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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهمشماره هشتاد و  ،سومو  یستسال ب

 1041 بهار

 

 به گرگان بررسی تاریخی ورود امام حسن عسکری

 و اعتبارسنجی قدمگاه منسوب به ایشان

 

 72/4/1411 تاریخ تأیید:                                     11/11/1411تاریخ دریافت:
  1 خانیمهدی یکه 

  2 وحیده حیران
 

سنجش  یها از روش یکی، یتب اهل یو زندگان یرهس یخیتار یبررس

ناصواا    یها و برداشت ها یشهداشت آن در برابر اند و پاس یعیانش یباورها

در شهر گرگان که در دوره  یاست. قدمگاه منسا  به امام حسن عسکر

بوه نوام    یآن، شخصو  یوه است که بر پا یتیمستند به روا یده،معاصر بنا گرد

و حضور  بوه او    یدرسو  یخدمت امام عسوکر  یجرجان شریف بنجعفر

 یخاألرض حضر  در تار یّوعده، با ط ینو ا آید یوعده داد که به جرجان م

 یوداد رو یون ا خییتوار  یرو کوه بوه بررسو    یشماعاد محقق گشت. مقاله پ

 یبه گرگان، تنها بعضو  که در باره ورود امام دهد یپرداخته است، نشان م

موککار،   یتاند، در ضمن روا را نقل کرده یتب اهل راما که ک یاز آثار

عالمان و مارخان مسوممان،   یگراز د یک یچاند و ه ماضاع اشاره کرده ینبه ا

 یاساس، با تاجه به عودم قودمت بنوا    یناند. بر ا ننماده یانماضاع را ب ینا

                                              

 .(Mahdy40@gmail.com)آباد:  اسالم دانشگاه لرستان، خرم یختار یدکترا یدانشجو. 1
 .(v.heyran@gmail.com)، قم: اسالم دانشگاه باقرالعلوم یختار یدکترا یدانشجو. 2



 ...به گرگان یورود امام حسن عسکر یخیتار یبررس 86 

مکان مککار  یاییسازگار نبادن جغراف یو حت یتروا یماجاد و ضعف سند

حاکم در زمان  یطبا در نظر گرفتن شرا یزقدمگاه و ن یبا مکان بنا وایتدر ر

  .یستاثبا  ن ، اصالت مکان مارد بحث قابل یامام عسکر
 

 .یجرجان یفشر گاه، گرگان، جعفربنقدم یرانیان،، ایامام عسکر :کلیدواژگان

 مقدمه

 اثناعشار  ائماه  دشایعیان ا  یاادهم   امامملقب به عسکری،  علی بن حسن ومحمداب

 22. است افتاهه اتفاق مدینه هر ریقم مجری 232 الس اآلخر ربیع هر والهت ایشان. است

 امامات  هبا  قماری  252ل اسا  هر، ماهى سال هاشت كه پس اد وفات پدر بزرگوارش امام

 و خوه خانه هر و یافت وفات یسالگ22ه دوح قمری 272ل سا لوّاأل ربیع مشت  هر و رسید

 1.شد سپرهه خاك هب سامرا هر خویش پدر قبر جوار

بنا گرهیده كه اهعا شده اسات   هر شهر گرگان، قدمگامی منسوب به امام عسکری

است كه برخای علماای   شریف جرجانی است. مبنای آن، روایتی  این مکان، منزل جعفربن

و  2الثاقاب فای المناقاب   ق( هر 572م. حمازه ووسای     جمله ابان  شیعه هر سده شش ، اد

آن است  روایت، خالصه .اند نقل كرهه 3الخرائج والجرائحق( هر 563 م.الدین راوندی   قطب

هر سفر حج خوه به سامرا  ،اد شیعیان جرجان ،«شریف جرجانی جعفربن»كه شخصی به نام 

رفت و مبلغی را كه شیعیان این شهر به امانت به وی سپرهه بوهناد،   ام عسکرینزه ام

و آن را سوم  نموه نیز تاریخ بادگشت وی به جرجان را تعیین به هست امام رسانید. امام

بینی كره و به او وعده هاه كه خوه ایشان نیز هر ممان رود باه   الثانی ممان سال پیش ربیع

                                              

 .۳۳3ـ ۳1۳، ص2، جاالرشادشیخ مفید،  .1

 .213 -21۲ص ،الثاقب فی المناقبطوسی،  حمزه ابن .2

 .۲23 -۲2۲، ص1ج، الخرائج والجرائح ،راوندی .۳
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رض به جرجان رفت األ ویّ لهیوس به شده، امام هر تاریخ تعیینجرجان واره خوامد شد. 

هر ممین راستا، این مقاله هر صده كشف حقیقت تاریخی  .و نزه شیعیان خوه حضور یافت

ی تحقیق تاریخی است تا چنانچه اثبات گرهید امام به شاهر گرگاان   ما وهیشبا استفاهه اد 

یشتری گرهه و هر صورت اثبات خاال  آن،  ، اد ظرفیت فرمنگی این مکان استفاهه بآمده

سعی شوه عقاید و باورمای شیعیان را هر راستای مساائل موماوم و خرافاه ساوق ناداه و      

كاه مکتاب برماان و حقیقات      بیت هشمنان تشیع را هر وعن و تومین به مکتب امل

 است، ناكام گذاشت.

 ماد   باا  را كه افعال خارق عاهات و كرامات ائمه استهیث شیعه، روایاتی احاهر 

 حاكی احاهیثِ هیگر مانند روایات، این. كنند می نقل مخالفان برابر هر ایشان حقانیت اثبات

 نقل اینکه به توجه با. شوه نقد و بررسی سند و متن نظر اد باید ،امامان فعل و قول اد

عالقه غالیان بوهه، نقد و پااالیش ایان   محل توجه و  ماناما كرامات و هالیل روایات

اد راویانی كه نقشی عمده هر نقل روایات هالیال   یاریبس 1ضرورت بیشتری هاره. ،روایات

كه اد نظر  مستند یا اد راویانی و اند یا اد گروه راویان ضعیف و مته  به غلو بوهه ،اند هاشته

یا ترهیدمای مهمای   و نیست شان هالیل محکمی هر هستاند و بر وثاقت رجالی ناشناخته

 2هرباره آنها وجوه هاره.

 ؛ناداره  یهاور شیپا  گونه چیم ائمه به منسوب كرامات و اعجاد هر باره  ،مقاله نیا

 زیا ن سنگی تخته یحت ایهرخت و  یممکن است برا شده لنق كراماتِقب و منا نکهیضمن ا

 انیا م نیا كاه هر ا  ای مسئله .است یقدرت اله دیگرهه و امکان و عدم امکان آن هر  لنق

 انیا آن هر م غیا و تبل بیت ما به امل مکان نیاست كه انتساب ا نآ ،گرهه یبررس دیبا

                                              

بـر اسـا     بررسی اسناد روایات دالیل و کرامات امامـان شـیع   » ،قائدان ی ومحمدحسین .1

 .3۳-93، ص1۳3۲تابستان ، پژوهی شیع ، مجل  «الحدیث قواعد درایة

 همان. .2

http://shia.urd.ac.ir/?_action=article&au=246982&_au=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://shia.urd.ac.ir/?_action=article&au=246985&_au=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 سندهیهاره؟ به گمان نو بیت امل گاهیو جا یهر معرف یچه تأثیر و كاركره ،عامه مرهم

 محبان اراهت و رشد هر بیت و كرامات منسوب به امل قبل، منایای ذكر فضا هر هوره

ماای   كاه مباحاث و تبیاین    یاما هر عصار كناون   1؛هاشته است ییتأثیر بسزا بیت امل

مای موموم و خرافه، نقش مخربی هر باورمندی آحاه  استداللی غلبه یافته و باورما و آموده

