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Abstract
In recent centuries, the tabernacle of Ahmad-Ibn Musaal-Kazem renowned as Shah-e-Cheragh, has been one of
the main centers and factors of cultural evolutions in
Shiraz and because of locating in the old contexture of
this city, the literature of its neighbors has a salient sight.
One of the famous stories in slangy literature of
Shiraz, is a narrative which ascribe the time of its
discovery and building to the age of Azod-al-Dowle-yeDeilami. Nonetheless, in the present researches which
are most historical, is suffice to the criticism of its
originality and the roots of its formation in the slangy
literature of Shiraz has not been introduced and
analyzed.
The study whilst investigating the evolution of
available written and verbal narratives about the time
and the manner of its discovery, has also specifies the
effective factors in forming this story and its probable
roots in the historical narrative, by using contentanalysis method, which ascribe the time of its discovery
to the age of Atabakan.
Results show that, contrary to the opinion of history
scholars of Shiraz, some of the main pillars of oral
narrative that are common in slangy literature of Shiraz,
are
rooted
in
historical
and
theosophical
documentations. The type of its architecture,
amalgamation of the story of the discovery of
Shahcheragh's tomb with the available narratives about
other entombed innocent persons in Shiraz and the role
of Zahabiyeh sects in ruling the going affairs of holy
shrine are also the other factors which were effective in
the expansion of this story in the slangy literature of
Shiraz.
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چکیده
 در سدههاا ایرار،مرقد احمد بن موسی الکاظم (ع) مشهور به شاهچراغ
یکی از مراکز و عوامل اصلی تحولها فرهنگی در شرراز بوده و به دلرال
 در ادبرات مجاورانِ این مرقد نرز حضور و،قرار داشتن در بافت قدیمی شهر
.نمود چشمگرر داشته است
 روایتی است که زمان،یکی از داستانها مشهور در تاریخ عامة شرراز
کشف و سایته شدن مرقد این امامزاده را به عصر عضدالدولة دیلمی نسبت
 به نقد اصالت این،میدهد؛ با اینحال در پژوهشها عمدتاً تاریخی موجود
داستان بسنده شده و ریشهها و زمرنهها شکلگرار نن در تااریخ عاماة
. تحلرل و معرفی نشده است،شرراز
 امن بررسای سارر ت اور،تحلرال محتاوا

 باه رو،در این مقاله

،روایتها کتبی و شفاهی موجود دربارة زمان و چگونگی کشاف مرقاد
عوامل مؤثر در شکل گرفتن این داستان و ریشهها احتمالی نن در روایت
. مشخص شده است،تاریخی که زمان کشف مرقد را عصر اتابکان دانسته
 بریی از ارکان، یالف نظر پژوهشگران تاریخ شرراز،نتایج نشان میدهد
 ریشه در مستندات تاریخی و،اصلی روایت شفاهی رایج در ادب عامة شرراز
 نمرختگی داستان کشف، نوع معمار مرقد، همچنرن.عرفانی این شهر دارد
مدفن شاهچراغ با روایتها موجود دربارة دیگر امامزادگان مدفون در شرراز و
 از دیگر عواملی است که در بسط،نقش اق اب ذهبره در ادارة امور جار نستان
.و رواج این داستان در ادبرات و تاریخ عامة شرراز مؤثر بوده است
، ذهبره، تاریخ عامة شرراز، شاهچراغ،) احمد بن موسی (ع:کلیدواژهها
.عضدالدوله
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 .1مقدمه

ماازار (جنردشاارراز  330-323 1232 ،و جنرااد شاارراز ،

مرقااد احماادبن موساای الکاااظم (ع) مشااهور بااه

 ،)223-223 1233عالمااه محماادباقر مجلساای (-1023

شاهچراغ ،در سادههاا ایرار یکای از اصالیتارین

( )1111مجلساای1303 ،ق  ،)202 /32ساارد نعماات ام

مکانها ماؤثر فاارد در تحاولهاا اجتمااعی و

جزایاار (م1113ق) (جزاقاار  ،باایتااا  ،)220 /1وحرااد

فرهنگی بوده است .این مرقد ،منسوب به احماد بان

بهبهااانی (( )1303-1112زنجااانی ،)123 /1 1233 ،شاارخ

موسی (ع) ،فرزند اول امام هفتم (ع) و بازر تارین

یوسف بحرانی (م( )1123بحرانی ،بیتا  )32و بسرار از

برادر امام ر ا (ع) است که گویا در فاصلة شاهادت

بزرگااان و موریااان(ر.ک .کالنتاار  )83-81 1230 ،بااه

امام ر ا (ع) (ساال 302ق) تاا وفاات مانمون (ساال

ق عرت وجود مدفن در شرراز اشاره کردهاند.

312ق) ،در شرراز به شاهادت رسارده اسات (حاداق:

ننچه در متون و روایاتهاا مرباوب باه مادفن
شاه چراغ اهمرت دارد ،ایتالفی اسات کاه در تااریخ

.)32 1233
جایگاااه ایشااان در تاااریخ تشاارد ،بااه اناادازها

کشف این مرقد گزار

شده اسات؛ نخسات زماان

برجسته بوده که شرخ مفراد در االرشااد ،از مراان 23

عضاادالدولة دیلماای (ف  )232و دیگاار عصاار امراار

فرزند امام موسی کاظم (ع) ،در کناار اماام ر اا (ع)

مقربالدین مسعود بن بدر (ف  )338از وزیران اتابک

تنها از ایشان و حمزه ،ناام بارده و باه ویژگایهاا

ابیبکر بن سعد زنگی (عرفانمنش .)133 1231 ،اغلا

یاص رفتار

ایشان اشاره کارده اسات (شارخ مفراد،

کتابها معتبر در تاریخ شارراز چاون شاررازنامه و

)822 1233؛ با اینحال دربارة مکان دفن او قاولهاا

هزارمزار ،روایت مربوب به زمان اتابکان را نقل کرده

مختلفاای وجااود دارد (ر.ک .کالنتاار 33-81 1230 ،؛

و از نقش اتابکان و پس از ننان نل اینجاو در کشاف

عرفاانماانش )132-113 1231 ،کااه هماارن نکتااه سااب

و معرفی مزار سخن گفتاهاناد (ر.ک .زرکاوب شارراز ،

شکلگرر روایتها مختلفی دربارة اساتناد مقبارة

81-80 1280؛ جنرد شرراز .)228-223 1233 ،

ایشان به مکانها مختلف شاده؛ هرچناد بریای از

یالف متون کهن و مکتوب ،داساتان رایاج بارن

منتقدان کوشردهاند به تحلرل و بررسی نقلها معتبر

عامة مردم شرراز ،بهویژه مجاوران و اهالی نزدیک باه

بپردازند.

حرم احمد بن موسی (ع) و همچنارن نظار رسااالت

ننچه اهمرت دارد ،شهرت مدفن ایشان در شارراز

متنیر موجود که اغل

باه قلام متولراان ،یادماان و

است که دست کم از قرن هشتم ،در متون تاریخی باه

مجاوران حرم نوشته شاده ،بار احتماال کشاف ایان

نن اشاره شده است؛ از جملاه حمادام مساتوفی در

مدفن در زمان دیلمران تنکرد دارد.

