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واکاوی گزارش ها دربارۀ دفن مقاله پژوهشی
امامزاده حسین بن موسیg  در شیراز
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چکیده 

از ســده های نخســتین هجــری، ایــران مقصــد شــمار فراوانــی از امامــزادگان بــوده اســت و بارگاه هــای 
ــت. در  ــوب اس ــان منس ــه ایش ــه ب ــورد ک ــم می خ ــه چش ــرزمین ب ــن س ــف ای ــق مختل ــیاری در مناط بس
ــه،  ــان منســوب اســت؛ از آن جمل ــه آن ــارگاه  ب ــد کــه بیــش از یــک ب ایــن میــان، امامزادگانــی وجــود دارن
امامــزاده حسین بن موســی بن جعفر، بــرادر امــام رضــا g اســت کــه بــه ادعــای برخــی منابــع بــه دنبــال 
والیت عهــدی بــرادرش همــراه بــا گروهــی از ســادات و دیگــر بــرادرش، احمــد، راهــی ایــران شــده بــود. در 
میــان جایگاه هــای 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 گزارش هــای موجــود بــه 
منابــع متأّخــر، یعنــی ســده های 8 ـ14 قمــری بازمی گــردد و از ســوی دیگــر، اشــکاالت متعــددی کــه در 
آن هــا مشــاهده می شــود، خطاســت کــه حسین بن موســی در شــمار همراهــان احمدبن موســی دانســته 

و شــهر شــیراز نیــز بــه عنــوان محــل دفــن او پنداشــته شــود.
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مقدمه 

امامــزادگان فراوانــی در ایــران آرمیده انــد و بارگاه هــای کوچــک و بزرگ و گاه باشــکوهی در مناطق 
مختلــف ایــن ســرزمین بــه ایشــان منســوب اســت. انتســاب ایــن بارگاه هــا بــه امامــزادگان مــد نظر 
در میــان اهــل تحقیــق همیشــه ســؤال  برانگیــز و قابل تأّمل بــوده و گاه با تردید مواجه شــده اســت. 
تعــدد بارگاه هــای منســوب بــه برخــی از ایشــان بــر ســؤال ها و تردیدهــا در ایــن بــاره می افزایــد و 
بــر طــرح ایــن ســؤاالت و تردیدهــا مهــر صّحــت می زنــد. یکــی از امامــزادگان بنــام کــه آرامگاه هــای 
 ،g متعــددی را در نواحــی گوناگــون ایــران بــه او نســبت می دهنــد، حسین بن موســی بن جعفر
فرزنــد امــام هفتــم g شــیعیان، اســت. فــارغ از حکایــت زندگانــی وی کــه چندان روشــن نیســت 
و نیــاز بــه پژوهــش جــدی دارد، بــا توجــه بــه تعــدد آرامگاه هــای منســوب بــه وی، طبیعــی اســت 
کــه پرســش دربــاره صّحــت انتســاب ایــن بارگاه هــا هــر ذهــن جســت وجوگری را بــه خــود جلــب 
کنــد؛ از عامیانــی کــه بــه زیــارت بارگاه هــای منســوب بــه او می رونــد و اهــل نظــری کــه بــه پژوهــش 

دربــاره سرگذشــت امامــزادگان می پردازنــد. 

ــیراز  ــی بن جعفر g در ش ــن حسین بن موس ــه دف ــه، نظری ــن زمین ــرح در ای ــای مط از دیدگاه ه
ــه  ــیراز ب ــی g در ش ــگاه احمدبن موس ــی آرام ــری را در نزدیک ــدگاه قب ــن دی ــان ای ــت. صاحب اس
ــن وی  ــاره دف ــّدم درب ــع متق ــه مناب ــی ک ــد. در حال ــوب می کنن ــرادرش، منس ــین، ب ــگاه حس آرام
در شــیراز اطالعاتــی هرچنــد مختصــر بــه دســت نمی دهنــد. منابــع اطالعــات موجــود در ایــن 
ــاب،  ــی و انس ــع حدیث ــا مناب ــه ت ــی گرفت ــی، جغرافیای ــی، محّل ــای عموم ــز از تاریخ ه ــه نی زمین
ــد. شــیرازنامه)ابن زرکــوب شــیرازی، 1390:  ــگارش درآمده ان ــه ن همــه پــس از ســده 8 قمــری ب
199(، تذکــره هزارمزار)جنیــد شــیرازی، 1364: 306(، تاریــخ گزیده)مســتوفی، 1364: 204( 
ــی،  ــار االنوار)مجلس ــری و بح ــده های 8 و 9قم ــتوفی، 1362: 116( در س ــة القلوب)مس و نزه
شــیرازی، 1296،  االنســاب)ملک الکتاب  بحــر  و  ســده 11قمــری  در   )312 ج48:   ،1339
ــق  ــیرازی، 1377، ج2: 758 و 745( و طرائ ــینی ش ــت حس ــار عجم)فرص ج2: 155 و 146(،  آث
الحقائق)شــیرازی، 1382، ج3: 484(، در ســده 14قمــری بــه اجمــال یــا تفصیــل از دفــن وی در 

ــد. ــخن گفته ان ــیراز س ش
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ــه  در برخــی از ایــن منابــع، داســتانی نقــل شــده کــه نشــان می دهــد حسین بن موســی g ب
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 
احمدبن موســی g را بــه حسین بن موســی g منســوب می کننــد. گفتنــی اســت کــه منابــع 

متأّخــر بــر شــاخ و بــرگ ایــن حکایــت افزوده انــد.

برخــی معاصــران نیــز کــه بــه خلــق آثــاری دربــاره احمدبن موســی و بــرادرش، حســین 
پرداخته انــد، بــا اعتمــاد بــه گــزارش آن منابــع، از دفــن حســین در شــیراز خبــر داده انــد. 
محّمدحســین رســتگار )1381( در شــرح احــوال و شــخصیت حضــرت حسین بن موســی الکاظم 
ــه ای  ــور: مجموع ــوه گاه ن ــالمی )1381( در جل ــا اس ــیراز، غالمرض ــزادگان ش ــر امام g و دیگ
مســتند و تاریخــی از شــناخت شــخصیت حضــرت ســید عالءالدیــن حســین معــروف بــه آســتانه و 
جلیــل عرفان منــش )1386( در چلچــراغ شــیراز؛ تحلیلــی از قیــام احمدبن موســی و بــرادران امام 
رضــاg از دیــدگاه دفــن حســین در شــیراز تبعیــت کرده انــد و دربــاره آن قلــم فرســوده اند. مقالــه 
حاضــر کــه رویکــردی تاریخــی دارد، بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی می کوشــد از صّحــت و 

ســقم ایــن دیــدگاه پــرده بــر دارد. 

در معرفــی تفصیلــی آثــار یادشــده، نویســنده جلــوه گاه نــور: مجموعــه ای مســتند و تاریخــی از 
شــناخت شــخصیت حضرت ســیدعالءالدین حســین معروف به آســتانه به بررســی اجمالی دوران 
امــام کاظــم g و امــام رضــاg، علــت قیــام احمــد بــن موســی، همراهــی حسین بن موســی 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 اســالمی دیگــر مزارهــای 
منســوب بــه حسین بن موســی را بررســی نکــرده و بــه واکاوی تصویــر حسین بن موســی در منابــع 
انســاب نیــز عنایتــی نداشــته، رد 13ســالگی حســین در زمــان شــهادت از معــدود مطالــب نقادانــه 
 ،g کتــاب اوســت1. محمدحســین رســتگار نیــز در اثــر خــود از آداب زیارت، فرزنــدان امــام کاظم
بررســی اجمالــی تصویــر حسین بن موســی در منابــع حدیثــی و رجالی، آشــکار شــدن مدفــن وی، 

