
  
  *(ع) یعسکر حسن ماما به منسوب ریتفس یراو یمرعش ابوجعفر

  
  1یممعل مصطفی

  )30/1/99تاریخ پذیرش مقاله: -25/9/98 تاریخ دریافت مقاله:(

  چکیده
 او از واسطهیب یسمعان ابوسعد و یطبرس ابومنصور که بوده یمحدث یمرعش ابوجعفر

 حسن امام به منسوب ریتفس اتیروا االحتجاج کتاب در یطبرس. اند کرده تیروا
 را اتیروا تمام االحتجاج ۀسندینو. استکرده نقل یمرعش ابوجعفر از را (ع)یعسکر
 ر،یتفس نیا اشتهار عدم لیدلبه را ادشدهی ریتفس اتیروا اما است؛آورده سند ذکر بدون

 شناسانده را یمرعش ابوجعفر االنساب در زین یسمعان. استساخته مقرون سند ذکر با
 روش با پژوهش نیا. وجوددارد یندکا یها دانسته ،یمرعش ابوجعفر ۀدربار. است
 ها داده ،یثیحد و یخیتار مختلف منابع در جستجو با تا کردهتالش یلیتحل -  یفیتوص
 دهد، یمنشان هاافتهی. گرددلیتحل و شده کامل ممکن حد تا یمرعش ابوجعفر ۀدربار

 عصر یسن و عهیش دانشمندان انیم شده شناخته یبیاد و محدث یمرعش ابوجعفر
 نموده، یمعرف را یو که) االنساب( یمنبع نیمهمتر حالنیع در اما است؛بوده شیخو
 یو که شده، ادی ریتفس یمحتوا با ادعا نیا نظر به. استخوانده عیتش در یغال را او
  .استنبوده ارتباطیب بوده، آن ناقالن از یکی

  
 ،(ع)عسکری امام به منسوب سیرتف ،یطبرس ابومنصور حرب، یاب بن یمهد ابوجعفر ها: کلید واژه

  . یسمعان میعبدالکر
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  مقدمه. 1
 وستهیپ که است یجد یهابیآس از یکی شان،یا مکتوب آثار محو و ینید عالمان یگمنام

 و طبرستان نیسرزم در ع،یتش. است بوده یامام دوازده ۀعیش راثیم متوجه خ،یتار طول در
 اریدنیا در  عهیش عالمان از یشمار ،ینگیرید نیا رغمبه اما دارد؛ نهیرید ۀشیر مازندران،

. اند ماندهیباق ناشناخته زین خود بلکه است،ابینا شانیا مکتوب آثار تنها نه که اند ستهیزیم
 یراز نیالد منتجب زین و "النقض" به معروف کتاب در) 555 سال به زنده( یراز لیعبدالجل

  نام را طبرستان و مازندران یامام دوازده عالمان از یا عده "فهرست "در) 585سال به زنده(
 دسترس، در ۀشدشناخته منابع از کیچیه در ادشده،ی منبع دو جز به اکنون که اند برده

 عالمان یبرخ از زین) 613سال به زنده( اریاسفند  ابن. 1شود ینمافتی آنان ۀدربار یا دانسته
 صرفاً شانیا از ما یها دانسته همچنان اما ده؛بو معاصر آنان با که ادکردهی مازندران ۀعیش

 ۀدربار ها دانسته موجود، منابع از بتوان تا طلبدیم اریبس تالش. است اریاسفندابن به محدود
  .نمود افزون را آثارشان و عالمان نیا

 هادانسته و مانده گمنام که است یامام دوازده ۀعیش عالمان از یکی یمرعش ابوجعفر
  .استنشده یگردآور یو ۀدربار

  
  پژوهش ضرورت. 2

 ،یو آنکه نخست. است تیاهم یدارا لیدل سه به تیشخص نیا احواالت در شپژوه
 نشان او از یطبرس ادکردی ۀویش و بوده )539 از پس. د( یطبرس ابومنصور تِیروا خِیش
. استبوده عبادت اهل و محترم سادات و محدثان از یمرعش ابوجعفر نظرش در دهد، یم

 و اصالت در که بوده (ع) یعسکر حسن امام به منسوب رِیتفس یراو ابوجعفر، آنکه دوم
 .دارد وجود عهیش مفسران و محدثان انیم نظر اختالف ر،یتفس نیا انتساب صحتِ

 کمک ریتفس نیا ناقالن یشناسانیجر به تواند، یم ریتفس نیا یراو احواالت در جستجو
 کی کتاب در بوده، عهیش عالم کی که ابوجعفر، ۀدربار هاتهدانس شتریب آنکه سوم. دینما

                                                                                                                                        
 مـامطیری،  مهـدی بنحسن ناصرالدین استرآبادی، عمادالدین مامطیری، سیدمحمد جعفراالمامی، ابو. 1

 ابوجعفر مامطیری، حسینی مهدیبنعلی بهاءالدین مامطیری، حسنی محمدبنمرتضی سیدعالءالدین
 هـادی  ابوطالـب  ناصرالدین روی،س حسینبنمنتجب الدینشرف مامطیری، حسنی اسماعیلمحمدبن

 مازنـدران  علمـای  از اسـترآبادی  علـی -بـن یحیی ابوطالب الدیننجیب شیخ و سروی حسنی داعی بن
 ،28: ـ نکـ [ هـیچ  دیگر و آمده هاآن از نامی صرفاً الدینمنتجب فهرست و لنقضا کتاب در که اند بوده
 ].158 ،132 ،130 ،116 ،109 ،107 ،86 ،85 ،58 صص ،38 ؛437 ،158 ص
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 نیا ییچرا یواکاو. است شده ثبت) 562.د(یسمعان میعبدالکر یعنی سنتاهل ۀسندینو
 یها سده در محدثان، ژهیو به مسلمان، یعلما معاشرت فرهنگ فهم به تواند یم دهیپد
  .دینما کمک انهیم
  
  قیتحق ۀنیشیپ. 3

 متعدد یها گاهیپا در جستجو. است نشده انجام یمستقل پژوهش یمرعش فرابوجع ۀدربار
  .استنبوده یپژوهش چیه موضوع یمرعش ابوجعفر که کندیم دییتأ زین یاطالعات

  
  منابع در یمرعش ابوجعفر. 4

یعل بناحمد ابومنصور ۀنوشت االحتجاج اثرِ دو در یمرعش ابوجعفر از ادکردهای نینخست
. شودیم دهید یسمعان محمد بن میعبدالکر ابوسعد ۀنوشت االنساب و 1 بطالیاببن