و نزهةالقلاوب (حمادام مساتوفی1223 ،

باتوجه به اینکه روایت دوم موجود دربارة کشف

303؛ همو ،)113 1213 ،ابن ب وطه در رحله (ابن ب وطه،

مدفن ،ریشه در ادب عامه و همچنرن نقلهاا رایاج

 )308-303 1223و زرکااوب شاارراز در شااررازنامه

در محدودة حرم دارد ،در این مقاله سعی شده است،

تاریخ گزیده

(زرکوب شرراز  )81-80 1280 ،بر وجود مدفن ایشاان

به رو

در شرراز تصریح کاردهاناد .عاالوه بار نناان ،جنراد

موجود و ت بر :ننها ،امن نشاان دادن ریشاههاا

شرراز

و عرسی جنرد ،در شداالزار و تاککرة هازار

تحلرل محتوا تاریخی ِاسناد و روایتهاا

روایت عامراناة نقال شاده در متاون تااریخی ،سارر
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شکلگرر این داستان و احتمالها موجود درباارة

آن در فرهنگ عامة شیراز

عناصر سازندة نن تبررن شود.

نیرین صورت مشهور مکتوب داستان کشاف مرقاد
احمدبن موسی (ع) که کامالً سازگار با روایت رایاج

 .2پیشینة تحقیق

در مرااان تااودة مااردم اساات ،روایاات منتشاار شاادة

در پروند با حراات و مقبارة احماد بان موسای (ع)،

محمدعلی سالحی ( ) 1231در رسالة هدیة احمد

تحقرقات متعادد صاورت گرفتاه اسات .از جملاه

است.

راستی ( )1230اسناد کتبی موجاود درباارة زنادگی و

بر اساد این داستان ،تا زمان عضدالدوله ،مادفن

کشف مرقد احمد بن موسای (ع) را نقاد و بررسای

احمد بن موسی (ع) مخفی بود ،تا اینکه پررزنای کاه

کااارده اسااات (راساااتی .)33-28 1230 ،کالنتااار

در پایرن تلّ مدفن ،یانها گلی داشته ،در ثلث نیار

روایتها مکتوب موجود دربارة پرادا شادن مرقاد

هر ش

شاااهچااراغ را معرفاای و روایاات منسااوب بااه زمااان

باال تلّ میدریشد .عضدالدوله را از ایان مو اوع

عضاادالدولااه را صاارفاً از منظاار امکااان تاااریخی و

نگاه مایکناد و او در شا

جمعاة بعاد ،باه دور از

مستندات نن رد کرده اسات (کالنتار .)38-38 1230 ،

همراهان ،به یانة پرارزن مایرود و در ننجاا منتظار

همچنرن عرفانمنش در بررسی یبار پرادایش مرقاد

مشاهدة نن نور مییواباد .پرارزن باا دیادن چاراغ،

احمد بن موسی (ع) ،دو روایت موجود دربارة عصر

عضدالدوله را باا ساه باار ی ااب قارار دادن شااه

عضدالدوله و عصر اتابکان را بررسی کارده و امن

چراغ بردار میکند .عضدالدوله نور را مایبرناد و از

معرفی گزار ها و اسناد موجود درباارة هار یاک از

دیدن نن شگفت زده میشود .به قصر برمیگردد و به

این روایتها ،روایت نخسات را کاامالً افساانها و

دنبال کشف حقرقت ناور اسات .در یاواب ،سارد

بیاساد دانسته است (عرفانمنش.)338-138 1231 ،

بزرگوار (ع) را میبرند که میگوید اینجا مادفن مان

جمعه چراغی بسرار نورانی مایبرناد کاه در

به ندرت ،بریی پژوهندگان هم به پروند این مرقد

است .صبح بعد ،یوابگزاران و علما را باه مشاورت

با ادب عامه اشاره کاردهاناد؛ از جملاه ،بهاروز در

می طلباد و ایشاان ،بارا کسا

اجاازة نابش قبار،

یاداشتی کوتااه ،بریای داساتانهاا مرباوب درباارة

نظریواستن از عارفی گوشهنشرن به نام عفرفالادین

معجاازات رد داده در مرقااد را نقااد کاارده (بهااروز ،

(شرخ یفرف) را پرشنهاد میدهند .شاه به مالقاات او

 )882-883 1283و فقرر از بریی نیرنهاا مرباوب

میرود و رؤیا را بازگو میکند ،شرخ نرز کاه رؤیاایی

بااه نن حضاارت در ادب عامااة شاارراز ،از جملااه در

مشابه دیده ،اجازة نبش قبر را صادر میکند.

نوروز و زمان زیارت سخن گفته اسات (-132 1223

روز بعد ،عضدالدوله امر میکند ،تل را بشاکافند.

 .)133چنانکه در پژوهشها موجود دیده میشاود،

لوح مزار از یشم نشکار میشود کاه بار نن نوشاته

تاکنون تحقرقی دربارة ریشهشناسی و عناصر ساازندة

«الساارد امراار احمااد باان موساای الکاااظم»؛ سااردابی

روایت عامرانة کشف مرقد ،صورت نگرفته است.

مشخص میشود و عفرفالدین با غسل وارد سرداب
میشود؛ نن حضرت (ع) بر تختی بر پشت یوابراده

 .3تحلیل اجزا و ارکان داستان و سیر شکل گرفتن
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و ق رفها سفرد بر رو ایشان کشارده شاده اسات.
حضاارت دساات راساات را از ق رفااه بااه ساامت

 .3-1شاه! چراغ! (شاهِ چراغ)

عفرفالدین یارج میکند؛ شرخ انگشاتر را از دسات

شاید مهمترین بخش داستان رایج در مران تودة مردم

ایشان یارج میکند و از سرداب بررون مایرود .بار

شرراز ،قسمتی از روایت اسات کاه باا شاهرت ایان

انگشتر نوشته «مرر احمد بن موسی الکاظم».

امامزاده پروند دارد و گویا برا معرفی ریشة شاهرت

عضدالدوله انگشتر را در یزانه قرار میدهد و در

ایشان به شاه چاراغ ،شاکل گرفتاه اسات؛ اماا ننچاه

رورت از نن به تبرک استفاده میکناد تاا

اهمرت دارد ،تعررن ریشهها و محدودة زمانی شاهرت

اینکااه روز نن را نمااییابااد .یااازن را بازیواساات

این نام در مران ساکنان شرراز و فاصلة چند قرنای نن

میکند و دستور به قتل او میدهاد .یاازن باه مرقاد

با زمان نفرینش داستان پررزن و عضدالدوله است.

زمانها

احمد بن موسی (ع) متوسل میشود؛ عضادالدوله در

اگر به متون تاریخی مربوب به شارراز سادههاا

یواب حضرت را میبرند که به او میگوید انگشاتر

نخسترن بنگریم ،نشانها از مدفن و همچنرن شهرت

نزد ماست؛ شرخ عفرفالدین را بفرست تاا تااجی از

این مرقد نمیتوان دید .حتی در متون مربوب به زمان

مااا باارا تااو نورد .شاارخ بااه ساارداب وارد

اتابکان نرز که روایت تاریخی ،کشف مرقد را به ایان

مایبرناد؛

دوران نسبت میدهد ،نشانها از مرقد ایان اماامزاده

درحالی که حضرت بر تخت نشسته است .تااج را از

دیااده نماایشااود .عباادام باان عماار برضاااو در

ایشان دریافت میکند و تااج در یزاناة سال نتی نل

نظااامالتااواریخ ( نوشااته شااده بااه سااال  ،)333در بحااث

بویه باقی میماند (نرر .)103-38 1222 ،

سلغریان و سایتهها و اوقاف نناان ،ساخنی از بقعاة

جان ا

میشود؛ در جاایی ناورانی ،بااغی بازر

همان گونه که در این روایت رایج در مراان عاماة

احمد بن موسی به مران نمینورد (برضاو  ،بایتاا -28

فارد مشاهده میشود ،داستان کشف مرقد احمد بن

)30؛ اما شهرت مرقد این امامزاده در سدة هشاتم بار

موسی (ع) از اجزا و مؤلفههایی چون «حضور پررزن

کسی پوشرده نرست.

