ﮐﺎﻭﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﻬﺎﺩﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺷﺎﻓﻊ ﻣﻬﺮﺁﺑﺎﺩﯼ ،ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ؛ﺍﺣﻤﺪﯼ ﮐﭽﺎﯾﯽ ،ﻣﺠﯿﺪ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺪﻭﯼ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 21ﻋﻠﻤﯽ-ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  5ﺗﺎ 22
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1274988 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 17/02/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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فصلنامه علمی _ ترویجی پژوهشهای مهدوی
سال ششم ،شمـ ـ ـاره  ،21تابستان 1396

تاریخ دریافت1396/1/25 :
تاریخ پذیرش1396/4/13 :

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی
سیدحسین شافع مهرآبادی
مجید احمدی کچایی
چکیده

پیدایش مدعیان امامت همواره از مشکالت مهـم امامیـه در روزگـاران مختلـ

بـوده اسـت .از جملـه ایـن داعیـان ،جعفـر بـن علـی الهـادی  ،در دوره غیبـت

صغری میباشد .این پژوهه با هدف بررسی طرح ادعای امامت از سوی جعفر

بن علی الهادی

در روزگار غیبت صغری ،با روش توصیفی تحلیلی ،درصدد

بازشناسی شخصـیت وی میباشـد .ایـن جسـتار بـا بررسـی متـون کهـن ،ضـمن

طـرح زیســتنامه جعفـر بــن علــی بـه بررســی ادعـای وی و عوامــل پیــدایش آن

میپردازد و نقش افرادی همچون فارس بن حاتم را در شـکل گیری ایـن ادعـا
مورد بررسی قـرار میدهـد و چگـونگی تقابـل امامـان معصـوم بـا جعفـر بـن علـی

مورد بررسی قـر ار گرفتـه و در پایـان نیـز گمانـه کسـانی کـه بـر ایـن باورنـد وی از
ادعای امامت خود دست کشید ،مورد نقد قرار می گیرد.

واژگان کلیدی

امام دوازهـم ،جعفـر بـن علـی الهـادی  ،فرقـه جعفریـه ،نهـاد وکالـت ،غیبـت

صغری.

 .1دانشآموخته سطح سه مرکز تخصصی مهدویت (نویسنده مسئول).
 .2دکتری تاریخ و تمدن و عضو هیئت علمی مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) قم.
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مقدمه

برخی از فرقهنگاران بعد از شهادت امام عسکری

پیروان آن به امامت جعفر بن علی _ پسر امام هادی

شیعی از اقدام جعفر بن علی الهـادی
عسکری

از فرقهای به نام جعفریه نام میبرند که
_ باور داشتند .همچنین در منـابع اولیـه

بـرای معرفـی خـود بـه عنـوان امـام پـا از شـهادت امـام

گزارش هایی در خور توجه دیده میشـود کـه بـر اسـاس ایـن گزارشهـا جعفـر در ایـن

راستا اقداماتی همچون نماز بر بدن امام عسـکری

و تصـاح میـراآ آن حضـرت انجـام داد.

ـتار بـر
همچنین وی متهم به رفتارهای ناشایست و انجام برخی از محرمات بوده است .اینGSنوش
ORMA
آن است با وا کاوی شخصیت جعفر بن علی به این سؤاالت پاسخ دهد:

NO

 .1آیا فرقه جعفریه وجود داشته است یـا تنهـا ادعـای فرقـهنگـاران اسـت  .2در صـورت وجـود

این فرقه آیا جعفـر در بـه وجـود آمـدن آن نقشـی داشـته اسـت  .3جعفـر بـا چـه کسـانی در ارتبـا

بوده و نقش آنان در ایجاد این فرقه چـه بـوده اسـت  .4آیـا اتهامـات منسـوب بـه جعفـر واقعیـت

دارد یا از سوی شیعه صرفا به علت ادعای امامت بـه او نسـبت داده شـده اسـت  .5چـه عـواملی
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سـب طـرح ادعـای دروغـین از سـوی وی شـد امـام دوازدهـم و وکیـل دوم در مواجهـه بـا او چـه

رفتاری از خود نشان دادند  .6سرانجام فرقه جعفریه به کجا انجامید

پیرامــون جعفــر کتــاب مســتقلی تــا کنون نگاشــته نشــده اســت .برخــی از محققــان در ضــمن

مباحث خود اشارهای به زنـدگی وی داشـتهانـد .در میـان منـابع متقـدم کماالالادین و تماا النعماه و

غیبا وسسا و در کتابهــای متـاخر کتــاب تااری غیبا یا ی شــهید صـدر و حیاااا االماا العیااک ی

نوشته محمدجواد طبسی و سازمان وکال و نقش آن در عصر ائماه تـالی محمدرضـاجباری و کتـاب
حیااات رک ا ی و سیاس ا امامااان شاایعه نوشــته رســول جعفریــان و مکتااد در ررآینااد تکام ا سیدحســین
مدرسی طباطبایی به معرفی اجمالی شخصیت جعفر بن علی پرداخته و اقدامات او را به صورت

گذرا گزارش دادهاند ،که عمدتا تکرار ادعاهای فرقهنگاران درباره جعفـر بـوده اسـت .ایـن پژوهـه
بر آن است ،با استفاده از منابع اولیه و بـا روش علمـی و تحقیـق همـهجانبـه بـدون جانبـداری بـه

وا کاوی شخصیت جعفر بن علی پرداخته و کاستیها را جبران نماید.
زیستنامه جعفر بن علی

هرچند در رابطه با تولد و نحوه زندگی جعفر در منابع ،مطال چندانی ذکر نشده است ولی در

مورد اقدامات او پا از شهادت امام عسکری

و آغاز غیبت صغری ،به برخـی مسـائل هرچنـد
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کوتاه و مختصر اشـاراتی شـده اسـت .جعفـر بـن علـی مشـهور بـه ابوعبـداهلل از جملـه فرزنـدان امـام

هادی

عسکری

میباشد .مفید ،فرزندان امام هادی

را پنج تن ذکر کرده اسـت کـه عبارتنـد از :امـام

 ،حسین ،محمد ،جعفر و عایشـه (مفیـد1413 ،ق (الـ ) :ج )312 ،2و فخـر رازی (م

 606هــ.ق) بــه غیــر از ایـن پــنج تــن ،علــی ،موسـی ،فاطمــه و بریهــا را نیـز بــر فرزنــدان آن حضــرت
افــزوده اس ــت( .فخ ــر رازی1409 ،ق .)78 :صــاح دالئااا االمام ااه ،در ذکــر فرزن ــدان آن حض ــرت

«دال لــا» را نی ــز از دخت ــران ام ــام ه ــادی
حضــرت تنهــا از امــام عســکری

برش ــمرده اس ــت (طب ــری1363 ،ش )217 :نس ــل آن

و جعفــر ادامــه داشــته اســت( .ابــن عنبــه1430 ،ق .) 179 :در

ارتبا با تـاریخ والدت و ادوار نخسـتین دوران حیـات وی اطالعـی در دسـت نیسـت .بـا توجـه بـه

اینکه برخی از منابع جعفر بن علی را کوچکتر از امام عسکری

میداننـد از ایـن رو بایـد تولـد

وی بعد از سال 232ق بوده باشد( .مفید1413 ،ق (الـ ) :ج335 ،2؛ خصـیبی1411 ،ق386 :؛

کلینی :1407 ،ج .)326 ،1برخی از محققان بر این باورند با توجه به این که جعفر در  45سـالگی

و در ســال 271ق وفــات کــرده اســت بــر ای ـن اســاس تولــد وی در حــدود ســال 226ق بــوده اســت.

