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   چکیده 

 بـا  تـا  است بشري جامعۀ ضروریات از، (ع)امامزادگان و ائمه مناقب و فضایل بازشناسی و بررسی
 نیـک  و سعادت براي جامع الگویی به وصول جهت در بزرگواران این منش و رفتارها به دستیابی

 حضـرت  زنـدگی  سـیر  پـژوهش  ایـن  در، راسـتا  همـین  در. شـود  پیموده گامیها  انسان فرجامی
 قـرار  کنکـاش  و بررسی مورد(ع) رضا امام برادر و(ع) کاظم موسی امام فرزندان از(ع) موسی بن احمد

 بازشـناخته  اسالمی عظیم تمدن گسترة در وي نقش ایشان مناقب و فضائل بازخوانی با تا گرفته
 هـاي مشـی  خـط  تبیـین ، اسـالمی  فرهنگ ارتقاي بر ایشان تأثیرگذاري به نظر، رو این از. شود

 بـه  پـژوهش  این. گرداندمی ضرورت داراي را رجالی و تاریخی کتب صاحبان توسط شده ترسیم
 در ایشـان  جایگـاه  و(ع) موسـی  احمدبن مناقب و فضائل تبیین دنبال به تحلیلی - توصیفی شیوة

 کـه  اسـت  آن بـر  مبتنـی  پـژوهش  هـاي یافتـه . اسـت  اسـالمی  تمدن در شیعی فرهنگ توسعه
 مکتـب  از منـدي  بهـره  بـا ، بسـیار  بینس و اخالقی مناقب و فضائل بودن دارا با(ع) موسی احمدبن

 اساسـی  گـامی (ع) الرضـا  موسـی  بـن  علی امامت جایگاه تبیین در بزرگوارشان برادر و پدر امامت
 بـا  مبـارزه  و(ع) بیـت  اهـل  خیرخواهی مکتب اشاعۀ جهت در نیازمندان از دستگیري با و برداشت
 اسـالمی  جامعـۀ  در شـیعی  نـاب  فرهنـگ  اشـاعۀ  جهـت  در نقش ایفاي به انحرافیهاي  جریان

  . ندبرداشت مؤثري هاي گام

  . امامت، مناقب و فضائل، اسالمی تمدن، (ع)کاظم موسی امام، (ع)موسی احمدبن: دواژهیکل
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  مقدمه

 پروردگـارش  از روز هـر  و استها  بهترین سوي به هدایت و کمال، رشد خواستار فطري صورت به انسان

، ثقلـین  حـدیث  مقتضـاي  بـه  ع)(معصـومان  میان این در و )6/ حمـد ( »الْمستَقیم الصراطَ أهدنَا: «خواهد می

 ایـن  از امـور  کل و اعصار تمام در باید بشري جامعۀ و نجاتند کشتی و هدایت چراغ، کریم قرآن همچون

 حـق  راه، آن به عمل با و کند انتخاب مسلک ترین روشن عنوان به را آنان سیرة و پیروي الهی راهنمایان

  . بپیماید را مستقیم صراط و

، هدایت سرچشمۀ از معرفت جرعۀ نوشیدن و الهی تربیت دلیل به نیز(ع) معصوم امامان نوادگان و فرزندان

 و الهـی  تربیتـی  بـا  ولـی  اند؛ نبوده معصوم، بزرگواران این اگرچه. اند داشته پرمنقبتی و فضیلت با زندگانی

 دربـارة  تحقیـق  و بررسـی  رو این از. اند کرده زندگی معصوم شبه و جسته دوري گناهان از، استوار تقوایی

 بـه  یـابی  دسـت  در را مـا  توانـد  مـی  نیز آنان از یک هر رفتاري سیرة با آشنایی و بزرگواران این زندگانی

 نیـاز  بـی ، غربیان فرهنگ از برگرفته ناقص الگوهاي وها  فرهنگ سایر از و کرده یاري جانبه همه الگویی

  . نماید

 حضـور  کـه  اسـت  اخالقـی  عـالی  صفات داراي و جالل صاحب امامزادگان از یکی نیز ع)(موسی احمدبن

 بررسـی  و زنـدگانی  به پرداختن براي ايبهانه، شیراز شهر در ایشان شدن مدفون و ایران کشور در ایشان

 اطالعـات  منـابع  و متـون  در ایشـان  شخصـیت  و زندگانی دربارة ولی است؛ شده ایشان مناقب و فضایل

 در، وجـود  ایـن  با نیست؛ مقدور راحتی به ایشان شخصیت و زندگی ابعاد همۀ تبیین لذا، دارد وجود اندکی

 و فضـائل  از نـو  تصـویري  ارائۀ و بازشناسی صدد در، روایات تحلیل و موجود روایات به توجه با مقاله این

  . هستیم بزرگوار آن مناقب

  

  :شود می داده پاسخ ذیل سؤاالت به بررسی این در :پژوهشهاي  پرسش

  است؟ بوده چگونه مستندات و منابع براساس ع)(موسی احمدبن فرهنگی و سیاسی نامه ستزی. 1

  است؟ کدام تاریخی و رواییهاي  داده به توجه با حضرت آن مناقب و فضائل. 2

  

 امامزادگـان  مـدفن  وجـود  کـه  گیـرد  می نشأت آنجا از تحقیق این ضرورت :پژوهش انجام ضرورت

، روانـی  و روحـی  آرامـش  و امنیـت  کسب جهت مناسب مأمنی، اسالمی ایران جاي جاي در الشأن عظیم

(ص) اهللا رسول خاندان به منتسب بیت اهل شامخ مقام به محبت و ارادت اظهار و توسل، جسمی آالم درمان
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 ع)(بیت اهل خاندان با روحی ارتباط بهتر برقراري در بزرگواران این مناقب و فضائل شناخت رو  ازاین و بوده

  . هست مؤثر انگیزي شگفت طرز به

  

 فضـائل  و ع)(موسی احمدبن شخص از بهتر درك و شناخت پژوهش این انجام از هدف :پژوهش هدف

 درك و بهتـر  آشـنایی  موجـب  تـا  اسـت  مسـتند  و ارزشـمند  تألیفـات  و اسالمی منابع در ایشان مناقب و

  . باشد )العالی مدظله(رهبري معظم مقام فرمایش به القدر عظیم و التعظیم واجب امامزادگان از تر صحیح

  

 منـابع  تمـام  از گیـري  بهـره  با و تحلیلی – توصیفی شیوه به پژوهش این انجام روش :پژوهش روش

 مـرتبط  اطالعات ابتدا که نحو بدین. است ... و تاریخی، نگاري انساب، روایی منابع شامل موجود سالمیا

  . است درآمده نگارش رشته به منطقی تحلیل و بندي دسته با سپس و استخراج منابع از موضوع با

  

 نظیـر  اینترنت در موجود اطالعاتی هاي پایگاه در جو و جست به توجه با است گفتنی :پژوهش پیشینه

 کالنتـري  از آثـاري . آمـد  بدسـت  زیـر  اطالعـات  ... ) و خیریه امور و اوقاف ادارة، ملی کتابخانه، نورمگز(

 وي ورود و ع)(موسـی  احمدبن زندگانی سیر و نسب توصیف به که) 1390( رستگار محمدحسین و) 1390(

 چلچراغ« عناوین تحت خویش اثر سه در نیز منش عرفان جلیل ادامه در. اند پرداخته شیراز شهر و ایران به

 و» ع)(موسـی  احمـدبن  قیـام  و زنـدگی «، »ع)(رضـا  امـام  بـرادران  و ع)(موسی احمدبن قیام از تحلیلی: شیراز