در داستان» « ،انتساب داستان به زماان عضادالدوله و

در شااررازنامه و بااه تبااد نن هاازار ماازار ،از نن

حضور شارخ یفراف در نن» « ،ریشاة شاکلگرار

حضرت با ی اب امرار احماد بان موسای (زرکاوب

عنوان شاهِ چراغ یا شاهچراغ»« ،تابردن نور از مادفن»

شرراز  )133-133 1280 ،یادشده که ایان نکتاه مؤیاد

و همراهی «انگشاتر ،تااج و شمشارر» تشاکرل شاده

ایاان اساات کااه تااا ساادة هشااتم رد از شااهرت

است .بنابراین در بخش اصلی ایان پاژوهش ،امن

«شاه چراغ» در ادبرات کتبای و شافاهی ماردم شارراز

میشود

نبوده است .البتاه در ادبراات ایان دوره ،باهویاژه در

با ت بر :تاریخی روایتها موجود در متون تاریخی

ستایش عرفا و اولرا دینی ،به فراوانی از لق

«شاه»

و عامه ،باه تبرارن ریشاههاا احتماالی هار یاک از

استفاده شده که احتماالً بخش اول شهرت احمد بان

بخشها داستان و سرر تحول و شکلگرر ننهاا در

موسی در دورهها بعد ،با توجاه باه همارن عناوان

تاریخ عامة شررازیان و عوامل مؤثر بار ساایت ایان

احترامانگرز ،سایته شده است.

تفکرک و بررسی هر یک از این اجزا ،تال

روایت توجه شود.

چنانکه درشعر سدة نهم شااعران و ،باه ماوزات

محمد مرادی :بررسی ریشههای شکلگیری روایتی عامیانه دربارة کشف مرقد شاهچراغ در شیراز 64

نن ،ساکنان شرراز دیده میشود ،از نن حضرت با ناام

(همان )323

احمد بن موسی الر ا یاد میشده است .شااه داعای

ایاان مفهااوم از ایاان جهاات اهمراات دارد کااه در

شرراز  ،شاعر عارف سدة نهم ،کاه محال زنادگی و

ادبرات شفاهی ساکنان شارراز ،مایتاوان نن را نغااز

نرامگاهش فاصلة چندانی با مرقد احماد بان موسای

شکلگرر داستان «شاه چراغ » دانست؛ هرچناد باا

(ع) نداشته ،در ستایش ایشان اینگونه سروده است

روایتها موجود از تافتن نور از مرقاد ایشاان نراز

چو یواستی که به رویت شود در دل باز

سازگار دارد.
نکتة تنملبرانگرز این اسات کاه در سادة دهام،

امام احمد موسی الر ا وسرلت ساز
اگر نه احمد موسااااای الر ا پناه شد
یراب بود

احااااوال مردم شرراز

ادبرات ساکنان شرراز باه و اوح رشاد کارده اسات.

(شاه داعی شرراز )23-28 1223 ،

مهاامتاارین نشااانههااا ایاان تحااول را در قصاارده و

منصور حافظ ،غزلسارا ماکهبی سادة نهام در
شرراز ،نرز که به روایت اشاعار  ،همجاوار مرقاد و
مرید شاه داعی شرراز

عوامل مؤثر بر شاکلگارفتن لقا

«شااهِ چاراغ» ،در

بوده (ر.ک .منصور حافظ1232 ،

ترکر بند میتوان دید که اهلی شارراز

(ف)333 .

در سااتایش نن حضاارت و توصاارف نسااتان سااروده
است (اهلی شرراز  833-833 1233 ،و .)331-330

ناه -دوازده) بارها از ایشان با ی اب احمد بن موسای

این اشعار ،در کناار مکتاوبهاایی کاه از رونا:

الر ا (ع) یاد کرده اسات (هماان )323 ،312 ،103 ،13؛

عمارت مرقد احماد بان موسای (ع) در ایان دوران

نکتة قابل تنمل این است که براساد اسناد مکتاوب،

حکایت دارند ،مهمترین نشانهها در تشخرص ریشاة

او نخسترن کسی اسات کاه در ساتایشهاایش از نن

«شاهِ چراغ» در ادب عامة اهل شرراز است .ایان

حضرت با لق

«شاه» یاد کرده است

بهشت باقی ا منصور و عمر جاودان دریاب
مزار احمد موسی ر ا ،شاه جهان دریاب
(همان )83 ،88

در اشعار منصور حافظ بارها به صورت جداگانه،
از واژة «چراغ» و همچنرن از لق

«شااه» در ساتایش

بزرگان دینی چون حضرت رسول (ص) و امام علی
(ع) استفاده شده (ر.ک .هماان)803-323 ،؛ اماا ترکرا
«شاه چراغ» در اشعار او دیده نمیشود .با این حال او
برتی دارد که معنا نن این است که نور (ظااهر یاا
معنو ) احمد بن موسی (ع) ،شرراز را روشان کارده
است
شرراز اگر ز ظلمت ظلم است ترره بااز
روشن ز نور احمد موسای ر اا شاود

لق

که نس

سلسلة صفویه از طری :شرخ صفیالدین باه

حمزه بن موسی (ع) ،بارادر احماد بان موسای (ع)،
میرسد و با توجه به اینکه شاه اساماعرل صافو از
ممدوحان اصلی اهلی بوده و در سال 302ق نراز باه
شاارراز ساافرکرده و در نن ساافر بااه روناا :مرقااد
امامزادگان توجه داشته (ر.ک .اهلی شرراز  1233 ،مقدمه

33-13؛ عرفانمنش ،)312 1231 ،میتواناد دلرلای بارا
توجه متفاوت اهلی به ستایش یاندان امام کاظم (ع)
بوده باشد.
براساد وقافناماة موجاود در ساازمان اوقااف
فارد ،در سال 313ق تولرت نستان احمد بن موسای
به حبر ام شریفی واگکار شاده کاه و باه تعمرار،
توسعه و ارتفاعدهای بناهاا اقادام کارده اسات (ر.ک.

کالنتاار  .)23-28 1230 ،بعرااد نرساات ،چنااانکااه در
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(همان)832 ،

تعمررات ادوار بعد هم دیده میشود ،این اقدامات باه

تو نن یالصة گنجی جهان ویران را

مشخصتر شادن چاراغهاا موجاود در نساتان در

که ش چراغ تو افرویت این شبستان را

شرراز انجامرده باشد؛ چنان که نشانههایی از این تغررر

(همان)

و عرت را در شعرها اهلی میتوان دید
نن که یاک نستانش کعبة صدق و صفاست
سرد سادات عالم احمد موسی الر است
از جهان نور که مییرزد ز بامش ظاهر است
کاین چراغ روشنی از یاندان مص فی است

اهلی ترکر بند نرز در مدح علی بن حمزه بان
موسی الکاظم (ع) سروده و مرقد ایشاان را توصارف
کرده (هماان )833 - 833؛ اماا در ایان ساروده ،حتای
یکبار هم به مفهوم تجلی نور ،یا چراغ از مرقد ایشان

نور این شهزاده چشم کور روشن میکند

اشاااره نشااده اساات (همااان)833-833 ،؛ نکتااها کااه

زان که نور دیدة شاه شهرد کربالست

میتواند نشان دهندة تمایز نور و چراغ نستان احماد

را چراغ عالم است

بن موسی (ع) در معماار شارراز سادة دهام باوده

اصل این گوهر که نور

مجمدالبحرین یتم انبرا و اولراست

باشد.