 ستین روشن امّا است؛ نوشته یو ۀدربار یمرعش ابوجعفر درگذشت از پس یسمعان
 نوع. 2است کرده یمعرف را یو یگرید از شتریپ ،)یسمعان ای و یطبرس( کیکدام

 شاگرد یطبرس ابومنصور است؛ نهگو دو یمرعش ابوجعفر با تیشخص دو نیا یوابستگ
  .است بوده یو یخانوادگ دوست یسمعان و ابوجعفر

 عبارت. است کرده ادی یمرعش جعفر ابو از االحتجاج کتاب در دوبار یطبرس ابومنصور
 ابوجعفر دالعابدیالس" :3است بوده گونهنیا) دوبار هر در( یو از ادکردی در یطبرس

                                                                                                                                        
 استکاربردهبه را "عنه هللارضی" عبارت حرب،ابیبنمهدی استادش، یادکرد هنگام طبرسی ابومنصور. 1

 نوشته، استادش درگذشت از پس را کتابش طبرسی اینکه بر باشد، ایقرینه این اگر]. 5ص ،1ج ،24[
 اعالم قمری هجری 539 را حربابیبنمهدی درگذشت سال سمعانی که نظرآوریم در دیگر سوی از و

 اسـماعیل . نیسـت  معلـوم  طبرسـی  وفـات  تـاریخ . استبوده زنده 539 سال تا طبرسی بنابراین کرده،
 ،13[ قمـری  622 سـال  دیگر بار و] 31ص ،1ج ،13[  قمری 620 سال حوالی باریک بغدادی پاشای

 شـیخ  را طبرسـی  ه،بـود  قمـری  488سـال  متولـد  که شهرآشوبابن. است کرده اعالم را] 91ص ،1ج
 و شـیخ  میـان  سـاله  بیست تا ده حداقل ای فاصله که است منطقی]. 61 ص ،5[ است خوانده خویش
 حـرب  ابی بنمهدی جعفر ابو و طبرسی میان فاصله، همین اگر دیگر ازسوی. شود آورده نظر در شاگرد
 زاده قمری هجری 470 سال از پس یا و پیشتر کمی طبرسی: گفتتوان می گاهآن شود،فرض مرعشی

 خواهدبود؛ دشوار ندارد، وجود آن برای مستندی که پاشا اسماعیل نظر پذیرش وصف این با. استشده
  . خواهدرسید سالگی چهل و یکصد تا طبرسی سن که چرا

 ].19ص ،1ج ،20[ بودکرده آغاز قمری هجری 550 سال در را االنساب نگارش سمعانی. 4
 . است برده کاربه ابوجعفر نام از پیش ،"به حدثنی ما ذلک فمن" یگرد بار و "حدثنی" بار یک. 5
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 گرید ای و ،االحتجاج در نیا از شیب. "عنه هللایرض یمرعشالینیالحسحرب یاب بنیمهد
  .استامدهین یمرعش ینیحس ابوجعفر از ینام ،یطبرس از موجود آثار

 و« :است نوشته و کرده یمعرف را یمرعش جعفرابو "یالمرعش" مدخل در یسمعان
 یعرف هو و راهیم،إب ابن إسماعیل بن المهدي أبوجعفر إلیه انتسب علوي، اسم »1مرعش«

 هو و - یعل بن إبراهیم بن بأمیرك یعرف هو و الحسین، بن إبراهیم حربی أب بن بناصر
ه بن - المرعش  طالب یأب بن یعل بن الحسین بن یعل بن الحسین ابن الحسن بن عبداللَّ
 در را ریز نمودار توانیم ینسمعا ۀنوشت اساس بر. »الدین بناصر  یعرف المرعشي، العلوي
  :نمود میترس المرعشیعل تا جعفرابو نسب
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ابوجعفر نسب .1 نمودار

                                                                                                                                        
 اگـر  و باشـد  بلنـدپرواز  کبـوتر  یـا  و مـرعش  شهر به منسوب اگر شین فتح و راء سکون و میم فتح به. 1

 روی هـر  بـه ]. 33ص ،1ج ،36[ شـود خوانده راء فتح و میم ضم به باید باشد، رعشه حالت به منسوب
 در کـه  اسـت  (ع) طالب یأببنیعلبنالحسینبنیعلبنالحسینابنالحسنبنعبدهللابنعلی لقب مرعش
. انـد کردهتشبیه بلندپرواز کبوتران به را او وی بلند همت خاطربه: اند گفته برخی لقب این ۀتسمی وجه
]. 520 ص ،32[ اند نامیده مرعش را او داشت، وجود وی در که ایرعشه خاطربه که است این دوم نظر
 شـهر  بـا  ارتبـاط  خـاطر به علی اگر که ندارد آناتولی در مرعش شهر با ارتباطی لقب این وصف، این با

 همـه  اما خواندند؛می المرعشیعلی را او کهن متون در بایست می بود،یافته شهرت لقب این به مرعش
 آنجـا  از. ندارد مرعش شهر با ارتباطی "مرعش" لقب دهد مینشان این و اند خوانده "مرعش" را او جا
 تـوان  مـی  یافت،شهرت السلیقعبدهللا به) تند زبان( زبان سالقت خاطر به علی، دیگر برادر عبدهللا که

  .استشده خوانده لقب این به بلند همت خاطربه نیز مرعش علی که داداحتمال
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 و یمرعش ابوجعفر انیم«: است نوشته یو با ییآشنا یچگونگ مورد در یسمعان
 مرو در بودم، کودک که یزمان بار،نینخست را او من. بود برقرار محکم یدوست 1پدرم

) ثیحد( دانش یاندک او از و دهید را او) یامروز یسار( هیسار در سپس نمودم، مالقات
 و دهستان در یقمر یهجر 462 سال صفر ماه را یو والدت یسمعان .2»گرفتم فرا

  .استکرده ذکر یقمر 539 سال رمضان ماه را وفاتش
 به دانش کسب یپ در و شدبزرگ جرجان در یمرعش جعفرابو ،یسمعان ۀگفت به بنا
 مالقات را یمتعدد استادان و رفت خوزستان و بصره ماوراءالنهر، خراسان، عراق، حجاز،
 ساکن مازندران ۀیسار شهر در عمر اواخر یو. آموخت ادب و خیتار ث،یحد آنان از و نموده
  :3است بوده گونهنیا یسمعان ۀنوشت براساس مختلف یشهرها در یو ثیحد سماع. دیگرد

