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محمد مرادی

1

تاریخ دریافت94/11/1 :
تاریخ پذیرش95/1/25 :

چکیده

اغلب پژوهندگان در مطالعه و بررسی شهرت حضرت احمدبن موسی(ع) و تاریخ
کشف مرقد ایشان ،صرف ًا به اسناد تاریخی اکتفا کردهاند؛ در این مقاله با تأکید بر اشعار
سدههای هش��تم تا دهم ،س��یر توجه به مرقد و ش��هرت آن حضرت بررسی و همچنین
نخستین مناقب احمدبن موسی در شعر فارسی استخراج و تحلیل شده است.
از یافتههای این پژوهش این اس��ت که تا اواخر س��ده هشتم ،اش��ارهای مشخص به
مرقد آن بزرگوار در دیوان ش��اعران وجود ندارد .در س��ده نهم ،شاهداعی()870-810
و منصور حافظ نخستین ابیات را در منقبت آن حضرت س��رودهاند و در سده دهم و با
گسترش عمارت مرقد مطهر ،اهلی شیرازی( )942-858در اشعارش ،توصیفهایی تازه
از نام و مرقد آن حضرت ارائه کرده است .به روایت اشعار ،آن حضرت در سده نهم به
لقب احمدبن موسیالرضا(ع) مشهور بوده و در س��ده دهم ،زمینههای شهرت ایشان به
سیدسادات و شاهچراغ فراهم شده است.

واژههای کلیدی:

احمدبن موسی(ع) ،شعر فارسی ،شاهداعی ،منصور حافظ ،اهلی شیرازی.

 .1استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیرازmomoradi@shirazu.ac.ir :

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی
در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم

(ع)
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مقدمه

یکی از عوامل رونق علمی و فرهنگی شیراز ،قرار گرفتن مشهد امامزادگان

جلیلی است که از س��دهها پیش در این دیار زیارتگاه مردم بوده است .از میان

امامزادگان مدفون در شیراز ،احمدبن موسیالکاظم(ع) دست کم از سده هشتم به
بعد در سیر تحول فرهنگی شیراز جایگاهی ویژه داشته است.

تاریخ دقیق تولد و ش��هادت حضرت احمدبن موس��ی(ع) مشخص نیست؛

اما چنانکه از متون تاریخ��ی و قراین موجود در آنها میتوان اس��تنتاج کرد،

آن حضرت(ع) بین س��الهای  193ت��ا  210هجری در زم��ان خالفت مأمون،

به قصد دیدار ام��ام رض��ا(ع) وارد فارس ش��ده و گویا پس از ش��هادت برادر

بزرگوارشان( 203هـ .ق) ،در شیراز به ش��هادت رسیدهاست(سامی:1347 ،
 .)332شیخ مفید در ارش��اد که کمتر از دو قرن پس از ش��هادت ایشان نوشته،

احمدبن موسی(ع) را یکی از  37فرزند امام کاظم(ع) معرفی کرده و از ویژگیهای

ایشان به تفصیل سخن گفته است(مفید .)588 :1364 ،از دیگر صاحبنظران

اسالمی ،ابن شهرآشوب در مناقب آل ابیطالب ،احمد ،محمد و حمزه را از یک

مادر دانس��ته(کالنتری )13 :1390 ،و امام فخر رازی در الشجرة المبارکه فی

انساب الطالبیه و مجلسی در بحاراالنوار(راس��تی )35 :1390،بر انتساب آن
حضرت به امام هفتم(ع) تصریح کردهاست.

نکتهای که در بررس��ی ش��خصیت احمدبن موس��ی(ع) مهم به نظر میرسد،

روایتهای مختلفی است که از محل دفن ایشان در شهرهای شیراز ،اسفراین،

کاظمین و بلخ مطرح ش��ده(کالنتری)64 - 51 :1390،؛ عالوه بر این ،درباره
دفن ایشان در یمن ،ابرقو ،کاشان ،آمل ،تفرش ،اس��دآباد ،بهشهر و لرستان نیز

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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آنچه در این مقاله اس��اس ق��رار گرفته و اغل��ب پژوهش��گران نیز آن را

پذیرفتهاند؛ قرار داشتن مدفن آن حضرت در شیراز بوده است .حمداهلل مستوفی

در تاریخ گزیده(730هـ .ق) و نزههالقلوب( 740هـ .ق) ،زرکوب شیرازی در

شیرازنامه( 744هـ .ق) و ابن بطوطه در رحله( 748هـ .ق) از کسانی هستند که
مدفن احمدبن موس��ی(ع) را در شیراز دانس��تهاند(کالنتری 57 - 51 :1390 ،و

عرفانمنش )193 - 188 :1391 ،نکته مورد اخت�لاف درباره مدفن احمدبن

موس��ی(ع) ،تاریخ پیدا ش��دن آن اس��ت؛ چنانکه اغلب متون متق��دم از جمله:
نزههالقلوب ،ش��یرازنامه ،ش��داالزار و هزار مزار ،زمان اتابک ابوبکر بن سعد
در سده هفتم را تاریخ حقیقی کشف مرقد دانس��تهاند .برخالف متون متقدم ،در
فاصله سدههای یازدهم تا س��یزدهم ،روایتی دیگر در برخی از کتابها مانند:
آثار احمدی ،کنزاالنساب ،بحراالنساب ،مجمعاالعقاب و آثاراالحمدیه ،مطرح

شده که تاریخ کش��ف مدفن را به زمان عضدالدوله دیلمی( )372-338نسبت
دادهاند(ر.ک :راس��تی ،62 - 57 :1390 ،کالنتری 67 :1390 ،و عرفانمنش،

.)207 - 197 :1391

 .1 .1روش تحقیق

در این مقاله با بررسی دیوانها و استناد به اش��عاری که به نحوی مربوط به

فضای فرهنگی فارس بودهاند بهویژه اش��عار سروده ش��ده در فاصله سدههای
هشتم تا دهم از قبیل اشعار شاعران مقیم شیراز ،اشعار توصیفی درباره شیراز و

حاکمان آن و اشعار منقبتی و شیعی تمام ابیاتی که در ستایش حضرت احمدبن
موسی(ع) سروده شده یا اشارهای احتمالی به مدفن آن حضرت(ع) و جغرافیای آن

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

احتماالتی نقل شده است(عرفانمنش.)137 - 106 :1391 ،
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دارند ،استخراج ش��ده و به روش تحلیل محتوا ،عالوه بر بررسی احتمال کشف

مرقد احمدبن موسی(ع) پیش از سده هشتم(به روایت اشعار) ،سیر مرکزیت یافتن
جغرافیای حرم مطهر احمدبن موسی(ع) در شیراز تحلیل شده و نخستین شاعرانی

که در ستایش آن حضرت شعر گفتهاند ،معرفی شدهاند .همچنین زمان احتمالی

شکل گرفتن لقب شاهچراغ با استناد و تحلیل بینامتنی اشعار مذهبی و با درنظر

گرفتن سیر استفاده از لقب شاه برای ش��خصیتهای دینی و راه یافتن احتمالی

این عنوان از مناقب امامان(ع) ،نخس��تین نمونههای موجود از ستایش احمدبن
موسی(ع) ،بررسی شده است .البته به ضرورت تأیید یا تعدیل مباحث مقاله ،گاه
به روایتهای موجود در متون تاریخی و عرفانی اس��تناد و زمینههای توجه به
مشهد حضرت احمدبن موسی(ع) در هر سده ،معرفی شده و عوامل مذهبی ،ادبی،

تاریخی ،جغرافیایی ،س��یاحتی و حکومتی مؤثر در سیر توجه به نام و مرقد آن
حضرت تحلیل شده است.

