
  

  (ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم بررسي و شناخت ابعاد شخصيتي 
  ١سمانه شاهرودي

  ٢روح اله آدينه 

  چكيده
و محمـدبن   (ع)ه با هدف اهميت و محوريت شناخت شخصيت حضرت احمد بـن موسـي  اين مقال
بي ترديد زيارت امامزادگـان هرگـاه از سـر معرفـت و بـا بصـيرت و       . نگاشته شده است (ع)موسي

است كه اين چنين عهـد و پيمـاني در شـناخت     (ع)آگاهي باشد به مثابه تجديد پيمان با اهل بيت
زادگان به سـبب   وجود ائمه و امام. و گسترش تشيع نقش مهمي دارداهداف و رسالت ائمه اطهار 

بلكه بعد از آن نيـز  ، واالي انساني و مرتبه وجودي آنان نه تنهادر زمان حيات جايگاه و شخصيت
اسـالم بـه وجـود و    كه ست ا دنيوي و اخروي زيادي به همراه دارد و به سبب اين بركات بركات

در اين مقاله بـه بررسـي ابعـاد    . تأكيد داشته است ر زندگي انسانلزوم زيارت و پرداختن به آن د
و وقـايع تاثيرگـذار در زنـدگي آن     (ع)و محمـد بـن موسـي    (ع)شخصيتي حضرت احمد بن موسـي 

يي از سـيره  هـا  پـردازيم و همچنـين گوشـه    مي بزرگواران و همچنين نقش ايشان در تاريخ تشيع
نتايج . آوريم مي انندگان محترم به رشته تحرير دررفتاري آن حضرات را در حوزه اخالق براي خو
زيـارت و فلسـفه زيـارت    تعريف جامع و كـاملي از  : مورد انتظار كه برخي به دست آمد عبارتند از

و  (ع)خت توام با معرفت نسبت به حضـرت احمـد بـن موسـي    شنا، ائمه و امام زادگان و اهل قبور
و امامزادگان ديگر در سراسـر   (ع)احمدبن موسيوجود ارتباط بين قيام حضرت  ،(ع)محمدبن موسي

  . آيد مي ايران و چند نتيجه ديگر كه طي مطالعه نوشتار به دست
 زيارت، چراغ شاه، (ع)محمدبن موسي ،(ع)احمد بن موسي ،(ع)امام موسي كاظم: ها كليد واژه
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 مقدمه

شكنجه و آزار حاكمان سـتمگر  از ظلم و ستم بسيار و  )ص( روزگاري مهاجراني غريب از سالله پاك پيامبر
زيارتگاه و پناهگـاه مـردم ايـن    ، دانستند و امروز آرامگاه آنها مي به دياري پناه آوردند كه آن را مأمن خود

ي آنها موهبتي بود از جانب خداوند و به مردمـي عطـا شـد كـه     ها حقا كه خيرات و خوبي. سرزمين است
ميراث گرانبها به خوبي محافظت كردند و با الهام گـرفتن   لياقت آن را داشتند و طي قرون متمادي از اين

از معماري و هنر اصيل ايراني مرقدهاي زيبـايي برافراشـتند كـه راز مانـدگاري ايـن زيارتگاههـا سـيرت        
وجود اين بقاع متبركه عـالوه  . باشد كه با حيات معنوي مردم ايران درآميخته است مي پرفيض درون آنها

. باشـد  مـي  نوي باعث همبستگي و وحدت اقوام ايراني و سـاير مسـلمانان جهـان   بر فيوضات و بركات مع
كند كه كمتر بـه سـمت گمانـه و احتمـال بـرود و از ميـان        مي نگارنده در اين تحقيق تمام تالش خود را

  . است بيان نمايدتر  ابهامات و احتماالت آن را كه به حقيقت نزديك

  زيارت – 1
  معناي لغوي زيارت 1-1

، زيـارت كسـي  ، عـرف  درچيزي يا كسي را كردن اسـت و  ) آهنگ( قصد به معناي ميل و لغت در زيارت
) »زور«واژه ، المصـباح المنيـر  (. گرفتن با وي انس و تعظيم عبارت است از آمدن نزد او به قصد تكريم و

الم و غيـر آنـان بـا حضـور در      ، اهل قبور زيارت) 305ص، 1375، 2ج، طريحـي ( اعم از معصومين عليهم السـ
، ق1417، 2ج، امليعـ ( . يابـد  دادن بـر آنـان تحقـق مـي     سالم آنان به قصد گراميداشت ايشان و دفن محل
تعـالي    عجل اللّـه  امام زمان م از راه دور و نيز زيارتعالوه بر آن به زيارت معصومان عليهم السال) 23ص

بـه زيـارت   ، »زائر« به زيارت كننده. شده است اطالق فرجه با توجه كردن و سالم دادن به ايشان زيارت
گوينـد؛ چنـان كـه بـه كلمـاتي كـه        »مـزار « مـزور  و محل دفـن  كانم و به زيارت و نيز» مزور«شونده 

اطـالق  » زيـارت «، عاشورا و زيارت جامعه كبيره همچون، دشون معصومان عليهم السالم بدانها زيارت مي
  1. شود مي
 زيارت معناي اصطالحي 1-2

بـه   عبادي زيارت عملي: چنين تعريف كرد را توان اصطالح ديني زيارت مي، روايي بنابر كاربردهاي منابع
معناي حضور در پيشگاه پيشوايان ديني يا اشخاص محترم يا نزد قبور آنان يا ديدار از مكـاني مقـدس يـا    

زيارت دو سوي دارد كه يك سـوي  . است ي يا اداي احتراممحترم براي اظهار ارادت و كسب فيض معنو
. را نيز زيارت گويند كعبه سوي ديگر الزم نيست كه انسان باشد و بدين رو ديدار. است مؤمن آن شخص
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بدين ترتيب زيارت قبـور مـؤمنين نيـز در    . زنده و در دنيا باشد، شونده همچنين الزم نيست شخص زيارت
  . گيرد اين تعريف جاي مي

 زيارتفلسفه  1-3

اسـت و  كند قـانوني كـه ثابـت و پابرج    مي زيارت از جمله حقايق معنوي است كه از قانون خودش تبعيت
دهد در روايات بسياري داريـم كـه    مي زيارت زائر و مزور را تحت تاثير يكديگر قرار. كند مي هميشه عمل

همچنين به ياد مرگ افتـادن و  ... شوند و مي به زيارت اموات برويد اموات از اثر حضور شما چنين و چنان
كسـي  . گذارند مي كه اموات بر زائرينتاثير مثبتي است ، بيزاري از دنيا كه ارمغان هميشگي قبرستانهاست

گيرد اينها آثار واقعي زيـارت   مي كه دلتنگ عزيز از دست رفته است بيش از هر جايي در كنار مزار او آرام
رابطه اثر پذيري در زيارت دوسويه است مگر اينكه يكي ، بنابراين. تواند منكر آن باشد نمي است كه كسي

در . ي اطرافيان قرار نگيـرد ها و تحت تاثير نقص) ينجا مزور منظور استدر ا( از طرفين انسان كامل باشد
 شـود و رابطـه تاثيرگـذاري يكسـويه و بـه نفـع زائـر        مي اين فرض زائر تاثير پذيرمطلق و مزور تاثيرگذار