 از کوفه در ؛4)483-411( ینیقزو وسفیمحمدبنبنعبدالسالم وسفیواب از بغداد در
 القاسمابو از جرجان در ؛5)422- 497( یثقف جعفراحمدبنمحمدبناحمدبن نیالحسابو

 اسحاقبنیعلبنحسن یعلابو از اصفهان در ؛6)477- 407( یلیاسماع مسعدهبنلیاسماع
 و ؛8)509- 432( مرهفنصربنبننیحس عبدهللابو یقاض از نهاوند در ؛7)485-408( ریوز

                                                                                                                                        
 حـدیث  مجلـس  هـرات  در کـه  مـرو  شـهر  محـدثان  از ،)510-466( سـمعانی  منصورمحمدبن بکر ابو. 1

  ].300ص ،3ج ،19[ بود برپاداشته
]. 250 ،197صص ،3ج ،19[ است داشته اقامت روز ده ساریه در قمری هجری 537 سال در سمعانی. 2

 . استنموده دیدار حرب ابیبنمهدی جعفر ابو جمله از شهر این علمای با ایام این در او
 و پنداشته نسّابه، علیاحمدبن وصفِ آورده، مرعشی ابوجعفر ۀدربار نیسمعا را آنچه اشتباه به مدنی خانسیدعلی. 3

 هر و گشوده مرعشی حسینی علوی علیسیداحمدبن برای مدخلی ،الشیعهطبقات فی الرفیعهالدرجات کتاب در
 .]520ص ،32[ استذکرکرده یادشده شخص برای را بودآورده ابوجعفر ۀدربار سمعانی آنچه

 زیـدی  که شده گفته. استبوده بغداد در قمری 477 سال که معتزله بزرگان از و مذهب حنفی مفسر .4
 ].253ص ،10ج ،2 ؛218ص ،36ج ،8[ استبوده اعتزال ۀاندیش مدافع سرسختانه و بوده مذهب

 ،2) [418–478( یدامغـان  ابوعبـدهللا  معروف یقاض شاگرد و مسعودبنعروه فرزندان از و کوفه یقاض. 5
  ].379ص ،10ج

 ].564ص ،18ج ،17[ مندبود بهره رفیعی جایگاه از و داشتشهرت وعظ به که جرجان در سنتاهل علمای از. 6
 ابـوجعفر  بنـابراین . شـد کشـته  نهاونـد  در قمـری  هجری 485 در که است طوسی الملکنظام منظور .7

. باشـد هپیـداکرد  حضـور  خواجه حدیث مجلس در ،)سالگی سه و بیست از پیش( جوانی در بایست می
 او. بگیـرد  قـرار  نبوی حدیث ناقالن ردیف در نامش خواهد می اما نیست، حدیث اهل: گفت می خواجه

 ].208ص ،10ج ،2[ نمودحدیث امالء هاسرزمین سایر و خراسان و عراق در
  !در او امـا  بـود،  نهاونـد  اهـل  پـدرش  که شیرازی، اسحاق ابو سرشناس شاگرد و مذهب شافعی فقیه. 8
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  . 1)497 تا 409 ای 407( ینهاوندعمربناحمدبنمحمدبن ابوعمر از بصره در
- برشمرده انیغال از را یو عیتش در اما دانسته، میفه و فاضل را یمرعش جعفر ابو ،یسمعان

  .]1902ص ،3ج ،7[ وجوددارد منابع در یمرعش از یسمعان یها قولنقل وجود،نیا با .است
 عنوانبه را2یمرعش نام مناقب، در دوبار یسمعان و یطبرس از پس) 588. د( شهرآشوبابن

 یشابورین حاکم یامال و یخرکوش دیابوسع ۀنوشت اللوامع و االبانه  یهاکتاب نقل در اجازه خیش
 مؤلف که ادکردهی را "میقد مزار" نام به یکتاب ،یتهرانآقابزرگ]. 10ص ،1ج ،6[ استکرده ذکر
  ].322ص ،20ج ،1[ است کرده تیروا نقل یمرعش جعفرابو از واسطهیب آن

 عبارت یبدفهم از نظربه که خطا به را یمرعش ابوجعفر ،)614 از پس. د( یمروز
  یاب  بن  یالمهد نیناصرالد داالمامیالس: استکردهیمعرف گونهنیا دآمده،یپد یسمعان
 میابراه بن نیحس بن میابراه بن لیاسماع بن میابراه بن حرب یبا بن  ناصر بن حرب

 که شوند یم نفر هشت المرعش،یعل به تا یو اجداد ۀشمار اساس نیا بر .3یالماکاباد
 استدانسته هیسار شهر یامام دوازده یعلما از را ابوجعفر یمروز. بود خواهد نادرست

  ].75ص ،35[ 4 بودنمانده یاج بر یو از یفرزند که
 و وجودندارد منابع در یمرعش جعفر ابو از ینام گرید ،یهجر هفتم ۀسد از پس
 ۀواسط به هفتم ۀسد در نجار،ابن و میعدابن. است یسمعان عبارات تکرار هست هرچه
  ].194ص ،1ج ،12؛1092ص ،3ج ،7[ اند آورده را ابوجعفر نام یسمعان

 مورد تیشخص که آنجا از اند، خوانده المرعشیعل فرزندان زا را یو یسمعان و یطبرس
 سادات انساب ذکر به که ییها کتاب به رجوع با بود، دواریام توان یم بوده، سادات از جستجو

 زمان به توجه با هاکتاب نیا از یبرخ. آورددستبه یو از یخبر اند،پرداخته (ع) طالبیابآل

                                                                                                                                        
 در و بود سلجوقیان دولت در نهاوند قاضی طوالنی مدت. بودآمده دنیابه دیاربکر، شهرهای از ایدبن "

 .]50ص ،13ج ،22 ؛378ص ،19ج ،17[ رفت دنیا از جاهمان قمری، 509 سال محرم
 .]202ص ،12ج ،11[ استبوده بصره قاضی هاسال که سنتاهل فقیه. 15
 ].11ص ،1ج ،6[ استخوانده "الجرجانیالحسینیبحرابیبنمهدی" را وی شهرآشوبابن. 16
 ].183ص ،27[ استدانسته ری در جایی را »ماکاباذ« رازی، فخر. 17
 نوشـته  او. دارد تأمـل  جـای  کـه  آورده) مکابـادی  ابراهیم فرزندان( خاندان این ۀدربار ایجمله مروزی. 18