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 51-50(.
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تاریخچــه بنــای بقعــه، توصیــف حــرم و معرفــی دیگــر امامزاده های شــیراز ســخن گفته اســت. این 
ــه نظــر می رســد و تقریبــًا در همــه مــوارد دنبالــه روی آن بــوده اســت.  ــر پیشــین ب اثــر خالصــه اث
جلیــل عرفان منــش نیــز در چلچــراغ شــیراز بــه بررســی ابعــاد گوناگــون زندگانــی احمدبن موســی 
g پرداختــه اســت. داســتان آشــکار شــدن مدفــن حســین در ایــن اثــر بــه گزارش هــای آشــکار 
شــدن مدفــن بــرادرش، احمــد در عصــر اتابــکان شــباهت بســیاری دارد)عرفــان منــش، 1386: 

.)246

g 1. نگاهی به احوال حسین بن موسی

حسین بن موســی بن جعفر g نیــز هماننــد شــمار متعــددی از فرزنــدان و نــوادگان امــام کاظــم 
g در ایــران مدفــون اســت. اطالعــات پراکنــده و اندکــی کــه در منابــع نســبتًا متقــّدم 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 نمی دهــد. ذکــر حســین بــه عنــوان شــخصی مفقــود در برخــی 
منابع)عبیدلــی، 1371: 166؛ ابــن طباطبــا، 1377: 218-219؛ مــروزی، 1367: 21-22( از 
ــر  ــال های درازی از عم ــه او س ــد ک ــن می نمای ــن، چنی ــد. بنابرای ــر می ده ــی او خب ــی پنهان زندگ

خویــش را دور از چشــم کارگــزاران نظــام خالفــت بــه ســر بــرده اســت.

ــه وی  ــت ک ــی اس ــز حاک ــیعه نی ــی ش ــع حدیث ــی در مجام ــول از حسین بن موس ــث منق احادی
ســال های کودکــی و جوانــی و تــا حــدودی میان ســالی خــود را در موطــن خویش، مدینــه، گذرانده 
و از محضــر ســه امــام شــیعه، امــام کاظــم g و امــام رضــا g و امــام جــوادg بهره هــا بــرده 
اســت)ابن بابویه، 1372: ج 2: 503؛ طوســی، 1404ق، ج2: 728-729؛ قرشــی، 1413ق: 
ج2: 418(. بــا توجــه بــه آنکــه برخــی منابــع چنانکــه گفتــه شــد، او را مفقــود خوانده انــد، چنیــن 
می نمایــد کــه ایــن امامــزاده بــه ســبب خطراتــی کــه از جانــب عباســیان وی را تهدیــد می کــرد یــا 
شــرکت در یــک قیــام یــا چیــزی شــبیه بــه آن هــا، در میان ســالی مدینــه را تــرک و حیــات پنهانــی 

خویــش را آغــاز کــرده اســت.
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چنانکــه اجمــااًل 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 
ــار  ــه اطالعــات برخــی از آث ــا توجــه ب ــی ب ــه می شــود؛ ول حسین بن موســی در آن هــا ســخن گفت
در زمینــه انســاب کــه از زندگــی فرزنــدان و نــوادگان او در طبــس ســخن بــه میــان آورده )مــروزی، 
1367: 21-22( و از وجــود مقبــره و بارگاهــی منســوب بــه وی در ایــن شــهر خبــر داده انــد، گویــا 
دیــدگاه مبتنــی بــر دفــن وی در شــهر طبــس از اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت. در مجمــوع، بــه 
نظــر می رســد دربــاره زندگانــی حسین بن موســی بیــش از ایــن نمی تــوان ســخن گفــت. بــه  هــر 

روی، مقالــه حاضــر می کوشــد بــه نقــد و بررســی یکــی از دیدگاه هــای یــاد شــده بپــردازد.

3. گزارش ها دربارۀ آشکارشدن پیکر حسین بن موسی g در شیراز 

ســرنخ های حکایــت مفصــل دفــن حسین بن موســی در شــیراز در کتاب هــای معاصــر را 
چنانکــه اشــاره شــد، می تــوان در برخــی آثــار ســده 8قمــری یافــت. شــیرازنامه ابن زرکــوب 
شــیرازی )د.789ق( کــه در ســال 764قمــری تألیــف شــده، بــدون پرداختــن بــه ماجــرای کــوچ 
حسین بن موســی، بــه طــور خالصــه آورده اســت کــه وی در محلــه بــاغ قتلــغ از محــاّلت شــیراز 
مشــهور بــه گنبــد قتلــغ مدفــون شــده و گــور او در زمــان ســلطنت اتابــک مشــخص شــده اســت. 
ابن زرکــوب بــدون اشــاره بــه هوّیــت کاروانیــان، چگونگــی جنــگ و کیفّیــت وفــات آن هــا، تنهــا بــه 
چگونگــی شــناختن جســد احمدبن موســی اشــاره کــرده و دربــاره برادرانــش، حســین و محّمــد،1 

تنهــا از نشــانه مقبــره ایشــان ســخن گفتــه اســت)ابن زرکــوب شــیرازی، 1390: 199(.

ــه تذکــره هزارمــزار در  ــار همــان ســده کــه ترجمــه آن، موســوم ب در کتــاب شــداالزار از دیگــر آث
ســده بعــد پدیــد آمــد، حکایت آشــکار شــدن جســد حســین بــن موســی با تفصیــل بیشــتری آمده 
اســت. در ایــن کتــاب می خوانیــم کــه احمدبن موســی g پــس از شــهادت امــام رضــا g بــرای 
نبــرد بــا مجوســان بــه شــیراز آمــد. مؤّلــف پــس از آن، بــه داســتان پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن 
حسین بن موســی در شــیراز اشــاره کــرده و چنیــن آورده اســت: »قتلــغ امیــری از اهالــی شــیراز 

1. محّمد رحمتی درباره همراهی محّمدبن موسی با برادرش، احمد، تردید کرده  است)رحمتی، 1420ق: 108(.
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ــه ای وجــود داشــت و هــر شــب جمعــه از آن جــا  ــزرگ داشــت کــه در میــان آن، تّپ ــود و باغــی ب ب
نــوری می درخشــید. خبــر ایــن ماجــرا کــه بــه امیــر رســید، جســت وجو کــرد و هیــچ کــس را در 
آنجــا نیافــت. پــس دســتور داد آن تــل را بکننــد و همــوار ســازند. نــاگاه جســدی ســالم بــا چهــره ای 
ــدار شــد کــه در یــک دســت مصحــف و در دســت دیگــر شمشــیری داشــت. پــس از  نورانــی پدی
شناســایی هویــت ایــن جســد از روی نشــانه ها، بــه فرمــان امیــر، بــرای زیــارت مــردم، بقعــه ای در 
آنجا ســاخته شد«)جنیدشــیرازی، 1364: 306(. در همان ســده حمدالله مســتوفی )د.750ق( 
ــا از دفــن حسین بن موســی در شــیراز ســخن گفتــه است)مســتوفی،  نیــز در تاریــخ گزیــده صرف

 .)204 :1364

ــری،  ــده 11قم ــوار در س ــف بحاراالن ــدارد، مؤّل ــی ن ــل چندان ــیرازنامه تفصی ــت ش ــه روای ــا آنک ب
ــاع داده  ــاب ارج ــف آن کت ــه مؤّل ــیراز را ب ــی در ش ــد حسین بن موس ــدن جس ــکار ش ــزارش آش گ
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 می دیــده، ماجــرا را بــه 
حاکــم شــیراز  خبــر داده و حاکــم بــرای وی بقعــه و بارگاهــی بنــا کــرده است)مجلســی، 1339، 

 .)312 ج48: 