 مهـاجرت  نیـز  و شـاهچراغ  عبـادي  و اجتمـاعی ، سیاسـی  زنـدگانی  روند بررسی به »موسوي مهاجران«

 افـراد  از یکـی  عنـوان  بـه  وي قیام تأثیرات و عباسی عمال با ويهاي  جنگ و ایران به ع)(موسی احمدبن

  . پردازد می منطقه در ع)(بیت اهل شاخص

 حضـرت  هجـرت  آثـار  و علـل  بررسـی  بـه  که شد یافت) 1390( راستی هاجر از نامه پایان قالب در اثري

 حسـین  از، زاهـدي  سیدیاسـین  از مقـاالتی  همچنـین . است پرداخته شیراز به ع)(شاهچراغ موسی احمدبن

 سـیر  و ع)(موسـی  احمـدبن  نسـب  بررسـی  بـه  که آمد بدست آدینه اهللا روح و شاهرودي سمانه و قرچانلو

 البنـین  ام از دیگـر  تأمل قابل اثر. دارد را قبلی مطالب آوري جمع حالت بیشتر که اند پرداخته وي اقدامات

 ع)(موسـی  احمـدبن  قیـام  جریـان  بررسی به سیاسی رویکرد با که باشد می )1397( خادمی فاطمه و چابکی

 با که شد حاصل) 1397( چین شکوفه سادات راضیه و رضوي نجمه از دیگري آثار ادامه در. است پرداخته

 در و اسـت  کـرده  تحلیـل  و بررسی را ع)(موسی احمدبن حرکت و قیام نحوة زندگی سبک تعاریف به توجه
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 سـیر  بررسـی  بـه  جدیـد  تحقیقـات  و منـابع  به توجه با که است) 1397( جهرمی بهادري علیرضا اثر آخر

 که آنچه بنابراین. است پرداخته چراغ شاه ع)(موسی احمدبن دوران فرهنگی وضعیت و تاریخی مهم حوادث

 بـه  فرهنگـی  و سیاسـی  بعـد  از، آثـار  این اکثر که است آن آمد بدست شده یافتهاي  پیشینه مجموعه از

 بررسـی  منظـر  از و اند پرداخته شاهچراغ به معروف ع)(موسی احمدبن شخص عملکرد و شخصیت بررسی

  . اند نکرده فرسایی قلم بزرگوار آن مناقب و فضائل

، امـر  این که شده احساس، الشأن عظیم امامزاده این مناقب و فضائل شناخت ضرورت به توجه با اینرو از

 و روایـی ، تاریخی معتبر و علمی، مستند مأخذ و منابع براساس مستند و علمی پژوهش یک انجام مستلزم

 فرهنـگ  گسـترش  در قـدمی  و شناسـانده  همگان به را شخص این بزرگی و عظمت تا آنیم بر و است... 

 و الگـو  عنـوان  بـه  کـه  منظـر  ایـن  از و برداریم ع)(بیت اهل خاندان به عاشقان و شیعیان میان در زیارت

  . است نوآورانه رویکرد داراي، بگیرد قرار مردم استفاده مورد و گرفته قرار توجه مورد اي شاخصه

  

  نامه زیست•

   ع)(موسی احمدبن فردي مشخصات-1

 بن على بن الحسین بن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن احمد، مزارات و انساب کتب در ایشان نام

 امـر  ایـن  کـه  شده ذکر )59:ق1409، شبستري ؛289: 1328، جنیدشیرازي ؛84و 1/83: ق1376، روضاتی( طالب أبی

 هفـتم  امـام  ع)(کـاظم  موسی امام بالفصل فرزند و ص)(اکرم رسول خاندان از ایشان است؛ آن دهندة نشان

  .  باشد می شیعیان

 قـرار  تبیین مورد بزرگوار این دفن محل و فرزندان، مادر، پدر نام جمله از فردي مشخصات بخش این در

  . گیردمی

  پدر نام-1-1

(ع) کـاظم  موسـی  امـام  بالفصل فرزند را احمد، روایی و تاریخی کتب تمام در
، إربلـی  ؛2/244: ق1413، مفیـد (

 این در تردیدي که اندکرده ذکر شیعیان هفتم امام، )102:ق1407، نجف ؛8/469: ق1414، قمی ؛2/236: ق1381

 پروردگار شده داده وعده کوثر ظهور مصداق که داشتند بسیاري اوالد ع)(کاظم موسی امام. ندارد وجود امر

 تا را آنها تعداد برخی که دارد وجود آنها تعداد دربارة متفاوتیهاي  نقل، زمینه این در. باشد می پیامبرش به

 و سی یا هفت و سی بر مورخین اکثر ولی اند؛ دانسته نیز پسر سه و بیست و دختر هفت و سی، نفر شصت

، اند بوده فرزند هفت و سى داراى ع)(جعفر بن موسی امام، مفید شیخ عقیدة به. اند نموده تأکید فرزند هشت
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، ابـراهیم ، ع)(الرضـا  موسى بن على حضرت: است شرح بدین آنان نام که دختر تن نوزده و پسر تن هجده

، فضـل ، حسین، زید، عبیداللَّه، اسحاق، عبداللَّه، حمزه، محمد، احمد، هارون، جعفر، اسماعیل، قاسم، عباس

، زینـب ، لبانـۀ ، جعفر ام، کلثوم، صغرى: رقیه، ابیها ام، حکیمه، رقیه، صغرى فاطمه، کبرى فاطمه، سلیمان

، آملـی  طبـري  ؛2/244:  ق1413، مفیـد ( کلثوم ام و میمونه، سلمه ام، شهعای، بریهه، حسنه، آمنه، علیه، خدیجه

، شهرآشـوب  ابن( نفرند سی حضرت آن اوالد  ، شهرآشوب ابن عقیدة به و )312: ق1390، طبرسی ؛309 :ق1413

 حضـرت  بـه  ملقـب  س)(کبـرى  فاطمـه  و ع)(رضـا  امـام  مبـارك  نام مذکور اسامی میان در. )4/324: ق1379

 تـاریخی  و روایـی  مشـهور  کتب در که هستند برخوردار خاصی برجستگی از ع)(موسی احمدبن و معصومه

  . است شده اشاره بدان

  مادر نام-2-1

 خـود  از که لیاقتی و مقام علو دلیل به بعدها که بوده »ولد ام«، حضرت آن مادر، روایی متون به توجه با 

 ؛373: ق1413، آملـی  طبـري ( اسـت  بـوده  نیز »حمیده ام« به ملقب و گردید »احمد ام« به ملقب، داد نشان

 که زمانی و داشت توجه وي به ع)(کاظم موسی امام که بود محترم بسیار زنی احمد ام. )15: 1390، کالنتري

 ودائـع  ایـن  طلـب  بـه  که هرکس: فرمود و سپرد ایشان به را امامت ودائع، بردند بغداد به مدینه از را امام

 و اسـت  مـن  جانشـین  و خلیفه او و ام رسیده شهادت به من که است زمانی امر این بدان و بده او به بیاید

 را ع)(رضـا  امام پسرش و است واجب امري، مردم سایر و تو بر او از اطاعت و باشد می اإلطاعه واجب امام

 ع)(رضا امام رساند؛ شهادت به و کرد مسموم بغداد در را او هارون که زمانی پس. کرد خانواده امور مسئول

 جواب در امام است؟ رسیده شهادت به پدرت گفت او به احمد ام پس. نمود طلب را امانت و آمد نزدش به

 بر حق امام و خلیفه من که بدان و بده من به را امامت ودائع پس، شدم فارغ او دفن از االن و بله: فرمود

، مجلسـی ( نمـود  بیعت امامت به او با و داد او به را امامت و زد ناله احمد ام سپس. هستم انس و جن تمام