 اینکـه  و شـرارت  و دزدی یعنـی  شطاره، و عارهذ. »شَطارَه و سَمِعتُ ما علی ذعاره البیت هذا فی و: «است
 ادعا این بتوان که دیگری چیز که چرا است؛ عجیب داشته بیان را ایجمله چنین مکابادی خاندان ۀدربار

 عبـدالکریم  پسـر  سـمعانی  عبـدالرحیم  از را سـخنان  این رود، میاحتمال! وجودندارد نمود، قبول یا رد را
 .]144ص ،6ج ،39[ استبوده عبدالرحیم شاگرد مروزی که چرا باشد؛ شنیده االنساب صاحب
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 منابع یبرخ اما است؛ یمرعش ابوجعفر نام فاقد) ابوجعفر الدتو از شیپ ای و همزمان( نگارش
  .اندکرده ادی او از است، درآمده نگارش به یو مرگ از پس که

 

 
 

  ]75ص ،35) [614 از پس. د( یمروز لیاسماع از نقل به المرعش،یعل فرزندان. 2 نمودار
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]290ص ،3ج ،18[ ییرجا يددمهیس نظر براساس المرعشیعل اوالد. 3 نمودار
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 مؤلف توجه از برخاسته نیا که است حسنبنیمهد ،ییرجا نظر در یمرعش ابوجعفر
]. 139ص ،1ج ،33[ باشدیم الحقاحقاق ۀمقدم در ینجف یمرعش هللاتیآ ۀنوشت به

 شدموجب امر نیهم و آورده ابوجعفر پدر عنوانبه را حسن نام اشتباه به ینجف یمرعش
 یمروز که ،"یالماکاباد" نسبت ییرجا ۀنوشت در ن،یبرا افزون. فتدیباشتباه به ییرجا تا
  . است نادرست زین نیا که ذکرشده ابوجعفر یبرا آورده، المرعشیعلبنمیابراه یبرا
  
  یمرعش ابوجعفر ةدربار مطالب یمحتوا لیتحل. 5

 افتی یمرعش ابوجعفر ۀدربار منابع در که بوده ییهاداده ۀمجموع شد انیب آنچه
  : نمودیریگیپ مقوله دو در توانیم را هاداده یمحتوا لیتحل. استشده یم

  ؛یمرعش ابوجعفر یفرد تیهو. 1
  ؛یو یاجتماع تیهو. 2

  
   یفرد تیهو. 1. 5 

 خاندان نیا منابع، یبرخ ۀنوشت به بنا که بوده 1یمرعش سادات از از یو گذشت کهچنان
 ،15[ بودندشده ساکن رازیش و بغداد، طبرستان، ان،اصفه ن،یقزو ،)شوشتر( تستر در
 برخورداربوده، یشوکت و اعتبار از سادات گرید مانند طبرستان، در یمرعش سادات]. 17ص
- قدرتبه طبرستان در یهجر هشتم ۀسد در خاندان نیا به منتسب یحکومت که آنجا تا
 یسمعان ابوسعد ونیمد را یمرعش ابوجعفر یفرد تیهو ۀدربار ها دانسته نیمهمتر. 2دیرس

 پسر یِسمعان یریگبهره زین و آن تداوم و پدر یِسمعان با یمرعش ابوجعفر یِدوست. میهست
 یها کتاب. استشده خیتار در تیشخص نیا نام یماندگار موجب ،یعیش عالم نیا از

. اند ننوشته یمرعش ابوجعفر یفرد تیهو از یسمعان ۀانداز به کیچیه سادات، انساب
 مطلع شیخو استاد یفرد تیهو از را ما کوتاه عبارت کی با ز،ین یو شاگرد ،یطبرس
- ینم ما یهادانسته بر یزیچ و اندداشتههیتک منبع دو نیا بر زین یبعد منابع. استساخته

 را سادات فرزندان ۀهم ها کتاب نیا دهد، یمنشان سادات انساب کتب ۀمطالع. ندیافزا

                                                                                                                                        
  ].209ص ،26[ اند بوده معروف هم المرعشبیت به خاندان این. 1
 نسـب ]. 30:ـ نکـ [ کوچانیـد  ایـران  مختلـف  نـواحی  بـه  را خانـدان  این بازماندگان صفوی عباس شاه. 2

 علی فرزند الحسینابوعبدهللا هب بوده، طبرستان مرعشیان حکومت بنیانگذار که مرعشی الدینمیرقوام
 ].34: ـ نک مازندران در مرعشیان رسیدنقدرتبه ۀنحو از اطالع برای[ رسدمی المرعش
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 یا چهره شیخو زمان در یمرعش ابوجعفر آنکه با رو،نیا از. اندننمودهثبت و ییشناسا
 را او نام اندپرداخته سادات یمعرف به یو از پس که ییهاکتاب یول بود،شده شناخته

  .1است آورده را یو نام که بوده یکتاب تنها یالفخر. انداوردهین
 یعلاحمدبن ینعی شناس،نسب کی به استناد با را ابوجعفر نسب ۀسلسل یسمعان
 تیاهم لیدلبه ابوجعفر خودِ به استناد عدم. استنموده یمعرف السقاءالعلوي،النسابه العلوي
. استنبوده مسموع ادتشیس مورد در فرد خود یادعا که چرا بوده، یشناسنسب ۀمسئل
  ].772ص ،9[ دادند یم افراد ادتیس به یگواه ستیبایم عادل شاهدان و شناساننسب

 ابن]. 75ص ،35[ استنمانده یبرجا یفرزند ابوجعفر از ،یمروز ۀنوشت هبناب
 منتسب دهستان به را یو حجرابن. استخوانده یجرجان را او ،یو معاصر ، شهرآشوب

 و دهستان متولد ابوجعفر که چرا است روشن انتساب، دو نیا تفاوت لیدل. استداشته
 ابوجعفر زانیالملسان و مناقب از یچاپ یهانسخه در. استبوده جرجان در شده بزرگ

 غلط ای و برداران نسخه سهو از برخاسته ناًیقی که اند شناسانده "یحسن" نسبت با را
 نیا بودن یمرعش با که چرا ؛]106ص ،6ج ،4 ؛10ص ،1ج ،6[2استبوده یچاپ

 یسمعان ۀنوشت به آنکه با حجرابن. ماند ینمیباق بودنش ینیحس در یدیترد ت،یشخص
  .است کرده اعالم یقمر 540 را ابوجعفر وفات خیتار اما داشته، یدسترس

