حضرت شاهچراغ(ع) در آیینهی اشعار
(بازتاب ویژگی ،شخصیت و آستان شاهچراغ در اشعار شعرای مقیم شیراز از سدهی هشتم تاعهدقاجار)
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چکیده:
مرقد حضرت احمد بن موسی الکاظم شاه چراغ(ع) همچون نگین قلب شهر شیراز میدرخشد .وجیود
با برکت این امام زاده ی جلیل القدر کانون توجهات بسیاری از علما ،رجال حکومتی ،فضیال و شیعرا
بوده است .پس از پیدایش مرقد حضرت شاه چراغ(ع) برخی از شعرای مقیم شیراز به دلیل دلبسیتگی
و عالقهی ریشه دار و تاریخی خود و اهالی این شهر به این امام زادهی واجب التکیریم ،بیه میدح و
منقبت آن حضرت و گنبد و بارگاه متبرکه ،ذکر ماده تاریخ ساخت ،آیینه کیاری و تیزیین امیاکن آن
پرداخته اند .در واقع با این کار ضمن بیان ارادت قلبی به آن حضرت و خاندان اهل بییت(ع) میودت و
محبت خود را به آنان اعالم و ابراز داشته اند .این مقاله برآن است تا با بررسی دیوان اشعار تعیدادی
از شعرای سرآمد و نامی سده ی هشتم تا عهد قاجاری مقیم شیراز ،ضمن معرفیی آنیان ،اشیعاری را
که به تکریم ،تمجید ،توصیف و بیان شخصیت ،ویژگی و فضیلتهیای آن حضیرت پرداختیهانید را
استخراج و به صورت توصیفی و تحلیلی بیان نماید و در نهاییت بیه نتیجیه گییری در ایین زمینیه
میپردازد.
(ع)

کلید واژگان :مدح و منقبت ،احمد بن موسی(ع) ،شاهچراغ

1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد بوشهر
0کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز
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 -1مقدمه:
(ع)

حضرت سید امیر احمد(ع) ملقب به شاهچراغ و سیدالسادات االعاظم ،فرزند بزرگوار امیام موسیی کیاظم
(ع)
است .پسران امام هفتم(ع) بنا به مشهور نوزده نفر بودهاند .حضرت احمد بن موسی(ع) و محمد بن موسی
از یک مادر که «ام احمد» نام دارند؛ متولد گردیدند .در فضیلت وی سخن بسیار گفته اند؛ از آن چیه کیه
گذشتگان دربارهی حضرت گفتهاند برمیآید که وی شخصی کریم ،شیجاع ،فاضیل ،صیالح و پرهیزگیار،
صاحب ثروت و منزلت و بزرگوار و باعزت بوده و نیزد پیدرش منزلتیی خیاص داشیته اسیت .وی وصیی
(ظاهری) بعد از پدرش بود و با قلم خود قرآن بسیار نوشت و در زمیان حییاتش هیزار بنیده آزاد سیاخت.
(عرفان مینش )01 :1131 ،پس از شهادت امام موسی کاظم(ع) عدهای جهت بیعت به عنوان جانشین امام بیه
ایشان مراجعه میکنند و با وی بیعت کردند و او نیز از آنها بیعت گرفت و سپس بیان فرمودند :ای مردم
بدانید که من خود در بیعت برادرم علی بن موسی الرضا(ع) هستم( .همان )10 :پس از والیتعهیدی حضیرت
امام رضا(ع)حضرت احمدبن موسی(ع) به همراه عدهای جهت دیدار با برادر بزرگوارشان حضیرت علیی بین
موسی الرضا(ع) عازم توس شدند .خبر حرکت حضرت شاهچراغ(ع) توسط کیارگزاران حکیومتی بیه میامون
رسید .آن حضرت در نزدیکی شیراز با نیروهای حاکم فارس روبه رو شدند .احمد بن موسی(ع) شجاعانه در
مقابل دشمن پایداری کرده و به دفاع از خود پرداخت .برخی از منابع مینویسند :احمید بین موسیی(ع) بیه
تنهایی با لشکر انبوهی به نبرد پرداخت .دشمن چون دید از عهیدهی او برنمیی آیید ،شیکافی در جایگیاه
استراحت وی ایجاد کرد و از پشت بر سرش شمشیر زد .سیپس خانیه را خیراب کیرد؛ و بیدن او در زییر
تودههای خاک ،در محلی که هم اکنون مرقد و بارگاه اوست ،پنهان شد( .عرفان منش)81-31 :1131 ،
در مورد تاریخ پیدایش مدفن حضرت احمید بین موسیی(ع) اخیتالف نظیر وجیود دارد .محمید میرادی در
پژوهشی این تاریخ راذکر نموده و میگوید« :نزهه القلوب ،شیرازنامه ،شد االزار و هزار مزار ،زمان اتابیک
ابوبکر بن سعد در سده هفتم را تاریخ حقیقی کشف مرقد دانستهاند .بر خالف متیون مقیدم ،در فاصیلهی
سدههای یازدهم تا سیزدهم ،روایتی دیگر از برخی کتابها مانند ،آثار احمدی ،کنزاالنساب ،بحر االنساب،
سجع االعقاب و آثار االحمدیه ،مطرح شده که تاریخ کشف مدفن را به زمان عضیدالدوله دیلمیی (-108
 )120نسبت داده اند»( .مرادی)211 :1131 ،
در عظمت حضرت احمدبن موسی(ع) همین بس که عالمه بحرالعلوم در منظومه رجالییهاش مییفرمایید:
«شاهچراغ احمد بن موسی الکاظم اعتق الفأ سید االعاظمی؛ یعنی شاهچراغ فرزند موسی بن جعفر(ع) هیزار
برده در راه خدا آزاد کرد و سید و آقای بزرگان بود»( .بحرالعلوم1121 ،ق ،ج)111 :0
قرآن کریم در آیهی  01سورهی شورا ،موسوم به آیهی مودت میفرماید« :قُل ال اسیالکُم علییه اجیراً اال
المَوده فی القُربی» محبت و مودت به اهل بیت(ع) را بیان میدارد .شعرا با التزام خود به این آیهی شریفه،
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عالقهی خود را با لطیفترین الطاف و ظریفترین الفاظ بیان میدارند.
با این دیدگاه میتوان گفت که شاعران و سخنوران به منزلهی روزنامههای آن عصر بودند که هیر ییک
جهت گیری سیاسی و ویژهای را مطرح میساختند و از آن دفاع میکردند و با زبانی ملثر و شیوهای رسا،
دالئلی بر حقانیت گرایش سیاسی خود اقامه مینمودند و دالیل رقبای خود را مردود میساختند( .محیدثی،
)121 :1132

برهمین اساس در میان سرایندگان مقیم شیراز ،برخی زبان به مدح و منقبت حضرت احمد بن موسی(ع) و
گاهی توصیف بقعهی متبرکهی آن حضرت گشیودهانید و اظهیار ارادت نمیودهانید .آنیان در اشیعار خیود
کوشیدهاند تا مصادیقی از فضایل و خصایل آن حضرت را از جمله ،عدالت ،کرامت ،شفاعت ،شیجاعت و...
را بیان نمایند.