(اهلی شرراز )331 -330 1233 ،

براساد اسناد م رح شده و تحلرل ننها ،میتاوان

براساد ابرات اشاره شده ،نن حضارت هناوز باا

«شاهچراغ» با توجاه باه عماارت

احماد باان موسای الر ااا (ع) مشاهور اساات؛

لقا

هرچند لق

احتمال داد که لق

جدید نستان (نور منعکس از مرقاد و چاراغ بازر

«سرد سادات» نراز ،کاه از القااب نسابتاً

نن) از نرمة سدة دهم تا اوایل سدة یاازدهم در مراان

متنیر ایشان است ،در شعر اهلی نماود یافتاه اسات.

مااردم شاارراز رایااج شااده؛ هرچنااد تاااریخ دقراا:

همچنرن اهلی بهو وح ،به این نکته اشاره میکند که

شکلگرر این نام را نمیتوان تعررن کرد .البته اینکاه

نن حضرت چاراغ عاالم اسات و ناور کاه از باام

تاورنره که در سال  1032باه شارراز سافر کارده ،در

نستانش برمییرزد ،نشکار است و این نکته با بحاث

سفرنامها

از مسجد شاهچراغ و باور مردم به نن نام

تعمراار مرقااد و دو طبقااه شاادن بخااشهااایی از نن،

باارده (تاورنرااه 383 1223 ،و افساار ،)133 1233 ،نشااان

براساد وقفنامة موجود ،کامالً سازگار دارد.

دهندة شهرت این ناام در ادب عاماة شاررازیان ایان

اهلاای در بناادها سااوم ،پاانجم و هفااتم هماارن

زمان است.

ترکر بند ،بارها به نور منعکس از نستان اشاره کارده
است

پس از این دوران ،شهرت احماد بان موسای باه
شاه چراغ ،به اندازها است که میتوان ادعا کارد ،در

فروغ نور ح :از مرقد منور او
همرشه کور

چشم حسود میبرنم

ز رو ها

همه بو بهشت میشنوم

ز مشهد

همه نور شهود میبرنام
(همان)833 ،

به کعبه دل نکشد یا امام از در تو
بس است کعبة ما مرقد منور تو

ادبرات تودة شررازیان ،نن حضرت به نام «شاهچاراغ»
شنایته مایشاده؛ چناان کاه ژان شااردن ،جهاانگرد
فرانسو عصر شاه عبااد دوم ،یکای از مقبارههاا
بزر

شرراز را شاهچراغ دانسته (کالنتار  )1230 38 ،و

عالمااه مجلساای ( )1111-1023از ایاان شااهرت ناازد
شررازیان یاد کرده است (مجلسی ،1303 ،ج .)202 32
در زمان نادر و زندیه نرز این نام مشهور باوده؛

محمد مرادی :بررسی ریشههای شکلگیری روایتی عامیانه دربارة کشف مرقد شاهچراغ در شیراز 02

چنانکه در جهانگشا نادر و تاریخ گرتایگشاا از

جاااللالاادین محمااد شااریفی ذهباای ،ملقاا

عنوان شاه چراغ یادشده اسات (اساترنباد 113 1231 ،؛

مجداالشراف (ف1221 .ق) ،دوشنبهها نیرنی در زیارت

موسو نامی)33 1213 ،؛ همچنارن ناادر شااه در ساال

احمد بن موسی برگزار میشده که در نن «صدها نفر

1133ق در نمدن مجدد به شرراز بقعاة شااهچاراغ را

فانودکش و چراغ به دست در پرشااپرش نن گاروه

زیارت کرده و مبلغی را بارا تعمرار نن ایتصااص

در حرکت بودند» (نرر .)10 1222 ،

داده و قندیلی بزر

را نکر نن نساتان کارده (ساامی،

البته به روایت متون ،لق

بااه

شاهِ چراغ ،دستکم دو

223 ،22 1233؛ افساار)138 1233 ،؛ نکتااها کااه مؤیااد

سااده پاارش از سااایته شاادن داسااتان پراارزن و

جایگاه چراغ در معمار نن نستان بوده است.

عضدالدوله ،بر زبان ماردم جاار باوده و باه مارور

در دوران قاجار ،شهرت نن حضرت به شاهچراغ،

زمان در ادب عامه به صاورتهاا شااه  -چاراغ و

به اندازها در ادبرات و تاریخ عامه و ،به موازات نن،

شاچراغ تلفظ میشده است .فاصله گارفتن لقا  ،از

در متون مکتوب تاریخی و ادبی پر رنگ بوده کاه در

شادن جایگااه

متون و اشعار به این لق

اغل

اشااره شاده اسات.

تلفظ ابتدایی نن و همچنرن فراماو

چراغ در شکلگرر این نام به مرور زمان سب

شده

راز شرراز (1323-1300ق) ،شاعر ،عاارف و مسا ول

که یادمان و مجااوران حارم ،احتمااالً در پاساخ باه

شااه چاراغ اساتفاده کارده

سؤال نسلها بعد ساکن شرراز کاه علات نامراده

(مااراد و مااراد  ،)82 1232 ،ساارد حساارن باان ساارد

شدن نن حضرت به شاه چراغ را جویا مایشادهاناد،

محمدر ااا حساارنی بروجاارد (1323-1322ق) در

به یل :داستانی تازه متوسل شوند.

نستان ،در شعر

از لق

منظومة نخبة المقال فی البحث عان معرفاة الرجاال،

این داساتان ،در اوایار دوران قاجاار و بارش از

ایشااان را شاااهچااراغ یوانااده (رو اااتی،)33 1228 ،

همه ،به روایت کتاب بحراالنساب سایته شاده و در

همچناااارن در اشااااعار موجااااود در عمااااارت و

مران توده رواج یافته است .براساد این داساتان ،در

کاشیکار ها مرقد ،شاعرانی چون وقار شارراز ،

هنگام حضور عضدالدوله در منزل پررزن ،وقتی ناور

فرهنگ ،شرخ مفراد داور ،شاوریده ،شاعاعالملاک و

تابردن گرفت ،پررزن از شدت یوشاحالی بار باالرن

و اهمراات چااراغ در

عضدالدوله رفت و سه بار گفت شاه چاراغ (یعنای

نستان ،اشاره کردهاند (ر.ک .رستگار،83 1223 ،

شاهرت احمادبن

دیگااران ،بارهااا بااه ایاان لق ا
معمار

ا شاه ،به چراغ نگاه کان) ساب

31 ،30 ،33 ،31 ،30 ،33 ،33 ،83 ،82؛ نراااار ،133 1222 ،

موساای در افااواه مااردم بااه شاااهچااراغ هماارن اساات

.)313 ،133 ،132

(ملکالکتاب شرراز .)133-132 /3 1228 ،

ننچه از متون موجود برمینید ،اهمرات چاراغ در

براساد همرن الگو رایج در ریشهشناسی لقا

عمارت و همچنرن ادب رسامی و عاماة مرباوب باه

شاهچراغ در ادب عامة شارراز اسات کاه در یکای از

نستان احمد بن موسی (ع) و پروند به نن باا مفااهرم

محالت دیگر نزدیک به شرراز موسوم به «پشت مله»

عرفانی است که گویا یادمان و مس والن نساتان ،باه

که اکنون در شاهر شارراز و در حاشارة بلاوار شاهرد

علت انتسابشان باه فرقاها عرفاانی ،نن را باه ادب

چمران قرار دارد ،روایتی مشابه در معرفی امامزادها

زیارت مرقد وارد کردهاند؛ چناانکاه در زماان سارد

مشهور به «قندیلی» شکل گرفته است .به موج

این

01
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روایت ،سب

نامگکار این اماامزاده ایان باوده کاه

موسی (ع) ،پروند داشته است.

پس از پردا شدن مدفن ،در ننجا قندیلی مشاهده شده

مررزا حسن حسرنی فسایی ،در تااریخش کاه در

که کامالً وا ح است؛ این الگاو کشاف و شاهرت

دوران قاجار نوشته ،باه اقادامهاا تاشاییااتون در

مدفن ،از الگاو داساتان کشاف مادفن احماد بان

عمارت مرقد شاه چاراغ اشااره کارده اسات (فساایی،

موسی (ع) گرفته شده است.

