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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

یشیان نیزد پیدر    هم به لحاظ قدر و منزلیت ا )ع( چراغشاهشخصیت واالی حضرت احمد بن موسی الکاظم 
مضیبوط   تبر شیعهبزرگوارشان و هم به جهت فضائل و مناقب آن چهره برجسته خاندان نبوت در منابع مع

 .  باشدمی
 : نویسدمیدر کتاب ارشاد  )ره(مرحوم شیخ مفید

 یُقَدُِّمُهُ وَ هُیُحِبُُّ)ع( مُوسَی  الْحَسَنِ أَبُو كَانَ وَ وَرِعاً جَلِیلًا كَرِیماً مُوسَى بْنُ أَحْمَدُ كَانَ وَ

او را دوست ( )عرعف)احمد بن موسی شخصی کریم و بزرگوار و دارای ورع بود و امام ابوالحسن موسی بن ج
 (.نمودمیداشت و بر دیگران مقدم می

 "لسّیادات اسییّد  "ن موسیحضرت احمد ب: مرحوم محدّث قمی از صاحب روضات الجنّات نقل نموده است
 . شد و کرامات بسیاری از مرقد منوّرشان به تواتر رسیده استمی خوانده

 . است یاد کرده "سیّد االعاظم"علّامه بحرالعلوم در منظومه رجالیّه از ایشان به عنوان 
هر »ست اونه معنی شده گی معتبر این هاو شاه در لغت نامه، ( استچراغشاهمعروفترین القاب آن جناب )

 .«که در بزرگی و خوبی و حُسن صورت و معنا از امثال خود ممتاز باشد چه
ه و شیا « )ع( ینلقیب امیام حسی   » و شیاه شیهیدان  « )ع( لقب امام علی»استفاده از کلماتی مانند شاه مردان 

 . در میان شیعیان فارسی زبان بسیار متداول است... و« )ع( لقب امام رضا»خراسان 
 : شود مانندمی برای روشنی در برابر تاریکی و ظلمت است و در لسان عرب مصباح گفتهای چراغ وسیله

بیه معنیای    چیراغ شاهین بنابرا (چراغ هدایت است)ع( به درستی که امام حسین)الهُدی  مِصباحُ الحُسَین  إن ّ
 . باشدمیبزرگترین یا نورانی ترین چراغ 

 .  است« امین والیت»ع( )مهم ترین القاب حضرت احمد بن موسی الکاظم
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6  رهیافت فرهنگ دینی  یفصلنامه   1397 پاییزی  سومسال اول ی شماره 

 : نویسدمی تحفة العالمبحر العلوم صاحب کتاب 

و تجمیع   مد آمدنددر مدینه پخش شد مردم به در خانه امّ اح)ع( هنگامی که خبر وفات امام موسی الکاظم

صاحب شیکوه   )ع(سیبیعت کنند او با آنها به مسجد رفت و چون احمد بن مو)ع( کردند تا با احمد بن موسی

ام بعید از  نشین و امآنها گمان بردند که وی جا، ل و کثرت عبادت و نشر شرایع و ظهور کرامات بودو جال

فیت و  ی منبیر ر سپس باال. است و با او بیعت کردند و او نیز از آنها بیعت گرفت)ع( کاظمالحضرت موسی 

ی اکنیون تمیام   همانطور کهمردم ای  :در نهایت شیوایی و کمال فصاحت بیان کرد و آنگاه گفتای خطبه

ا او امام و هستم زیر)ع( خود در بیعت برادرم علی بن موسی الرضا، بدانید که من، شما با من بیعت کرده اید

 .  و ولی خداست، جانشین بعد ازپدرم

ام تمی . کنید اطاعیت کنییم   میی از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است که هر آنچه او به ما امر 

 هیا ندر پیشاپیش آع( )احمد بن موسی در حالی که، کالم او شدند و از مسجد بیرون آمدندحاضران تسلیم 

در ع( )امیام رضیا   سپس، رسیدند و با ایشان تجدید بیعت کردند)ع( آنگاه به خدمت امام رضا، کردمیحرکت 

 : اینگونه دعا فرمود)ع( حق برادر خود احمد بن موسی

 «.ذاردخداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگ، نگذاشتیهم چنان که حق را پنهان و ضایع »

د بیزر   بالفصیل و شیهی  )امیامزاده  )ع( وجود مضجع شریف و مرقد منوّر حضرت احمد بن موسی الکیاظم 