 -2بیان مساله:
شهر شیراز به عنوان شهر شعر و ادب فارسی زبانزد است .به عبارتی شاخصترین شهر ادبی کشور اسیت
که از دیرباز تاکنون دارای جایگاهی فاخر است .با عنایت به این مساله و حضور نام آوران این عرصیه در
شهر شیراز و وجود مرقد امام زادهی جلیل القدری مانند حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچیراغ(ع) ،ایین
پرسش در ذهن تداعی میگردد که در میان خیل بی شمار شعرای این خطه ،کدام یک به مدح و منقبیت
آن حضرت پرداختهاند؟ و بازتاب افکار و اندیشهی هریک معطوف به چه ویژگی و صفاتی از آن حضرت و
یا بقعهی شریف او بوده است؟
تاکنون در خصوص این موضوع پژوهشی جامع صورت نگرفته است .هرچند تحقیقاتی وجود دارد که تنها
به استخراج اشعاری در مدح و منقبت حضرت شاهچراغ(ع) بسنده کردهاند .اهمیت و ضرورت این مساله میا
را برآن داشت تا در رفع این خلل و نقصان پژوهشی تالش کنیم و رویکرد و راهنمایی برای پژوهشهای
آتی فراهم آوریم.
مقالهی حاضر با بررسی دیوان اشعار تعدادی از شعرای نام آور و مشهور مقیم شیراز از سیدهی هشیتم تیا
عهد قاجار ،اشعاری را که در توصیف حضرت احمد بن موسی(ع) و بارگاه نورانی وی سیرودهانید ؛ احصیا و
استخراج نموده و سپس به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ویژگییهیای اشیاره شیده درایین اشیعار
میپردازد.

 -3پیشینهی پژوهش:
تاکنون پژوهشهای بسیاری دربارهی مرقد و شخصیت حضرت احمد بن موسی(ع) انجام شده است که از
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آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
شاملی و سالحی ( )1111در کتاب هدیه احمدی به شرح احوال ،چگیونگی آشیکار شیدن مرقید ،سیاخت
نخستین گنبد و بارگاه و مرمت و تعمیرات و بازسازیها در ادوار گشته و هیم چنیین بیه بییان فضیایل و
شخصیت حضرت شاهچراغ(ع) پرداختهاند.
کالنتری( )1132در کتاب آفتاب شیراز پیرامون شخصیت و مدفن حضرت احمدبن موسی(ع) ،فعالیتهایسیاسی ،مسیر عزیمت حضرت به ایران ،محل دفن ،بقعهی متیرکهی شاهچیراغ در گیذر تیاریخ پیژوهش
جامعی را انجام داده است.
 عرفان منش ( )1131در کتاب چلچراغ شیراز نسب ،شخصیت و فضایل ،اوضاع سیاسی عصیر میامون،والیتعهدی علی ابن موسی الرضا(ع) زندگی مخفیانه و شهادت حضرت شاهچراغ ،پییدایش مرقید ،آرامگیاه
وی در گذر تاریخ ،و به تحلیلی از قیام حضرت احمدبن موسی(ع) و برادران امام رضا(ع) میپردازد.
در زمینهی ادبی ،پژوهشهای اندکی صورت گرفته است که از جمله آن مییتیوان بیه کتیاب مرضییه و
معصومه مرادی ( )1132اشاره کرد .این اثر اشعاری را که در منقبت حضرت سرودهاند را تنها گیردآوری و
منتشر نموده است.
هم چنین در حوزهی تاریخ و ادبیات محمد مرادی ( )1131در مقالهای بیه بررسیی انعکیاس نیام و مرقید
احمد بن موسی(ع) در آئینهی اشعار سدههای هشتم تا دهم میپردازد.

 -4شاعران
 -4-1شاهداعی اهلل:

نظام الدین محمود ملقب به (الداعی الی اهلل) متخلص به داعی در نیمه اول قرن نهیم هجیری در شییراز
میزیسته است .ایشان هم عالمی روحانی و هم پیری مبارک نفس و هم شاعری سخنور و هیم واعظیی
بلیی بوده است ؛که مردم شیراز قبر او را زیارتگاه و او را از اولیاء حیق مییشیمارند .ایشیان سییدی اسیت
حسینی نژاد که نسبش با نوزده واسطه به زید بن علی بن حسین منتهی مییشیود .و از اوالد قاسیم بین
حسن ملقب به داعی الصغیر است .تخلص داعی و لقب (داعی اهلل) ناظر به همان نسبت و اصل خود بوده
است( .دبیر سیاقی ،1113 ،ص :ید)
در دیوان وی مدح سالطین و امرا دیده نمیشود .به جر منظومهی فصیحی در مدح سلطان ابوالعزعبیداهلل
که ،شاه نامه را تدوین کرده و به ظن غالب شاه نامه بایسنقری است .او در کتاب المناقب ترکییب بنیدی
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در مدح خمسهی آل عبا مشتمل بر  1بند و همین طور قصیدهای در مدح و منقبیت احمید بین موسیی
ملقب به شاهچراغ دارد( .دبیر سیاقی :1113 ،یح) او در این قطعه این گونه بیان میکند:
و خواسىىتی کىىه بىىه رویىىت شىىود در دل بىىاز

امىىام احمىىد بىىن موسىىی وسىىیلت سىىاز

اگر نه چون احمىد موسىی الرضىا پنىاه بىری

خىىىراب بىىىودی احىىىوال مىىىردم شىىىیراز

بىىه هىىر مىىراد کىىه کىىردی زیىىارت قبىىرش

رسی بىه حاجىت خىود از خىدای بنىده نىواز

(ع)

در این ابیات ذکر شده ،به وسیله ساز بودن و گره گشا بودن حضرت احمد بن موسیی(ع) اشیاره دارد؛ و در
ادامه میگوید:
خىىویش فاتحىىه خىىوان

در آن مىىزار و بىىه زار بگىىوی بىىا حىى راز

بیىىا از سىىر اخىىال

امیىىد بنىىه چىىو داعىىی بىىه فىىیض ایىىن سىىید

به شرط آن کىه نهىی سىر بىه آسىتان نیىاز

شاهداعی اهلل در این قصیده ارادت خویش به این حضرت واال مقام واخالص بیه آسیتانهی مبیارک او را
بیان میکند.
 -4-2میرزا احمد متولی باشی:

میرزا احمد متولی باشی متولد ( 1011ه ق) ،متخلص به "روشن" فرزند میرزا محمد حسین عالی و نوهی
میرزا محمد کالنتر فارس در حکومت کریم خان زند است .علی اکبر نواب شییرازی در تیذکرهی دلگشیا
دربارهی او میگوید « :حال عنوان شباب و نایرهی شوق تحصیلی کماالت در التهاب است .با آن کیه در
بدایت سن ،درنهایت آرام و به واسطهی طبع موزون پی سپر والد عالی مقام است( » .نواب)120 :1121 ،
میرزا حسن فسایی در جلد دوم فارس نامه او را با القاب و عناوینی خاص معرفی مینماید« :جناب قدوهی
اخیار و زبدهی اسرار ،سید سادات و مجمع سعادات ،نادرهی زمان ،ناظم دّر و مرجان( » .فسیایی-1 :1118 ،
 )311او مدتی تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) را پس از پدر و پدر بزرگش بر عهده داشته اسیت.
روشن در البه الی اشعارش به این منصب چندین بار اشاره کرده است .میرزا احمد روشن در سال 1011
(ه .ق) در سن  11سالگی بدرود حیات گفت .وی در دیوان اشعارش در غزلی  11بیتی بیه وصیف و میدح
حضرت شاهچراغ(ع) میپردازد:
پیمبىىىر

کىىىه لمىىىع بىىىود از نىىىور حضىىىرت بىىىاری

امیىىىر احمىىىد آن سىىىبط پىىىا

شهی کىه قبىهاش از روشىنی و مهىر و ضىیا

زنىىد بىىه شىىعلهی خورشىىید طعنىىه تىىاری

شهی کىه پایىه ی تخىت جاللىش از رفعىت

بىىىه دوش چىىىرا بىىىود از بلنىىىد مقىىىداری
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سپس به عدل و سخاوت حضرت اشاره میکند:
شهنشىىهی کىىه ز عىىدلش بىىه روزگىىار همىىی

رمىىد ز آهىىوی دشىىتی پلنىىگ کهسىىاری

کىىىاا جىىىالل سى ى هر مینىىىایی

گىىىدای فىىىیض نىىىوالش سىىىحاب آزاری

کجىىا بىىه ابىىر بمانىىد ،غلىىط ،خ ىىا گفىىتم

کىىه ابىىر را نبىىود آن چنىىان گهىىر بىىاری

خصىىىو

و در ادامه در بیتی امید و رجای خود را در شفاعت آن حضرت بیان میدارد:
ز بس که رافت او مای گنه بخشی است

شده است شىیوه ی مىا بنىدگان گنىه کىاری

هم چنین روشن در قطعهای ماده تاریخ آئینه کاری ایوان بارگاه حضرت شاهچراغ(ع) را که به همت ناییب
االیاله فرهاد میرزا به انجام رسیده است ،را بیان میکند .برخی از ابیات آن عبارتاند از:
مىىزار مرقىىد شىىاهچىىراغ(ع) آن سىىبط پیغمبىىر

بىىىه طىىىرز کىىىاا وايی دل آرای سىىىلیمانی

کجا چرا مرفع خوانمش؛ محض خ ىا باشىد

چه نسبت روز روشن را به شام تىار ظلمىانی

 -4-5شیخ مفید:

شیخ مفید متخلص به "داور" فرزند میرزا محمد نبی امام جمعیه اسیت .او در سیال ( 1011ه .ق) متولید
گردید و علوم ادبی ،عربی ،فقه ،اصول و ریاضیات را از پدر و عموزادگان و دیگر بزرگان عصر فرا گرفیت.
(طاووسی  )128 :1121وی پس از سیر انفس و آفاق به شییراز معیاودت نمیوده و پیس از اصیرار و التمیاس
عامهی ناس از عوام و خواص در آستانهی مبارکهی احمدیه به نماز جماعت قیام و به تدریس اقدام نمود.
(همان)18 :
(ع)

شیخ مفید در قصیده و غزل به اشعار پیشینیان توجه مینمود .او به سبب ارادت خاصی که به اهل بیت
داشته و مجاورت و امامت جماعت حرم مطهر حضرت احمد بین موسیی الکیاظم(ع) اشیعاری در وصیف و
ستایش آن حضرت سروده است:
شىىاهچىىراغ میىىوه قلىىب پیغمبىىر اسىىت
جویىىا زنىىام نىىامیاش ار مىىیشىىوی ،بىىود

فرزند بافخامىت موسىی بىن جعفىر(ع) اسىت
(ع)

احمىىد کىىه نیىىز نىىام شىىریف پیمبىىر اسىىت

در ادامه به فخر حضرت و نسبت برادری او با حضرت علی بن موسی الرضا(ع) اشاره میکند:
فخرش همین بس اسىت کىه از جانىب پىدر

او را رضىىا بىىرادر بىىا جىىان برابىىر اسىىت

سپس با اعتقاد و باوری که دارد به گره گشایی تربت حضرت شاهچراغ(ع) اشاره میکند:
بىىس دردهىىا کىىه یافتىىه از تىىربتش شىىفا

بس عقدهها گشىوده از آن قبىر اطهىر اسىت

و در آخر این غزل در چند بیت به مجاورت ،امیامی جماعیت و تیدریس خیویش در ایین بارگیاه نیورانی
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میپردازد:
ذکىر و صىلوه و خوانىىدن قىرآن و درس علىىم

در روضىىىهی مقدسىىىهی او مقىىىرر اسىىىت

تا حال مدتی است کىه در جنىب روضىه اش

از فض ح  ،مکان کمین بنىده «داور» اسىت

هم چنین در غزلیاتی دیگر که در توصیف حضرت احمد بن موسی(ع) سیرودهانید ،بیه برخیی از صیفات و
ویژگیهای حضرت پرداخته است .یکی از این ویژگیها که در روایات نیز به آن اشیاره شیده ،آزاد کیردن
بندگان است:
هىىىزار بنىىىده شىىىد از یمىىىن همىىىتش آزاد

دمىىی کىىه بىىود بىىه گیتىىی مجىىال شىىاهچىىراغ

وی در غزلی دیگر همین مضمون را به عبارتی دیگر بیان میکند:
ایىىن بارگىىاه اوسىىت کىىه از دور او شىىدند

از همىىىتش هىىىزار تىىىن ،از بنىىىدگی رهىىىا

نیز در ادامه به ساجد و عابد بودن آن حضرت اشاره میکند:
هىىر شىىب ز بهىىر طاعىىت دادار چنىىد بىىار