 .)1123 1233همچنرن به روایت همرن کتااب و نراز

 .3-2پیرزن و تاشی خاتون
پررزن یکای از اصالیتارین شخصارتهاا داساتان
کشف مرقد است که در روایتها جار بار زباان
مجاوران حرم ،اغل

حضور دارد .ننچنان که از اسناد

مکتوب میتوان دریافت ،حضاور ایان شخصارت در
داسااتان کااامالً متاانیر اساات؛ چنااانکااه بااه روایاات
بحراالنساب که حدود صدساال پارش نوشاته شاده،
پررزن که نور مرموز را در ش ها جمعه دیاده ،باه
دربار عضدالدوله اطاالع داده و عضادالدولاه دور از
چشم درباریان ،برا دیدن نور چراغ به منزل پرارزن
رفته است (ملک الکتاب.)132 /3 1228 ،
حتاای در نثااار االحمدیااه نوشااتة مجداالشااراف
(1232ق) هم نشانی از پررزن دیاده نمایشاود (نرار ،

 )31 1222در کتاااب نثااار احمااد  ،نوشااتة یکاای از
یادمان حرم نرز که ویلراام فارانکلرن نن را در سادة
 12دیده ،از داستان پررزن سخنی به مران نماینیاد و
تنها بحث کشف مرقد در زماان عضادالدوله م ارح
شده است (راستی.)83-82 1230 ،
چنانکه میتوان دریافت ،به حضور هرچ زنای در

نثااارالعجم و ،قاادیمتاار از ایاان دو ،بحاااراالنوار،
تاشییاتون ،دهکدة مرمند و  20جلد قرنن باه یاط
ثلث ،نوشتة جمالی صاوفی (333ق) را وقاف نساتان
احمد بن موسای (ع) کارده اسات (ر.ک .عرفاانمانش،

313 1231؛ سامی.)223 ،32 1233 ،
روایاات موجااود دربااارة نقااش تاشااییاااتون در
عمارت و رون :بخشردن به مرقد ،در نثار تااریخی و
مکهبی عصرها صفویه و قاجار شکل نگرفته؛ بلکاه
کامالً من ب :با متون تاریخی دوران نل اینجاو اسات؛
چنانکه ابنب وطه که در سال  332از شرراز گکشاته،
تصریح دارد که تاشییاتون مدرسة بزرگی در زاویاة
مزار احمد بن موسی (ع) ساایته کاه ماردم را ننجاا
اطعام میکنند ،قاریان بر سر تربت قرنن مییوانناد و
یاتون دوشنبهها به زیارت گنبد میرود (ابان ب وطاه،

)308-303 1223؛ سنت زیارتی که تا دوران ایرر هام
ادامه یافته؛ چنان که مجداالشراف در دوشنبهها نیرنای
یاص در برگزار زیارت حضرت برگزار مایکارده
است (ر.ک .نرر .)10-3 1222 ،
زرکوب شرراز نرز میگوید
در این وقت کاه باه تااریخ سانة ارباد و اربعارن و

داستان عامرانة کشاف مرقاد در دوران قاجاار اشااره

سبعماقه حضرت بلقرس عهد و زمان ،ناشره المعدله

نشده؛ اما در متاون تااریخی و اساناد تااریخ شارراز،

و االحسان مؤسسه مباانی الخرارات ممهاده قواعاد

اشاراتی وجود دارد که میتاوان ننهاا را ریشاة ورود

الحسنات از فوا ل و صدقات مقبول ،بر سر رو ة

پررزن به ادب عامه دانست و نن حضور تاشییاتون،

مقدسة او قبها عالی برنورده که در رفعت با چرد

مادر شاه شارخ ابواساحاق ( )382 -333اسات کاه در

چنبر برابر مایکناد ...و مدرساها رفراد باا نن

تاریخ مکتوب فارد باا مرقاد حضارت احماد بان

گنبد مالح :کرده و جماعتی تمام از صلحا و عبااد
و متصوفه و گروهی از علما و اقمة عظاام ععلای

محمد مرادی :بررسی ریشههای شکلگیری روایتی عامیانه دربارة کشف مرقد شاهچراغ در شیراز 05

قاادر حااالهم و مااراتبهم در نن بقعااة شااریفه مقاارر

نکتة دیگر اینکاه براسااد روایات معارنالادین

فرموده و اکنون در مجموع موا د و مشااهد بادین

ابوالقاسم جنرد شارراز در شاداالزار ( ،)331باغباان

معتبر معمور کسی نشان نداده (زرکوب

عمارت در زمان اتابک مظفرالدین قتلغ یاان اباوبکر

رون :مزار

شرراز .)132-133 1280 ،

(جلود  )332در شا هاا جمعاه ناور مشااهده

در روایت جنرد شرراز  ،کاه چناد دهاه بعاد از

میکرده و امرار را م لاد کارده (جنراد شارراز 1232 ،

شررازنامه نوشته شده ،نمده که پس از کشاف مادفن

331 -330؛ سامی )222-223 1233 ،که بعرد نرسات ،در

در زمان اتابکان ،گنبد بر نن افراشته شاده ،...چناد

روایت پررزن ،زمان دیدن نور با داستان کشف مرقاد

صااباح نااور از نن ماایتافتااه چنانچااه بساارار کااس

حسرن بن موسی الکاظم (ع) نمرخته شده باشد.

میدیدند ،بعاد از نن (380ق) تاشاییااتون ،گنباد
بلندتر بر نن سایته و دیگار اقادامات عمرانای را در

 .3-3انگشتر ،شمشیر و تاج

ننجا انجام داده است (جنرد شرراز .)223-228 1233 ،

در تاریخ شفاهی و همچنارن روایاتهاا مکتاوب،

ننچه از روایتها تاریخی موجود بار ماینیاد،

توصرفی از تصویر احمد بن موسای (ع) در مادفن و

مشابهت پررزن با شخصارت تاشاییااتون اسات .از

نشانهها همراه ایشان وجود دارد کاه شاباهتهاا و

سویی جنسرت و سن مشابه و مهامتار از نن ،تاال

تفاوتهایی در ننها میتاوان دیاد .روایات زرکاوب

هر دو در معرفی مدفن احماد بان موسای (ع) ،ایان

شرراز به گونها است که این سخنان را به صورت

احتمال را تقویت میکند که در روایت شفاهی رایاج

شفاهی شنرده و متن مکتوبی را در ایان بااره ندیاده

برن عامة مردم شرراز ،به مرور زمان تاشییااتون باه

است
در نن جایگااه قباار یافتااهانااد مکشااوف گشااته،

پررزن تبدیل شده است .گویی در هزار مزار ،نزدیکی

شخص مبارک او همچنان در حال اعتدال ،تغررار

موقعرت تابردن نور از مدفن و اقدامات تاشییااتون،

و تبدیل درو تنثرر ناکرده .یاتمی که در انگشات

الگویی شبرهتار باه داساتان پرارزن و عضادالدوله را

مبارکش بود ،احتراب فرمودهاند؛ منقش بوده به نام

شکل داده است.
باتوجاه بااه نقااش اهاال عرفااان در شااکلگاارفتن
روایت شفاهی کشف مرقد ،شاید پررزن ،که صاورت
فقررشدة تاشییاتون است ،نماد فقر و جایگاه نن در
مباحث عرفانی باشد؛ چنان که مجداالشراف در نغااز
رسالة نثاراالحمدیاه ،راه حقرقای صاراب مساتقرم در
عرفان و والیت را فقر محماد

(ص) دانساته (ر.ک.