 .2 .1پیشینه پژوهش

تاکنون پژوهندگان بسیاری به بررسی اصالت روایتهای مطرح شده درباره

ش��خصیت و مرقد حضرت احمدبن موس��ی(ع) پرداختهاند .عالوه بر کتابهای
تاریخی و مذهبی کهن ،از میان پژوهن��دگان معاصر برخی به صورت تحلیلی و

انتقادی به بررس��ی روایتهای موجود پرداختهاند؛ از جمله کالنتری(،)1390
راس��تی( )1390و عرفانمنش( ،)1391عالوه بر بررسی سیمای آن حضرت
در متون تاریخی ،به روایتهای کش��ف مدفن احمدبن موسی(ع) اشاره کردهاند.

در تحقیقهای ادبی نیز تنها به جمعآوری اش��عار سروده ش��ده در ستایش آن

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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مرادی ،معصومه( 1390و  ،)1393تنها مناقب مربوط به این امام زاده جلیل را

گردآوری و منتشر کردهاند .با اینحال تاکنون کسی به بررسی نمود این روایتها
و همچنین شهرت مرقد احمدبن موس��ی(ع) و القاب آن حضرت در شعر فارسی

نپرداخت��ه و یکی از مهمترین س��ندهای تاریخ فرهنگ فارس یعنی اش��عار در

پژوهشهای صورت گرفته ،مغفول مانده است .همچنین در کتابهای موجود،
از میان نخستین شاعرانی که در ستایش آن حضرت شعر گفتهاند ،جز به شاهداعی

شیرازی( 870-810هـ .ق) ،اشاره نشده است.

بررسی سیمای احمدبن موسی(ع) در شعر فارسی سدههای هشتم

تا دهم

برخالف روایتهای متأخر ،درباره کشف مرقد احمدبن موسی(ع) در زمان

دیلمیان ،در هیچیک از مت��ون تاریخی ،جغرافیایی ،ادبی و عرفانی س��دههای

چهارم تاششم قمری ،نشانی از مرقد آن حضرت نمیتوان دید(ر.ک :کالنتری،

 .)71 :1390حتی در متون مرتبط به فارس مانند س��یرت الشیخ الکبیر ،نوشته
ابوالحسن دیلمی(ر.ک :دیلمی ،)1363 ،فارس��نامه ابنبلخی(ر.ک :ابن بلخی،

 )1374و آثار روزبهان بقلی نیز(ر.ک :میر ،)1354 ،باوجود ارتباط تنگاتنگی
که با جغرافیای مرقد دارند ،نشانهای از حضرت احمدبن موسی(ع) و مرقد ایشان

دیده نمیش��ود .عالوه بر متون منثور ،در اش��عار فارس��ی موجود از سدههای
سوم تا شش��م ،حتی یک اش��اره یا س��تایش از احمدبن موس��ی(ع) ثبت نشده

است(ر.ک:مرادی.)1391 ،

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

حضرت اکتفا ش��ده ،از جمله رس��تگار( )1384و همچنین م��رادی ،مرضیه و
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از آغاز سده شش��م ،در محدوده مرقد فرزندان امام موسی کاظم(ع) اقداماتی

عمرانی مانند ساخت مسجد نو و اوقاف سلغریان صورت گرفته(بیضاوی ،بیتا:
 )90 - 85که ممکن اس��ت ،همین مس��ئله مقدمهای برای مکشوف شدن مدفن

احمدبن موسی(ع) و ورود نام ایشان به قلمرو شعر فارس��ی باشد .با وجود این،

شهرت مرقد حضرت تا آغاز سده هش��تم اندک بوده؛ چنانکه حمداهلل مستوفی

در تاریخ گزیده( 730هـ .ق) از عمارت حرم احمدبن موسی(ع) در زمان اتابکان

گزارشی نداده؛ هرچند در اشاره به فرزندان امام موسی کاظم(ع) ،مدفن احمد بن

موسی(ع) را بهتصریح در شیراز میداند(حمداهلل مستوفی.)204 :1339 ،

دیوانها و مجموعه اش��عار باقیمانده ،مؤید ش��هرت ان��دک مرقد احمدبن

موسی(ع) در سده هفتم است .اگر از شاعران مشهور این سده که ساکن شیراز نبوده

و بالطبع با مکانهای مذهبی شیراز آشنا نبودهاند بگذریم ،به نظر میرسد بهترین
شخصیت ادبی برای انعکاس میزان شهرت مرقد مطهر ،سعدی باشد.

ش��یخ اجل ،در حدود  30قطعه از شعرهای خود از ش��یراز یادکرده(رومی،

 )71 :1389که در این سرودهها که عمدت ًا غزلها ،قصاید و ابیاتی از بوستان را
شامل میشود ،مضامینی مانند ستایش مردم فارس ،حاکمان و آبادنی آن دیار

و از مناطق ،تنگه اهلل اکبر و مکان های طبیعی و بزرگان شهر دیده میشود(ر.ک:
س��عدی،1201 ،1200 ،1182 ،955 ،836 ،824 ،779 ،704 ،235 :1384 ،
 1206 ،1205و .)..ب��ا این حال نش��انهای از مرقد و نام احمدبن موس��ی(ع) در

اشعار سعدی نیست .بهترین توصیف از شیراز و مکانهای مقدس آن ،در غزلی
از طیبات دیده میشود که سعدی در خالل آن ،ش��یراز را قبةاالسالم خوانده و

از بزرگان این شهر به شیخ خفیف و ش��یخ روزبهان سوگند خورده است(همان،

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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که در دیوان بارها به آل رس��ول(ص) و فرزندان فاطمه(س) عش��ق ورزیده و حتی

به آنان س��وگند خورده(س��عدی )1179 :1384 ،چگونه از مرقدی مشهور در
شیراز سخن نگفته است؟ سعدی در دیباچههای بوستان(همان )241 - 237:و

گلستان(همان 17 :و  )18نیز که در سالهای  655و  656هجری قمری بیاض
شده ،همچنین در خالل ستایشهایش از ابوبکر بن سعد و توصیف آبادانی فارس

در زمان او اشارهای به مرقد احمدبن موسی(ع) ندارد.

این نکته محتمل اس��ت که امیر مقربالدین که بر اس��اس روایتهای سده

هشتم ،در کش��ف مرقد احمدبن موسی(ع) نقش اساسی داش��ته ،ممدوح سعدی
نبوده و به همین دلیل س��عدی از اقدامات او س��خنی نگفته یا تاریخ کشف مرقد

پس از نوشتن بوس��تان و گلستان بوده اس��ت .عالوه بر کلیات سعدی در دیگر

آثار منظوم مربوط به این دوره نیز نش��انی از مرقد نمیت��وان دید؛ از جمله در
همایوننامه حکیم زجّ اجی ،تاریخی منظوم که در س��ده هفتم سروده شده و در

بخش روایتهای مربوط به زمان مأمون(زجاجی )526 - 510 :1383 ،از احمد
بن موسی(ع) سخنی به میان نیامده است.