یژه شییعیان  وب توجّه در شیراز موج )ص(( و تعداد کثیری از امامزادگان و ذراری پیامبر اکرم خاندان رسالت

ت آن اولییا  ه بیر زییار  به این شهر مقدّس گردیده و با توجه به ثمرات و برکاتی کو محبّین آن بزرگواران 

ی مطهیر و  هیا می متمادی زائرین بسیاری با اشتیاق تمام در این حرهاطی سال، بزر  خدا مترتب است

در  ()صسالم بی مکرم انهمان گونه که در روایتی از اند ی فراوان گرفتههابقاع متبرکه حضور یافته و بهره

 : است الزیارات نقل شده کتاب شریف کامل

 أَهْوَالِهَا نْمِ فَأَنْقَذْتُهُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ زُرْتُهُ ذُرُِّیَُّتِی مِنْ أَحَداً زَارَ أَوْ زَارَنِی مَنْ

 هیای و هیراس  هول زا را او و وی را زیارت نموده قیامت در کند زیارت مرا ذریه از یکی یا مرا که )کسی

 دهم(می نجات آن روز

 : در کتاب وسائل الشیعه منقول است که)ع( و در روایتی از امام صادق

 حَیاتِنا  فی زارَنا فَکَأنُّما مَماتِنا فی زارَنا مَن

 (است کرده زیارت، حیات حال در را ما گویا، کند زیارت وفاتمان از پس را ما کس )هر

ستان فارس ای خود به در سفر استان )مدّ ظلّه العالی(ای مقام معظّم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه
 : و شهر مقدّس شیراز فرمودند
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   7سخن آغازین

 بسییار  ینشانه یک، پیغمبر خاندان هایامامزاده دیگر و بزرگوارش برادران و موسیاحمدبن جناب مرقد»
 را آنهیا  منیزل  و منطقه و خود مخاطب را فارس مردم، معتبر و محترم پیغمبرزادگان که این. است مهمی
 جنیاب  یتهبرجسی  شخصییت  بخصیوص ؛ اسیت  داریو مضمون پرمعنا چیز بسیار، بدهند قرار خود مأمن
 . شودمی محسوب برجستگان جزو، پیغمبر خاندان یشدهامامزادگان شناخته میان در که)ع( موسیبناحمد
 هیم  میردم  ایین  ویسی  از و آمدنید ؛ گرفت قرار امامزادگان دیگر و عزیز یامامزاده این توجه هدف شیراز

 و جاری، کشور این از مهمی بخش بر و استان سرتاسر بر بزرگوار این برکات هم امروز تا شدند پشتیبانی
 «.است ساری

)ع( طهارت و صمتع بیت اهل حرم سومین عنوان به)ع( چراغشاهموسی  بن احمد حضرت حرم معظّم له از

 محورییت  و ستگیبرج این و است)ع( بیت اهل حرم سومین، قم و مشهد از بعد شیراز»: فرمودند، کرده یاد
 یهادل تا گیرد رارق توجّه مورد، گوناگون اعتبارات تخصیص هنگام وای رسانه و عمومی تبلیغات در باید

 . «شود مهم بارگاه این اهمیت و قداست متوجّه بیشتر کشور از خارج و داخل در مشتاقان
 : دوم فرمودنتولیت آستان مقدّس مرقرهبر معظّم انقالب اسالمی در ضمن حکم انتصاب اینجانب به 

 یخطیه  آن در نیوی مع صفای و لطف یمایه همواره شیراز در تابناک مرقد آن روحانی و معنوی پایگاه» 
 سراسر از السالمعلیهم بیت هلا ارادتمندان دیگر و عزیز مردم آن برای آرامش و امید یقبله و پرورفرزانه
 «. است پیش از بیش اهتمام یشایسته و بوده کشور

از جملیه   وار گرفیت  متعاقب حکم معظّم له توسعه همه جانبه این مرقد شریف مدّ نظر و در دستور کار قر
ار و انتش (1396)دی ماه )ع( چراغشاهپژوهشی حضرت  _اقدامات انجام شده برگزاری همایش ملیِ علمی 

 .  باشدمیتخصّصی رهیافت فرهنگ دینی  _علمی  نامهفصل
یشیان  امکیاران  ن مقدّس و هدر پایان از مساعی ارزشمند معاون محترم پژوهش و فناوری اطالعات آستا

 . نمایممیو تنظیم این فصلنامه تقدیر  در تهیه
 سید علی اصغر دستغیب

 (السّالمعلیه)تولیت آستان مقدّس حضرت احمد بن موسی الکاظم 
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