 آمدند؛ جرجان به دهستان از لیدل چهبه یو ۀخانواد ای و ابوجعفر که ستین روشن
 اواخر در زین خود او. دانست کوچ نیا یبرا یعامل را اعظم سواد به لیم بتوان دیشا اما

 هیسار در روز ده مدت به ،یقمر 537 سال در یسمعان. آمد هیسار به جرجان از عمر
 بوده یمرعش ابوجعفر مهمان روز ده نیا در یو ن،یقی به بیقر احتمالبه. داشتاقامت
 چه دید دیبا آمد، هیسار به عمر آخر در ابوجعفر یسمعان ۀنوشت به که آنجا از. 3است
  .باشد کرده هیسار در یزندگ به وادار را او توانسته یم یعامل

 دوم نوبتِ نیا. افتاد هیباوند دستبه یهجر پنجم ۀسد نِیواپس یها سال در هیسار
 به اریشهربنیعل عالءالدوله. دندیرس یمقدرتبه مازندران و طبرستان در که بود انیباوند

                                                                                                                                        
 . است داده بازنشر را الفخری مطالب معاصر، ۀدور در نیز رجایی سیدمهدی. 1
 ،6[ اسـت کـرده  هاشار امر این به هانسخه اختالف به مربوط پانوشت در مناقب کتاب مصحح کهچنان. 2

 ].11 ص ،1ج
ـ  در سـمعانی  کـه  آورده حلـب  تـاریخ  در عدیمابن کهچنان. 3  مطـالبی  وی از سـاریه  در ابـوجعفر،  ۀخان

 .است فراگرفته
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 شاه رستم فرزندش، به را طبرستان حکومت و رفت ایدن از یقمر یهجر 534 سال
 عنوانبه هیسار شهر و دیرساناوج به را انیباوند قتدارا یغاز شاه رستم. سپرد ،یغاز
 رستم اسپهبد حکومت ۀسال چهار و ستیب ۀدور. قرارگرفت موردتوجه شانیا تختیپا

 و ،یعلم ،یاقتصاد ،یاسیس مختلف یهاعرصه در شهر نیا ییشکوفا با یغاز شاه
  .شد مقارن یفرهنگ

 کینزد اریبس یامام دوازده ۀعیش یعلما با حکومتشان دوم ۀدور در انیباوند روابط
 ،انیالب مجمع معروف ریتفس صاحب) 548. د( یطبرس یابوعل که آنجا تا است،بوده
-بنیعل عالءالدوله به راآن و نوشت عهیش ۀگاندوازده ۀائم یزندگان خیتار در یکتاب
 در یعلو سادات ژهیبو عهیش عالمان]. 3ص ،23[ نمود میتقد) 534.د( قارناربنیشهر

 یباوند پادشاهان جانب از غیدریب یها تیحما و بودند کلمه نفوذ یدارا هیباوند حکومت
 یمرعش ابوجعفر که درنظرآورد توان یم ن،یبنابرا. 1رفتیپذیم صورت شانیا به نسبت
  . استکرده کوچ شهر نیا به و شمرده مغتنم را هیسار در یعلم تیفعال

. سفرنمود یاسالم مختلف یشهرها به ث،یحد و نقرآ علوم یریادگی ریمس در ابوجعفر
 آنکه با یو. استبوده یعلم یها رحله انجام در نیمسلم یرپاید سنت مطابق کار نیا
  . استبرده  بهره یحنف و یشافع عالمان درس مجلس از یول بود، یامام دوازده ۀعیش
  
  یاجتماع هویت. 2. 5

 برخوردار ییواال یعمل و یعلم مقام از شاگردانش و دوستان نظر در ،یمرعش ابوجعفر
 را او یسمعان و نموده، یمعرف "العابددالعالمیالس" را یو یطبرس کهچنان است،بوده

تِمَ فاضلٌ"  نیا با. استدانسته یامام دوازه ۀعیش عالمان از را او زین یمروز و خوانده "زیِّمُ
 یسمعان. است لیتحل و وجهت ازمندین ابوجعفر ۀدربار یسمعان کلمات در یعبارت وجود

  .است شناسانده "به معروفا و عیالتش یف ایغال" را ابوجعفر
  
   نید در غلو.  1. 2. 5

 ۀدربار اش دهیعق در یکس نکهیا آن و دارد روشن یمعنا کی نیمسلم فرهنگ در غلو
: النساء[ میکر قرآن در »نکمید یف تغلوا ال« عبارت. دینما یتندرو یزیچ ای و یکس

 اسالم واژگان فرهنگ وارد نید در غلو مفهوم جانیهم از و آمده ،]77: المائده ؛171
                                                                                                                                        

  ].42: ـ نک باوندیه با شیعه عالمان ۀرابط ۀدربار. [1
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 ،21[ برد کاربه (ع) یعل گرِ مبالغه دوستانِ ۀدربار را واژه نیا (ص) امبریپ. دیگرد
 ،20[ گرفتبهره شیخو حق در انیگوگزافه یبرا یغال ۀواژ از هم،(ع)  یعل]. 264ص
 نزد. است بوده مناقشه محل نیمسلم نزد شهیهم غلو قیمصاد وجودنیا با]. 28ص ،4ج
 مقام از را امامان ریسا و(ع)  یعل که شود یمگفته یکس به یغال معتدل، و 1مقتصد ۀعیش

 نیزم یرو در مجسد و مجسم انیخدا را شانیا و ساختهخارج ،یتعالیبار یِبندگ
 زین (ع) امامان مخالفان به نسبت انیغال. بخواند زیچ هربه یدانا راآنان و کندیمعرف
  .2کردندینم زیپره شانیا شتم و سبّ زین و نشان و نام با لعن از و نموده یتندرو

  
   یسمعان نگاه از غلو. 2. 2. 5

 هرگونه آنان. استمتفاوت عهیش فرهنگ با سهیمقا در سنتاهل نزد یغال و غلو مفهوم
 غلو قیمصاد از را رفته خاندانش و یعل بر که یستم انیب و (ع) یعل مخالفان با مخالفت

 موارد. استکاربردهبه هاتیشخص از یبرخ ۀدربار را غلو ریتعب یسمعان. شمارند یبرم
 نیچن یدارا عیتش در یغال یو نظر از که دهدیم نشان یسمعان سخن در یغال کاربرد