با وجود نبود قراین مس��تند برای کش��ف مرقد حضرت احمدبن موسی

(ع)

در آثار س��ده هفتم ،باید اذعان کرد که این نکته نمیتواند ردکننده نظر مورخان

سده هشتم مبنی بر کش��ف مرقد در زمان اتابک ابوبکر بن س��عد باشد؛ زیرا نام

ش��خصیتها و بهویژه مکانهای مربوط به یک حوزه جغرافیایی ،بهمرور وارد
آثار ادبی شاعران آن دیار میشود؛ چنانکه مشهد امام رضا(ع) از زمان شهادت آن

حضرت(ع) شهرت داشته و در زمان محمودغزنوی( 421-387هـ .ق ).عمارت

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

)1224؛ اولیایی که در زمان سعدی مقبرهشان زیارتگاه مردم بوده است؛ اما کسی
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ش��ده(ر.ک :بیهقی 639 :1383 ،و  870و حمداهلل مستوفی)205 :1339 ،؛ اما
نخستین اشاره به آن در شعر فارس��ی ،مربوط به اواخر سده پنجم است(مرادی،

.)573 :1391

بر این اساس ،در تحلیل اشعار سدههای هشتم تا دهم ،سعی شده است ،سیر

توجه به مرقد ،مکانهای مذهبی مجاور آن و شخصیت احمدبن موسی(ع) در شعر

فارسی بررسی و زمینههای سیاسی ،اجتماعی و ادبی آن تحلیل و جست و جو

شود.

 .1 .2تحلیل زمینهها و احتماالت نمود شهرت نام و مرقد احمدبن

موسی(ع) در اشعار قرن هشتم و نهم

از عواملی که در سده هشتم به غلبه اندیشه شیعی و به موازات آن رشد مفاهیم

شیعی در ادبیات کمک کرد ،قدرت یافتن سیاسی شیعیان امامیه بود که مقدمات

آن در آغاز سده هفتم ،با نفوذ وزیران شیعی در دربار عباسیان شکل گرفت و با
روی کار آمدن ایلخانان و همزمان با وزارت دانشمند و متفکر به نام شیعی خواجه

نصیرالدین طوسی و تربیت یافتگان مکتب او اس��تمرار یافت؛ تا جایی که اهل

سنت ،در کنار احترام به ش��یخین ،بیش از پیش ،به امامان دوازدهگانه و جایگاه
مذهبی آنان ،تمایل پیدا کردند(صفا )141 - 134: 1373 ،و همین اقبال ،توجه
حاکمان زمان و در نتیجه عموم ایرانیان را به اماکن مذهبی شیعیان در پی داشت.

این اقبال نسبی در اوایل سده هش��تم با تمایل غازان( 703-694هـ .ق) به

مذهب تش��یع ادامه یافت و با شیعه ش��دن برادرش الجایتو( 715-704هـ .ق)

جنبهای عام گرفت(براون .)59-56:1351 ،در متون س��ده هشتم ،نشانههایی

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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گرایش عام ایرانیان ،همین توجه پادشاهان و حاکمان محلی ،یکی از علل انجام

اقدامات عمرانی در مکانهای مذهبی ش��یراز و در نتیجه ش��هرت یافتن مرقد

حضرت احمدبن موسی(ع) در مناطق بیرون از فارس باشد.

از مت��ون تاریخ��ی ای��ن دوره مانن��د تاری��خ گزی��ده( 730ه��ـ .ق) و

نزهةالقلوب( 740هـ .ق) نوشته حمداهلل مستوفی ،شیرازنامه( 744هـ .ق) نوشته

زرکوب شیرازی ،رحله ابنبطوطه( 748هـ .ق) ،شداالزار( 791هـ .ق) نوشته
جنید شیرازی و مزارات نوش��ته فرزند او بر میآید که مدفن احمدبن موسی

(ع)

دست کم از ربع دوم سده هشتم در شیراز مشخص و مشهور بوده است(.مستوفی،

 ،204 :1339زرکوب ش��یرازی 50 ،تا  ،56ابنبطوطه 204-205 :1337 ،و
جنیدشیرازی.) 334 -337 :1364 ،

از میان این نویسندگان ،مؤلف ش��یرازنامه با عنوانهای مزار مقدس ،مرقد

مبارک ،روضه ،مشهد و قبر ،از مدفن آن حضرت نام میبرد و ایشان را با نام امیر

احمدبن موسیالرضا میخواند(زرکوب ش��یرازی)197 :1350 ،؛ اما با وجود

کارهایی که در میانه سده هشتم هجری قمری در حوزه آبادانی مرقد مطهر و برای

معرفی کرامات احمدبن موسی(ع) در شیراز انجام ش��ده ،تا این زمان هنوز هیچ

شاعری ،در ستایش آن حضرت شعری مستقل نس��روده است .مؤید این ادعا،

ابیاتی است که زرکوب شیرازی در ستایش آن حضرت(ع) آورده است:
ترکت مدح ابن موسی
قیل لی ل ِ َم
َ

بمــــدح امـام
قلــت ال اهتَــــدَ ی
ُ
َ

َ
عـن فیـه
والـخـصـال الّتــــی ت ََج َّم َ
َ
ـبــــریل خادمــــاً البیـه
کـان َج

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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(زرکوب شیرازی)197-196 :1350 ،

ال
برخی این ابیات را نخستین سرودهها در ستایش احمدبن موسی(ع) و احتما ً

از زرکوب ش��یرازی دانستهاند(راس��تی)157 :1390 ،؛ حال آنکه این قطعه،
اقتباسی کامل از ابیات ابونواس در ستایش امام رضا(ع) است(کالنتری:1390،

 .)25اینکه زرکوب شیرازی ،در ستایش احمدبن موسی(ع) ،به ابیاتی در منقبت

امام رضا(ع) متوسل ش��ده ،خود بهترین دلیل بر این است که تا این زمان ،شعری

جداگانه در ستایش ایشان سروده نشده؛ با این حال ،نشانههایی از ستایش آن

حضرت(ع) به قلمرو شعر راه یافته است.

در دیوانهای سده هشتم نیز نشانهای مشخص از حضرت احمدبن موسی

(ع)

نمیتوان دید .از میان ش��اعران مش��هور نیمه اول این س��ده ،دراشعار اوحدی

اصفهانی(مراغی /ف 738 .هـ .ق) ،مفاهیم ش��یعی نمودی نسبی دارد(اوحدی،

 4 :1340و  .)369او در مثنوی جام جم که به سال  732یا  733هجری قمری
نظم آن را به پایان برده و و در بخش قس��منامه ،به «ستمکشتگان مشهد طوس»

سوگند میخورد که این اشاره تنها نمونه نزدیک به موضوع این پژوهش است:
به شهیدان کربـــال ز فسوس

به ستم کشتگان مشهد طوس

(همان)489 :

نکته تأملبرانگیز در این بیت ،استفاده از نشانه جمع در مصراع دوم است .از

سیاق دستوری این مصرع به نظر میرسد ،ش��اعر عالوه بر امام رضا(ع) به دیگر
شهیدان همراه او در طوس نیز سوگند خورده و این نوع سوگند ،میتواند اشاره

به دیگر ش��خصیتهای دینی یا امام زادگانی باشد که طبق روایتهای مختلف

تاریخی ،همراه یا پس از امام به ایران مهاج��رت کردهاند و در حوالی طوس به
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جغرافیای مطرح شده در این بیت متفاوت با مدفن معروف احمدبن موسی

(ع)

اس��ت؛ البته محمدبن علی بن هارون موسوی نیش��ابوری( 549-483هـ .ق)

صاحب لباالنس��اب یا به اجتهاد برخ��ی ،علی بن زی��د بیهقی(ابنفندق) ،این
احتمال را مطرح کردهاند که مدفن احمدبن موسی در اسفراین(خراسان شمالی)
باشد(کالنتری .)58-57 :1390 ،اگر بپذیریم که در زمان اوحدی ،این روایت نیز
شهرت داشته و با توجه به نزدیکی نسبی اسفراین با طوس(حدود  300کیلومتر)،

میتوان این مصرع از اوحدی را عالوه بر حض��رت امام رضا(ع) مربوط به برادر

ایشان یا دست کم دیگر فرزندان امام موسی کاظم(ع) دانست .البته باید اذعان کرد

که این احتمال ،چندان قوی نیست و با روایتهای اصلی و مستند درباره مدفن

احمدبن موسی(ع) سازگاری ندارد.

