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ّ
شخصیتهایی که در آغاز غیبت امام زمان؟جع؟ ،تضعیم اعتقادی و تردید نسبت به پذیرش
یکی از
ّ
امام َّحی در جامعه شیعه را موجب شد« ،جعفر بن علی» ،ملقب به «کذاب» است .جعفر به دلیل موقعیت
خانوادگی و اجتماعی خود ،زمینه ساز انحراف و تحیر در بین شیعیان شد .این نوشتار از طریق جمتآوری
اطالعات کتابخانهای ،با روش توصیفی-تحلیلی ،مبتنی بر منابت تاریخی و روایی ساماندهی شده است.
سؤال اصلی ،چیستی شخصیت جعفر بن علی و تاثیر وی بر آغاز غیبت است .نتایج داللت دارند که جعفر
بن علی در دو بخش «عقیده» و «عمل» ،دارای انحرافات چندی بوده است.
بررسی تحلیلی -تاریخی شخصیت جعفر بن علی و گستردگی منابت پژوهش پیشرو ،به یافتههای
جدید در این نوشتار منجر شده است .عالوه بر آن ،تاثیر جعفر بر جامعه شیعی در دوران آغازین غیبت در
این مقاله ،از مباحث کمتر پرداخته شده در بحث از شخصیت جعفر است.
واژگان کلیدی :جعفر کذاب ،تحیر ،نیابت ،جعفر تواب ،دوران آغازین غیبت ،رفتارشناسی.
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مقدمه

مطالعات تاریخی نشان میدهند که عدهای همچون زید بن علی؟ع؟ (مفید :1413 ،ج،2

ص)248-244؛ محمد بن عبداهلل بن حسن«نفس زکیه» در کوفه (جعفریان :1391 ،ص )67و
اسماعیل بن جعفر (مفید :1413 ،ج ،2ص)293-291؛ با توجه به برخوداری از جایگاه
اجتماعی ،سیاسی ،موقعیت علمی یا خانوادگی خود؛ نقش مهمی در بزنگاههای تاریخی شیعه

اثناعشری داشته و در مواردی ،خود یا داعیان آنها تحول و پیدایش جریانهای فکری جامعه را
باعث شدهاند .یکی از بزنگاههای مهم تاریخی شیعه اثناعشری دوران آغازین غیبت است .با

ورود واژه «غیبت» در بیان حضرات معصوم؟مهع؟ ،از پیچدگیهای خاص این دوره و چالشهای
پیش روی شیعه پرده برداری شد .کانون اصلی این حیرت و سرگردانی را شناخت و پذیرفتن امام

زمان؟جع؟ بیان کردهاند .افزون بر آن ،ادعای امامت شخصیتی است از نزدیکان حضرت،

بهعنوان امام که خطری بزرگ برای اعتقاد شیعه داشته است.

یکی از شخصیتهایی که میتوان وی را زمینهساز جریان فکری خاص ،در مذهب شیعه در

اوایل غیبت صغرا دانست؛ «جعفربنعلی الهادی» است .با توجه به موقعیت خانوادگی

جعفربنعلی در آن برهه از تاریخ ،توجه ویژه حکومت عباسی به وی و نیز داشتن برخی عقاید

خاص ،موجب شد تا اولین چالش در جامعه شیعی در دوران آغازین غیبت صغرا به وقوع پیوندد.

از آنجا که در برخی روایات و نقلهای تاریخی یکی از موانت بر سر راه شیعیان برای پیوستن و
اعتقاد به امام زمان را فرزند امام هادی؟ع؟ دانستهاند؛ ضرورت پرداختن به این شخصیت بیش

از پیش نمایان میشود.
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بررسیها در زمینه پیشینه موضوع نشان میدهد که مطالعه و پژوهش در مورد شخصیت جعفر

بن علی ،آرا و عقاید خاص وی و همچنین تاثیرگذاری او بر پیدایش جریانهای فکری؛ همواره

مورد توجه پژوهشگران بوده است.

مطالب مذکور دو گونه است :در برخی منابت ،گذرا از جعفر بن علی سخنی به میان آمده است؛

همچون المقاالت و الفرق سعدبن عبداهلل اشعری (اشعری :1361 ،ص )330و فرق الشیعه
نوبختی (نوبختی ،بیتا :ص )95که بهصورت خیلی کلی به مباحث جعفر پرداختهاند .برخی
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منابت نیز به صورت اختصاصی به شخصیت جعفر پرداختهاند؛ همچون کتاب طهر مطهر ،نوشته

رفیت الدین رفیعی که از ابتدا تبرئه جعفربن علی را بنا داشته و به دیدگاه مخالفان نگاه عمیقی

ّ
شخصیت جعفر بن علی
نداشته است (رفیعی .)1395 :همچنین مقاله «کاوشی در بازشناسی

الهادی؟ع؟» (شافت و احمدی کچایی :1396 ،ص)22-5؛ مقاله مذکور بقای انحراف جعفر بن

علی و بیشتر جنبه انحراف جعفر را بررسی کرده است .همچنین میتوان به مقاله قدرت اهلل
ّ
شخصیت و عملکرد جعفر بن علی الهادی؟ع؟» (غلمانی :1392 ،ص)96-77؛
غلمانی «بررسی

اشاره کرد که مقالهای توصیفی است و به جنبههای گونا گون جعفر بن علی پرداخته است.

ویژگی نوشتار پیشرو ،تحلیل شخصیت جعفربن علی از حیث کذاب بودن یا تواب بودن ،به

همراه تاثیر وی بر دوران آغازین غیبت امام عصر؟جع؟ و انحراف شیعیان است.
 .1زیست نامه جعفر بن علی

ّ
شخصیت جعفر بن علی به صورت پرا کنده در کتابهای تراجم
تمامی گزارشها در مورد

(کشی :1409 ،ج ،1ص)290؛ نسب شناسی (فخررازی :1409 ،ص )78و تاریخ عمومی (مفید،

 :1314ج ،2ص )312بیان شده و البته این منابت بیشتر به انحرافات وی پرداختهاند .با وجود
این ،درباره ّ
فعالیتهای وی پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ و آغاز غیبت صغرا به ابعاد دیگری

ّ
شخصیت و زندگانی او ،هر چند کوتاه اشاراتی شده است.
از

جعفر بن علی ،مشهور به «ابوعبداهلل» از فرزندان امام هادی؟ع؟ است .جعفر در منابت شیعی،
ّ
به دلیل ّادعای کذب امامت و همچنین انکار وجود فرزند برای امام عسکری؟ع؟ ،به «کذاب»

مشهور است (کلینی :1407 ،ج ،1ص505؛ فخر رازی :1409 ،ص 78؛ ابن عنبه :1430 ،ص 199؛

امین :1406 ،ج  ،6ص  )425است .از مهمترین القاب وی « ّ
ابوکرین» 1است (حبیب آبادی،

 :1351ج ،3ص987؛ عمری :1380 ،ص 134-131و ابن عنبه :1430 ،ص .)199در مورد تاریخ
__________________________________
« . 1کر» یعنی شصت و کرتین ،یعنی  120که بر کثرت فرزند برای جعفر داللت می کند .شتیخ عبتاس قمتی هتم بتدین مطلتب

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

راوندی :1409 ،ج  ،1ص 269-268؛ طبرسی ،بیتا :ج  ،2ص  318و صدوق :1395 ،ج  ،1ص
 .)319البته جعفر نزد فرزندان و پیروانش به «زکی» و « ّتواب» ملقب ( عرشی :1939 ،ص 51و

اشاره کرده است (قمی :1372 ،ج ،2ص.)690
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ّ
نخستین دوران زندگی وی ّاطالعی در دست نیست .برخی از
دقیق تولد جعفر و سالهای
ِ
پژوهشگران معتقدند که جعفر در  45سالگی ،یعنی در سال 271ق وفات یافت (شهرستانی،
ّ
 :1361ص ،45پاورقی 1و غلمانی :1392 ،ص .)96-77بر این اساس ،تولد وی باید در حدود
سال  226ق باشد (العمری = العلوی :1380 ،ص)135-134؛ اما با توجه به این که برخی از
ّ
منابت ،جعفر را از امام عسکری؟ع؟ کوچکتر میدانند؛ جعفر میبایست پس از سال  232ق متولد

شده باشد (مفید :1314 ،ج ،2ص 320-314؛ کلینی :1407 ،ج  ،1ص 326و خصیبی:1411 ،

ص .)386با توجه به روایات متعدد از امام هادی؟ع؟ دال بر امامت امام حسن عسکری؟ع؟ به
عنوان بزرگترین فرزند زنده (مفید :1314 ،ج ،2ص)320-314؛ سال والدت جعفر بعد از سال

232ق خواهد بود.