البتاه   .ما اممیت و ضرورت هوچندان یافته است جامعه هاره، بررسی استداللی برخی گزاره

اد  هر بسیاریو اصل ماجرا  قتیبه حق یابیشوند كه امکان هست یمدعای عدهممکن است 

مرگونه كنجکاوی كه  ،گفت دیوجوه نداره كه هر پاسخ با ،موره نیاد جمله ا ی،خیتار عیوقا

 ،محقاق  کی فهیوظو  2شوهاد حداقل ضابطه و روشمندی برخورهار باشد، تحقیق گفته می

 .است قتیحقبه  دنیمای رس آشکار نموهن راه

گونه مسائل چه كمکای باه عقایاد و بااور      پاسخ به این مسئله كه روشن شدن این هر

بر ایمان راستین و عقل است و اعتقاه و باور باه   ،باید گفت اساس تشیع ،نماید شیعیان می

بلکه عقاید و باور  ،گرههتنها موجب تقویت مذمب نمی نه ،مسائل خرافی و عاری اد حقیقت

 بیت سائل اساسی و محوری ممچون والیت و محبت املشیعیان را حتی نسبت به م

كا   ك  شوه یو باعث م كامد ینماید و یکی اد عواملی كه اد اممیت هین م می ریپذ خدشه

هر مملکت ایران كه بارگااه و   .وجوه و گسترش خرافات است ،اعتبار خوه را اد هست بدمد

هیگر اماكن متبرك باه ناام و    القدر وامامزاهگان جلیل دو مراق مرقد حضرت امام رضا

منتساب باه   فاقاد اعتباار   چه نیاادی باه تارویج و سااخت امااكن       ،یاه ایشان بسیار است

  ؟است یا هیگران بیت یا این خدمت به املاست؟ آ بیت امل

جهت كسب قدرت  بیت اب خویش به املسشامان و حاكمان با انت ،هر وول تاریخ

اند تا اد  ا مشغول به یکسری اد مسائل خرافی نموههمرهم ر خویش،و پیشبره امدا  ماهی 

                                              

کارشناسی ارشـد   نام  ، پایان«تاریخ اجتماعی شیعیان ایران در دوره تیموریان»خانی،  ر.ک: یک  .1

 .1۳32قم، ، تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم

 «.روش پژوهش در تاریخ»ثواقب، جزوه درسی  .2
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هر عصار حاضار كاه     .مسائل اساسی ممچون استقرار حکومت عدل الهای غافال باشاند   

ما هر ایران اسالمی هر راستای اجرای امدا  عالیه قارآن و  جمهوری اسالمی پس اد قرن

 رقابلییف و غشایسته نیست كه بر اساس اسناه و مدارك ضع، مستقر گرهیده بیت امل

 ما تید و واقعناجاده هاه كه باورما و عقاید مرهم را به بادی بگیر یمایبه افراه و گروه ،اعتنا

 چنانچه سند و هلیل محکمی برای حضور امام عسکری ،به مر صورت .دنرا پنهان نمای

و اگار   نباید آن را اد مرهم پنهان نمایند هینیعالمان و بزرگان  ،هر شهر گرگان وجوه هاره

با حفظ  ،هر شهر بنا گرهیده است مسجدی را كه به یاه و نام امام عسکری ،وجوه نداره

مانع اد متک حرمت مسجد و وعنه مخالفاان   ،ممان اصالت و جلوگیری اد تبلیغات خرافی

 .شوند بیت و هشمنان امل

تحقیقات و آثاار فراوانای    بیت ممچون سایر امل هرباره دندگانی امام عسکری

به گرگان، آثاری كاه كراماات را    هر هوره معاصر وجوه هاره؛ اما هر خصوص وروه امام

اند و مقاالتی هر فضای مجاادی هر  اند، هر ضمن روایتی به این موضوع پرهاخته نقل كرهه

 مساتند خبار حضاور اماام    »موره رهّ این روایت وجوه هاره؛ اد جمله نوشاتاری باا عناوان    

توسط حسین حسینیان مقدم هر پایگاه اندیشوران حاوده كاه هر   « گرگانهر  عسکری

فقاط  اسات،  تفصیل بحث نکارهه   و بهآمده  هر گرگان حضور امام عسکرینقد روایت 

باه   اما هر موضوع وروه امام عساکری  ؛بخشی اد مد  این مقاله را تأمین كرهه است

صورت تااریخی و مساتدل بحاث     كه به ایلهگرگان و بررسی قدمگاه ایشان، كتاب یا مقا

نیا هرباره قدمگاه  توسط ابرامی  حنیف نگین گرگاننماید، وجوه نداره؛ تنها كتابی با عنوان 

تألیف شده كه فاقد اسناه و مدارك تاریخی اسات و بار اسااس قطعای      امام عسکری

 ه اسات. به جرجان، تمامی مباحث پیگیری شد بوهن روایت ویّ األرض امام عسکری

به قل  محمد رئیسی و  محمد رئیسی گرگانی یدس ینوالمسلم االسالم خاورات حجتكتاب 

اثر محمد انصار نیز اد آثار معاصری است كه باه قادمگاه    مشهد گرگان ؛محله سبزهكتاب 

 تاارین اثاری كااه باه قاادمگاه    انااد و قادیمی  هر گرگاان اشاااره نماوهه   اماام عسااکری 

اسات كاه    رضا استرآباهی الم حاجی مرشد الواعظینكتاب اشاره كرهه،  امام عسکری
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 قمری تألیف شده است. تمامی آثاری كه اشاره به قدمگاه امام عسکری 1272هر سال 

 ذكار  هر گرگان هارند و ذكر گرهید، به لحاظ روش تاریخی، قابل اساتناه نیساتند. شاایان    

 امد آمد.است، پیشینه ویّ األرض و قدمگاه، هر ذیل ممین عناوین خو

 1طیّ األرض

، فقط هو موره ویّ األرض هر روایات آمده است كه یکای، مماین   برای امام عسکری

سفر به جرجان است و هیگری، غیب شدن حضرت و بادگشت ایشان به ممراه یک مامی 

مااجرای آورهن ماامی، قضایه كاامال       2است كه هر روایت اهعا شده اد هریاا آماده اسات.   

                                              

« ای و بسـت   گـرر لحهـ   »ب  معنـای  « طی»اصطالحی ترکیبی است ک  در آن،  ،«طیّ األرض» .1

، ریب القـرآن المفردات فی غراغب اصفهانی، ) گویند می« طی»ای و کوتاه را  است؛ یعنی گرار دفع 

انـد. در ایـن    برخی آن را ب  معنای جمع کردن و پیچیدن چیزی ک  باز است گرفت  (.9۳۳و۳33ص

ب  معنـای جمـع پراکنـده )یعنـی کلمـات و       (،1۰۲، آی انبیاء)سوره  «کَطَی السِّجِلِّ»گویند:  معنا می

، 3، جمالتحقیـ  فـی کلمـات القـرآن الکـری     حسـن مطـطفوی،   ) صفحات( و پیچیدن طومار است.

، ۳همـان، ج ) اند ک  همان معنای پیچیدن اسـت  گرفت « دَرج»برخی نیز آن را ب  معنای  (.1۲3ص

یعنـی پیچیـده شـدن     ،یعنی پیچیده شدن عمر. در همین معنا، طـیّ األرض  ،«طی العمر» (.131ص

بدین ترتیـب،   (.333، ص1، جمفردات الفاظ قرآن ترجم  و تحقی غالمرضا خسروی،  سید) زمین

نیـز مسـافتی از عـالم    « طی المکان»ای است ک  در آن، مسافتی از زمین، و در  پدیده ،طیّ األرض

کـ  توسـ    « تخـت بلقـی   »شود؛ مثل داسـتان   ماده در کمترین زمان در هم پیچیده و پیموده می

 دیگر، در خـدمت حرـرت سـلیمان    وییبرخیا در کمتر از حرکت مردمک چشم ب  س بن آصف

و بـ    کرامـت نـوعی   ،رضاأل  طیّ (.۲3، ص1۰، جتفسیر اثنی عشریحسین حسینی، ) ضر شدحا

شـود   ب  نوعی دورنوردی گفت  می ،عرفاندر  معنای پیمودن مسافت زیاد در مدت بسیار کم است.