در سده هشتم ،در زمان آل اینجو و به ویژه شاه شیخ ابواسحاق(758 - 744

هـ .ق) ،بیش از دیگر حاکمان به مرقد توجه ش��ده اس��ت .بر این اساس بهترین
مأخذ ادبی برای تبیین میزان توجه به این مرقد ،آثار شاعرانی است که یا در شیراز

زیس��ته یا به دربار آل اینجو متصل بودهاند یا به دلیل گرایش شیعی ،در ستایش
شخصیتهای مورد احترام شیعه ،شعر سرودهاند.

از میان این ش��اعران ،در مثنوی گل و نوروز( 734هـ .ق) جالل طبیب ،در

قلندرنامه خطیب فارسی( 748هـ .ق) ،در اش��عار عطار شیرازی(زنده تا 760

تا  770هـ .ق) و در دیوان ش��اعرانی مانند عماد فقیه کرمانی(ف 773.هـ .ق)،
ناصر بخاری(ف 773.هـ .ق) ،سلمان س��اوجی(ف 778 .هـ .ق) ،جهان ملک
خاتون(ف 784 .هـ .ق) ،حیدر بقال ش��یرازی(ف .بی��ن  )795 - 790و حتی

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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حافظ(ف ،)791 .هیچ س��خنی از مرقد احمدبن موس��ی(ع) به میان نیامده و در

توصیفهای این شاعران از شیراز و در خالل مدایحشان از آل اینجو و آل مظفر،
تنها از مکانهایی مانند مصال ،رکنآباد ،تنگه اهلل اکبر ،جعفرآباد ،باغ ملک ،مسجد

نو و  ...نام برده شده است(ر.ک :خطیب فارس��ی34 :1362 ،؛ طبیب شیرازی،
120 :1389؛ عمادفقی��ه کرمانی104 :1348 ،؛ روم��ی100 :1389 ،؛ حافظ،

378 :1383؛ حیدرشیرازی.)81: 1383 ،

نکته تأمل برانگیز آن است که خواجوی کرمانی(ف  753هـ .ق) نیز باوجود

اش��ارات متعدد ش��یعی در دیوان و س��کونت در زمان رونق مرقد در ش��یراز،

حتی در ابیاتی که در ستایش تاشیخاتون س��روده ،از اقدامات و وقفهای او

برای گسترش مدفن احمدبن موسی(ع) س��خنی نگفته است(خواجوی کرمانی،
)137 :1391؛ حال آنکه ابن بطوطه در س��فر س��ال  748هجری قمری خود

به ش��یراز ،بهتصریح از اقدامات تاش��یخاتون در عمارت حرم مطهر یاد کرده

است(ابنبطوطه.)204 :1337 ،

چنانکه در دیوانهای سده هشتم و اشعاری که در ستایش یا اشاره به شیراز

سروده شده ،دیده میشود ،مرقد احمدبن موسی(ع) تا این زمان ،هنوز به نماد اصلی

شهر شیراز در اشعار تبدیل نشده است .این نکته ،عالوه بر این که شهرت نداشتن
مدفن حضرت را تا اواسط سده هشتم محتمل میکند ،شاید برآمده از این باشد که
مهاجران و به ویژه شاعران غیرشیرازی که عمدت ًا با حاکمان شهر پیوند داشتهاند،

در زمان س��فر به ش��یراز در محدودهای نزدیک به عمارتهای حکومتی یا در

باغها و مناطق اطراف شهر مانند جعفرآباد ،مصال و رکنآباد سکنی میگزیدهاند
و چندان با مرکز قدیمیش��هر و محدودهای که مکانهای مذهبی چون آرامگاه

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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خفیف در آن قرار داشته ،آشنا نبودهاند.

در سده نهم ،عوامل فرهنگی و مذهبی برای توجه جامعه ایرانی و بهموازات

آن شاعران ،به فرهنگ شیعی و ش��خصیتهای مربوط به آن فراهم شد .با این

حال ،به دلیل شهرت نداشتن حرم و ش��خصت احمدبن موسی(ع) در دیگر نقاط

ایران ،توجه بارزی به ایشان ،حتی در شعر ش��اعران با گرایش شیعی مانند شاه

نعمتاهلل ولی(ف 832 .یا  834هـ .ق) با وجود س��فرش به شیراز و اشاره به آن
در دیوان شاه نعمت اهلل ولی(  )310 :1352و شاه قاسم انوار(ف 837.هـ .ق) با

وجود انتسابش به امام کاظم(ع)(روضاتی ،)63 :1335 ،دیده نمیشود.

آنچه در شهرت بسیاری از شاعران منتسب به شیعه و باگرایشهای عمدت ًا

عرفانی در این دوره نمود دارد ،استفاده از لقب «شاه» در آغاز نام آنان است .این

نوع خطاب که در این دوره بیش از همه برای حضرت رسول(ص) و علی(ع) استفاده

میشود ،بهمرور برای دیگر امامان و امامزادگان کاربرد مییابد؛ تا آنجا که در
سدههای متأخر در عنوان «شاهچراغ» نشان آنرا میتوان دید.

دیگر شاعر مطرح در این دور کمال غیاث شیرازی(ف 848 .هـ .ق) است که

به نقل دولتشاه از مناقبخوانان فارس بوده است(کمال غیاث شیرازی:1390،

 .)44او در اشعارش ،امامان دوازدهگانه را ستوده(همان 574 - 570:و )491؛ اما

با وجود محیط زندگی و پیشهاش ،حتی یک بیت نیز در ستایش احمدبن موسی

(ع)

نسروده است .او بارها از امام هفتم با لقب کاظم یا موسی کاظم و از امام هشتم با

لقب موسی رضا نام برده که این خطاب میتواند در بررسی علت شهرت حضرت

شاهچراغ(ع) در این دوره به احمدبن موسیالرضا ،رهگشا باشد:

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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فر
صادق و کاظـــــم زتو با فخر و ّ

وز تو شـــــرف یافته موســــیالرضا

(همان)622 :

دراین سده ،کسانی مانند آذری اسفراینی(ف ،)866.ابنحسام خوسفی(ف.