ایــن حکایــت حدود ســه ســده بعــد، در ســده 14قمری، در شــب های پیشــاور ســلطان الواعظین 
شــیرازی )1314ـ1391ق/ 1276ـ1350ش( بــه شــکل محسوســی شــاخ و بــرگ یافتــه اســت. 
نویســندۀ شــبهای پیشــاور منبــع گــزارش خــود را ذکــر نکــرده اســت. بنابرایــن، گمــان مــی رود کــه 
او بــه اثــری ناشــناخته دسترســی داشــته یــا داســتان را از قــول همشــهریان مــورد وثــوق خویــش 
ــی  ــن معرف ــاب، ضم ــه اول آن کت ــن« در جلس ــلطان الواعظی ــر رو، »س ــه ه ــت. ب ــرده اس ــل ک نق
خــود و خاندانــش، از کــوچ احمدبن موســی g بــه شــیراز و همراهــی بــرادرش، حســین، بــا او 
چنیــن ســخن گفتــه اســت کــه امــام رضــا g پــس از هجــرت بــه مــرو در نــام هــای از خانــواده و 
نزدیــکان خــود خواســتند کــه بــه تــوس ســفر کننــد. ســید امیراحمــد )شــاه چــراغ( بــه اّتفاق ســید 
امیرمحّمــد عابــد و ســیدعالءالدین حســین و بســیاری از بــرادرزادگان و نزدیــکان کــه شــمار آن هــا 
بــه حــدود 15 هــزار نفــر زن و مــرد می رســید، 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 40 هــزار 
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نفــری بــه فرماندهــی قتلغ خــان، حاکــم شــیراز، روبــه رو شــدند. در جنگــی کــه میــان دو طــرف رخ 
داد، لشــکر شــیعیان شکســت خــورد و امامــزادگان یــاد شــده شــبانه و بــا لبــاس مبــّدل وارد شــیراز 
شــدند. عالءالدیــن در باغــی در نزدیــک قتلــغ خــان بــه عبــادت مشــغول بــود تــا این کــه او را یافتند 
ــان  ــام قتلغ خ ــه ن ــری ب ــه امی ــان صفوی ــد در زم ــا بع ــاندند. قرن ه ــهادت رس ــه ش ــا ب و در همان ج
متوجــه مــزار او در ایــن جــا شــد و بر قبــر او بقعــه ای ساخت)ســلطان الواعظیــن شــیرازی، 1389: 

129ـ135(. 

ایــن حکایــت در بحراالنســاب )ریــاض االنســاب( از دیگــر آثــار ســده 14قمــری بــا اندکــی تفــاوت 
و تفصیــل کمتــری آمــده اســت. برخــی تفاوت هــا میــان گــزارش منــدرج در ایــن اثــر و حکایــت 
ــه  ــی، فاصل ــن موس ــد ب ــان احم ــمار همراه ــد ش ــاور مانن ــب های پیش ــن در ش ــلطان الواعظی س
میــدان جنــگ تــا شــیراز، ســازنده بقعــه بــر قبــر حســین بــن موســی و زمــان ایــن رخــداد از منبــع 
متفــاوت ایــن دو اثــر حکایــت می کنــد. در بحراالنســاب آمــده اســت کــه »چــون خبــر والیت عهدی 
امام رضــا g بــه بــرادر آن حضــرت، احمدبن موســی رســید، بــا 700 تــن 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. حسین بن موســی 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 
ــه ادعــای نویســنده، حســین در زمــان شــهادت  قطعــات بــدن او را جمــع و آن را دفــن کردنــد. ب
13 ســال داشــته اســت. قبــر وی تــا زمــان اتابــک شــناخته نبــود و پــس از شــناخت او، بــر قبــرش 

گنبــدی بنــا شــد«)ملک الکتاب شــیرازی، 1296، ج2: 155-146(.

در همــان ســده، مؤّلــف آثــار عجــم نیــز داســتانی شــبیه بــه حکایــت مفّصــل نویســنده شــب های 
پیشــاور بیــان کــرده و ظاهــرا منبــع هــردو یکــی بــوده اســت. بــا وجــود ایــن، تفاوت هــای اندکــی 
میــان آن هــا نیــز بــه چشــم می خــورد. »ســید امیــر احمــد در عهــد هــارون قصــد شــیراز کــرد تــا 
از آنجــا بــه خراســان بــه خدمــت بــرادر خــود َرَود. 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 g رســید 
جماعــت همــراه احمــد بــه  جــز شــمار اندکــی از بــرادران و خویشــانش، او را رهــا کردنــد و ســرانجام 
جملگــی بــه شــهادت رســیدند. ایــن کتــاب دربــاره حضــور حسین بن موســی g در نبــرد 
احمدبن موســی بــا قتلــغ و چگونگــی بــه شــهادت رســیدن وی ســخن نگفتــه و صرفــًا بــه چگونگی 
پیــدا شــدن جســد وی اشــاره کــرده اســت. مؤّلــف می نویســد: در جایــگاه مرتفعــی از بــاغ حاکــم 
شــیراز نــوری مشــاهده می شــد. بــه فرمــان او، آن مــکان را کندنــد و جســدی تــازه یافتنــد کــه در 
ــره ای در  ــان داد مقب ــان فرم ــت و قتلغ خ ــیر داش ــر شمش ــت دیگ ــف و در دس ــت مصح ــک دس ی
آنجــا بســازند«)فرصت حســینی شــیرازی، 1377، ج2: 745-758(. مؤّلــف طرائــق الحقائــق نیــز 
ــاد شــده را ذکــر کــرده  ــاغ و باغبــان و روشــنایی ی کــه در ســده 14قمــری می زیســته، داســتان ب

است)شــیرازی، 1382، ج3: 484(. 

4. نقد و بررسی گزارش ها

تفاوت هــای حکایــت یادشــده در آثــار یــاد شــده و مشــّخص  نبــودن منبــع متقــّدم آن می توانــد 
ــزارش در  ــل گ ــف اص ــت کم تحری ــا دس ــی ی ــع محّل ــی از مناب ــوی برخ ــل آن از س ــر جع حکایتگ
ســده های 7 و 8 قمــری باشــد. در ایــن گزارش هــا اشــکاالت و نــکات متعــددی بــه چشــم 
می خــورد کــه می تــوان آن هــا را در ذیــل عناوینــی از قبیــل مهاجــرت و آشکارشــدن مدفــن ارائــه 

کــرد.

4ـ  1. مهاجرت و همراهی با سپاه احمد

4ـ 1ـ 1. ســلطان الواعظین از دعــوت امــام رضــا g از 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 روایت پــرداز امــا غیردقیــق و نــاآگاه راوی اصلــی بــوده اســت. ایــن مطلــب نشــان 
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می دهــد راوی خبــر صرفــًا از شــهادت امــام رضــا g در تــوس آگاهــی داشــته اســت.

ــرادرش، احمــد، در هیــچ منبــع  ــا ب ــه فــارس و همراهــی او ب 4ـ 1ـ 2. کــوچ حسین بن موســی ب
متقــّدم و حتــی در منابــع ســده 8قمــری ذکــر نشــده اســت.1 اشــاره منابــع ســده 8قمری صرفــًا به 
یافــت شــدن جنــازه ای در شــیراز بــوده اســت کــه بــر پایــه آن، دفــن حســین در شــیراز و تعّلــق آن 
پیکــر بــه وی را اســتنباط کرده انــد. صــرف نظــر از دلیــل منابــع ســده 8قمــری ظاهــرًا تنهــا دلیــل 
منابــع متأّخــر در حضــور حســین در کاروان احمــد، وجــود مــزاری بــا نــام عالءالدیــن حســین در 

نزدیکــی مرقــد احمدبن موســی بــوده اســت.