احمد بن موسی (زرکوب شرراز .)133 1280 ،
در روایت جنرد شرراز  ،به کفن نن حضرت هم
اشاره شده ،همچنرن نقش انگشاتر کامالتار شاده
است
و روایت میکنند کاه قبار نن حضارت را چاون
یافتند ،حضرت را دیدند درست که رنگ مباارک
و برنگشته و هرچ تغررر نرافتاه باود و کفان نن

نرر  )13 1222 ،و در نثار مربوب به ذهبره (در جایگاه

حضاارت همچنااان تااازه بااود و در دساات و

مجاوران و یادمان مرقد) بارها به اهمرت ایان گوناه

انگشتر بود و بر یااتم شاریف او نوشاته باود

فقر اشاره شده است (ر.ک .پرویز 18 1233 ،؛ یااور ،

العزه م احمد بن موسای (جنراد شارراز 1233 ،

.)33 1233

.)228
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در سدهها ایرر ،تو رحهایی برشتر بر داساتان

 .3-4انعکاس نور از مدفن

نخسترن کشف مرقد افزوده شده؛ چنانکه به نقال از

یکی دیگر از بخشها اصلی داستان ،روایت تابردن

نثاراالحمدیه ،عضدالدوله در مادفن ،نن حضارت را

نور از مادفن ،قبال یاا پاس از کشاف نن اسات .در

به حالت نشسته و مسلح دیده ،انگشاتر بار دساتان

روایت شررازنامه ،هرچ اشارها به تابش نور از مدفن

ایشااان کااه نن را درنورده و بااه دساات کاارده و در

نشده است (زرکوب شارراز  ،)132-133 1280 ،اماا در

سختیها استفاده میکرده است (نرر .)32-33 1222 ،

شداالزار به داساتان دیاده شادن ناور در شا هاا

روایت ملکالکتاب در بحراالنساب و سالحی در

جمعه ،از طرف باغبان عماارت اشااره شاده (ساامی،

هدیة احمد  ،از دیگر روایتها طوالنیتار اسات و

 )222-223 1233هرچند بعراد نرسات در ادب عاماه،

باار پایااان داسااتان ،افاازوده شااده اساات .بااه نقاال

این بخش از روایات باا داساتان کشاف مرقاد سارد

بحراالنساب ،در هنگام یاکبردار  ،لاوح مازار از

عالءالدین حسرن نمرخته شده باشد (ر.ک .عرفان مانش،

سنگ یشم دیده شده که برنن نوشاته اسات «السارد

)133 1231؛ این درحالی است که به نقال شاررزانامه

امرر احمد بان موسای الکااظم» ،شارخ یفراف وارد

مدفن حسرن بن موسی که در محلاة بااغ قتلاغ قارار

سرداب میشود ،نور سرداب را فارا مایگرارد .در

دارد ،از دیرباز به گنبد باغ قتلغ اشاتهار داشاته اسات

ننجا تختی است که حضرت بر نن نرمرده و ق رفها

(زرکوب شرراز .)133 1280 ،

سفرد برنن کشرده ،بر انگشتر نوشاته العازه م احماد
بن موسی (ملکالکتاب.)180 /3 1228 ،

براساد روایت تککرة هزار مزار ،پس از ساایت
گنبد و مرتفد کاردن نن ( ناه قبال از نن)« ،در چناد

در روایت بحراالنساب و هدیاة احماد  ،نقاش

صااباح نااور از نن ماایتافاات چنانچااه بساارار کااس

انگشتر ،پاس از کشاف مرقاد نراز اداماه ماییاباد و

ماایدیدنااد» (جنرااد شاارراز  .)223-228 1233 ،معلااوم

عضدالدوله انگشتر را بارا تبارک در گنجرناة یاود

نرست ،این نور ،نور معناو یاا ناور از عماارت

مخفی میکند .در این روایت انگشاتر پاس از مادتی

بااوده کااه از دور دیااده ماایشااده؛ چنااانکااه در

ناپدید میشود و روایتی افساانها باا واسا ة شارخ

ریشهشناسی واژة شاهچراغ پرش از این باه نن اشااره

یفرف از بخشارده شادن تااج از طارف احماد بان

شد؛ اما این روایات نشاان دهنادة تحاول داساتان و

موسی به عضدالدوله ،به داساتان ا اافه شاده اسات

نزدیک شدن نن به صورت متنیر نن است.

(ملااکالکتاااب شاارراز 183-181 /3 1228 ،؛ نراار 1222 ،

.)103-101
هرچند در روایتها شفاهی ،بخشها پایاانی
تاحدود متمایز است و در بریی نقلها ،در دسات

در روایتها متنیر ،به صورت قاطد باه ناور
معنو اشاره شاده کاه پارش از کشاف مادفن از نن
ماایتافتااه و سااب

کشااف نن بااوده؛ چنااانکااه

مجداالشراف در نثار االحمدیه نوشته

حضرت در هنگام کشف مرقاد قارنن رویات شاده،

اهل ایمان و اسالم مکررا از حوالی نن گورساتان،

روایت این بخش از داستان در متون مکتوب کهان و

مشاهدة نور مینمودند که سار باه فلاک ایضار

متون متنثر از ادب شفاهی چندان متفاوت نرست.

کشرده تا وقتای کاه موکا

ساریر کاامرانی شااه

عضدالدله که از سالطرن نل بویه بود ،باه شارراز

محمد مرادی :بررسی ریشههای شکلگیری روایتی عامیانه دربارة کشف مرقد شاهچراغ در شیراز 00
نمده ،تفحص مشاهد نن حضارت کارده (نرار ،

از عمارتها زمان عضدالدولة دیلمی سخن به مران

.)31 1222

نمااده (اباان بلخاای )231-230 1233 ،از کشااف مرقااد

اشارة مجداالشراف تولرت نستان ،به تابش نور از

شاهچراغ سخنی نرفته است.

ماادفن کلاای و باادون نظماای یاااص اساات؛ امااا

با این حال ،دالیلی میتوان نقل کرد که برسازندة

بحراالنساب از تابردن نور در ش ها جمعه و یاک

این نسبت در ادب عامه باوده اسات .نخسات اینکاه

از درون تپها یاکی روبهرو یاناة

براساد بریی اسناد موجود ،بنا اصلی بقعاة علای

زنی روایت کرده (ملکالکتاب ،)132 /3 1228 ،نقلی که

بن حمزه را به زمان عضدالدوله نسبت دادهاند (سامی،

به داستان باغبان عمارت قتلغ و مااجرا پرادا شادن

 .)232 1233شهرت این بقعه باه انادازها باوده کاه

مدفن سرد عالءالدین حسرن (ع) شباهت دارد.