بنابر آنچه در منابت آمده ،مادر جعفر ،غیر از مادر امام حسن عسکری؟ع؟ بوده است (اشعری،

 :1361ص .)330در برخی منابت روایی ،از همسر امام هادی؟ع؟ به عنوان «حدیث» (سوسن) یاد
شده است (کلینی :1407 ،ج ،1ص)503؛ ّاما اقدامات جعفر در مقابل حدیث ( ّادعای ارث و

تحریک حکومت برای تفتیش منزل امام؟ع؟) (طوسی :1425 ،ص 107-106و کلینی:1407 ،

ج ،1ص)505؛ گویای آن است که او مادر جعفر نبوده است (العمری = العلوی :1380 ،ص.)330
برخی منابت تاریخی ،مادر جعفر را «حدق» نام بردهاند که کنیز بوده است (همان).

 .2فرزندان جعفر بن علی

در منابت شیعی ،تعداد فرزندان ذکور جعفر را شش یا هشت تن دانستهاند (ابن رشد قمی،
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 :1378ج ،2ص .)465فرزندان جعفر ،به دلیل انتساب به امام رضا؟ع؟ ،به «بنو رضی»
بیتا :ص95؛ ابن عنبه :1430 ،ص189؛ قمی :1379 ،ج،1
(العمری :1380 ،ص211؛ نوبختی ،

ص163؛ طوسی :1425 ،ص142و صدوق :1395 ،ج ،1ص)261؛ یا «رضویون» (ابن عنبه،

همان :ص)199؛ مشهورند .از فرزندان مشهور جعفر ،میتوان به ابورضا محسن بن جعفر (که در

ایام المقتدر باهلل عباسی در دمشق به سال  300خروج کرد) و همچنین به عیسی بن جعفر (فردی
عالم ،فاضل و استاد ابومحمد هارون بن موسی تلعکبری) اشاره کرد (قمی :1379 ،ج،3

ص .)1894فخر رازی اسامی بیشتر فرزندان جعفر را در کتاب «شجره مبارکه» بیان کرده است
118

(فخررازی :1409 ،ص.)79
 .3دیدگاه معصومان؟مهع؟ درباره جعفر بن علی

از آنجا که معصومان از پیامبر اکرم؟لص؟ تا امام عصر؟جع؟ ،همواره رهبری دینی و دنیوی
جامعه را بر عهده داشتهاند1؛ بر خود الزم میدانستند .در بزنگاهها و مقاطت حساسّ ،
حتی قبل از

وقوع (حادثهای که خطر انحراف جامعه از مسیر درست احتمال داده میشود)؛ از سوی آنان هشدار

الزم داده شود تا جامعه اسالمی درفتنهها ،مسیر هدایت را به سالمت بپیماید .درباره شخصیت

جعفر نیز ،روشنگری ائمه را به خوبی میتوان مالحظه کرد .به این دلیل که جعفر بن علی از
بستگان درجه اول خاندان امامت بوده و در برههای از تاریخ حیات خودّ ،ادعای امامت کرده است؛

توجه معصومان؟مهع؟ قرار گرفته و ّ
بهیقین این فرد باید مورد ّ
صحت و سقم ّادعای وی به شیعیان
ّ
گوشزد گردد .براساس گواهیهای تاریخّ ،
حتی قبل از تولد جعفربنعلی ،معصومان؟مهع؟ ،درباره وی
بیاناتی داشتهاند که خطر انحرافات اعتقادی و اخالقی وی به امامیه گوشزد شده است .البته این
خطر از سوی جعفر برای جامعه امامیه ،به دلیل این که وی از نزدیکان خاندان امامت است،
حساسیت بیشتری داشت؛ زیرا احتمال فراوان بود که ّ
عدهای از افراد سطحی نگر به دلیل این

انتساب ،رفتار و کردار جعفر را صحیح بدانند و او را الگوی مناسبی برای خود در امور دینی و اعتقادی
قرار دهند .تأ کید ائمه؟مهع؟ بر بیان انحرافات جعفر و خطر او برای امامیه ،به قبل و بعد از والدت
وی مربوط بوده؛ ّاما پس از والدت و هویدا شدن کردار و رفتار منحرف وی ،برخورد معصومان؟مهع؟
شدیدتر گردید.

(التعریفات ،جرجانی :1405 ،ج ،1ص 28و قواعد المرام فتی علتم الکتالم ،بحرانتی :1406 ،ج ،1ص .)174در تعر یتف ختاص

امامت گفته شده استت « :امامتت ،رهبتری عمتومی در امتور دیتن و دنیتا و بترای فتردی از افتراد بته عنتوان نیابتت از پیتامبر؟لص؟
ّ
است» (باب الحادی عشر ،حلی :1413 ،ج ،1ص 66و ارشاد الطالبین ،الفاضل المقداد :1405 ،ج ،1ص325ت  .)326یکی
از وظتتتایف امتتتام« :محافظتتتت و پاستتتداری از کیتتتان آموزههتتتای دینتتتی و جلتتتوگیری از وقتتتوع تحریتتتف و بتتتدعت در آنهتتتا اس تتت»

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

__________________________________
 . 1در تعریف عتام «امامتت» گفتته شتده استت« :امتام کستی استت کته دارای رهبتری عمتومی در مستائل دینتی و دنیتوی باشتد»

(سبحانی ،جعفر ،االلهیات ،:1412 ،ج ،4ص ،16انتشارات مرکز العالمی للدراسات االسالمیه).
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ّ
الف) روایات مربوط به پیش از تولد

ّ
متن و فحوای روایاتی که پیش از تولد جعفر درباره وی بیان شده ،کامال یکساناند .عمده این
روایات از رسول ا کرم؟لص؟ و امام ّ
سجاد؟ع؟ است که مهمترین آنها در منابت معتبر شیعی ،از

جمله کمال ّالدین و تمام النعمه شیخ صدوق و الخرائج و الجرائح قطب ّالدین راوندی نقل
شدهاند .همچنین طبرسی در اعالم الوری اینگونه آورده است که امام ّ
سجاد؟ع؟ میفرمایند:
...پدرم از پدرش و او نیز از رسول اکرم؟لص؟ روایت کرده است :زمانی که فرزندم ،جعفر
ّ
ّ
بن محمد متولد شد او را «صادق» بنامید؛ چرا که پنجمین نسل از فرزندان او متولد می
شود که نام او نیز جعفر است و ّادعای امامت میکند و بر خداوند دروغ میبندد و او نزد
ّ
خداوند« ،جعفر کذاب» است ...با پدرش مخالفت میکند و بر برادر خود حسادت می
ّ
ورزد... .گویا جعفر کذاب را میبینم که طاغوت زمانش را برای تفتیش امر ولی اهلل وادار
میکند .جعفر به والدت آن حضرت جاهل و ناآ گاه است و اگر به او دست یابد ،به قتل او

