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سخن مدیرمسئول
گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرانزمین
و خطـــــۀ که ـ ــن مازن ـ ــدران ب ـ ــا هم ـ ــان مرزهای
تاریخی -فرهنگی و پیش ـ ــینۀ شگفت انگیزش
برکسی پوشیده نیس ـ ــت .بیتردیدگام نهادن در
وادی تحقی ـ ــق و پژوهشهای باستانشناس ـ ــی
وتاریخ در مازندران ،دارالمرز ایران ،کاری است
دشوار و راهی است بینهایت پرپیچوخم.
پژوهشگران ،در راه ش ـ ــناخت و شناس ـ ــاندن
حوزۀ فرهنگی -تاریخی این ناحیه ،با رنجهای
بیشـــــمار و تالشهای فراوان ب ـ ــه دنیای پر رمز
و راز ادوار پیش ـ ــین س ـ ــرزمینی وارد میشوند که
هالهای از افس ـ ــانهها و حکایته ـ ــای کهن آن
را فراگرفته اس ـ ــت .از دیگر س ـ ــو هم ـ ــواره نگران
هجوم س ـ ــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء
تاریخـــــی ،نابودی خردهفرهنگها ،س ـ ــنتها و
آیینهای که ـ ــن ،س ـ ــطحینگری و بهرهگیری
عوامانـــــه از دادههای تاریخ و باستانشناس ـ ــی،
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند
و به خوندل مس ـ ــیر را دست در دست هم پیش
ببرند.
خالصــ ــه آنک ـ ــه در ای ـ ــن دری ـ ــای ژرف ،آث ـ ــار
و نوشـــــتههای این ـ ــان ک ـ ــه با سختکوش ـ ــی و
تنگناهای گوناگون فراهم آمده است ،چراغ راه
حقیقتجویان و دانش دوستانمیشود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز
کردهایم ،همین کافی اس ـ ــت ت ـ ــا لبخند رضایت
بنشیند بر جان تش ـ ــنگان دانش و حقیقت و ما
احســـــاس کنیم که ادای دینی کردهایم به این
شمایل زیبایی ،مازندران بزرگ.
این فصلنامه گام کوچکی اس ـ ــت در راه نیل
به این نکتۀ مهم و اساس ـ ــی ک ـ ــه تحقیق ،پایۀ
توسعۀ علمی است و مقدمهای برای رسیدن به
جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.
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بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی

دربارۀ امامزاده ابراهیم آمل و مشهدسر و سیدعمادالدین هزارجریبی
یوسف الهی

1

چکیده
سیدعمادالدین محمود هزارجریبی ،سردودمان سلس ـ ــلۀ میرعمادی و از قدرتهای مهم محلی در شرق
مازندران بهویژه در کوهستان بود که هم زمان با روی کار آمدن میرقوام الدین مرعشی در آمل ،در هزارجریب
سر برآورد .دربارۀ سلسله نس ـ ــب او افزون بر منابع تاریخی و انساب ،روایتهایی از دیرباز به صورت افواهی
رایج بود .س ـ ــیدمرتضی ناصراالسالم س ـ ــاروی دو روایت دربارۀ او و نیای وی نقل میکند و سیدعمادالدین را
َ
مشهدسر(بابلسر
ابراهیم آمل در
به امامزاده ابراهیم آمل پیوند میزند و نیز این باور را دارد که س ـ ـ ِـر امامزاده
ِ
کنونی) به خاک سپرده شدهاست .این تحقیق با هدف بازخوانی و بازشناسی این دو روایت دربارۀ امامزاده
ابراهیم بود .پژوهش ـ ــگر درپی پاس ـ ــخ به این پرس ـ ــش بود که این دو روایت عوامانه تا چه اندازه با حقیقت
تاریخ همراه است .شیوۀ تحقیق تاریخی و روش تحقیق کتابخانهای با ابزارمطالعات تطبیقی بود و اصالت
محتوای روایتها تحلیل و مورد بررس ـ ــی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نش ـ ــان داد که براس ـ ــاس
نسب امامزاده ابراهیم و سیدعمادالدین و همچنین مستندات تاریخی موجود ،این دو روایت ریشه
سلسله ِ
در واقعیت ندارد اما دس ـ ــتمایه قرار دادن چنین روایتهایی میتواند در شناخت بینش و باورشناسی مردم
مازندران درگذشته و پژوهشهای جامعهشناسی تاریخی سودمند باشد.
واژگان کلیدی :روایت ،مازندران ،امامزاده ابراهیم ،سیدعمادالدین هزارجریبی ،ناصراالسالم ساروی.

 -1دکتری تاریخ اسالم.
