیال الکتاالق( ، 4038-4037الدین ابوالحجواج یوسوف) مزی، جمال .82 ، بوه 
 عواد معروع و شعیب االرنؤوط، بیروت: مؤسسح الرسالح، سوم.

، بیوروت: المامع ال؟جع؟ابیحتا(،   مسلم نیشابوری، ابوالحسین بن حجاج بن مسلم قشیری)بی .86
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 دارالفکر.
کوشوش: جوواد قیوومی اصوفهانی، التا ارق(، 4048ی، ابوعبداهلل محمودبن جعفور)مشهد .82 ، بوه 

 قم: نشر قیوم، اول.
 بیروت: دارالزهراء، دوم. رل  اإلماعاق(، 4035مرفر، محمدحسین) .87
 ، قم: انتشارات انصاریان. رقاید االمامیهتا( ،  مرفر، محمدرضا)بی .88
مشووووهد: الجامعووووح الرضووووویح للعلوووووم ، التاساااایر و التاسااااجون ق(،4047معرفووووت، محموووودهادی) .433

 االسالمیح، اول.
شرا االختار ف  فضائ  االئتاف ق(، 4040م ربی، ابوحنیفه نعمان بن محمدبن حیون تمیمی) .434

کوشش: سیدمحمد حسینی جاللی، قم: مؤسسح النشر االسالمی، دوم.االط ار  ، به 
 چا  دوم.، بیروت: دار المفید، االرشاد (،ا4040مفید، محمدبن محمدبن نعمان) .435
، بووه جوابااات اهاا  التوصاا  فاا  العاادد و الج یاافق(، 4040مفیوود، محموودبن محموودبن نعمووان) .430

 کوشش: مهدی نجف، بیروت: دارالمفید، دوم.
 ، تهران: دارالکتب االسالمیح. تاسیر نتونهش(، 4020مکارم شیرازی، ناصر) .430
کتااااب الرجاااالق(، 4042موحووود ابطحوووی، سووویدمحمدعلی) .432 قوووم: ، ت اااذیال التقاااال فااا  تنقااایح 

 سیدمحمد موحد ابطحی، اول.
 نجف اشرع: مطبعح اآلداب، اول.اقات الجوالا ش(، 4072موسوی اصفهانی، سیدحسن) .436
روضاات المناات فا  ا اوال العلتاا  ق(، 4044موسوی خوانسواری اصوفهانی، سویدمحمدباقر) .432

 ، بیروت: الدار االسالمیح، اول.والسادات
 نا، پنجم. جا: بی ، بیالبدی  معم  رجالق(، 4040موسوی خوئی، سیدابوالقاسم) .437
گلپایگووووانی، سووووید محمدرضووووا) .438 کوشووووش: موسووووی ارشاااااد السااااائ ق(، 4040موسوووووی  ، بووووه 

 مفیدالدین عاصی عاملی، بیروت: دارالصفوة، اول.
کارشناسی ، پایانغااالت در دو قااجن اول همااجیش(، 4022میوور ابووو القاسوومی، رقیووه) .443 ارشوود،  نامووه 

 لوم انسانی.تهران: دانشگاه تربیت مدرس/ دانشکده ع
 ، قم: مؤسسح النشر االسالمی، پنجم.رجالق(، 4046نجاشی، ابوالعباس احمدبن علی) .444

کوریم، قوم: انووار الایتاف ق(،4055نعمانی، محمدبن ابوراهیم) .445 کوشوش: فوارس حسوون  ، بوه 
 الهدی، اول.

البیووت؟مهع؟  ، قووم: مؤسسووح آلخاتتااف مسااتدرک الوسااائ ق(،  4046نوووری طبرسووی، حسووین) .440
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  ، اول.الحیاء الترا
کبیر محمدبن محمودبن احمودبن اسوحاق) .440 کرابیسی، ابواحمد حاکم  ق(، 4032نیشابوری 

کویوت: دارالخلفواء، ]چوا  شعار اصباب البدی  کوشش: عبدالعزیز بن محمد سرحان،  ، به 
 مجدد[ بیروت: دارالبشائر االسالمیح، اول.

ق(، 4053نیلوووی نجفوووی، سووویدبهاءالدین علوووی بووون عبووودالکریم بووون عبدالحمیووود حسوووینی ) .442
 ، قم: مؤسسح االمام الهادی؟ع؟، اول. منتخال االنوار التضیئف

ساجور ق(، 4056نیلی نجفی، سیدبهاءالدین علی بون عبودالکریم بون عبدالحمیود حسوینی) .446
کوشووش: قوویس عطووار، قووم: دلیوول مووا، اهاا  االیتااان فاا  رالمااات ظ اا ر صااا ال ال ماااند ، بووه 

 اول.
 ، تهران: انتشارات بعپت.ع و مذاهال اسالم تاریب رل  کالش( ، 4062ولوی، علی محمد) .442
کوشش: عبداهلل احمد حسن، بیروت: تاریب تا(، یحیی بن معین  طفانی ب دادی)بی .447 ، به 

 دارالقلم. 
 ، بیروت: دارصادر. تاریبتا(،  یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب بن واضح)بی .448

120.  Jafri, S. Husain M. (1981), The Origins and Early Development of Shi'a 

Islam, London and New York: Longman. 
121.  Modarressi, Hossein (2003), Tradition and Survival a bibliographical 

survey of early Shi'ite literature, Oxford: One World. 