 احمـد  ام، سـخن  ایـن  اسـاس  بر. )2/470: 1369، قرشی شریف ؛3/367: ق1404، مجلسی ؛308و 48/307: ق1403

 خـود  نـزد  را امامت اسرار مخزن و شده امام امانت نگهداري شایستۀ که بود تقوایی و ورع و لیاقت داراي

  .داشت نگه

(ع) کاظم امام همسري لیاقت، خود خاص دینداري و لیاقت دلیل به بانو این که القولند متفق منابع اینرو از

 ؛2/244: ق1413، مفیـد ( گردیـد  حمـزه  و محمـد ، احمـد  یعنـی (ع) کاظم موسی امام فرزند سه مادر و یافت را

  . )2/745: 1377، شیرازي فرصت ؛48/302: ق1403، مجلسی

  ترحل و تولّد تاریخ -3-1

 تـوان نمـی  لـذا  و )204: 1391، زاهدي( است نشده اییاشاره روایی و تاریخی کتب هیچ در وي تولد تاریخ از
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(ع) موسـی  احمـدبن  کـه  انـد معترف منابع ایشان شهادت نحوة باب در لیکن. نمود معین مشخص تاریخی

 ششصـد  یـا  هفت همراه به، خراسان خطۀ به(ع) رضا امام ورود از پس مدتی، ق203-200هاي  سال بین ما

 را ناحیـه  آن بـه  سفر عزم، (ع)بیت اهل والیت خط مطیع شیعیان و(ع) بیت اهل خاندان بزرگان از نفر هزار

 خـان  قتلـغ  بـا  شـیراز  نزدیکـی  در امـا . شـد  ایران وارد برسد؛ برادرش خدمت که آن جهت به پس. نمود

 هشـت  که »زینان خان« نام به محلى در بود؛ آمده ایشان دفع براي که مأمون طرف از شیراز فرمانرواى

: گفت قتلغ سپاهیان از یکى. درگرفت جنگ طرف دو بین سپس. گردید روبرو، دارد فاصله شیراز از فرسخ

 حـرف  این احمد اطرافیان چون پس. است یافته وفات او، است(ع) رضا امام خدمت رسیدن شما منظور اگر

 کـه  هنگام این در. ماندند باقى برادرانش و بستگان از نفر چند تنها و شدند پراکنده او اطراف از شنیدند را

 در و کردنـد  تعقیـب  را ایشان، شیراز والی لشکریان لیکن کرده؛ شیراز به رو، نداشت وجود بازگشت امکان

 کـه  کرده ذکر، خود کتاب در قرشی شریف اما. )48/307: ق1403، مجلسی( کشتند را او شده دفن که محلى

 شـریف ( اسـت  بـوده (ع) رضـا  امـام  برادرش شهادت از پس امر این و مرده طبیعی اجل به(ع) موسی احمدبن

 تـا  شـان  شـریف  مـزار  ماندن پنهان و شهادت باب در محدثان گفته به توجه با لیکن. )2/472: 1369، قرشی

  . اندرسیده شهادت به عباسی عمال توسط ایشان که است آن بیانگر امر این، ها مدت

  (ع)موسی احمدبن )نسل( اعقاب -4-1

 تنها و نداشته ذکور فرزند که بوده محمد و فضل، سلیمانهاي  نام به پسر سه(ع) موسی بن احمد اعقاب از

 بدون را ایشان که منبع ترین قدیمی، موجود منابع براساس بنابراین. )1/74: ق1376، روضاتی( اند داشته دختر

 عمـري  ؛37: ق1381، بخـاري ( باشـند  می عمري علوي محمد بن علی و بخاري ابونصر، کرده ذکر پسر فرزند

 ابـن  و دارد ایشـان  بـودن  فرزند صاحب از حکایت که أبومحمد کنیۀ به توجه با لیکن. )135: ق1409، نسابه

 را علـی  و محمد پسران میان از سپس و دانسته داود و عبداهللا، علی، محمد پسر چهار داراي را وي شدقم

 انـد  کرده ذکر نوادگانی ایشان براي دیگر برخی. )18: 1390، کالنتري( کند می ذکر طوالنی نسل از برخوردار

 ایـران  و عـراق  تـا  حجـاز  از اسالمی نقاط تمام در اسالمی فرهنگ و علوم نشر زمینۀ در شان هرکدام که

 بـن  موسـى  بـن  محمـد  بن احمد بن موسی بن عبیداهللا ابوجعفر اینان جمله از. برداشتند مؤثريهاي  گام

 )خراسـان ( نیشـابور  سرزمین در سیاسی وجاهت و مالی مکنت داراي که است(ع) جعفر بن موسى بن احمد

 سرانجام و بوده عام و خاص عنایت مورد و داشته نزدیکی ارتباط سامانیان دولت اعیان و بزرگان با و بوده

 شـناخت ، شناسـی  نسـب  علـم  زمینۀ در آثاري وي. )262: 1374، جرفادقانی ناصح( یافت وفات همانجا در نیز

 و الحـالل  فی، البتول أبناء و الرسول آل أنساب آنان جملۀ از که است نموده تألیف ... و فقه، فرق و ادیان

 ایـن  از اثـري  گرچـه ) 3/305: ق1401، اصفهانی افندي ؛3/192: ق1406، امین( باشد؛ می الملل و األدیان، الحرام

، حـویزي  سـادات  خانـدان  به توان می(ع) موسی احمدبن به منتسب سادات دیگر از. است نمانده باقی کتب
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، کالنتـري  ؛74 و 1/19: ق1376، روضـاتی ( کـرد  اشـاره  ... و چراغی شاه، طعمه آل، کاشفی، شیرازي، نهاوندي

  . )120 و 20: 1390

  (ع)موسی احمدبن حضرت مدفن -5-1

هـاي   سـال  بـین  شیراز بر عباسی مأمون سوي از منصوب والی خان قتلغ سپاهیان با جنگ از پس ایشان

 قبر شدن آشکار باب در البته. گشت مدفون شیراز در، مشهور قول به بنا و رسید شهادت به، ق200-203

  : دارد وجود نظریه دو شیراز در ایشان

 از ناشی را شاهچراغ حکایت و اند داده نسبت دیلمی عضدالدولۀ زمان به را او قبر اکتشاف، منابع برخی) 1

 عضدالدوله و )7/11: 1377، بجنوردي موسوي( اند دانسته عضدالدوله زمان در جسد محل از نوري شدن ساطع

 مقـیم  اسـالمی  بزرگـان  از خفیف محمدبن ابوعبداهللا و شکافت را آنجا(ع) بیت اهل شیوخ و علما اشارة به

 یافت را اي تازه و تغییر بدون و سالم جسد که رسید اي صخره به نیز او و فرستاد سرداب درون به را شیراز

 و مرقـد  قبـر  روي بـر  آن از پـس  و داشت نام موسی احمدبن نام به که بود انگشتري، جسد دست در که

  . )18و17: 1390، رستگار( ساختند بارگاهی

 بـن  ابوبکر اتابک وزراي از یکى بدر بن مسعود ابوالمفاخر الدین مقرب امیر زمان تا موسی احمدبن قبر )2

 روي از و آشـکار  زمـان  این در که بوده خود براي بنایی ساخت پی در اینکه تا، بود مخفی زنگى بن سعد

 »موسـى  بن احمد للّه العزّه« به منقوش که بزرگوار آن انگشتري نیز و حضرت تغییرآن بدون و سالم بدن

 در سـپس  و شـد  سـاخته  ابـوبکر  اتابـک  زمان در آن رواق و گنبد، اتفاق این از پس. گردید شناسایی، بود

