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چکیده
از ســدههای نخســتین هجــری ،ایــران مقصــد شــمار فراوانــی از امامــزادگان بــوده اســت و بارگاههــای
بســیاری در مناطــق مختلــف ایــن ســرزمین بــه چشــم میخــورد کــه بــه ایشــان منســوب اســت .در
ایــن میــان ،امامزادگانــی وجــود دارنــد کــه بیــش از یــک بــارگا ه بــه آنــان منســوب اســت؛ از آن جملــه،
امامــزاده حسینبنموسـیبنجعفر ،بــرادر امــام رضــا  gاســت کــه بــه ادعــای برخــی منابــع بــه دنبــال
والیتعهــدی بــرادرش همــراه بــا گروهــی از ســادات و دیگــر بــرادرش ،احمــد ،راهــی ایــران شــده بــود .در
میــان جایگاههــای متعــدد منتســب بــه وی ،دو دیــدگاه ناظر به دفن او در طبس و شــیراز شــهرت بیشــتری
دارد .هــدف ایــن پژوهــش واکاوی و بازنگــری روایــات مربــوط بــه دفــن ایــن امامــزاده در شــیراز اســت و در
ایــن راه ،از شــیوه توصیفــی تحلیلــی بهــره گرفتــه شــده اســت .بــا توجــه بــه آنکــه گزارشهــای موجــود بــه
ّ
منابــع متأخــر ،یعنــی ســدههای  8ـ 14قمــری بازمیگــردد و از ســوی دیگــر ،اشــکاالت متعــددی کــه در
آنهــا مشــاهده میشــود ،خطاســت کــه حسینبنموســی در شــمار همراهــان احمدبنموســی دانســته
و شــهر شــیراز نیــز بــه عنــوان محــل دفــن او پنداشــته شــود.
کلیدواژهها:امامزادگان،حسینبنموسی،احمدبنموسی،شیراز.
 .1دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه تهرانm84bagheri@gmail.com :
 .2استادیار گروه تاریخ وتمدن دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)hr.sanaei@um.ac.ir :
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مقدمه
امامــزادگان فراوانــی در ایــران آرمیدهانــد و بارگاههــای کوچــک و بزرگ و گاه باشــکوهی در مناطق
مختلــف ایــن ســرزمین بــه ایشــان منســوب اســت .انتســاب ایــن بارگاههــا بــه امامــزادگان مــد نظر
در میــان اهــل تحقیــق همیشــه ســؤالبرانگیــز و قابل ّ
تأمل بــوده و گاه با تردید مواجه شــده اســت.
تعــدد بارگاههــای منســوب بــه برخــی از ایشــان بــر ســؤالها و تردیدهــا در ایــن بــاره میافزایــد و
بــر طــرح ایــن ســؤاالت و تردیدهــا مهــر ّ
صحــت میزنــد .یکــی از امامــزادگان بنــام کــه آرامگاههــای
متعــددی را در نواحــی گوناگــون ایــران بــه او نســبت میدهنــد ،حسینبنموس ـیبنجعفر ،g
فرزنــد امــام هفتــم  gشــیعیان ،اســت .فــارغ از حکایــت زندگانــی وی کــه چندان روشــن نیســت
و نیــاز بــه پژوهــش جــدی دارد ،بــا توجــه بــه تعــدد آرامگاههــای منســوب بــه وی ،طبیعــی اســت
کــه پرســش دربــاره ّ
صحــت انتســاب ایــن بارگاههــا هــر ذهــن جس ـتوجوگری را بــه خــود جلــب
کنــد؛ از عامیانــی کــه بــه زیــارت بارگاههــای منســوب بــه او میرونــد و اهــل نظــری کــه بــه پژوهــش
دربــاره سرگذشــت امامــزادگان میپردازنــد.
از دیدگاههــای مطــرح در ایــن زمینــه ،نظریــه دفــن حسینبنموس ـیبنجعفر  gدر شــیراز
اســت .صاحبــان ایــن دیــدگاه قبــری را در نزدیکــی آرامــگاه احمدبنموســی  gدر شــیراز بــه
آرامــگاه حســین ،بــرادرش ،منســوب میکننــد .در حالــی کــه منابــع متقـ ّـدم دربــاره دفــن وی
در شــیراز اطالعاتــی هرچنــد مختصــر بــه دســت نمیدهنــد .منابــع اطالعــات موجــود در ایــن
ّ
زمینــه نیــز از تاریخهــای عمومــی ،محلــی ،جغرافیایــی گرفتــه تــا منابــع حدیثــی و انســاب،
همــه پــس از ســده  8قمــری بــه نــگارش درآمدهانــد .شــیرازنامه(ابن زرکــوب شــیرازی:1390 ،
 ،)199تذکــره هزارمزار(جنیــد شــیرازی ،)306 :1364 ،تاریــخ گزیده(مســتوفی)204 :1364 ،
و نزهــة القلوب(مســتوفی )116 :1362 ،در ســدههای  8و 9قمــری و بحــار االنوار(مجلســی،
 ،1339ج )312 :48در ســده 11قمــری و بحــر االنســاب(ملکالکتاب شــیرازی،1296 ،
ج 155 :2و  ،)146آثــار عجم(فرصــت حســینی شــیرازی ،1377 ،ج 758 :2و  )745و طرائــق
الحقائق(شــیرازی ،1382 ،ج ،)484 :3در ســده 14قمــری بــه اجمــال یــا تفصیــل از دفــن وی در
شــیراز ســخن گفتهانــد.
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در برخــی از ایــن منابــع ،داســتانی نقــل شــده کــه نشــان میدهــد حسینبنموســی  gبــه
همــراه بــرادر خــود ،احمــد ،بــه شــیراز ســفر کــرده و در آنجــا بــه شــهادت رســیده و به خاک ســپرده
شــده و از همیــن روســت کــه برخــی از ایــن منابــع آرامــگاه عالءالدیــن حســین در نزدیکــی آرامگاه
احمدبنموســی  gرا بــه حسینبنموســی  gمنســوب میکننــد .گفتنــی اســت کــه منابــع
ّ
متأخــر بــر شــاخ و بــرگ ایــن حکایــت افزودهانــد.
برخــی معاصــران نیــز کــه بــه خلــق آثــاری دربــاره احمدبنموســی و بــرادرش ،حســین
پرداختهانــد ،بــا اعتمــاد بــه گــزارش آن منابــع ،از دفــن حســین در شــیراز خبــر دادهانــد.
ّ
محمدحســین رســتگار ( )1381در شــرح احــوال و شــخصیت حضــرت حسینبنموســی الکاظم
 gو دیگــر امامــزادگان شــیراز ،غالمرضــا اســامی ( )1381در جلــوهگاه نــور :مجموعــهای
مســتند و تاریخــی از شــناخت شــخصیت حضــرت ســید عالءالدیــن حســین معــروف بــه آســتانه و
جلیــل عرفانمنــش ( )1386در چلچــراغ شــیراز؛ تحلیلــی از قیــام احمدبنموســی و بــرادران امام
رضــا gاز دیــدگاه دفــن حســین در شــیراز تبعیــت کردهانــد و دربــاره آن قلــم فرســودهاند .مقالــه
حاضــر کــه رویکــردی تاریخــی دارد ،بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی میکوشــد از ّ
صحــت و
ســقم ایــن دیــدگاه پــرده ب ـردارد.
در معرفــی تفصیلــی آثــار یادشــده ،نویســنده جلــوهگاه نــور :مجموعـهای مســتند و تاریخــی از
شــناخت شــخصیت حضرت ســیدعالءالدین حســین معروف به آســتانه به بررســی اجمالی دوران
امــام کاظــم  gو امــام رضــا ،gعلــت قیــام احمــد بــن موســی ،همراهــی حسینبنموســی و
شــهادت وی در شــیراز ،تصویــر او در منابــع رجالــی ،نقــل برخــی از احادیث منقــول از او و تاریخچه
و موقوفــات آرامــگاه منســوب بــه وی پرداختــه اســت .بــا آنکــه غالمرضــا اســامی دیگــر مزارهــای
منســوب بــه حسینبنموســی را بررســی نکــرده و بــه واکاوی تصویــر حسینبنموســی در منابــع
انســاب نیــز عنایتــی نداشــته ،رد 13ســالگی حســین در زمــان شــهادت از معــدود مطالــب نقادانــه
کتــاب اوســت .1محمدحســین رســتگار نیــز در اثــر خــود از آداب زیارت ،فرزنــدان امــام کاظم ،g
بررســی اجمالــی تصویــر حسینبنموســی در منابــع حدیثــی و رجالی ،آشــکار شــدن مدفــن وی،
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)51-50 :1392 ،
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تاریخچــه بنــای بقعــه ،توصیــف حــرم و معرفــی دیگــر امامزادههای شــیراز ســخن گفته اســت .این
ً
اثــر خالصــه اثــر پیشــین بــه نظــر میرســد و تقریبــا در همــه مــوارد دنبال ـهروی آن بــوده اســت.