4ـ 1ـ 3. ســلطان الواعظین مســیر حرکــت کاروان از حجــاز تــا فــارس را نواحی و شــهرهای کویت، 
ــه یقیــن گفــت کــه در ســده های نخســتین  ــوان ب بصــره، اهــواز و بوشــهر دانســته اســت. نمی ت
هجــری مســیر کاروان هــا از حجــاز تــا فــارس از همــه ایــن مناطــق گــذر می کــرده اســت. افــزون 
بــر آن، بــا توجــه بــه اینکــه کویــت و بوشــهر در کنــار دریــا واقع انــد، راه نمی توانــد 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 ســده های متقــّدم هجــری ذکــر بــه میــان نیامــده اســت. تنهــا بخشــی از ابتــدای راه کنونی 
شــیرازـ  بوشــهر بــا یکــی از راه هــای قدیــم تطابــق داشــته اســت. از شــیراز بــه ســوی جنــوب غربــی 
ج وجــود  ــوَّ ــز و ســپس ُت ــه دری ــه کازرون و از آن ب دو راه وجــود داشــت: نخســت راهــی از شــیراز ب
ج قــرار  ــوَّ ــه آن، ماصــرم، جــره، غندجــان و ســرانجام ُت داشــت و راه دوم مســیری بــود کــه در میان
داشــت)اصطخری، 1927: 128ـ129؛ کرمــی، بی تــا: 454(. بــا توجــه بــه موقعّیــت جغرافیایــی 
بوشــهر کنونــی، گویــا ایــن شــهر با هر دو مســیر یــاد شــده فاصله داشــته و در جنــوب و شــرق آن ها 
واقــع بــوده اســت. اگــر کاروان قــدم بــه اهــواز می گذاشــت، بــرای رفتــن بــه ســوی شــیراز بایــد بــه 
راه اصلــی و مهــم اهــواز ـ اّرجــان )بهبهــان در ادوار متأّخرتــر( ـ شــیراز قــدم می نهاد)ابن خردادبــه، 
1992: 43-44؛ ابن رســته، 1892: 189-190؛ اصطخــری، 1927: 133-134؛ کرمــی، بیتا: 
453-455( و در ایــن صــورت، پذیرفتنــی نیســت کــه کاروان از حــدود بوشــهر عبــور کــرده باشــد.

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 56(. 
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فــارغ از آنچــه دربــاره راه هــای ایــن حــدود جغرافیایــی گفتــه شــد، اساســًا نــام بوشــهر نخســتین 
بــار در اوایــل ســده 7ق و در معجــم البلــدان یاقــوت حمــوی ذکــر شــده است)خســروی، 1377: 
ــری از  ــتین هج ــده های نخس ــع س ــهر در مناب ــام بوش ــدن ن ــر نش ــر، ذک ــارت دیگ ــه عب 577(. ب
بی اهمیتــی و پــرت بــودن ایــن نقطــه جغرافیایــی در ایــن زمــان خبــر می دهــد. بنابرایــن، ذکــر 
نــام بوشــهر در روایــت نشــان می دهــد کــه روایــت ســاخته و پرداختــه زمــان شــهرت بوشــهر در ادوار 
متأّخرتــر بــوده اســت. ظاهــرا ایــن شــهر از زمــان پادشــاهی نادرشــاه افشــار )1148ـ1160ق( بــه 

بعــد اهمیــت و رونــق یافت)مشــایخی، 1383: 23(. 

4ـ 1ـ 4. پیــروان نظریــه همراهــی حســین بــن موســی بــا بــرادرش، احمــد، بــه برخــی واژه هــای 
مبهــم در گزارش هــا دربــاره حرکــت ســپاهیان احمــد بــن موســی بــرای جنــگ بــا مأمــون اســتناد 
کرده اند)عرفــان منــش، 1386: 77(. آنــان از واژه هــای مبهــم »األقربــاء« و »احفــاد االئمــه 
الطاهریــن« بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه احتمــااًل حســین بــن موســی و محّمــد بــن موســی، 
ــرادران احمــد، نیــز در ایــن ســپاه حضــور داشته اند)مشــایخی، 1383: 78(.1 در یکــی از ایــن  ب
ــف اعیــان الشــیعه آن را از کتــاب لــب االنســاب نقــل می کنــد، آمــده اســت:  گزارش هــا کــه مؤّل
احمــد بــن موســی »در بغــداد ســاکن بــود و هنگامــی کــه شــنید چــه اتفــاق هولناکــی بــرای امــام 
ــت و از  ــّدت گریس ــه ش ــد و ب ــزون ش ــادی مح ــّد زی ــا ح ــا g رخ داده، ت ــی الرض ــن موس ــی ب عل
بغــداد بــرای خونخواهــی آن حضــرت بیــرون آمــد و 3000 تــن 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 
ــه اســفراین از ناحیــه خراســان رســیدند، در شــوره زاری میــان دو کــوه فــرود  و ... هنگامــی کــه ب
آمدنــد. ســپاهیان مأمــون بــه ایشــان یــورش بــرده، بــا ایشــان جنگیــده و آنــان را کشــتند و احمــد 
ــر و  ــان قب ــی از نسب شناس ــود و برخ ــارت می ش ــت و زی ــرش در آن جاس ــید و قب ــهادت رس ــه ش ب
مــزار او را در شــیراز می داننــد و ایــن دیــدگاه کــه شــهرت دارد، از اشــتباه های عــوام اســت«)امین، 
ــدوی،  ــوان مه ــاره کرده)اخ ــز اش ــدوی نی ــوان مه ــه اخ ــن، چنانک 1380ق، ج3: 192(. بنابرای
1392: 59-60(، نــام حسین بن موســی g در هیــچ روایتــی بــه صراحــت در ردیــف همراهــان 

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 60-59(.
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ــت. ــده اس ــی نیام احمدبن موس

ــه  ــش ب ــد و همراهان ــی احم ــوچ و لشکرکش ــاره ک ــود درب ــای موج ــالف گزارش ه 4ـ 1ـ 5. اخت
ایــران در مبــدأ و مقصــد حرکــت، شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی، محل جنــگ و شــهادت آنان 
)ن.کـــ: گزارش هــا در صفحــات پیشــین( می توانــد نشــانگر ضعــف روایــت اصلــی بــوده و حرکــت 
ــه  تبــع، قتــل ایشــان در آن جایگاه هــا را در معــرض  ــا قــم و اســفراین و ب ــه ســوی شــیراز ی ــان ب آن

تردیــد قــرار دهــد. 

4_ 1_ 6. چنانکــه گفتــه شــد، شــیرازنامه ابن زرکــوب کــه همــراه با شــداإلزار به عنــوان قدیم ترین 
منابــع دربــاره مقابــر احمــد و برادرانــش، حســین و محّمــد در شــیراز شــمرده می شــوند، بــه کاروان 
ــی  ــه چگونگ ــا ب ــرده و تنه ــاره نک ــا اش ــت آن ه ــوع درگذش ــگ و ن ــرت، جن ــت مهاج ــر، عل ــد نظ م
شناســایی جســد احمــد اشــاره داشــته و دربــاره برادرانــش، حســین و محمد، تنهــا از نشــانه مقبره 

ایشــان ســخن گفتــه اســت)ابن زرکــوب شــیرازی، 1390: 199(.1

 g 4ـ  2. مدفن و مقبره حسین بن موسی

پیــش از ســخن دربــاره اشــکاالت و نــکات مربــوط بــه گزارش هــای موجــود در بــاب آشــکار شــدن 
ــه نخســتین افزوده هــای داســتان در ایــن موضــوع اشــاره شــود. نخســتین  مدفــن، الزم اســت ب
ــر  ــن اث ــنده ای ــود. نویس ــاهده می ش ــداالزار مش ــری و در ش ــده 8قم ــتان در س ــل داس ــم جع عالی
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: 

ــا ...«(. ــل »گزارش ه ذی

4ـ 2ـ 1. گویــا اخبــار پیــدا شــدن جســد عالءالدیــن حســین در منابــع ســده 8قمــری و بــه تبــع 
آن ســده 14قمــری در حقیقــت بــه یافــت شــدن جســد احمدبن موســی مربــوط اســت. در گزارش 
آشــکار شــدن جســد احمــد نیــز عناصــری مشــابه ماننــد بــاغ، باغبــان، ســاطع شــدن نــور و... بــه 

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 53(.
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چشــم می خورد)ن.کـــ: فرصــت حســینی شــیرازی، 1377: 444ـ445؛ ابــن زرکــوب شــیرازی: 
1390: 196-197؛ ملک الکتــاب شــیرازی، 1296، ج2: 148(. مؤّلــف چلچــراغ شــیراز نیــز بــا 

بیانــی دیگــر ایــن امــر را بازگــو کــرده اســت)عرفان منــش، 1386: 246(. 