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مقدمه
تاریخ یکی از قدیمیترین ساختهای روایت است و روایت تاریخی
یا تاریخ داستانی پیشینهای به اندازۀ حیات بشری دارد .درآغاز ،تاریخ
و افسانه با هم آمیخته بودند .بعدها این دو از هم جدا شدند .تا پیش
ً
از گرایش به روشهای ّکمی در بررســـــیهای تاریخـــــی ،تاریخ معموال
در قالـــــب روایت نقل میشـــــد(مدبری و حسینیســـــروری.)1:1387،
در روایت ،داســـــتان با شـــــاخ و برگ ظریف و هنرمندانه بیانمیشود؛
در حالیکـــــه در گزارشـــــگری تاریخـــــی ،اصالـــــت رخدادها مـــــورد توجه
اســـــت .آنچه باعث اختالف در این دوگونهمیشـــــود؛ نوع قالب بهکار
گرفته شـــــده و هدف نویســـــنده از بیان آن اســـــت(محمدی فشارکی و
خدادادی .)72: 1391،راوی افزون بر هنرنمایی ،قصد اثبات حقانیت
تفکر خود و ســـــازندگی دارد؛ در حالیکه مورخ تنها یک گزارشگر است و
میخواهد یک حادثۀ تاریخی را بیان کند .داستانوارههای دینی یکی
از انواع روایتهای تاریخی است .این دسته از روایتها با کنارگذاشتن
تاریـــــخ مکتوب و بی توجهی به زمان و مکان و با رجال محوری ،برای
هدفـــــی که در خود دارد؛ از ابزار عامه پســـــند برای القـــــای دیدگاه ویژه
خود بهره میبرد و به دنبال توســـــعه معارف دینی و حتی اخالق دینی
است(جعفریان.)20-17: 1397،
یکی از سرشناس ـ ــان تاریخ مازندران که دربارۀ وی روایتهای مختلفی
در منابع و افواه وجود دارد؛ سیدعمادالدین هزارجریبی است .بررسی این
روایتها نیاز به عواملی چون شناخت جامعه ،زمانه و دورههای پس از او
بستگی دارد .سیدعمادالدین محمود(درگذشته 803هـ .ق) ،سردودمان
سلســـــلۀ میرعم ـ ــادی و از قدرته ـ ــای مهم محل ـ ــی در ش ـ ــرق مازندران
بهویژه در کوهس ـ ــتان بود که هم زمان با روی کار آم ـ ــدن میرقوامالدین
مرعشـــــی در آمل ،در هزارجریب سر برآورد و برخالف مرعشیان با توجه به
مناســـــبات خوبی که با امیرتیمور گورکانی برقرار کرد ،توانست با خاطری
آســـــوده سلس ـ ــلۀ میرعمادی را بنیاد نهد .در این مجال به عنوان نمونه
به دو روایت دربارۀ میرعماد و نیای او ،س ـ ــید ابراهیم اش ـ ــاره میشود که
ســـــیدمرتضی ناصراالسالم س ـ ــاروی(از س ـ ــادات میرعمادی) روایتگر آن
است .عمادی حائری در کتاب سادات هزارجریب(چاپ دوم) متن عربی
این یادداشتها را مورد بررسی قرار داد(عمادی حائری)84-81: 1394،
با این حال به متن فارسی آن دسترسی نداشت.
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معرفی روایتگر
«س ـ ــیدمرتضی ناصراالسالم ساروی» فرزند س ــــیدمحمد در 1272هـ.ش
زاده ش ـ ــد ،تحصیالت خود را زیر نظر پدر در عتبات فراگرفت .ســـــپس به
موطن خود ساری بازگشت و به امور دینی و فرهنگی اشتغال داشت .وی
که خطیبی توانا بود؛ در جریان ملی ش ـ ــدن نفت به پشتیبانی از اقدامات
مصدق پرداخت .ناصراالسالم ساروی در خوشنویسی(بهویژه خط نسخ)
از س ـ ــرآمدان بود(الهی و قلیپورگودرزی .)136 :1392،آثار برجای مانده
از او :کتیبه س ـ ــر در مس ـ ــجد جامع س ـ ــاری ،کتابت ســـــی جزء کامل قرآن
کریم(موجود در همانجا) و کتابت جلد دوم دیوان مدایح هاشـــــمی است
که در ادامه معرفی خواهد شد .وی در 1338هـ.ش درگذشت و در آرامگاه
مالمجدالدین ساری به خاک سپرده شد.
دربارۀ روایتها
«سیدمحمد ثقةاالس ـ ــام میرعمادی پهنهکالیی» -پدر راوی -از فضال
و ش ـ ــعرای اواخر قاجار ب ـ ــود .وی از
مدرس ـ ــان برجس ـ ــتۀ حوزه نجف نیز
بهش ـ ــمار میرفت .میرعم ـ ــادی در
شعر«،هاشمی» تخلص داشت(الهی
و قلیپور گ ـ ــودرزی.)136: 1392،
مجموعـ ـ ـهای از س ـ ــرودههای
میرعمادی س ـ ــاروی در 1332هـ.ق
در کرب ـ ــا به چ ـ ــاپ رسیدهاس ـ ــت.
ناصراالسالم س ـ ــاروی(فرزند شاعر)،
سه س ـ ــال پس از نش ـ ــر آن کتاب به
کتاب ـ ــت باق ـ ــی اش ـ ــعارش پرداخت.
وی کوشـ ـــید از اش ـ ــعار منتشر نشده
سیدمرتضی ناصراالسالم ساروی
پدر ،مجموعهای فراهم آورد .اگرچه
امیدوار بود که جلد دوم را به چاپ رس ـ ــاند ولی این توفیق حاصل نشد .او
در عنوان کتاب نوشته است« :دیوان مدایح هاشمی که به طبع نرسیده»
اس ـ ــت(الهی ال ـ ــف .)510-507: 1395،موضوع ســـــرودههایش ،مراثی و
مدایح اهلبیت میباش ـ ــد که بخش عمده آن به واقعه کربال اشاره دارد.
متن کتاب به خط نس ـ ــخ ،نس ـ ــتعلیق و شکسته نســـــتعلیق نگاشته شده
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است .بنا به گفته دوست فاضل جناب
علـــــی قهرمانی که تصویر نس ـ ــخهای از
آن را در اختی ـ ــارم ق ـ ــرار داد؛ 2ای ـ ــن اثر،
نخســـــت در دارالعلم آیت اهلل خویی در
یش ـ ــد ولی بعدها به
نجف نگهداری م 
کتابخانه بغداد منتقل گردید.