از خوابگىىاه خىىویش همىىی مىىیشىىد او سىىوا

ودر نهایت به شهادت حضرت به نقل از گذشتگان میپردازد:
گوینىىد نىىاقالن کىىه چىىو آبىىای خىىود نمىىود

در

شىىىهادت از سىىىتم و جىىىور اشىىىقیا

 -4-4سید ابوالقاسم شریفی (راز):

میرزا ابوالقاسم حسینی شریفی ذهبی ،معروف به (میرزا بابا) و متخلص به "راز "حکیم و عارف برجستهی
قرن سیزدهم و سی و پنجمین رکن سلسلهی ذهبیه است( .محمودی )1181 :11
فارس نامهی ناصری در جلد دوم در معرفی افراد ساکن در محلهی بازار مرغ شیراز از وی بیا ایین القیاب
نام میبرد« :سید مرشد و شیخ موحد ،قدوهی اولی النفوس و اسوهی ذوی القلوب ،ظاهر االحساب ،طیاهر
االنساب میرزا ابوالقاسم شریفی حسینی راز تخلص ،مشهور به میرزا بابای درویش ذهبی متولی آسیتانهی
مبارکه حضرت شاهچراغ و شیخ طریقه سلسله ذهبیه و( » ...فسایی)1188 :312 ،
هم چنین شیخ مفید در تذکرهی مرآت الفصاحه به نقل از طرایق الحقیایق و حدیقیه الشیعرا دربیارهی در
گذشت او این گونه آورده است« :رحلتشان در حدود سال هزار و دویست هشتاد و شش هجیری بیود .در
وقتی که به زی ارت مشهد مقدس مشرف شده در مراجعت قدری در تهران توقف و بعد عزم شیراز کیرده،
در راه مورچه خورت بدرود جهان فرموده ،نعش شریفش را به اصفهان آوردند و در سر قبر آقیا بیه امانیت
گذاردند و بعد از دو سال حمل به ارض مقدس رضوی نموده در صحن نو فتحعلی شیاهی -کیه از اییوان

شاهچراغ(ع) در آیینهی اشعار125 
طال داخل شوند – به خاکش سپردند( » .مفید)1121 :001 ،

راز سالیانی را عهده دار تولیت آستان حضرت شیاهچیراغ(ع) بیود .او اشیعاری در میدح و منقبیت حضیرت
سرودهاست که از جملهی آنها این است:
سید امیىر احمدکىه او پىور شىه مىردان بىود

شاهچراغش زان لقب گو بر شىهان سىل ان بىود

بىىیخ نبىىوت را شىىجر ،شىىاا امامىىت را ثمىىر

موسی بن جعفر را پسر ،زان فخر انس و جان بود

مرحوم شیخ مفید در کتاب نفیس ارشاد میگوید « :کیان احمید بین موسیی کریمیا جلییال ورعیا و کیان
ابوالحسن موسی(ع) یحبه و یقدمه و وهب له ضیعته المعروف بالیسیره و یقال :انه(ع) اعتیق الیف مملوکیه؛
احمد بن موسی بزرگوار و جلیل القدر و فوق العاده با تقوا بود و پدرش ابوالحسن موسی بین جعفیر(ع) او را
بسیار دوست میداشت و مقدم می شمرد و آن حضرت مزرعه خود را کیه معیروف بیه یسییره بیود بیه او
بخشید و گفته میشود حضرت احمد بن موسی (از آن مزرعه) هزار برده را خرید و آزاد کرد»( .مفید،1182 ،
ج)011 :0

میرزا ابوالقاسم راز با اشاره به این موضوع ،حضرت شاهچراغ(ع) را پادشاهی ،ملک دربان و فرمانده کیهیان
معرفی و در ادامه اشاره به آزاد کردن بندگان توسط آن حضرت مینماید:
شىىیراز شىىد ایىىوان او ،آمىىد ملىىک دربىىان او

جبرئی مدحت خوان او ،چون فرّش از یزدان بود

میر عرب ،پیر عجم ،کهف منیع ،ملىک عجىم

سل ان بىا طبى و علىم ،فرمانىده کیهىان بىود

آزاد کرد آن میر دین ،چ بنىده از کىد یمىین

مدحش فزون آمد از این ،عاجز از آن سحبان بود

هم چنین در غزلی دیگر به این موضوع این گونه اشاره میکند:
هىىزارش بنىىده آزاد آمىىد از مىىال حىىالل از آن

که اندر راه ح مبذول بودی مال و هم جانش

و وجود بارگاه منور او را در شیراز غنیمت میداند و این شهر را حصن حصینی معرفی مینماید:
از تربت آن پیر دین ،شیراز شد حصن حصین

در خا او خاصان مکین ،چون بوذر و سلمان بىود

سپس اشاره به خادمی (تولیت) خود بر آن آستان میکند و میگوید:
راز آمده در خىدمتش ،از چىاکران حضىرتش

پرورده اندر نعمتش روزی خوران خىوان بىود

و در شعری دیگر با این مطلع به مدح آن حضرت و بارگاه متبرکهی او میپردازد:
شه کیهان ،امیر احمد که شیراز است ایوانش

ز اعزاز و ز رفعت حاملین عرش در بانش

در جایی دیگر به صحن و سرای آستان کبریایی حضرت شاهچراغ(ع) اشیاره میی نمایید و آن را رشیک
جنت می شمارد؛ و از مفاخرهی ملک رضوان -خادم و نگهبان بهشت -بر پاسبانی این حیریم کبرییایی
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سخن میگوید:
بود صحن و رواقش رشک قصر و ساحت جنىت

به دربانی آن روضه ،تفىاخر کىرده رضىوانش

سپس به انوار قدسی وجود مبارک حضرت احمد بن موسی(ع) را که برگرفته از پدر و اجدادش است؛ اشاره
میکند و آن آستان را به وادی طور برای اهل دل و حضرت شاهچراغ را به واسطهی نام پیدر بزرگیوارش
امام موسی کاظم(ع) به حضرت موسی کلیم اهلل(ع) تشبیه میکند:
تراب کىوی او آمىد بىه معنىی طىور اهى دل

چو نور از جد و باب او گرفتىی پىور عمىرانش

 -4-3شوریده شیرازی:

نام او حاج محمد تقی ،در سن هفت سالگی دو چشم او به مرض آبله نابینا شیده و او شیاعری مشیهور و
معروف حکام است .تحصیل کمال کرده و سفری به تهران رفته و ادراک حضور ناصر الدین شاه را نموده
و در آن جا ملقب به "فصیح الملک" شده ،سپس به شیراز مراجعت کرده است( .شیخ مفید)1121 :118 ،
میرزا حسن فسایی که از معاصران شوریده است ،در جلید دوم فیارس نامیه ناصیری در معرفیی سیاکنین
محلهی سنگ سیاه شیراز ،دربارهی او میگوید « :از اعیان این محله اسیت :مجمیع آداب ،مقبیول اولیی
االباب ،لسان زمان و سحبان بیان ،فرید عصر ،مالک زمام نظر و نثر ،نادره اهالی ،ناظم درّ و آللی ،مخترع
بدایع ،محبوب طبایع ،زین محافل و زینت مجامع ،حاجی محمد تقی «شوریده» تخلص .طینتش از صدق
و صفا سرشته و در مزرع خاطرش جز تخم وفا نکشته ،با کمی عمر به بسیاری هوش معروف و با نداشتن
بصر به نور بصیرت موصوف .اگر چه چشمش از جهانیان بسته است ،فکرتش از نه سپهر جسته ،تیا پیای
در دایره شاعری گذاشته ،روح حکیم رودکی و شیخ ابو العالی معّری را شیاد داشیته ،در انشیاء قطعیات و
قصائد طرحی خوش انداخته است و صورت تنقالت خود را به آن عبارت برای نگارنده ایین فیارس نامیه
نگاشته ،فرستاد « :در سال  1021زحمت افزای این سرای سپنجی شدم و در هفت سالگی هیر دو جهیان
بینم را آبله پوشید ،آن چه کسانم در معالجه کوشیدند ،بی فایده افتاد .از هشت سالگی مشیغول تحصییل
مراتب کمالیه گشتم و در سال  1081والد ماجدم ،طومار زندگی را نوشته ،درگذشت و گاهی چنید شیعری
گفته است و به نام خود که عباس بود تخلص مینمود .از او شنیدم که از پدرش میگفیت درنسیب نامیه
دیدم که نسبم به "اهلی" شاعر شیرازی منتهی میشد و در سال  1088با خال ستوده حال خود به مکیه
معظمه و مدینه طیبه مشرف شدم»( .فسایی)1188 :1228 ،
از شوریدهی شیرازی دیوان مفصلی به جای مانده است .دراین دیوان ،اشعار متعددی از وی که در مدح و
ستایش حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) سروده است؛ به چشیم مییخیورد .از جملیهی آنهیا
قصیدهای است که با این بیت آغاز میشود:

شاهچراغ(ع) در آیینهی اشعار127 
شه چراغ! ای آن که از تو شد چو راغ جهىان

چىىراغ خانىىهی چىىرا از را تىىو نورسىىتان

سپس به توصیف این بارگاه نورانی و شاهچراغ میپردازد و آن را چراغ بارگاه توحیدی و آئینیهی جلیوهی
ایزدی مینامد:
شىىه چراغىىی و مشىىکات مشىىکوی توحیىىد

مىىىه مضىىىیئی و مىىىرآت جلىىىوهی یىىىزدان

در ادامه حضرت را دارای کاملترین ذات در دو گیتی و ستودهترین در کیهان معرفی میکند:
بىىه ذات اکم ى و اکم ى ز هىىر چىىه در گیتىىی

بىىه نىىام احمىىد و احمىىد ز هرکىىه در کیهىىان

شوریده آستان حضرت شاهچراغ(ع) را به بارگاه پادشاهی تشبیه میکنید کیه دبدبیهی کیوس پادشیاهی و
پایهی اورنگ قهرمانی او از نه طاق ایوان آسمان برگذشته است:
تىىویی کىىه دبدبىىهی کىىوس پادشىىاهی تىىو
تىىویی کىىه پایىىهی اورنىىگ قهرمىىانی تىىو

رسىىیده تىىا در ایىىن بىىر کشىىیده شىىادروان
گذشىىته از سىىر نىىه طىىا ایىىن بلنىىد ایىىوان

هم چنین جود ،سخاوت ،قدر و مرتبهی او را این چنین میستاید:
صالی جىود تىو بگذشىته از مکىان و مکىین

لىىوای قىىدرتو بىىر رفتىىه از زمىىین و زمىىان

نعىىال خىىادم تىىو ،گوشىىوار گىىوش فلىىک

غبىىار درگىىه تىىو ،توتیىىای چشىىم شىىهان

از دیگر اشعاری که میتوان از شوریدهی شیرازی به آن اشاره نمود مسط مخمسی است که در  10رشیته
در مدح و منقبت حضرت شاهچراغ(ع) سروده است .این مسمط با مطلع ذیل آغاز میگردد:
بىىىىىاز برآمىىىىىد ز دل آوای مىىىىىن

پىىر شىىده آفىىا ز غوغىىای مىىن

ناز بىس اسىت ای بىت زیبىای مىن

خیىىز و بیىىا هىىان بىىه تماشىىای مىىن

وای مىىن ،ار نشىىنوی ،ای وای مىىن

شاعر وجود غنی حضرت را باعث بی نیازی و استغنای از دیگران مییدانید و سیپس حضیرت احمید بین
موسی(ع) را مظهر حق و آئین و نشانهی فیض الهی میخواند .وی بنابر آیهی 182سورهی اعیراف« :ولیه
اسماء الحُسنی فادعوه بِها » و روایت حضرت امام صادق(ع) که میفرمایند« :به خدا سوگند اسماء حسینی
ماییم و خدای عزّوجل جز از طریق معرفت ما شناخته نشود( » .عروسیی حیویزی ،1121 ،ج  )0 :121بیه ایین
موضوع اشاره میکند و ناظر اعمال و شافع خود میداند:
مظهىىىر حى ى  ،آیىىىت فىىىیض الىىىه

آن بىىىه همىىىه پادشىىىهان پادشىىىاه

حىىال مىىرا در همىىه حىىالی گىىواه

شىىىاهد امىىىروز مىىىن بىىىی گىىىاه

هىىم بىىه گنىىه شىىافع فىىردای مىىن
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ابو علی سینا در اشارات ،عارفی راکه مطلوب و به مرادش ن ایل شده را متصل به حیق میی دانید و او را
هم چون آیینهای درخشان در مقابل حضرت که حق در آن تجّلی میکند معرفی مینماید .و به عبارتی
دیگر همان سفر چهارم اسفار اربعه (سفر الحق بالحق) را بیان مینماید .هر چند که اهل بیت(ع) از این
مقامات مذکور بسی باالتر و برتر هستند؛ شوریدهی شیرازی با عنایت به این مطلب حضرت احمد بین
موسی(ع) را به دلیل ملحق و متصل بودن به حضرت باریتعالی حق و حقیقت میداند .ضیمن ایین کیه
دراین ابیات گریزی در رد شطیحات و الف معروف متصوفه میزند و نقطهی مقابل انالحق ،انت الحق
را بیان میدارد:
در دهىىن مىىن سىىخن م لىى اسىىت