جلیــل عرفانمنــش نیــز در چلچــراغ شــیراز بــه بررســی ابعــاد گوناگــون زندگانــی احمدبنموســی
 gپرداختــه اســت .داســتان آشــکار شــدن مدفــن حســین در ایــن اثــر بــه گزارشهــای آشــکار
شــدن مدفــن بــرادرش ،احمــد در عصــر اتابــکان شــباهت بســیاری دارد(عرفــان منــش:1386 ،
.)246

 .1نگاهی به احوال حسینبنموسی g
حسینبنموسـیبنجعفر  gنیــز هماننــد شــمار متعــددی از فرزنــدان و نــوادگان امــام کاظــم
ً
 gدر ایــران مدفــون اســت .اطالعــات پراکنــده و اندکــی کــه در منابــع نســبتا متقـ ّـدم رجالــی و
انســاب دربــاره او نقــل شــده و احادیثــی کــه از او در برخــی مجامــع حدیثــی روایت شــده ،تصویری
روشــن از حیــات وی بــه دســت نمیدهــد .ذکــر حســین بــه عنــوان شــخصی مفقــود در برخــی
منابع(عبیدلــی166 :1371 ،؛ ابــن طباطبــا219-218 :1377 ،؛ مــروزی )22-21 :1367 ،از
زندگــی پنهانــی او خبــر میدهــد .بنابرایــن ،چنیــن مینمایــد کــه او ســالهای درازی از عمــر
خویــش را دور از چشــم کارگــزاران نظــام خالفــت بــه ســر بــرده اســت.
احادیــث منقــول از حسینبنموســی در مجامــع حدیثــی شــیعه نیــز حاکــی اســت کــه وی
ســالهای کودکــی و جوانــی و تــا حــدودی میانســالی خــود را در موطــن خویش ،مدینــه ،گذرانده
و از محضــر ســه امــام شــیعه ،امــام کاظــم  gو امــام رضــا  gو امــام جــواد gبهرههــا بــرده
اســت(ابنبابویه :1372 ،ج503 :2؛ طوســی1404 ،ق ،ج729-728 :2؛ قرشــی1413 ،ق:
ج .)418 :2بــا توجــه بــه آنکــه برخــی منابــع چنانکــه گفتــه شــد ،او را مفقــود خواندهانــد ،چنیــن
مینمایــد کــه ایــن امامــزاده بــه ســبب خطراتــی کــه از جانــب عباســیان وی را تهدیــد میکــرد یــا
شــرکت در یــک قیــام یــا چیــزی شــبیه بــه آنهــا ،در میانســالی مدینــه را تــرک و حیــات پنهانــی
خویــش را آغــاز کــرده اســت.
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ً
چنانکــه اجمــاال در طــرح مســئله گفتــه شــد ،اکنــون مواضــع بســیاری در ایــران ماننــد طبــس،
شــیراز ،قزویــن ،چوپــار کرمــان ،ســاری ،بهبهــان ،دزفــول و مــزاری در کوفــه وجــود دارد کــه از دفــن
حسینبنموســی در آنهــا ســخن گفتــه میشــود؛ ولــی بــا توجــه بــه اطالعــات برخــی از آثــار
در زمینــه انســاب کــه از زندگــی فرزنــدان و نــوادگان او در طبــس ســخن بــه میــان آورده(مــروزی،
 )22-21 :1367و از وجــود مقبــره و بارگاهــی منســوب بــه وی در ایــن شــهر خبــر دادهانــد ،گویــا
دیــدگاه مبتنــی بــر دفــن وی در شــهر طبــس از اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت .در مجمــوع ،بــه
نظــر میرســد دربــاره زندگانــی حسینبنموســی بیــش از ایــن نمیتــوان ســخن گفــت .بــههــر
روی ،مقالــه حاضــر میکوشــد بــه نقــد و بررســی یکــی از دیدگاههــای یــاد شــده بپــردازد.

 .3گزارشها دربارۀ آشکارشدن پیکر حسینبنموسی  gدر شیراز
ســرنخهای حکایــت مفصــل دفــن حسینبنموســی در شــیراز در کتابهــای معاصــر را
چنانکــه اشــاره شــد ،میتــوان در برخــی آثــار ســده 8قمــری یافــت .شــیرازنامه ابنزرکــوب
شــیرازی (د789.ق) کــه در ســال 764قمــری تألیــف شــده ،بــدون پرداختــن بــه ماجــرای کــوچ
ّ
حسینبنموســی ،بــه طــور خالصــه آورده اســت کــه وی در محلــه بــاغ قتلــغ از محــات شــیراز
مشــهور بــه گنبــد قتلــغ مدفــون شــده و گــور او در زمــان ســلطنت اتابــک مشــخص شــده اســت.
ابنزرکــوب بــدون اشــاره بــه ّ
هویــت کاروانیــان ،چگونگــی جنــگ و ّ
کیفیــت وفــات آنهــا ،تنهــا بــه
چگونگــی شــناختن جســد احمدبنموســی اشــاره کــرده و دربــاره برادرانــش ،حســین و ّ
محمــد،

1

تنهــا از نشــانه مقبــره ایشــان ســخن گفتــه اســت(ابن زرکــوب شــیرازی.)199 :1390 ،
در کتــاب شــداالزار از دیگــر آثــار همــان ســده کــه ترجمــه آن ،موســوم بــه تذکــره هزارمــزار در
ســده بعــد پدیــد آمــد ،حکایت آشــکار شــدن جســد حســین بــن موســی با تفصیــل بیشــتری آمده
اســت .در ایــن کتــاب میخوانیــم کــه احمدبنموســی  gپــس از شــهادت امــام رضــا  gبــرای
ّ
نبــرد بــا مجوســان بــه شــیراز آمــد .مؤلــف پــس از آن ،بــه داســتان پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن
حسینبنموســی در شــیراز اشــاره کــرده و چنیــن آورده اســت« :قتلــغ امیــری از اهالــی شــیراز
محمد رحمتی درباره همراهی ّ
ّ .1
محمدبنموسی با برادرش ،احمد ،تردید کرده است(رحمتی1420 ،ق.)108 :
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بــود و باغــی بــزرگ داشــت کــه در میــان آنّ ،تپ ـهای وجــود داشــت و هــر شــب جمعــه از آن جــا
نــوری میدرخشــید .خبــر ایــن ماجــرا کــه بــه امیــر رســید ،جس ـتوجو کــرد و هیــچ کــس را در
آنجــا نیافــت .پــس دســتور داد آن تــل را بکننــد و همــوار ســازند .نــاگاه جســدی ســالم بــا چهــرهای
نورانــی پدیــدار شــد کــه در یــک دســت مصحــف و در دســت دیگــر شمشــیری داشــت .پــس از
شناســایی هویــت ایــن جســد از روی نشــانهها ،بــه فرمــان امیــر ،بــرای زیــارت مــردم ،بقعـهای در
آنجا ســاخته شد»(جنیدشــیرازی .)306 :1364 ،در همان ســده حمدالله مســتوفی (د750.ق)
نیــز در تاریــخ گزیــده صرفــا از دفــن حسینبنموســی در شــیراز ســخن گفتــه است(مســتوفی،
.)204 :1364
ّ
بــا آنکــه روایــت شــیرازنامه تفصیــل چندانــی نــدارد ،مؤلــف بحاراالنــوار در ســده 11قمــری،
ّ
گــزارش آشــکار شــدن جســد حسینبنموســی در شــیراز را بــه مؤلــف آن کتــاب ارجــاع داده
اســت .گــزارش مجلســی در ایــن بــاره بــه گــزارش شــداالزار شــباهت بیشــتری دارد .در بخشــی
از ایــن گــزارش آمــده اســت :باغبانــی کــه در شــب ،نــوری در آن جایــگاه میدیــده ،ماجــرا را بــه
حاکــم شــیرا ز خبــر داده و حاکــم بــرای وی بقعــه و بارگاهــی بنــا کــرده است(مجلســی،1339 ،
ج.)312 :48
ایــن حکایــت حدود ســه ســده بعــد ،در ســده 14قمری ،در شـبهای پیشــاور ســلطانالواعظین
شــیرازی (1314ـ1391ق1276 /ـ1350ش) بــه شــکل محسوســی شــاخ و بــرگ یافتــه اســت.