پـــــس از بخش اش ـ ــعار ،س ـ ــه متن به
دیـــــوان افـــــزوده شدهاس ـ ــت؛ یکی«در
بیان حاالت حجةاالسالم  -ثقةاالسالم
مادح 3،دامظلهالعالی» که به زندگینامۀ
سیدمحمد ثقةاالسالم میرعمادی
شـــــاعر میپردازد 4و دیگری «در بیان حاالت
ابراهیم بن موس ـ ــی ب ـ ــن جعفر(ع) که نس ـ ــبت حضرت حجةاالس ـ ــام -
ثقةاالسالم مادح منتهی است به آن بزرگوار» و متن سوم« :در بیان حاالت
سیدعمادالدین که یکی از اجداد حضرت حجةاالسالم  -ثقةاالسالم مادح
یش ـ ــود و به زندگینامه
اســـــت» که با هم  15صفحه از کتاب را ش ـ ــاملم 
میرعماد ،مؤسس سلسلۀ میرعمادی در هزارجریب اشاره دارد.
ســـــیدمحمدعمادی حائری در کتاب سادات هزارجریب(چاپ دوم) به
متن عربی دو روایت «در بیان حاالت ابراهیم بن موس ـ ــی »...و «در بیان
حاالت سیدعمادالدین »...اش ـ ــاره دارد که در نسخه خطی مجموعه آثار
فقهی و اجازات ثقةاالسالم میرعمادی به دست آورده است .این مجموعه
یش ـ ــود .او متن عرب ـ ــی دو گفتار را در کتاب
در دارالعلم نجف نگهداریم 
ســـــادات هزارجریب منتشر کرده و به متن فارس ـ ــی ناصراالسالم دسترسی
نداشتهاست .ناصراالسالم متن عربی را ترجمه و با اندکی تغییرات ،همراه
با متن زندگینامه پدر خود در کتاب «دیوان مدایح هاش ـ ــمی که به طبع
نرسیده» آوردهاست.
روایت نخست
در بیان حاالت ابراهیم بن موس ـ ــی بن جعفر(ع) که نس ـ ــبت حضرت
حجةاالسالم مادح منتهی است به آن بزرگوار
الحمدهلل رب العالمین و الصاله و الس ـ ــام عل ـ ــی محمد و آله الطاهرین و
لعنه علی اعدائهم الی یومالدین .اما بعد ،این مختصری اس ـ ــت از حاالت
ابراهیم بن موس ـ ــی بن جعفر(ع) که نس ـ ــبت مادح منتهی ب ـ ــه آن بزرگوار
اس ـ ــت .از قراری که علمای انس ـ ــاب ضبط فرمودند ،چ ـ ــون مأمون علیه
اللعن ـ ــه ،حضرت ثامن االئم ـ ــه(ع) [را] 5به طوس طلبیده ،بنی هاش ـ ــم در

مدینه مش ـ ــتاق لقای آن بزرگوار گش ـ ــتند .چهار صد نفر از بنی هاشم و به
روایتی دوازده هزار نفر اجتماع نمودند و عریضهای خدمت حضرت ثامن
االئمه(ع) عرضه داشتند و از آن بزرگوار رخصت شرفیابی خواستند و طلب
تعیین رئیس از خودش ـ ــان از بزرگ ـ ــوار نمودند آن حضـــــرت ،اجازه حرکت
ایشان را فرمودند و مرقوم فرمودند که بر سر روضه رسول خدا(ص) حاضر
ش ـ ــوند و سالم کنند هر کدام را که جواب سالم از مرقد ّ
منور آمد او را رئیس
خود در راه قرار دهند و ِس ـ ـ ّـر این مطلب از باب آن بود که در تعیین هر یک
6
ّ
بقیه دل آزرده نگردند .بالجمله یک یک بر س ـ ــر روضه منوره از نوادگان
بنیهاشم سالم نمودند .چون سیدابراهیم سالم نمود .جواب از مرقد منور
آمد «و علیک الس ـ ــام یا ولدی یا ابراهیم» لهذا ملقب شـــــد به ابیجواب.
بن ـ ــی هاش ـ ــم آن بزرگوار را رئیس خ ـ ــود در حرکت به طوس قـــــرار دادند تا
آنکه آراء ایشان در راه متفرق نش ـ ــود و دشمن برایشان غلبه ننمایند 7به
هیئت اجتماعیه از مدینه حرکت به طوس نمودند والی مدینه حرکت بنی
هاشم را به طوس به مأمون 8،علیه اللعنه اطالع داده ،نوشت .آن ملعون
لش ـ ــکری از طوس حرکت داده امر نمود .س ـ ــر راه بر بنی هاشـــــم بگیرند و
ایشان را به قتل رسانند و سر رئیس بنی هاشم را به طوس از جهت مأمون
ببرند .لشــ ــکر مأمون در ملک ری رس ـ ــیدند 9به بنیهاشم سر راه بر ایشان
گرفتند .آتش حرب مش ـ ــتعل شد .بنی هاشم غالب شدند بر لشکر ،رئیس
لش ـ ــکر فریاد کرد که ای بنی هاشم حضرت رضا(ع) شهید شد .همین که
لشکر[خلیفه]
بنی هاشم این خبر را شنیدند شکست در ایشان ظاهر شد.