، مجلسـی ( یافـت  اساسـى  تعمیـر  آن گنبـد  و رواق ق 745 سـال  در ابواسحاق شاه مادر خاتون یتاش زمان

  . )1/76: ق1376، روضاتی ؛2/1186: 1382، فسایی ؛290و289: 1328، جنیدشیرازي ؛48/309: ق1403

  :  است مطرح(ع) موسی احمدبن مزار مکان باب در قول شش، کلی طور به گفت باید

  . دارد تأکید آن بر مورخان و فقها مشهور قول که شیراز )الف

  )کوهین( کویین روستایی در: تفرش) د لرستان) ج بلخ) ب

 غـرب  جنوب کیلومتري هشت در و اسفراین غرب کیلومتري 40 در:  آن مجاور کویر و اسفراین مابین) و

   کوران روستاي

  )1/76: ق1376، روضاتی( کاظمین شریف صحن در پدرش جوار در مامقانی قول به) خ 

 چه چنان. بودند باقی سنّت اهل همچنان ایران مردم، بودند نیامده ایران به امامزادگان اگر رسد می نظر به

 علوي سادات مهاجرت به باتوجه لیکن بودند؛ سنّی صفویان حکومت دوران از پیش ایران مردم بیشتر که
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 بـه  شیراز منطقۀ نیز و آن اطراف و قم، ري شهر آن از پس و ایران شمال مردم، ایران مختلف مناطق به

 محلـی  و پیوسـتند  شیعیان به، شیعی بزرگ اندیشمندان حضور و دیلمی عضدالدولۀ قدرتمند دولت واسطۀ

 زیرا گردید؛(ع) بیت اهل خاندان شیعیان و علوي سادات نسل و بیت اهل کالم گسترش و اقامت براي امن

 در آنان از بسیاري و کوشیدند جان پاي تا(ع) معصوم امامان یاد و نام داشتن نگاه زنده براي امامزادگان این

 شـد (ع) بیت اهل محبت کانون و تشیع مرکز، زمین ایران اینان هاي تالش برکت به تا شدند شهید راه این

 دفن محل، شده ذکر تاریخی متون به توجه با که شود می مشاهده اینرو از. )242 و 241: 1388، آملی جوادي(

 سـاخته  بارگـاهی  شـان  شریف مضجع روي بر و شده آشکار هشتم قرن اوایل از(ع) موسی احمدبن امامزاده

 اسـت  قرن هفت از بیش امروزه و داشتند خاص اعتقادي بدان و نموده نذر اکناف و اطراف از مردم و شد

 روضـانی ، نگـار  رحلـه  بطوطه ابن چون مورخانی میان(ع) موسی احمدبن پاك مرقد عنوان به محل این که

، شیرازي زرکوب چون بعد به هشتم قرن ایرانی مشهور شعراي و مجلسی چون محدثانی،  ... و نگار نسب

، مـرادي ( است شده شناخته ... و شیرازي حافظ منصور، شیراي داعی شاه الدین سیدنظام، اصفهانی اوحدي

1395 :72-94( .  

  

  (ع)موسی احمدبن فرهنگی و سیاسی اوضاع-2

 در سـهل  بن فضلهاي  توصیه اثر بر عباسی مأمون ماندن باقی و خراسان در الرشید هارون مرگ از پس

، حکـومتی  امر در کفایتی بی براثر لیکن رسید؛ حکومت به، بود نژاد عرب مادري از که امین برادرش، مرو

 مـأمون  بـه  سیاسـی  قـدرت  و شـد  کشته اعین بن هرثمه و حسین طاهربن چون مأمون سرداران توسط

 قـدرت  داعیـۀ  کـه  را(ع) بیت اهل خاندان چون خود مقابل رقباي آنکه براي مأمون بین این در. شد منتقل

 صـفري ( آورد خراسـان  بـه  را(ع) رضـا  امـام  تا گرفت تصمیم، بخواباند را قائله این و نموده سرکوب، داشتند

 گردیـد؛  موفق )1/21: 1392، دیگـران  و پاکتچی( ق200 سال در کار این بر سرانجام و )67و 30: 1391، فروشانی

 چون اقداماتی به دست بگیرد؛ را شیعیان اقدامات جلوي نتوانست مأمون اقدامات چون مدتی از پس لیکن

 از بسـیاري  عـده  لـذا  زد؛ شـیعیان  آزار و عـراق  و حجاز در ناامنی ایجاد و قتل، دستگیري، شکنجه اعمال

 امـام  دیدار قصد به(ع) موسی احمدبن سرپرستی به ایشان شیعیان و(ع) کاظم موسی امام نوادگان و فرزندان

 پـذیرش  زمـان  از( ق203-201هـاي   سـال  مـابین ، شـیراز  نزدیکـی  در اینکه تا شدند خراسان راهی(ع) رضا

 از شـدن  آگاه انگیزة با و(ع) رضا امام شهادت بر یافتن اطالع از پس، )ق203 سال صفر ماه از قبل تا والیتعهدي

 و نمـوده  جانانـه  نبـردي  عباسـی  سپاه با، مأمونهاي  توطئه دفع در وي به کردن یاري و امام قتل توطئۀ

 بسیاري عده و رسیدند شهادت به یارانش و محمد برادرش همراه، خان قتلغ شیراز والی دست به سرانجام

، مجلسی( داشتند اي مخفیانه زندگی یا و رسیده شهادت به ایران سرزمین دیگر جاهاي در و کردند فرار نیز
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 قـول  لـیکن . )215-213: 1359، عـاملی  مرتضـی  ؛60:ق1409، شبسـتري  ؛47: 1392، مـنش  عرفان ؛48/308: ق1403

 ق203-218 سـالهاي  بـین  در اینکه بر مبنی دارد؛ وجود(ع) موسی احمدبن شهادت زمان باب در نیز دومی

 صـورت  خونخـواهی  و عدالتخواهی سنت احیاي انگیزة با، مأمون مرگ زمان تا(ع) رضا امام شهادت از بعد

 کـه  چـرا  اسـت؛  بـوده (ع) رضـا  امام شهادت از بعد موسی احمدبن شهادت زمان، نقل بنابراین. است گرفته

 در قسـط  و عـدالت  برپـایی  و(ع) رضـا  امام برادرش از خونخواهی پی در یارانش همراه به(ع) موسی احمدبن

  . )120-113: 1391، منش عرفان( زد مسلحانه حرکت این به دست عباسیان ظلم از جلوگیري و مردم میان

  

  (ع)موسی احمدبن حضرت مناقب و فضایل-3

 هسـتند  مشهودي برتري و فضل داراي(ع) جعفر بن موسی حضرت فرزندان جمله از امامزادگان از بسیاري

 کمـال  بـه  را خـود ، متعـال  خـداي  از اطاعـت  و وحـی  مهـبط  از برخاسـته  درست و صحیح تربیتی با که

 چنـین (ع) کـاظم  موسـی  امـام  فرزنـدان  بزرگواري و فضیلت دربارة، محدثان دیگر و مفید شیخ اند؛ رسانیده

 علَیهِم الْمقَدم ع الرِّضَا کَانَ و مشْهورةٌ منْقَبۀٌ و  فَضْلٌ(ع) موسى الْحسنِ أَبِی أَولَاد منْ واحد لکُلِّ و: «نویسند می

 منقیتـی  و فضـل (ع) جعفـر  بـن  موسـی  أبوالحسن فرزندان از یک هر براي و:  ذَکَرْنَاه ما حسب الْفَضْلِ فی

 ؛2/246: ق1413، مفیـد ( »اسـت  دیگران بر مناقب و فضائل در مقدم(ع) رضا امام میان این در و است مشهور