نویســندۀ شــبهای پیشــاور منبــع گــزارش خــود را ذکــر نکــرده اســت .بنابرایــن ،گمــان مـیرود کــه
او بــه اثــری ناشــناخته دسترســی داشــته یــا داســتان را از قــول همشــهریان مــورد وثــوق خویــش
نقــل کــرده اســت .بــه هــر رو« ،ســلطان الواعظیــن» در جلســه اول آن کتــاب ،ضمــن معرفــی
خــود و خاندانــش ،از کــوچ احمدبنموســی  gبــه شــیراز و همراهــی بــرادرش ،حســین ،بــا او
چنیــن ســخن گفتــه اســت کــه امــام رضــا  gپــس از هجــرت بــه مــرو در نــام هــای از خانــواده و
ّ
نزدیــکان خــود خواســتند کــه بــه تــوس ســفر کننــد .ســید امیراحمــد (شــاه چــراغ) بــه اتفاق ســید
ّ
امیرمحمــد عابــد و ســیدعالءالدین حســین و بســیاری از بــرادرزادگان و نزدیــکان کــه شــمار آنهــا
بــه حــدود  15هــزار نفــر زن و مــرد میرســید ،از طریــق حجــاز ،کویــت ،بصــره و اهــواز و بوشــهر بــه
محلــی بــه نــام خــان زنیــان در هشــت فرســخی شــیراز رســیدند و در آن جــا بــا لشــکری  40هــزار
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نفــری بــه فرماندهــی قتلغخــان ،حاکــم شــیراز ،روبـهرو شــدند .در جنگــی کــه میــان دو طــرف رخ
داد ،لشــکر شــیعیان شکســت خــورد و امامــزادگان یــاد شــده شــبانه و بــا لبــاس مبـ ّـدل وارد شــیراز
شــدند .عالءالدیــن در باغــی در نزدیــک قتلــغ خــان بــه عبــادت مشــغول بــود تــا اینکــه او را یافتند
و در همانجــا بــه شــهادت رســاندند .قرنهــا بعــد در زمــان صفویــه امیــری بــه نــام قتلغخــان
متوجــه مــزار او در ایــن جــا شــد و بر قبــر او بقعـهای ساخت(ســلطان الواعظیــن شــیرازی:1389 ،
129ـ.)135
ایــن حکایــت در بحراالنســاب (ریــاض االنســاب) از دیگــر آثــار ســده 14قمــری بــا اندکــی تفــاوت
و تفصیــل کمتــری آمــده اســت .برخــی تفاوتهــا میــان گــزارش منــدرج در ایــن اثــر و حکایــت
ســلطان الواعظیــن در شــبهای پیشــاور ماننــد شــمار همراهــان احمــد بــن موســی ،فاصلــه
میــدان جنــگ تــا شــیراز ،ســازنده بقعــه بــر قبــر حســین بــن موســی و زمــان ایــن رخــداد از منبــع
متفــاوت ایــن دو اثــر حکایــت میکنــد .در بحراالنســاب آمــده اســت کــه «چــون خبــر والیتعهدی
امامرضــا  gبــه بــرادر آن حضــرت ،احمدبنموســی رســید ،بــا  700تــن از بــرادران و بــرادرزادگان
و جماعــت کثیــری از دوســتان از مدینــه حرکــت کــرد .در دو فرســنگی شــیراز خبــر شــهادت امــام
بــه آن نواحــی رســید و مأمــوران کاروان را متوقــف کردنــد و برخــی کاروانیــان را از دم تیــغ گذراندند.
احمــد پــس از جنــگ و گریــز فــراوان ،چــون تنهــا مانــد بــه مرکز شــهر آمــد و ســرانجام بــه وی حمله
و او را شــهید کردنــد .حسینبنموســی در محلــه بــاغ قتلــغ شــیراز پنهــان شــد و بعــد از ســه روز
در حالــی کــه بــر ســر نهــر آب در حــال گرفتــن وضــو بــود ،باغبانــی او را شــناخت و چنــد بیــل بــر
ســر وی زد و ســپس بــدن مبارکــش را پــاره پــاره کــرد .شــب هنــگام جمعــی از دوســتان اهــل بیــت
قطعــات بــدن او را جمــع و آن را دفــن کردنــد .بــه ادعــای نویســنده ،حســین در زمــان شــهادت
 13ســال داشــته اســت .قبــر وی تــا زمــان اتابــک شــناخته نبــود و پــس از شــناخت او ،بــر قبــرش
گنبــدی بنــا شــد»(ملکالکتاب شــیرازی ،1296 ،ج.)155-146 :2
ّ
مؤلــف آثــار عجــم نیــز داســتانی شــبیه بــه حکایــت ّ
مفصــل نویســنده شـبهای
در همــان ســده،
پیشــاور بیــان کــرده و ظاهــرا منبــع هــردو یکــی بــوده اســت .بــا وجــود ایــن ،تفاوتهــای اندکــی
میــان آنهــا نیــز بــه چشــم میخــورد« .ســید امیــر احمــد در عهــد هــارون قصــد شــیراز کــرد تــا
از آنجــا بــه خراســان بــه خدمــت بــرادر خــود َر َود .قتلــغ خــان از جانــب مأمــون مأمــور شــد آنــان
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را دســتگیر کنــد .چــون خبــر ورود آنــان را بــه شــیراز شــنید ،بــه خــان زینــال ،در هشــت فرســخی
شــیراز ،شــتافت و جنــگ درگرفــت .در اثنــای جنــگ چــون خبــر شــهادت امــام رضــا  gرســید
جماعــت همــراه احمــد بـ ه جــز شــمار اندکــی از بــرادران و خویشــانش ،او را رهــا کردنــد و ســرانجام
جملگــی بــه شــهادت رســیدند .ایــن کتــاب دربــاره حضــور حسینبنموســی  gدر نبــرد
ً
احمدبنموســی بــا قتلــغ و چگونگــی بــه شــهادت رســیدن وی ســخن نگفتــه و صرفــا بــه چگونگی
ّ
پیــدا شــدن جســد وی اشــاره کــرده اســت .مؤلــف مینویســد :در جایــگاه مرتفعــی از بــاغ حاکــم
شــیراز نــوری مشــاهده میشــد .بــه فرمــان او ،آن مــکان را کندنــد و جســدی تــازه یافتنــد کــه در
یــک دســت مصحــف و در دســت دیگــر شمشــیر داشــت و قتلغخــان فرمــان داد مقبــرهای در
ّ
آنجــا بســازند»(فرصت حســینی شــیرازی ،1377 ،ج .)758-745 :2مؤلــف طرائــق الحقائــق نیــز
کــه در ســده 14قمــری میزیســته ،داســتان بــاغ و باغبــان و روشــنایی یــاد شــده را ذکــر کــرده
است(شــیرازی ،1382 ،ج.)484 :3

 .4نقد و بررسی گزارشها
ّ
ص نبــودن منبــع متقـ ّـدم آن میتوانــد
تفاوتهــای حکایــت یادشــده در آثــار یــاد شــده و مشــخ 
ّ
حکایتگــر جعــل آن از ســوی برخــی از منابــع محلــی یــا دســتکم تحریــف اصــل گــزارش در
ســدههای  7و  8قمــری باشــد .در ایــن گزارشهــا اشــکاالت و نــکات متعــددی بــه چشــم
میخــورد کــه میتــوان آنهــا را در ذیــل عناوینــی از قبیــل مهاجــرت و آشکارشــدن مدفــن ارائــه
کــرد.
 4ـ  .1مهاجرت و همراهی با سپاه احمد
4ـ 1ـ  .1ســلطانالواعظین از دعــوت امــام رضــا  gاز خانــواده خــود بــرای عزیمــت بــه تــوس
ســخن گفتــه اســت .از آنجــا کــه مــرو پایتخــت مأمــون بــود ،گویــا درج این موضــوع در ایــن حکایت
ســاخته ذهــن روایتپــرداز امــا غیردقیــق و نــاآگاه راوی اصلــی بــوده اســت .ایــن مطلــب نشــان
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ً
میدهــد راوی خبــر صرفــا از شــهادت امــام رضــا  gدر تــوس آگاهــی داشــته اســت.
4ـ 1ـ  .2کــوچ حسینبنموســی بــه فــارس و همراهــی او بــا بــرادرش ،احمــد ،در هیــچ منبــع
ً
متقـ ّـدم و حتــی در منابــع ســده 8قمــری ذکــر نشــده اســت 1.اشــاره منابــع ســده 8قمری صرفــا به
ّ
یافــت شــدن جنــازهای در شــیراز بــوده اســت کــه بــر پایــه آن ،دفــن حســین در شــیراز و تعلــق آن
ً
پیکــر بــه وی را اســتنباط کردهانــد .صــرف نظــر از دلیــل منابــع ســده 8قمــری ظاهــرا تنهــا دلیــل
ّ
منابــع متأخــر در حضــور حســین در کاروان احمــد ،وجــود مــزاری بــا نــام عالءالدیــن حســین در
نزدیکــی مرقــد احمدبنموســی بــوده اســت.