 شود. فرد ب  اراده خویش بدون حرکت، در مکان منتقل می ،ک  در آن

 .2۳9، ص1ج، موسوعة االمام العسکریموسوی و همکاران،  .2

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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چون ماجرای ویّ األرض حضرت به گرگان، هارای آثار اجتماعی شخصی بوهه است و مم

و سیاسی نیست. عدم نقل روایات هیگر اد وایّ األرض حضارت باه امااكن هیگار، خاوه       

ای است بر اینکه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی آن هوره، حضور حضارت هر   قرینه

  میان شیعیان، عواقب سختی برای امام و شیعیان هاشته است.

ممچااون واایّ األرض و كرامااات و معجاازات   یمباحااث كالماابااه  ،مقالااه نهر ایاا

را اد  تیروا کیهر  یخیتار یداهیبلکه مسئله و ظهور و برود رو پرهادی ؛ ینم بیت امل

را  بیات  منسوب باه امال   اتیروا ،اد محدثان ای عده.  یینما یم یبررس یخیمنظر تار

جعال   كاه  هرحاالی  ؛شامارند  مقدس مای  ،و امکان سنجش یبدون بررس نیاممچون اخبار

اشخاص صورت گرفته است  یرماهیو غ یامدا  ماه نیتأم یبرا ،خیهر وول تار ثیاحاه

ل یاخباار بااله و فضاا    خصوصهر  .خارج اد موضوع مقاله است ،آن شمار یمواره ب انیو ب

 ،ماواره  نیا اد ا یکا یبرخوره نموه كاه   یشتریب تیبا هقت و حساس دیبا ،مربوط به اماكن

شده  یبررس قیتحق نیكه هر ا یموضوع ؛هر گرگان است یقدمگاه امام حسن عسکر

ابعااه   یمسائله هارا  كاه  هرحاالی  ی،خیتار یو مکان تیروا کی یِخیتار یبررس وهیش. است

موضاوع   نیا یبررس تیامم ،هاره وندیافراه پ دیو عقا ااست و با باورم یو اجتماع یفرمنگ

 قیور انیب هرصده یعلم یکرهیبا استفاهه اد رو قیتحق نیمرچند ا نماید؛ میرا هوچندان 

؛ ضمن اینکه مطالعه تااریخی بارای آنکاه    استهر پاسخگویی به مسئله  یخیتار یو روش

 1ای عملی هاشته باشد، باید بر آینده تأثیرگذار باشد.فایده

  قدمگاه منسوب به امام حسن عسگری

گرگان، مساجد و قادمگاه اماام     ن گرگان، بخش مركزی شهرهر استان گلستان، شهرستا

محله سبزه مشاهد كاه اد جملاه     هر هر كنار آستان امامزاهه مراهبخش حسن عسکری

                                              

 .133، صتاریخ چیست و چراساثگیت،  .1



 ...به گرگان یورود امام حسن عسکر یخیتار یبررس 00 

هارای موقعیت شهری است. حیاط مسجد و  گرگان است، واقع شده و محالت قدیمی شهر

كناار   با حیاط بقعه مشترك باوهه و سااختمان مساجد هر    قدمگاه امام حسن عسکری

فردند  ،رضا استرآباهی الحاجی منوشته  مرشد الواعظین ساختمان بقعه واقع گرهیده است.

هر دماان  ، قدیمی ترین اثری است كه به این قدمگاه پرهاخته است. مؤلاف  محمدباقرال م

لا  فقاه و اصاول و حادیث     هر ع ه وكاره دنادگی مای  ق( 1313قاجاار  م.   شاه نیناصرالد

 1.است او اتاد تألیف، مرشد الواعظینو  شرح مفاتیح. كتاب ه استبوه نظر صاحب

باه   روایت ویّ األرض اماام عساکری  بعد اد ذكر  نواعظیالمرشد هر كتاب  مؤلف

الماومنین  بلاده   ،ه كه هور نیسات كاه ماراه اد جرجاان    امخفی نمان» آورهه است: جرجان،

 ؛ ناه اناد  آن را هاخال جرجاان هانساته    ج،د و دیا صا چنانچه جمعی اد امل ر ؛استرآباه باشد

باه  شاهرت   ،ستمبالفعل  بلدآن است كه مسجدی هر آن  ،وبرستان و مصدق این سخن

به جهت  ؛احمد شریف بوهه  گویند كه خانه هاره و آنجا را می السالم هیمسجد امام حسن عل

كرهند و هر این اوقات تعمیر شده و نمااد   آنجا را مسجد بنا ،دوم آن حضرت به آن مکانق

 عهر تشای  ،انرجا كه امال ج  دفرمایمی المؤمنین مجالس هر .شوه یجماعت م  هر آنجا م

هر نقد این سند، شاایان   2.«عل اهلل یهر آن مذكور و لب مشهورند و بر السنه جمهور به تص

اردش تااریخی برخاورهار   ذكر است كه به لحاظ تاریخی و فاصله دمانی با اصل حاهثه، اد 

 نیست.

هیگاری نیاز    تااریخی  امااكن  ،قدمگاه منسوب به حضرت هر گرگاان  جز ، به رانیهر ا

هر شهر  یبه مسجد امام حسن عسکر توان یممست كه  یرکمنسوب به امام عس

مساجد اماام حسان     ،كاشان دگلیهر آران و ب یهختر امام حسن عسکر ارتگاهید ،ق 

                                              

نامـ    فطـل  ،«نویسـان  نگاه سفرنام  از قاجارتعلیم وتربیت استرآباد دوره » ،راد  احسان گوهری .1

 .1۳39تابستان ، شماره چهارم ،سال دوم ،میرداماد

 .3۲یا  32، نسخ  خطی، صمرشد الواعهین .2
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هر نزهیکی مرد ایاران و عاراق   حسن  قدمگاه امام حسن( ام چ  ام ،هر آمل یعسکر

. هر استان فارس اشاره نموه وندیبه حضرت هر س بو قدمگاه منسو شیرین( قصرنصرآباه  

خوامد آمد كه منابع تاریخی هر دمینه سافر اماام    بخش بررسی دندگانی امام عسکری

به ایران و اماكن منسوب به حضرت كه حاكی اد چناین رخاداهی باشاد، هر     عسکری

 تضاه است.

 جرجان

شاهری بازرو و مشاهور     ،جرجان ،اد هو جرجان یاه شده است: یکی ،هر منابع جغرافیایی

میان مادندران و خراسان، با ساكنانی متین و اخالقی، خاستگاه اهیبان، عالمان، فقیهاان و  

ـ » ،برخی آن را به هلیل تنوع میوه 1محدثان بسیار است. و باه هلیال بادی     ،«الـدنیا  ةجن

آن را  ق(122 م.  صافره  ابی بن مهلب یزیدبن ،به گفته برخی 2اند.نامیده« جرّ جان»وموا  آب

شاهری   ،. هیگاری نگاشتق( 226 . م یسهمیزید  بن ةحمزبنیان نهاه و تاریخ آن شهر را 

 3.بزرو هر حاشیه روه جیحون اد مناوق خواردم است

ى آن هر هر قرون نخست مجرى، جرجان اممیت فراوانى هاشته و شامار عالماان سانّ   

 .وول چهار قرن، بالغ بر یک مزار و هویست نفر است كاه هر تااریخ جرجاان ساهمى  م    

و آثاار مختصار   ما پیش تاكنون، اد جرجان كهن خبرى نیسات   ( آمده است. اد قرنق226

قرار هاره؛ محلى كه مزار كنونی هر فاصله سه كیلومترى شهر گنبدكاووس  ،مانده آن برجاى

هر آن ناحیه است. فاصله جرجاان قادی  باا اساترآباه، هر      یدد بن امامزاهه یحیىمنتسب به 

  2حدوه مشتاه كیلومتر بوهه است.