يعنـي همـانطور كـه    . ي بهشت اسـت ها از بقعهاي  در روايات داريم كه آرامگاه اولياي الهي بقعه. گردد مي
حرمهـاي  ، است... محل وصال حقيقي به خداوند و سالمت و امنيت نفس و برآورده شدن آرزوها وبهشت 

كسي كه آرامـش  . شود مي اولياي الهي نيز اين چنين است و تا اين اندازه موجب صفاي روح و شفاي دل
. ديد نظـر كنـد  پذيرد بايد در رفتار و زيارت خود تج نمي كند و تاثير نمي روحاني را در حرم اهل بيت درك

اى ابا الحسن خداوند قبر تو و قبور فرزنـدان تـو را   : رسول خدا خطاب به اميرالمومنين عليه السالم فرمود
  ) 383ص، 1379، ديلمي(. گرداند هاى بهشت مى اى از بقعه بقعه

   (ع)شخصيت و فضايل احمد بن موسي -2
 (ع)فرزند بزرگـوار امـام موسـي كـاظم    ، عاظمو سيدالسادات اال چراغ شاهملقب به  (ع)ضرت سيد امير احمدح

عليهمـا  ( حضرت احمد بـن موسـي  . باشند مي پسران امام هفتم عليه السالم بنا به مشهور نوزده نفر. است
. خوانـده ميشـد متولـد گرديدنـد     »ام احمـد «ز يك مادر كه ا) عليهما السالم( و محمد بن موسي) السالم

 در فضـيلت احمـد بـن موسـي    . محبوبترين و داناترين بودند (ع)ظماحمد در ميان همسران امام موسي كا ام
و در ميـان فرزنـدان    (ع)آن جناب پس از برادر گرامي خود امام رضا. است يبسيار انسخن) عليهما السالم(

، بـه طـور كلـي از آنچـه نسـب شناسـان      . از شخصيتي بس واال و صفاتي نيكو برخوردار بود (ع)امام كاظم
عليهمـا  ( مولفان و نويسندگان در خصـوص احمـد بـن موسـي    ، مورخان، محققان، نمحدثا، علماي رجال

صـاحب ثـروت و   ، پرهيزگـار ، صالح، فاضل، شجاع، آيد كه او كريم مي بر، اند و فضايل وي نوشته) السالم
تا صبح به عبادت مشـغول   ها شب. بزرگوار و با عزت بوده و نزد پدرش منزلتي خاص داشته است، منزلت

شـيخ مفيـد   . دقرآن بسيار نوشت و شخصي موثق و راوي احاديث زيادي از نياي خود بـو  ، قلم خود با، بود
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 حضـرت احمـد بـن موسـي    «: فرمايـد  مـي  در شرح حال حضرتش) ارشاد( عليه الرحمه در كتاب خود بنام
را دوست او ) عليهما السالم( كريم و پرهيزگار بود و حضرت موسي بن جعفر، جليل القدر) عليهما السالم(

  ) 273ص، ق1413، مفيد( ». به او بخشيد »بسيره«داشت و مزرعه خود كه معروف بود به  مي و مقدم

  كرامت و سخاوت 2-1
را به عنوان مردي كريم و اهل جود و  (ع)جناب احمد بن موسي بسياري از تذكره نويسان و رجال شناسان

دربـاره او  » جـامع الـرواه  «و » نقـدالرجال « شيخ مفيد و نيـز صـاحبان كتابهـاي   . اند سخاوت معرفي كرده
 (ع)احمـد بـن موسـي   . اعتق الـف مملـوك  ) رضي اهللا عنه( ان احمد بن موسي: و يقال... كان كريما« : اند نوشته

  ) 244ص، ق1413، مفيد(. هزار بنده خريد و در راه خدا آزاد نمود ايشانگويند  مردي كريم و بخشنده بود و
  وريدانش و آگاهي و سخن  2-2

مردي سخن ور و برخوردار از صـفت بالغـت و صـفاحت بـوده      (ع)بر اساس برخي شواهد احمد بن موسي
فاضال مـن أحـب ابنـاء موسـي     ... كان«و » . او عالمي برجسته بود، عالما نبيال... كان«: تعبيراتي مانند. است
و از مورد  (ع)امام موسي كاظماو شخصيتي با فضل و از محبوب ترين پسران  ،(ع)و أوثقهم بعدالرضا (ع)كاظم

هزار جلد ، با دست مبارك خود، كتب ألف مصحف بيده المباركه«، ». بود (ع)وثوق ترين آنان پس از امام رضا
همه داليل روشني بر مراتب دانش و  (ع)و تعبيرات مشابه ديگر در حق احمد بن موسي “قرآن كتابت نمود

  ) 22ص، ق1390، يخوانسار(. آگاهي و تالش علمي آن جناب است

  شجاعت 2-3
، آن حضرت در مبارزه با سربازاني كه به فرمان مامون جهت مواجهه با ايشان و جمعيت همـراه آمـده بودنـد   

كـه سـربازان مزبـور بـه منظـور بـه زانـو درآوردن وي و        اي  به گونـه ، رشادت و دالوري بزرگي نشان دادند
بـه  ، صاحب اعيـان الشـيعه   (ع)به اين صفت احمدبن موسيدر اشاره . شدند ها همراهان متوسل به برخي حيله

كـان  «: كنـد  مي رون نيشابوري كه از نسب شناسان برجسته زمان خود است نقلها نقل از ابوجعفر محمد بن
حسن بن محمد بن يحيـي بـراي مـن حـديث كـرد از      ) 308ص، ق1357، عاملي( »احمد بن موسي كريما شجاعا

پـدرم بـا   : گفـت  مـي  كـه ) عليهما السالم( فرزند حضرت موسي بن جعفرشنيدم از اسماعيل : جدش كه گفت
) عليهمـا السـالم  ( فرزندان خود از شهر مدينه بسوي برخي از اموال خود بيرون رفت و با احمـد بـن موسـي   

جنـاب   بيست مرد از خدمتگزاران و خادمين پدرم همراه بودند و چنان مراسـم احتـرام و ادب نسـبت بـه آن    
نشسـتند و چـون    مـي  نشست آن بيست تـن  مي) عليهما السالم( كه هرگاه احمد بن موسي آوردند مي بجاي

 داشت و باطناً به وي مهـر  مي در چنين شرايطي پدرم احمد را قلباً چنان دوست. ايستادند مي برمي خاست بپا
و محبـت   گرديد پدرم مخفيانه با گوشه چشم بـر او نگاههـاي گـرم    مي ورزيد كه چون احمد از پدر غافل مي
. گشـت  نمـي  شديم تا اينكه احمد از جمع ما خـارج  نمي نمود و چشم از وي برنمي داشت و ما متفرق مي آميز
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بـرد و او را   مي را يكي از فضالي عصر خود نام) عليهما السالم( احمد بن موسي، محمد كشي در كتاب خود
  ) 237ص، ق1413، مفيد(. استنقل كرده شمارد كه احاديث زيادي از پدر و اجداد بزرگوارش  مي از محدثاني