 )875و پیرجمال اردس��تانی(ف )879.اش��عار متعددی با مفاهیمی نزدیک به

فرهنگ تشیع سرودهاند؛ هرچند در سرودههای آنان نشانی از احمدبن موسی

(ع)

دیده نمیشود .در نیمه دوم سده نهم ،حتی س��لیمیجرونی در مثنوی شیرین و
فرهاد که حدود سال  880هجری قمری سروده و در آن از اقامت خود در شیراز
س��خن گفته از مناطقی چون مصال ،رکن آباد ،باغ جنت ،اهلل اکب��ر نام برده و به

مکانهای مذهبی اشارهای نکرده است(سلیمیجرونی.)166- 167 : 1382 ،

در تذکرههایی مانند تذکرهالشعرا( 892هـ .ق) ،مجالسالعشاق( 908هـ .ق) و

مجالسالنفائس( 896هـ .ق) نیز که بخش��ی از آثار ش��اعران این سده را در بر
گرفته ،نشانهای از ستایش احمدبن موس��ی(ع) دیده نمیشود؛ نکتهای که نشان

میدهد ،هنوز شهرت نام و مرقد حضرت احمدبن موسی(ع) از جغرافیای فارس،

فراتر نرفته و به اشعار شاعران دیگر مناطق راه نیافته است.

 .2 .2نخستین مناقب مستقل احمدبن موسی(ع) در دیوان شاعران

مجاور مرقد

درس��ده نهم ،دو تن از شاعران مقیم در ش��یراز که گرایشهای شیعی غالب

دارند ،در اشعارشان برای نخس��تین بار به صورت مس��تقل و واضح به مرقد و

شخصیت احمدبن موسیالرضا(ع) اشاره کردهاند :یکی سید نظامالدین شاهداعی

ش��یرازی(ف 870.هـ .ق) و دیگر منصور حافظ ش��یرازی ک��ه گویا از مریدان

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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باشد.

شاهداعی ش��یرازی که به عرفان ش��اهنعمتاهلل ولی گرایش داشته در کتاب

قدس��یات در قطعهای جداگانه که پنج بیت دارد ،به س��تایش «امامالمعصومین
احمدبن موسیالرضا» پرداخته است:
چو خواستی که به رویت شود در دل باز

امـام احمـــد موسیالرضا وسیــلت ساز

اگر نـه احمــــد مـوسی رضـا پنـاه شدی

خـــراب بــودی احــــوال مـردم شیـراز...

امید بنـد چـو داعـی به فیــض ایـن سیـد

بـه شـرط آن کـه نهی سر برآستــان نیاز

(همان)86-85 :

ش��اید یکی از دالیل تمایل داعی به س��تایش احمدبن موس��ی(ع) ،نزدیکی

محیط زندگ��ی او به مرقد حضرت(ع) ب��وده؛ چنانکه محل دف��ن او نیز مؤید آن

است .شاهداعی در این ستایش عالوه بر این که از توسل یافتن به آن حضرت

(ع)

و طلب حاجات از آستان او حکایت میکند که به تأیید شیرازنامه ،شداالزار و
مزارات شیراز ،دست کم از سده هشتم در ش��یراز معمول بوده ،از آن حضرت با
لقب «سید» و همچنین «امام» یاد و به ش��یوه عیسی جنید ،آن حضرت را با نام

احمدبن موسیالرضا معرفی کرده است.

از اشعار منصور حافظ غزلسرای مذهبی س��ده نهم نیز اینچنین بر میآید که

محیط زندگیاش ،نزدیک مرقد احمدبن موس��ی(ع) بوده است .تاریخ دقیق حیات
منصور حافظ معلوم نیست؛ اما در اشعارش از ممدوحی به نام تورانشاه نام برده که

شاید قطبالدین تهمتن تورانشاه از سالطین جزیره هرمز( 747- 779هـ .ق) یا

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

شاهداعی بوده؛ هرچند محتمل است سالهایی از س��ده هشتم را نیز درک کرده
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جال لالدین تورانشاه وزیر شاه شجاع(ف 786.هـ .ق) باشد(منصور حافظ:1378 ،

 )12- 9که از این منظر ،بعید نیس��ت اشعار منقبتی منصور حافظ پیش از شاهداعی
سروده شده باشد.

منصور حافظ از معدود ش��اعرانی اس��ت که تقریب ًا تمام سرودههایش را با

مضامین مذهبی سروده است .او همچنین با استفاده عنوانهای «شاه /سلطان» و
همچنین اسم «چراغ» صفتهایی متعدد برای رسول(ص) و علی(ع) ساخته(ر.ک.

همان 489:و  )501-502است .با این حال در حدود هزار غزل دیوان او ،حتی

یکبار به عنوان «شاهچراغ» اشاره نشده؛ هرچند نوع القاب دیوان او میتواند

مؤید این باشد که به مرور زمینههای فرهنگی ،عرفانی و ادبی برای ساخته شدن

لقب «شاهچراغ» در شیراز فراهم شده است.

او اولین شاعری است که با استفاده از عنوان «شاه» از آن حضرت یاد کرده و

لقبهای «شاه جهان» و «شه اولیا» را در خطاب ایشان به کار برده است:
بهشت باقیای منصور و عمر جاودان دریاب

رو در مزار احمد موسی رضا نهد

مزار احمد موسی رضا ،شاه جهان دریاب

(همان)56 :

و آنجا تضرعی به شه اولیا کند

(همان)199 :

در اشعار منصور حافظ ،عنوان «احمدبن موس��یالرضا» بارها تکرار شده

که نش��اندهنده عمق ارادت شاعر به کرامات و آس��تان آن حضرت بوده است.

(همان 109 ،4 ،و  )378او همچنین ،باره��ا از حضور در مرقد مطهر حضرت و
طلب استمداد و روشنی روح از آن مقام سخن گفته است(همان)286 :؛ نکتهای

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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روضه رضوان مزار احمد موسی رضا

(همان)12:

همچنین شیراز را روشن از نور آن امامزاده جلیل میداند؛ نکتهای که شاید به

نوع عمارت مرقد نیز اشاره داشته باشد:
شیـراز اگـر ز ظلمت ظلـم است تیـره باز

روشـن ز نـور احمـد مـوسی رضا شود

(همان)239 :
 .3 .2نمود تصویر مرقد احمد بن موسی(ع) در مناقب اهلی شیرازی

در دههه��ای آغازین س��ده دهم ،حکومت نس��بت ًا مقتدر ش��اه اس��ماعیل

صفوی(ف 930.ه��ـ .ق) و گرایشهای مذهبی او س��بب ش��د در اغلب نقاط
ایران ،توجه به نشانههای ش��یعی از جمله مرقد امامزادگان رونق یابد .در طی

لشکرکشیهای پیاپی شاه صفوی ،شاه در حدود س��ال  908هجری قمری ،به

شیراز وارد شد و اس��باب توجه به مرقد فرزندان امام موس��ی(ع) را فراهم کرد و
در س��ال  912هجری قمری نخس��تین تعمیر مرقد احمدبن موس��ی(ع) صورت

گرفت(سامی.)337 :1347 ،

در این دوره ،ش��یراز مرکزیت ادبی خویش را از دست داد و اغلب شاعران

ش��اخص این دیار به ممدوحانی در هرات و آذربایج��ان روی آوردند .یکی از

شاعران مطرح در نیمه دوم سده نهم و آغاز سده دهم ،بابافغانی(ف 925.هـ .ق)

است که در غزلهایش به شیوه بسیاری از شاعران عصر ،ارجاعات برون متنی
چندان مشهود نیست .در مجموع اشعار بابافغانی هیچ نشانه مستقیمیاز حضرت

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

که تأییدکننده رواج زیارت مرقد مطهر در زمان اوست:
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سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