  :است ییها یژگیو
 (ع)یعل نام دنیشن با یول ستد،فر ینم درود شانیا بر بشنود، را (ص) امبریپ نام اگر. 1
  ].48ص ،2ج ،19[ باشد زین انیراستگو از تواند یم حالنیع در شخص نیهم کند،چنان
  .3]227ص ،2ج ،19[ باشد مذهب یشافع بزرگان از یحت تواند یم عیتش در یغال. 2
ره ۀعشر ریسا و عمر بکر،یاب لعن اش، خانه اطیح وارید بر ع،یتش در یغال. 3  به مبشّ
  ].523ص ،2ج ،19[ استشده نوشته (ع)یعل جز

  ].51ص ،4ج ،19[ دیگو یم ناسزا(ص)  امبریپ اصحاب به عیتش در یغال. 4
  ].65ص ،2ج ،19[ دارد بیغر یهاحرف یغال. 5
  ].169ص ،1ج ،19[ زند یم طعن آنان بر و دیگو یم صحابه مثالب یغال. 6
 سوءقصد به متهم را ابوبکر و دکن یم هیمعاو منقصت است، یغال همان که یرافض. 7

  ]. 95ص ،3ج ،19[ سازد یم (ع) یعل جان به

                                                                                                                                        
 .است] 32: فاطر[ کریم قرآن زا برگرفته مفهوم این. است متمایل چپ به نه و راست به نه رومیانه یعنی مقتصد. 1
  ]. 41: ـ نک. [2
 تهـذیب  فـی  اللبـاب  در جـزری ابن اما بود، معتقد گونهاین شافعی بزرگان از حصکفی ۀدربار سمعانی. 3

 ].369ص ،1ج ،3[ است کرده حذف حصکفی مورد در را غالی تعبیر االنساب
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 امام داشتن از ریناگز مردم: معتقدند آنان و بوده انیغال از یهمگ ها، یامام دوازده. 8
 از پر را نیزم و کند یم خروج آخرالزمان در که هستند یزمان امام منتظر هاآن. هستند
  .1]206ص ،1ج ،19[ استشده پر رجو از کهچنان کند یم عدل

 دید دیبا اکنون. سازد یمروشن را یسمعان دگاهید از یغال و غلو مفهوم ادشده،ی موارد
 که داشته را باال یهایژگیو از کیکدام ،یسمعان یخانوادگ دوست ،یمرعش ابوجعفر
  .استخوانده "به معروفا عیالتش یف ایغال" را او یسمعان
  

   غلو و یمرعش ابوجعفر. 3. 2. 5
 تیب چند جز نشد، افتی یمرعش ابوجعفر سخنانِ از یزیچ سنتاهل مآخذ و منابع در

 مانده، یبرجا یعیش راثیم در یو از آنچه. استکرده نقل گرانید از یمرعش که شعر
 که یمنبع تنها نیبنابرا. است (ع) یعسکر حسن امام به منسوب ریتفس نقلِ در وساطت

 یمحتوا و مطالب گرفت،کمک یمرعش ابوجعفر دگاهِید و باور فهم در آن از توان یم
  .استبوده ناقلش او که است یریتفس

 در گذشته از ییهابحث ،(ع) یعسکر  حسن امام به منسوب ریتفس اعتبار ۀدربار
 و ندانسته معتبر را ریتفس نیا ثیاحاد یگروه. است داشته وجود عهیش یعلما انیم

 نیا مطالب و ثیاحاد تکتک ۀدربار: اند گفته زین یجمع. اند کرده داعتما بدان زین یبرخ
 آنچه وجود،نیا با]. 703- 680صص ،31[ دیسنج راآن اعتبار تا نمود،پژوهش دیبا ریتفس
 که است آن نمود، افتیدر بودنش یغال و یمرعش ابوجعفر ۀدربار ریتفس نیا از توان یم
 غلو قیمصاد از یسمعان اریمع و مالک اساس بر که دارد وجود ریتفس نیا در یمطالب ایآ
  رود؟ شماربه

 اما. 2ندارد (ص)خدا رسول اصحاب به نسبت نشان و نام با لعن گونهچیه ریتفس نیا
 در بوده، یمطالب نیچن ناقلِ ابوجعفر چون: گفتبتوان دیشا که هست آن در یمطالب
 یاب از هیکنا با ریتفس نیا در نکهیا جمله از. است رفته شمار به انیغال از یسمعان نظر

                                                                                                                                        
 نزد ای شیعه هر که چرا است، بودن ناصبی هب متهم او که نوشته حموی یاقوت ۀدربار) 852. د( حجرابن. 1

 ۀدربـار  سـمعانی  اظهـارات  کنار در حجر،ابن عبارت این اگر]. 188ص ،1ج ،4[ است شمار به رافضی وی
 .است گری ناصبی به متهم نیز سمعانی حجر،ابن دیدگاه از: گفتتوان می قرارگیرد، رافضی و غالی

 دشـمنان  بـه  و بـوده  عـام  ولی آمده، تفسیر این در (ع) بیتلاه دشمنان از بیزاری و لعن به دستور. 29
 ].47ص ،31[ است گرفتهتعلق
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 صص ،31[ است شده ادی یّاببنعبدهللا همدستان و منافقان عنوانبه عثمان و عمر، بکر،
 باب در. است شده دانسته هیتق موارد از ،یعلن شتمِ از زیپره نیهمچن]. 193- 195
 سنت،اهل یعلما مألوف ۀویش به بنا که آمده ریتفس در یمطالب زین(ع)  یعل یهالتیفض
 هم یمعجزات ای و کرامات ن،یبرا افزون. 1اند شده یم فیتضع انشیراو و مطالب گونهنیا

 سنتاهل وستهیپ و شود یم افتی کمتر یعیش منابع گرید در که شدهنقل ریتفس نیا در
 ادکردی در ریتفس نیا در. 2اند کرده امتناع(ع)  یعل امام ۀدربار یمطالب نیچن رشیپذ از
 سه حکومت رشیپذ. استرفته کاربه آلودطعنه ییِکنا نیعناو عثمان، و عمر، بکر،یاب از
 شده هیتشب لیاسرائیبن یسو از یپرستگوساله رشیپذ به ،(ص) امبریپ از پس ۀفیخل

  ].409ص ،31[ است
 مرگ هنگام (ع) تیب اهل دشمنان ای و دوستداران حاالت ۀدربار یمطالب نیهمچن