    واليت مداري و دفاع از امامت 2-4
دهد وي حقانيت امامـت و واليـت را بعـد از     مي در دست است كه نشاناي  در اين مورد گزارشات ارزنده

از  (ع)و مردم مدينه با علـي بـن موسـي الرضـا     (ع)بيعت احمد بن موسي. شهادت پدرش آشكار ساخته است
) 99و 98ص، 1391عرفان مـنش  (. نقل شده است (ع)يي است كه در فضايل احمد بن موسيها وايتمهمترين ر

مرز هسـتند يعنـي اينكـه در گوشـه و      ها بي بعضي شخصيت«: فرمايند مي دستغيب اهللا سيدعلي اصغر آيت
و  هـا سـر تعظـيم فـرود آورده     كنار عالَم هستي هر انساني كه داراي معرفت و بينش باشد نسـبت بـه آن  

هاي بدون مرز امين واليت  عنوان الگوي كرامت و فضيلت قبولشان دارد كه يك نمونه از اين شخصيت به
ازلحاظ مقامات عاليه  (ع)نظر از پيوندهاي نسبي به پيامبر و ائمه هستند كه صرف (ع)حضرت احمد بن موسي

 سـربلند  واليت داري امانت امتحان در ويژه به حضرت آن. اند انساني و خصوصياتي كه اوليا اهللا دارند شهره
اي بود كه افراد زيادي خواستار واليت و امامـت ايشـان بودنـد و     گونه رج شد كه شرايط زمان ايشان بهخا

شـد؛ امـا    ساز عالَم اسالم افزوده مي هاي مشكل اي بر فرقه فرقه، دادند اگر ايشان چنين كاري را انجام مي
. ام شدن را تبيين كرد كه امام بعدي را بايد الزاماً امام قبلي تعيين كندداري نموده و شرايط ام ايشان امانت

هـاي الهـي در حـق خـود را بـاور كنـيم و اگـر كسـي درجـايي           بايد قدردان آنچه داريم باشـيم و عطيـه  
هاي بيشتري نسبت به ما دارد آن را كتمان نكنيم و اين درسي است كه از حضـرت احمـد بـن     شايستگي

 1». يمگير مي (ع)موسي

و مسـاله امامـت    (ع)پيدايش فرق شيعه بعد از شهادت حضرت امام موسـي كـاظم   -3
   )ع(احمدبن موسي

الزم است به طور اجمالي بـه بررسـي فـرق مختلـف بعـد از       (ع)براي بررسي مساله امامت احمدبن موسي
، ن آن حضـرت در ميـان پيـروا   (ع)پس از شهادت امام موسي كـاظم . بپردازيم (ع)شهادت امام موسي كاظم

 : يي به وجود آمد كه عمده ترينشان عبارتند ازها اختالف و چند دستگي پيدا شد و فرقه

دانيم كه امام رحلت كرده يا در قيد  نمي اين گروه در رحلت امام شك ورزيدند و گفتند كه ما: موسويه -1
اريـم و بـه رحلـت وي    رون رفته ولي بيرون نيامده و در رحلـت وي ترديـد د  ها امام به زندان. حيات است

بودند به موسويه معروف شدند و برخـي   (ع)دهيم و چون چشم به راه حضرت امام موسي كاظم نمي گواهي
 ) 29ص، 1396، عرفان منش(. اند نيز ناميده» ممطوريه«يا » ممطوره«از منابع آنها را 

                                                            
1 http: //fars. farsnews. com/news/ 
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بيشـتر گـرايش مـادي     بودنـد و  (ع)از كارگزاران مالي امام موسـي كـاظم  اي  اين گروه كه عده: واقفيه -2
داشتند؛ رحلت امام را منكر شدند و آن حضرت را مهدي ناميدند و سلسـله امامـت را در حضـرت موسـي     

 ) 89ص ، 1391عرفان منش (. ختم كردند تا با رواج اين عقيده اموال امام را نزد خود نگاه دارند (ع)كاظم

و داليل و شواهد  (ع)جه به وصيت امامشد با تو  گروه كه بخش اعظم شيعيان را شامل مي يك: قطعيه -3
. را پذيرفتند و وي را به عنوان امام هشتم تأييد نمودند  (ع)علي بن موسي الرضا، امامت فرزند ايشان، كافي

عرفـان مـنش   (. شد به نام قطعيه مشهور شـدند  را هم شامل مي (ع)اصحاب امام كاظماين دسته كه بزرگان 
  ) 89ص، 1391

نوراني برخوردار بود و اي  از سيمايي ملكوتي و چهره (ع)به دليل اينكه احمد بن موسي گروهى: احمديه -4
معتقـد بـه امامـت     ،آگاهي نداشتند (ع)در مورد امامت امام رضا (ع)به سبب اينكه از وصيت خاص امام كاظم

 . برطرف گرديد (ع)گرچه اين شبهه با روشن گري به موقع حضرت احمد بن موسي. ايشان شدند

     (ع)پذيرش امامت احمد بن موسي-4
شـدند و بـه    (ع)قائل به امامت احمد بن موسي (ع)از شيعيان بعد از امامت حضرت امام موسي كاظماي  عده

شك كردند و گفتند كه او به خـاطر كمـي سـن شايسـته      (ع)ضاامامت برادرش حضرت علي بن موسي الر
ي ديگـري چـون   ها ي سياسي و يا انگيزهها عالوه بر انگيزه. امامت نيست و به راههاي امامت آشنا نيست

 (ع)باورها و تصورات آن دسته از شيعيان كه احمد بن موسي را به عنوان وصي حقيقي امام موسـي كـاظم  

 هركدام به تنهـايي  ،(ع)ن توجه به فضايل و عظمت و شخصيت احمد بن موسيكردند و همچني مي قلمداد
ي هـا  اگرچه تصـوير شـفافي از انگيـزه   . محسوب شود (ع)تواند عاملي براي جانبداري از احمد بن موسي مي

اسـتمرار و دوام   (ع)هواداران آن حضرت نداريم ولي مسلم اين است كه اعتقاد به امامت احمد بـن موسـي  
ي منفي آن حضرت نسبت به طـرح امامـت   ها افت كه اين ناپايداري را بايد در مواضع و واكنشچنداني ني

البته واضح است كـه  . جستجو كرد (ع)وي و اصرار بر واليت برادر بزرگوارش حضرت علي بن موسي الرضا
 )(عو جانبداري گروهي از امامـت وي نـه تنهـا از منزلـت احمـد بـن موسـي        (ع)گرايش به احمد بن موسي

  . باشد مي كاهد بلكه مبين عظمت روحي و فضيلت معنوي وي نمي
   (ع)و مردم مدينه با علي بن موسي الرضا (ع)بيعت احمد بن موسي 4-1

مـردم بـه در   ، چون خبر شهادت حضرت موسي كاظم عليه السالم امام هفتم شيعيان در مدينه شايع شـد 
گرد آمده و حضرت سيد مير احمد را بـا خـود بـه    » احمد بن موسي« چراغ شاهمادر حضرت ، احمدام  خانه