ِ
غالب شد .بنی هاشم [از] ملک ری فرار نمودند و کشته شدند .رئیس بنی
هاشم ،سیدابراهیم به سمت الرجان مازندران فرار نموده تا منتهی شد به
َ
یکی از قراء آن س ـ ــامان که مسمی بود به «ل ِلی پرچم» و در جنب آن قریه،
کوه ـ ــی بود که اهل قریه در دامنه آن کوه زراعت مینمودند  10و در آن کوه
مغارهای بوده ،سید جلیل در آن مغاره پنهان 11شد و به زارعین فرمود که
هرگاه لش ـ ــکر به جستجوی 12او بیایند؛ محل سید را نشان ندهند .لشکر از
عقب رسـ ـــید از زارعین سئوال از سید نمودند .ایشـــــان به زبان گفتند خبر
نداریم ولی به دست چپ و چش ـ ــم اشاره نمودند که سید در مغاره است.
لشکر در مغاره سید را شهید نمودند و سر آن بزرگوار با خود  13بردند از جهت
مأمون چون به ساحل دریای مازندران رسید؛ قاصد مأمون رسید .نوشت
مأمون به رئیس لش ـ ــکر که سر رئیس بنیهاشـ ـــم به طوس [نیاور] چون
سر
حضرت رضا(ع) [را] شهید نموده بود؛ خوف که اگر شیعیان خراسان از ِ
سید خبر شوند بر او بشورند ،لهذا سر را در کنار دریای مازندران انداختند.
همین که ش ـ ــب شد ،اهل آن س ـ ــامان دیدند؛ 14انواری عظیم از آن محل

 -2از لطف ایشان سپاس فراوان دارم.
 -3در متن منظور از مادح ،پدرش سیدمحمد ثقةاالسالم میرعمادی پهنهکالیی است.
 -4برای مطالعه این گفتار رجوع شود به :فصلنامه اباختر.سال هشتم.شماره پیاپی .30-28بهار .1395ص.514-507
 -5عبارت های داخل قالب را نویسنده مقاله به متن افزوده است.
 -6اصل :نبودکان.
 -7اصل :نه نمایند.
 -8اصل  :مئمون.
 -9اصل :رسیدن.
 -10اصل :مقارهای؛ به معنای غار است.
 -11اصل :پنها.
 -12اصل  :جستجو.
 -13اصل :خو.
 - 14اصل :دیدن.
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سر اقدس [است]
ساطع است .همین که به آن محل آمدند دیدند انوار از ِ
ســـــر را در آن محل دفن نمودند و روضه و ّقبهای از جهت او ساختند و آن
محل معروف شد به مشهدسر و کرامات و فیوضات آن محل واضح و الئح
اســـــت و مطاف و مزار و محل نذورات ّ
عامه خلق اس ـ ــت و اما بدن شریف
آن بزرگوار اهل قریه ل َـ ـ ـ ِـله پرچیم 15و نواحی آن دیدند 16انواری از آن بدن
شریف ساطع است .همین که صبح ش ـ ــد آن بدن را در آن دفن نمودند و
آن محل معروف شد به «مشهدتن» و کرامات و فیوضات آن محل الیح و
مطاف ّ
عامه ناس و از کرامات سید بزرگوار آنکه ،اشخاصی که محل سید
را در غار به دشمنان سید نشان دادند ،دست چپ و چشم ایشان کج و هر
چه از نســـــل و اوالد ایشان متولدمیشود ،چشم و دست چپ آن طفل کج
است .لهذا اهل آن س ـ ــامان در مقام جدال با ایشان میگویند« :امامزاده
ُ
کش» .این است قضیه سیدابراهیم بن موسیبن جعفر.
روایت دوم
در بیان حاالت سیدعمادالدین که یکی از اجداد حضرت حجةاالسالم
مادح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
الحمدهلل المتعالی فی ّ
عز جالله و الصلواه واالس ـ ــام علی سید ُسفرائه و
خاتم االنبیائه و س ـ ــند اصفیائه ،محمد و اله و اللعنت ـ ــه علی اعدائهم الی
یس ـ ــت در کیفیت حاالت سیدعمادالدین
یوم القائه اما بعد این مختصر 
که از اوالد ســ ــیدابراهیم بن موسی بن جعفر(ع) و کیفیت اقامت ایشان در
طبرســـــتان از قراری که علما[ی] نسب مرقوم داشتند؛ بعد از قتل حضرت
ً
سیدابراهیم ،اوالد آن بزرگوار نسال بعد نسل متولی آستانه حضرت رسالت
پناه(ص) در مدینه بودند تا آنکه منتهی شد به سیداالشراف آقاسیدعماد
الدین نجل س ـ ــیدعزالدین و آن بزرگوار از علماء و ّ
زه ـ ــاد و اتقیاء و اعاظم
اعیان متولی روضۀ رس ـ ــالت بوده ،چهار پس ـ ــر از جهت ایشان بوده ،والی
مدینـــــه در مقام قت ـ ــل آن بزرگوار برآم ـ ــده ،آن بزرگوار ب ـ ــا اوالدانش 17فرار
نموده به ســ ــمت ایران متوجه شده ،وارد اصفهان گشتند .زمان سلطنت
هالکوخان بوده ،وزیر هالکوخان ،خواجه 18نصیر طوس ـ ــی(ره) بوده ،سید
وارد بر خواجه[ش ـ ــد ].خواجه ،س ـ ــید را به نزد هالکو برده ،کیفیت نس ـ ــب
ســـــید و حـــــاالت آن بزرگوار به هال ک ـ ــو اطالع داده ،هالکو کم ـ ــال تعظیم و
تجلیل از ســ ــید نموده و هزارجریب از زمین طبرس ـ ــتان به سید بخشیده،
ســـــید را 19روانه مازندران ،به نهایت تجلیل نزد قبر جدش نموده و س ـ ــید
در هزارجریـــــب مهمانخانهای بنا نموده که از چهار طرف در باز می ش ـ ــد.