 راآن سنتاهل که شده انیب موت، سکرات و احتضار زمان یعنی ،]213ص ،31[
 یحوادث نیمهمتر از یکی. 3اند ادکردهی بیغر و منکر ثیاحاد عنوان به آن از و رفتهینپذ
 ترور یبرا (ص) امبریپ اصحاب یبرخ میتصم است،کردهاشاره آن به ریتفس نیا که
  ].387ص ،31[ استبوده تبوک از بازگشت در شان،یا

 افکنده چالش به سخت را سنتاهل یعلما که دارد وجود ریتفس نیا در زین یمطالب
. اند نکرده تیرعا را انصاف (ع) یعل امام به نسبت سنتاهل شده گفته آنکه، نمونه. است
 اما ند؛یجویم یزاریب شانیا دشمنان از و داشتهدوست را عثمان و عمر، بکر،یاب آنان
 دشمنانش از یول میداردوست را او دوستان: ندیگویم رسندیم (ع) یعل امام به یوقت
 با (ع) یعل امام شود، گفته اگر نکهیا ای. میدار- دوست راآنان بلکه م،ییجوینم یزاریب

 ند،یبب تبوک راه در را اصحابش و شانیا دور ۀفاصل از توانسته(ص)  خدارسول ۀمعجز
 دهندیمنسبت خطابعمربن به را کرامت نیمه اما رند؛یپذینم و شدهبرآشفته سنتاهل

                                                                                                                                        
 ].141ص ،37: ـ نک ،(ع)بیتاهل فضائل روایات و راویان تضعیف در سنتاهل مألوف  شیوه ۀدربار. [1
 آن حقانیـت  بـه  شـهادت  ادای و (ص)پیامبر مخالف یهودیان هایلباس یا و شتران گفتنسخن مانند. 2

 عورت بر خواستند، می که هنگامی (ع) علی اصحاب از منافقان موقت و باره هشتاد شدن کور حضرت؛
 امـام  سوی از دست یک با ریزش حال در دیواری داشتننگاه همچنین. بیفکنند نظر (ص) حضرت آن
 ذرع هپـانزد  و طـول  ذرع سـی  دیـوار  این کهحالی در دیگر، دست یک با غذا تناول همزمان و (ع)علی

 ].192ص ،31[ است داشته ضخامت ذرع دو و تفاعرا
 ۀدربـار  المـوت ملـک  به (ع)  بیتاهل سفارش و دیدار این به محتضر شدن دلشاد و (ع) بیتاهل دیدن. 3

 .است رشما به سنتاهل نزد غریب و منکر مطالب مصادیق از شیعیان،
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  .]563ص ،31[2استدهید نهاوند در را1میزنبنهیسار و بود نهیمد منبر بر که
 دیعقا و باورها کشف یمبنا شده، ادی ریتفس مطالب اگر: گفتتوانیم مجموع در

 شیخو فیتعر براساس داشته حق یسمعان که رفتیپذ دیبا رد،یقرارگ یمرعش ابوجعفر
 ابوجعفر انیم قیعم یدوست درک وجود،نیا با. بنامد یغال را ابوجعفر ،یرافض و یغال از

 تندروان به یمذهب یهایبنددسته در دو هر کهیحال در یسمعان خاندان و یمرعش
 که باشد یا نهیقر و نشانه تواندیم امر نیا. دشواراست یاندک اند، داشته لیتما) انیغال(

 یمذهب یهاتفاوت وستهیپ که بغداد، ژهیوبه عراق طیمح برخالف طبرستان و مرو
 یاجتماع و یفرهنگ تعامالت یبرا مناسب یطیمح شده، یم نیخون یها یریدرگ موجب

 و استادان به توانیم راستا نیا در. استبوده یامام دوارده انیعیش و سنتاهل انیم
  ].13-7ص ،1ج ،6[ دکراشاره زین شهرآشوبابن مذهبیسن پرشمار خیمشا

  
  یمرعش ابوجعفر ۀدربار مشکوک و نادرست یهاداده 4. 2. 5
 است، توجه ۀستیشا یمرعش ابوجعفر ۀدربار یخیتار یهاداده لیتحل در که یگرید ۀنکت
 یمدع یذهب. است) 748. د( یذهب نیالدشمس یسو از یسمعان سخنان نادرست نقل
]. 524ص ،36ج ،16[ استنداشته 3یاصل یمرعش ابوجعفر: است گفته یسمعان که شده
]. 106ص ،6ج ،4[ استکرده تکرار را سخن نیهم زین) 852.د( حجرابن ،یذهب دنبال به
 نیا یابتدا در کهچنان است،نداشته وجود ییادعا نیچن یسمعان عبارت در کهیحال در

 به یسمعان هک آمده ،بغداد خیتار لیذ در ،یذهب یادعا برخالف. است آمده زین مقاله
                                                                                                                                        

 از را "شـمس  رد" حـدیث : پرسـید  کوفی بجلی اننعممحمدبن ابوجعفر از ابوحنیفه: استنوشته حجرابن. 1
 روایـت  را "الجبـل ساریه یا" حدیث تو که کسی همان از: گفت نعمانمحمدبن کنی؟ می روایت کسی چه

 کثیرابن. است گذشته آن کنار از و نداده نشان ماجرا این به واکنشی حجرابن]! 301ص ،5ج ،4[ ایکرده
 ابـوجعفر  پاسـخ  کـه  شـده  مـدعی  کند، بیان استوار سخنی که آنبی و کرده نقل را ماجرا همین دمشقی
 ]!93ص ،6ج ،11[ استبوده فایدهبی ۀمعارض بلکه نبوده، پاسخ ابوحنیفه به نعمانمحمدبن

 ].93ص ،6ج ،11 ؛254ص ،3ج ،25 ؛156ص ،2ج ،40 ؛152ص ،10: ـ نک ماجرا این ۀدربار. [2
ن  قدر( مشترک معنای. دارد وجود نظر اختالف حدیثی اصطالح یک عنوان به اصل معنای در. 3  ،)متـیقّ

 اصـلی  ۀگوینـد  از اصـل  صـاحب  که شود می گفته مطالبی به اصل که است آن باره،این در علما میان
(ع) معصـوم  امـام  از واسـطه بـی  و مستقیم آنچه شیعیان آنکه نمونه. استنموده مکتوب راآن و شنیده

 ترتیـب  همین به نیز دیگران مورد در. گذاشتند می اصل راآن نام و دنوشتن می اوراقی در اند، شنیده می
 بـرای  و نمـود  مـی  مکتوب راآن و شنید می اصلی ۀگویند از را مطلبی یا و شعری فردی اگر یعنی بود،