                                              

 .113، ص2، جمعجم البلدانیاقوت،  .1

 همان. .2

 همان. .۳

 .3۲ش، 1۳33مهر و آبان  ،کیهان اندیش ، «تشیع در جرجان و استرآباد»رسول جعفریان،  .۲

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/69/%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1569
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1569
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 1استرآباد

مای  هر استان گلستان است. هر سده گرگان  كنونی  ستانشهر  كهن  اَسْتَراباه، نام یا اِسْتَراباه

 قاجار ،ق(1135ا726  صفویه هر هوره  نام  ممین  به  ، استراباه مركز ایالتی اسالمی  نخستین

  كاه   یو منگام  سده اسالمی  هر نخستین. بوهه است  اد آن  پس  و اندكی ق(1322ا1212 

  محساوب   كوچک ای قصبه استراباه و شکوممند بوه، ظامرا   بزرو و شهری   ناحیه  جرجان

هر  تمیشاه   شهر كهن  ،ق2استراباه هر سده   غربی موجوه، حدّ  بر پایه اوالعات 2.گرهید می

اد هوره   تادریج  اساتراباه باه    3.اسات   ( باوهه  كرهكوی كناونی   نزهیک  وبرستان  منزلی کی

  اد تواباع   نیز گااه   و جز آن  بسطام ، هامغان هرآمد و  ایالت  صورت  و به  یافت  اممیت  صفویه

، ق(257ااا225  وامریااان هر هوره  روایااات  باار بعضاای بنااا 2.شااد ماای  آنجااا شاامرهه

وی بارای نباره     نظامی  بوه و پایگاه  هر استراباه ساكن ق(275 م.  وامر  عبداهلل بن سلیمان

شاهر هر    رساد كاه   نظار مای    ، باه رو یان ادا 5. شهر قرار هاشت  علوی هر آن دید بن حسن با

 وامری باا   و هر نبرهمای حکام  آمده شمار می  به  وبرستان  اد ایالت  بخشی  م262/ ق257

 7.است  وههب  برای آنان  امنی  پنامگاه  ممواره ،علویان

                                              

 .139، ص8، جدائرة المعارف بزرگ اسالمی، «استرآباد»ر.ک: جواد نیستانی، مقال   .1

احسـن   ، ؛ مقدسـی 212و2۰3، صالمسالک والممالـک  ؛ اصطخری،1۲۲ص ، حدود العالمک: ر. .2

 .۳9۲ص، التقاسیم

 ، ؛ مرعشـی ۳32، صاحسـن التقاسـیم   ، ؛ مقدسـی 213ـ213، صالمسالک والممالک اصطخری، .۳

 .2۲۲و2۲1ص، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران

 .8۳9و23۰، صآرای عباسی عالممنشی، ک: ر. .۲

، ب  کوشش: عبا  اقبال، تهران؛ اولیـاءا،،  تاریخ طبرستانش، 1۳33اسفندیار، محمد،  . ر.ک: ابن9

؛ خوانـدمیر،  288و283، صتاریخ طبرستان و رویـان و مازنـدران  ؛ مرعشی، 32، صتاریخ رویان

 .۲۰8، ص2، جحبیب السیر

 .133، ص8، جدائرة المعارف بزرگ اسالمی، «استرآباد»نیستانی، مقال   .3

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A8%D9%87%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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این هو  ،همد كه هر گذشته باره جرجان و استرآباه آمده، نشان مى آنچه هر متون كهن هر

هر  1چندى یکى اد آنها شهرتى هاشته است. اد شهر اد یکدیگر جدا بوهه و هر گذر دمان، مر

 دیرِ مسیر سارى به گرگان، استرآباه هر میانه راه قرار هاشته و مر هو شهر با شهر بندرىِ

اند. احتماال  اد قرن پنج   هر كناره هریاى خزر، به یک انداده فاصله هاشته 2،رفته آبسکون آب

به هلیل آنکه ایل قاجار هر حوالى استرآباه ا  قاجار یژهو به بعد و نیز هر هوره صفوى و به

شمسى هر  1317هر سال  یت،نها استرآباه اممیت فراوانى یافته و هرا  كرهه دندگى مى

 3جریان تقسیمات جدید كشورى به هه استان، نام استرآباه رسما  به گرگان تغییر یافته است.

 2.ممان استرآباه است و ارتباوى با جرجان كهن نداره ،هر این صورت، گرگان فعلى

 به گرگان سنجی اجتماعی ـ سیاسی سفر امام عسکری امکان

اد مدینه  ،پدر بزرگوارشان امام ماهیق، به ممراه 232هر سال  امام حسن عسکری

یاک   ،ساامرا  5سال هر سامرا باوه.  وشش یستق(، ب272به سامرا آمد و تا منگام شهاهت  
                                              

شهرى است بـزرگ کـ     استرآباد،نوشت  است:  یاقوت ؛۳98-۳93صمقدسى، احسن التقاسیم،  .1

از نواحى طبرسـتان، میـان سـارى و     ،شهر ایناند.  شمارى از اهل علم در هر رشت  از آن برخاست 

جرجان  درباره. «(استرآباد»مدخل  ذیل ،دار صادربیروت، ، البلدان معجم)جرجان واقع شده است 

 .213، ص2، جمعجم البلداننیز ر.ک: 

 دریـای خـزر   کهـن در جنـوش شـرقی    بنـدرگاهی  یا جزیره آبِسْکون، یا آبُسْکون یا آبَسْکون، .2

بنـدری   ،در سـده چهـارم هجـری   و  داند می گمیشان یا پ ت گمش آن را در حدود بارتولدک   است

 .بودبزرگ و معتبر 

 .3۲ش، 1۳33مهر و آبان  ،کیهان اندیش ، «تشیع در جرجان و استرآباد»رسول جعفریان،  .۳

جغرافیـای  در کتـاش  اى ک  لسـترنج   نقش ب  براى آگاهى از وضعیت جغرافیایى این دو شهر،  .۲

 شـود مراجعـ   از شهرهاى شمال شرق کشور ترسیم کـرده،   های خالفت شرقی سرزمین تاریخی

 (.9، نقش  ش22۰، صهای خالفت شرقی سرزمین جغرافیای تاریخی)لسترنج، 
 .۲3، ص1۳ج ،اعالم الهدای  ن،اجمعی از محقق .9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%D8%B4_%D8%AA%D9%BE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/69/%da%a9%db%8c%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1569
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/1569
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و اد  شاوه  كنتارل  مای امام ماهی و اماام عساکری   و برای اینکه فعالیت 1بوهشهر  پاهگان

 2شادند. احضاار  به شهر سامرا  امام آن هو گرهه،خطرات احتمالی علیه حکومت جلوگیری 

هاشات و عاالوه بار آن،    ساکونت  اجبار هر محله عسکر شاهر ساامرا    به امام عسکری

رفت و حضور خوه را  شنبه( به هارالخالفه می ای هو رود  هوشنبه و پنج حضرت بایست مفته

اب حسا باه  همد كه حضور امام هر سامرا، نوعی حبس  نشان می ،این روایت 3كره. ثبت می

ق(، امااام 237وبااق نقاال مسااعوهی  . آمااد و امااام حااق خااروج اد سااامرا را نداشاات ماای

 2.گفت سخن میبا آنان پشت پرهه  شد و اد حتی برای شیعیان خوه ظامر نمی عسکری

، هر یکی اد رودما كه قرار باوه اماام باه هارالخالفاه     الخرائج والجرائحكتاب بر اساس نقل 

ای اد ور  امام صاهر شد كه كسی بار  منتظر بوهند، نامهبروه و مرهم برای هیدار حضرت 

ور  من اشاره نکند و هر بین خوهتان نیز اشاره نکنید و مرا باه    من سالم نکند و حتی به

اد ور  هیگر، اماام هر مادت امامات خاوه      5ممدیگر معرفی ننمایید؛ دیرا هر امان نیستید.