بعد از چندی س ـ ــلطان هالکو با لش ـ ــکر عظیم به قصد محاربه با سلطان
خوارزم 20از اصفهان حرکت نموده ،در مازندران وارد بر س ـ ـ ّـید ش ـ ــد .دید در
منـــــزل مهمانخانه خو[د] مش ـ ــغو[ل] عبادت اس ـ ــت و از چهار جانب درها
 -15اصلَِ :ل پرچم.
 -16اصل  :دیدن.
 -17اصل  :اوالدنش.
 -18اصل  :خاجه.
 -19اصل  :را را.
 -20اصل :خارزم.
 -21اصل :چسانید.
 -22اصل :خد.
 -23اصل :اوالدان.
 - 24اصل :بامیر.
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بسته همین که س ـ ــید از عبادت فارغ ش ـ ــد؛ امیر هالکو عرض نمود منزل
تاریک اس ـ ــت امر بفرمائید درها را باز کنند .س ـ ــید به امیر فرمود تو خود باز
کن امیر دری از سمت جنوب باز نمو[د] دید هوا در نهایت برد است .برف
و باران میبارد .برودت در امیر اثر کرد .س ـ ــید امر فرمود آن در را بســـــت و
دری از طرف ش ـ ــمال باز نمود .امیر دید هوا در نهایت شدت گرما و اشجار
سبز و انهار رس ـ ــیده ،سید امر نمود امیر آن در را بست دری از طرف مشرق
باز نمود .دید هوای فصل خزان اس ـ ــت .برگ اشـــــجار خزان شد و ریاحین
افس ـ ــرده[بودند ].سید امر فرمود امیر آن در را هم بست دری از طرف قبله
باز نمود دید هوای فصل ،بهار اس ـ ــت و اشجار در شکوفه و گل و ریاحین
در تراوش و انهار جاری و چمنزار مرغزار گش ـ ــته ،بلبالن در نغمه ســـــرایی،
آهویی با بچههای خود در چمنزار ش ـ ــیر از پستان آهو جاری ،سید به امیر
فرمود میل دارید از ش ـ ــیر این آهو بنوش ـ ــی امیر عرض نمود بلی پس سید
امر فرمود در حضور امیر از ش ـ ــیر آن آهو دوشیدند و به امیر چشانید 21امیر از
مشاهده این کرامت عظما شکر حمدالهی بجای آورد .پای سید را بوسید.
همین که خواس ـ ــت اردو حرکت کند؛ امیر از س ـ ــید را استدعا نمودکه یکی
از اوالد خود22ر[ا] با امیر به جهت میمنت و فتح روانه نماید .ســـــید فرمود
صالح از او نیس ـ ــت .امیر اصرار نمود .س ـ ــید یکی از اوالد 23خود را به همراه
امیر 24با اردو روانه نمود همین که ش ـ ــب شد؛ بعضی از لشکر به لهو و لعب
و فس ـ ــق مشغول شدند .صبح تمامت آنها سیاه شـــــده مردند .خبر به امیر
دادند .دانس ـ ــت از اثر وجود پسر سید اس ـ ــت لذا آن بزرگوار را مرخص ،پسر
دیگر سید [را] راه داده ،خواست ش ـ ــب دیگر باز جماعتی از فساد لشکر در
آن شب هالک شدهاند .امیر آن پسر را هم مرخص اوالد سیم سید را طلب
نموده ،باز عده[ای] از لشکر که در آن شب مشغول به فسق بودند؛ صبح
سیاه ش ـ ــده ،هالک شدند .امیر دانست که س ـ ـ ّـر ممانعت سید از فرستادن
اوالد خ ـ ــود به اردو چه بود له ـ ــذا آن آقازاده را مرخص و عریضۀ تشـــــکر و
عذرخواهی خدمت س ـ ــید عرضه[کرد] و س ـ ــید در هزارجریب وفات نمود و
در همان زمینی دفن و ّقبه ب ـ ــارگاه عظیمی از جهت آن بزرگوار که مطاف
و مراد [ مردم اس ـ ــت ،قرار دارد ].و محل کرامات و نذورات خلق و نســـــل
آن بزرگوار در مازندران مقیم گش ـ ــتند و ماییم از اوالد آن بزرگوار؛ تمام شد
خالصه نسب نامه.
نقد روایت

اصل متن کتاب دیوان چاپ نشده مدایح هاشمی به خط ناصراالسالم ساروی
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سال نخست  -شماره یکم

الف .راویت نخست :منوچهر ســـــتوده هنگام معرفی امامزاده ابراهیم
آمـــــل از وقفنامهاى کـــــه در آن سرگذشـــــت امـــــامزاده ابراهیم هم درج
شدهاســـــت؛ خبر مىدهد و متن کامل آن را در کتاب خودآورده اســـــت.