حمدام مستوفی ،مدعی شده که علی بن حمازه (ع)

سوم نیر ش

 .3-5عضدالدوله و عبداهلل خفیف
از دیگر بخشها اصلی روایت ،پروند زماان کشاف
مرقااد بااا دوران عضاادالدولة دیلماای ( )233-222و
حضور شرخ عبدام یفرف یا شخصی شبره باه او در
بریی از بخشها داستان است .هرچند این روایت،
کامالً متنیر است و اسناد تاریخی به هرچوجاه نن را
تنیرد نمیکند ،نشانههایی وجود دارد که مایتاوان از
ننها به عنوان ریشههاا احتماالی شاکلگرار ایان
بخش از داستان یاد کرد.
به عقردة پژوهشگران (ر.ک .عرفانمنش-138 1231 ،

313؛ کالنتار  ،)33 -38 1230 ،هارچ سااند مبنای باار
احتمال کشف مرقد احمد بان موسای (ع) در زماان
دیلمران وجود ندارد .براساد اسناد موجود ،در زمان
عضدالدوله بر وسعت شهر افازوده شاده و در ساال
233ق بناهایی تاازه ،بارا افازایش گنجاایش شاهر
سااایته شااده اساات (سااامی)33 1233 ،؛ همچناارن
اصااا خر (ف233 .ق) در مساااالک و ممالاااک از
نتشکدههاا فاارد و بناهاا و دیگار ویژگایهاا
جغرافرایی نن سخن گفته؛ اما نشانی از مرقاد احماد
بن موسای در اثار او نرسات (اصا خر  38 1230 ،تاا

 .)123در فاردنامة ابن بلخی ،حتی در صافحاتی کاه

مدفون به شرراز است و مشاهد او هربات دارد؛ حاال
ننکه در همرن کتاب تنها به انتساب مدفن احمد بان
موسی (ع) به شرراز اشاره شده است (حمدام مستوفی،

.)303 1223
این نکته طبرعی به نظر میرسد که در ادب عامه،
برا بزر

جلوه دادن امامزادة مشهورتر ،قادمت نن

را نرز برش از دیگر امامزادهها مجاور نشان دهناد و
گویا ساکنان شرراز ،دانسته یا نادانسته ،زمان ساایت
مدفن احمدبن موسای (ع) را نراز همانناد علای بان
حمزه (ع) به زمان دیلمران نسبت دادهاناد و باه ایان
طریاا ،:عااالوه باار قاادمت دادن ،باارن ایاان مرقااد و
حکومتی شرعی نرز پروند برقرار کردهاند.
البتااه براساااد متااون تاااریخی ،تااا قاارن هفااتم،
نشانها از این مرقد نبوده است .سعد در غزلی ،از
مران بزرگاان مادفون در شارراز باه شارخ یفراف و
روزبهان اشاره کرده ( ساعد )3 1228 ،؛ اماا بااوجود
نزدیکی نرامگاه ننان با مرقد احمد بن موسای (ع) از
نن سااخنی نگفتااه اساات .مسااتوفی ،از اتابااک و
مقااربالاادین مسااعود و عمااارتهااا و اوقاااف و و
وقفهایش بر مازار شارخ کبرار ابایعبادام یفراف
شرراز گزار

داده؛ اما از اقدامات ننان در کشف و

معرفی مرقاد شااه چاراغ م لبای ذکار نکارده اسات
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(حماادام مسااتوفی)803 1223 ،؛ البتااه اباانب وطااه ،بااه

نستان که از سدة دهم بسارار پررناگ باوده اسات و

مزارات و مقابر شرراز اشاره کرده که مرقد احمد بان

همچنرن تالشی که ننان برا انتساب بزرگان دینی و

موسی ،مقبرة سعد  ،شمسالدین سامنانی ،زرکاوب

عرفانی به فرقة یاود داشاتهاناد (ر.ک .یااور 1233 ،

و عبدام یفرف و ...از نن جملاه اسات (ابان ب وطاه،

 .)122 -113بااا اینحااال اشااارة مسااتقرم بااه نقااش

.)303-308 1223

عضدالدوله در کشف مرقد ،بسارار متانیر و مرباوب

نکتة قابل توجه در متون تاریخی ،اشاارة پروساته

به روایتها سدهها ایرر اسات .پژوهشاگران در

به شهرت مرقد شرخ یفرف در متون اسات و همارن

زمان پردایش این روایت ایتالف نظر دارند .براساد

اهمرت (ر.ک .حمادام مساتوفی ،)113 1233 ،مایتواناد

بریی نقادها ،ایان روایات نخسات در کتااب نثاار

یکی از علل نسبت دادن داستان کشف مرقد احمدبن

احمد نوشتة یاادم نساتانه در زماان شااه سال ان

موسی (ع) به زمان حرات شرخ یفراف باوده باشاد.

حسرن ( )1108شکل گرفته؛ هرچند نشاانها از ایان

نکتة دیگر اینکه ،مقبرة شرخ یفراف تاا زماان کاریم

کتااب در دسات نرساات و تنهاا نقالهااایی از نن در

یان در شرراز مشهور باوده و در پای عماارتهاا

کتابها ایرر ثبت شده است (راستی.)82-83 1230 ،

کریمیاانی ،بخشای از نن ویاران شاده (افسار1233 ،

اما به نظر میرسد احتمال نسبت دادن این روایت باه

 ،)131به همرن دلرل ،بعرد نرست عامة شرراز کوشرده

نثار نوشته شده در اوایار دوران قاجاار باه صاواب

باشند از طری :این پروند ،شهرت شارخ کبرار را نراز

نزدیکتر باشد؛ چنانکه سرچشمة این گازار هاا را

زنده نگاه داشته باشند.

سااه تااککرة کنزاالنساااب (1203ق) ،نثاراالحمدیااه

عالوه بر نن ،یالف نظر منتقادانی کاه باه اساتناد

(1232ق) و بحراالنساااااب ( 1228ق) دانسااااتهانااااد

العاارفرن ،تااریخ فاوت

(عرفانمنش)132-133 1231 ،؛ هرچند نقش ذهبراه و از

شرخ یفرف را به ی ا  221دانساتهاناد و باه همارن

نن مرااان مجداالشااراف در ایاان روایاات ،گااویی پاار

دلرل احتمال مالقات شرخ (ف )231 .و عضادالدوله را

رنگتر از نویسندگان دیگر رسالههاست.

بریی کتابها چاون ریاا

رد کردهاند (عرفان منش 303 1231؛ کالنتار .)33 1230 ،

براساد نقل مجداالشراف در نثار االحمدیه

در کتاب معتبر سررت الشارخ الکبرار ابوعبادام ابان

اهل ایمان و اسالم مکاررا از حاوالی نن گورساتان،

الخفرف شارراز  ،نوشاتة ابوالحسان دیلمای کاه در

مشاهدة نور مینمودند ...تا وقتی کاه موکا

ساریر

زمانی نزدیک به حرات شرخ نوشته شده ،بار ارتبااب

کامرانی شاه عضدالدوله که از سالطرن نل بویه بود،

عضدالدوله و شرخ تصریح شده ،هرچند از احمد بن
موسی (ع) و کشف مرقد ایشان سخنی به مران نرامده
است (دیلمی.)333 ،333 1232 ،
بعرد به نظر نمیرساد ،محتاوا روایات دیلمای
دربارة ارتباب شارخ باا عضادالدوله در ادب عامراناة
شرراز هم رایج بوده یا باه واسا ة اهاالی عرفاان باه
داستان راه یافته باشد؛ به ویاژه نقاش ذهبراه در ادارة

به شرراز نمده ،تفحص مشهد نن حضرت کارده کاه
به شرف زیارتش مشرف گردد و بنایی بر سر مرقاد
مبارکش مرت

سازد ،کسی نشان نمی داد( ...نرار ،

.)31 1222

در ادامة روایت او ،حضرت در یاواب باه او راه
مدفن یود را نشان میدهد .در رساالة او ،در هنگاام
کشف پرکار احماد بان موسای (ع) ،ناامی از شارخ
یفرف نرامده و با عنوان کلی «یکی از مشایخ عظاام»
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وارد شده باشد .برا مثال نقاش پرارزن در داساتان،

از او یاد شده است (همان.)33-31 ،
در بخش دیگر این روایت ،مجداالشاراف از گام

میتواند موید فقر عرفاانی و اهمرات نن در اندیشاة

شدن انگشتر و ناراحتی عضادالدوله ساخن گفتاه و

ذهبره باشد .از دیگر جنباههاا مشاترک داساتان و

این که عضادالدوله در یاواب حضارت احماد بان

باورها ذهبره ،احترامی اسات کاه در بریای متاون

موسی (ع) را دیده کاه باه او فرماوده ،انگشاتر نازد

عرفاانی ایان سلساله باه بریای از پادشااهان چاون

ماست .با وسااطت شارخ عفرافالادین کاه احتمااالً

عضدالدوله دیده میشود .همچنرن جایگاه امام ر اا

تحریفاای از یفرااف در زبااان عامااة شاارراز اساات،

(ع) در این سلسله ،ممکن است یکی از علل نزدیک

عضاادالدوله بااه دیمااه وارد ماایشااود ،حضاارت را

شدن ننان به حرم برادر بزر

نن حضارت احمادبن

میبرند و حضرت تاجی به او میبخشاد (هماان -32

موسی (ع) بوده باشد؛ چنانکه نزدیکای یانقااه ایان

.)33

سلسله با نستان نراز ،از زماان قاجاار ،بار فرهناگ و

چنان که در روایت مجداالشراف مشخص اسات،

ادبرات مجاوران مرقد تنثرر گکاشته است.