4ـ 1ـ  .3ســلطانالواعظین مســیر حرکــت کاروان از حجــاز تــا فــارس را نواحی و شــهرهای کویت،
بصــره ،اهــواز و بوشــهر دانســته اســت .نمیتــوان بــه یقیــن گفــت کــه در ســدههای نخســتین
هجــری مســیر کاروانهــا از حجــاز تــا فــارس از همــه ایــن مناطــق گــذر میکــرده اســت .افــزون
بــر آن ،بــا توجــه بــه اینکــه کویــت و بوشــهر در کنــار دریــا واقعانــد ،راه نمیتوانــد همزمــان از ایــن
نقــاط و همچنیــن اهــواز عبــور کنــد مگــر آنکــه بپذیریــم کاروان مــد نظــر مــا راه خــود را بــه اهــواز
کــج کــرده و ســپس دوبــاره بــه همــان مســیر پیشــین بازگشــته اســت .از مســیر شــیراز بــه بوشــهر
نیــز در ســدههای متقـ ّـدم هجــری ذکــر بــه میــان نیامــده اســت .تنهــا بخشــی از ابتــدای راه کنونی
شــیراز ـ بوشــهر بــا یکــی از راههــای قدیــم تطابــق داشــته اســت .از شــیراز بــه ســوی جنــوب غربــی
ُ
دو راه وجــود داشــت :نخســت راهــی از شــیراز بــه کازرون و از آن بــه دریــز و ســپس تـ َّـوج وجــود
ُ
داشــت و راه دوم مســیری بــود کــه در میانــه آن ،ماصــرم ،جــره ،غندجــان و ســرانجام تـ َّـوج قــرار
ّ
موقعیــت جغرافیایــی
داشــت(اصطخری128 :1927 ،ـ129؛ کرمــی ،بیتــا .)454 :بــا توجــه بــه
بوشــهر کنونــی ،گویــا ایــن شــهر با هر دو مســیر یــاد شــده فاصله داشــته و در جنــوب و شــرق آنها
واقــع بــوده اســت .اگــر کاروان قــدم بــه اهــواز میگذاشــت ،بــرای رفتــن بــه ســوی شــیراز بایــد بــه
ّ
راه اصلــی و مهــم اهــواز ـ ّارجــان (بهبهــان در ادوار متأخرتــر) ـ شــیراز قــدم مینهاد(ابنخردادبــه،
44-43 :1992؛ ابنرســته190-189 :1892 ،؛ اصطخــری134-133 :1927 ،؛ کرمــی ،بیتا:
 )455-453و در ایــن صــورت ،پذیرفتنــی نیســت کــه کاروان از حــدود بوشــهر عبــور کــرده باشــد.
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)56 :1392 ،
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ً
فــارغ از آنچــه دربــاره راههــای ایــن حــدود جغرافیایــی گفتــه شــد ،اساســا نــام بوشــهر نخســتین
بــار در اوایــل ســده 7ق و در معجــم البلــدان یاقــوت حمــوی ذکــر شــده است(خســروی:1377 ،
 .)577بــه عبــارت دیگــر ،ذکــر نشــدن نــام بوشــهر در منابــع ســدههای نخســتین هجــری از
بیاهمیتــی و پــرت بــودن ایــن نقطــه جغرافیایــی در ایــن زمــان خبــر میدهــد .بنابرایــن ،ذکــر
نــام بوشــهر در روایــت نشــان میدهــد کــه روایــت ســاخته و پرداختــه زمــان شــهرت بوشــهر در ادوار
ّ
متأخرتــر بــوده اســت .ظاهــرا ایــن شــهر از زمــان پادشــاهی نادرشــاه افشــار (1148ـ1160ق) بــه
بعــد اهمیــت و رونــق یافت(مشــایخی.)23 :1383 ،
4ـ 1ـ  .4پیــروان نظریــه همراهــی حســین بــن موســی بــا بــرادرش ،احمــد ،بــه برخــی واژههــای
مبهــم در گزارشهــا دربــاره حرکــت ســپاهیان احمــد بــن موســی بــرای جنــگ بــا مأمــون اســتناد
کردهاند(عرفــان منــش .)77 :1386 ،آنــان از واژههــای مبهــم «األقربــاء» و «احفــاد االئمــه
ً
ـاال حســین بــن موســی و ّ
محمــد بــن موســی،
الطاهریــن» بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه احتمـ
بــرادران احمــد ،نیــز در ایــن ســپاه حضــور داشتهاند(مشــایخی 1.)78 :1383 ،در یکــی از ایــن
ّ
گزارشهــا کــه مؤلــف اعیــان الشــیعه آن را از کتــاب لــب االنســاب نقــل میکنــد ،آمــده اســت:
احمــد بــن موســی «در بغــداد ســاکن بــود و هنگامــی کــه شــنید چــه اتفــاق هولناکــی بــرای امــام
علــی بــن موســی الرضــا  gرخ داده ،تــا حـ ّـد زیــادی محــزون شــد و بــه شـ ّـدت گریســت و از
بغــداد بــرای خونخواهــی آن حضــرت بیــرون آمــد و  3000تــن از نــوادگان ائمــه طاهــر همراهــش
بودنــد و قصدشــان ،جنــگ بــا مأمــون بــود و چــون بــه قــم رســیدند کارگــزار قــم از ســوی مأمــون بــا
ایشــان جنگیــد و گروهــی از ایشــان بــه شــهادت رســیده و در همــان جــا بــه خــاک ســپرده شــدند
و  ...هنگامــی کــه بــه اســفراین از ناحیــه خراســان رســیدند ،در شــورهزاری میــان دو کــوه فــرود
آمدنــد .ســپاهیان مأمــون بــه ایشــان یــورش بــرده ،بــا ایشــان جنگیــده و آنــان را کشــتند و احمــد
بــه شــهادت رســید و قبــرش در آن جاســت و زیــارت میشــود و برخــی از نسبشناســان قبــر و
مــزار او را در شــیراز میداننــد و ایــن دیــدگاه کــه شــهرت دارد ،از اشــتباههای عــوام اســت»(امین،
1380ق ،ج .)192 :3بنابرایــن ،چنانکــه اخــوان مهــدوی نیــز اشــاره کرده(اخــوان مهــدوی،
 ،)60-59 :1392نــام حسینبنموســی  gدر هیــچ روایتــی بــه صراحــت در ردیــف همراهــان
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)60-59 :1392 ،
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احمدبنموســی نیامــده اســت.
4ـ 1ـ  .5اختــاف گزارشهــای موجــود دربــاره کــوچ و لشکرکشــی احمــد و همراهانــش بــه
ایــران در مبــدأ و مقصــد حرکــت ،شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی ،محل جنــگ و شــهادت آنان
(ن.کـــ :گزارشهــا در صفحــات پیشــین) میتوانــد نشــانگر ضعــف روایــت اصلــی بــوده و حرکــت
آنــان بــه ســوی شــیراز یــا قــم و اســفراین و ب ـ ه تبــع ،قتــل ایشــان در آن جایگاههــا را در معــرض
تردیــد قــرار دهــد.
 .6 _1 _4چنانکــه گفتــه شــد ،شــیرازنامه ابنزرکــوب کــه همــراه با شــداإلزار به عنــوان قدیمترین
منابــع دربــاره مقابــر احمــد و برادرانــش ،حســین و ّ
محمــد در شــیراز شــمرده میشــوند ،بــه کاروان
مــد نظــر ،علــت مهاجــرت ،جنــگ و نــوع درگذشــت آنهــا اشــاره نکــرده و تنهــا بــه چگونگــی
شناســایی جســد احمــد اشــاره داشــته و دربــاره برادرانــش ،حســین و محمد ،تنهــا از نشــانه مقبره
ایشــان ســخن گفتــه اســت(ابن زرکــوب شــیرازی.)199 :1390 ،

1

 4ـ  .2مدفن و مقبره حسین بن موسی g
پیــش از ســخن دربــاره اشــکاالت و نــکات مربــوط بــه گزارشهــای موجــود در بــاب آشــکار شــدن
مدفــن ،الزم اســت بــه نخســتین افزودههــای داســتان در ایــن موضــوع اشــاره شــود .نخســتین
عالیــم جعــل داســتان در ســده 8قمــری و در شــداالزار مشــاهده میشــود .نویســنده ایــن اثــر
اســت کــه بــرای اولیــن بــار موضــوع نــور تپــه بــاغ قتلــغ را پیــش کشــیده اســت .افــزون بــر آن ،او بــه
غلــط از عزیمــت احمــد و یارانــش بــه فــارس بــرای نبــرد بــا مجوســان ســخن گفتــه اســت (ن.کـــ:
ذیــل «گزارشهــا .)»...