زيرا از جاللت قدر و شخصيت بارز و اطالع بر عبادات و طاعات و نشـر شـرايع و احكـام و    ، مسجد بردند
گمان كردند كه پس از وفـات پـدرش   ، ظهور كرامات و بروز خوارق عادات كه در آن جناب سراغ داشتند

هـت  ن جبه همي. است» احمد«بحق و خليفه آن حضرت فرزندش امام موسي بن جعفر عليه السالم امام 
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، سـپس بـر منبـر بـاال رفـت     ، در امر امامت با حضرتش بيعت كردند و او نيز از مردم مدينه بيعت بگرفت
آنگاه تمـامي حاضـرين را مخاطـب سـاخته و     ، در كمال فصاحت و بالغت انشاء و قرائت فرموداي  خطبه

مـن  ، همچنان كه اكنون تمامي شما در بيعت مـن هسـتيد  : سازند و فرمودخواست كه غائبين را نيز آگاه 
امـام و  » علـي «بدانيـد بعـد از پـدرم بـرادرم     ، باشـم  مي خود در بيعت برادرم علي بن موسي عليه السالم

بر من و شما فـرض  ، و از جانب خدا و رسول صلي اهللا عليه و آله و سلم او. بحق و ولي خداستي  خليفه
از اي  پس از آن شمه. كه امر آن بزرگوار را اطاعت كنيم و به هر چه امر فرمايد گردن نهيمو واجب است 

ي آن هـا  تا آنجا كه همـه حاضـران گفتـه   ، فضايل و جاللت قدر برادرش علي عليه السالم را بيان فرمود
حمـد بـه در   سپس گروه حاضـران در خـدمت ا  ، ابتدا او بيعت را از مردم برداشت، بزرگوار را اطاعت كردند

خانه حضرت امام علي بن موسي عليه السالم آمده همگي با آن جناب بر امامـت و وصـايت و جانشـيني    
و حضرت امام رضا عليه السالم درباره برادرش احمد دعـا  . امام موسي بن جعفر عليه السالم بيعت نمودند

. و آخـرت تـو را ضـايع نگـذارد     خداوند در دنيا، همچنان كه حق را پنهان و ضايع نگذاشتي: كرد و فرمود
  ) 42ص ، 1396عرفان منش (

بررسي ارتباط قيام حضرت احمدبن موسـي عليـه السـالم و وجـود بقـاع متبركـه        -5
 امامزادگان در سراسر ايران اسالمي

  علل مهاجرت امامزادگان و سادات به ايران -5-1
  : ن مهاجرت كردندي متفاوتي به سرزمين ايراها سادات در مقاطع مختلف و با انگيزه

بر عليه حاكمان ستمگر امـوي و   گروهي از ساداتي بودند كه به هنگام ظهور و يا قيام يكي از علويان -1
از آنجائيكه مردم ايران عشـق  . يا عباسي برخاسته بود كه پس از شكست در قيام مورد تعقيب قرار گرفتند

شـدند از   مـي  ن ذريه پاك به اين سـرزمين وارد هنگامي كه مهاجراني از اي، داشتند (ع)وافري به اوالد علي
 . كردند مي حضور آنها استقبال

گروهي جمع كثيري از علويان هستند كه با تشكيل سلسله علويان در طبرستان و پس از آن به ايران  -2
يي از هـا  قـزوين و بخـش  ، ري، اين دسته از علويان در شهرهاي شمالي و همچنـين قـم  . عزيمت كردند

 ) 276ص 1368، طبري(. ربي ايران پراكنده و سكني گزيدندشهرهاي جنوب غ

به خاطر تشديد ظلم و شكنجه خلفاي عباسي كه نسبت به شيعيان با  (ع)گروهي از سادات و اوالد ائمه -3
عرفـان  (. به ايـران مهـاجرت كردنـد   ، شد و دستور قتل عام آنها صادر ميشد مي شدت عمل بيشتري انجام

 ) 33ص، 1391، منش
و يا پـس از بـا خبـر     (ع)يا به شوق ديدن امام رضا» حسيني«، »حسني«، »موسوي«ز سادات ااي  عده -4

توان به كاروان احمد بن  مي عازم ايران شدند كه در اين رابطه (ع)شدن از توطئه مأمون و شهادت امام رضا
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  )57ص، 1377، عرفان منش(. اشاره كرد (ع)و برادران وي و همچنين فاطمه بنت موسي (ع)موسي

ي ابن طباطبـا  ها توان به قيام مي از ميان علوياني كه در عهد مأمون بر عليه خلفاي عباسي قيام كردند
در فـارس و همچنـين    (ع)اسماعيل بن موسـي ، در بصره و اهواز (ع)و ابوالسرايا در كوفه و زيد بن موسي

نـام بـرد كـه همـراه بـا      را  (ع)و برادران امام رضا (ع)و قيام احمد بن موسي) س( هجرت حضرت معصومه
. در حال حركـت بودنـد  ) مرو( كاروان عظيمي از سادات علوي و امامزادگان از مدينه به سمت خراسان

  ) 426ص، 1366، يعقوبي(
  جغرافياي تاريخي قيام5-2

و برادرانش چند نكته قابل مالحظه است كه عبارت اسـت   (ع)براي تعيين خط سير كاروان احمدبن موسي
. محل درگيري و صحنه كارزار و سرانجام محـل شـهادت و مـدفن آنـان    ، مقصد كاروان، مبدأ حركت: از

امـا  . و همراهانش كه خراسان است همه منابع اتفاق نظـر دارنـد   (ع)درباره مقصد كاروان برادران امام رضا
سـير  خـط  . پـردازيم  مي يي در برخي منابع وجود داردكه به بررسي آنها درباره مبدأ حركت كاروان تفاوت

راهي كه برادر بزرگوارش حضرت علي بن . يكي از راههاي متداول آن زمان بود (ع)حركت احمدبن موسي
 اين راه از مدينه به بصره و از طريق سوق االهواز به فـارس . پيمود) خراسان( آن را تا مرو (ع)موسي الرضا

 (ع)مبدأ قيـام احمـدبن موسـي   . يافت مي سرخس و مرو پايان، طوس، رسيد و سپس از كوير به نيشابور مي

بـه دليـل   . انـد  اما برخي منابع مبدأ حركت ايشان را از بغداد نوشـته . بود) مرو( مدينه و مقصد آن خراسان
اخـتالف دربـاره مبـدأ حركـت فقـط بـه محـل        . اينكه معتقدند محل زندگي ايشان شهر بغداد بوده است

با توجه به گزارشاتي كه در عصر . گردد نمي نه بازو برادرانش در بغداد و يا مدي (ع)سكونت احمد بن موسي
در شـهر مدينـه و مـاجراي بخشـيدن      (ع)درباره حضور احمد بن موسي (ع)امامت حضرت امام موسي كاظم

سركشي به برخـي از امـالك پـدرش در شـهر     ، موسوم به يسره از سوي پدر بزرگوارش به وياي  مزرعه
، احمد و مسـجد ام  در مدينه و تجمع مردم در خانه (ع)سي كاظمماجراي انتشار خبر شهادت امام مو، مدينه