نوع پردایت او بسرار شابره روایات کامال رایاج در

همچناارن مجداالشااراف باار اساااد حاادیثی کااه

مران تودة شررازیان است و این نکته ،این احتماال را

متضمن تارک و مفهاوم فقار اسات ،الزماة سال نت

تقویت میکند که او و یاندانش در جایگاه مسا والن

واقعی را دوازده چراز مایداناد و معتقاد اسات کاه

امور جار مرقد احمد بن موسای (ع) در رواج ایان

عضدالدوله این ویژگی را داشاته اسات (نرار 1222 ،

داستان برن تودة مردم شرراز نقش اساسی داشتهاند.

 )33-13شاید همرن سرما مثبت از این پادشاه ،یکی

او از یاندان حسرنی شریفی و از اعقاب مرر سرد
شااریف جرجااانی (ف 223ق) اساات و در دورههااا

دیگر از علل حضور او در داستان متنیر کشف مرقد
بوده است.

مختلف ،افراد از این یاندان از جمله سرد عبدالنبی

عالوه بر روایات مجداالشاراف ،در بحراالنسااب

(-1300

هم که برش از ده سال پاس از نثاراالحمدیاه نوشاته

1323ق) و سرد جاللالادین محماد شاریفی حسارنی

شده ،به ماجرا حضور عضدالدوله در منزل پرارزن

مجداالشااراف و مااتخلص بااه قدساای (ف 1221ق)،

و در یواب دیدنِ امامزاده اشاره شده است .در ایان

تولرت نستان را برعهده داشتهاند (ر.ک .نرر 2 1222 ،؛

سند نرز ،برا کس

اجاازة نابش مرقاد و همچنارن

یاور .)233-333 1233 ،

ورود به نن ،از شرخ یفرف یار گرفته شاده اسات

(1321-1181ق) ،سرد ابوالقاسام راز شارراز

نکتة قابل تنمال ایان اسات کاه از مراان یانادان

(ملک الکتاب شرراز .)181-180 /3 ،1228 ،

حسرنی شاریفی ،عبادالنبی شاریفی ،سارد قاسام راز

داسااتان حضااور شاارخ یفرااف و وساااطت او در

شرراز و جاللالدین محمد مجداالشراف عالوه بار

ماجرا نقل شده ،در بحراالنساب هم ،تقریبااً مشاابه

تولرت نستان احمد  ،مقام ق برت سلسالة ذهبراه را

نقل مجداالشراف روایت شده است (همان .)181 /3

نرز بر عهده داشتهاند (همان) و همرن نکتاه مایتواناد
این احتمال را تقویت کناد کاه در روایات موجاود،

 .4نتیجهگیری

باورها و عقاید از سلسلة ذهبره نرز به اصل داساتان

ننچه از بررسی متون تاریخی و روایتهاا موجاود
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دربارة زمان و نحوة کشف مرقد احمد بن موسی (ع)

عرفانی به پررزنی فقرر و یاکنشرن ،تغررار و اعرت

در شرراز میتوان نترجه گرفت؛ نخست این است کاه

یافته است.

روایت موجاود درباارة کشاف ایان مرقاد در زماان

ماجرا انعکاد نور از مدفن ،هرچناد ریشاه در

عضدالدولة دیلمی ،هرچناد اساتناد تااریخی دقرقای

روایتها تاریخی سدهها هشتم و نهم دارد ،ایان

ندارد و به احتمال زیاد در زمان قاجار سایته شده و

احتمال را نرز تقویت میکند که این بخش از داستان،

به مرور تا اوایل دوران پهلاو تحاول یافتاه اسات؛

با روایت کشف مرقاد سارد عالءالادین حسارن بان

یااالف نظاار پژوهناادگان تاااریخی کااه نن را کااامالً

موسی الکااظم (ع) کاه مرقاد نن در نزدیکای مرقاد

افسانها میدانناد ،ریشاه در بریای اساناد کتبای و

احمد بن موسی (ع) قرار دارد ،نمرختاه شاده باشاد.

رویدادها فرهنگی و اجتماعی مردم شرراز دارد.

همچنرن در اسناد مکتوب کهن ،نشانههایی از انگشتر

در شکلگرر و تحول ایان داساتان ،عاالوه بار

نن امامزاده دیده مایشاود؛ حاال ننکاه نماود یاافتن

متون تاریخی و تککرة مزارات شرراز در سدة هشاتم،

عناصر چون لوح یشم ،ق رفه ،تخت و تاج ،برشتر

بریی متون عرفانی نرز مؤثر بوده است .همچنرن نوع

سایتة روایتها متنیر از این داستان است.

معمار نستان و تعمررات نن در سدههاا مختلاف،

در کنار اجزا

م رح شده ،علت پروند یافتن

نمرختگی روایت با روایتها موجود دربارة مادفن

زمان کشف مرقد با دوران دیلمران و همچنرن

دیگر امامزادگان شرراز ،نقش ذهبره در تولرت و ادارة

متنیر را از

حضور شرخ یفرف در روایتها

در شرعی نشان دادن یاستگاه

امور مرقد و نزدیکی یانقاه ننان به حرم و همچنارن

سویی به علت تال

تااال هااا یادمااان و مجاااوران مرقااد در تبراارن

این مرقد و از سو دیگر برا قدمت بخشردن به

تاریخچة کشف مدفن و علت نامگکار نن ،از دیگر

وجود مرقد م هر و کم کردن فاصلة زمانی برن

ریشهها و عواملی است کاه در تحاول هساتة اصالی

شهادت نن حضرت و کشف مرقد بوده است.

داستان مؤثر بوده است.

همچنرن این احتمال وجود دارد که نمرختگیا برن

براساد این تحقر ،:علت نامگکار نن حضارت

روایت سایت مرقد احمد بن موسی (ع) و سایت

به «شاهچراغ» ،برش از همه برنمده از معمار نساتان

مرقد علی بن حمزه (ع) ،دیگر امامزادة مشهور

از قرن دهم بوده؛ هرچند با تخفرف تلفظ ایان لقا

شرراز ،نرز رد داده باشد .حضور شرخ یفرف در

در مران گویشوران شرراز  ،در زمان قاجاار ،داساتان

داستان نرز ،احتماال عالوه بر اشتراکات زمانی با

پررزن و ی اب عضدالدوله با عناون «شااه چاراغ »

داستان ،به سرما

مثبت این عارف در ادب عامة

برا برسایتن ریشة این لق  ،شاکل گرفتاه اسات.

شرراز و همچنرن پروند او با عضدالدوله در بریی

همچنرن ،سرما پررزن در داستان احتماالً تحول یافتة

متون عرفانی بازمیگردد.

سرما تاشییاتون ،در جایگاه رون :دهندة مرقاد و
نخسترن زن مؤثر در رواج زیارت احمد بان موسای

منابع
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قرام احمد بان موسای و بارادران اماام ر اا علارهم
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