4ـ 2ـ  .1گویــا اخبــار پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن حســین در منابــع ســده 8قمــری و بــه تبــع
آن ســده 14قمــری در حقیقــت بــه یافــت شــدن جســد احمدبنموســی مربــوط اســت .در گزارش
آشــکار شــدن جســد احمــد نیــز عناصــری مشــابه ماننــد بــاغ ،باغبــان ،ســاطع شــدن نــور و ...بــه
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)53 :1392 ،
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چشــم میخورد(ن.کـــ :فرصــت حســینی شــیرازی444 :1377 ،ـ445؛ ابــن زرکــوب شــیرازی:
ّ
197-196 :1390؛ ملکالکتــاب شــیرازی ،1296 ،ج .)148 :2مؤلــف چلچــراغ شــیراز نیــز بــا
بیانــی دیگــر ایــن امــر را بازگــو کــرده اســت(عرفان منــش.)246 :1386 ،
4ـ 2ـ  .2منابــع دربــاره چگونگــی شناســایی هویــت حسینبنموســی  gپــس از یافــت
شــدن جســد در بــاغ مذکــور خاموشانــد و بــا فــرض جعلــی نبــودن گــزارش ،ظاهــرا آن جســد بــه
مناســبت آرمیــدن در نزدیکــی قبــر احمدبنموســی بــه بــرادرش ،حســین ،انتســاب یافتــه اســت.
4ـ 2ـ  .3اگــر داســتان کشــف جســد حسینبنموســی را بــه ســبب اشــتمال بــر عناصــر
فراطبیعــی بــه کلــی و از اســاس مــردود ندانیــم ،پرســش دیگــر دربــاره ایــن داســتان
افســانهگون آن اســت کــه چــرا نــور تپــه یــاد شــده بــه مــدت چنــد صــد ســال از چشــم دیگــران
پنهــان مانــده بــود.
4ـ 2ـ  .4منابــع یــاد شــده در ســخن از آن جســد ،از او بــا نــام عالءالدیــن حســین یــاد
کردهانــد و ایــن شــاید حکایتگــر تردیــد آنــان در انتســاب آن بــه حسینبنموســی  gباشــد.
گفتنــی اســت کــه القابــی از قبیــل «عالءالدیــن» در اوایــل ســده 3قمــری در زمــان حیــات
حسینبنموســی بــه کار نمیرفتــه اســت و کاربــرد ایــن لقــب بــرای حســین بــن موســی
نشــان میدهــد کــه ایــن اطــاق از ســوی منابــع متاخــر اتفــاق افتــاده اســت .بــه نوشــته
شــیمل ،القــاب مرکــب از اســم و «الدولــه و الدیــن» در زمــان ســلطنت آل بویــه و از ســوی
خلیفــگان عباســی بــه وزیــران و رهبــران سیاســی اعطــا میشــد و دیــری نگذشــت کــه القابــی
بــا ترکیــب اســم و واژه «الدیــن» نیــز بــه کارگــزاران حکومتــی ،دانشــمندان و قضــات و عمدتــا
بــه مقامــات مذهبــی داده شــد .بــه نوشــته او پــس از ســال 600قمــری گونــه اخیــر القــاب
بــدون توجــه بــه مقــام و موقعیــت و ویژگیهــای افــراد بــه آنــان اعطــا میشــد(ن.کـ :شــیمل،
95 :1376ـ.)96
4ـ 2ـ  .5چنانکــه گذشــت ،برخــی آثــار ماننــد لــب االنســاب و مدینــه الحســین تنهــا بــه همراهی
محمــد بــا بــرادرش ،احمــد  ،cدر عزیمــت بــه ســوی فــارس اشــاره کردهانــد .در حــدود اواخــر
ســده 11قمــری یــا اوایــل ســده بعــد ،ســید نعمــه اللــه جزائــری (د1112.ق) نیــز در األنــوار
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ّ
النعمانیــه تنهــا از مرقدهــای آن دو در شــیراز یــاد کــرده و از مرقــد حســین ذکــری بــه میان نیــاورده
ن همــه ،حتــی دربــاره همراهــی محمــد بــا احمــد نیــز
اســت(جزایری ،1378 ،ج 1.)380 :1بــا ایـ 
تردیــد شــده اســت(رحمتی1420 ،ق.)108 :
4ـ 2ـ  .6در ســده 8قمــری ابنبطوطــه در ســفرنامه خــود از فرزنــدان مدفــون موس ـیبنجعفر
 gدر شــیراز ،تنهــا بــه مقبــره احمدبنموســی اشــاره کــرده و ســخنی از حسینبنموســی بــه
میــان نیــاورده اســت(ابن بطوطــه1417 ،ق ،ج.)47 :2
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4ـ 2ـ  .7در گــزارش بحــر االنســاب بــه ســاخت مقبــره حسینبنموســی در زمــان اتابــک اشــاره
شــده اســت .چنانکــه در ادامــه بــه تفصیــل گفتــه میشــود ،اتابــک یــا قتلــغ همــان ابوبکــر بــن
ُ
ســعد بــن زنگی(حکـــ 623 :ـ658ق) ،اتابــک ُســلغری فــارس ،بــوده اســت .بنابرایــن ،آن گــزارش
قدمــت مقبــره را بــه نیمــه نخســت ســده 7قمــری میرســاند .بــا اینهمــه ،قدمــت آرامــگاه
عالءالدیــن حســین در شــیراز را از منظــر باستانشناســی ،بــه قــرن 10قمــری رســاندهاند
(مصطفــوی کاشــانی ،1381 ،ج120 :1؛ مشــکوتی 3.)134-133 :1349 ،از ایــن رو ،بــا آنکــه
گــزارش ســلطان الواعظیــن اشــکاالت متعـ ّـددی دارد ،گویــا در ایــن زمینــه بــه درســتی از ســاخت
ت کــم میتــوان گفــت کــه
مقبــره در زمــان صفویــه ســخن بــه میــان آورده و در ایــن موضــوع دسـ 
ایــن گــزارش بــا یافتــه باستانشناســی مذکــور تضــادی نــدارد.
4ـ  .3دیگر اشکاالت تاریخی و محتوایی
ّ
متعــدد دربــاره قتلغخــان :در حکایــت محــل بحــث حکمرانــی بــه نــام
4ـ 3ـ  .1اشــکاالت
قتلغخــان دیــده میشــود .اشــکاالتی در بــاب او در ایــن حکایــت وجــود دارد کــه در ادامــه بــه
آنهــا پرداختــه میشــود .ذکــر نــام او در مواضعــی از گزارشهــای مختلــف حاکــی از ضعــف
و آشــفتگی اصــل حکایــت اســت .نــام او در برخــی از گزارشهــا بــه عنــوان امیــر مصــاف داده
بــا احمــد و یارانــش و در برخــی دیگــر ،بــه عنــوان حکمــران شــیراز در زمــان یافــت شــدن جســد
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است(اخوان مهدوی.)57-56 :1392 ،
 .2همان.57 :
 .3همان.58 :
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حسینبنموســی و گاه بــه عنــوان بانــی آرامــگاه بــر مــزار وی معرفــی شــده اســت .در ایــن میــان،
ّ
مســلم اســت کــه در منابــع متقـ ّـدم در ســده 8قمــری نــام قتلــغ بــه عنــوان امیر مأمــون یــا حکمران
شــیراز کــه بــا احمــد و یارانــش مصــاف داده ،مطــرح نشــده اســت و چنانکــه از نظــر گذشــت ،ایــن
ّ
موضــوع تنهــا در آثــار متأخــر ســده  14قمــری در شـبهای پیشــاور و آثــار العجــم دیــده میشــود.