تاریخ نگارش این وقفنامه ،سال  926هـ.ق است .داستانی که در این
وقف نامه ذکر شـــــده با روایت ناصراالسالم ساروی از سیدابراهیم(به باور
او نیای سیدعمادالدین) تقریبا همانند میباشد با این حال افزودههایی
نیز دارد .در این وقف نامه آمده است ...«:چون مأمون ملعون ،حضرت
امام رضا ،علیهالســـــام ،را بـــــه طوس آورد ،مردم از اطـــــراف و ا کناف که
ایاب آن جناب را مشـــــاهده نموده ،تمامت اهالـــــى آن مرز و بوم مطیع و
منقاد آن جناب گردیده و از اطاعت مأمـــــون ملعون انحراف ورزیده ،آن
ملعون از آوردن آن جناب نادم و پشـــــیمان شـــــد ،در خیال شـــــهادت آن
جناب افتاد .آن جناب نامهاى به اوالد حضرت امام موسى علیهالسالم و
ّ
سایر امامزادگان نوشته که چون نوشته به شما برسد ،بدون توقف روانه
طوس شوید .آنچه از اخبار مروى است ،دوازده هزار و سیصد و هفتاد و
سه نفر به مضمون نامه نامی عمل نموده ،از شوق دریافت شرف مالقات
آن جناب بسیار گریستند و روانه خراســـــان گردیدند .ابراهیم فرزند امام
موسى علیهالسالم ،فرمود :اى برادران! ما را یک بزرگى مىباید که خیل
و حشـــــم راتواند راه برد .امامزادگان فرمودنـــــد :اى برادران! مىرویم به
روضه رســـــولاهَّلل و ســـــام مىنماییم ،هر که را جواب سالم داد ،آن کس
مهتر و بزرگ باشـــــد .علىاالصح بفرموده حضـــــرت معصومه(س) تمامى
رفتند به روضه عرش درجه جناب رســـــول ،یک یک ســـــام مىنمودند،
جواب نشـــــنیدند ،تا اینکه امامزاده ابراهیم فرزند امام موسى کاظم(ع)
که مدفون در بلده ّ
ـــــله پرچین ،ســـــام نمود .از
طیبه شـــــهر آمل موضع َلـ ِ
روضه مبارک جواب شنید که علیکالسالم یا ولدى .چون ایشان استماع
نمودند ،همه دســـــت او را بوســـــیدند و بیعت نمودنـــــد و آن را مهتر خود
َ
گردانیدندَ ،علم بر پا کرده ،سپهســـــاالر خود ســـــاختهاند .از مدینه بیرون
آمدند ،چون به سارقمش شهریار رسیدند ...خارجى که در شهریار بودند،
نامه به مأمون فرســـــتاد که این قدر اوالد ّ
ائمه از عربســـــتان رو به والیت
عجم آوردهاند که ا گر این خیل و حشـــــم به آن والیت برسند ،شما را زنده
نگذارند .چون آن ملعون ّ
مطلع شـــــد ،ترسید و در همان شب جناب امام
رضا(ع) را زهر داده شـــــهید کردند و نامه به ّ
محمد شیبانى نوشت ،روانه
نمود و نامهاى به حســـــن صباغ نوشـــــت و به قزوین فرستاد و نامهاى به
سیاه گوش ابن خالد سمنانى نوشت که چون نامۀ من به شما رسد ،باید
که دمار از ابوترابیان برآرند و نگذارند که یک نفر از آنها از سارقمش زنده
بیرون روند ،چون نامه آن ملعون به آن خارجیان رســـــید ،راهداران ّ
مقرر
کردند نگذارند امامزادگان بیرون روند .راهداران راهها را گرفته نگذاشتند
که ایشان ّ
مدت شش ماه از سارقمش بیرون روند .امامزاده ابراهیم گفت:
اى برادران! در خواب دیدم لشـــــکر بسیار بر سر ما آمدند و حرب عظیم در
پیوســـــت .چون روز شدّ ،
محمد شیبانى ملعون به قرب چهلهزار کس از
خارجیان با علمهاى کبود و زرد و ســـــیاه بر سر امامزادگان ریخته ،بناى
محاربه شـــــد و از تعاقب ایشان سیاه گوش ســـــمنانى ملعون به قرب سى
چهلهزار کس و از عقب او حسنک صباع قزوینى با قرب چهلوپنج هزار
از ملحدان الموت رســـــیدند و منافقان هر دیار بـــــا امامزادگان بر انگیخته
جنـــــگ عظیم بر پا نمود .امامزاده ابراهیم چندان محاربه و قتال نمود و
از خوارج به قتل رســـــانیده که جاى اســـــب تاختن نبود و امامزاده به قدر

ّ
عبدالرحمن نام
شـــــشهزار کس از آن نامردان را واصل به درک نمودند و
که سرکرده ملحدان الموت بود ،بهدست امامزاده ابراهیم مقتول گردید.