 از، (ع)رضـا  امـام  بـرادرش  از بعـد (ع) موسـی  احمـدبن  شخصِ، محققان میان در و )48/288: ق1403، مجلسـی 

 و )59: ق1409، شبسـتري  ؛2/1186: 1382، فسـایی ( است داشته اش خانواده اعضاي میان در خاصی محبوبیت

 ؛2/470: 1369، قرشـی  شریف( بود شده انتخاب(ع) کاظم امام اوصیاي نفر پنج از یکی عنوان به احمد ظاهر به

  . )204: 1391، زاهدي ؛103و102: ق1407، نجف

 اطالعات و روایات همۀ که هستند واالمقامی امامزادگان و برجستههاي  چهره از(ع) موسی بن احمد حضرت

 کمـال  و پارسـایی ، دلیـري ، بخشـندگی ، فضـل ، علـم  بر داللت، انساب و تاریخی، روایی منابع در موجود

 بـا  و یافتـه  تربیت، کرده رشد )امامت مهبط( خانواده بهترین در ایشان چراکه دارد؛ ایشان عملی و فکري

 بـه ، (ع)رضـا  امـام  برادرشـان  و(ع) کـاظم  امام بزرگوارشان پدر تعالیم از مندي بهره و امامت خانۀ در حضور

 هـر  ذهـن  در را فضـایل  ایـن  نیـز  »احمد«یعنی ایشان مبارك نام و است یافته دست شماري بی فضایل

  .  کندمی تداعی، آگاهی و اندیشمند انسان

، بجنـوردي  موسـوي  ؛1/72: ق1376، روضـاتی ( شـاهچراغ  و سیدالسـادات  به معروف(ع) موسى احمدبن أبومحمد

ــردى، )59: ق1409، شبســتري ؛7/9: 1377 ــریم م ــت صــاحب، ک ــوار، جالل ــا و بزرگ ــوده پارس ــرت و ب  حض

 بـه  فرزنـد  بـه  پـدر  عالقۀ و عشق این و داشت می مقدم دیگران بر و داشت دوست را او(ع) جعفر بن موسى
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 جریـان  و بخشـید  او به را"یسیره" نام به جایی در مدینه اطراف در خود معروف مزرعه امام که بود حدي

 بیـان  چنین، (ع)موسی احمدبن برادران از، اسماعیل ماجرا راوي لسان از(ع) موسی احمدبن به باغ این اعطاي

 آن نـام  اسـماعیل  و رفت بیرون خود امالك از برخى سوى به مدینه از خود فرزندان با پدرم: «است شده

 در مـا : گویـد  اسماعیل، کرد فراموش را آن نام) حدیث راوى محمد بن حسن جد( یحیى ولى برد را ملک

 او بـا  آنـان  خاست برمی احمد اگر که بودند پدرم حشم و خدم از تن بیست موسى بن احمد با و بودیم آنجا

 او پیـرو  و فرمـان  بـه  گـوش  یعنـی ( نشستند مى او با نیز آنان نشست مى بجاى احمد اگر و، خاستند برمی

 تـا  بازنگشـتیم  آنجـا  از ما و، نداشت غفلت او از و بود او به نظرش پیوسته نیز پدرم گذشته آن از و )بودند

 ؛245و244ص، 2 ج،  ق1413، مفیـد ( »رفتیم آنجا از نیز ما آنگاه برفت و کرد کوچ ما میان از احمد که هنگامى

 داللـت  واقعـه  ایـن . )287ص، 48ج، ق1403، مجلسـی  ؛236ص، 2ج، ق1381، اربلـی  ؛309ص، ق1413، آملی طبري

 وجاهـت  از و بـوده  خـویش  اقرباي و خاندان و پدر احترام و توجه مورد(ع) موسی احمدبن که دارد امر براین

  . است بوده برخوردار جامعه در اجتماعی

(ع) رضا امام سوي به مردم هدایت دلیل به ایشان، احمد ام و(ع) کاظم موسی امام دامان در تربیت از گذشته

 و احتـرام  از(ع) جـواد  امـام  و(ع) رضا امام امامت به مردم هدایت و انحرافیهاي  فرقه تشکیل از جلوگیري و

 مشـتاقان  و عاشقان زیارتگاه امروزه شان شریف قبر که حدي تا است برخودار شیعیان نزد خاصی موقعیت

  . گیردمی قرار مداقه و بررسی مورد حدتوان در بزرگوار این فضایل بخش این در. باشد می(ع) بیت اهل

  (ع) رضا امام سمت به پیشرو و والیت حامی(ع) موسی احمدبن -3-1

 و(ع) کـاظم  موسـی  امام یعنی خود زمان امامت و والیت تابع خود زندگانی دوران تمام در(ع) موسی احمدبن

  . نمود درك(ع) موسی احمدبن به نسبت امامان این ویژة احترام از توان می را امر این که بودند(ع) رضا امام

 تقیه برابر در عباسی ستمگر حاکمان بر خروج و) شمشیر( سیف به قیام، را امامت شروط از که زیدیه فرقۀ

 ؛472: ق1409، کشی( ابوالسرایا قیام در(ع) موسی احمدبن شرکت بر مبنی کشی نقل دلیل به، دانند می امامیه

 حاکمـان  جـور  و ظلـم  برعلیـۀ  علنی قیام باب در ایشان تفکر و )103: ق1407، نجف ؛1/72: ق1376، روضاتی

 چون(ع) موسی احمدبن شخصِ شخصی فضائل و اعتقادي باورهاي براساس نیز و )سیاسی انگیزة( عباسی

 امامـت  بـه  معتقـد ، زهـد  و پارسـایی  و ورع، خداترسـی  چـون  صفاتی بودن دارا و معنوي و علمی اخالق

 از پـس : کـه  اسـت  آمـده  روایـی  و کالمـی  کتب براساس لیکن ؛)210: 1391، زاهدي( بودند موسی احمدبن

 امامـت  بـه  سـپس  و(ع) رضـا  امـام  امامت به، موجود قرائن بر بنا امامیه طایفه(ع) کاظم موسی امام شهادت

 امـر  در امامیـه  طایفـه  از برخـی  لـیکن . نمودند اقرار، بود ساله هفت کودکی که(ع) علی محمدبن أبوجعفر

  : شدند تقسیم فرقه سه به لذا و کرده پیدا اختالف، امامت
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 و دینـی  زعامت به را ایشان و شدند معتقد(ع) الرضا موسی بن علی أبوجعفرمحمدبن امامت به اي فرقه-1

 در جمعیت کثرت از که گفتند می )عشري اثنی=  امامی دوازده( قطعیه شیعه بدانها که پذیرفتند خود مذهبی

  . بودند برخوردار، دیگر فرق مقابل

 امامـت  بر مبنی را امامت نص و برگشته خود عقیدة از، بودند معتقد(ع) رضا امام امامت به که دوم دستۀ-2

 انـد  دانسته موعود مهدي را ایشان و کرده توقف(ع) رضا امام شهادت از پس و کردند رد خردسالشان فرزند

  . گفتند می واقفیه گروه بدین. نماید می اصالح را جهان و گردد برمی روزي که

 فرزنـد  چـون (ع) رضـا  امـام  از پـس  بودندکه معتقد و یافته اعتقاد(ع) موسى بن احمد امامت به سوم دستۀ-3

 و ورع، زهـد  حیـث  از که را(ع) موسی احمدبن، (ع)رضا امام برادران میان از، کند امامت تواند نمی خردسال

  . برگزیدند امامت به را بود سرآمد بقیه از ایمان

 به چراکه باشد؛ طفل امام نیست جایز که اند گفته، سن صغر علت به که بودند معتقد شیعیان، میان این از

 و کـرده  اشـاره  فرزندشان کم سن به، خویش حیات زمان در(ع) رضا امام طرفی از. است نرسیده بلوغ سن