نکتــه عجیبتــر آنکــه در گــزارش فرصــت حســینی شــیرازی و ســلطان الواعظیــن نــام وی هــم بــه
عنــوان امیــر مأمــون و هــم بــه عنــوان حکمرانــی کــه در زمــان او جســد حســین یافــت شــده ،آمــده
ّ
اســت .ب ـ ه هــر روی ،بــا توجــه بــه آشــفتگی فــراوان و تفصیــل بســیار گزارشهــای منابــع متأخــر
ّ
نســبت بــه گــزارش منابــع متقـ ّـدم ،بــه نظــر میرســد ایــن گزارشهــا در منابــع متأخــر تــا حــدودی
ّ
بــا روایــات شــفاهی محلــی همــراه شــده اســت .در ایــن میــان ،نظــر بــه وجــود سلســلههای تــرک
ّ
تبــار در قــرون متأخــر در ایــران (ن.ک :پاراگــراف بعــدی) ،منطقــی اســت کــه قتلــغ را امیــر شــیراز
در زمــان یافــت شــدن جســد بدانیــم و از همیــن رو ،بــه نظــر میرســد اندیشــه جنــگ احمــد و
یارانــش بــا قتلــغ و شــهادت ایشــان بــه دســت وی از روایــات شــفاهی عامــه و باورهــای عامیانــه بــه
منابــع مکتــوب راه یافتــه اســت.
افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد ،قتلــغ بــه معنــی مبــارک و فرخنــده ،نامــی ترکــی اســت و از ایــن رو،
بعیــد اســت شــخصیت موســوم بــه ایــن نــام در حکایــت ،حکمــران شــیراز در زمــان مأمــون یــا یکی
از امــرای خلیفــه بــوده باشــد .بــردگان تــرک از زمــان مأمــون و در شــماری محــدود ،بــه عنــوان
ســپاهیان خلیفــه بــه جهــان اســام وارد شــدند؛ ولــی بــه نظــر نمیرســد شــمار و پایــه ایشــان در
ایــن زمــان بــه آن جــا رســیده باشــد کــه بــه عنــوان امیــر مطرح شــده باشــند .بــه مــرور زمــان و پس
از خالفــت معتصــم (218ـ227ق) و واثــق (227ـ232ق) ،تــرکان برخــی از ردههــای فرماندهــی
ســپاه را اشــغال کردنــد و ســپس چنــان قدرتــی بــه چنــگ آوردنــد کــه گاه خلیف ـهای را از تخــت
برمیداشــتند و دیگــری را بــر جــای او مینشــاندند(ن.ک :خضــری87 :1388 ،ـ.)88
ن همــه ،در ایــن جا پرســش اساســی هنــوز بیپاســخ مانــده و آن هویــت حقیقــی قتلغخان
بــا ایـ 
ُ ُ
اســت .گویــا مقصــود از قتلغخــان در گزارشهــای موجود ،امیر مشــهور سلســله اتابکان ســـلغری
فــارس ،ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگی(حکـــ 623 :ـ658ق) اســت .آبــادی و ّ
امنیــت فــارس در دوره
او ســبب شــد اوگتــای (حکـــ 626 :ـ639ق1229 /ـ1241م) ،خــان بــزرگ مغــول او را بــه لقــب
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قتلغخــان (یعنــی خــان مبــارک و فرخنــده) مفتخــر ســازد (زرینکــوب .)574 :1391 ،شــیرازنامه
ابنزرکــوب شــیرازی (د789.ق) ،از قدیمیتریــن منابــع در موضــوع حاضــر و بحــر االنســاب از آثــار
ســده 14قمــری ،از عنــوان مطلــق «اتابــک» در ایــن حکایــت اســتفاده کردهانــد .بــر پایــه آنچــه
گفتــه شــد ،اتابــک و قتلغخــان دو لقــب بــرای ابوبکــر بــن ســعد بــوده اســت .بــا در نظــر گرفتــن
ایــن نکتــه ،جالــب اســت کــه در گزارشهــای آن دو اثــر ،از «قتلــغ» بــه عنــوان امیــر شــیراز یــا
ً
مصافدهنــده بــا ســپاهیان احمــد یــاد نشــده و نــام وی صرفــا در زمــان ســخن از یکــی از محــات
شــیراز بــه نــام «محلــه بــاغ قتلــغ» بــه میــان آمــده اســت.
4ـ 3ـ  .2چنیــن مینمایــد کــه خلــط دو عنصــر از گزارشهــای مختلــف ســبب شــده اســت کــه
ســلطان الواعظیــن از اقامــت حســین در باغــی در نزدیکــی قتلغ ســخن به میــان َ
آورد .از یک ســو،
در گــزارش شـبهای پیشــاور نــام قتلــغ بــه عنــوان امیــر کارزار بــا احمد آمــده و از ســوی دیگــر ،در
برخــی از دیگــر گزارشهــا میخوانیــم کــه جســد حســین در محلـهای بــه نــام «محلــه بــاغ قتلــغ»
آشــکار شــده اســت .چگونــه میتــوان پذیرفــت کــه حســین مدتــی را در باغــی در کنــار دشــمن
خــود و بیســرپناه ســپری کــرده باشــد.
4ـ 3ـ  .3در برخــی گزارشهــای مــد نظــر علــت بــه راه افتــادن کاروان خونخواهــی امــام هشــتم
 gاعــام شــده اســت .چنانکــه پیشــتر نیــز اشــاره شــده (اخوانمهــدوی ، )57 :1392 ،چگونــه
ً
میتــوان پذیرفــت کــه کاروانــی بــرای کارزار و خونخواهــی بــه راه افتــد و ضمنــا اعضــای ایــن کاروان
اهــل و عیــال خویــش را بــا خــود همــراه کــرده باشــند .بنابرایــن ،حضــور زنــان و فرزنــدان در ایــن
کاروان دلیلــی بــر نادرســتی ادعــای خونخواهــی اســت.
4ـ 3ـ  .4نویســنده شــداالزار دلیــل حرکــت احمــد بــن موســی و همراهانــش را «قتــال بــا
مجوســیان» دانســته اســت .چگونــه میتــوان پذیرفــت کــه احمــد قصــد حملــه بــه زرتشــتیان اهل
ذمــه را داشــته باشــد و اساسـ ًـا چــرا بایــد او بــدون دلیلــی ّ
موجــه ،بــرای نبــرد بــا ایشــان از موطــن
خــود یــا بغــداد بــه راه افتــد؟ افــزون بــر آن ،بــه فــرض پذیــرش آنکــه زرتشــتیان الیــق کیفــر و جنگ
بودهانــد ،وظیفــه نبــرد بــا گروههــا و جماعــات دینــی ماننــد زرتشــتیان بــه عهــده چــه کســانی
بــوده اســت .احمــد کــه ســمتی حکومتــی نداشــته اســت ،چــرا بایــد قصــد نبــرد بــا زرتشــیان را
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داشــته باشــد .بــر ایــن مطالــب بایــد افــزود کــه گزارشــی دربــاره شــورش زرتشــتیان فــارس در اوایل
ســده دوم وجــود نــدارد.
ّ
4ـ 3ـ  .5مؤلــف بحراالنســاب عزیمــت ســپاه احمــد بــن موســی را همزمــان بــا آغــاز والیتعهــدی
امــامرضــا  gدانســته اســت .از آنجــا کــه ایــن گــزارش و دیگــر گزارشهــای مــورد بحــث ،از
شــهادت خویشــاوندان امــام خبــر میدهــد ،ایــن شــهادت نمیتوانــد در زمــان والیتعهــدی آن
حضــرت اتفــاق افتــاده باشــد؛ بلکــه اگــر اســاس قیــام احمــد و علویــان همراهــش پذیرفتــه شــود،
بــه نظــر میرســد بهتــر اســت وقــوع آن را در زمــان تغییــر سیاسـتهای مأمــون نســبت بــه علویــان
و امــام رضــا  gبدانیــم.
4ـ 3ـ  .6میــدان نبــرد احمــد و ســپاهیان امیــر شــیراز در شـبهای پیشــاور «خان زنیان» دانســته
شــده اســت .ایــن مــکان در آثــار عجــم بــه غلــط ،خــان زینــال آمــده اســت .فــارغ از آنکــه منبــع
نویســندگان ایــن دو اثــر در ذکــر روایــت چــه بــوده ،ســخن آنهــا در ایــن بــاره نیــز خالــی از اشــکال
نیســت و بــا آنکــه هــر دو بــا نســبت «شــیرازی» شــناخته میشــدهاند ،از بیدقتــی ایشــان در
نقــل روایــت حکایــت میکنــد .در روایــت آن دو« ،خــان زنیــان» در هشــت فرســخی شــیراز (تقریبــا
معــادل  48کیلومتــر) دانســته شــده اســت؛ امــا ایــن مــکان کــه اکنــون بــه شــهری بــدل شــده ،در
فاصلــه  30کیلومتــری جنوبغربــی شــیراز معــادل پنــج فرســخی آن واقــع اســت (ســایت ســیری
در ایــران 11 ،خــرداد  .)1395بــا ایــن وصــف ،گــزارش بحــر االنســاب نیــز کــه بــدون نــام بــردن از
مکانــی خــاص ،از فاصلــه دو فرســخی مــکان نبــرد بــا شــیراز ســخن بــه میــان آورده ،هــم نادرســت
اســت و هــم بــه نوبــه خــود نشــانگر نمون ـهای از اختــاف روایــات اســت .جــدا از نادرســتی ایــن
گــزارش ،اختالفهایــی از ایــن دســت در ایــن گزارشهــا میتوانــد بــه عنــوان یکــی از دالیــل
ضعــف اصــل روایــت مصــاف احمــد و حاکــم شــیراز دانســته شــود.