احمدبن موسی(ع) دیده نمیش��ود؛ البته در توصیفهایش از امام هشتم(ع) ،بارها

به مفاهیمیمانند نور امام اشاره و امام هش��تم را به چراغ و شمع تشبیه کرده که

این تصاویر میتواند ،مقدمهای برای کاربرد چنین توصیفاتی در اشعار مربوط به

احمد بن موسی(ع) پس از شهرت نام ایشان به شاهچراغ باشد(بابافغانی:1353 ،
.)38

دیگر ش��اعر ش��اخص ش��یراز در این عصر ک��ه او را بای��د بزرگترین و

مشهورترین ش��اعر فارسی دانس��ت که تاکنون اشعاری در س��تایش احمدبن

موسی(ع) سروده ،اهلی شیرازی(ف .942.هـ .ق) است .او نخستین کسی است که

 117بیت در ستایش دو امامزاده مدفون در شیراز سروده است .از این ابیات51 ،

بیت در س��تایش حضرت علی بن حمزه(ع) است که در قالب ترکیببند و در پنج

بند سروده شده است(اهلی .)526 - 524: 1344 ،اهلی  66بیت نیز در ستایش
حضرت احمدبن موس��ی(ع) سروده که این اشعار ش��امل قصیدهگونهای دوازده

بیتی(هم��ان )441-440 :و ترکیببندی در هفت بند و  54بیت اس��ت(همان:

.)529 - 526

اگر س��فرهای آغازین زندگی اهلی را بپذیریم ،بعید به نظر میرسد ،او این

اشعار را در دوران حضور در هرات و آذربایجان س��روده باشد و محتملترین

تاریخ برای سرایش این اش��عار پس از زمان لشکرکشی شاه اسماعیل( 908هـ

.ق) به ش��یراز یا بعد از درگذشت شاه صفوی و بازگش��ت اهلی به شیراز(930

هـ .ق) خواهد بود .از ترکیببند اهلی ،نظ��ر به این که در آن بیش از منقبت نگاه

شاعرانه بازتاب یافته ،کمتر میتوان مفاهیمیمربوط به شهرت احمدبن موسی

(ع)

در زمان ش��اعر و وضعیت عمارت مرقد مطهراس��تخراج کرد(همان) .فراوانی

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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تقویت میکند که پیش از قصیده اهلی سروده شده؛ زیرا در قصیده ،تنها از واژه
«آستان» برای توصیف مرقد ،استفاده شده و برخی از القاب جدید حضرت نیز

در آن نمود دارد.

در بند نخست این ترکیببند ،اهلی به توصیف دنیا و فریبندگی آن میپردازد

و تنها راه نجات از دست دنیا را توس��ل به بنیفاطمه(ع) و از جمله «شه شهید» و

«امام به حق» ،امیر احمدبن موسیالرضا(ع) میداند:
شه شهید بنیفاطــــمه امام بحق

امیر احمد موسیالرضاست تادانی

(همان)527:

در بیت پایانی بند اول و همچنین در دیگر بندها ،اهلی بارها در معرفی مدفن

ایشان از واژههایی مانند روضه ،آستان ،درگه ،مرقد و مشهد استفاده کرده است.
در بند دوم ،شاعر مرقد احمدبن موس��ی(ع) را با کعبه مقایسه کرده و او را بر تمام

آفرینش برتری داده است(همان .)527 :در بند سوم عالوه بر منقبت آن حضرت،
از نور مرقد ایشان و مشخص بودن آن سخن به میان آمده است:
فروغ نور حق از مرقـــــد منور او

همیشه کوری چشم حسود میبینم

(همان)

از مفاهیم خاص این بند ،ادعای ظهور حضرت مهدی(عج) از بارگاه احمدبن

موسی(ع) است که مشخص نیس��ت ،باور عامه در زمان اهلی بوده یا از روایات
و متون به ش��عر او راه یافته یا برآمده از عقاید برخی فرق هفت امامی معتقد به

امامت احمدبن موسی(ع) بوده است(همان) .بند ششم ،توصیفگر کرم ،بخشش و

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

واژههایی مانند روضه و مش��هد برای معرفی مدفن امام در ش��عر این احتمال را
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بزرگیهای حضرت احمدبن موسی(ع) اس��ت(همان .)528 -527 :بعید نیست

اهلی در این بند به روایتهایی نظر داش��ته که کرامت را ب��ه این امامزاده جلیل
نسبت دادهاند؛ از آن جمله شیخ مفید که احمدین موسی(ع) را کریم و جلیل خوانده

است(مفید.)588 :1364 ،

در بیت پایانی این بند و همچنین در بندهای پنجم و شش��م ،اهلی در ضمن

منقبت فضایل و بزرگواری آن حضرت ،مرقد احمدبن موسی(ع) را به کعبه تشبیه
کرده و جبرئیل و فرشتگان را خادم این مرقد خوانده است(اهلی.)528 :1344 ،

در ابیات پایانی بند ششم و در آغاز بند هفتم ،اش��اره به نور آن حضرت و واژه
شبچراغ دیده میشود که بعید نیست ،به عمارت مرقد در آن زمان اشاره داشته

باشد:

اگرچه گوهر مه شبچراغ عالــــم گشت

توآن خالصه گنجی جهان ویران را

چه قدر و قیمتش آنجا که قدر و قیمت توست
کـه شـبـچــراغ تـو افـروخـت این شبســتان را

(همان)528 :

قصیده اهلی در ستایش احمد بن موسی(ع) ،مفاهیم و توصیفهایی در بر دارد

که میتواند تأییدکننده سرایش آن سالها پس از تاریخ عمارت( 912هـ .ق) و
شهرت بنای جدید آن باش��د(.ر.ک :کالنتری .)86-85 :1390 ،اهلی در تمام
مناقبش از آن حضرت با نام احمدبن موسیالرضا(ع) (ع) یاد کرده و نخستین کسی

است که لقب سید سادات را برای ایشان در شعر به کار برده است:
آن که خاک آستانش کعبه صدق و صفاست

سیـد ســـادات عـالم احمـد مـوسـی الرضاست

(اهلی)440 :1344 ،

او بارها به آستان آن حضرت اش��اره کرده؛ نکتهای که میتواند تأییدکننده

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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از مرقد دیده میشود که زمینه شکلگیری لقب شاهچراغ در آنها وجود دارد .از
آن جمله بارها به واژه چراغ اشاره کرده و نور برخاسته از بام مرقد را تا دوردست

منعکس دانسته ،گویی با تعمیر مرقد و دو طبقه شدن آن در این زمان ،نور مرقد

از دوردست قابل مشاهده بوده است:

از جهان نوری که میخیزد ز بامش ظاهر است

کاین چراغ روشنی از خاندان مصطفی است

نـور ایـن شهـزاده چشـم کـور روشـن میکنـد

زان کـه نـور دیـده شــاه شهید کربالست

(همان)441-440 :

از مناقب و توصیفات اهلی بهوضوح دریافت میشود که عوامل فرهنگی و

زبانی برای شهرت حضرت به شاهچراغ در نیمه نخس��ت سده دهم فراهم شده
و تاریخ ش��هرت این لقب را چندان متأخرتر از این زمان نمیتوان دانس��ت .بر

این اساس میتوان ادعا کرد که کمتر از یک سده پیش از ژان شاردن ،جهانگرد
فرانس��وی عصر ش��اه عباس دوم که یکی از مقبرههای بزرگ ش��یراز را با نام

شاهچراغ معرفی کرده ،همچنین عالمه مجلسی( 1111-1037هـ .ق) که از آن

حضرت با القاب شاهچراغ و سیدالس��ادات یاد کرده و تاورنیه که در سفر سال

 1043هجری قمری به شیراز از مسجد ش��اهچراغ نام برده(،کالنتری:1390 ،

ال شاهچراغ در متون یا دس��ت کم در میان عامه
 )75لقب سید س��ادات و احتما ً
شیراز نمود داشته است.