 آیـات  امـام  حـرف  درستی بر و بود نموده اعالم شیعه بزرگان به را خویش فرزند امامت قرآن آیات بر بنا

 إِنِّی قالَ صبِیا الْمهد فی کانَ منْ نُکَلِّم کَیف قالُوا: «فرماید می تعالی حق که آنجا، گذاشته صحه مریم سورة

دبع اللَّه یآتان تابالْک ی ولَنعا جو دارد اشـاره  گهـواره  در(ع) عیسی گفتن سخن به که )3و 29: مریم( »نَبِی »و 

ناهآتَی کْما الْحبِینبـوت  و کتاب به خردسالی سن در دو هر که دارد اشاره(ع) نبی یحیی به که )12: مریم( »ص 

 امـام  نیـز  مباهلـه  ماجراي در و آورد ایمان(ص) پیامبراکرم به کودکی در )ع(علی امام اینکه و اند یافته دست

 اثبـات  جهـت  در معجـزه  خلـق  لـذا . بودنـد  طفل که درحالی داشتند؛ شرکت دو هر(ع) حسین امام و حسن

 دهد می علم بخواهد هرکه به خداوند و ندارد کاري پروردگار سوي از(ع) علی محمدبن امام والیت و امامت

 که بود زمان این در. )316 و 315ص، ق1413، مفید( باشد هشتادساله پیرمرد یا درگهواره طفل وي اینکه کما

 بـه  را مـردم  و ایستاد امام امر تابع، قاطعیت با ایشان(ع) موسی احمدبن نزد شیعیان از عظیمی خیل آمدن با

 از پـس  را امامیـه  میـان  در افتراق این دیگر سوي از. نمود راهنمایی و هدایت(ع) جواد امام برادرش فرزند

 جمـع  احمـد  ام خانۀ در بر مدینه در مردم که اند دانسته ق183 سال رجب در(ع) کاظم موسی امام شهادت

 اي وجهـه  و جالل صاحب شخصی را وي چون و آمد مسجد سوي به آنان همراه(ع) موسی احمدبن و شدند

 بـه  او بـا  لـذا  اسـت؛  پدرش از بعد امام او که کردند گمان، کردند مشاهده کرامات داراي و عبادي و دینی

 نهایـت  در ایی خطبه و رفت منبر باالي بر و گرفت بیعت آنان از(ع) موسی احمدبن پس. کردند بیعت امامت

 بـرادرم  بیعـت  در نیـز  مـن  و کردیـد  بیعـت  مـن  با شما همانا! مردم اي: گفت و خواند فصاحت و بالغت

 شـما  و مـن  بـر  و خداست ولی او و است پدرم از بعد خلیفه و امام او بدانید و هستم(ع) الرضا موسی بن علی

 شده او گفتۀ تسلیم، بودند حاضر که کسانی تمام و کنیم اطاعت، کرد امر ما به او هرآنچه که است واجب
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 خانـۀ  در بـر  و بود(ع) موسی احمدبن آنان پیشاپیش حالیکه در شدند؛ خارج مسجد از همگی خطبه از پس و

 بـراي (ع) رضا امام سپس. نمودند اعتراف(ع) رضا امام امامت بر و کردند بیعت او با و شدند حاضر(ع) رضا امام

 موسـوي  ؛48/308: ق1403، مجلسـی ( بـود  بـرادرش  خـدمت  در او، واقعـه  این از پس و کرد دعا دیگران و او

 منسوب وي به را احمدیه نام به اي فرقه ایی عده بعدها گرچه. )14 و 13: 1390، رستگار ؛7/10: 1377، بجنوردي

  . )60: ق1409، شبستري( ساختند

 و کاظم موسی امام( خویش زمان امام رهبري و والیت تابع آقا این: اوالً که شود می برداشت قضیه این از

 بـه  نسـبت  احترام و ادب با همراه برخورد و(ع) رضا امام به ایشان نزدیکی و قرابت این و بوده )(ع)رضا امام

وجاهـت  و شـجاعت  ثانیـاً ، است الهی مقام این به نسبت ایشان عمیق معرفت دهندة نشان، خود امر ولی 

 و کـرده  رشـد  خویش زمان امام سرپرستی تحت ایشان که چرا کند؛ می توجه جلب آقا این عملی و علمی

 مردم هدایت باعث و کردند نزدیک خویش زمان امام به را مردم بلکه خود؛ تنها نه کلمه واقعی معناي به

  . گردیدند

  اسالمی معارف و علوم در عملی و اخالقی کمال به وصول -3-2

 شـود؛  مـی  دیـده  روشـنی  به روایات در(ع) رضا امام بزرگوارشان برادر با (ع) موسی احمدبن صمیمیت و انس

 کمـاالت  اوج بـه  نفـس  تهـذیب  اثـر   بـر (ع) موسـی  احمدبن که شده ذکر روایی و تاریخی متون در چنانکه

 طـول  در و شـده  نائـل  عامه مردم براي آن تفسیر و قرائت علم ویژه به اسالمی علوم در عملی و اخالقی

 افـراد  رسای فهم و درك فراخور، آن واالي مفاهیم به و نموده ختم را قرآن بار هزاران از بیش خود زندگی

 از و گذراند می زمین وها  آسمان کنه در تفکر و عبادت به صبح تا راها  شب وي دیگر طرف از. گشت نائل

، آملـی  طبـري ( کـرد  آشـنا  اسـالمی  تعالیم با را آنان و آزاد را برده هزاران مدینه در خویش دسترنج حاصل

 کتاب صاحب امین سیدمحسن دیگر طرف از. )30/313: ق1409، حرعـاملی  ؛8/496: ق1414، قمی ؛310: ق1413

 ؛3/192: ق1406، امین( نوشت خویش مبارك دست با را قرآن مصحف هزار وي که: نویسد می الشیعه أعیان

   . )59: ق1409، شبستري

  (ع)معصوم امام از احادیث راوي -3-3

 فرزنـد  و امامـت  خاندان از خود که رو آن از و آمده می شمار به خود قوم فضالي از یکی(ع) موسی احمدبن

 روایـات  راوي و ناقل، اعتماد قابل و موثق شخصی عنوان به، بوده(ع) رضا امام برادر و(ع) کاظم موسی امام

 را چیزي توان نمی فراوان احادیث این از لیکن ؛)18: 1392، مـنش  عرفان( است اجدادش و پدر از ارزشمندي

 بـن  محمـد  از جعفـر  بن علی از موسی بن احمد نام به شخصی از روایت یک تنها و یافت امامیه کتب در

 در اینـرو  از. )5/102: ق1407، طوسـی  ؛4/406: ق1407، کلینـی ( اسـت  شده داده نسبت احمد به که آمده مسلم
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 نقـل  مـدح  برپایـۀ  متأخرین از برخی تنها و نیامده میان به سخنی وي از امامیه شناسی رجال اصلی کتب

 و تصریح وي توثیق بر حتی و اند شمرده حسن را وي حدیث، امین سیدمحسن و مفید شیخ سوي از شده

 ؛13/817: ق1406، کاشـانی  فـیض  ؛22/565: ق1413، اصفهانی بحرانی( اند آورده شمار به حدیث روایان جزء را او

  . )10و 7/9: 1377، بجنوردي موسوي

  بالغت و وري سخن -3-4

 و بالغـت  صـفت  و وري سـخن  هنـر  از منـدي  بهـره ، ع)(موسی احمدبن شخص کماالت و فضائل دیگر از

 خود سیاسی نقش ایفاي به و برده بهره خوبی به ویژگی این از توانست که است بیان و گفتار در فصاحت