 ].19 ص ،14[ گفتند می اصل مکتوب آن به کرد، می نقل مکتوب آن روی از دیگران
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  ].193ص ،1ج ،12[ استکرده اقرار یالمرعشحربیابابن نزد "اصل "وجود
 مورد در یو. است لیتحل و توجه ازمندین ،یالفخر کتاب در زین یمروز جمالت   
 به توجه با! دارد وجود خاندان نیا در شرارت و یدزد که نموده ادعا »یمکاباد« خاندان
 یادعا انیم جمع. نمودمطرح ادعا نیا ۀدربار یدرست ضاوتق توان ینم دسترس در منابع
 نیا که یمروز یادعا و خوانده نیناصرالد به ملقب را او که ابوجعفر ۀدربار یسمعان
 یها دهیشن از را نکته نیا یمروز. دینما یدشوارم یاندک دارند، شرارت و یدزد خاندان
عتُ ما یعل( خود  عهیش اما بوده، ینیحس سادات از نکهآ با یمروز. استکرده یمعرف) سَمِ
 یامام دوازده انیعیش با مخالفت و یگر یناصب به متهم که یحمواقوتی دیتمج و نبود
 ابوجعفر به نسبت یمروز جانب از یمذهب یهایدشمن سمت به را گمان یمروز از است،

  .دهد یمسوق بستگانش و
 یهمراه از برخاسته دیشا است،خوانده "نیناصرالد" به معروف را یو یسمعان که نیا

 اوج ۀدور منابع، در. استبوده جرجان و مازندران در یامام دوازده عیتش گسترش در یو
 رستم پسرش و اریشهربنیعل عالءالدوله حکومت ۀدور به یامام دوازده ۀشیاند گسترش

 یسانک جمله از یمرعش ابوجعفر داداحتمال توانیم. استشده دادهنسبت یغاز شاه
 شهرت »نیناصرالد«لقب با سبب نیا به و استدهیکوش مذهب نیا گسترش در که بوده

  .1باشد افتهی
  
  یریگ جهینت و یبند جمع. 6

 منابع یگواه بنابه ،یهجر ششم و پنجم ۀسد بانیاد و محدثان از ،یمرعش ابوجعفر
 یبرا اسالم یایدن معمول رسم برابر یو. استبوده یامام دوازده یعلما از موجود،

 ثیحد مجالس از. دیدرنورد را یاسالم یهانیسرزم مختلف مناطق دانش، یریفراگ
 که یسمعان ۀخانواد با بود، یامام دوازده ۀعیش آنکه با. گرفتبهره مختلف دانشمندان

                                                                                                                                        
ـ . شـد یمـ  کارگرفتهبه برجسته یها تیشخص یبرا که است یابالق نیناصرالد و ناصرالدوله. 1  یبـرا  یاول

 رجـال  یبرخـ  یبـرا  گرچـه . استداشته کاربرد نید عالمان یبرا یدوم و ینظام ای و یاسیس اشخاص
 ،5ج ،29[ اسـت بـوده  شـتر یب نیـ د عالمان یبرا آن کاربرد اما است؛رفته کاربه نیناصرالد هم یاسیس

 مذهب کی گاهیجا تیتثب موجب یکالم مجادالت و مناظرات در که یعالمان ژهیوبه]. 459-458صص
 شناسـانده  لقب نیا با را شیخو معاصر عالمان یبرخ ،یهجر ششم ۀسد در نیالد منتجب. اندشدهیم

 ایـ  و یاسـ یس منصـب  موجـود،  یها داده براساس یمرعش ابوجعفر]. 105،58،56،50صص ،38[ است
 .است بوده برجسته یو کار رد یعلم بُعد و نداشته ینظام
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 مطالب ،یطبرس ابومنصور. ساخت برقرار مانهیصم یدوست ارتباط اند، بوده سنتاهل
 استنوشته یسمعان. است کرده نقل یمرعش ابوجعفر از را ع)(یعسکر حسن امام ریتفس
 آنکه با. استکرده اشاره شهرت نیا به زین یمروز. اند خوانده یم "نیناصرالد" را یو که
 و او از یفیتأل نماندن یبرجا لیدلبه اما است؛بوده شدهشناخته یا چهره شیخو زمان در
 راثیم رفتن نیب از موجب که مغوالن، کنانیبن حمالت با یو یزندگان ۀدور یکینزد زین

 یزندگ اخبار بر یفراموش گرد شده، یعلم مختلف یهاحوزه در مسلمانان میعظ
 از شیخو کتاب در یسمعان که آنچه جز بعد، یها سده در و نشسته حربیابابوجعفربن

 نیتربیعج. استنمانده یبرجا یو ۀدربار یا دانسته چیه گرید بودرسانده ثبت به یو
 زین و یامام دوازده انیعیش ریتکف رغمبه که است نیا یسمعان و یمرعش مورد در مسئله

 ابوجعفر انیم قیعم یدوست حالنیع در ،یسمعان جانب از یمرعش خواندن یغال
  .استداشته وجود یسمعان ۀخانواد و یمرعش

 ه،یامام عیتش یاسیس قدرت ظهور و هیباوند دنیرس قدرت به از شیپ رود یم احتمال
 برقرار تر آسان یسن و عهیش یهاخانواده انیم ارتباطات گونهنیا یهجر ششم ۀسد در
 مطرح از پس. است شده یم شناخته تسنن به شتریب که جرجان در هم آن شده، یم

 یپ در و یهجر ششم ۀسد در یاسیس یهاقدرت از یکی عنوانبه هیامام عیتش شدن
 به  یاسیس رجال و یمذهب انوتندر زدندامن و یامام عیتش رمظاه با مخالفت آغاز آن،

 و انیسلجوق انیم نیخون یهاجنگ وقوع و یاسالمامت انیم در تشتت و یدوگانگ
 بنابه(ع)  یعسکر حسن امام به منسوب ریتفس. شد کمرنگ ارتباطات نوع نیا ه،یباوند

 وجود به یفضا در اما. تاسنبوده برخوردار یچندان شهرت از یطبرس ابومنصور اعتراف
 در هم، یمرعش ابوجعفر و دآمدیپد ریتفس نیا غیتبل مجال ه،یباوند حکومت در آمده، 

 یسو از یمرعش خواندن یغال. استداده نشر را ریتفس نیا هیسار شهر و طبرستان
  .باشد بوده مرتبط ادشدهی ریتفس یمحتوا با تواند، یم یسمعان
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