يف انا الح نه ،که انت الح اسىت

ح ز انا الح  ،به وجود اسىب اسىت

ح که بود؟ آن که به ح ملح است

حضىىرت میىىر احمىىد ،مىىويی مىىن

شوریده در شعری دیگر که به مناسبت آئینه کاری آستان سروده است ،این بارگاه نورانی را در  11بیت به
زیبایی توصیف مینماید که ابیات آن این گونه آغاز میشود:
بقعه که اندر این سىنه

سىىجده آرد آفتىىاب ایىىن روضىىه را از روزنىىه

لوحش اهلل زین مبار

جبهه ساید آسمان ایىن بقعىه را بىر آسىتان

از همایون ساحتش تا کىاا مىه شىد هیمنىه

 -4-6وقار:

از دیگر شعرایی که به مدح ومنقبت حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) پرداخته انید؛ مییرزا احمید
متخلص به "وقار" ،فرزند وصال است .سال تولد او  1010و داوری ،تولدش را  1011ضبط کرده اسیت...
که قول داوری نتیجهی یک محاسبهی غلط است .پدرش در  1سالگی او را به مکتب گذاشیت .بعید از 8
سالگی آموزگاری او را به عهده گرفت و فن خوشنویسی را تعلیم کرد و چون طبعش را موزون دید ،میزان
شعر و قافیت بدو آموخت .چونان که خطش چون خط خوبان نغز و دلکش گشت و گفتهاش چون حیدیث
وصل آنان خوش ؛ و هم چنین از آداب و رسومش آگاه و به تحصیل علوم از معانی و بیان و صرف و نحو
و جز آن تشویقش کرد و گهگاه فلسفه آموخت تا این که طبعش سرکشی و بلند پیروازی نمیود و گمیراه
شد .چون چنان دیدش؛ پس چاره این گمراهی را دریافت که بدو عرفان بیاموخت ،تا آن چه با فیلسیوفان
با منطق و بلند پروازی و استدالل و سفسطه وجدال پی به کنهش نبردند؛ بی سیختی ببینید( .نیوابی:088 ،
)1111

وقار در سال  1038پس از  11سال زندگی و دیدن مر  1برادر ،جهان را بدرود میگوید و جسدش را در
(ع)
بقعه شاهچراغ پهلوی پدر در جوار پیر بزرگوار "سکوت" به خاک سپردند (نوابی)121 :1111 ،
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مهمتر ین اثر او دیوان وی است که در یکی از قطعات ارادت خود را به حضرت شاهچراغ(ع) این گونه بیان
میدارد:
بقعه سید امیر احمد بن موسی(ع) است کىه او

کعبىىهی اهىى دل و قبلىىهی اربىىاب نیىىاز

و در جای دیگر آن حضرت را قطب اصحاب یقین و چشم و چراغ مردم شیراز تشبیه میسازد:
ق ب اصحاب یقىین شىاهچىراغ آن کىه بىود

مرقىىد او شىىرف و چشىىم و چىىراغ شىىیراز

در جای دیگر این سروده ،به ساخت(تعمیر) بقعه و در نقره فام حرم حضیرت احمید بین موسیی(ع) توسیط
ناصرالدین شاه قاجار اشاره دارد و بیان میکند:
بهتر آن بقعه دری ساخت هم از نقىرهی فىام

تا از آن در بىه حقیقىت برسىند اهى حجىاز

بهىىر اتمىىامش فرمىىود بىىدین بنىىده "وقىىار"

که به تىاریخ یکىی ق عىهی سىنجیده بسىاز

 -4-7شعاع الملک:

محمد حسین متخلص به "شعاع الملک" از شعرا و نویسندگان شیرازی است که معیروفتیرین اثیر آن«
تذکرهی شعاعیه» است؛ که شرح زندگانی یکصد و شش تن از شاعران را بیان میکند( .طاوسی)1182 :13 ،
او در دوران تولیت سید محمد حسیین شیریفی در توصییف و تیاریخ بنیای اییوان رواق آسیتان حضیرت
شاهچراغ(ع) قطعهای سروده است که برخی از ابیات آن بدین گونه است:
این بارگاه کیست که با چرا هىم سراسىت؟

با چرا هم سراست وز افىال

برتىر اسىت؟

سپس در درخشندگی و تابندگی این بارگاه را به خورشید -که به اعتقاد پیشینیان در آسمان چهارم جیای
دارد -تشبیه میکند:
این در چه درگهىی اسىت؟ کىه از آسىتان او

خورشىىید آسىىمان چهىىارم منىىور اسىىت؟

و در ادامه با توجه به نام پدر بزرگوار حضرت (امام موسی کاظم(ع) آن را به سرزمین طور تشبیه میکنید و
میگوید:
این خا

پا

مرقىد فرزنىد موسىی(ع) اسىت

یا طور موسی اسىت و تجلىی دیگىر اسىت؟

 -4-8میرزا محمد قدسی:

نام او سید محمد و دعویش در خوشنویسی بی حد .پدرش از اهل دارابجرد است .پارهای از مقدمات را نزد
شیخ مفید داور تخلص خوانده است (طاووسی .)1182 :100 ،او در شیراز متولد شده و سپس به داراب و فسیا
رفته است( .طاووسی )122 :1121 ،وی در سال  1111در سن هشتاد و هفت سالگی در شیراز بیدرود حییات
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گفت .قدسی در توصیف دری که توسط عسکرخان از خوانین ایل باصری برای آستان حضرت شاهچراغ
ساخته است شعری با مطلع زیر سروده است:
شىىىىاه را شىىىىد بىىىىاز از رحمىىىىت دری

بىىىا طىىىراز ایىىىن در چىىىو زیبىىىا منظىىىری

حضىىرت شىىاهچىىراغ احمىىد(ع) کىىه هسىىت

زادهی خیىىىىىىر البشىىىىىىر پیغمبىىىىىىری

(ع)

سپس به دستور عسکر خان بر ساخت این در اشاره میکند:
صىىىولت و میىىىر عشىىىایر ،پىىىر دلىىىی

شىىىىیر اوژن ،صىىىىف شىىىىکن ،زور آوری

خواسىىت تىىا سىىازند اسىىتادان بىىه مهىىر

ایىىىىن در سىىىىیم از زر نیىىىىک اختىىىىری

 -4-9فرهنگ:

ابوالقاسم نام چهارمین فرزند وصیال است که "فرهنگ" تخلص میکرده است .تارییخ تولدش را خود در
فارس نامه ناصری  1010نوشته؛ فرهنگ نیز چون دیگر برادران نزد پدر به تحصیل علم و خط پرداخیت،
پس از پدر نزد وقار برادر بزر خویش به تکمیل علوم و ادبیات مشغول میگردد .گذشته از شعر و فنیون
ادبی ،در تحصیل و رمل و اسطرالب رنج بسیار میکشد .وی چند سفر بیا وقیار بیه تهیران داشیته و بیه
همراهی حسام السلطنه به شیراز باز می گردد و مسئولیت وسرپرستی خانواده و فرزندان برادران فوت شده
را به عهده میگیرد .عشرت وصال مر وی را در سال  1123نوشته و درست است .وی در اشعارش سن
خود را  12سالگی یاد کرده است( .نوابی)1111 :110 ،
در میان کسانی که فرهنگ مدح گفته و الحق که شایستهی مدح و ستایش بوده است؛ حضرت احمید بین موسیی
شاهچراغ(ع) است .مثنوی  01بیتی که فرهنگ در آن حضرت را ستایش نمودهاند با این ابیات آغاز میشود:
بىىىخک لىىىکای بنىىىای عىىىالی

ای مهىىىبط فىىىیض يیزالىىىی

ای کعبىىىه صىىىفت م ىىىاف زوّار

در صىىحن تىىو اعتکىىاف احىىرار

وی در ادامه با ذکر نسب ،حضرت را میستاید:
آل یاسىىىىین

از گىىىىوهر خىىىىاتم النبیىىىىین

از دودهی پىىىىا

فىىرا گهىىری سىىتوده نسىىلی

اصىىىلی

پىىاکیزه نهىىاد و پىىا

او در ابیاتی دیگر با تلمیح به خیبرگشایی امیرالمومنین(ع) و معجزهی شق القمیر پییامبر اکیرم(ص) حسیب
ونسب حضرت را یادآوری میکند:
از فاطمىىه(س) و علىىی(ع) نىىژادش

هرگونىىه شىىرف خىىدا بىىدادش

جدش که از اوست دین قوی پشت

خیبىىر بگشىىاد بىىا دو انگشىىت

جىىد دگىىرش بىىه یىىک اشىىاره

کىىىرده مىىىه آسىىىمان دوپىىىاره
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فرهنگ حضرت شاهچراغ را موجب فخر و ناز خاک شیراز و حسرت طور میداند:
تىىو بىىر فلىىک کنىىد نىىاز

جىىىا دارد اگىىىر زمىىىین شىىىیراز

از خىىا

حسىىرت ببىىرد از تىىو طىىور سىىینا

از تربىىت احمىىد بىىن موسىىی

 -4-15عبد الوهاب نورانی:

عبدالوهاب وصال شیرازی متخلص به" نورانی" فرزند مرحوم میرزا علی وصال میتخلص بیه "روحیانی"
فرزند عبدالوهاب متخلص به "یزدانی" فرزند مییرزا محمدشیفیع میتخلص بیه "وصیال"در سیال 1120
شمسی در شیراز به دنیا آمد( .رکن زاده ،آدمیت ،1112 ،ج )1 :212
از جمله اشعار او غزل شور انگیز و زیبایی-که تیداعی کننیدهی قصییدهی خاقیانی -اسیت کیه در میدح
حضرت احمد بن موسی(ع) سروده است:
زائران در این مقىام انىوار یىزدان دیىده انىد

عارفان این آستان را کعبهی جىان دیىده انىد

چشمه ی تابىان و خورشىید جهىان افىروز را

خاکبوسر این به کیوان رفته ،ایوان دیىده انىد

شاعر ،آستان حضرت را مطاف سالکان و در شرف همتای عرش پروردگار معرفی میکند و میگوید:
آسىىتان زادهی موسىىی بىىن جعفىىر را مىىدام

خىىود م ىىاف سىىالکان راه ایمىىان دیىىده انىىد

ویىىىن مشىىىید بارگىىىاهه سىىیّد السىىىادات را

در شرف همتای سا عرش یزدان دیىده انىد

وی در بیتی دیگر مرقد حضرت شاهچراغ را "کهف الوری" مینامد:
وز سر صد و صفا در کاا این کهف الوری

چهره جانان عیان در پرده جان دیده اند

نورانی وصال در غزلی دیگر که با مطلع زیر آغاز میشود:
ای بر سر سىروان سىری کىرده

بىىر تىىار

چىىرا افسىىری کىىرده

به مدح و ستایش آن حضرت پرداخته و به تقوای آن بزرگوار که از صفات برجسیتهی حضیرت احمیدبن
موسی(ع) است اذعان میدارد:
ای کشىىتی خانىىدان عصىىمت را

با تقىوی خىویش لنگىری کىرده

بر چىرا بلنىد عصىمت و تقىوی

با شىه ردل سىبک سىری کىرده

او هم چنین توصف زیبایی از بحر علم حضرت میکند:
ماننىىىد نیىىىا محمىىىد بىىىاقر
اسىىرار نهىىان دیىىن احمىىد را

در کشىىف علىىوم بىىاقری کىىرده
در صفحه ی سینه دفتىری کىرده

در جنىىب شىىکوه بحىىر علىىم تىىو

علىىم همىىه خل ى فرغىىری ک ىرده
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و در ادامه نیز به عرفان ایشان اشاره میکند و میافزاید:
بىىر تشىىنه لبىىان وادی عرفىىان

از فىىیض وجىىود کىىوثری کىىرده

در تىىىىو اولیىىىىا اهلل

چون پىیش نبىی ابىاذری کىرده

برخىىىىا

نورانی وصال در ذکر شجاعت و ظلم ستیزی ایشان را به اجداد بزرگوارش حضرت امیر المومنین(ع) و سید
شهداء امام حسین(ع) تشبیه کرده و میگوید:
حیىىىدر کىىىرار