تاوان  هاهند كه می ا موره اذیت و آدار قرار میبار به دندان افتاه و هر دندان، ایشان ر چندین

جارین   بان  حاجب و علای  یدنارمش  اوتامش(، نحریر، سع بن وصیف، علی بن به دندان صالح

 7.اشاره كره

                                              

 .۳22-۳2۰ص ،الفخری طقطقی، ابن .1

 .۳22، صترکرة الخواصالجوزی،  ابن .2

 .219، صالغیب  طوسی، .۳

 .232، صاثبات الوصی  مسعودی، .۲

 .۲۳3، ص1ج ،الخرائج والجرائح قطب راوندی، .9

بحـار   ،ی؛ مجلسـ 91۳و9۰8، ص1ج، الکـافی  کلینی، ؛۳۳۲-2۳۲، ص2، جاالرشاد رک: مفید، .3

 .29۳، صاثبات الوصی  ؛ مسعودی،۳1۳، ص9۰، جاألنوار
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تنها برای حفظ موقعیت تشیع، بلکه به هلیل تولاد و امامات اماام     نه امام عسکری

خسارت و خطاری متوجاه حضارت     نموه كه اندكای رفتار می ( نیز باید به گونهجدمان ع

 فشار و سختی و تحت نظر هاشاتن حضارت   ممه  ینا( نشوه. یکی اد هالیل جعصر ع ولی

كنند. به ممین  یریجلوگ یكه اد والهت حضرت مهد بوهاین  توسط خالفت عباسی،

بار اسااس    1هاشت. هلیل، امام، تولد فردندش را اد مرهم، جز افراه موره اعتماه مخفی نگه 

كره  شیخ مفید، آن حضرت به هلیل هشواری و سختی دمان، فردندش را مخفی می گزارش

هانست كه شیعیان منتظر چنین فردنادی  میق( 257ا 255مهتدی  عباسی   و چون خلیفه

اوج خفقان ایجاهشده اد وار     همنده نشان ،این شرایط 2.شدت هنبال ایشان بوه مستند، به

آنهاا  : »ای فرماوه  هر ناماه  دین، امام عسکریال وبق نقل كمال .حکومت عباسی است

 3.«خواستند مرا به قتل برسانند تا این نسل را قطع كنند و خداوند قول آنها را هروغ هرآوره

، رو یننیز آمده است. ادا 5مسعوهی اثبات الوصیهو 2ووسی الغیبههر كتاب  ،شبیه این عبارت

ایشان، ماهر و فردند خوه  ی بر دندگی امام به هلیل این شرایط و كنترل شدید خلفای عباس

 7.ق به مکه فرستاه257را هر سال 

مای مختلف برای پیدا كرهن فردناد گرامای    مأموران هستگاه خالفت عباسی، به بهانه

كرهنااد. گاازارش  وآمااد بساایار ماای  امااام و اد بااین باارهن او، بااه خانااه حضاارت رفاات  

این گزارش، پس  وبقهمد.  ما را نشان می ای اد این حركت خاقان، نمونه بن یداهللعب احمدبن

                                              

 .۲۳۳، ص2ج ،الدین کمال صدوق، .1

 .۳۳3، ص2ج د،االرشا مفید، .2

 .22۳، ص2ج ،الدین کمال صدوق، .۳

 .22۳ص ،الغیب  طوسی، .۲

 .299، صاثبات الوصی  مسعودی، .9

 .همان .3
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مهروموم  یزچ به هستور خلیفه بررسى هقیق شد و ممه اد وفات امام، خانه امام عسکرى

یافتن فردندى اد آن حضرت آغاد شد؛ حتى  اى براى ماى پیگیرانه ادآن، تالش گرهید و پس

اد آنهاا باارهار اسات و هر یاک      یک ا معلوم شوه كدامكنیزان امام تحت نظر قرار گرفتند ت

اى تحت مراقبت قرار هاهند  شد، هر حجره موره، یکى اد آنها را كه حمل او احتمال هاهه می

 1  شد.تا وقتى كه بارهار نبوهن وى مسلّ

گفته، غیبت امام هر سامرا و سفر به گرگان، مرچناد   شرایط و موقعیت پیشبا توجه به 

 األرض، بعید به نظر خوامد رسید. اد وریق ویّ

 بررسی روایت

واره شاده   سیناو  توسط هو منقبات  ،به جرجان یبار خبر وروه امام حسن عسکر نیلاوّ

 .م  یالدین راوناد  و قطب 2المناقب یالثاقب فهر كتاب ق( 572 م.  ووسیحمزه  ابن ؛است

تفااوت   ،هو كتااب  نیا ماتن ا  .اند مطلب را آورهه نیا 3الجرائح الخرائج وهر كتاب  (ق563

را باه جهات    الخرائج و الجارائح . هر اینجا متن روایت راوندی هر كتاب دنهار با م  یاندك

2آوری .اینکه بیشتر موره توجه منابع بوهه، می
 

گویاد: ساالى عاادم حاج شادی  و هر ساامرا نازه اماام          ماى  شاریف جرجاانى   جعفربن

 .من براى آن حضرت فرستاهه بوهناد  رسیدم و شیعیان، مال دیاهى را توسط عسکرى

اما قبل اد اینکاه چیازى بگاوی ،     ؛خواست  اد حضرت بپرس  كه آنها را به چه كسى بدم 

گویاد: مان نیاز چناان كارهم.       مى .به مبارك، خاهم من بده ،اى فرموه: آنچه با خوه آورهه

                                              

 .۳21، ص2ج ،االرشاد مفید، .1

 .213ـ 21۲، صالثاقب فی المناقبی، حمزه طوس ابن .2

 .۲23ـ ۲2۲، ص1، جالخرائج والجرائح، یراوند .۳

 همان. .۲
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به  خوه اتمام حجّفرموه: آیا بعد اد . رسانند هر گرگان شیعیانت به تو سالم مى :گفت  ،سپس

رساى و اوّل   فرموه: تو بعد اد صدومفتاه رود، به گرگان ماى . گرهى؟ گفت : آرى آنجا برمى

شوى. به آنها بگو كه مان ما     به آنجا واره مى اآلخر عیرود جمعه سه رود گذشته اد ماه رب

ات  انواههآی . برو، خدا تو و آنچه با خوههارى سال  نگهداره و بر خا  آخر ممان رود، آنجا مى

اساامش را  .شااوه شااوى و بااراى پساارت، شااریف فردناادى متولااد مااى       واره مااى

گرهاناد و اد هوساتان ماا     شریف بگذار و خداوند او را بازرو ماى   جعفربن بن شریف بن صلت

 باین  و توسات  شایعیان  اد جرجاانى  اسماعیل بن ابرامی  !اهلل گفت : یابن رسول .خوامد شد