حریص و به میراث او چشم طمت دوخته است تا آنکه آنها را بدون حق بگیرد و

تصاحب کند (طبرسی :1403 ،ج  ،2ص .)194

همچنین امام ّ
سجاد؟ع؟ در جواب راوی که پرسید :یابن رسول اهلل! آیا این امر واقت میشود؟

فرمود« :بله به خدا سوگند این مکتوب است در صحیفهای که در پیش ماست و در آن صحیفه

هر چه از سختیها پس از رسول خدا؟لص؟ بر ما میگذرد ،مذکور است» (صدوق :1395 ،ج،1
ص320-319؛ طبرسی :1403 ،ج ،2ص195؛ طبرسی ،بیتا :ج ،2ص248؛ ابن شهرآشوب،
 :1379ج ،4ص 272و راوندی :1409 ،ج ،1ص.)269-268
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ب) روایات مربوط به بعد از والدت

از آن جا که جعفر بن علی ،امام هادی؟ع؟ ،امام عسکری؟ع؟ و امام عصر؟ع؟ را درک کرده
است ،در این بند میتوان کالم این سه امام درباره وی را مورد بررسی قرار داد .با ّ
توجه به
تالشهای جعفر در ّادعای امامت ،هر یک از معصومان؟مهع؟ به تناسب انحرافات جعفر با وی
برخورد کرده است.

جعفر تا دوره جوانی خود را در زمان حیات پدر سپری کرد و در زمان شهادت امام هادی؟ع؟ در

سال  254ق 28 ،سال داشت .شیخ صدوق نقل میکند:
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ّ
هنگامی که جعفر متولد شد ،همه اهل خانه به جز امام هادی؟ع؟ خوشحال بودند.
ّ
درباره علت عدم خوشحالی امام از ایشان سؤال میشود؛ امام در پاسخ میفرماید« :او
خلق فراوانی را گمراه خواهد کرد» (مسعودی :1362 ،ص239؛ صدوق :1395 ،ج،1

بیتا :ص.)132
ص321؛ طوسی :1411 ،ص 226و ابن عبد الوهاب 

در منابت تاریخی چنین آمده که جعفر در دوره جوانی ،با افرادی که از سوی امام هادی؟ع؟

طرد شدند؛ طرح دوستی ریخته بود و همین رویکرد و دوستی با افراد مورد لعن امام هادی؟ع؟،

یکی از عوامل انحراف وی شمرده شده است .از اینرو ،امام هادی؟ع؟ به یارانش چنین دستور
میدهد:

از پسرم ،جعفر اجتناب کنید .او برای من به منزله پسر نوح است (معروف الحسینی،

 :1370ج ،2ص)534؛ که خداوند در مورد او فرمود« :ای نوح! او از کسان تو نیست؛ که
آن ،عملی غیرصالح است» (هود 42 :و خصیبی :1411 ،ص .)382-381همچنین در
جایی دیگر چنین فرمود« :همانا جعفر دشمن است؛ اگر چه فرزند من است ...حسن امام

بعد از من است» (همان ،ص )320و نیز فرمود :از تعالیم دین خارج است و زیر بار فرمان
من نیست (صدر :1412 ،ج ،1ص.)299

بعد از شهادت امام هادی؟ع؟ و در زمان امامت امام عسکری؟ع؟؛ از آنجا که جعفر در غصب

مقام امامت طمت کرده بود ،با امام عسکری؟ع؟ رفتاری خصمانه داشت .امام عسکری؟ع؟

نسبت بین خود و جعفر را مانند رابطه فرزندان حضرت آدم دانسته و فرمودند:
ِ

به خدا سوگند َّمثل من و اوَّ ،مثل هابیل و قابیل از فرزندان آدم است ،آن جا که قابیل

بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟ ،جعفر بر ّادعای امامت خود مصممتر شد؛ بهگونهای که

درصدد برآمد از طریق مکاتبه با شیعیان ،نظر آنان را به خود جلب کند .با این انگیزه نامهای به

احمد بن اسحاق قمی فرستاد و از وی اموال اهالی قم را طلب کرد .احمد نیز نامهای به محضر

امام عصر؟جع؟ نوشت و نامه جعفر را بر آن الحاق کرد و از حضرت درباره خواسته جعفر پرسید.
پس از ّمدتی جواب نامه از سوی امام؟ع؟ رسید که ایشان در بخشی از نامه ،به موضوع جعفر

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

نسبت به آنچه خداوند از فضلش بر هابیل بخشیده بود ،بر هابیل حسد ورزید و او را به
قتل رسانید و اگر برای جعفر هم زمینهاش آماده بود ،مرا به قتل میرساند؛ ّاما خواست
ّ
خدا چنین نیست که او به این امر موفق گردد (خصیبی :1411 ،ص.)382
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اشاره کرده بودند:

او  ...با عملش بر خدا دروغ بسته و نمیدانم به چه چیزی امید داشته که چنین ّادعایی
کرده است؟! آیا با آ گاهی و فقاهتش در دین؟!  ...یا به علم و دانشش که ّ
حتی اندازه

نماز و اوقات آن را نمیداند! یا به پرهیزکاریاش؟!  ...چهل روز نماز واجب را ترک کرد
 ...و مشروبات در خانهاش نهاده است  ...یا به دلیل آیه و نشانهای؟! ...یا اگر ّ
حجتی
ّ
دارد ،پس آن را اقامه کند؛ یا اگر دلیل و برهانی دارد ،آن را متذکر شود ...او را آزمایش کن

و از او بپرس تا یک آیه از قرآن را تفسیر کند  ...تا قدر و منزلت او را بشناسی و کمبودها و

زشتیهایش بر تو آشکار شود .خداوند  ...از این که امامت و پیشوایی را در دو برادر – جز
امام حسن و امام حسین؟ع؟ ر قرار دهد؛ خودداری کرده است( ...صدوق:1361 ،

ص65؛ طوسی :1411 ،ص ،287ح 246؛ طبرسی ،بیتا :ج ،2ص  468و اربلی:1382 ،
ص.)1024

 .4رفتارشناسی جعفر بن علی

به گواهی منابت ،جعفر برای یاد گرفتن سحر و جادو ،چهل شبانه روز نماز واجبش را ترک کرد و

در این مدت آشکارا محرمات را مرتکب میشد (طوسی :1411 ،ص 176و 290؛ طبرسی ،بیتا:
ّ
ج ،2ص .)470همچنین نقل کردهاند ،آنقدر به شرب خمر اصرار داشت که به «زق الخمر»

(ظرف شراب) شهرت یافته بود (خصیبی :1411 ،ص 328و راوندی :1409 ،ج ،3ص .)682این
نکته قابل تأمل است که چگونه برخی شیعیان ،شخصی را که آشکارا مرتکب فسق و فجور
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میشود ،به امامت پذیرفتند؟! بهویژه آن که در منابت آمده است ،دانشمندانی همچون «علی بن
حسن ّ
فضال» (جاسم :1385 ،ص )106و «علی طاحن» (نوبختی :1969 ،ص 119 _107و
طوسی :1411 ،ص 57-55و  )135به جرگه طرفداران وی پیوستند!