ّ
مدت شـــــش ماه مردمان شهریار براى رسانیدن اخبار نمىتوانستند آمد و
رفت نمایند ،تا آنکه در شب بر سر امامزادگان تاخت و تاز آورده و ایشان
را مغلـــــوب نمودند و ّ
متفرق کردند .بعضى از ایشـــــان را به شـــــرح جدول
در قراء مقتول نمودند و شـــــصت نفر از آنها را در ســـــاروقمش شهریار به
درجه شـــــهادت رسانیدند و سرهاى ایشـــــان را جدا نموده و عونبن امام
موسى،علیهالســـــام ،را ّ
مقید کرده ،نزد مأمون ملعون فرســـــتادند .بعد از
آن امامزاده ابراهیم که مهتر ایشـــــان بود ،با والـــــده آن و امامزاده یحیى
با چند تن از امامزادگان وارد دارالمرز شـــــهرآمل شـــــدند و جدال و قتال تا
غایتى نمودنـــــد ،آخراالمر…امامزاده ابراهیم را با ســـــایر امـــــامزادگان که
َ
ــــــله پرچین» آمل به درجه رفیعه شـــــهادت رسانیدندـ
بودند ،در موضع« ل ِ
ً
لعنهاهَّلل على قاتلیهم الى یوم ّ
الدین...کان ذلک تحریرا فى ششـــــم شهر
رجبالمرجب من شـــــهور نهصد و بیستوشـــــش من الهجره ّ
النبویه سنه
(»926ســـــتوده .) 85-80/4: 1366،ســـــتوده پـــــس از ذکـــــر وقف نامه
مىنویسد«:این وقف نامه ،جعلى به نظر مىرسد»(همان).
بهعقیـ ـــدۀ فقی ـ ــه بحرالعلوم ،در کتیب ـ ــه صندوق امـــــامزاده ،این بقعه
ّ
ابومحمد ابراهی ـ ــم و برادرش ابوالمعالى یحیى و مادرشـــــان نســـــبت
ب ـ ــه
ّ
داده ش ـ ــده و س ـ ــپس آنان را از فرزندان امام موســـــى کاظم معرفى مىکند
که این انتس ـ ــاب منش ـ ــأ صحیحى ندارد .او بر پایه منابع نســـــب شناسی
ّ
ّ
ابومحمد ابراهیـــــم و ابوالفضل
ـخصیتهاى مدفون در این بقع ـ ــه را
شــ
یحیىابن حسنالداعى الصغیر بن قاسم بن حسن بن على بن عبدالرحمن
الشجرى بن قاس ـ ــم بن حسن بن زید بن امام حســـــن(ع)می داند که به
همراه مادرشان فاطمه بنت ابىالحسین احمد بن حسن الناصر للحق بن
علىبن حسن بن على بن عمراالشرف بن امام على بن حسین ّ
السجاد(ع)
در این مزار به خاک سپرده شدند(فقیه بحرالعلوم.)496-493: 1385،
در این صورت با توجه به حس ـ ــنی بودن امامزاده ابراهیم باید در انتساب
س ـ ــادات میرعمادی به امامزاده ابراهیم آمل و بابلســـــر تردید کرد .چنان
که نس ـ ــب شناس ـ ــان هم ،س ـ ــادات میرعمادی را از نســـــل امام هفتم(ع)
میدانند(اعرجی نجفی1419،ق.)467-466:
َ
ب .ناصراالسالم در روایت س ـ ــیدابراهیم به موقعیت مکانی «ل ِلی پرچم»
َ
َ
همراه با دو صورت نگارش دیگر«:ل ِـله پرچین» و «ل ِـله پرچیم» اشاره دارد که
محله «امامزاده ابراهیم آمل» درگذش ـ ــته بدان آوازه داشت .البته از نام دیگر
«مشهد تن»یاد میکند که در منابع توجهی به آن نشدهاست که برآمده از
آن:
ِ
باور مردم نسبت به این امامزاده و امامزاده ابراهیم بابلسر میباشد.
ســـــر» امامزاده
ج .ناصراالســـــام در روایـــــت خود «مشهدســـــر» را ِ
«مزار ِ
ابراهیم آمل میداند که نادرســـــت است« .ســـــر» در اینجا پسوند مکانی
اســـــت به معنای «ســـــرا» که برای نامگذاری اماکـــــن در مازندران کاربرد
داشـــــت(الهی ب .)19-18 : 1395،چنانکه سیدظهیرالدین مرعشی در
َ
تاریخ طبرســـــتان و رویان و مازندران به «ماها ِنه َسر» و «ل ِم َسر» اشاره دارد
(مرعشی285: 1361،و.)217
هـ .ناصراالسالم در روایت سیدعمادالدین ،کراماتی برای او و فرزندانش
قائل میباش ـ ــد که در منابع تاریخی بدان اشاره نشدهاست .این داستان
پردازیه ــــا در ش ـ ــمار کارهایی اس ـ ــت که در روزگار مرعشـــــیان و ســـــپس
صفویان ،رواج آن در تحکیم قدرت و هم س ـ ــویی عوام توجیه پذیر بود.
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بنافتی که خود از س ـ ــادات میرعمادی اس ـ ــت؛ در شجرةاالمجاد فی تاریخ
میرعماد مینویسد«:نس ـ ــبت کرامات و معجزات در حضور امیرگورکانی از
افسانه دراویش و قلندران است»(بنافتی.)48 :1384 ،
و .در روایت دوم ناصراالس ـ ــام به مهاجرت س ـ ــیدعمادالدین از حجاز به
مازندران اشاره دارد که نادرست اس ـ ــت .خاندان او حضوری دیرین در این
منطقه داشتند .قاسم االشجع از نخس ـ ــتین نیاکان او است که در مازندران
ساکن بود و مقام نقیب طبرستان را داشت .چند تن از اجداد سیدعمادالدین
در هزارجریب آرمیدهاند(عمادی حایری.)46-45: 1394،
د .ناصراالس ـ ــام به قیام س ـ ــیدعمادالدین اش ـ ــاره ندارد حال آنکه در
منابـــــع تاریخی این موض ـ ــوع به تفصیل آمده اس ـ ــت .س ـ ــیدظهیرالدین
مرعشـــــی ،در گزارش وقایع سال هفتصد و هشتاد و دو هجری مینویسد:
«ســـــیدعمادالدین در هزارجریب خروج کرد و امالک ،مسخر سادات شد.