 .همد مى آنها به هرم  مزار صد اد بیشترل و مرسا است معرو  بسیار هوستانت

اسماعیل، به خاور رفتارش با شیعیان ما راضى است و گنامان  بن فرموه: خدا اد ابرامی 

باه او بگاو: كاه    . گویاد  او را بخشیده و فردند سالمى به او رودى كرهه است كه حق را مى

حضارت برگشات  و   نازه آن  اد  ،ساپس . بگاذار « احمد»على گفت: نام پسرت را  بن حسن

، اآلخر عیل ماه ربمناسک حج را انجام هاهم و خدا مرا سال  نگهداشت تا اینکه رود جمعه، اوّ

به گرگان رسیدم و هوستان و آشانایان باراى    ،كه امام فرموهه بوه ممچنان ،هر ابتداى رود

 .ا بیایاد هیدار من آمدند. به آنها گفت  كه امام وعده هاهه است كه تا آخر مماین رود، اینجا  

نماد ظهر و عصار را   كه  نیمم .ما و حوایج خوه را اد او بخوامید آماهه شوید تا سؤال ،پس

آمد  مگر اینکه امام ،من اجتماع كرهند. به خدا قس ! چیزى نفهمیدی  هخواندند، هر خان

ماا باه اساتقبالش رفتای  و هساتش را       ،ساپس  .و واره خانه شد و اوّل او بر ما سالم كره

شریف وعده هاهه بوهم كه آخر ممین رود به اینجاا   جعفربن فرموه: من به ،سپس . بوسیدی

نماای  و   عهد دیشما آمدم تا تجد یسو  ام و به بیای . نماد ظهر و عصر را هر سامرا خوانده

. ماا و حاوایج شاما را بارآورهه ساادم      اكنون هر خدمت شما مست  و حاضرم تماام ساؤال  

 اسات  ماه چنداهلل!  بوه. او گفت: یابن رسول« جابر نضربن» ،كسى كه پرسش نموه نخستین

حضارت   .برگرهاناد  او باه  را بیناایى  تاا  بخواه خدا اد است، هیده آسیب پسرم چشمان كه

هست مباركش را به چشامانش كشاید، بیناایى او باه حالات اوّل       ،پس. فرموه: او را بیاور
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كرهند و حضرت نیاز   ه را مطرح مىآمدند و نیادماى خو مى کی به کیآنگاه مرهم  .برگشت

حضرت ممان رود م  به  ،ساخت. سپس نموه و حوایجشان را برآورهه مى براى آنها هعا مى

 1.سامرا برگشت

                                              

ما روی أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشریف الجرجانی حججت سنة، فدخلت علـی  : و منها» .1
وقد کان أصحابنا حملوا معی شیئا مـن المـال، فـتردت أن    « من رأی سرّ»  أبی محمد علی  السالم ب

: إدفع ما معـک إلـی المبـارک خـادمی. قـال:      ـ   قبل أن قلت ل  ذلک ـأستل  إلی من أدفع ؟ فقال  
ففعلت ]وخرجت[ وقلت: إن شیعتک بجرجان یقرأون علیک السالم. قـال: أو لسـت منطـرفا بعـد     
فراغک من الحج؟ قلت: بلی. قال: فإنک تطیر إلی جرجان من یومک هرا إلی مائة وسبعین یومـا،  

ی أول النهار، فتعلمهم أنی أوافیهم فی وتدخلها یوم الجمعة لثالث لیال یمرین من شهر ربیع اآلخر ف
ذلک الیوم آخر النهار، فامض راشدا، فإن ا، سیسلمک ویسلم ما معک فتقدم علی أهلک وولـدک،  
ویولد لولدک الشریف ابن، فسم  الطلت بن الشریف ابن جعفر بن الشریف، وسیبلغ  ا،، ویکون من 

إسماعیل الجرجانی وهو من شیعتک کثیـر المعـروف   أولیائنا. فقلت: یا بن رسول ا، إن إبراهیم بن 
إلی أولیائک، یخرج إلیهم فی السنة من مال  أکثر من مائة ألف درهم وهو أحد المتقلبین فی نعـم ا،  
بجرجان. فقال: شکر ا، ألبی إسحاق إبراهیم بن إسماعیل صنیعت  إلی شیعتنا، وغفر ل  ذنوب  ورزق  

 : یقول لک الحسن بن علی: سم ابنک أحمـد. فانطـرفت مـن عنـده،     ذکرا سویا قائال بالح ، فقل ل
وحججت، وسلمنی ا، حتی وافیت جرجان فی یوم الجمعة فی أول النهار من شهر ربیع اآلخر علی 
ما ذکر علی  السالم وجاءنی أصحابنا یهنئونی فتعلمتهم إن االمام وعدنی أو یوافیکم فی آخـر هـرا   

إلی ، وأعدوا مسائلکم وحوائجکم کلها. فلما صلوا الههر والعطر اجتمعوا  الیوم، فتتهبوا لما تحتاجون
کلهم فی داری، فوا، ما شعرنا إال وقد وافانا أبو محمد علی  السالم، فدخل إلینا ونحـن مجتمعـون،   
فسلم هو أوال علینا، فاستقبلناه وقبلنا یده ثم قال: إنی کنت وعدت جعفر بن الشریف أن أوافیکم فی 

وصرت إلیکم ألجـدد بکـم عهـدا، وهـا أنـا      « من رأی سرّ»  هرا الیوم فطلیت الههر والعطر بآخر 
جئتکم اآلن، فاجمعوا مسائلکم وحوائجکم کلها. فتول من انتدش لمسائلت  النرر بن جابر، قال: یـا  

فمسـح   بن رسول ا، إن ابنی جابرا أصیب ببطره منر أشهر، فادع ا، أن یرد علی  عینی . قال فهات .
بیده علی عینی  فعاد بطیرا، ثم تقدم رجل فرجل یستلون  حوائجهم وأجابهم إلی کل ما ستلوه حتـی  

 .«قری حوائج الجمیع، ودعا لهم بخیر، وانطرف من یوم  ذلک
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 حمزه طوسی تفاوت روایت راوندی با روایت ابن

ووركه پیش اد این اشاره شد، تفاوت اندكی میان روایت راوندی و ووسی وجوه هاره  ممان

 اد:اند  كه عبارت

اماا   ؛آوره یرا ما  «یالجرجاان  فیالشار  بن فرروی ایضا  جع»عبارت  یحمزه ووس بناا 

 .را هاره «یالجرجان فیاحمد بن محمد بن جعفر بن الشر ویما ر»عبارت  یراوند

اماا هر كتااب    ؛ناام بارهه شاده    یجا نالخل لیسماعا بن  یاد ابرام ،حمزه ابن تیهر رواا 

 ی یاه شده است.الجرجان لیاسماع بن  یاد ابرام ی،راوند

ی راوناد  تیا اماا هر روا  ؛«وآلاه  علیه اهلل   صلواتكما ذكر : »حمزه آمده ابن تیهر روا ا

 «.السالم(  علیهذكر ی ماعل اآلخر من شهر ربیع»خوانی :  می

 منابع دیگر  

 اربلی  م. یسیع بن یاد عل كشف الغمهكتاب  ،هر آن واره شده تیروا نیكه ا یمنبع نیومس

را  تیروا نیا چهارمین منبعی كه است. آورهه یرا اد راوند تیروا نیا . اربلی،است (ق772

ق( است. وی این 266یونس بیاضی  م.  بن اد علی الصراط المستقی نقل كرهه است، كتاب 

كرهه  یریگ مفهوم ،الخرائج تیكه او اد روا رسد یم نظر بهو  كرهه بیان اختصار روایت را به

 الحسان حارّ   اد محمدبن النطوص والمعجزاتب ةاثبات الهدا كتاب ،بعامن . اد هیگراست

باا تفااوت و    كند؛ اما راوندی نقل می اد كتاب ق( است. وی این روایت را1122ی  م. عامل