در دین همه فىتح خیبىری کىرده

از گىىىوهر پىىىا

ماننىىد حسىىین سىىرور احىىرار

در عرصىىه دیىىن ديوری کىىرده

نتیجه گیری:
اصل شعر در دورانهایی در میان افراط و تفریط سرگردان بوده تا بعد از بعثت پیامبراسالم(ص) به این سو،
شعرایی همچون حسان ،فرزدق ،کمیت ،دعبل و ...دل بر ستایش اهل بیت بستند .از این راه هم احساس
(ع)
و عواطف خود را بیان نمودند و هم راهی برای نشر دیدگاههای خود یافتند .رفته رفته ستایش اهل بیت
جدیتر شد و در زبان فارسی افرادی چون ابوالماخر رازی ،ناصرخسرو ،کسایی مروزی ،مالحسین کاشفی
و ...گرایش غالبی بر این مهم داشتند و بخش اعظمی از اشعار خود را به مدح و منقبیت و مرثییهی اهیل
بیت(ع) اختصاص دادند.
ماندگاری نام ،اظهار عالقه ،بیان و نشر دیدگاه از عوامل مدح و ستایش بزرگیان دیین و رجیال مملکتیی
است که شاعر را ترغیب میکند .عروضی سمرقندی در کتاب چهارمقاله در مقالهی شاعری مییگویید« :
پس پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر ثبت
کند؛ زیرا که چون پادشاه به امری ناگزیر است مامور شود ،از لشکر و گنج و خزانهی او آثار نماند و نام او
به سبب شعر شاعران جاوید بماند» (عروضی سمرقندی ) 11 :1181 ،باید این نکته اضافه نمود که نام شاعر و
اثر او در کنار نام پادشهان جاودانه میشود و این انگیزهای برای شاعر غیر از صلت و هدایایی اسیت کیه
دریافت مینمودند .از این افضل و احسن ،مدح و منقبت خاندان اهل بیت(ع) است که حضرت امام صیادق
میفرماید« :من قال فینا بیت شعر بنى اهلل له بیتا فى الجنة -هر کسی درباره ما ییک بییت شیعر بگویید
خداوند در بهشت برای او خانه ای میسازد»( .صدوق 1121 ،ق )81 :این مقام و جایگاهی بهشتی است کیه
نصیب این عده از شعرا خواهد شد .آنان با اعتقاد راسخ ،از سر صدق و صفای باطن به مدح وستایش اهل
بیت(ع) پرداخته اند؛ بدون هیچ چشمداشتی بیرای تکسیب ،میال انیدوزی ،مقیام و منزلیت ایین شییوه را
برگزیدهاند.

شاهچراغ(ع) در آیینهی اشعار133 

پس با این تفاسیر از یک سو شاعران جاودانگی نام خود در کنار نام بزرگان دین را رقم زدهاند و از سویی
با بیان فضایل و خصایل اهل بیت(ع) که منبعث از آموزههای الهی است و نشر آن -که برگرفته از بیاور و
اعتقاد شاعر است -کوشیدهاند موجبات تاثیر گذاری برکات این مدح و منقبیتهیا را در هیدایت و نجیات
(ع)
بشریت فراهم سازند .به تبع آن شعرای خطهی شیراز نیز با مدح و سیتایش حضیرت احمیدبن موسیی
عالوه بر بیان عشق و ارادت خالصانه و خاضعانه خود به آن حضرت؛ جاودانه ساختن نام خود در کنار نیام
حضرت شاهچراغ ؛خواستهاند دین خود را به خاندان رسالت ادا نمایند .زیرا که وجود این آستان بلند آسمان
حصن حصینی برای این شهر و منزل و مامنی برای مردمان آن بوده است.
از ده شاعر بررسی شده در این مقالیه ،هشیت شیاعر(به جیز وقیار و شیعاع الملیک) بیه هیر دو جنبیهی
ویژگیهای شخصیتی ،فضایل و خصایل حضرت شاهچراغ(ع) و به توصیف صفات بارگاه نورانی ایشان نظر
داشتهاند .در این میان ویژگیهایی چون حاجت دهندگی ،سخاوتمندی ،شفاعت ،آزادکردن بندگان ،حسب
و نسب حضرت بازتاب بیشتری در اشعار آنان داشته و بر آن تاکید شده است .در بیان و توصیف ویژگیی
آستان و بقعهی حضرت احمدبن موسی(ع) قریب به اتفاق این ده شاعر ،آن بارگاه را با صفات و مترادفیاتی
هم چون ملک پاسبان ،ملک دربان ،رضوان دربان ،کعبه ،کعبهی جان ،کعبهی اهل دل ،طور سیینا ،طیور
موسی ،طور اهل دل ،چشم و چراغ شیراز و حصن حصین شیراز معرفی نمودهاند .از دو شاعری که متولی
آستانهی حضرت شاهچراغ(ع) بوده اند(میرزا احمد متولی باشی و میرزا ابوالقاسم راز) بیشتیر بیر حسیب و
نسب حضرت تکیه داشتهاند .هم چنین دو شاعر(وقار و شعاع الملک)تنها به توصیف ویژگیهیای آسیتان،
ایوان ،رواق و تاریخ بنای آن بسنده کردهاند.

منابع:
.1
.0
.1
.1
.1
.1
.2

حسینی شریفی ،میرزا ابوالقاسیم ،)1181( ،قیوام االنیوار و طیوالح االسیرار ،تصیحیح و توضییح خییر اهلل
محمودی ،تهران انتشارات دریای نور.
فسایی ،میرزا حسن ( ،)1188فارس نامه ناصیری ،تصیحیح و توضییح منصیور رسیتگار فسیایی ،تهیران،
امیرکبیر.
شاهداعی اهلل ،نظام الدین محمود ( ،)1113دیوان اشعار ،ج ا ،تصحیح محمد دبیر سیاقی ،تهران ،کانون.
شاملی ،محمدجعفر وسالحی ،محمدهادی( ،)1111هدیه احمدی ،شیراز ،چاپ موسوی.
شعاع شیرازی ،محمد حسین ( ،)1182تذکره شعاعیه ،تصحیح و تکمیل محمیود طاووسیی ،شییراز ،بنییاد
فارسی شناسی.
شیخ صدوق محمد بن علی1121 ،ق ،عیون االخبار ،بیروت ،اال علی.
شیخ مفید ،میرزا احمد نبی ،)1121( ،تذکره مرآت الفصاحه ،تصحیح و تکمیل محمیود طاووسیی ،شییراز،
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نوید.
- .8عرفان منش ،جلیل ،)1131( ،چلچراغ شیراز ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .3عروسی حویزی ،علی بن جمعه ( ،)1121تفسیر نور الثقلین ،قم ،موسسه اسماعیلیان.
 .12کالنتری ،علی اکبر ،)1132( ،آفتاب شیراز ،شیراز ،انتشارات دانشگاه شیراز.
 .11محدثی ،جواد ،)1132( ،فرهنگ زیارت ،تهران ،نشرمشعر.
(ع)
 .10مرادی محمد ،)1131( ،مقاله انعکاس نام و مرقد احمد بن موسی در آئینه اشیعار سیدههیای هشیتم تیا
دهم ،فصلنامه فرهنگ رضوی ،سال چهارم ،شماره .11
 .11مرادی ،مرضیه و معصومه ،)1132( ،با اسلیمیهای گنبد نیلی ،شیراز ،رخشید.
 .11معرفت ،نوابی ،ماهیار ( ،)1111خانواده وصال ،تبریز ،دانشکده ادبیات
 .11نظامی عروضی سمرقندی ،احمدبن عمربن علی ،)1180( ،چهارمقاله ،تصحیح عالمیه محمیدقزوینی ،بیه
اهتمام محمد معین ،تهران ،نشرجامی.
 .11نواب ،میرزا علی اکبر ( ،)1121تذکره دلگشا ،تصحیح و تشبیه منصور رستگار فسایی ،شیراز ،نوید.