(العمری1380 ،ش.)135 _134 :
عســکری

بــوده (اشــعری1361 ،ش .)330 :برخــی از منــابع امامیــه همســر امــام هــادی

را

حدیث (سوسن) میدانند( .کلینی  :1407ج .)503 ،1ولی اقدامات جعفر در مقابل سوسن بیانگر
آن است که سوسن مادر جعفر نمیباشد( .العمری1380 ،ش .)330 :صاح

انیاب الطالبیین نام مادر جعفر را کنیزی به نام حدق میداند( .همو)

کتاب المجادی را

جعفر در منابع امامی به جهت ادعای امامت پا از شهادت امام عسـکری
ب
فرزنــدی بــرای ایشــان بــه کــذاب مشــهور شــد( .فخــررازی78 :1409،؛ ابنعنبــه1430 ،ق)199 :
علــت لق ـ

 ،و انکـار وجـود

کــذاب وی را در روایت ـی برخ ـی از منــابع همچــون کمالالاادین (صــدوق1395 ،ق :ج،1

 .)319الخاارائو والجاارائ (راونــدی :1409 ،ج .)269 _268 ،1اع ا الاایری (طبرســی :1403 ،ج،2

 )318چنین آوردهاند:

امــام ســجاد

میفرمــود :زمــانی کــه فرزنــدم جعفــربن محمــد متولــد شــد او را صــادق نــام

بگذارید؛ چرا که پنجمین نسل از فرزندان او متولد میشود که نام او نیز جعفر است و ادعای
ب
امامت می کند و بر خداوند دروغ میبنـدد و او نـزد خداونـد جعفـر کـذاب اسـت .او بـا پـدرش

مخالفت می کند و با برادر خود حسادت میورزد.
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پیرامون نام مادر وی در منابع امامیه سخنی به میان نیامده است؛ اما ظاهرا غیر از مادر امام
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فر زندان جعفر

جعفر در نزد فرزنـدان و پیـروانش ملقـ بـه زکـی (عرشـی )51 :1939 ،و تـواب شـهرت داشـت.
َ
(امین :1406 ،ج .)425 ،6ابوک بَرین (هر بکر داللت بر شصـت نفـر دارد؛حبی آبـادی1351 ،ش :ج

 )987 ،3از القــاب او بــود( .عمــری1380 ،ش134 _131 :؛ ابنعنبــه1430 ،ق .)199 :پســرهای

جعفــر را 6یــا  8تــنذکــر کــردهانــد (ابــنشــدقم1378 ،ش :ج )465 ،2کــه برخــی از آنــان در قــم

مدفونهســتند (اشــعری1361 ،ش .)211 :فرزنــدان جعفــر بــه جهــت انتســاب بــه امــام رضــا
َُ ب
والرض ــی (العم ــری1380،ش )134 :ی ــا ِّر َض ــویون (ابنعنب ــه1430 ،ق )199 :مش ــهورند .از
ب ــه بن ِّ
فرزندان معروف جعفر میتوان به ابـو رضـا محسـن بـن جعفـر کـه در ایـام المقتـدر بـاهلل عباسـی در
دمشــق بــه ســال 300ق خــروج نمــود و نیــز بــه عیســی بــن جعفــر کــه فــردی عــالم و فاضــل و اســتاد
ابومحمـد هـارون بــن موسـی تلعکبــری بـود اشــاره داشـت .تلعکبــری در سـال 325هــ.ق نـزد او بــه
آمــوختن علــم حــدیث پرداختــه و از وی اجــازه روایــت تخــذ نمــوده اســت( .قمــی1379 ،ش :ج،3

 )1894اســامی بیشــتر دختــران و پســران جعفــر بــن علــی در کتــاب الشااجرا المبارکااه (فخــر رازی،
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1409ق )79 :آمده است.
شخصیت جعفر

گفتــه شــده وی بــرای یــاد گــرفتن ســحر و جــادو چهــل روز نمــاز واجــبش را تــرک نمــود و آشــکارا

محرمات را انجام میداد( .طوسی289:1425 ،؛ طبرسی1411،ق :ج )468 ،2و در خانه او تـار و
ب
تنبور و ظروف شراب بود و آنقدر به خوردن شراب اصرار داشت که به زق الخمـر (ظـرف شـراب)

شهرت یافت( .خصیبی248 :1419 ،؛ العمری1380 ،ش .)131 :و همچنـین گفتـه شـده در کنـار
دجله همراه آوازه خوانان مشغول شرب خمر می کـرد( .صـدوق1395 ،ق :ج )477 ،2اهـل خانـه

بـه او می گفتنــد :لباسهــای زنانــه میپوشـSـد GوAبـMـرای او تـار و تنبــور میزننــد و شــرب خمــر می کنــد.
OR

(خصـ ــیبی1411 ،ق328 :؛ راونـ ــدی :1409 ،جO ،2
 .)N682مفیـ ــد هـ ــم در ضـ ــمن بیـ ــان مناق ـ ـ و

معجزات امام عسکری

روایتی نقل می کند که در آن به شـرب خمـر و فسـق جعفـر اشـاره شـده

است( .مفیـد1413 ،ق :الـ  ،ج )323 ،2شـیخ صـدوق نیـز در گـزارش ورود عـدهای از اهـالی قـم
پا از شهادت امام عسکری

به سامراء آورده است که اهل کاروان از وارآ آن حضرت سؤال

کردند ،آنها را به جعفر بن علـی ارجـا دادنـد و چـون پرسـیدند کـه جعفـر کجاسـت گفتـه شـد کـه

جعفــر در کنــار دجلــه همــراه آوازهخوانــان مشــغول شــرب خمــر میباشــد( .ابــن بابویــه :1359،ج،2

www.noormags.ir

477_ 476؛ راوندی :1409 ،ج. )1105 ،3
ام ــام حس ــن عس ــکری

در گفت ــاری فرمودن ــد :از جعف ــر کن ــاره گیری کنی ــد و از مصـ ـاحبت

بــا وی اجتن ــاب میفرم ــود( .خص ــیبی1411 ،ق382_381 :؛ العم ــری1380 ،ش .)132 :ش ــیخ
طوسی از سـعدبن عبـداهلل و او از چنـد نفـر از جملـه ابوهاشـم داودبـن قاسـم جعفـری کـه بـه خـاطر

قتل عبداهلل بن محمد عباسی در زندان به سر میبردند ،نقـل می کنـد کـه شـبی در زنـدان بـودیم