ی الا »، الخارائج اماا هر كتااب    ؛نقال شاده   «مبارك یال»، ةاثبات الهداهر كتاب ختصار. ا

 .است امدهین «مائة الف درهم» عاملی، حرّ تیروا هرو  آمده است «یمبارك خاهمال

 یاد ناور  مساتدرك الوساائل  ق(، 1112م.   عالماه مجلسای   ناوار األ بحار :مای كتاب

را اد  تیا تن رواق(، ما 1361م.   سید محسان اماین   عهیشال انیاعو  ق(1322م.   وبرسی

را اد  تیمتن روا ،(ق1126سید ماش  بحرانی  م.  المعاجز ةنیمداند و  آورهه یكتاب راوند

 تیا روا هیفقط شب ،او تیروا آنکه  حال است؛ آورهه الخرائج والجرائحو  الثاقب فی المناقب

 .است یوندرا
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 نقد سندی

بدون ذكر سند هر قرن شش  به حاوده   ،به جرجان خبر وروه اعجادگونه امام عسکری

و ساپس   ،شاریف جرجاانی   ق( اد جعفربن572 . م یحمزه ووس معار  شیعی واره شد. ابن

شریف جرجانی با اندك تفاوتی هر محتوا  محمد عن جعفربن اد احمدبنق( 563 .راوندی  م

و  1،اربلای هر اواخار قارن مفات      .اند به این هو ارجاع هاهه ،آن را نقل كرهند. ناقالن بعدی

اند. وحیاد بهبهاانی هر قارن     را اد راوندی نقل كرهه روایت 2،فیض كاشانی هر قرن یادهم 

 حک ِ رجالی امامی بوهن، حُسن ،آن را اد اربلی بادنشر كرهه و بر اساس آن خبر ،هوادهم 

 3.را برای جعفر استظهار كرهه است حال و امینِ امام بوهن

هربااره   2تا قرن شش  و نیز سکوت منابع حادیثی، تااریخی و رجاالی    روایتعدم نقل 

 م.  خاویی  اهلل چاون آیات  مم انیشناسا  كاه رجاال  اسات   یا گوناه  ل و هوم آن، بهراوی اوّ

 ،، جعفر را مجهول و روایت را باه لحااظ ساند   ش(1362ش( و عالمه شوشتری  م. 1361

ابواسحاق  :اشخاصی مانند ،افزون بر ممه، هر این خبر 5.ندا شمرهه اعتبار یضعیف و آن را ب

                                              

ــ .1 ــة األئمــة ، یاربل ــی معرف ــدی  »: 22۳، ص۳، ج(ع)کشــف الغمــة ف ــدین الراون ــال قطــب ال  ق

 ... .«فی کتاب 

 ... .«ومن کتاش الرّاوندی»: ۳۳۰، ص۲، جحجة البیراءالم، یکاشان ضیف .2

 کشف الغمّـة جعفر بن شریف الجرجانی فی »: 1۰3، صتعلیقة علی منهج المقال، یالبهبهان دیوح .۳

 .«یههر منها کون  إمامیا حسن الحال ومن االمناء عن  روایة فی اعجاز العسکری

 ، سایت اندیشوران:«عسکری)ع( در گرگانمستند خبر حرور امام »ر.ک: حسینیان مقدم،  .۲

http://hhmoghadam.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14044 

، عن الراوندی، عن أحمد بن محمد، کشف الغمةعن »: ۲1، ص9، جمعجم رجال الحدیث، ییخو .9

، 1۰ج، قـامو  الرجـال  ، یتسـتر ؛ .«عن جعفر بن شریف... لکن  مجهول، والروایة ضـعیفة السـند  

 .«النرر بن جابر الجرجانی... سندُ ذاک الخبر لی  بمعتبر»: ۳3۳ص
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جاابر   احمد فردند او، مبارك خاهم، صلت نواهه جعفر و نصربنی، اسماعیل جرجان بن ابرامی 

  1نامی اد آنان برهه نشده است. ،شده نیستند و هر منابع شناخته کی چینام برهه شده كه م

عالوه بر ضعف سندی روایت، هر خصوص هو منبع اصلی روایت، نکااتی قابال تأمال    

معجاازات  و بااه ذكاار فضااایل، مناقاابرا كااه  الثاقااب فاای المناقاابوجااوه هاره. كتاااب 

وسائل ، بحار االنواریک اد  میچ ،پرهاخته است (السالم علیه  بیت امل ( والسالم علیه  انبیاء

اند و توسط روضاتی این كتاب به هست رسیده و اصاال  هر  آن را ذكر نکرهه وافیو الشیعه 

نقلیاات   2.ایراهمایی قابل وارح اسات  حمزه ووسی است ا   عنوان آن ا كه منسوب به ابن 

                                              

إبـراهیم بـن إسـماعیل    »: 129، ص1، جمستدرکات علـم رجـال الحـدیث   شاهرودی،  ینماز .1
جعفـر بـن شـریف    »: 13۳، ص2، ج؛ همـان .«الجرجانی أبو إسحاق... لـم یـرکره الخـوئی أصـال    

 الشـریف  بـن  جعفـر  بن الشریف بن الطلت»: 233–238، ص۲، ج؛ همان.«الجرجانی: لم یرکروه
 .«مبارک بن خادم... لم یرکروه»: ۳۲2، ص3، ج؛ همان«یرکروه. لم: الجرجانی

شـرحی آمـده اسـت بـ  ایـن       ،«مؤلف ثاقـب »ذیل عنوان ، 233، ص3، جروضات الجناتدر  .2
ممتاز، جامع  کتابی است در باش خود ب  طریف و میان نهائرش ،الثّاقب فی المناقب»مرمون ک : 

سـالم ا،   ـ  بسیاری از فرائل و معجزات غریب  پیغمبر اکرم و حررت فاطم  زهـرا و ائمّـ  هُـدی   
اند  یعنی صاحب وافی و وسائل و بحار نداشت  ،و چون این کتاش را محمدین ثلث  متتخّرینـ علیهم  

ز آن خالی نگـراریم  اند، سزاوارست ک  ما کتاش خود روضات را ا و از مطالب آن چیزی نقل نکرده
تا پایـانِ عنـوان را، مطالـب منقولـ  از      ،سپ .« و مقداری از مطالب عالی  آن را در اینجا بیاوریم
اند ک  تاریخ تولد و وفات و آثار دیگر مؤلف این  کتاش الثاقب اشغال نموده و در آخر تطریح کرده

دانستیم ک  وی مـردی   ،اتی ک  کردیمجز اینک  بنا بر تحقیق ؛کتاش تا این زمان بر ما معلوم نگردید
 ،این نسخ  نفـی  . است بزرگ از خاندانی با جاللت ک  شرح و وصف محامد اوصافشان نتوان داد

العابـدین، در کتابخانـ  شخطـی     تا هنگام فوت نیای معهم اعلی مرحوم آقای حاج میرزا سید زین
ا، العهمـی   تقسیم شده، در سهم آیتایشان بوده و بعد از فوت ک  موجودی کتابخان  میان فرزندان 

ل نسخ  را ک  ناقص بوده، ب  خ  خود از روی نسخ  دیگری صفح  اوّ اوو  ،واقع روضاتصاحب 
ای حاشی  ،ای از جاهااستنساخ و هم از آغاز تا انجام، با آن نسخ  مقابل  و تطحیح کرده و در پاره

 ست.ا  نوشت 
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آن محذو  و  البا  مرسالتی است كه اسناه، غالخرائجالدین راوندی هر كتاب  تاریخی قطب

 منابع آن مجهول است و تنها روایاتی كه هر آثار پیش اد او آمده، قابل بررسی است. 