ممکن است این نکته مطرح شود که ،این گزارشها تنها میتواند به امامیه منسوب باشد؛ چرا
ً
که بروز اینگونه رفتارهای ناشایست ،قاعدتا موجب دلزدگی پیروانش میگردید .درنتیجه این

احتمال وجود دارد که این اتهامات از دشمنی میان شیعیان امامیه و پیروان جعفر نشأت گرفته
باشد؛ چنان که در مقابل ،پیروان جعفر نیز نسبت به امام عسکری؟ع؟ و یاران وی القاب و

نسبتهای ناشایستی به کار میبردند (شافت مهرآبادی و احمدی کچایی :1396 ،ص.)22-5
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در پاسخ گفته میشود ،نه تنها از امامیه ،حتی برخی از پیروان امامت جعفر به انحراف اخالقی
وی در جوانی اذعان دارند و ضمن پذیرش انحرافهای وی در این دوره (با ّ
تمسک به عنوان

ّ
مقتضیات جوانی) ،در پی جبران این نقد برآمده و گفتهاند که هر چند جعفر در جوانی دارای

انحرافهای اخالقی بوده است؛ بعدها که به مقام امامت نایل آمد ،از این اعمال و رفتارهای
ناشایست بهطور کامل دست شست! (مدرسی طباطبایی :1388 ،ص .)22البته این ادعای
دست برداشتن جعفر از این اعمال نادرست در هیچ منبعی تایید نشده است.

به این نکته باید توجه کرد که امامان معصوم؟مهع؟ ،ا گر چه همواره وظیفه تربیت و هدایت
َ
ً
َ ُ
ُ َْ ُ ُ
جامعه را بر عهده داشتند؛ بنا بر تصریح قرآن <يا أ ُي َها َْل َ
ذين َآم ُنوْ قوْ أنف َسك ْم َو أ ْهليك ْم نارْ
َ
َو ُق ُ
ود َها ْلناس> (تحریم)6 :؛ به تربیت خاندان و افراد نزدیک خود بیشتر اهمیت میدادند .از
اینرو ،با توجه به آ گاهی کامل معصومان؟مهع؟ به روشها و مسائل تربیتی ،غالب فرزندان و
فرزندزادگان آنان ،افرادی صالح ،وارسته ،پارسا و دارای فضایل واالی اخالقی و معنوی بودهاند.

در عین حال ،تربیت صحیح ،مانت آزادی و اختیار در انتخاب راه نیست؛ چنان که احتمال دارد

افرادی که از زمینه تربیت صحیح در خانواده برخوردارند ،بر اثر عدم مراقبت و عدم رعایت مسائل

اخالقی و اعتقادی به انحراف و گمراهی کشیده شوند .پیامبران و امامان با این که در تربیت

فرزندان خود بر اساس موازین صحیح تربیتی و االهی تالش و اهتمام داشتهاند؛ بعضی از فرزندان
ایشان بر اثر حسادتّ ،
حب مقام ،دوستی با افراد گمراه و یا دسیسه مادرانشان دچار انحراف

شدند .از اینرو ،برخی از فرزندان و بستگان پیامبران و امامان ،با وجود ارتباط با خلفای االهی از
راه راست منحرف گشتهاند؛ همانند قابیل فرزند آدم؟ع؟ ،کنعان فرزند نوح؟ع؟ و پسران
بودهاند:

 .1حسن افطس ،1فرزند علیاصغر بن علیبنالحسین؟ع؟؛

__________________________________

« .1حسن» را بدین دلیل «افطس» می گفتند که قصبه بینی وى پهتن و منبستط بتود و هتیچ ارتفتاعی در قصتبه انتف نداشتت.
گویند این انتشار و انفراش بینی وى مادرزاد بوده است و عرب چنتین کستی را از متردان «افطتس» و از زنتان «فطستا » گوینتد .از

اینجا است که اعقاب ،اوالد و احفاد حسن افطس را «بنواالفطسو» یا «افاطسه» متینامنتد (شتیخ مفیتد1413 ،ب :ص253؛

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

یعقوب؟ع؟ .در خاندان امامت هم افرادی مانند نامبردگان ذیل از منحرفان روزگار خویش

نوبختی ،1969 ،ص68؛ شوشتری :1410 ،ج ،6ص 294و خویی :1403 ،ج ،10ص.)144
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 .2عبداهلل افطح ،1فرزند فرزند امام صادق؟ع؟؛

 .3محمدبن اسماعیل و برادرش علی ،2دو نوه امام صادق؟ع؟؛

 .4محمدبنجعفر (شهرستانی :1364 ،ج ،2ص ،)632فرزند امام صادق؟ع؟؛
ّ
زیدالنار (مجلسی :1363 ،ج ،43ص ،)231برادر امام رضا؟ع؟؛
.5

 .6جعفربنعلی فرزند امام هادی؟ع؟ (مسعودی :1362 ،ص.)447
از:

بررسی ،مهمترین عوامل انحراف چنین افرادی را میتوان چهار عامل مهم دانست که عبارتند

الف) همنشینی با بدان

بسیار دیده میشود که ّ
حتی افرادی که از زمینه تربیت صحیح برخوردارند ،بر اثر «دوستی با
افراد ناشایست» به انحراف کشیده شدهاند .انحراف برخی از فرزندان ّ
ائمه به همین دلیل بوده
است .این موضوع یکی از نکات مهم در روابط اجتماعی است که قرآن کریم در آیات  28و 29
سوره «فرقان» آن را مورد تأ کید و توجه قرار داده است .همچنین امام علی؟ع؟ در مورد ّ
اهمیت
این نکته فرمودند« :ايا ک و معاشره االشرار فاّنم کالنار مباشرهتا حترقتمأ؛ از معاشرت با بدان دوری
کن؛ چرا که آنها همانند آتشاند که نزدیک شدن به آن میسوزاند» (تمیمی آمدی :1366 ،ج،1

ص.)166

فارس بن حاتم و
جعفر بن علی نیز از طریق دوستی و همنشینی با افراد ناشایست ،از جمله ِ

طرفداران او (امینی :1416 ،ج ،5ص)249؛ علی بن طاحی الخزاز (شهرستانی :1364 ،ج،1
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ص 200-199و نوبختی :1969 ،ص)108-107؛ همچنین همنشینی و ارتباط با دستگاه خالفت
عباسی (طوسی :1411 ،ص 74و هاشم معروف :1370 ،ج ،2ص)535-534؛ از مسیر امامت

منحرف شد و به جرگه همنشینان خویش پیوست.
__________________________________

« .1افطح» به معنای پهن پا ،پهن سر و یا پهن بینی است (همان).

 .2امام کاظم؟ع؟ میدانست که علی در ازای پول هر کاری می کند .لذا برای او  300دینار و  4000درهم توسط برادرش ،محمد
بن جعفر فرستاد و برایش پیام داد که «اجعل هذا فی جهازک و التؤتم ولدی؛ این پول را به عنوان خترج ستفر ،بتا ختودت ببتر ،و
فرزندانم را یتیم نکن» (مجلسی :1403 ،ج ،48ص.)210
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ب) نقش حسادت در انحراف جعفر بن علی

ّ
«حسادت» از جمله عوامل انحراف افراد است و در مورد جعفر بن علی نیز این نکته امری مسلم
است .حسود حاضر است برای نابودی محسودّ ،
حتی خود را به هالکت برساند! در ذیل روایتی از
امام ّ
سجاد؟ع؟ به نقل از پیامبر ا کرم؟لص؟ درباره جعفر بن علی ،چنین مالحظه میشود...« :
احلاسد الخيه...؛ او نسبت به برادرش حسادت ورزید» (حائری یزدی :1423 ،ج ،1ص .)199امام

صادق؟ع؟ فرمود« :ليس منا اال له عدو من اهل بيته؛ همه خاندان ما دشمنی در میان بستگان
خود دارند» (بحرانی :1382 ،ج ،18ص .)266شخصی از امام صادق؟ع؟ پرسید :آیا فرزندان