کــه امــام عس ـکری

و بــرادرش را دســتگیر و بــه زنــدان آوردنــد در ایــن میــان جعفــر کــه در کنــار

برادرش نشسته بود با صدای بلند گفت« :واشطناه» یعنی نام کنیز خود را برد و این در حالی بود
که آثار مستی وجودش را فرا گرفته بود .امام بر او ناراحت شده فرمودند :سا کت بـاش( .طوسـی،

)227 :1425

با این حال گزارشهایی در دست است که امام عسکری

همـواره رفتـاری آشـتیجویانـه بـا

وی داشت و سعی میکرد جعفر از رفتارهای ناشایست فاصله بگیرد .برای نمونه امام تالش کـرد

جعفر از زندان معتمد رهایی یابد( .مسعودی1384 ،ش)253 :
جعفر در دوره امامت امام عسکری

گـروه کـوچکی ،عمـدتا از طرفـداران فـارس بـن حـاتم را

عسکری

و شـیعیان آن حضـرت بـیپـروا بودنـد( ،نـوبختی1404 ،ق115 :؛ اشـعری1361 ،ش:

 )113و ه ــواداران ام ــام را حماری ــه لقـ ـ میدادن ــد( .ابوح ــاتم رازی )292 _291 :1957،و ام ــام

معصوم و پیروانش را کافر مـیخواندنـد (نـوبختی1404 ،ق115 :؛ اشـعری1361 ،ش .)113:رهبـر
این گروه خواهر فارس بن حاتم بود که هرگز در طول امامت حضرت عسکری

به آن حضرت

ایمـان نیـاورد و پـا از رحلـت ایشـان از پشــتیبانان و هـواداران اصـلی جعفـر و از مبلغـان امامــت او

ب ــود( .ن ــوبختی1404 ،ق108 :؛ ابوح ــاتم رازی .)291 :1957،ای ــن مق ــدمات ،موجـ ـ پی ــدایش
دشـمنی شـدید میـان جعفـر و شـیعیان حضـرت عسـکری

گردیـد .آنـان او را بـه فسـاد اخالقـی و

ارتکاب آشکار محرماتی مانند شرب خمر متهم میکردنـد (نـوبختی1404 ،ق111 _110 :؛ اشـعری،

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی

دور خ ــود جم ــع کـــرده ب ــود( .خص ــیبی1411 ،ق )388 :ایـــن گ ــروه در مخالف ــت خـــود ب ــا امـــام

1361ش109 :؛ کلینی :1407 ،ج.)504 ،1
از این پا حضرت عسکری

تا پایان عمر با جعفر به کلی متارکه فرموده و دیگـر هرگـز بـا او

زمان کـودکی حضـرت عسـکری

خـوش نداشـتند بـا جعفـر باشـند در حـالی کـه بـه مصـاحبت بـا

ســخنی نگفتنــد( .نــوبختی1404 ،ق )107 :مؤل ـ المجاادی را انیاااب الطااالبیین مــیگویــد حتــی از
سیدمحمد عالقهمند بودند( .العمـری1380 ،ش .)33 :امـا جعفـر تـا پایـان عمـر ایشـان همچنـان
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علیه امام و شیعیانش فعالیـت داشـت( .نـوبختی1404 ،ق )107 :دشـمنی و نفـرت متقابـل میـان
طرفــداران امــام عســکری

و جعفــر و اتهامــات متبادلــه بــه اوج خــود رســید و بــه برخوردهــای

خشونتآمیزی انجامید .نفیا خادم که اتبا جعفر ادعا میکردند واسطه ایصـال ودایـع امامـت
بــه جعفــر بــوده اســت در حوضــی افکنــده و غــرق شــد (نــوبختی1404 ،ق115 :؛ ســعدبن عبــداهلل

اشـعری1361 ،ش .) 114 :دو نفـر از اتبـا جعفــر در سـامراء کـه آشــکارا از وی حمایـت و مـردم را بــه

سوی او داللت می کردند به دستور حضرت عسکری

مورد تعقی شیعیان قـرار گرفتـه و ناچـار

از سامراء به کوفه گریختند و تا رحلت آن حضرت جرتت بازگشـت بـه سـامراء نداشـتند (خصـیبی،

1411ق )385 :از گــ ـ ــزارش نـ ـ ـ ــوبختی (1404ق )385 :و شهرسـ ـ ـ ــتانی ( :1375ج)152 _151 ،1

برمــیآیــد کــه خــواهر فــارس بــن حــاتم در تقویــت منزلــت جعفــر کوشــش می کــرده اســت و رهبــری
گروهی را در مخالفت با امامت امام عسکری

را بر عهده داشت .و علی بن طاحی (یـا طـاحن)

خزاز ،متکلم توانا و فطحیمسلک کوفی نیز در زمره همین جماعت بود .با این همه ،بایـد گفـت
جعفر بن علی مقارن وفات امام عسـکری

جایگـاه نسـبتا مقبـولی در میـان شـیعه داشـته اسـت

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390
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(ابـــن بابویـــه262 :1359،؛ طوســـی )609 _608 :1425 ،و اتهامـــات و نقـــدهای زیـ ـاد بـــر رفتـــار

ناشایس ــت وی ،مرب ــو ب ــه گزارشه ــای مت ــاخر ب ــوده اس ــت (اربل ــی :1401 ،ج205 ،3؛ ن ــوری،
1415ق :ج.)20 ،5

این گزارشها تنها از منابع امامیـه بـه وی منتسـ اسـت .بـدون تردیـد پـذیرش برخـی از ایـن

اخبار دشوار خواهد بود .زیرا رفتارهای ناشایست تا این مقدار سب دلزدگـی پیـروانش مـیشـده

است در صورتی که گزارشی در دست نیست کـه برخـی بـه جهـت چنـین اعمـالی از وی جـدا شـده

باشـند .برخــی احتمــال دادهانــد کــه ایــن اتهــام از دشــمنی میــان شــیعیان دوازده امــامی و پیــروان
و یـاران ایشـان القـاب و

جعفر نشأت گرفته باشد؛ چنان که پیروان جعفر نیز به امـام عسـکری

نســبتهــای نــاروا میدادنــد( .اشــعری1361 ،ش113 :؛ نــوبختی1404 ،ق )108 :همچنـین قابــل

تأمــل اســت کــه برخ ـی از ش ـیعی ان شخصــی را کــه آشــکارا مرتک ـ فســق و فجــور شــود بــه امامــت
بپذیرند به خصوص آن که بعدها دانشمندانی بزرگ مانند علی بن حسـن فضـال ،رئـیا فقهـای
شــیعه در کوفــه ،نیــز بــه جمــع معتقــدان او پیوســتند .بــا ایــن وجــود چنــین بــه ن ــر میرســد کــه

گزارشه ــا یکس ــره درس ــت نیس ــت .حت ــی برخ ــی از طرف ــداران او در دف ــا از وی گفت ــهان ــد ک ــه از

مقتضیات نوجوانی دست کشیده و کارهای نادرست را ترک کرده بود.