4ـ 2ـ 2. منابــع دربــاره چگونگــی شناســایی هویــت حسین بن موســی g پــس از یافــت 
شــدن جســد در بــاغ مذکــور خاموش انــد و بــا فــرض جعلــی نبــودن گــزارش، ظاهــرا آن جســد بــه 
مناســبت آرمیــدن در نزدیکــی قبــر احمدبن موســی بــه بــرادرش، حســین، انتســاب یافتــه اســت. 

ــر  ــر عناص ــتمال ب ــبب اش ــه س ــی را ب ــد حسین بن موس ــف جس ــتان کش ــر داس 4ـ 2ـ 3. اگ
فراطبیعــی بــه کلــی و از اســاس مــردود ندانیــم، پرســش دیگــر دربــاره ایــن داســتان 
افســانه گون آن اســت کــه چــرا نــور تپــه یــاد شــده بــه مــدت چنــد صــد ســال از چشــم دیگــران 

ــود.  ــده ب ــان مان پنه

4ـ 2ـ 4. منابــع یــاد شــده در ســخن از آن جســد، از او بــا نــام عالءالدیــن حســین یــاد 
کرده انــد و ایــن شــاید حکایتگــر تردیــد آنــان در انتســاب آن بــه حسین بن موســی g باشــد. 
ــات  ــل ســده 3قمــری در زمــان حی ــن« در اوای ــی از قبیــل »عالء الدی گفتنــی اســت کــه القاب
ــی  ــن موس ــین ب ــرای حس ــب ب ــن لق ــرد ای ــت و کارب ــه اس ــه کار نمی رفت ــی ب حسین بن موس
ــته  ــه نوش ــت. ب ــاده اس ــاق افت ــر اتف ــع متاخ ــوی مناب ــالق از س ــن اط ــه ای ــد ک ــان می ده نش
ــوی  ــه و از س ــلطنت آل بوی ــان س ــن« در زم ــه و الدی ــم و »الدول ــب از اس ــاب مرک ــیمل، الق ش
خلیفــگان عباســی بــه وزیــران و رهبــران سیاســی اعطــا می شــد و دیــری نگذشــت کــه القابــی 
بــا ترکیــب اســم و واژه »الدیــن« نیــز بــه کارگــزاران حکومتــی، دانشــمندان و قضــات و عمدتــا 
ــر القــاب  ــه اخی ــه نوشــته او پــس از ســال 600قمــری گون ــه مقامــات مذهبــی داده شــد. ب ب
بــدون توجــه بــه مقــام و موقعیــت و ویژگی هــای افــراد بــه آنــان اعطــا می شــد)ن.کـ: شــیمل، 

95ـ96(.   :1376

4ـ 2ـ 5. چنانکــه گذشــت، برخــی آثــار ماننــد لــب االنســاب و مدینــه الحســین تنهــا بــه همراهی 
محمــد بــا بــرادرش، احمــد c، در عزیمــت بــه ســوی فــارس اشــاره کرده انــد. در حــدود اواخــر 
ــوار  ــز در األن ــری )د.1112ق( نی ــه جزائ ــه الل ــید نعم ــد، س ــده بع ــل س ــا اوای ــری ی ــده 11قم س
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النعمانّیــه تنهــا از مرقدهــای آن دو در شــیراز یــاد کــرده و از مرقــد حســین ذکــری بــه میان نیــاورده 
اســت)جزایری، 1378، ج1: 380(.1 بــا ایــن  همــه، حتــی دربــاره همراهــی محمــد بــا احمــد نیــز 

تردیــد شــده اســت)رحمتی، 1420ق: 108(.

ــون موســی بن جعفر ــدان مدف 4ـ 2ـ 6. در ســده 8قمــری ابن بطوطــه در ســفرنامه خــود از فرزن
g در شــیراز، تنهــا بــه مقبــره احمد بن موســی اشــاره کــرده و ســخنی از حسین بن موســی بــه 

میــان نیــاورده اســت)ابن بطوطــه، 1417ق، ج2: 47(.2

4ـ 2ـ 7. در گــزارش بحــر االنســاب بــه ســاخت مقبــره حسین بن موســی در زمــان اتابــک اشــاره 
شــده اســت. چنانکــه در ادامــه بــه تفصیــل گفتــه می شــود، اتابــک یــا قتلــغ همــان ابوبکــر بــن 
ســعد بــن زنگی)حکـــ : 623ـ658ق(،  اتابــک ُســلُغری فــارس، بــوده اســت. بنابرایــن، آن گــزارش 
ــگاه  ــت آرام ــه، قدم ــا این هم ــاند. ب ــری می رس ــده 7قم ــت س ــه نخس ــه نیم ــره را ب ــت مقب قدم
عالءالدیــن حســین در شــیراز را از منظــر باستان شناســی، بــه قــرن 10قمــری رســانده اند 
ــا آنکــه  )مصطفــوی کاشــانی، 1381، ج1: 120؛ مشــکوتی، 1349: 133-134(.3 از ایــن رو، ب
گــزارش ســلطان الواعظیــن اشــکاالت متعــّددی دارد، گویــا در ایــن زمینــه بــه درســتی از ســاخت 
مقبــره در زمــان صفویــه ســخن بــه میــان آورده و در ایــن موضــوع دســت  کــم می تــوان گفــت کــه 

ــا یافتــه باستان شناســی مذکــور تضــادی نــدارد. ایــن گــزارش ب

4ـ 3. دیگر اشکاالت تاریخی و محتوایی

ــام  ــه ن ــی ب ــث حکمران ــل بح ــت مح ــان: در حکای ــاره قتلغ خ ــّدد درب ــکاالت متع 4ـ 3ـ 1. اش
ــه  ــه ب ــه در ادام ــود دارد ک ــت وج ــن حکای ــاب او در ای ــکاالتی در ب ــود. اش ــده می ش ــان دی قتلغ خ
ــف  ــی از ضع ــف حاک ــای مختل ــی از گزارش ه ــام او در مواضع ــر ن ــود. ذک ــه می ش ــا پرداخت آن ه
ــاف داده  ــر مص ــوان امی ــه عن ــا ب ــی از گزارش ه ــام او در برخ ــت. ن ــت اس ــل حکای ــفتگی اص و آش
بــا احمــد و یارانــش و در برخــی دیگــر، بــه عنــوان حکمــران شــیراز در زمــان یافــت شــدن جســد 

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است)اخوان مهدوی، 1392: 57-56(.
2. همان: 57.
3. همان: 58.
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حسین بن موســی و گاه بــه عنــوان بانــی آرامــگاه بــر مــزار وی معرفــی شــده اســت. در ایــن میــان، 
مســّلم اســت کــه در منابــع متقــّدم 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 متأّخــر ســده 14 قمــری در شــب های پیشــاور و آثــار العجــم دیــده می شــود. 
نکتــه عجیب تــر 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. بــه  هــر روی، بــا توجــه بــه آشــفتگی فــراوان و تفصیــل بســیار گزارش هــای منابــع متأّخــر 
نســبت بــه گــزارش منابــع متقــّدم، بــه نظــر می رســد ایــن گزارش هــا در منابــع متأّخــر تــا حــدودی 
بــا روایــات شــفاهی محّلــی همــراه شــده اســت. در ایــن میــان، نظــر بــه وجــود سلســله های تــرک 
تبــار در قــرون متأّخــر در ایــران )ن.ک: پاراگــراف بعــدی(، منطقــی اســت کــه قتلــغ را امیــر شــیراز 
ــه نظــر می رســد اندیشــه جنــگ احمــد و  در زمــان یافــت شــدن جســد بدانیــم و از همیــن رو، ب
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 
ــوان  ــه عن ــدود، ب ــماری مح ــون و در ش ــان مأم ــرک از زم ــردگان ت ــد. ب ــوده باش ــه ب ــرای خلیف از ام
ســپاهیان خلیفــه بــه جهــان اســالم وارد شــدند؛ ولــی بــه نظــر نمی رســد 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 رده هــای فرماندهــی 
ســپاه را اشــغال کردنــد و ســپس چنــان قدرتــی بــه چنــگ آوردنــد کــه گاه خلیفــه ای را از تخــت 