قیام وی در حدود  ۷۷۵هـ.ق میباشد»(مرعشی.)۵۹- ۵۸ :1361،
ز .از ویژگیهای روایت ،جابجایی زمانی آن و بی توجهی راوی به جایگاه
آن در گزارش تاریخی اس ـ ــت .چنانکه در این روایت نیز سیدعمادالدین
همدوره با هالکو و خواجه نصیر طوسی دانسته شدهاست؛ حال آنکه وی
هم روزگار با امیرتیمور گورکانی بود.

کتابنامه
الف.کتابها:
 اعرجی نجفی،س ـ ــیدجعفر1419(.ق).مناهل الضرب فی انساب العرب .تحقیق سیدمهدیرجایی.قم:کتابخانه مرعشی نجفی.
 الهی ،یوسف و شهرام قلیپور گودرزی .)1392(.علمای مازندران .ساری :شلفین. بنافتی ،سیدحس ـ ــین .)1384(.ش ـ ــجرةاالمجاد فی تاریخ میرعماد.تصحیح وتحشیه فریدهیوسفی زیرابی.ساری :شلفین.
 ثقةاالس ـ ــام میرعمادی ،س ـ ــیدمحمد .دیوان مدایح هاش ـ ــمی که به طبع نرس ـ ــیده .کتابتسیدمرتضی ناصراالسالم ساروی.نسخه خطی منتشر نشده .کتابخانه بغداد.
 جعفریان ،رس ـ ــول .)1397(.کاربرد داس ـ ــتان -تاریخ در تبلیغات مذهبی مازندران قرن نهمهجری .قم :مورخ.
 زرین کوب ،عبدالحسین .)1361(.نقد ادبی .تهران :امیرکبیر. -ستوده ،منوچهر .)1366(.از آستارا تا استارباد .ج .4تهران :آ گه.
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نتیجهگیری
دربارۀ س ـ ــیدعمادالدین هزارجریبی روایتهای چنـــــدی چه در منابع
تاریخ ـ ــی و چه در روایتهای عوامانه وجود دارد؛ که بررســـــی آنها نیاز به
عواملی چون ش ـ ــناخت جامع ـ ــه و زمانه وی و دورههای پـــــس از او دارد.
ناصراالسالم در یادداشتهای خود به روایتهای دستۀ دوم عنایت دارد.
در دو روایت باورهای مذهبی دیده میش ـ ــوند که عناصر داستان را جهت
میدهن ـ ــد و درپی اثبات تفکر برحق و بطالن جریان برابر آن هســـــتند .از
آنجا که راوی اینگونه روایتها حتی زمانی که تاریخ را دســـــتاویز روایت
خود قرار میدهد؛ میتواند موقعیتی ،رویدادی یا شـــــخصیتی را انتخاب
کند و مواردی را به آنها بیفزاید و ش ـ ــخصیت را دوباره خلق کند ،میتواند
محدودیته ـ ــای زمان و مکان را نادیده بگیرد؛ ناصراالســـــام نیز به این
مؤلفهها توجهی ندارد .البته باید این را در نظر داشـــــت که روایت عوامانه
برآمده از احساس ـ ــات و باورمن ـ ــدی مذهبی برای اثبـــــات حقانیت عقیده
خویش است و نباید در آن به دنبال حقیقت تاریخی گشت .یکی از فواید
چنین روایتهایی دستمایه قرار دادن آنها در شناخت بینش و باورشناسی
مردم ،در گذشته مازندران و پژوهشهای جامعهشناسی تاریخی است و
میشود اندیشهای که در ذهن یک ملت است را مورد بررسی قرار داد.

 عمادی حائری،سیدمحمد .)1394(.سادات هزارجریب .قم :مورخ. فقیه بحرالعلوم،محمدمهدی.)1385(.تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری .قم:وثوق. مرعش ـ ــی ،ســـــیدظهیرالدین .)1361(.تاریـــــخ طبرســـــتان و رویان و مازندران .به کوش ـ ــشمحمدحسین تسبیحی .تهران :شرق.
ب .مقاالت:
 الهی ،یوســـــف()1395الف«.بخش چاپ نشـــــده دیوان هاشـــــمی ســـــاروی(میرعمادی)»فصلنامه اباختر ،سال هشتم .شماره پیاپی  .30-28ص.514-507
 الهی ،یوســـــف)1395(.ب«.کارکرد پســـــوندها در نامگذاری آبادیهای مازندران» .ش ـ ــاب.مجموعه مقاالت و اشعار.دفتر چهارم .بابل .اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی بابل .ص .19-18
 محمدی فشـــــارکی ،محســـــن و فضل اهلل خدادادی« .)1391(.از تاریخ تا داســـــتان؛ تحلیلعناصر مشترک بین تاریخ و داســـــتان» .فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای تاریخی .دوره .4
شماره  .3ص .86-71
 مدب ـ ــری ،محمـــــود و نجمـــــه حســـــینی ســـــروری« .)1387(.از تاریـــــخ روایـــــی تـــــا روای ـ ــتداستانی(مقایســـــه شـــــیوههای روایتگری در اســـــکندرنامههای فردوســـــی و نظامی)».فصلنامه
علمی -پژوهشی پژوهشهای تاریخی .دوره  .2شماره  .2ص 3-1