1

 .1عمروی نقل می کند :استادش شیخ الشرف عبیدلی رسالهای در طرفداری از جعفر با نام الرضییة ر نصرا جعفر بن عل
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این نکته شایسته بیان است که عمده انحراف وی در مسـئله امامـت بـوده اسـت .همـین امـر

سب نزا میـان طرفـداران وی و امـامی مـذهبان شـده اسـت .چـه بسـا برخـی از اتهامـات اخالقـی
وی در همین درگیریها ساخته و یا دستکم افـزایش یافتـه اسـت .بـه هـر روی وی بـدون تردیـد

در مســئله امامــت انحرافــات عمیـق داشــته و ه ـیچ گــزارش قابــل اعتنــایی در دســت نیســت کــه از
زیادهگوییها در این زمینه و دیگر مسائل دست کشیده باشد.

OR

که سال  254هـ.ق واقع شد 28 ،سـال داشـت .در ایـن
NO

جعفر در زمان شهادت امام هادی

MA

GS

ادعای امامت جعفر

برهه از زمـان ،وی بـا فـارس بـن حـاتم ار تبـا داشـت .فـارس بـن حـاتم از جملـه وکـالی شـناخته
شده امام هادی

بود کـه بعـدها منحـرف گردیـد( .کشـی1409 ،ق :ج522 ،1؛ نجاشـی:1407 ،

 )310و به همین جهت مورد طعن و لعن امام هادی

قرار گرفت( .کشـی1409 ،ق :ج)524 ،1

وی در ابتــدا مــردی متنفــذ و واســطه اصــلی ارتبــا میــان امــام و شــیعیان منــاطق جبــال (بخــش

مرکــزی و غربــی ایــران) بــود کــه وجوهــات خــود را معمــوال بــه دســت او بــرای امــام مــیفرســتادند.

انحـراف خـود را بـا اخـتالس و سـرقت امـوال و درگیـری بــا علـی بـن جعفـر همـانی وکیـل دیگـر امــام

هـادی

آشـکار نمـود .امـام ،علـی بـن جعفـر همـانی را تأییـد کـرده و فـارس بـن حـاتم را فریبکـار

نامی دند .فارس بن حـاتم امـوال را تصـاح
دست امام هادی

کـرد و دسـت خطـی جعلـی مبنـی بـر وصـول امـوال بـه

نشان داد .امـام عـدم وصـول امـوال را بـه اطـال علـی بـن عبیـداهلل دینـوری

رسانید و او را از تحویل اموال به فارس منع کرد( .کشی1409 ،ق :ج)526 _525 ،1
امام هادی

در طی دو مکتوب ،فارس بن حاتم را لعـن و طـرد کـرد (کشـی1409 ،ق_527 :

528؛ طوسـی .)213 :1425 ،پــا از صــدور توقیعــات و دسـتورالعملهای امــام هــادی

دربــاره

لعن و طرد فارس بن حاتم وی آشکارا به مبارزه علیه امام اقدام کـرد .منـابع از جزئیـات اقـدامات

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی

(کشی1395،ق :ج526 ،1؛ جباری :1382 ،ج .)65 ،2وی به تدریج به انحـراف کشـیده شـده و

وی گزارشــی ارائــه نکــرده انــد جــز آن کــه او بــه فســادانگیزی پرداختــه و شــیعیان را بــه بــدعت فــرا

مــیخوانــده اســت .گویـا عمــده ای ـن دســتانــدازیها در مســئله امامــت بــوده کــه فــارس بــه تبلی ـغ
امامـت جعفـر مـیپرداخـت (کشــی1409 ،ق .)524 :امـام هــادی

در پیـامی بــه یکـی از پیــروان

فرمودنــد کــه فــارس ســخنی پلیــد گفتــه بــود( .کشــی )527 :1409 ،شــدت حساســیت و اهمیــت
نوشته بود( .العمری.)36 :1380 ،
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مسئله از تصمیم بعدی امام دانسته میشود که خون وی را هدر اعـالم نمـوده و دسـتور فرمودنـد
که وی به قتل رسانده شود و برای قاتـل وی نیـز بهشـت را تضـمین فرمودنـد .دسـتور آن حضـرت

به وسیله یکـی از شـیعیان بنـام جنیـد انجـام شـد( .طوسـی524 :1425 ،؛ کشـی1409 ،ق_523 :

 .)524جنید پا از آن تا آخرین لح ه حیات از سوی امامان شیعه مستمری دریافـت می کـرد (
کلینی :1407،ج.)524 ،1

بایــد توجــه داشــت کــه جعفــر بــن علــی در ایــن زمــان بــر خــالف پــدر و بــرادر بــا فــارس بــن حــاتم

دوستی داشت و همواره از وی جان داری می کرد به طوری که این مطل در شهرها شیو پیدا

کــرده بــود( .صــدوق1395 ،ق :ج )58 ،1در هــر صــورت وی و طرفــدارانش از کســانی بودنــد کــه از

هواخواهان جعفر شمرده میشدهاند و امامت وی را تبلیغ می کردند.

ابــن قبــه رازی نیــز از ادعــای جعفــر مبنــی بــر امامــت پــا از بــرادرش محمــد گــزارش مــیدهــد.

(صدوق :1359 ،ج )58 ،1گزارشهایی در دست که وی ادعای امامت را از دوران پدرش دنبال

م ـیکــرده اســت ،بــه طــوری کــه امــام هــادی

در بی ـانی از نزدیکــی اصــحاب بــه وی بــر حــذر

میداشت و جعفر را به فرزنـد نـوح تشـبیه مـیکـرد( .خصـیبی1411 ،ق )382_381 :ایـن روایـت از

ژپوهشاهیمهدوی 

میباشد .همچنین در گزارش دیگری چنین آمده :گروهی از شیعیان ،گمـان مـیکردنـد کـه امـام
بعد از امام هادی

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

1411ق.)320 :

جعفر میباشد .امام ایشان را از چنین گمانه ای بر حذر داشـتند (خصـیبی،

گرچه در ابتدا فارس به هر دلیلی خود را به سید محمد فرزند امام هادی

منتس مـیکـرد،

یا حداقل ادعای چنین ارتباطی داشته است 1،پا از وفات سـیدمحمد طرفـداران فـارس دنبالـه
این جریان فکری را به دست گرفتند و چنین ادعایی را در جعفر پسـر دیگـر امـام هـادی
NOORMAGS
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امــام هــادی

نشــان از آ گــاهی امــام از فعالیتهــای وی در خصــوص دعــوت بــه امامــت خــود

کردنــد .ایــن گــروه چنــین ادعــا کردنــد کــه ســیدمحمد وی را بــه ایــن مقــام نص ـ

(نوبختی1404،ق.)95 :

طـرح

کــرده اســت

جعفــر نی ـز بــا تمجی ـد و پارســا دانســتن فــارس از پیشــنهادهای طــرح شــده پیرامــون امــامتش