ــری، 1388: 87ـ88(. ــاندند)ن.ک: خض ــای او می نش ــر ج ــری را ب ــتند و دیگ برمی داش

بــا ایــن  همــه، در ایــن جا پرســش اساســی هنــوز بی پاســخ مانــده و آن هویــت حقیقــی قتلغ خان 
اســت. گویــا مقصــود از قتلغ خــان در گزارش هــای موجود، امیر مشــهور سلســله اتابکان ُســـلُغری 
فــارس، ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگی)حکـــ : 623ـ658ق( اســت. آبــادی و امنّیــت فــارس در دوره 
ــه لقــب  او ســبب شــد اوگتــای )حکـــ : 626ـ639ق/ 1229ـ1241م(، خــان بــزرگ مغــول او را ب
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قتلغ خــان )یعنــی خــان مبــارک و فرخنــده( مفتخــر ســازد )زرین کــوب، 1391: 574(. شــیرازنامه 
ابن زرکــوب شــیرازی )د.789ق(، از قدیمی تریــن منابــع در موضــوع حاضــر و بحــر االنســاب از آثــار 
ســده 14قمــری، از عنــوان مطلــق »اتابــک« در ایــن حکایــت اســتفاده کرده انــد. بــر پایــه آنچــه 
گفتــه شــد، اتابــک و قتلغ خــان دو لقــب بــرای ابوبکــر بــن ســعد بــوده اســت. بــا در نظــر گرفتــن 
ــا  ــر شــیراز ی ــوان امی ــه عن ــغ« ب ــر، از »قتل ــب اســت کــه در گزارش هــای آن دو اث ــه، جال ــن نکت ای
مصاف دهنــده بــا ســپاهیان احمــد یــاد نشــده و نــام وی صرفــًا در زمــان ســخن از یکــی از محــالت 

شــیراز بــه نــام »محلــه بــاغ قتلــغ« بــه میــان آمــده اســت. 

4ـ 3ـ 2. چنیــن می نمایــد کــه خلــط دو عنصــر از گزارش هــای مختلــف ســبب شــده اســت کــه 
ســلطان الواعظیــن از اقامــت حســین در باغــی در نزدیکــی قتلغ ســخن به میــان آوَرد. از یک ســو، 
در گــزارش شــب های پیشــاور نــام قتلــغ بــه عنــوان امیــر کارزار بــا احمد آمــده و از ســوی دیگــر، در 
برخــی از دیگــر گزارش هــا می خوانیــم کــه جســد حســین در محلــه ای بــه نــام »محلــه بــاغ قتلــغ« 
آشــکار شــده اســت. چگونــه می تــوان پذیرفــت کــه حســین مدتــی را در باغــی در کنــار دشــمن 

خــود و بی ســرپناه ســپری کــرده باشــد. 

4ـ 3ـ 3. در برخــی گزارش هــای مــد نظــر علــت بــه راه افتــادن کاروان خونخواهــی امــام هشــتم 
g اعــالم شــده اســت. چنانکــه پیشــتر نیــز اشــاره شــده )اخوان مهــدوی، 1392: 57( ، چگونــه 
می تــوان پذیرفــت کــه کاروانــی بــرای کارزار و خونخواهــی بــه راه افتــد و ضمنــًا 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 4. نویســنده شــداالزار دلیــل حرکــت احمــد بــن موســی و همراهانــش را »قتــال بــا 
مجوســیان« دانســته اســت. چگونــه می تــوان پذیرفــت کــه احمــد قصــد حملــه بــه زرتشــتیان اهل 
ذمــه را داشــته باشــد و اساســًا چــرا بایــد او بــدون دلیلــی موّجــه، بــرای نبــرد بــا ایشــان از موطــن 
خــود یــا بغــداد بــه راه افتــد؟ افــزون بــر آن، بــه فــرض پذیــرش آنکــه زرتشــتیان الیــق کیفــر و جنگ 
ــه عهــده چــه کســانی  ــا گروه هــا و جماعــات دینــی ماننــد زرتشــتیان ب ــد، وظیفــه نبــرد ب بوده ان
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 5. مؤّلــف بحراالنســاب عزیمــت ســپاه احمــد بــن موســی را همزمــان بــا آغــاز والیت عهــدی 
ــث، از  ــورد بح ــای م ــر گزارش ه ــزارش و دیگ ــن گ ــه ای ــا ک ــت. از آنج ــته اس ــا g دانس ــام  رض ام
شــهادت خویشــاوندان امــام خبــر می دهــد، ایــن شــهادت نمی توانــد در زمــان والیت عهــدی آن 
حضــرت اتفــاق افتــاده باشــد؛ بلکــه اگــر اســاس قیــام احمــد و علویــان همراهــش پذیرفتــه شــود، 
بــه نظــر می رســد بهتــر اســت وقــوع آن را در زمــان تغییــر سیاســت های مأمــون نســبت بــه علویــان 

و امــام رضــا g بدانیــم. 

4ـ 3ـ 6. میــدان نبــرد احمــد و ســپاهیان امیــر شــیراز در شــب های 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 آن هــا در ایــن بــاره نیــز خالــی از اشــکال 
ــان در  ــی ایش ــده اند، از بی دقت ــناخته می ش ــیرازی« ش ــبت »ش ــا نس ــر دو ب ــه ه ــا آنک ــت و ب نیس
نقــل روایــت حکایــت می کنــد. در روایــت آن دو، »خــان زنیــان« در هشــت فرســخی شــیراز )تقریبــا 
معــادل 48 کیلومتــر( دانســته شــده اســت؛ امــا ایــن مــکان کــه اکنــون بــه شــهری بــدل شــده، در 
فاصلــه 30 کیلومتــری جنوب غربــی شــیراز معــادل پنــج فرســخی آن واقــع اســت )ســایت ســیری 
در ایــران، 11 خــرداد 1395(. بــا 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 نمونــه ای از اختــالف روایــات اســت. جــدا از نادرســتی ایــن 
ــل  ــی از دالی ــوان یک ــه عن ــد ب ــا می توان ــن گزارش ه ــت در ای ــن دس ــی از ای ــزارش، اختالف های گ

ضعــف اصــل روایــت مصــاف احمــد و حاکــم شــیراز دانســته شــود. 

ــت  ــهادت نادرس ــگام ش ــی در هن ــن حسین بن موس ــاره س ــاب درب ــر االنس ــزارش بح 4ـ 3ـ 7. گ
اســت؛ زیــرا از آنجــا کــه منابــع انســاب از همســر و فرزنــدان وی خبــر داده انــد، نمی توانــد در آن 

زمــان 13 ســال داشــته باشــد )مــروزی، 1367: 21(.