امام حسن؟ع؟ نمیدانند که امامت از آن کیست؟ امام صادق؟ع؟ در پاسخ فرمود« :میشناسند؛

ولی خصلت حسادت ،آنها را از پذیرفتن حق باز میدارد» (ابوالفرج اصفهانی :1408 ،ص-185

.)186

صفت «حسادت» انسان را در چنبره خود محصور میکند تا جایی که فرزند امام هادی؟ع؟ را

به انکار امامت امام عسکری؟ع؟ و انکار وجود و امامت امام عصر؟جع؟ وا میدارد .بههمین

دلیل است که از منظر امیرالمومنین؟ع؟ حسادت ،سرچشمه و منشا زشتیها و ناپسندیها و

«رأس العیوب» سرچشمه زشتیها عنوان شده است (تمیمی آمدی :1366 ،ج ،1ص.)399
ج) نقش جاهطلبی در انحراف جعفر

یکی دیگر از عوامل انحراف افراد؛ «دلبستگی به مقام» است .این صفت مهلک ،بسیاری از
افرادّ ،
حتی برخی از فرزندان امامان را به انحراف کشید .عبداهلل افطح ،فرزند امام صادق؟ع؟ ،با
شهوت مقامخواهی خود را جانشین امام دانست!
طلبی و
ِ
جعفر نیز به دلیل ّ
حب مقام و ریاستّ ،ادعا کرد که جانشین برادرش ،امام عسکری؟ع؟ است و

از همین رو ،وجود امام عصر؟جع؟ را منکر شد.
د) نقش حرص و طمع در انحراف جعفر

یکی از مهمترین اسباب و دالیل انحراف بسیاری از افراد؛ خصوصا فرزندان منحرف امامان،
مال دوستی و حرص فراوان در تأمین منافت ّ
مادی و دنیوی بوده است .به عنوان نمونه،

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

این که از امام شنیده بود که امام بعد از من موسی کاظم است (طوسی :1411 ،ص)363؛ با جاه
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محمدبن اسماعیل ،نوه امام صادق؟ع؟ برای جلب نظر هارون ،او را علیه عمویش ،امام

کاظم؟ع؟ تحریک کرد و در ازای این کار ،هارون به او صدهزار درهم هدیه داد (شهرستانی،
 :1364ج ،1ص 1.)197همچنین علی بن اسماعیل ،برادر ّ
محمد ،با اینکه امام کاظم؟ع؟ از نظر

مالی وی را تأمین میکرد؛ باز نزد هارون میرفت و او را علیه امام کاظم؟ع؟ تحریک میکرد.

هارون در ازای این کار دویست هزار درهم به وی جایزه داد (مفید :1314 ،ج)229 ،2؛ یا علی بن

ابی حمزه بطائنی ،وکیل امام کاظم؟ع؟ که به خاطر حرص و طمت از اموالی که نزدش بود،
امامت امام رضا؟ع؟ را انکار کرد و متوقم بر امام کاظم؟ع؟ و به غیبت ایشان قائل شد (سلیمی

زارع :1387 ،ص.)134-111

امکانات امام ،میتوان در جریان درخواست وی از وکال و
طمت جعفر بن علی را در کسب اموال و
ِ
ِ

نمایندگان امام ،مبنی بر ارسال اموال برای وی و همچنین تملیک ارث امام عسکری؟ع؟ دریافت
و ّمدعی شد یکی از انگیزههایی که جعفر را در ّادعای دروغین ،یا به عبارت دیگر ،در انحراف خود

مصر و پا برجا میساخت؛ دستیابی به اموال و ثروت بوده است (راوندی :1409 ،ج ،2ص 160و
کلینی :1407 ،ج ،1ص.)331

 .5انکار احکام و عقاید اسالمی و مخالفت با فقه امامیه

جعفر بن علی ،برخی از احکام و عقاید اسالمی را آشکارا زیر پا میگذاشت و علنا و عمال با فقه

امامیه مخالفت میورزید .در ادامه به مصادیقی در این زمینه اشاره می گردد:
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الف) روی گردانی از حرمت شرابخواری

ّ
چنانکه بیان شد ،یکی از القاب معروف جعفر« ،زق الخمر» یا همان «ظرف شراب» بود .این

لقب بر استمرار وی بر شرابخواری داللت دارد .مهمترین اخباری که به شرابخواری جعفر اشاره
میکنند ،عبارتند از:

 .1شیخ طوسی از سعد بن عبدهلل و او از چند نفر ،از جمله ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری نقل

میکند که به دلیل قتل عبداهلل بن محمد عباسی ،در زندان به سر میبردیم .شبی در زندان
__________________________________
 .1پاورقی  ،2به نقل از فرق الشیعه نوبختی.
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بودیم که امام حسن عسکری؟ع؟ و جعفر را دستگیر کردند و به زندان آوردند .در این حال ،جعفر

در کنار برادرش نشسته بود .کم کم آثار مستی وجودش را فراگرفت و با صدای بلند گفت« :وا

شطناه!» [= نام کنیز خود] .امام بر او ناراحت شد و فرمود« :ساکت باش» (طوسی:1411 ،
ص 227و راوندی :1409 ،ج  ،2ص.)682
 .2شیخ صدوق در مورد ورود ّ
عدهای از اهالی قم به سامرا (پس از شهادت امام حسن
عسکری؟ع؟) ،نقل میکند که اهل این کاروان وقتی سراغ امام را گرفتند ،به آنان خبر داده شد که

امام عسکری؟ع؟ از دنیا رفتهاند .در این هنگام آنان از جانشین و وارث آن حضرت سؤال کردند
که آنان را به جعفر ارجاع دادند .در ادامه ،اهالی قم درباره جعفر مطالبی پرسیدند؛ از جمله این که

در حال حاضر جعفر کجاست؟ در پاسخ به آنان گفته شد ،جعفر در کنار رود دجله همراه آوازه
خوانان مشغول شرابخواری است (صدوق :1395 ،ج  ،2ص .)477

 .3همچنین شیخ صدوق در جایی دیگر ،به نقل از اهالی خانه جعفر روایت میکند که وی

لباس زنانه میپوشد و برای او تار و تنبور مینوازند و او شراب میخورد (خصیبی:1411 ،

ص.)382

 .4از مهمترین گزارشهایی که به شرابخواری جعفر داللت دارند ،توقیت شریم امام عصر؟ع؟

است که در این توقیت ،با صراحت درباره صدور این عمل قبیح از جعفر ،سخن آمده است
(صدوق :1395 ،ج ،2ص.)510

ب) روی گردانی از نماز ،بنیان انحرافی دیگر

مقدمات آموزش سحر و جادو عنوان شده است .لذا جعفر چهل شبانهروز نماز واجبش را ترک کرد!
مهمترین سند این ّمدعا ،متن توقیت امام عصر؟جع؟ است (صدوق ،همان؛ طوسی:1411 ،

ص 176و 290؛ طبرسی ،بیتا :ج ،2ص 470و اربلی :1382 ،ص.)1024
ج) روی گردانی از فقه شیعه

در وصیتنامهای که از امام عسکری؟ع؟ برجای مانده ،از مادر خود ،به عنوان وارث اموال
حضرت نام برده شده است؛ ّاما چنان که منابت تاریخی بیان میکنند ،بعد از شهادت امام

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

از دیگر اموری که به جعفر نسبت داده شده ترک نماز است .انگیزه او از ترک نماز ایجاد
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عسکری؟ع؟ ،جعفر به رغم زنده بودن مادر امام ،مدعی میراث برادر شد که این مطالبه مطابق
فقه اهل تسنن است؛ زیرا براساس فقه اهل تسنن ،ا گر امام عسکری بدون فرزند درگذشته بود،