4ـ 3ـ  .7گــزارش بحــر االنســاب دربــاره ســن حسینبنموســی در هنــگام شــهادت نادرســت
اســت؛ زیــرا از آنجــا کــه منابــع انســاب از همســر و فرزنــدان وی خبــر دادهانــد ،نمیتوانــد در آن
زمــان  13ســال داشــته باشــد (مــروزی.)21 :1367 ،
4ـ 3ـ  .8در گــزارش آثــار عجــم آمده اســت کــه احمد در خالفت هــارون (خالفــت170 :ـ193ق)
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راهــی خراســان شــد تــا بــه خدمــت بــرادر برســد و مأمــون کــه مطلــع شــد ،قتلــغ خــان را مامــور
دســتگیری او کــرد .ناگفتــه پیداســت کــه امــام رضــا  gدر زمــان هــارون در خراســان بــه ســر
نمیبــرده اســت.
4ـ 3ـ  .9برخــی معاصــران از تاریــخ گزیــده حمداللــه مســتوفی (ســده  8ق) بــه عنــوان یــک
ً
متــن مهــم و نســبتا کهــن بــرای اثبــات دفــن حسینبنموســی در شــیراز بهــره بردهاند(اســامی،
 .)27-24 :1382نخســت آنکــه ایــن ســخن بــا آنچــه خــود حمداللــه مســتوفی در کتــاب دیگــر
خــود ،نزهــة القلــوب ،آورده(مســتوفی ،)116 :1362 ،تناقــض دارد .دیگــر آنکــه او در کتــاب
اخیــر در ذکــر آرامگاههــای شــیراز تنهــا بــه احمدبنموســی و بــرادرش ،محمــد ،اشــاره کــرده و از
ت کــم اطالعــات او
حســین ســخن نگفتــه اســت(همان) .افــزون بــر آن ،بــه نظــر میرســد کــه دسـ 
از آرامگاههــای شــیراز دقیــق نیســت؛ زیــرا او مدفــن بســیاری از فرزنــدان امــام کاظــم  gرا شــیراز
دانســته اســت و شــگفتآور آنکــه در میــان آنهــا امــام رضــا  gرا نیــز نــام بــرده است(مســتوفی،
.)204 :1364
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4ـ 3ـ  .10قدیمیتریــن گزارشهــا دربــاره دفــن حسینبنموســی  gدر شــیراز ،چنانکــه
گفتــه شــد ،بــه ســده 8قمــری تعلــق دارد؛ در حالــی کــه منابــع متقـ ّـدم در ســدههای پنجــم و
ششــم ،از دفــن ایــن امامــزاده در طبــس ســخن گفتهاند(مــروزی22-21 :1367 ،؛ فخــررازی،
.)113 :1377
گفتنــی اســت کــه اخــوان مهــدوی در نقدهــای وارد شــده بــر ایــن گزارشهــا ،فــرار احمــد
و برادرانــش و زندگــی مخفیانــه ایشــان پــس از کارزار بــا والــی شــیراز را نیــز غیرمنطقــی دانســته
اســت؛ در حالــی کــه بــه فــرض پذیــرش حکایــت ،فــرار و مخفــی شــدن احمــد و برادرانــش پــس از
شکســت در میــدان کارزار و یــأس از پیــروزی قطعــی ،چنــدان غیرطبیعــی بــه نظــر نمیرســد .او بر
آن اســت کــه اگــر بپذیریــم کــه احمدبنموســی و یارانــش خــود قصــد مقابلــه بــا کارگــزاران خالفت
عباســی را داشــتهاند ،آیــا منطقــی اســت کــه او و برادرانــش بعــد از شکســت فــرار کننــد و مدتــی را
مخفیانــه بــه ســر برنــد و ســپس بــه شــهادت رســند؟(اخوانمهدوی)58-57 :1392 ،
 .1نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی.)48 :1392 ،
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 .5هویت حسین مدفون در شیراز
ً
نسبشــناس معاصــر ،ســید عبدالــرزاق کمونــه نجفــی (1324ـ1390ق) ظاهــرا براســاس
اطالعــات منابعــی چــون االنســاب المشــجره ،1قبر منســوب به حســین بــن موســی در شــیراز را از
آن حسینبناسحاقبنموســی  gدانســته اســت .بــه نوشــته کمونــه ،جمالالدیــن گرگانــی در
ن موســی را در شــیراز دانســته
حاشــیه خــود بــر بحــر االنســاب المشــجر قبــر حسینبناســحاقب 
اســت(کمونه .)161 :1389 ،عبدالــرزاق کمونــه دربــاره مطالــب کتــاب شــیرازنامه نیز بر آن اســت
کــه در گــزارش شــیرازنامه واســطهای افتــاده اســت و قبــر آن امامــزاده که در شــیراز دیده میشــود.
در حقیقــت مــزار حســین بــن اســحاق بــن کاظــم اســت 2.وجــود اخالفــی از وی در شــیراز و فــارس
قرینـهای بــر صحــت ایــن مدعاســت .از آن جملــه ،پســرش ،ســید شــجاعالدین حســن صورانــی
بــود کــه بــه نوشــته ابنطباطبــا ،در شــیراز و در بــاب اصطخــر آن بــه شــهادت رســید و بدنــش در
ن جــا بــه خــاک ســپرده شــد و ســرش را بــه مقابــر قریــش بغــداد حمــل کردند(ابــن طباطبــا،
همــا 
190 :1377؛ عمــری .)119 :1380 ،پســر دیگــر او ســیدعلی بهاءالدیــن نــام داشت(محســنی،
 .)57 :1392شــجاعالدین حســن نــوادهای بــه نــام محمــد صورانــی ملقــب بــه ابنسـ ّـبه داشــت
کــه بــه نوشــته عبدالــرزاق کمونــه ،در شــیراز بــه شــهادت رســید و مــزارش در همــان جــا قــرار
دارد(کمونــه .)162 :1389 ،بنابرایــن ،گویــا پســر و برخــی اخــاف حسینبناسحاقبنموســی
نیــز در شــیراز بــه ســر میبردهانــد و از همیــن رو ،شــاید بتــوان مــزار عالءالدیــن حســین در شــیراز
را قبــر حسینبناسحاقبنموســی ،نــواده امــام کاظــم  gو بــرادرزاده احمدبنموســی و
بــرادرش ،حســین دانســت.

نتیجهگیری
در فهرســت خویشــان امــام رضــا  gکــه بــه ایــران کوچیدهانــد ،نــام حسینبنموســی  gنیــز
ّ
دیــده میشــود کــه علــت مهاجــرت وی بــه ایــران مشــخص نیســت .از زندگانــی او اطــاع چندانــی
 .1در این اثر آمده است که ابوالقاسم حسین بن اسحاق بن موسی در شیراز دفن شده است (ص.)114
 .2نخستین بار فقیه بحرالعلوم به این موضوع اشاره کرده است (فقیه بحرالعلوم.)221 :1385 ،
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در دســت نیســت؛ امــا از قــرار معلــوم ،ســالهای کودکــی و جوانــی و تــا حــدودی میانســالی
خــود را در مدینــه گذرانــده و ســپس کوچیــده و زندگــی پنهانــی خــود را آغــاز کرده اســت .افــزون بر
ً
آن ،بــا توجــه بــه انتســاب مرقدهایــی در ایــران بــدو ،اجمــاال میدانیــم کــه در ایــن ســرزمین به ســر
بــرده و در همــان جــا بــه شــهادت رســیده یــا از دنیــا رفتــه اســت؛ اگرچــه مــزاری در کوفــه نیــز بــه
او نســبت داده شــده اســت .امــا پرســش اساســی دربــاره او آن اســت کــه در کــدام شــهر یــا ناحیــه
ایــران دفــن شــده اســت .یکــی از دیدگاههــای معــروف در ایــن زمینــه ،دفــن او در شــیراز اســت و
اکنــون نیــز مــزاری در ایــن شــهر بــه او نســبت داده میشــود.