استقبال میکرد ،و همین امر سب نزدیکی یاران فارس بن حاتم ،به وی بـوده اسـت .منـابع نیـز
 .1محمدبن علی را فردی موثق دانستهاند .ایـن نکتـه بایـد ذکـر شـود کـه منـابع هـیچگونـه نشـانهای مبنـی بـر آن کـه
سیدمحمد نیز با وی هم داستان بوده را نیاوردهاند .بنابراین به ن ر میرسد که چنین ارتباطی تنها در حد یک ادعـا
از سوی طرفداران فارس مطرح بوده است (علی بن بابویه.)112 :1366 ،
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به ارتبا جعفر با فارس اشاره کردهاند (اشـعری1400 ،ق )116 :وی بـا ایـن اقـدام ،آشـکارا بـا پـدر

خویش مخالفت ورزید و از طرف دیگر پی روان فارس بعدها با رد امامـت امـام عسـکری

هرچـه

بیش ــتر در تقویـ ـت جعف ــر کوشـ ـیدند .گفت ــه ش ــده ایـ ـن گ ــروه حتـ ـی در دوره ام ــام عس ــکری
طرفداران امامت جعفر بودند (نوبختی1404 ،ق.)95 :

از

این گزارشهـا حـا کی از فعالیتهـای جعفـر ،سـالهـا پـیش از آغـاز غیبـت صـغری بـوده اسـت.

شــاید تحرکــات فــارس ســب شــد ،عــدهای از شــیعیان در امامــت امــام عســکری

باشند .امام نیز به این امر اشاره دارد و فرمود:

تردیــد داشــته

هیچ یک از پدرانم مانند من گرفتار شک و تزلزل شـیعیان در امـر امامـت نشـدند (ابـن شـعبه

حرانی.)487 :1404 ،

جعفر در زمان رحلت برادر

بــا رحلــت حضــرت عســکر

 ،جعفــر بــا قصــد دســتی ـابی موقعی ـت بــرادر ،خــود را وصــی آن

میآمدند به او تسلیت میگفتند .گفته شـده زمـانی کـه کـار غسـل و کفـن امـام توسـط عنمـان بـن

سعید صورت گرفـت (طوسـی )356 :1425 ،جعفـر خـود را آمـاده خوانـدن نمـاز بـر پیکـر امـام کـرد
ولی امام دوازدهم بر بدن پدر نماز گزاردند( .ابن بابویه1395 ،ق :ج)475 ،2
گفته شده است کـه جعفـر پـا از رحلـت امـام عسـکری

 ،بـه رغـم زنـده بـودن مـادر ایشـان،

مدعی میراآ حضرت شد (مفید1413 ،ق :الـ  ،ج336 ،2؛ اربلـی :1401 ،ج 205 ،2و  )223کـه
این امر میتوانسته از گرایشهای سنیگرایانه وی باشد چرا که براساس فقـه اهلسـنت ا گـر امـام
بدون فرزند در گذشـته بودنـد ارآ ایشـان بایـد میـان مـادر و بـرادر تقسـیم مـیشـد در حـالی کـه بـر

اساس فقه شیعه ،والدین جزء طبقه اول و برادر در طبقه دوم قرار دارد و با وجود حتی یک تن از

طبقــه متقــدم ،هــیچ یــک از طبقــات مــوخر ارآ نمــیبرنــد( .ابــن بابویــه1395 ،ق )58 _47 :وی

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی
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حضرت جلوه داد .او به عنوان صاح عزا بر در خانه امام میایستاد و شیعیان که به منزل امـام

بـرای در اختیـار گـرفتن داراییهـای بـرادرش بـه خانـه آن حضـرت رفـت و زنهـا و خـدمتگــذاران
امام را به وحشت انداخت( .خصیبی1411،ق)382 :
گفتـه شــده وقتـی جعفــر امـوال امــام عســکری

را تصـرف کــرد خـانواده و بازمانــدگان امــام در

وضعیت بسیار بدی قرار گرفتند( .کلینی :1407 ،ج)121 ،1
همچنین نقل شده جعفر گزارش تولد امام مهدی
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رساند ،بر همین اساس ،خلیفـه دسـتور داد بیـت امـام عسـکری

مـورد هجـوم قـرار گیـرد( .ابـن

بابویه1395 ،ق :ج )473 ،2همین تحریکات سب شد عباسیان امامیـه را مـورد آزار قـرار دهنـد.
(همو :ج )474 ،2و خلیفه جاسوسانی را در منزل امام قرار داد تا رفت وآمدها را زیـر ن ـر بگیرنـد.
و تعدادی از کنیزان را که احتمال باردار بودن ایشان میرفت ،زنـدانی کـرد( .طبـری1363 ،ش:

223؛ طبرسی1403 ،ق :ج)468 ،2

باز میگردد.

رابطه جعفر با خالفت عباسی عموما به دوره بیماری و شهادت امام عسکری
شـیخ صـدوق در روایتــی از ابوالحسـین حسـن بــن وجنـاء نقـل می کنــد کـه ج بـد پــدرم زمـان هجــوم

مأموران عباسی در خانه امام عسـکری

حضـور داشـت و نقـل می کـرد کـه همـراه مهاجمـان بـه

بی ـت شــری  ،جعفــر نی ـز بــوده اســت( .صــدوق1395 ،ق :ج )473 ،2چن ـین نقــل شــده جعفــر در
اقــدامی نــزد وزی ـر عباس ـی بــه دنبــال جایگــاه بــرادرش امــام عســکری

1395ق :ج475 ،2؛ صدر1400 ،ق)317 :

همچنـین در دورهای کــه امــام عســکری

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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بــوده اســت( .صــدوق،

بیمــار بــود جعفــر ،خلیفــه عباس ـی را آ گــاه کــرد .بــه

دنبال این خبر ،خلیفه به برخی از خادمان مورد اعتماد خود دستور داد ،بـه بیـت امـام رفتـه و آن

محل را ترک نکنند( .صدوق1395 ،ق :ج)83 ،1
اقدامات جعفر در ادعای امامت

مهـمتــرین اقــدام جعفــر را بایـد در ادعــای امامــت وی پـیجــویی کـرد .جعفــر مــدتهــا پـیش از

درگذشــت امــام عســکری

فعالیتهــای خــود در ای ـن زمینــه را انجــام م ـیداده اســت ،و بــا آغــاز

غیبت و پنهان شدن امام دوازدهم فرصت کافی برای طرح گسترده این ادعا داشـته اسـت .وی

در ایـن راســتا ،نامــههایی بـرای برخـی از بزرگــان امامیـه فرســتاد .او در نامــهای بـه یکـی از بزرگــان

شیعه _ احمدبن اسحاق _ خود را قیم و امام بعد از امام عسکری

دانست و خویش را عالم به

تمام علو م و علم حالل و حرام معرفـی کـرد .احمـدبن اسـحاق نیـز نامـهای نوشـته و نامـه جعفـر را
هـم داخــل آن می گــذارد و بــه وسـیله عنمــان بــن ســعید (وکیـل اول) بــه امــام مهــدی

تحویـل

میدهد .امـام دوازدهـم در پاسـخ نامـه ،جعفـر را فـردی بـیاطال از احکـام دیـن معرفـی کـرده کـه
قــادر بــه تشــخیص حــالل از حــرام نیســت( .کشــی1395 ،ق :ج290 _287 ،1؛ طوســی1425 ،ق:

287؛ طبرسی1403 ،ق :ج)468 ،2

در ادامه جعفر نامهای دیگر به احمدبن اسحاق قمی مینویسد و از او اموال اهالی قم را طل
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می کن ــد .احم ــدبن اس ــحاق ب ــا ط ــرح س ــؤاال تی مش ــکل از وی خواه ــان ج ــواب مـ ـیش ــود ،ول ــی
هیچ گونه جوابی از جعفر نمی گیرد (خصیبی1411 ،ق .)383 :و این در حالی بـود کـه جعفـر قبـل
از این نیز وقتی که کاروان قمیها پا از شهادت امام عسکری

وارد سامرا شده بودند از آنان

مطالب ــه ام ــوال را نم ــود .ایـ ـن اف ــراد نیـ ـز از وی عالم ــات و نش ــانههای ام ــوال و ص ــاحبان آنه ــا را
پرسیدند .جعفر این دست از شیعیان را متهم به دروغگویی درباره امـام عسـکری

کـرد( .ابـن

بابویــه :1359 ،ج477 ،2؛ راونــدی :1409 ،ج )1103 ،3تبلیغــات جعفــر و فرزنــدان او منحصــر بــه
دوران وکالــت عنSمGـAـان بــن ســعید نبــود و در دوران وکالــت محمــدبن عنمــان هــم ادامــه یافــت ب ـه
M
OR

طوری که منجر به ص O
ـدورNتوقیـع از سـوی امـام زمـان

طوسی1425 ،ق)290 :

شـد( .ابـن بابویـه1395 ،ق :ج484 ،2؛

به ن ر میرسد این دست گمانهزنیها بیدلیل نبـوده اسـت بـه طـوری کـه برخـی مکاتبـات بـا

امــام عصــر

در ابتــدای غیبــت صــغری نشــان از آن داشــت کــه فعالیتهــای وی ،دســتکــم بــر

عدهای از شیعیان اثرگذار بوده است( .طبرسی1403 ،ق)279 :

پیرامـون بازگشــت جعفـر بــه امامیـه و لقـ تــواب بـرای او اخــتالف ن ـر اســت( .زرکلــی:1989 ،

ج )340 ،2همانطور که بیان شـد جعفـر بـرای رسـیدن بـه جایگـاه امامـت ،تـالش فراوانـی نمـود.

هم ـین امــر موجبــات رنجــش پــدر و بــرادر و امــام مهــدی

را ف ـراهم ســاخت .و ه ـیچ گــزارش

آشــکاری در دســت نیســت کــه وی از ادعاهــای خــود دســت کش ـید .حت ـی پــا از مــرگ جعفــر نی ـز

همچنان عدهای از طرفـداران او در جامعـه امامیـه بـه فعالیـت مشـغول بودنـد .تنهـا نکتـهای کـه
گمانه توبه و بازگشت وی را تقویت کـرده مـتن تـوقیعی اسـت کـه امـام عصـر

برادران یوس

بـا تشـبیه وی بـه

راه او را خطا دانسته اسـت ( کشـی1409 ،ق :ج290 ،1؛ ابـن بابویـه1395 ،ق:

ج484 ،2؛ طوســی .)29 :1425 ،بــه هــر جهــت بــا توجــه بــه آنکــه عملکــرد وی در دوره غیبــت

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی

سرانجام ادعای وی

همچنان همانند گذشته بوده است ،آشکار نیسـت کـه مـتن توقیـع یـاد شـده ،در صـدد تشـبیه بـه
برادران یوس

از هر جهتی باشد .گوی ا در صدد توجه دادن به این نکته اسـت کـه گمراهـی و

ضاللت در فرزندان انبیاء و اولیاء نیز وجود داشته است( .مفید1413 ،ق (ب))64 _62 :

جعفر یه

پی ـروان جعفــر در تــاریخ بــه جعفریــه معــروف شــدند (ابنقبــه رازی198 :؛ فخــر رازی1409 ،ق:
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 .)68گوی ـا طرفــدارانش دربــاره جانشــینی وی اختالفن ــر داشــتند .عــدهای جعفــر را جانشــین
بالفصــل امــام هــادی

 ،برخــی او را جانشــین بــرادرش ســیدمحمد کــه در زمــان حیــات پــدرش

رحلـت کــرد ،و عــدهای دیگــر وی را جانشــین امــام عســکری

دانســتهاند (قاضــی عبــدالجباربن

احمد ،بیتا :ج )182 ،20در چگونگی به امامت رسیدن جعفر نیز میان صاحبان آرا تفـاوتهـایی

بوده که موج انشعابات و پیدایش فرقههای دیگـر شـده اسـت (اشـعری1361 ،ش116 _102 :؛
ن ـ ـ ـ ــوبختی1404 ،ق112 _95 :؛ مس ـ ـ ـ ــعودی1384 ،ش :ج107 ،5؛ مفی ـ ـ ـ ــد321 _317 :1414 ،؛

شهرستانی :1375 ،ج .)152_151 ،1همچنین فطحیه ،که امکـان امامـت دو بـرادر (پـا از امـام

حسـن و امـام حسـین

) را قبـول داشــتند ،بـه جعفـر رجـو کردنــد .بـه همـین دلیـل ،ابنبابویــه

جعفر را پیشوای نسل دوم فطحیه لق داده است (ابـن بابویـه1425 ،ق .)65 :فرزنـدان جعفـر،
َُ ب
والرضــی' (عمــری1380 ،ش )134 :یــا ِّر َض ــویون
بــه ســب انتسابشــان بــه امــام رضــا  ،بــه بن ِّ
(ابنعنبـه1430 ،ق )199 :مشــهورند .پیـروان جعفــر نیــز در میـان شــیعیان دوازده امـامی بــه نــام
ب
سردسته آنها ،علی الطاحن در کوفه ،به طاحنیـه معـروف بودنـد (ابوحـاتم رازی :1957 ،قسـم،3
291؛ شهرستانی :1375 ،قسم  .)151 ،1جعفر در سال  271درگذشت و در سـامرا بـه خـا سـپرده

ژپوهشاهیمهدوی 

ســادات بغــداد ،رجــو کردنــد (فخــر رازی1409 ،ق80 _79 :؛ مدرســی طباطبــائی_118 :1389 ،
 .)119برخی دیگر معتقد بودند که امامت میان ابوالحسن و خواهرش فاطمه تقسیم شده و پا

 .)122 _119 :1389مشخص نیست که طرفداران جعفر تا چه زمانی به صورت فرقـهای مسـتقل

یك از فرزندان جعفر را نیافتهاند که به طریقه درست شـیعه دوازده امـامی نپیوسـته باشـد (مفیـد،
MA
GS

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

در جامعه شیعه باقی ماندند .تنها از گزارش شیخمفید بر میآید که در زمان تألی آثارشان هـیچ

 )312 :1414احتماال مـدتهـا پـیش از تـالی شـیخ مفیـد ایـن فرقـه از میـان رفتـه باشـد .سـعدبن
OR