ارث باید میان مادر و برادرش تقسیم میشد؛ اما طبق فقه امامیه ،والدین جزء طبقه اول هستند

و با وجود حتی یک تن از طبقه اول ،به هیچ یک از طبقات دیگر ارث نمیرسد (صدوق:1377 ،

ص171؛ همان :1395 ،ج ،2ص .)58-47اختالف میان جعفر و مادر امام بر سر این مسئله باال

گرفت و سرانجام جعفر از مادر امام ،به دستگاه حکومت عباسی شکایت کرد .این نیز یکی از
انحرافات جعفر از احکام فقهی مذهب ّ
تشیت است؛ زیرا بر اساس مبانی مذهب امامیه ،مراجعه به
قضاوت حاکم جائرّ ،
حتی اگر حق با صاحب مال باشد؛ جایز نیست (کلینی :1407 ،ج ،1ص،67

و ج ،7ص412-411؛ ابن حیون المغربی :1385 ،ج ،2ص530؛ طوسی :1407 ،ج ،6ص-301
303؛ صدوق :1413 ،ج  ،3ص 4-2و عیاشی ،بیتا :ج  ،1ص .)2این نزاع به ّمدت دو سال

ادامه یافت و سرانجام َّ
مات َّرک ،برخالف فقه امامیه تقسیم شد (صدر :1412 ،ج ،1ص.)314

الزم است در مورد وصیت امام حسن عسکری؟ع؟ به مادرشان ،این مطلب مطرح و پاسخ داده

شود« :تمام تاریخنویسان شیعه نوشتهاند حسن بن علی مادرش را که نامش «حدیث» و کنیهاش
«امالحسن» بوده است ،در تمام اموال و و قمهایش ،وصی خود قرار داده و در آن وصیتنامه ،از

پسرى که به دنیا آمده و یا به دنیا خواهد آمده است ،نامی به میان نیاورده و این مطلب شاهد
دیگرى بر بطالن ادعاى امامیه است» (مفید :1360 ،ص ،20شبهه سوم).

شیخ مفید در پاسخ می گوید ... :این انتقاد سست و بیاساس بوده و چیزى نیست که بتوان به

آن در انکار کردن فرزند حسن بن علی؟ع؟ ،اعتماد و اطمینان کرد ،به این دلیل که وصیت امام
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حسن عسکری؟ع؟ به مادرش ،مؤید این مطلب است که وى میخواسته والدت و وجود فرزند

خود را پنهان داشته و از ریختن خونش جلوگیرى کند؛ زیرا اگر در وصیت ،از فرزند خود نام میبرد

و یا شخصا به او وصیت میکرد؛ بدون تردید نقض غرض میشد و مقصود عالی و هدف نهایی که

حفظ کردن مهدى؟جع؟ براى زمان الزم و مناسب بود ،به دست نمیآمد؛ و لذا آن حضرت

مجبور شد؛ اسامی درباریان مخصوص خلیفه ،مانند «موالى واثق»« ،موالى محمد بن مأمون»،
«فتح بن عبد ربه» ،از شهود معروف زمان را در وصیتنامه درج کند تا وصیت از نظر دولت عباسی،
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معتبر تلقی شود و موجب حساسیت آنان نسبت به فرزندش و سبب کوشش آنان براى پیدا

کردنش نشود (همان ،ص.)54-53

1

 .6جعفر و دوران آغاز ین غیبت

تبیین تاثیر جعفر بن علی در آغاز غیبت بر ذکر چند مطلب مبتنی است:

 .1پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ ،آغاز غیبت امام دوازدهم و پیشامدهای مربوط به

آن ،از مهمترین مسائل پیش روی امامیه بود .فقدان امام حاضر ،سبب سرگردانی و چند دستگی

آنان شد ،تا جایی که به گفته نوبختی ،شیعیان امام یازدهم؟ع؟ در مواجهه با مسئله امام پس از

ایشان ،به  14فرقه مختلم منشعب شدند (نوبختی :1386 ،ص.)84

 .2از سویی ،پیروان دیگر فرقههای مخالم شیعه نیز با مطرح کردن شبهات علیه امامیه،

سرگشتگی حاکم بر جامعه را دو چندان کردند ،تا جایی که به تعبیر نعمانی« ،شکوا جمیعا إال

القلیل فی إمام زمانهم؛ جمیت مردم مگر عده قلیلی در امام زمان؟جع؟ شک کردند» (نعمانی،

 :1422ص.)28

 .3معصومان؟ع؟ ،از رویارویی شیعیان با پیشامدهاى سخت روزگار غیبت خبر داده و به عدم
لغزش در حوادث پیش روی آنان هشدار داده بودند؛ چنان که پیامبر؟لص؟ فرمودندَّ ...« :تکون
َّ َّ ٌ
َّّ َّ
ٌ
له غی َّبة َّو َّحی َّرة َّح ّتی َّت ِضل الخلق َّعن أدیا ِن ِهم ،...برای وی غیبت و حیرت است تا جاییکه
مردم از دین خود گمراه میشوند» (ابن بابویه :1404 ،ص 120-119و محمدی ری شهری،

 :1393ج ،3ص.)93-86

ً
 .4امام عسکرى؟ع؟ در یك سالگی به همراه پدرش به شهر عسکر انتقال داده شد و احتماال تا

داشت .با وجود چنین شرایط سختی ،جاسوسان حکومتی نیز در پی یافتن نکتهاى از امام و یا
ارتباط ایشان با شیعیان بودند تا اسباب گرفتارى بیشترى را براى ایشان فراهم کنند (طوسی،

 :1411ص 227؛ اربلی :1382 ،ج ،3ص  205و جعفریان :1378 ،ص .)544ایشان در یکی از

__________________________________

 .1مرحوم مفید در ادامه ،وصیت امام صادق؟ع؟ (که آن حضرت چهار نفر را وصی خود قرار داد ،اول «منصور» خلیفته مقتتدر
وقت؛ دوم «ربیع» وزیر دربار خلیفه؛ سوم همسرش «حمیده بربرى» و چهارم پسرش «موسی» و این چهار نفتر را بتر همته امتوال و

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...

زمان شهادت از این شهر بیرون نرفت و از اینرو ،همواره تحت نظارت شدید حکومت قرار

اوقافش مسلط کرد) را شاهد میآورد.
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نامههاى خود به یارانش ،هدف ّ
عباسیان را از این کارها ،کشتن خویش و قطت کردن نسل ایشان
و سلسله امامت اعالم کرده است (صدوق :1395 ،ج ،2ص.1)407

با توجه به موارد چهار گانه مذکور و این نکته که عربها معتقد بودند ویژگیهای بدنی،

فضایل و سجایای اخالقی از طریق وراثت منتقل میشود و شرافت ارثی را از شرافت ا کتسابی

شریمتر میدانستند؛ این شرافت موروثی ،در رتبه اجتماعی باالیی قرار داشت؛ به طوری که حتی
حکام سیاسی در رتبه چهارم قرار داشتند و اولین رتبه به خاندان هاشم بن عبد مناف در میان

قریش مربوط بود؛ تا جایی که بعد از رحلت پیامبر؟لص؟ برای جانشینی ایشان عقیده تقدیس
ارثی در سخن خلیفه اول و دوم در سقیفه کامال مشهود است .لذا بعدها هم بنی عباس با همین

سنت برتری فرزندان عباس بر امیه ،پرچم خود را برافراشتند.