ً
ّ
هــواداران ایــن نظریــه بــه گزارشهایــی اســتناد جســتهاند کــه غالبــا از ســوی منابــع محلــی
شــیراز و نــزد نویســندگان بومــی حکایــت شــده اســت .ایــن گزارشهــا کــه کهنتریــن آنهــا در
منابــع ســده 8قمــری بــه چشــم میخــورد ،در ســدههای بعــد بــا شــاخ و بــرگ بیشــتری همــراه
شــده اســت .برخــی از معاصــران نیــز بــا اســتناد بــه مجموعــه گزارشهــای موجــود ،بــه دفــن
حســین  gدر شــیراز معتقــد شــده و دربــاره آن قلــم فرســودهاند.
گزارشهــا دربــاره عزیمــت کاروان احمــد بــن موســی بــه ســوی شــیراز و همراهــی برادرانــش،
حســین و محمــد بــا وی و آشــکار شــدن جســد حســین در باغــی در شــیراز از همــان ســده 8قمری
بــا اشــکاالت تاریخــی و محتوایــی متعـ ّـددی همــراه بــوده اســت .متــن ایــن گزارشهــا بــه ســبب
ّ
افــزوده شــدن روایــات شــفاهی یــا برخــی گزارشهــای مکتــوب ناشــناخته ،در منابــع متأخــر و
معاصــر بــه شــکل محسوســی بــا عناصــر و موضوعــات جدیــدی همــراه شــده اســت .بــا اینهمــه،
ّ
خطاســت کــه تصـ ّـور شــود ّ
متقدمتریــن گزارشهــا در ایــن بــاره کــه بــه ســده 8قمــری تعلــق دارد،
عــاری از اشــکال بــوده اســت .نخســتین بــار در شــد االزار از منابــع همیــن دوره ،دربــاره موضوعات
فراطبیعــی یــا نادرســتی ماننــد مشــاهده شــعاع نــور در بــاغ قتلــغ و قصــد احمــد و یارانــش بــرای
نبــرد بــا مجوســان ســخن بــه میــان آمــده اســت.
ب ـ ه هــر روی ،اساس ـیترین اشــکال ایــن گزارشهــا کــه از جعــل یــا نادرســتی کل یــا بخشــی
از اصــل خبــر حکایــت میکنــد ،اختالفــات فــراوان موجــود در متــن آنهاســت و از آن جملــه،
میتــوان بــه مبــدأ و مقصــد حرکــت کاروان ،شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی و محــل جنــگ و
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

55

56
شــهادت آنــان اشــاره کــرد .افــزون بــر آن ،دعــوت امــام رضــا  gاز خانــواده خــود بــرای عزیمــت
بــه تــوس ،ذکــر نشــدن گــزارش در منابــع پیــش از ســده 8قمــری ،بیراهــه و پــرت بــودن مســیر
حرکــت کاروان احمــد و برادرانــش از حجــاز تــا فــارس ،ســکوت گزارشهــا دربــاره چگونگــی
شناســایی ّ
هویــت حســین بــن موســی  gپــس از آشــکار شــدن جســد ،پنهــان مانــدن نــور تپــه
یــاد شــده از چشــم مــردم بــرای صدهــا ســال ،کاربــرد لقــب «عالءالدیــن» بــرای حســین در برخــی
از گزارشهــا ،نــام نبــردن برخــی منابــع از حســین بــن موســی  gدر زمــره همراهــان احمــد،
ذکــر نشــدن قبــر او در شــمار مزارهــای امامــزادگان شــیراز ،انتســاب ســاخت مقبــره حســین
بــه اتابــک ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگــی معــروف بــه قتلــغ در برخــی از گزارشهــا و تقابــل آن بــا
یافتههــای باستانشــناختی دربــاره قدمــت آرامــگاه عالءالدیــن حســین ،اشــکاالت عمــده و
متعـ ّـدد گزارشهــا پیرامــون قتلغخــان ،اعــام انگیــزه «خونخواهــی امــام هشــتم  gو جنــگ
بــا دشــمنان امــام» بــرای احمــد و یارانــش و تقابــل آن بــا حضــور اهــل و عیــال آنــان در کاروان،
ذکــر «قتــال بــا مجوســان» بــه عنــوان دلیــل حرکــت کاروان ،شــهادت احمــد و دیگــر بــرادران امــام
مقــارن والیتعهــدی آن حضــرت ،تعییــن نادرســت فاصلــه خــان زنیــان بــا شــیراز در گزارشهــای
ّ
متأخــر 13 ،ســاله دانســتن حســین  gدر زمــان شــهادت ،عزیمــت احمــد و یارانــش به خراســان
در خالفــت هــارون ،ذکــر دفــن حســین در طبــس در منابــع متقـ ّـدم از دیگــر اشــکاالت عمــده ایــن
گزارشهــا یــا دالیلــی بــر ّرد دفــن امامــزاده در شــیراز اســت.

بــا پاســخ بــه مســئله دفــن امامــزاده حسینبنموســی در شــیراز و ّرد آن ،هنــوز دو پرســش
بیپاســخ مانــده اســت :نخســت آنکــه حســین در کجــا مدفــون اســت و دیگــر آنکــه قبــر منســوب
بــه او در شــیراز از آن کیســت .پاســخ بــه ســؤال نخســت مجــال دیگــری میطلبــد و برخــی آثــار
ً
اجمــاال بــدان پرداختهانــد .در پاســخ بــه ســؤال دوم ،نسبشــناس برجســته ،ســیدعبدالرزاق
ک َّـمونــه ،بــا ّ
توجــه بــه قرایــن موجــود و برخــی از گزارشهــا مــزار منســوب بــه حســین بــن موســی
در شــیراز را در حقیقــت مــزار بــرادرزادهاش ،حسینبناسحاقبنموســی  ،gپنداشــته اســت.
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ـ عرفانمنش ،جلیل .)1386( .چلچراغ شیراز .مشهد :بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
ـ عمری ،علی بن محمد .)1380( .المجدی فی انساب الطالبین .تحقیق احمد مهدوی دامغانی .قم :مکتبة آیه الله العظمی المرعشی
النجفی.
ـ فخررازی ،محمد بن عمر .)1377( .الشجرة المبارکه فی انساب الطالبیة .تحقیق مهدی رجایی .تحت اشراف محمود مرعشی
نجفی .قم :مکتبة آیة الله مرعشی.
ـ فرصت حسینی شیرازیّ ،
محمدنصیر میرزاآقا .)1377( .آثار عجم .تصحیح منصور رستگار فسایی .تهران :امیرکبیر.
ـ فقیه بحرالعلوم ،محمدمهدی .)1385( .تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری .قم :وثوق.
ـ قرشی ،باقرشریف1413( .ق) ،حیاة االمام موسی بن جعفر .بیروت :دارالبالغه.
ـ کرمی ،محمد بن احمد( .بیتا) .احسن التقاسیم .بیروت :دارصادر.
ـ کمونه ،عبدالرزاق .)1389( .آرامگاههای خاندان پاک پیامبر و بزرگان صحابه و تابعین .ترجمۀ عبدالعلی صاحبی .چاپ سوم.
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ مرتضی حسینی ،جعفر .)1359( .زندگانی سیاسی هشتمین امام .ترجمه سید خلیل خلیلیان .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ـ مجلسی ،محمدباقر .)1339( .بحاراالنوار .بیروت :موسسه الوفاء.
ـ محسنی ،مصطفی .)1392( .خورشید درخشان ساوه؛ زندگی نامه اسحاق بن موسی الکاظم  .gقم :زائر.
ـ مروزی ،اسماعیل .)1367( .الفخری فی انساب الطالبیین .تحقیق مهدی رجایی .قم :مکتبه آیة الله العظمی المرعشی النجفی.
ـ مستوفی ،حمدالله .)1364( .تاریخ گزیده .به اهتمام عبدالحسین نوایی .تهران :امیرکبیر.
ـــــــــــــــــــ .)1362( .نزهة القلوب .تصحیح گای لسترنج .تهران :دنیای کتاب.
ـ مشایخی ،عبدالکریم« .)1383( .بوشهر» .در دائره المعارف بزرگ اسالم .زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی .تهران :مرکز دائره
المعارف بزرگ اسالمی .صص21:ـ.26
ـ مشکوتی ،نصرت الله .)1349( .فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران .تهران :سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.
ـ مصطفوی کاشانی ،محمدتقی« .)1381( .باستانشناسی بناهای مذهبی» .در مجموعه مقاالت در زمینه باستانشناسی (مجموعه
مقاالت محمدتقی مصطفوی کاشانی) .گردآوری مهدی صدری .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .صص.138-102 :
محمد بن ّ
ـ ملکالکتاب شیرازیّ .
محمد رفیع .)1296( .ریاض االنساب و مجمع االعقاب معروف به بحراالنساب [چاپ سنگی].
بمبئی :مطبع داودی.
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