بر اساس این شهرت ،میتوان ادعا کرد که مردم شیراز به مرور ،لقب شاهچراغ

را به معنی امامزاده صاحب چراغ نورانی و یا مرقدی که بزرگترین چراغ شهر
ال مشخص است که بین این نام
که از دوردست نیز دیده میشده ،به کار بردهاند .کام ً

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395

وسعت یافتن مشهد ایشان در این زمان باشد .همچنین در شعر او توصیفهایی
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و داستان پیرزن و کشف مدفن در زمان عضدالدوله رابطهای وجود نداشته و این

داستان ،پس از شهرت واژه شاهچراغ ،برای معرفی ریشه لقب آن حضرت ساخته

شده است .چنانکه برخی پژوهشگران اجتهاد کردهاند ،نخستین کتابهایی که
منشأ کشف مرقد را زمان عضدالدوله دانستهاند؛ آثار احمدی نوشته خادم آستانه

در زمان شاه سلطان حسین( 1105هـ .ق ).و کتابهای بحراالنساب  1302هـ
.ق و آثار االحمدیه  1323هـ .ق(راستی )58-57 :1390،نوشته زمان قاجار
بوده و لقب شاهچراغ ،قطع ًا پیش از این زمان بر زبانها جاری بوده است.

به نظر نگارنده ،علت اشتهار کشف مدفن حضرت در زمان عضدالدوله یکی

ایجاد قدمت بیشتر برای مرقد و انتس��اب آن به زمان حکومتی شیعی بوده و از
سوی دیگر ،محتمل است ،سازندگان این روایت ،دانسته و یا نادانسته ،داستان

کشف و ساخت مرقد احمد بن موسی(ع) را با تاریخ ساخت مشهد علی بن حمزه

(ع)

در دوران عضدالدوله آمیخته باشند؛ چنانکه از میان امامزادگان مدفون به شیراز،
متون متقدم تنها بن��ای اصلی بقعه علی بن حمزه را به زمان عضدالدوله نس��بت

دادهاند(سامی.)348 :1347 ،

همچنین میتوان اجتهاد کرد داس��تانی ک��ه میرزا محم��د ملکالکتاب در

بحراالنساب( 1302هـ .ق) از تابیدن نور از مدفن در شبهای جمعه ،مشاهده
پیرزن و مطلع کردن عضدالدوله و حضور او در منزل پیرزن و سه بار مورد خطاب

قرار دادن او با عنوان ش��اه! چراغ! ،روایت کرده(راس��تی ،)60-59 :1390 ،با

روایت شداالزار و کشف مدفن باغ قتلغ و انوار متساطع از آن پیوند داشته باشد

ال ترکیبی از روایات مربوط به احمدبن موسی(ع) و حسین بن موسی
که احتما ً

(ع)

بوده است .همچنین در این روایت ،پیرزن میتواند ،نمادی از تاشیخاتون مادر

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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عمارت بناهای مربوط به آن اقدام کرده است.
 .3نتیجه

از بررسی اشعار مرتبط به فارس تا سده دهم ،میتوان نتیجه گرفت که مکان

دقیق دفن حضرت احمدبن موسی(ع) تا سده هفتم ناش��ناخته بوده است؛ از این
منظر هرچند دیوانها و اش��عار پیش از سده هش��تم ،پیوند مستقیمی با سیمای
حضرت احمد بن موس��ی(ع) و همچنین مرقد ایشان در شعر فارسی ندارد ،مؤید
بسیاری از پژوهشهای اخیر درباره تاریخ کشف مدفن ایشان در شیراز است .به
روایت اشعار ،حتی در صورت کشف مدفن آن حضرت در زمان اتابک ابوبکربن

سعد ،این مدفن دست کم تا ربع دوم سده هشتم در محدوده فارس مشهور نبوده

ال در دو دهه منتهی به نیمه س��ده هش��تم ،اقداماتی در رونق بخش��یدن
و احتما ً
عمارت و معرفی آن حضرت صورت گرفته است .تا میان این سده ،آن حضرت

با نام احمدبن موسیالکاظم مش��هور بوده؛ اما در اواخر سده هشتم و آغاز سده

نهم عالوه بر آمیخته شدن داستان کش��ف مدفن آن حضرت با مدفن حسین بن
موسی(ع) ،به دالیلی ایشان به احمدبن موسیالرضا مشهور شدهاند که این شهرت
دست کم تا نیمه سده دهم بر زبانها جاری بوده است و از طریق متون تاریخی

و همچنین روایتهای موجود بر زبان عامه ،به مرور به دیوانها و اشعار منقبتی

نیز راه یافته است.

به دالیل متعدد چون توجه ش��اعران به بافت بیرونی و عمارتها و باغهای

حاشیه شیراز ،در شعر فارسی تا اواخر سده هشتم ،نشانی مستقیم از آن حضرت

سال چهارم شماره  ،16زمستان 1395
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نیست؛ هرچند از ابیاتی که در س��تایش دیگر بزرگان شیعی س��روده شده ،در
توصیف فضایل آن حضرت استفاده شده است .از اواخر سده هشتم و به احتمال

بیشتر از آغاز سده نهم و با اهمیت یافتن بافت مرکزی شهر و رونق یافتن آرامگاه

امامزادگان ،زمینههای ستایش احمدبن موس��ی(ع) در شعر شاعران مقیم شیراز
فراهم شده است .از شاعران شیراز در این سده ،شاهداعی شیرازی(ف )870 .و

منصور حافظ ابیاتی در ستایش آن حضرت سرودهاند که در این ابیات ،از ایشان

با خطاب سید ،احمدبن موس��یالرضا و امام یاد شده و از مش��هد ،مرقد ،مزار،

روضه و بهندرت آستان ایشان سخن به میان آمده است .همچنین منصور حافظ

برای نخستین بار از القاب شاه جهان و شه اولیا برای ایشان استفاده کرده که این
اشارات میتواند آغازی برای شهرت آن حضرت به شاهچراغ باشد.

در سده دهم و با علنی شدن مذهب تشیع و رونق عمارت مرقد مطهر و تعمیر آن

به سال  912هـ .ق ،زمینههای مرکزیت یافتن حرم مطهر در شیراز فراهم شده که
این مرکزیت را در ابیات اهلی شیرازی(ف )942 .میتوان دید .از شعر اهلی میتوان

نتیجه گرفت که به دلیل بروز عمارت جدید مرقد حضرت و جلوه احتمالی چراغ

آن در شیراز ،محتمل است لقب «ش��اهچراغ» در زمانی نزدیک به میانه سده دهم
ال تحت تاثیراندیشههای
در شیراز شهرت یافته باشد؛ هرچند عنوان «شاه» احتما ً

عرفانی وارد این لقب شده است .همچنین بعید نیست ،پس از این زمان و با آمیخته

شدن داستان مدفن آن حضرت با تاریخچه مدفن علی بن حمزه و همچنین ،طرحی
که از نقش تاشی خاتون مادر شاه ابواسحاق در احترام بخشیدن به حرم ،در ذهن

عامیان شیراز بوده ،زمینههای شکلگیری داستان «پیرزن و کشف مرقد در زمان
عضدالدوله» در شیراز عصر صفوی فراهم شده باشد.

انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سدههای هشتم تا دهم
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•آذری اس��فراینی ( .)1389دیوان ،به تصحیح محس��ن کیانی و سید
عباس سحرخیز .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس.

•ابن بطوطه ( .)1337س��فرنامه (رحله) ،ترجم��ه محمدعلی موحد.
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

•ابن بلخی ( .)1374فارسنامه ،بر اساس تصحیح لسترنج و نیکلسن.
شیراز :بنیاد فارسشناسی.

•اش��تری ،به��رام ( .)1385ای��ن راه بینهای��ت .تهران :مرکز نش��ر
دانشگاهی.

•اوحدی اصفهانی ( .)1340دیوان ،به تصحیح س��عید نفیسی .تهران:
امیرکبیر.

•اهلی ش��یرازی ( .)1344کلیات اش��عار ،به تصحی��ح حامد ربانی.
تهران :سنایی.

•بابافغان��ی ش��یرازی ( .)1353دی��وان ،ب��ه تصحیح احمد س��هیلی
خوانساری .تهران :اقبال.

•ب��راون ،ادوارد ( .)1351از س��عدی ت��ا جامی ،ترجم��ه علی اصغر
حکمت .تهران :ابن سینا.

•بیض��اوی ،عبداهلل بن عم��ر (بیتا) .نظامالتواری��خ ،به تصحیح بهمن
میرزا کریمی .تهران :علمی.

•بیهقی ،ابوالفض��ل محمد ( .)1383تاریخ بیهقی ،به کوش��ش خلیل
خطیب رهبر ،تهران :مهتاب.
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•جنید شیرازی ،عیسی ( ،)1364تذکره هزار مزار ،ترجمه شداالزار،
به تصحیح نورانی وصال .شیراز :کتابخانه احمدی.

•حافظ ش��یرازی ،ش��مس الدین ،محمد ( ،)1383دیوان ،به کوشش
خلیل خطیب رهبر.

•حمداهلل مس��توفی ،حمداهلل بن اب��ی بک��ر .)1339( ،تاریخ گزیده.
تهران :امیرکبیر.

•حی��در ش��یرازی ( .)1383مونساالرواح ،به کوش��ش س��ید علی
میرافضلی .تهران :کازرونیه.

•خطیب فارس��ی ( .)1362قلندرنامه ،ب��ه تصحیح حمید زرینکوب.
تهران :توس.

•خواجوی کرمانی ،ابوالعطا ( .)1391کلیات اشعار ،به تصحیح احمد
سهیلی خوانساری .تهران :سنایی.

•خواندمی��ر ( .)1362حبی��ب الس��یر ،جلد س��وم ،زیر نظ��ر محمد
دبیرسیاقی .تهران :خیام.

•دیلمی ،ابوالحس��ن ( .)1363س��یرت الش��یخ الکبیر ابوعبداهلل ابن

الخفی��ف الش��یرازی ،ترجم��ه رکنالدین یحیی بن جنید ش��یرازی،

تصحیح ا .شیمل -طاری .تهران :بابک.

•راستی ،هاجر ( .)1390علل و آثار هجرت حضرت احمدبن موسی

ش��اهچراغ (ع) به ش��یراز ،به راهنمایی پوراحمدی .شیراز :دانشگاه

شیراز.

•رستگار ،محمدحسین ( .)1384حکایت مهر .شیراز :ادیب مصطفوی.
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سادات موسوی .اصفهان :جاوید.

•رومی ،س��یروس ( .)1389ش��یراز در شعر شاعران .ش��یراز :بنیاد
فارسشناسی.

•زجاج��ی ( .)1383همایوننام��ه (تاریخ منظ��وم) ،به تصحیح علی
پیرنیا .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

•زرکوب شیرازی ،احمدبن شهابالدین ابیالخیر ( .)1350شیرازنامه،
به کوشش اسماعیل واعظ جوادی .تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

•سامی ،علی ( .)1347شیراز .شیراز :چاپخانه احمدی.

•سعدی ،مصلح بن عبداهلل ( .)1384کلیات ،به تصحیح حسین استاد
ولی و بهاءالدین اسکندری .تهران :قدیانی.

•س��لیمیجرونی ( .)1382مثنوی ش��یرین و فرهاد ،به تصحیح نجف
جوکار .تهران :میراث مکتوب.

•ش��اهداعی ش��یرازی ( .)1339کلیات ،بخش دوم ،به کوشش محمد
دبیرسیاقی .تهران :کانون معرفت.

•ش��اه نعمتاهلل ولی ،س��ید نورالدین ( .)1352کلیات اشعار ،به سعی
جواد نوربخش .تهراان :خانقاه نعمتاللهی.

•صف��ا ،ذبیحاهلل ( .)1373تاریخ ادبیات در ایران ،جلد س��وم ،بخش
اول .تهران :فردوسی.

•طبیب شیرازی ،جالل ( .)1389دیوان ،به تصحیح نصراهلل پورجوادی.
تهران :فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
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•روضات��ی ،س��یدمحمدعلی ( .)1335جامعاالنس��اب ،خاندانهای
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•عرفانمنش ،جلیل ( .)1391چلچراغ ش��یراز ،چاپ س��وم .مشهد:
آستان قدس رضوی.

•عض��د ( .)1384دی��وان ،به تصحی��ح علیرضا قوچ��هزاده .تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد کجلس.

•عضد یزدی ،جاللالدین ( .)1366دیوان ،به کوش��ش احمد کرمی.
تهران ما.

•عطار شیرازی ( .)1369دیوان ،به کوشش احمد کرمی .تهران ما.

•عم��اد فقیه کرمانی ( .)1348دیوان ،ب��ه تصحیح رکنالدین همایون
فرخ .تهران :ابن سینا.

•کامگار ،فربد و احسانی مقدم ،علی ( .)1391کتابشناسی احمدبن
موسی شاهچراغ (ع) .شیراز :بنیاد فارسشناسی.

•کالنت��ری ،علیاکبر ( .)1390آفتاب ش��یراز ،پژوهش��ی نو و جامع
پیرامون ش��خصیت و مدفن حضرت احمد بن موسی (ع) معروف به

شاهچراغ .شیراز :دانشگاه شیراز.

•کمال غیاث ش��یرازی ( .)1390دیوان ،به تصحیح محس��ن کیانی و
احمد بهشتی شیرازی .تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس.

•مرادی ،محمد ( .)1391س��یمای پیامبران (ع) ،امامان (ع) و صحابه
در شعر غنایی سبک خراسانی .رساله دکتری :دانشگاه شیراز.

•مرادی ،مرضی��ه و معصومه ،مرادی ( .)1390با اس��لیمیهای گنبد
نیلی .شیراز :رخشید.

•__________ ( .)1393کتیبههای فیروزهای .شیراز :رخشید.
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شرح شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی .تهران :اسالمیه.

•منص��ور حاف��ظ ( .)1378دیوان ،به کوش��ش س��ید احمد بهش��تی
شیرازی .تهران :روزنه.

•میر ،محمدتقی ( .)1354ش��رح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان
بقلی فسایی شیرازی .شیراز :دانشگاه پهلوی.

•نی��ری ،محمدیوس��ف ( .)1378دو رس��اله در ح��االت و کرامات
حضرت شاهچراغ (ع) .شیراز :دانشگاه شیراز.
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• مفید ( .)1364االرش��اد ،به تصحیح محمدباقر بهبودی و ترجمه و
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