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396

از آن دو به دیگر بازماندگان جعفر رسیده است (ابوحاتم رازی292:1957 ،؛ مدرسـی طباطبـائی،

عبداهلل اشـعری ،در رد آرای ایـن فرقـه ،کتـابی بـا عنـوان الضایا را الارد علا المهمدیاه و الجعف یاه

NO
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شد (العمری1380 ،ش )135 _134 :برخی پیروان وی به فرزندش ،ابوالحسن علی ،نقی ارشد

نگاشــته اس ــت (نجاش ــی177 :1407 ،؛ آق ــابزرگ :1403،ج .)24 _23 ،1من ــابع درب ــاره پی ــروان و
یاران جعفر متفق نیستند .دانشمندان و نویسندگان بزرگ شیعی از یاران اندک جعفر یاد کردهاند
و بر برائت همه شیعیان از او تا کید کردهاند (نوبختی1404 ،ق95 :؛ سـعدبن عبـداهلل1361 ،ش:

101؛ طبــ ــری1363،ش36 :؛ خصـ ـ ــیبی1411 ،ق385 _384 :؛ مفیــ ــد( 1413،ب) .)345 :امـ ـ ــا
گزارشهایی در منابع زیدی یا غیرشیعی مبنی بر گرایش جمع کثیـری از شـیعیان بـه جعفـر حتـی
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ا کثریت داشـتن پیـروان او پـا از وفـات امـام عسـکری

1950م21 :؛ شهرستانی :1375 ،ج)170 ،1

در دسـت اسـت( .صـاح بـن عبـاده،

از میان طرفداران جعفر در بیت امام میتـوان بـه خـواهر امـام عسـکری

کـه احتمـاال خـواهر

تنی جعفر بوده اشاره کـرد (کشـی1409 ،ق :ج522 ،2؛ نجاشـی .)310:1407 ،البتـه منـابع انـدکی

ب ــه وج ــود ف ــردی این گون ــه در بیـ ـت ام ــام اش ــاره دارن ــد ،و دیگ ــر اعض ــای بیـ ـت ش ــری از جمل ــه
باورمندان با امام عصر

بودهاند.

از مهــمتــرین افــرادی کــه از شـیعیان بــه وی تمایـل پیـدا کردنــد مـیتــوان بــه ایـن افــراد اشــاره

داشت :علی بن طاحی (یا طاحن) خزاز ،مـتکلم توانـا و فطحـی مسـلک کـوفی در زمـره طرفـداران

جعفــر قــرار گرفــت .احتمــاال گرایشهــای فطحــی وی ســب شــد تــا بــه جعفــر پــا از وفــات امــام
عســکری

تمای ـل پی ـدا کنــد .از دیگــر افــرادی کــه بــه جعفــر پیوســت علــی بــن حســن فضــال 1از

فقهـ ــای نامـ ــدار شـ ــیعه در کوفـ ــه بـ ــوده اسـ ــت .وی کتـ ــابی بـ ــا موضـ ــو غیبـ ــت تــ ـألی

کـ ــرد

(نجاشی ) 258 :1407،علی بن احمد بشار که اطالعی چندانی از او در دست نیسـت رسـالهای در
دفا از ادعای جعفر تألی

در اینکه بعد از شهادت امام عسکری

در بین شیعیان چه فرقههایی ایجاد شـد ن رهـای

گونـاگونی وجــود دارد .ما وج الااذ د 20 ،فرقـه ذکــر کــرده( ،مســعودی :1409 ،ج .)112 ،4ســعدبن
عبداهلل اشعری در المقاالت و الفا  14 ،فرقـه را نـام میبـرد و شهرسـتانی در الملا و النها  11گـروه

(شهرستانی1367 ،ش .)130 :جاسم حسین مینویسد:

مطالعه این ادعاهـا نشـان میدهـد کـه ظـاهرا فقـط بـه پـنج فرقـه عمـده تقسـیم میشـوند و
هریك از اینها نیز متعاقبا بر مبنای کالمی و حدینی مورد استفاده در ادعاهایشان به پانزده

گروه انشعاب مییابند( .جاسم حسین1385 ،ش)216 :

در این میان فرقهای که بیش از همه قدرتنمایی کرد و تردیدی در وجود آن در عصر غیبت

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی

)63_ 51

کرده است و ابن قبه به او پاسخ داده اسـت( .صـدوق1395 ،ق :ج،1

صغری نیست فرقه جعفریه و طرفداران وی میباشند.

MA
GS

NO

OR

 .1پدر علی ،حسن بن علی بن ب
فضال َت ُ
یملی کوفی ،از راویان موثق شیعه و از اصحاب خاص امام رضـا بـوده اسـت،
برخی وی را از اصحاب اجما میدانند .حسن به حضور امام کاظم نیز رسیده است .وی در ابتدا از فطحیه بود
و به امامت عبداهلل افطح فرزند امام صادق اعتقاد داشت ولی پا از مرگ عبداهلل افطح ،معتقد به امامت امـام
کاظم شد و پا از امام کاظم نیز جزو اصحاب امام رضا قرار گرفت .با وجود اعتقاد اولیهاش به فطحیـه،
عالمان رجالی وی را از ن ر تقوا و وثاقت در نقل حدیث ستودهاند.
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نتیجهگیری

جعف ــربن علـ ـی اله ــادی

م ــدعی امام ــت در میـ ـان شـ ـیعیان ش ــد .وی در ابت ــدا ب ــا جـــذب

برخی از منحرفان قدرتمند شـیعه حلقـهای از معترضـان را در برابـر امامـت پـدر و بـرادر خـود شـکل
داد .این گروه با تبلیغات گسترده ،به کارشکنی پرداخته و امامت جعفر را پیجویی میکردند .با
شهادت امام عسـکری

و غیبـت امـام دوازدهـم مجـال بیشـتری بـرای طـرح امامـت وی آمـاده

گشـت .جعفــر در ایـن دوره بـا وصـی خوانــدن خـود و ضــبط امــوال بـرادر ،آشــکارا امامــت خــویش را
اعــالن کــرد .وی در ای ـن مس ـیر حت ـی از ش ـیعیان ثابــتقــدم در مس ـیر امامــت ،هماننــد احمــدبن
اسحاق ،دعوت به همکاری کرد که بـا عکـاالعمـل منفـی آنهـا مواجـه شـد .ادعـای امامـت او،

توســط برخ ـی از متکلمــان طرفــدار وی قــوت بیشــتری یافــت .بــا درگذشــت زودهنگــام جعفــر ای ـن

ادعاها رمق ناچیزی یافت و پا از مدت کوتاهی بـه کلـی از میـان رفـت بـه طـوری کـه نمـیتـوان

جعفریـه را فرقــهای مانــا در تــاریخ دانســت .هــمچن ـین بایـد تأ کیـد داشــت بــه رغــم انحــراف وی از
امامت اصیل شیعی ،گرایشهای مبنی بر انحرافات اخالقی منتس بـه وی در برخـی منـابع ،بـه

ژپوهشاهیمهدوی 

راحتی اثباتپذیر نیست.

ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
GS
NO

OR

MA

18
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منابع

_ ابنشدقم ،ضامن ،تهفة االز ار و زالل االنهار ر نید ابنا االئمة االوهار ،تهران ،دفتر نشر میـراآ
مکتوب1378 ،ش.

_ ابن عنبا ،جمالالـدین احمـدبنعلی الحسـینی الـداوودی ،عمادا الطالاد الصا ی را نیاد آل

ابیوالد ،تحقیق سیدمهدی رجایی ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،قم1430 ،ق.

_ اربلــی ،علــیبن عیســی ،کشااف ال مااة ر ا معررااة االئمااة ،چــا هاشــم رســولی محالتــی ،بیــروت،
1401ق.

_ اشعری ،ابوالحسن علی بن اسماعیل ،مقااالت االسا میین و االات ل المصالین ،تصـحیح هلمـوت
ریتر ،چا سوم ،ویسبادن دارالنشر فراتز شتاینر1400 ،ق.

_ اشعری ،سعدبن عبداهلل ،کتاب المقاالت و الف  ،چا محمدجواد مشکور ،تهران 1361ش.
_ امین  ،محسن ،اعیان الشیعه ،دارلتعارف للمطبوعات1406 ،ق.
MA

المهدی

 ،االولی1409 ،ق.

NO

OR

_ الراونـدی ،قط الـدین بـن سـعدبن هبـااهلل ،الخارائو و الجارائ  ،تحقیـق و نشـر :مؤسسـا االمــام
_ جاســم ،حس ـین ،تااار ی سیاس ا غیب ا امااا دوازد ا

سوم ،امیرکبیر ،تهران1385 ،ق.

 ،ترجمــه :محمــدتقی آی ـتاللهی ،چــا

_ جباری ،محمدرضا ،سازمان وکال و نقش آن در عصر ائمه ،قم ،مو سسه آموزشی امام خمینی ،
1382ش.

_ حبی آبادی ،محمدعلی ،مکار اآل ثار ر احسال الرجال ،اصفهان1351 ،ش.

_ حرانی (ابن شعبه) ،حسن بن علی ،تهف العقیل ،مصحح :علیا کبر غفاری ،جامعـه مدرسـین،

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی

منزوی ،بیروت1403 ،ق.

GS

_ آقـابزرگ طهرانـی ،محمدمحسـن ،الذریعاة الا تصاانیف الشایعة ،چـا علینقـی منـزوی و احمــد

قم1404 ،ق.

_ خصیبی ،ابیعبداهلل حسین بن حمدان ،الهدایة الکب ی ،بیروت ،مؤسسا البالغ ،چـا چهـارم،
1411ق.

_ رازی ،ابوحاتم ،کتااب الزیناة را الکلماات االسا میة الع بیاة ،چـا حسـینبن فـی
قاهره1957 ،م.
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اهلل همـدانی،
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_ زرکلی ،خیرالدین ،االع  ،العلم للمالیین ،بیروت1989 ،م.

_ شهرستانی ،محمدبن عبدالکریم ،کتاب المل و النه  ،چا محمدبن فتح اهلل بـدران ،قـاهره،
1367ش.

_ طبرسی ،احمدبن علی ،اإلحتجاج عل أ اللجاج ،نشر مرتضی ،مشهد1403،ق.

_ صاح بن عباده ،اسماعیل ،نصرا مذا د الزیدیه ،به کوشش ناجی حسن ،بغداد1950 ،م.
_ صدر ،سیدمحمد ،تاری ال یبة الص ی ،مکتبا االمام امیرالمؤمنین

 ،چا دوم1400 ،ق.

_ صدوق ،محمدبن علی بن بابویه ،معان األالبار ،مؤسسا المعارف اإلسالمیا ،قم1425 ،ق.
_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ  ،کمالالدین و تما النعمة ،دوم ،تهران ،اسالمیه1395 ،ق.

_ طبرسی ،فضلبن حسن طبرسی ،اع الیری بأع الهدی ،نشر مرتضی ،مشهد1403،ق.

_ طبری ،ابوجعفر محمدبن جریر ،دالئ االمامة ،منشورات الرضی ،قم ،چا سوم1363 ،ش.

_ عرشی ،حسین ،بلسغ المرا ر شرح میک الختاا  ،بـه کوشـش انسـتانا ،مـاری کرملـی ،قـاهره،
1939م.

ژپوهشاهیمهدوی 
ال اول ،شماره  ،1بت 1390

سال ششم ،شماره  ،21تابستا 1396
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مهدوی دامغانی ،دوم ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی1380 ،ش.

NOORMAGS

_ العمــری العلــوی ،ابوالحســن علــی بــن محمــد ،المجاادی رااا انیاااب الطااالبیین ،تحقی ـق احمــد
_ فخر رازی ،محمدبن عمر ،الشجرا المبارکه ر انیاب الطالبیاة ،منشـورات مکتبـا آیـااهلل الع مـی
المرعشی النجفی ،چا اول1409 ،ق.

_ قاضــی ،عبــدالجباربن احمــد ،الم ن ا ر ا ابااساب التسحیااد والعاادل ،تحقیــق عبــدالحلیم محمــود و
سلیمان سینا ،قاهره ،دارالکت المصریه ،بیتا.

_ قمی ،شیخ عباس ،منته اآلمال ر تساری النب و اآلل ،دلیل ما ،قم1379 ،ش.

_ کشـی ،محمـدبن عمـر ،االتیاار معرراة الرجاال ،تصـحیح حسـن مصـطفوی ،موسسـه نشـر دانشـگاه
مشهد1409 ،ق.

_ کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکار  ،چهارم ،تهران ،انتشارات اسالمیه1407 ،ق.

_ مدرســی طباطبــایی ،حســین ،مکتااد در رراینااد تکام ا  ،ترجمــه هاشــم ایزدپنــاه ،تهــران ،کــویر،
هشتم1389 ،ش.

_ مسعودی ،علی بن الحسین ،م وج الذ د ومعادن الجسا ر ،قم ،دارالهجره ،دوم1409 ،ق.
_ مفید ،محمدبن محمد ،اإلرشاد ر معررة حجو اهلل عل العباد ،قم ،نشر کنگره 1413،ق.
_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ (ال ) ،الفصیل المختاره ،چا علی میرشریفی ،بیروت1414 ،ق.
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_ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ (ب) ،الفصیل العشرا ر ال یبة ،چا فارس حسون ،قم1413 ،ق.

_ نجاشـی ،احمـدبن علــی ،رهرسا اساما مصاانف الشایعه المشاتهر برجااال النجاشا  ،موسـی شــبیری
زنجانی ،قم1407 ،ق.

_ نوبختی ،ابومحمد حسن بن موسی ،ر الشیعه ،بیروت1404 ،ق.
_ نوری ،حسین ،الاتمة میتدرک السسای  ،قم ،موسسه آلالبیت

الحیاء التراآ1415 ،ق.

کاوشی در بازشناسی شخصیت جعفربن علی الهادی
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