، در شـهر مدينـه   (ع)و دعوت وي براي بيعت مردم بـا حضـرت امـام رضـا     (ع)طرح بيعت با احمد بن موسي
پـيش از آنكـه   ، در شهر مدينه به عنوان كانون واليت (ع)با برادرش امام رضا (ع)همجواري احمد بن موسي

را بـراي واليـت عهـدي از مدينـه بـه       (ع)را به شهر مدينه گسيل دارد تا امام رضامأمون فرستادگان خود 
در شـهر مدينـه    (ع)خراسان روانه كند و گزاراشات ديگر مارا نسبت به سكونت و يا حضور احمد بن موسي

كـه متشـكل از    (ع)توان پذيرفت كه مبدأ حركت كاروان احمد بـن موسـي   مي سازد و در نتيجه مي مطمئن
عالوه برآن بغـداد در  . از مدينه آغاز شد، بودند) محمد و حسين( خويشان و برادران وي، شمها ن بنيجوانا

ي مـأمون خوشـبين   ها آن زمان مركز تجمع عباسيان بود كه نه دل درگرو علويان داشتند و نه به سياست
ري و ، ز مسـير بغـداد  ا (ع)شايد يكي از داليلي كه سبب تقويت احتمال عبور كاروان احمد بن موسي. بودند

خـواهر امـام   ، )س( حركت كاروان ديگري به رهبري حضرت فاطمه معصومه ؛قم به سمت خراسان ميشود
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و بيسـت و   (ع)و حمزه بن موسي (ع)رون بن موسيها نزديك به همان ايام بود كه به همراه برادرانش (ع)رضا
خليفه عباسي بر قافله تاختند و ، ان مأمونكه ماموران به فرم. رفتند مي دو تن از علويان به سوي خراسان

 در قـم همـين را   (ع)وجـود مرقـد مطهـر حضـرت معصـومه     . آنها را زخمي كردند و يا به شهادت رساندند
نكته ديگر اينكه حركت از بغداد به كوفه و سپس به بصـره و خراسـان راهـي طـوالني و غيـر      . رساند مي

  ) 79ص، 1396، عرفان منش(. مبدأ حركت مدينه بوده استپس قول معتبر اين است كه . متداول بوده است
  علل قيام 5-3

بـا جسـتجو   . ارتباط زيادي با زمان قيام و همچنين انگيزه قيام او دارد (ع)بررسي علل قيام احمد بن موسي
زمان حيات بـرادرش   -1. شود مي در دو مقطع متفاوت بيان (ع)در منابع تاريخي زمان قيام احمد بن موسي

آگـاه شـدن وي از توطئـه     (ع)اگر اين قول را بپذيريم انگيزه قيام احمد بن موسـي  :(ع)بن موسي الرضاعلي 
هرچند به غلط برخي كتابها انگيـزه وي را  . باشد مي و ياري رساندن در دفع توطئه مأمون (ع)قتل امام رضا

بـا  . د خراسـان نمـود  قصـ  (ع)احمـد بـن موسـي   «. انـد  دانسـته  (ع)صرفا ديدار برادرش علي بن موسي الرضا
چـون بـه دو   . هفتصدتن از برادران و برادرزادگان و جماعت كثيري از دوستان از مدينـه حركـت نمودنـد   

مأمون نيز كه از حركـت امامزادگـان   ، به آن نواحي رسيد (ع)خبر شهادت امام رضا، فرسنگي شيراز رسيدند
احمـد بـن   ( كه در هر جان كه آن ابـوتراب اطالع يافته بود به جميع حكام و عمال قلمرو خود نوشته بود 

 :(ع)بعـد از شـهادت امـام رضـا     -2) 115ص، 1350، سـلطان الـواعظين  (... را يافتيد به قتل برسـانيدو )  (ع)موسي
از سفر به ايران جنبه عدالت خواهانه و  (ع)پذيرفتن اين قول به معناي اين است كه انگيزه احمد بن موسي

چون  (ع)احمد بن موسي«: نويسند مي چنانچه برخي مورخان) 113ص ، موسوي مهاجران(. يا خون خواهي دارد
وهگين شد و بسيار گريه كرد و براي خونخواهي از بغـداد خـارج   اند  را شنيد بسيار (ع)خبر شهادت امام رضا

، يـد مف( »... كه قصد جنگ با مأمون داشت و اند شد و همراه او سه هزار نفر از نوادگان امامان معصوم بوده
  ) 238ص، ق1413

  آغاز قيام 4 -5
زماني آغاز شد كـه   (ع)آيد اين است كه قيام احمد بن موسي مي آنچه كه از بررسي متون تاريخي به دست

 (ع)او كه دريافته بود واليت عهدي امام رضـا . تغيير كرد (ع)ي مأمون نسبت به امام رضاها مواضع و سياست

 (ع)امام، در يك برنامه زمان بندي شده ابتدا با مسموم كردن انگور، زند مي اساس خالفت عباسيان را برهم

احمـد بـن   ) 176ص، ق1337، جزايـري (. را رنجور كرد و سپس با افشره انار زهرآلود وي را به شهادت رساند
معروف به سيد ميرمحمـد  ( ي محمدها بعد از آگاهي از توطئه به همراه دو تن از برادرانش به نام (ع)موسي
بـالغ  ، خويشان و شيعيان، و گروه زيادي از برادرزادگان) معروف به سيد عالءالدين حسين( و حسين) عابد

از آنجـايي كـه   . از طريق بصره وارد خراسان شـدند  (ع)بر دو يا سه هزار نفر براي حمايت و ياري امام رضا
ع يافـت كـاروان   به خصوص زماني كـه اطـال  . مأمون دچار وحشت شد، اين حركت ديدار ساده برادر نبود
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بنـابراين  . پيوندنـد  مي جمع كثيري از شيعيان و علويان به آن، گذرد مي از هر دياري كه (ع)احمد بن موسي
همـه  ديـد بـه    مـي  مأمون كه ورود برادران امام را به مركز حكومت تهديدي جدي بـراي موقعيـت خـود   

مانع از حركت آنها شوند و آنهـا را بـه    ،شم را يافتندها در هركجا قافله بني«حكمرانان خود دستور داد كه 
 بـه هـر شـهري كـه    ، اين دستور) 1460ص ، ق1335، ملك الكتاب شيرازي(. مدينه بازگردانند و يا مقتول كنند

حكـم   ،(ع)مگر در شيراز كه پيش از رسيدن كاروان احمد بن موسـي ، رسيد كاروان از آن جا گذشته بود مي
وي بـا لشـكري انبـوه از شـهر     . مردي جدي و مقتدر بـود » خان قتلغ«حاكم فارس . به حاكم وقت رسيد

هشـت  ، محـل اولـين تالقـي را در خـان زنيـان     (. اردو زد (ع)خارج شد و در برابر كاروان احمد بن موسـي 
، با قتلغ خان رو به رو شد (ع)وقتي كه احمد بن موسي) 345ص، 1362، شيرازي() .كنند مي فرسخي شيراز ذكر