 کـه  چـرا  بپـردازد؛ (ع) جـواد  امـام  اش برادرزاده و(ع) رضا امام برادرش امامت سوي به مردم هدایت زمینۀ در

 فصاحت و بالغت اعالي حد در(ع) موسی احمدبن که داند می زمانی را مردم هدایت خود کتاب در مجلسی

 در مجلسی که آنجا. شدند رهنمود(ع) رضا امام سوي به مردم سخنرانی همین براثر و پرداخت سخنرانی به

 مـردم ، ق183 سـال  رجـب  در(ع) کاظم موسی امام شهادت از پس: که کند می نقل بحارااالنوار خود کتاب

 را وي چـون  و آمـد  مسـجد  سـوي  به آنان همراه(ع) موسی احمدبن و شده جمع احمد ام خانۀ در بر مدینه

 امام او که کردند گمان، کردند مشاهده کرامات داراي و عبادي و دینی ايوجهه و جالل صاحب شخصی

 بـاالي  بـر  و گرفت بیعت آنان از(ع) موسی احمدبن پس. کردند بیعت امامت به او با لذا است؛ پدرش از بعد

 کردیـد  بیعت من با شما همانا! مردم اي: گفت و خواند فصاحت و بالغت نهایت در ایی خطبه و رفت منبر

 ولی او و است پدرم از بعد خلیفه و امام او بدانید و هستم(ع) الرضا موسی بن علی برادرم بیعت در نیز من و

 حاضـر  کـه  کسانی تمام و کنیم اطاعت، کرد امر ما به او هرآنچه که است واجب شما و من بر و خداست

 آنـان  پیشـاپیش  حالیکـه  در شـدند؛  خـارج  مسـجد  از همگـی  خطبـه  از پس و شده او گفتۀ تسلیم، بودند

(ع) رضـا  امـام  امامـت  بـر  و کردنـد  بیعـت  او با و شدند حاضر(ع) رضا امام خانۀ در بر و بود(ع) موسی احمدبن

 بود برادرش خدمت در او، واقعه این از پس و کرد دعا دیگران و او براي(ع) رضا امام سپس. نمودند اعتراف

  . )48/308: ق1403، مجلسی(

   آگاهی و دانش -3-5

 در حرکـت  جهـت  در دانـش  و علم از برخورداري، فضیلتی صاحب و عاقل انسان هر خوبهاي  ویژگی از

 اهل خانۀ در اسالمی عقاید و اصول یادگیري با(ع) موسی احمدبن، میان این در. است زندگی درست مسیر

 بـر  امـام  سوي به را مدینه مردم خوبی به توانست )(ع)رضا امام و(ع) کاظم موسی امام برادرش و پدر( بیت

 اي اهانـه وخیرخ کارهـاي  بـه ، گونـه  الهی معارف کسب و آگاهی و دانش همین براثر و کند راهنمایی حق

  . )59: ق1409، شبستري( نماید اقدام بردگان کردن آزاد و قرآن قرائت چون
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   نتایج

 ویـژه  بـه  و مـردم  بـراي  بسـیاري  برکـات  و خیرات منشأ همواره الشأن عظیم امامزادگان وجود

 معظـم  مقـام  فرمـایش  بـه  توجـه  بـا  رو ازایـن . است بوده(ع) بیت اهل خاندان مشتاقان و شیعیان

 بررسی به، مکانی و زمانی شرایط و پژوهشی منابع مقتضاي  به تا شدیم آن بر )العـالی  مدظله(رهبري

 موسـی  امـام  فرزندان از شاهچراغ به معروف(ع) موسی احمدبن فضائل و اقدامات و زندگانی سیر

 در که گردید مشخص، موجود تحقیقات و منابع به توجه با. بپردازیم(ع) رضا امام برادر و(ع) کاظم

 امـام  بالفصـل  فرزنـدان  از ایشان که کرد بیان تأجر به توان می(ع) موسی احمدبن انتساب باب

 بـا  و یافـت  تربیـت  هفـتم  امـام  خانۀ برجستۀ زنان از احمد ام دامن در که بوده(ع) کاظم موسی

 زمـانی  حسـاس  برهـۀ  در توانست(ع) رضا امام بزرگوارش برادر و پدر علمی مکتب از مندي بهره

 افتـراق  تشـیع  و کرده توقف هفتم امام از بعد امام بر ایی عده که زمانی، هجري دوم سدة اواخر

 هـدایت (ع) رضـا  امام سوي به را مردم آگاهی و علم و خود کالم فصاحت و هوشمندي با، یافت

 بـا ، بـود  دیـن  در پارسـایی  و زهد و اخالقی برجستۀ صفات داراي چون، دیگر طرف از و نماید

 باعـث  و نمایـد  آشـنا  اسـالمی  برتر تعالیم با و بخشید آزادي را بردگان خود دسترنج از استفاده

  . گردد منطقه روز آن جامعه در اسالمی تمدن و فرهنگ گسترش

، علمی و جدید تحقیقات و تاریخی مختلف منابع از(ع) موسی احمدبن زندگانی سیر واکاوي از پس بنابراین

 احادیثی که دانست برجسته محدثی و فقیه، عالم ایی چهره عنوان به را(ع) موسی بن احمد شخصیت توان می

 ظلم علیۀ بر جهادي روحیۀ داشتن باایشان  کشی نقل به بنا اینکه دوم و نماید نقل خود اجداد و پدر از را

 خـان  قتلغ یعنی مأمون طرف از شده منصوب والی برعلیۀ مسلحانه قیام به دست، عباسی حاکمان ستم و

 جامعـۀ  در قسـط  و عـدالت  برقراري و نبوي سنت اجراي و بیت اهل حق احقاق مسیر در و زده شیراز در

 در فرهنگـی  و سیاسـی  نگاه از اهمیت حائز و فرهیخته ایی چهره عنوان به و کرد فدا را خود جان اسالمی

 میـان  در(ع) بیـت  اهـل  عقایـد  نشـر  و فرهنگی و سیاسی رونق موجب و کرده ایفا نقش هجري دوم سدة

  . گردد شیعیان

 مـزارات  سـایر  نیـز  و ایران در(ع) بیت اهل حرم ینسوم عنوان به شیراز در ایشان مرقد نیز امروزه اینرو از

 اهـل  دوسـتداران  و شـیعیان  زیارتگـاه  و مأمن عنوان به...  و اسفراین و بلخ، تفرش در ایشان به منسوب

  . است مندان حاجت و درماندگان براي ملجایی و بوده بزرگداشت و احترام مورد(ع) بیت
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  مآخذ و منابع

  . عالمه نشر: قم، طالب ابی آل مناقب. )ق1379( .علی بن محمد، مازندرانی آشوب شهر ابن -

 رسولی سیدهاشم تحقیق، االئمه معرفه فی الغمه کشف. )ق1381(.عیسی بن علی، اربلی -

  . هاشمی بنی: تبریز، محالتی

  . للمطبوعات دارالتعارف: بیروت، الشیعه أعیان. )ق1406(.سیدمحسن، امین -

 و اآلیات من واألحوال المعارف و العلوم عوالم. )ق1413( .نوراهللا بن عبداهللا، اصفهانی بحرانی -

، موحدابطحی محمدباقر تحقیق، )الجواد اإلمام إلى النساء سیدة مستدرك( األقوال و األخبار

  . عج)( مهدي امام مؤسسۀ نشر: قم، 1چ

، بحرالعلوم سیدمحمدصادق تحقیق و مقدمه با، العلویه سرالسلسله. )ق1381(. ابونصر، بخاري -

  . الحیدریه مکتبه: نجف

 احمدبن دوران فرهنگی وضعیت و تاریخی مهم حوادث«. )1397(. علیرضا، جهرمی بهادري -

-49صص، اول شمارة، اول سال، دینی فرهنگ رهیافت فصلنامه: شیراز، »چراغ شاه(ع) موسی

73 . 