 نقد محتوایی

اصل خبر به جهت محتوایی، هر تضاه با مسلّمات تاریخی است كه هر ذیال باه آن اشااره    

 گرهه:می

به ایران هر منابع تاریخی، هر تضاه با محتوای خبر  . عدم نقل وروه امام عسکری1

است و تنها هر روایت مذكور كه هر آثار روایی پس اد قرن شش  واره شده، به این مسائله  

 اشاره شده است.

. شرایط سیاسی و اجتماعی هوران حضرت، هر تضاه با محتوای روایت است و امکان 2

 یل است.حضور حضرت هر گرگان، نیادمند قراین و هال

گرگاان امارودی( كاه قادمگاه       . عدم انطباق جرجان مذكور هر روایت باا اساترآباه  3

حضرت هر آن بنا شده است، هلیلی است بر اینکه این روایت هر اعصار گذشته موره توجاه  

نبوهه و غیر اد نقل تاریخی روایت، میچ شامد و قریناه هیگاری وجاوه نداشاته اسات. هر      

 تفاوت جرجان با استرآباه  گرگان امرودی( بیان شده است.بخش كلیات این نوشتار، 

و  نامی اد اماام عساکری   ،هر تاریخ جرجان (،ق226. م  یوسف سهمی بن ةحمز. 2

و اسات   ق226ساال   سهمی، متوفای كه یهرحال ؛هر خبر باال را نیاورهه است اهشدهی افراه

نباید اد ذمن مارهم منطقاه هور    قرن   یون چنین حاهثه مهمی هر فاصله یک ،ووروبیعی به

حسان  »که هر جرجاان شخصای باه ناام     نکته هیگری كه قابل تأمل است، اینشده باشد. 

حسن  بن عبداهلل سعیدبن بن به نام علی ،و جدّ سهمی اد نواهه اوبوهه است « عسکری سامری
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 ، اگر فاصله پدر و پسر را حدوه سی سال فرض كنی 1 كرهه است. ی را نقلعسکری روایت

 ،تشابه اسامی  به جهتو  است معاصر امام حسن عسکری با یتقر ،این حسن عسکری

خوه  یاعتماه یب« رُوی»حمزه و راوندی با تعبیر  ، ابنرو نیهاستانی پدید آید. اداامکان هاره 

نویسان و اد باب ذكر فضیلتی برای  ولی بر اساس شیوه منقبت ؛اند به این خبر را نشان هاهه

 2.اند آن را نقل نکنند نتوانسته، امام عسکری

  نتیجه

هر شهر گرگان هر مناابع متعاده واره    یكه هرباره حضور امام عسکر یتیروا یبررس با

 اند اد: ی  كه عبارتافتیهست  یجیبه نتا ،شده

هر یک خبار   منگامی كه راید ؛است راهیقابل خدشه و ا ی،به لحاظ سند تیروا نیا .1

هر مناابع متقادم شایعی    به خبر  ای حداقل باید اشاره آمده است،چندین معجزه و كرامت 

 ؛به آن اشاره نشده است ی شیعی،ثیاد آثار متقدم و منابع حد یک میچهر كه ؛ هرحالیشد می

 ی  راوی(،جرجان فیممچون شر اند، ممگی هر روایت نام برهه شدهكه  یافراه نکهیضمن ا

 .باشند مجهول می

                                              

سن علی بن سعید بـن عبـدا، بـن الحسـن العسـکری      أبوالح»: ۳۰۳، صتاریخ جرجانسهمی،  .1

قرأت فی کتاش جدی إبراهیم بن موسی السهمی بخط  حـدثنا أبوالحسـن    ،السامری روی بجرجان

علی بن سعید بن عبدا، بن الحسن العسکری بجرجان حدثنا الحسین بن علی بن األسـود العجلـی   

 :ان بن سعد بن علی بن أبی طالب قـال حدثنا محمد بن فریل عن عبدالرحمن بن إسحاق عن النعم

إن فی الجنة غرفة یری ظاهرهـا مـن باطنهـا وباطنهـا مـن       ـ  صلی ا، علی  وسلم ـ  قال رسول ا،

لمن أطاش الکالم وأطعم الطعـام وأفشـی السـالم وصـلی      :قال ؟لمن هی یا رسول ا، :قال .ظاهرها

 .«باللیل والنا  نیام

 ، سایت اندیشوران:«خبر حرور امام عسکری)ع( در گرگانمستند »ر.ک: حسینیان مقدم،  .2
 http://hhmoghadam.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=14044 
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هر شهر سامرا و تحت نظر  تاریخی هوره حضور امام عسکری. با توجه به شرایط 2

 شابره یپخواست اد چناین كراماات و معجزاتای جهات      می چنانچه امام بوهن حضرت،

 یرفاع سارگرهان   یوجوه هاشت كه حضرت برا یتر قطعا  مواره مه  ،دیامدا  استفاهه نما

مثل  ؛را نشان همد یكرامت نیتوانست چن می ،شانیاعتقاه و باور ا  یتحک یحت ایو  انیعیش

 ج.هر ححضرت حضور 

گرگان امرودین( و جرجاان،    یک اد آثار مربوط به هو شهر تاریخی استرآباه . هر میچ3

اثری كه اد آن یااه كارهه، كتااب     نشده است و اوّلین ای به قدمگاه امام عسکری اشاره

 د هو قرن پیش است.حاجی مال رضا استرآباهی حداكثر مربوط به كمتر ا مرشد الواعظین

اسات، اد اصاالت    ساختمان و بنای موجوه كه منتسب به قادمگاه اماام عساکری    .2

اد  یتا یمرچند اگار روا  ؛نقل نشده است قاجارحداقل قبل اد  ییبنا نیچن ادبرخورهار نیست و 

باشد و  یراوند تیمتأثر اد روا ستتوان یم ،بوه زین قاجارقبل اد  ییبنا نیساختمان و چنوجوه 

 .ستین نیكه چن شد یهر منابع ذكر م تر پیش یلیخ دیبا ،حاهثه نیمربوط به ا ییك  بنا هست

باه شاهر    اماام عساکری  اسات كاه    ایان خبار فاوق،    مای محتوایی هر . اد اشکال5

كنونی است؛ نه شهر گرگان امارودی  « گنبدكاووس»واره شد كه منطبق بر شهر « جُرجان»

مسجد و قادمگاه اماام حسان    . بنابراین، شهرت هاشته است« استرآباه»كه هر گذشته به نام 

مای متاأخر، پاس اد ویراناه و     هر شهر گرگان، صرفا  یاهمانی است كه هر هورهعسکری

بر انطبااق گرگاان كناونی بار      توم كنونی( و با  گنبدكاووسمتروكه شدن جُرجان تاریخی  

 .توان برای آن اعتبار تاریخی قائل شد نمی رو، اداین .جرجان كهن به وجوه آمده است

 نیا ا دیا با، بیات  منتسب به امال  یماو قدمگاه قدو كاركره مرا تیبا توجه به امم

مطابقات نداشاته    یخیتار تیواقع باگونه اماكن  این كه چنانچهنکته مه  را مدنظر هاشت 

اد ماواره، باعاث    هر بسیاریبلکه  ،همند و كاركره خوه را اد هست می تیامم تنها  نه ،باشند

ما و تعالی  هینی خواماد   ما و ترهیدما به سایر آموده رواج خرافات و تسری هاهن این ابهام

است  ضمن اینکه نقل روایاتی كه متضمن تناقض هر سیره و دندگانی معصومین شد؛

  و اد هالیل قطعای برخاورهار نیسات، موجاب گمرامای و تحریاف سایره معصاومین        

 گرهه. می
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