خبـر دادنـد كـه     (ع)و به احمد بن موسي. انتشار يافت (ع)برادرش علي بن موسي الرضادر آنجا خبر شهادت 
كـه وضـع را    (ع)حضرت احمد بـن موسـي  . بدانيد كه وي فوت شده است، ديدن برادر خود را داريداگر قصد 
برگشتن به مدينه و يـا جـاي ديگـر    ، دوم، دانست كه نخست برادرش در طوس شهيد شده است، چنين ديد

بنابراين اصحاب و ياران خـود  . اند اين جماعت به قصد مقاتله و جدال در اينجا گرد آمده، سوم. نيست ممكن
 (ع)قصد اينها ريختن خون فرزندان علي بـن ابـي طالـب   : را خواست و جريان را به آگاهي همه رساند و افزود

ن از مهلكه به سـالمت بـرد كـه    تواند جا مي، هركس از شما مايل به بازگشت باشد يا راه فراري بداند. است
عرض كردند كه مايلنـد در   (ع)تمامي برادران و ياران احمد بن موسي. جز جهاد با اين اشرار ندارماي  من چاره

  .  پس براي مبارزه خود را آماده سازيد: و فرمود آن بزرگوار در حق آنها دعاي خير كرد. ركاب وي جهاد كنند
نوبت به فاصله چند روز سپاهيان قتلغ خان شكسـت سـختي خوردنـدو    در سه ) 58ص، 1377، عرفان مـنش ( 

ياران خود را به پشت دروازه  (ع)احمد بن موسي، روز ديگر. از آنان كشته شده و يا رو به فرار نهادنداي  عده
 (ع)قتلغ خان كه دريافت قادر به پيكـار بـا احمـد بـن موسـي     . شهر شيراز منتقل كرد و همان جا خيمه زد

توان مقابله مردانه با آنـان را  ، زند مي موج (ع)با وجود عشق و فداكاري كه در سپاه احمدبن موسينيست و 
طرح نيرنگي را ريخت تا بلكه با اين روش بر آنهـا فـايق آينـد و    ، از فرماندهان سپاه خوداي  با عده، ندارد

شـيوه جنـگ و گريـز بـه     جمعي از سپاهان جنگ آزموده خود را با ، براساس نيرنگ و توطئه طراحي شده
گسيل داشت و به آنان دسـتور داد در اولـين درگيـري وانمـود بـه عقـب        (ع)صفوف ياران احمد بن موسي

بـا ايـن    (ع)ياران و برادران احمـد بـن موسـي   . ي شهر بازگردندها نشيني و شكست كنند و به سوي دروازه
سپاه قتلغ . ي شهر را بستها دروازه، دشمن مكار، هنگامي كه آنان وارد شهر شدند. خدعه وارد شهر شدند

را هركدام به وضعي و در  (ع)ياران احمد بن موسي، خان كه از پيش در گذرگاههاي شهر كمين كرده بودند
 ) 118ص، 1350، سلطان الواعظين(. موضعي به شهادت رساندند
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   (ع)زندگي مخفيانه و شهادت احمد بن موسي 5 -5
نيز كه از نيرنـگ  اي  به شهادت رسيدند و عده (ع)ز ياران احمد بن موسيبسياري ا، در نتيجه توطئه دشمن

مورخـان اتفـاق نظـر دارنـد كـه غالـب       . در اطراف شهر پراكنده شـدند ، دشمن به سالمت گريخته بودند
احمـد بـن موسـي بـا     . از پراكنده شدگان اين نهضت هستند، امامزادگان در فارس و ديگر شهرهاي ايران

دشـمن در گوشـه و كنـار بـه     . برگزيدنـد اي  ان و ياران خويش تا مدتي زندگي مخفيانـه تني چند از برادر
 (ع)جاسوسان بسـياري را بـراي يـافتن احمـد بـن موسـي      ، حكمران فارس. سختي در جستجوي آنان بود

قتلغ خان با شمار زيـادي  . و يارانش را يافتند (ع)سرانجام جاسوسان محل اختفاي احمد بن موسي. گماشت
شجاعانه در مقابـل دشـمن پايـداري    ) عليهما السالم( احمد بن موسي. هيان خود به آنها هجوم برداز سپا

بـه تنهـايي بـا    ) عليهما السالم( احمد بن موسي: نويسند مي برخي از منابع. كرد و به دفاع از خود پرداخت
ايگـاه اسـتراحت وي   شـكافي در ج  ، دشمن چون ديد از عهده او برنمي آيد. لشكر انبوهي به نبرد پرداخت

در ، ي خـاك ها و بدن او در زير توده، ايجاد كرد و از پشت بر سرش شمشير زد؛ سپس خانه را خراب كرد
توجه به تبليغ گسترده حكومت و مأموران بر عليه  با. پنهان شد، محلي كه هم اكنون مرقد و بارگاه اوست

حرمت بدن شريف نوه پيامبر را نگـاه  ، شيع بودندتعداد زيادي از مردم كه از مخالفين ت (ع)تشيع و اهل بيت
 مولف هديه احمديه اين رويداد را چنـين شـرح   نداشتند و آن را در زير آوار نگاه داشته و به خاك نسپردند

رسيدند و  مي از دم تيغ به هالكت، كردند نمي مردان روباه صفت و نيرنگ باز كه از پيش او فرار«: دهد مي
ظالمي از عقب ضربتي بر فرق همايونش زد كه تا دامنه ابرو را شكافت و چند ، دچون به محله دزك رسي

زخم كاري ديگر كه از عقب سر بر بدن مباركش وارد ساخت تا حدي كـه ضـعف فـوق العـاده بـر بـدن       
 شريفش مستولي گرديد و در پنين احوال باز كفار بي رحمي را كه در كمال بي غيرتي به حضرتش حملـه 

ايـن زمـان   ( نمودتا از بازار سـوق المفـازن   مي مردانه با شجاعت از خود دفاع، خود دور ساختهبردند از  مي
. عبور فرموده به همين موضع كه اكنون تربت مقدس آن بزرگوار اسـت رسـيدند  ) معروف به بازار ريسمان

مـده و  با حالت ضـعف از پـاي درآ  ، از كثرت زخم وجراحات و خون كه از رگهاي مباركش بيرون شده بود
  ) 17ص، شاملي( »1. اشقياي كفار بر گردش مجتمع و آن حضرت را شهيد ساختند

   (ع)مالحظاتي درباره مدفن احمد بن موسي 6 -5
كتب ، اختالف درباره مدفن امامزادگان موضوعي است پرسابقه و دامنه دار كه در بسياري از منابع تاريخي

شـامل   (ع)هامات و اختالفات درباره مدفن احمد بن موسيخورد كه دامنه اين اب مي انساب و رجال به چشم
اين منابع فاقـد منشـأ و مأخـذ بـراي     . شود مي... اسفراين و، لواسان، )كاظمين( بغداد، يمن، شهرهاي بلخ

                                                            
برخي محله بازار مرغ و برخي سوق المغازان كه به بازار ريسـمان نيـز   ، محله سردزدك (ع)برخي از منابع محل شهادت احمد بن موسي 1