4ـ 3ـ 8. در گــزارش آثــار عجــم آمده اســت کــه احمد در خالفت هــارون )خالفــت: 170ـ193ق( 
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راهــی خراســان شــد تــا بــه خدمــت بــرادر برســد و مأمــون کــه مطلــع شــد، قتلــغ خــان را مامــور 
ــه ســر  ــه پیداســت کــه امــام رضــا g در زمــان هــارون در خراســان ب دســتگیری او کــرد. ناگفت

ــت.  ــرده اس نمی ب

ــک  ــوان ی ــه عن ــده 8 ق( ب ــتوفی )س ــه مس ــده حمدالل ــخ گزی ــران از تاری ــی معاص 4ـ 3ـ 9. برخ
متــن مهــم و نســبتًا کهــن بــرای اثبــات دفــن حسین بن موســی در شــیراز بهــره برده اند)اســالمی، 
1382: 24-27(. نخســت آنکــه ایــن ســخن بــا آنچــه خــود حمداللــه مســتوفی در کتــاب دیگــر 
ــاب  ــه او در کت ــر آنک ــض دارد. دیگ ــتوفی، 1362: 116(، تناق ــوب، آورده)مس ــة القل ــود، نزه خ
اخیــر در ذکــر آرامگاه هــای شــیراز تنهــا بــه احمدبن موســی و بــرادرش، محمــد، اشــاره کــرده و از 
حســین ســخن نگفتــه اســت)همان(. افــزون بــر آن، بــه نظــر می رســد کــه دســت  کــم اطالعــات او 
از آرامگاه هــای شــیراز دقیــق نیســت؛ زیــرا او مدفــن بســیاری از فرزنــدان امــام کاظــم g را شــیراز 
دانســته اســت و شــگفت آور آنکــه در میــان آن هــا امــام رضــا g را نیــز نــام بــرده است)مســتوفی، 

1.)204 :1364

4ـ 3ـ 10. قدیمی تریــن گزارش هــا دربــاره دفــن حسین بن موســی g در شــیراز، چنانکــه 
ــم و  ــده های پنج ــّدم در س ــع متق ــه مناب ــی ک ــق دارد؛ در حال ــری تعل ــده 8قم ــه س ــد، ب ــه ش گفت
ــن امامــزاده در طبــس ســخن گفته اند)مــروزی، 1367: 21-22؛ فخــررازی،  ششــم، از دفــن ای

 .)113  :1377

ــد  ــرار احم ــا، ف ــن گزارش ه ــر ای ــده ب ــای وارد ش ــدوی در نقده ــوان مه ــه اخ ــت ک ــی اس گفتن
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 نمی رســد. او بر 
آن اســت کــه اگــر بپذیریــم کــه احمد بن موســی و یارانــش خــود قصــد مقابلــه بــا کارگــزاران خالفت 
عباســی را داشــته اند، آیــا منطقــی اســت کــه او و برادرانــش بعــد از شکســت فــرار کننــد و مدتــی را 

مخفیانــه بــه ســر برنــد و ســپس بــه شــهادت رســند؟)اخوان مهدوی، 1392: 58-57(

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 48(.
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5. هویت حسین مدفون در شیراز 

نسب شــناس معاصــر، ســید عبدالــرزاق کمونــه نجفــی )1324ـ1390ق( ظاهــرًا براســاس 
اطالعــات منابعــی چــون االنســاب المشــجره1، قبر منســوب به حســین بــن موســی در شــیراز را از 
آن حسین بن اسحاق بن موســی g دانســته اســت. بــه نوشــته کمونــه، جمال الدیــن گرگانــی در 
حاشــیه خــود بــر بحــر االنســاب المشــجر قبــر حسین بن اســحاق بن  موســی را در شــیراز دانســته 
اســت)کمونه، 1389: 161(. عبدالــرزاق کمونــه دربــاره مطالــب کتــاب شــیرازنامه نیز بر آن اســت 
کــه در گــزارش شــیرازنامه واســطه ای افتــاده اســت و قبــر آن امامــزاده که در شــیراز دیده می شــود. 
در حقیقــت مــزار حســین بــن اســحاق بــن کاظــم اســت.2 وجــود اخالفــی از وی در شــیراز و فــارس 
قرینــه ای بــر صحــت ایــن مدعاســت. از آن جملــه، پســرش، ســید شــجاع الدین حســن صورانــی 
بــود کــه بــه نوشــته ابن طباطبــا، در شــیراز و در بــاب اصطخــر آن بــه شــهادت رســید و بدنــش در 
همــان  جــا بــه خــاک ســپرده شــد و ســرش را بــه مقابــر قریــش بغــداد حمــل کردند)ابــن طباطبــا، 
1377: 190؛ عمــری، 1380: 119(. پســر دیگــر او ســیدعلی بهاءالدیــن نــام داشت)محســنی، 
1392: 57(. شــجاع الدین حســن نــواده ای بــه نــام محمــد صورانــی ملقــب بــه ابن ســّبه داشــت 
ــرار  ــا ق ــان ج ــزارش در هم ــید و م ــهادت رس ــه ش ــیراز ب ــه، در ش ــرزاق کمون ــته عبدال ــه نوش ــه ب ک
دارد)کمونــه، 1389: 162(. بنابرایــن، گویــا پســر و برخــی اخــالف حسین بن اسحاق بن موســی 
نیــز در شــیراز بــه ســر می برده انــد و از همیــن رو، شــاید بتــوان مــزار عالءالدیــن حســین در شــیراز 
بــرادرزاده احمدبن موســی و  نــواده امــام کاظــم g و  را قبــر حسین بن اسحاق بن موســی، 

بــرادرش، حســین دانســت.

نتیجه گیری

در فهرســت خویشــان امــام رضــا g کــه بــه ایــران کوچیده انــد، نــام حسین بن موســی g نیــز 
دیــده می شــود کــه عّلــت مهاجــرت وی بــه ایــران مشــخص نیســت. از زندگانــی او اطــالع چندانــی 

1. در این اثر آمده است که ابوالقاسم حسین بن اسحاق بن موسی در شیراز دفن شده است )ص114(.
2. نخستین بار فقیه بحرالعلوم به این موضوع اشاره کرده است )فقیه بحرالعلوم، 1385: 221(.
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ــالی  ــدودی میان س ــا ح ــی و ت ــی و جوان ــال های کودک ــوم، س ــرار معل ــا از ق ــت؛ ام ــت نیس در دس
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، اجمــااًل می دانیــم 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 دیدگاه هــای معــروف در ایــن زمینــه، دفــن او در شــیراز اســت و 

اکنــون نیــز مــزاری در ایــن شــهر بــه او نســبت داده می شــود.

ــی  ــع محّل ــوی مناب ــًا از س ــه غالب ــته اند ک ــتناد جس ــی اس ــه گزارش های ــه ب ــن نظری ــواداران ای ه
شــیراز و نــزد نویســندگان بومــی حکایــت شــده اســت. ایــن گزارش هــا کــه کهن تریــن آن هــا در 
منابــع ســده 8قمــری بــه چشــم می خــورد، در ســده های بعــد بــا شــاخ و بــرگ بیشــتری همــراه 
ــه دفــن  ــه مجموعــه گزارش هــای موجــود، ب ــا اســتناد ب ــز ب شــده اســت. برخــی از معاصــران نی

ــوده اند.  ــم فرس ــاره آن قل ــده و درب ــد ش ــیراز معتق ــین g در ش حس

ــاره عزیمــت کاروان احمــد بــن موســی بــه ســوی شــیراز و همراهــی برادرانــش،  گزارش هــا درب
حســین و محمــد بــا وی و آشــکار شــدن جســد حســین در باغــی در شــیراز از همــان ســده 8قمری 
بــا اشــکاالت تاریخــی و محتوایــی متعــّددی همــراه بــوده اســت. متــن ایــن گزارش هــا بــه ســبب 
ــر و  ــع متأّخ ــا برخــی گزارش هــای مکتــوب ناشــناخته، در مناب ــات شــفاهی ی افــزوده شــدن روای
معاصــر بــه شــکل محسوســی بــا عناصــر و موضوعــات جدیــدی همــراه شــده اســت. بــا این همــه، 
خطاســت کــه تصــّور شــود متقّدم تریــن گزارش هــا در ایــن بــاره کــه بــه ســده 8قمــری تعّلــق 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. 