: تهران، 1چ، )(عرضا امام حضرت زندگی و شخصیت ابعاد. )1392( .دیگران و احمد، پاکتچی  -

 –. (ع)رضا امام المللی بین بنیاد کاريمه با و(ع) صادق امام دانشگاه نشر

 . اسراء نشر: قم، حسینی نهضت پرتو در عقل شکوفایی. )1388( .عبداهللا، آملی جوادي -

پایان ، شیراز به(ع) شاهچراغ موسی احمدبن حضرت هجرت آثار و علل .)1390(. هاجر، راستی -

 . اسالم تاریخ ارشد کارشناسی، شیراز دانشگاه: شیراز نامه ي کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

، 1چ، (ع)کاظم موسی بن احمد األعاظم سیدالسادات: چراغ شاه. )1390( .محمدحسین، رستگار -

 . مصطفوي ادیب نشر: شیراز

 احمدبن شخصیت و سیره تأثیر«. )1397( .سادات راضیه، چین شکوفه و نجمه، رضوي -

، دوم شمارة، اول سال، دینی فرهنگ رهیافت فصلنامه: شیراز، »زندگی سبک بر(ع) موسی

 . 62-47صص

 . جاوید نشر: اصفهان، األنساب جامع. )ق1376( .سیدمحمدعلی، روضاتی -

 تاریخ در آنها نقش و(ع) کاظم موسی امام فرزندان احوال بررسی. )1390( .سیدیاسین، زاهدي -

 . ص)( العالمیه المصطفی جامعه نشر و ترجمه المللی بین مرکز: قم، 1چ، تشیع

 . 111-90صص، 5 شمارة، تاریخ سخن فصلنامه، قم، موسی احمدبن. )1388(. _________ -

 تحقیق، زوارالمزار عن األوزار حط فی شداألوزار. )1328( .أبوالقاسم الدین معین، جنیدشیرازي -

 . اسالمی شوراي مجلس نشر: تهران، آشتیانی اقبال عباس و قزوینی محمد
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 رویکرد با(ع) موسی احمدبن قیام در تأملی«. )1397( .فاطمه، خادمی و البنین ام، چابکی -

 . 85-75صص، اول شمارة، اول سال، دینی فرهنگ رهیافت فصلنامه: شیراز، »سیاسی

 . (ع)البیت آل مؤسسۀ نشر: قم، 1چ، الشیعه وسائل. )ق1409( .حسن محمدبن، حرعاملی -

 احمدبن شخصیتی ابعاد شناخت و بررسی«. )1397( اهللا روح، آدینه و سمانه، شاهرودي -

-33صص، اول شمارة، اول سال، دینی فرهنگ رهیافت فصلنامه: شیراز، »چراغ شاه(ع) موسی

47 . 

: مشهد، 1چ، )(عکاظم موسی اإلمام ألصحاب التراجم احسن. )ق1409( .عبدالحسین، شبستري -

 . (ع)الرضا لإلمام العالمی مؤتر نشر

: قم، عطایی محمدرضا ترجمۀ، )(عکاظم امام زندگانی از تحلیلی. )1369( .باقر، قرشی شریف -

 . (ع)رضا امام جهانی کنگرة نشر

 سیاسی شناسی جریان و تحلیل، تبیین: شب خورشید. )1391(. اهللا نعمت، فروشانی صفري -

 . رضوي قدس آستان نشر: مشهد، 3چ، )(عرضا امام معاصر اسالمی جامعه

 . بعثت نشر: قم، اإلمامه دالئل. )ق1413( .رستم بن جریر محمدبن، آملی طبري -

 . اسالمیه نشر: تهران، 3چ، الهدي بأعالم الهدي إعالم. )ق1390( .حسن بن فضل، طبرسی -

 . اإلسالمیه دارالکتب: تهران، 4چ، األحکام تهذیب. )ق1407(. حسن محمدبن، طوسی -

هاي  پژوهش دفتر نشر: تهران، 1چ، شاهچراغ موسی احمدبن. )1392(. جلیل، منش عرفان -

 . فرهنگی

 . امیرکبیر نشر: تهران، 1چ، موسوي مهاجران. )1391(. __________ -

 . شناسی فارس بنیاد نشر: شیراز ،(ع)موسی احمدبن قیام و زندگی. )1377(. __________ -

 آیت کتابخانه نشر: قم، الطالبیین أنساب فی المجدي. )ق1409(. محمد بن علی، نسابه عمري -

 . مرعشی اهللا

 . سوم چاپ، امیرکبیر نشر، تهران، ناصري فارسنامه. )1382(. حسن بن حسن، فسایی -

 . امیرکبیر نشر: تهران، 3چ، عجم آثار. )1377(. جعفر بن محمدنصیر، شیرازي فرصت -

 امام کتابخانۀ نشر: اصفهان، الوافی. )ق1406(.مرتضی بن محمدحسن، کاشانی فیض -

 . (ع)امیرالمؤمنین

 وقف فصلنامه، تهران، شاهچراغ به معروف موسی احمدبن امامزاده. )1385( .حسین، قرچانلو -

 . 33-23صص، 53 شمارة، جاودان میراث

 . اسوه نشر: قم، 1چ، البحار سفینه. )ق1414(.عباس، قمی -

 حسن محمدبن تحقیق، )الرجال معرفه اختیار( کشی رجال. )ق1409(.عمر محمدبن، کشی -
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 . مشهد دانشگاه نشر: مشهد، 1چ، مصطفوي حسن تصحیح، طوسی

 مدفن و شخصیت پیرامون جامع و نو پژوهشی( شیراز آفتاب. )1390( .اکبر علی، کالنتري -

 . شیراز دانشگاه نشر: شیراز، 1چ، )چراغ شاه به معروف موسی بن احمد حضرت

 . اإلسالمیه دارالکتب: تهران، 4چ، کافی. )ق1407( .یعقوب محمدبن، کلینی -

 . العربی التراث دارإحیاء: بیروت، 2چ، بحاراألنوار. )ق1403( .محمدباقر، مجلسی -

 سیدهاشم تحقیق، الرسول آل اخبار شرح فی العقول مرآه. )ق1404(. __________ -

 . اإلسالمیه دارالکتب: تهران، 2چ، محالتی رسولی

هاي  سده اشعار آینه در(ع) موسی احمدبن حضرت مرقد و نام انعکاس«. )1395( .محمد، مرادي -

 . شانزدهم شمارة، چهارم سال، رضوي فرهنگ فصلنامۀ: مشهد، »دهم تا هشتم

 کنگرة نشر: قم، 1چ، العباد علی حجج اهللا معرفه فی اإلرشاد. )ق1413( .محمد محمدبن، مفید -

 . مفید شیخ

 نشر: قم، 1چ، میرشریفی علی تحقیق، المختاره الفصول. )ق1413( ____________ -

 . مفید شیخ کنگرة

، 2چ، موسی احمدبن ذیل: اسالمی بزرگ المعارف دائره. )1377( .کاظم، بجنوردي موسوي -

 . اسالمی بزرگ المعارف دائره مرکز نشر: تهران

 علمی نشر: تهران، 3چ، شعار جعفر تحقیق، یمینی تاریخ. )1374( .أبوالشرف، جرقادقانی ناصح -

 . فرهنگی و

 مؤتر نشر: مشهد، 1چ، )(عالرضا اإلمام اصحاب و لرواه الجامع. )ق1407( .محمدمهدي، نجف -

  . (ع)الرضا لإلمام العالمی

  