  )54ص، فارسنامه ناصري. 119شبهاي پيشاور ص. 445ص، (آثارالعجم. شهرت داشت مي دانند
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دهندو غالبا خبر خود را بـا   نمي ارائه اند گفته خود هستند و يا شواهد و استداللي براي آنچه كه بيان كرده
زيرا مـدفن احمـد   . گوبد است مي كه نمايانگر عدم اعتماد ناقل خبر برآنچه اند همراه ساختهترديد و ضعف 

و منسـوب بـودن بقعـه و     رسـد  مي در شيراز به قدري شهرت يافته كه به نظر غير قابل انكار (ع)بن موسي
. ر اسـت در غايت اشتها (ع)شهرت يافته به شخص حضرت احمد بن موسي چراغ شاهآرامگاهي كه امروز به 

از آنجائيكه مشهور بودين دليل بر اصيل بودن نيست به طور خالصه آنچه نسـب شناسـان و مورخـان از    
عالمه محمدصادق آل بحرالعلوم . كنيم مي بيان اند در شيراز آورده (ع)مدفون بودن حضرت احمد بن موسي

الوحيـد البهبهـاني أنـه     و فـي تعليقهـه  ... «: نويسـد  مـي ) 1936-1355، چـاپ نجـف  ( در حاشيه فرق الشـيعه 
نعمت اهللا جزايري نيز در ذيل » ... انتهي چراغ شاههوالمدفون بشيراز الملقب بسيدالسادات المعروف اآلن ب

انسـاني   (ع)احمـد بـن موسـي   «) ترجمه( :نويسد مي (ع)و برادرش محمدبن موسي (ع)ترجمه احمد بن موسي
فردي صالح و پرهيزكـار   (ع)و محمد بن موسي. اشتد مي او را دوست (ع)كريم و بخشنده بود و امام موسي

 جوبند و بسيار به زيـارت آنهـا   مي بود و اين دو برادر در شيراز مدفون هستند و شيعيان به قبور آنها تبرك
وي سـپس ضـمن   ) 380ص، ق1337، جزايـري ( ». ايـم  روند و ما هم بسيار به زيارت ايشان مشرف شـده  مي

) ترجمـه («: نويسـد  مـي  پردازد و مي و آشكار شدن محل دفن وي (ع)سيكنكاش درباره مدفن احمد بن مو
اما آنچه كه شهرت يافته اين است كه وي در شـيراز  . مختلف است (ع)سخن درباره مدفن احمد بن موسي

همان كسي اسـت كـه توسـط    ) ق659متوفي ( دفن شده است و در عصر اتابك ابوبكربن سعد بن زنگي
، يخ مصلح الدين سعدي مدح شده است بر مزار او قبه و بارگاه عالي برافراشتش، شاعر بلند آوازه شيرازي

بنا بـه  (. و قبل از سلطان فوق الذكر اثري از اين زيارتگاه نبود. كه در سفرم به شيراز آن را مشاهده كردم
جسد وي را در قبرش تازه و بـدون تغييـر يافتنـد درحـالي كـه در دسـتش       ) گفته صاحب كتاب شداالزار

كـنم از روي   مي نقش بسته بود و گمان» العزه هللا احمد بن موسي«نگشتري بود كه بر نگين آن عبارت ا
باشدو بعد از سال يك هزار هجري ايشـان   (ع)نقش انگشترش دريافتند ايشان بايد احمد بن موسي الكاظم

سادات بعد از گذشـت   و (ع)ملقب و مشهور شد و اين گونه لقب گذاري پارسي براي اوالد ائمه چراغ شاهبه 
روضاتي و ديگر مورخان نيز به تفضيل دربـاره  . از رحلت ايشان در بين پارسي زبانان متداول است ها قرن

و عقيده عام و خاص در اين باره به حـد يقيـين اسـت و    اند  در شيراز سخن گفته (ع)مدفن احمد بن موسي
  . شود مي دداريكسي انكاري ندارد كه از شرح آن به دليل تكراري بودن خو

   (ع)حضرت محمدبن موسي-6
 (ع)معروف به سيدميرمحمد عابد از فرزندان بالفصل امام موسي كـاظم  (ع)حضرت سيدمير محمدبن موسي

بـه سـبب كثـرت     (ع)حضرت سيدمير محمدبن موسـي . است (ع)مدفون در جوار حرم مطهر احمدبن موسي
در تمام عمر قائم اليـل و صـائم   . فضل و تقوا بودندايشان بسيار با . عبادت به مير محمد عابد مشهور شد
نمودندو عشق بسياربه كتابت قرآن داشتند و از حق الكتابه كالم  مي النهار بودند و به ندرت ايامي را افطار

  ) 117ص، 1350، سلطان الواعظين شيرازي(. بندگان بسياري خريداري و آزاد نمودند، اهللا
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و كان محمد بن موسي من اهل الفضل و «: نويسد مي ل سيد محمد عابدشيخ مفيد در ارشاد درباره فضاي
شميه مـواله رقيـه   ها قال حدثتني، حدثني جدي، قال، الصالح أخبرني أبومحمدالحسن بن محمدبن يحيي

فيسـمع  ، كان محمد بن موسي صاحب وضو و صلوه و كان ليله كال يتوضـاء ويصـلي  : قالت (ع)بنت موسي
فال ، فيسمع سبك الماءو الوضوءثم يصلي ليالً، ثم يهدا في ساعه فبرقد و يقوم، سكب الماء ثم يصلي ليالً

، شـيخ مفيـد  (. يزال كذلك حتي يصبح و ما رأيته قط اال ذكرت قول اهللا تعالي كانوا قليالً من اليل يهجعون
از فراغـت   گذراند و پس مي شبها را به عبادت و نماز. هميشه با وضو بود (ع)محمدبن موسي) 303ص، 1346
شد  مي گرفت و مشغول عبادت و نماز مي خواست و وضو مي كرد و آنگاه به پا مي اندكي استراحت، از نماز

هيچ گاه : گويد مي همچنين)  (ع)كنيز دخت موسي بن جعفر( شميهها . كرد مي وي اين كار را تا صبح تكرار
و از شـب  (. »كانوا قليالً من الليل ما يهجعون«محمد را نديدم مگر اينكه اين آيه از قرآن را به ياد آوردم 

او مردي پرهيزكـار و  «: آورد مي صاحب اعالم الوري در فضيلت و منقبت وي) . كردند مي اندكي را خواب
 وي را از راويان احاديث اهل بيت، و عالمه مامقاني در تنقيح المقال) 181ص، ق1417، طبرسـي (. »صالح بود

بـراي عزيمـت بـه     (ع)همراه برادرش احمدبن موسـي  (ع)محمدبن موسي) 193ص ،1341، مامقاني(. شمارد مي
آنها پس از مقابله و . طوس از مدينه وارد فارس شد كه با جنگي نابرابر از سوي حاكم فارس رو به رو شد

سـيد ميرمحمـد   . متفـرق در زوايـايي مخفـي شـدند    ، شمها از بنياي  پس از شهادت عده، ييها كشمكش
دربـاره چگـونگي رحلـت و يـا     . به زندگي مخفـي روي آورد  (ع)مچون برادرش احمدبن موسينيز ه (ع)عابد