از اینرو ،امام علی؟ع؟ که از بنی هاشم و هم تبار پیامبر؟لص؟ و همچنین دارای وراثتی

همانند پیامبر؟لص؟ بود؛ نسل اهل بیت؟مهع؟ از ایشان به وجود آمد (محمدجعفری :1386 ،ص

 .)32-15از آنجا که جعفر در همین تبار قرار داشت ،این امتیاز پس از شهادت امام حسن
عسکری؟ع؟ او را در اولین رتبه آن زمان قرار داده بود و این رتبه ،زمینهساز پذیرش جانشینی

جعفر قرار گرفت.

البته چنین ادعایی مسبوق به سابقه بود؛ ّاما به یک نکته و در واقت تفاوت مهم رویکردی باید

توجه کرد و آن این که ا گر محمد بن حنفیه را مهدی خواندند ،خود چنین ادعایی نداشت؛ ا گر

زیدبن علی؟ع؟ را مهدی خواندند ،خود مدعی چنین منصبی نبود؛ اگر اسماعیل بن جعفر
الصادق؟ع؟ را مهدی خواندند ،خود مدعی نبود و اگر محمدبن علی النقی؟ع؟ را امام خواندند
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خود مدعی امامت نبود .دیگر نقطه مشترک همه آنها این بود که هیچکدام در زمان ادعا در قید

حیات نبوده و یا در بین مردم حضور نداشتند؛ اما جعفربن علی ،هم خود مدعی امامت و هم در

زمان این ادعا ،در بین مردم زندگی می کرد .در نتیجه تاثیر بسزایی بر انحراف عقیدتی شیعیان
در دوران آغازین غیبت گذاشت تا جایی که شخصیتهای بزرگ شیعه ،چون ابواالدیان

__________________________________
 . 1حدثنا عيل بن عبدد اَّلل الدوراق قدال حددثنا سدعد بدن عبدد اَّلل قدال حددثَن مدوس بدن جعفدر بدن وهدب البغددادي« :أنده خدر مدن أيب
حممد؟ع؟ توقيع زعموا أّنم ير يدون قتيل ليقطعوا هذا النسل و قد کذب اَّلل عز و جل قوهلم و احلمد َّلل».
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(صدوق :1395 ،ج ،2ص )475و احمد بن اسحاق (طبرسی ،بیتا :ج ،2ص ) 468و تعدادی از
شیعیان (همان) به شک افتاده و حتی به جعفربن علی ،بهعنوان تنها بازمانده خاندان اهل

بیت؟مهع؟ تسلیت و به ایشان ،بهعنوان جانشین امام حسن عسکری؟ع؟ تهنیت گفتند (امین،

 :1406ج ،2ص 43و صدوق ،همان) .البته شخصیتهایی چون احمد بن اسحاق و ابواالدیان با
در دست داشتن مالکهای امامت به راحتی کذاب بودن جعفر را تشخیص دادند (راوندی،

 :1409ج ،3ص 1104و مجلسی :1363 ،ج ،52ص) 49-47؛ ولی عموم مردم در حیرت سنگینی
قرار گرفتند.

 .7بررسی دیدگاها درباره سرانجام جعفر

 .1برخی بر این باورند که جعفر برای رسیدن به مقامی که هرگز شایسته آن نبود ،تالش فراوانی

کرد و با این اعمال ،باعث آزار امام هادی؟ع؟ ،امام عسکری؟ع؟ و امام عصر؟جع؟ شد؛ اما در

آخر از کردار خود پشیمان گردید و توفیق توبه یافت (مفید :1413 ،ص 62و ابن عنبه:1430 ،
ص.)180

مطلبی که مقوله توفیق توبه و بازگشت جعفر را تقویت میکند و مورد استناد قائالن به این

دیدگاه قرار گرفته ،عبارت توقیت شریم امام عصر؟جع؟ است:

پس بدان ،همانا بین خدا و بین احدی هیچ قرابتی نیست و هرکس از اهل بیت ما مرا
انکار کند ،از ما نیست و راه او راه فرزندان نوح؟ع؟ است؛ ّاما راه عمویم ،جعفر و
فرزندانش ،همانند راه برادران یوسم؟ع؟ است (صدوق ،پیشین ،ج ،2ص510؛ شیخ

در تبیین این توقیت گفته شده است که حضرت ،منکران خود را همانند فرزند نوح معرفی

می کند؛ ولی در مورد جعفر از تعبیر برادران یوسم استفاده کرده است و این ،بدان معناست که

جعفر ابتدا در حق پدر و برادر خویش جفا کرد؛ ولی عاقبت از عملکرد خویش پشیمان شد و به راه

حق بازگشت (غلمانی :1392 ،ص .)96-77آن گونه که برادران یوسم سرانجام متنبه شدند.

در پاسخ ،برخی این گونه عنوان کردهاند که مراد امام؟ع؟ از ذکر برادران یوسم در توقیت مزبور،

اشاره به سابقهدار بودن گمراهی در فرزندان انبیا و اولیا است (کشی :1409 ،ج ،1ص )289و با
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استفاده از این عبارت توقیت شریم با تشبیه جعفر به برادران یوسم ،جعفر را خطاکار دانستهاند
(همان ،ص290؛ شیخ صدوق :1395 ،ج ،2ص 484و طوسی :1411 ،ص)29؛ زیرا به هر دلیل،

با توجه به این که عملکرد جعفر در دوره غیبت همانند گذشته بوده است؛ چندان آشکار نیست که
متن توقیت ،درصدد تشبیه به برادران یوسم از چه رو باشد .گویا همچنان که شیخ مفید بیان
کرده است ،امام در صدد ّ
توجه دادن به این نکته است که گمراهی و ضاللت در فرزندان انبیا نیز
وجود دارد (مفید :1413 ،ص 64-62و شافت مهرآبادی و احمدی کچایی :1396 ،ص .)15

از طرفی از آنجا که هیچ چیزی بیدلیل در کالم امام معصوم؟ع؟ بیان نمیشود؛ میتوان گفت

هنگامی که از امام عصر؟جع؟ درباره جعفر و کارشکنیهای وی سؤال میشود ،امام؟جع؟ در
توقیت چنین مرقوم فرمودَّ « :مثل دشمنان ما َّمثل فرزند نوح است؛ ّاما راه عمویم ،جعفر همانند
راه برادران یوسم است ».در متن این کالم ،که جعفر با ادات استثنا ،از پسر نوح؟ع؟ تفکیک
شده است؛ ممکن است کالم حضرت وجه دیگری غیر از « ّتواب بودن» را شامل شود؛ از جمله:

یک .این که پسر حضرت نوح مستقیما با پدرش مخالفت و عناد ورزید؛ ّاما برادران یوسم
غیرمستقیم موجب ّ
اذیت و آزار پدرشان شدند (مانند جعفر)؛

دو .پسر نوح در صم کافران (هود)42 :؛ قرار گرفت و ّ
نبوت پدرش را منکر شد؛ ولی برادران
یوسم ّ
نبوت پدرشان را منکر نشدند ،مانند جعفر که هیچ گاه منکر امامت پدرش نشد؛
سه .جعفر و برادران یوسم هر دو بر جایگاه برادرشان نزد خداوند ،حسادت کردند (حائری

یزدی :1423 ،ج ،1ص)199؛
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چهار .دعوای پسران یعقوب و جعفر بر سر جانشینی بود؛ ولیکن دعوی پسر نوح مسئله
جانشینی نبود ،بلکه انکار ّ
نبوت بود؛

پنج .شباهت دیگر جعفر بن علی و برادران یوسم این است که هر دو آنها در درونشان

میدانستند که برحق نیستند؛

شش .فرزند نوح در آخر با عذاب االهی از دنیا میرود و در جرگه کافران قرار میگیرد (همان)؛

ّاما برادران حضرت یوسم به مرگ طبیعی وفات کردند .بنابراین ،ممکن است منظور امام؟ع؟ در
توقیت ،تنها اثبات انحراف در فرزندان پیامبران ،یا ّتواب بودن جعفر نباشد ،بلکه منظور نکاتی
باشد که به آنها اشاره شد.