ــی  ــا بخش ــتی کل ی ــا نادرس ــل ی ــه از جع ــا ک ــن گزارش ه ــکال ای ــی ترین اش ــر روی، اساس ــه  ه ب
ــه،  ــت و از آن جمل ــن آن هاس ــود در مت ــراوان موج ــات ف ــد، اختالف ــت می کن ــر حکای ــل خب از اص
می تــوان بــه مبــدأ و مقصــد حرکــت کاروان، شــمار ســپاهیان احمــد بــن موســی و محــل جنــگ و 
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شــهادت آنــان اشــاره کــرد. افــزون بــر آن، دعــوت امــام رضــا g از خانــواده خــود بــرای عزیمــت 
بــه تــوس، ذکــر نشــدن گــزارش در منابــع پیــش از ســده 8قمــری، بیراهــه و پــرت بــودن مســیر 
ــی  ــاره چگونگ ــا درب ــکوت گزارش ه ــارس، س ــا ف ــاز ت ــش از حج ــد و برادران ــت کاروان احم حرک
شناســایی هوّیــت حســین بــن موســی g پــس از آشــکار شــدن جســد، پنهــان مانــدن نــور تپــه 
یــاد شــده از چشــم مــردم بــرای صدهــا ســال، کاربــرد لقــب »عالءالدیــن« بــرای حســین در برخــی 
ــام نبــردن برخــی منابــع از حســین بــن موســی g در زمــره همراهــان احمــد،  از گزارش هــا، ن
ــین  ــره حس ــاخت مقب ــاب س ــیراز، انتس ــزادگان ش ــای امام ــمار مزاره ــر او در ش ــدن قب ــر نش ذک
بــه اتابــک ابوبکــر بــن ســعد بــن زنگــی معــروف بــه قتلــغ در برخــی از گزارش هــا و تقابــل آن بــا 
ــده و  ــکاالت عم ــین، اش ــن حس ــگاه عالءالدی ــت آرام ــاره قدم ــناختی درب ــای باستان ش یافته ه
متعــّدد گزارش هــا پیرامــون قتلغ خــان، اعــالم انگیــزه »خونخواهــی امــام هشــتم g و جنــگ 
ــان در کاروان،  ــا حضــور اهــل و عیــال آن ــل آن ب ــرای احمــد و یارانــش و تقاب ــا دشــمنان امــام« ب ب
ذکــر »قتــال بــا مجوســان« بــه عنــوان دلیــل حرکــت کاروان، شــهادت احمــد و دیگــر بــرادران امــام 
مقــارن والیت عهــدی آن حضــرت، تعییــن نادرســت فاصلــه خــان زنیــان بــا شــیراز در گزارش هــای 
متأّخــر، 13 ســاله دانســتن حســین g در زمــان شــهادت، عزیمــت احمــد و یارانــش به خراســان 
در خالفــت هــارون، ذکــر دفــن حســین در طبــس در منابــع متقــّدم از دیگــر اشــکاالت عمــده ایــن 

ــر رّد دفــن امامــزاده در شــیراز اســت.  ــا دالیلــی ب گزارش هــا ی

ــش  ــوز دو پرس ــیراز و رّد آن، هن ــی در ش ــزاده حسین بن موس ــن امام ــئله دف ــه مس ــخ ب ــا پاس ب
بی پاســخ 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 می طلبــد و برخــی آثــار 
ــیدعبدالرزاق  ــته، س ــناس برجس ــؤال دوم، نسب ش ــه س ــخ ب ــد. در پاس ــدان پرداخته ان ــااًل ب اجم
کَـّمونــه، بــا توّجــه بــه قرایــن موجــود و برخــی از گزارش هــا مــزار منســوب بــه حســین بــن موســی 
ــرادرزاده اش، حسین بن اسحاق بن موســی g، پنداشــته اســت. در شــیراز را در حقیقــت مــزار ب



57
واکاوی گزارش ها دربارۀ دفن امامزاده حسین بن موسی g در شیراز     )باقری و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 32، زمستان 1399

منابع و مآخذ

ـ ابن بابویه، محمد بن علی. )1372(. عیون اخبار الرضا g. ترجمه علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستفید. تهران: صدوق.
ـ ابن بطوطه. )1417ق(. رحله. تصحیح عبدالهادی تازی. ریاض: اکادیمیه المملکه المغربیه.

ـ ابن خردادبه، عبیدالله بن عبدالله. )1992(. المسالک و الممالک. بیروت: دارصادر.
ـ ابن رسته، احمد بن عمر. )1892(. االعالق النفیسه. بیروت: دارصادر.

ـ ابن زرکوب شیرازی، احمد بن ابی الخیر. )1390(. شیرازنامه. تصحیح و توضیح اکبر نحوی. شیراز: دانشنامۀ فارس. 
ـ ابن طباطبا، ابواسماعیل. )1377(. منتقلة الطالبیه. تحقیق محمدمهدی سیدحسن خرسان. قم: مطبعۀ حیدریه. 

ـ اخوان مهدوی، علی. )1392(. حسین بن موسی الکاظم g. مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ اسالمی، غالمرضا. )1381(. جلوه گاه نور: مجموعه ای مستند و تاریخی از شناخت شخصیت حضرت سید عالءالدین حسین 

معروف به آستانه. شیراز: تخت جمشید.
ـ اصطخری، ابراهیم بن محمد. )1927(. مسالک الممالک. تحقیق ابوزید احمد بن سهل. بیروت: دارصادر.

ـ االنساب المشجره. )1391(. به کوشش سید محمد صادق خرازی، شیخ شریف آل کاشف الغطاء و سیدعلی موجانی. تهران: 
عظام.

ـ امین، سید محسن. )1380ق(. اعیان الشیعه. بیروت: مطبعه االنصاف.
ـ جزایری، سیدنعمه الله. )1378(. االنوار النعمانیه. تصحیح عمران علی غریبدوستی. تبریز: مکتب حقیقت.

ـ جنید شیرازی، جنید بن محمود. )1364(. تذکرۀ هزارمزار )ترجمۀ شذاالزار(. تصحیح و تحشیه عبدالوهاب نورانی وصال. شیراز: 
کتابخانه احمدی شیراز. 

ـ خسروی، خسرو. )1377(. »بوشهر«. در دانشنامه جهان اسالم. ج4. زیر نظر غالمعلی حدادعادل. تهران: بنیاد دائره المعارف 
اسالمی. صص:575ـ582.

ـ خضری، احمدرضا. )1388(. تاریخ خالفت عباسی. تهران: سمت.
ـ رحمتی، محمد. )1420ق(. انجاز العدات فی احوال السادات. قم: محمد رحمتی.

ـ رستگار، محّمدحسین. )1381(. شرح احوال و شخصیت حضرت حسین بن موسی الکاظم و دیگر امامزادگان شیراز. شیراز: ادیب 
مصطفوی.

ـ زرین کوب، عبدالحسین. )1391(. روزگاران. تهران: سخن.
ـ سلطان الواعظین شیرازی. )1389(. شب های پیشاور. تصحیح و ویرایش سیدمحّمدباقر احمدی. قم: آل طه. 

ـ شیرازی، محمدمعصوم. )1382(. طرائق الحقائق. تصحیح محمدجعفر محجوب. تهران: سنایی. 
ـ شیمل، آنه ماری. )1376(. نام های اسالمی. ترجمه گیتی آرین. تهران: کتابخانه ملی. 

ـ طوسی، محمد بن حسن. )1404ق(. اختیار معرفة الرجال. تعلیقات محمدباقر حسینی. تحقیق سید مهدی رجایی. قم: موسسه آل 
البیت.

ـ عبیدلی، ابیالحسن محمد بن محمد. )1371(. تهذیب االنساب و نهایة االعقاب. تحقیق شیخ محمدکاظم المحمودی. تحت 
اشراف محمود مرعشی نجفی. قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی.



58

سال هشتم، شماره 32، زمستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ـ عرفان منش، 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 شیرازی، محّمدنصیر 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، باقرشریف. )1413ق(، حیاة االمام موسی بن جعفر. بیروت: دارالبالغه. 

ـ کرمی، محمد بن احمد. )بی تا(. احسن التقاسیم. بیروت: دارصادر.
ـ کمونه، عبدالرزاق. )1389(. آرامگاه های 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 g. قم: زائر. 
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