برخـي از منـابع بـر شـهادت وي پـس از جـدال و       . اقوال متفاوتي وجود دارد (ع)مير محمد عابدشهادت سيد 
به  )(عمولف كتاب زندگاني سياسي هشتمين امام. تأكيد دارند (ع)كشمكش حاكم فارس با ياران احمدبن موسي

چون از حيله مـأمون   (ع)به نام احمدبن موسي (ع)يكي ديگر از برادران امام رضا«: نويسد مي نقل از برخي منابع
كارگزار مأمون در شـيراز بـه   . قيام كرد) مدينه( تن از بغداد) و به روايتي دوازده هزار( آگاه شد همراه سه هزار

و » محمدعابـد «يي او و بـرادرش  هـا  ست و پـس از كشـمكش  نام قتلغ خان به امر خليفه با او به مقابله برخا
با اين وجود برخي از منابع از رحلت و در گذشـت وي بـا   ) 169ص، 1331، تشيد( ». يارانش را به شهادت رساند

جناب سيدامير محمد عابد كـه در  «: نويسد مي چنانچه صاحب شبهاي پيشاور. كنند مي مرگ طبيعي حكايت
   )122ص، 1350، الواعظين شيرازيسلطان ( ». به اجل طبيعي از دنيا رفت، بادت داشتگوشه انزوا اشتغال به ع

   (ع)مدفن محمدبن موسي 6-1
مخفي بود و كسي  ها مدت (ع)قبر مطهر حضرت سيد ميرمحمد عابد نيز همچون مدفن برادرش احمد بن موسي

در ، كه به بازار مرغ معـروف اسـت  اي  تا اينكه در زمان اتابك بن سعد زنگي در محله. از محل آن خبر نداشت
، 1335، 1ج، روضـاتي (. آشكار شدكه بر آن بقعه و بارگاه برافراشتند (ع)نزديكي مدفن برادرش سيد احمد بن موسي

 (ع)چنانچه مدفن محمدبن موسي. منابع و كتب تاريخي درباره مدفن ايشان نظرات مختلفي بيان كردند) 108ص

با اين . بابل و شيراز ميدانند، ساوه، خرم آباد، دامغان، شهرستان نور، شهرضا، تفرش، گناباد، را در شهرهاي اراك
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، 1335، 1ج، وضـاتي ر(. در شيراز صراحت و تأكيد بيشتري دارند (ع)وجود بسياري از منابع بر مدفن محمدبن موسي
زيارتگاهي پربركت و  را (ع)ابوالقاسم جنيد شيرازي در شداالزار مقبره حضرت اميرمحمدبن موسي كاظم) 109ص

نويسـد كـه    مي باشد و مي كند كه محل وثوق و اعتماد مردم براي نيايش به درگاه الهي مي عالي مرتبه وصف
بندنـد و رجـال    مـي  گزينند و بر مرقد مباركش پيمـان  مي مهتران نيكوكار و راستكاران پرهيزكار آنجا سكونت
وي در پايان درباره تـاريخ زنـدگاني او   . يابند مي ريف حضورالغيب براي نزديكي به خداوند متعال برآن تربت ش

با تتبع و دقـت بـه دسـت    )  (ع)احمد بن موسي( توان با توجه به تاريخ برادرش مي كند كه تاريخ آن را مي تاكيد
ان بقعه ايشـ ، به دستور وي، در عهد نادر شاه افشار) 292ص، 1328، شيرازي جنيد( .رحمت خداوند بر آنان باد. آورد

، و مرحـوم فرهنـگ   نقـره كـاري كـرده   ، اويس ميـرزا ، مرمت شده و ضريح آن را مرحوم شاهزاده معتمدالدوله
  : اشعاري سروده كه بر نقره نقش بسته است

 از پــي تــاريخ آن بــه حلقــه احبــاب
ــرآورد   ناگــه فرهنــگ ســر زحلقــه ب

  

ــخنور     لفظــي جســتم ز بخــردان س
 »ضـريح منـور  «گفت بجو سالش از

  

آن حضـرت موقوفـات زيـادي    . آيينه كاري كرده اسـت ، شاهزاده مرحوم مذكور، ريح مطهر را نيزي ضها ديوار
  ) 1377، 2ج، فرصت شيرازي(. اند داشته است كه توليت آنها با سادات دستغيب بوده ولي ديگران به مرور از بين برده

   (ع)اعقاب محمدبن موسي 6-2
كه چهـار فرزنـد دختـر بـه     . شمارد مي را هفت فرزند (ع)صاحب المجدي فرزندان و اعقاب محمدبن موسي

بنا بـه گفتـه او   . محمد و ابراهيم نام دارند، فاطمه و فرزندان پسر وي جعفر، بريهه، كلثوم، نامهاي حكيمه
  ) 120ص، ق1049، العلوي العمري محمد(. نسل وي از طريق ابراهيم ادامه يافت

ــا   ــرابش توتيـ ــد تـ ــفا  ، باشـ ــرد شـ ــربتش گيـ  از تـ
ـــد ا ـــود ، ميراحمــد كــه اوسيـ ـــردان بـ ــور شـــه م  پ

ـــجر  ـــوت را شـ ـــخ نب ـــمر ، بي ـــت را ث ـــاخ امام  شـ
ـــوان او  ـــد اي ـــيراز شــ ـــان او ، ش ـــك درب ـــد مل  آم
 كهــف منيــع ملــك جـــم، ميــــر عــرب پيــــر عجــم

 كامـــد شـــه ديــن را مكـــان، زان روضــه مينونشــان
ـــر ديـــن ــد يميـــن ، آزاد كــرد آن مي  چــل بنــده از كَ

ــه  ــرزمينبيتوت ـــن  ، در آن س ــل ديـ ــعار اه ـــد ش  آمـ
ــن  ــر دي ــت آن پي ــد حصــن حصــين ، از ترب ــيراز ش  ش

 انـــــدر پنـــــاه تــربتش وز احتــرام حضــرتـــش    
ـــد در خـــدمتش» راز« ــرتش، آمــ ــاكران حضـ  از چـ

  

ــا    ــرزا بابــ ــه ميــ ــهور بــ ــم مشــ ــيد ابوالقاســ  ســ
 كو بـر شهــان سلــطان بـــود   ، ش زان لقبچراغ شاه

 زان فخـر انـس و جـان بـود    ، ررا پس (ع)موسي بن جعفر
 چون فــرش از يـزدان بــود   ، جبرئيل مدحـت خوان او

 فـرمـانــده كـيهان بــود ، سـلطـان با طبـل و عــلـم
 خــاكش مطـاف جـان بــــود ، شيـراز شـد داراالمان

 عاجز از آن سـبحان بـــود  ، مدحش فزون آمـد از ايـن
 ـــود همـچون مـه تابان بـ، در ظلـمت انوارش قريـن
 چون بـوذر و سـلمان بــود   ، در خاك او خاصان مكيـن

 انـدر بـر شــاهان بـــود  ، مجــرم عـزيـز از عزّتــش
 روزي خــوران خــوان بـــود   ، بــرون انـدر نعمــتش 
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