البته در توقیت شریم قید «و فرزندان او» وجود دارد که مورد غفلت نویسندگان واقت شده است؛

چرا که برخی از فرزندان جعفر به زیدیه پیوسته و تا آخر عمر در جرگه انحراف آنان بودند و توفیق

توبه پیدا نکردند.

 .2دیدگاه دیگری در مورد سرانجام جعفر وجود دارد و آن این که تمام افعال جعفر را از روی
تقیه میداند! در کتاب «طهر ّ
مطهر» برای کارهای جعفر توجیهی آمده است ،مبنی بر این که
جعفر برای حفظ جان امام زمانش و دفت ظلم و فشار از بیت امام ،این اعمال را انجام میداد تا

دستگاه حاکم از محاصره بیت و تجسس درمورد «مهدی موعود» دست بردارد و دیگر متعرض
امام و اهلبیت ایشان نگردد؛ و لذا وقتی این احتمال رفت شد ،جعفر از اعمال خود و ّ
تقیهاش

دست کشید (رفیعی .)1395 ،این توجیه در هیچ منبعی نیامده و از اختصاصات کتاب مذکور

است.

 .3اما در مقابل دیدگاه دوم ،برخی معتقدند که جعفر تا پایان عمر همچنان بر انحراف خود

باقی بود تا زمانی که درگذشت و هرگز توفیق توبه نیافت؛ چرا که در هیچ منبعی بر توبه جعفر بن

علی تصریح نشده است.

استدالل این گروه بر روایاتی است که بر انحراف جعفر تصریح دارد .ا گر قائالن به توبه جعفر به

این توقیت استدالل می کنند ،استدالل گروه دوم ،به روایت امام هادی؟ع؟ است که حضرت

فرمودند« :از پسرم ،جعفر اجتناب کنید ،او برای من به منزله پسر نوح است» (معروف الحسینی،

 :1370ج ،2ص 534و خصیبی :1411 ،ص )382-381و همچنین در جایی دیگر چنین فرموند:

«همانا جعفر دشمن است؛ ا گر چه فرزند من است . ...از تعالیم دین خارج شده است و زیر بار
بیتا :ص .)132عالوه بر
صدوق :1395 ،ج ،1ص321؛ طوسی :1411 ،ص 226و ابن عبد الوهاب 
ً
این سه روایت ،روایات متعدد دیگری دال بر ضاللت و گمراهی جعفر از چند امام صراحتا عنوان

شده است؛ از جمله امام سجاد؟ع؟ (طبرسی :1403 ،ج  ،2ص  195-194و صدوق :1395 ،ج،1

ص320-319؛ طبرسی ،بیتا :ج ،2ص248؛ ابن شهرآشوب :1379 ،ج ،4ص 272و راوندی،

 :1409ج ،1ص)269-268؛ امام هادی؟ع؟ و امام حسن عسکری؟ع؟ (خصیبی:1411 ،
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ص )382و امام زمان؟جع؟ (صدوق :1361 ،ص65؛ طوسی :1411 ،ص  ،287ح 246؛

133

طبرسی ،بیتا :ج ،2ص  468و اربلی :1382 ،ص )1024که در این توقیت ،امام زمان؟جع؟
دیگر سخن از برادران یوسم نیست تصریح بر گمراهی است .بنابراین ،چندین روایت از پنج

معصوم بر گمراهی جعفر تصریح دارند؛ اما در مقابل ،یک عبارت دو سویه وجود دارد که احتمال
ً
توبه در یک طرف نهفته هست .لذا از باب «التنقض الیقین بالشک ابدا» (حرعاملی :1409 ،ج،1

ص)175-174؛ نمیتوان توفیق توبه را در مورد جعفر محتمل دانست.

بنابراین ،دیدگاه اول و دوم که پایه آن احتمالی بیش نیست طرد و دیدگاه سوم که بر تصریح

کالم امامان معصوم؟مهع؟ مبتنی است و گویای یقین بر انحراف جعفر است؛ پذیرفته میشود.

اضافه کنیم بر این مطلب ،عدم تصریح بر توبه جعفر تا آخر عمر در منابعی که حاکی از تثبیت

انحراف وی است.
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نتیجهگیری

«جعفر بن علی» ،مشهور به «ابوعبداهلل» و ملقب به «جعفر کذاب» پسر دهمین امام شیعیان،
ّ
امام هادی؟ع؟ است .درباره سال تولد وی اختالف دیدگاه وجود دارد .وی در سامرا بهدنیا آمد .از
سالهای نخستین دوران زندگیاش ّاطالعی در دست نیست .جعفر بن علی برخی از احکام و
عقاید اسالمی را آشکارا زیر پا می گذاشت و با این روی گردانی ،موجب گمراهی و ّ
تحیر برخی مردم

شد .در مورد شخصیت وی دیدگاه مثبت و منفی وجود دارد:

 .1جعفر منحرف بود ،ولی توبه کرد؛  .2جعفر از ابتدا گمراه نبود ،بلکه به خاطر حفظ جان امام

زمان؟جع؟ خود را به انحراف زده بود؛  .3جعفر منحرف بود و تا آخر عمر در انحراف خویش

باقی ماند.

جعفر به خاطر شرافت خانوادگی و این که تنها بازمانده خاندان نبوت و امامت بود؛ با سرپیچی

از پذیرش امامت حضرت ولی عصر؟جع؟؛ روی گردانی گروهی از شیعیان در اعتقاد به امامت

حضرت را باعث شد .سرانجام به نقلی در سال 271ق در شهر سامرا درگذشت و در کنار قبر

پدربزرگوار و برادر گرامیاش به خاک سپرده شد.

به زعم نگارندگان این پژوهه (مستند به منابت) و تحلیل آنچه در مورد سیر زندگی جعفر،

بهویژه پس از شروع غیبت صغرا عنوان شده است؛ جعفر همچنان بر انحراف خود از مسیر امامت

و والیت و حتی انحراف از احکام اسالمی استمرار داشت و متأسفانه نتوانست به عرصه توبه راهی

بگشاید و به همین دلیل شرافت ذاتی خود از خاندان والیت را زیر پا نهاد.
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 .48محمدی ری شهری ،محمد ( .)1393دانشنامه امام مهدی؟جع؟ ،به کوشش جمعى از محققان ،قم،
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 .49مدرسى طباطبایى ،سیدحسین ( .)1388مکتب در فرآیند تکامل ،مترجم :هاشم ایزدپناه ،تهران ،کویر.
 .50مسعودی ،على بن حسین ( .)1362اثبات الوصیه لالمام على بن ابیطالب ،مترجم :محمد جواد نجفى،
تهران ،انتشارات اسالمیه.
 .51معروف الحسینى ،هاشم ( .)1370سیرة االئمه االثنى عشر ،مترجم :محمد رخشنده ،تهران ،امیر کبیر.
 .52مفید ،محمد بن نعمان (1413ق الف) .االرشاد فى معرفه حجج اهلل على العباد ،قم ،نشر کنگره شیخ
مفید.
 .)1360( ______________________ .53دهانتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدی؟جع؟ ،مترجم :محمدباقر
خالصى ،تهران ،انتشارات امام.
1413( ____________________ .54ق ب) .الفصول المختارة ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 .55نوبختى ،ابوالسهل اسماعیل بن على (1969م) .فرق الشیعة ،مترجم :محمد جواد مشکور و محقق:
محمدصادق آل بحرالعلوم ،نجف ،بىنا.

بررسی و تحلیل شخصیت جعفر بن علی در ...
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