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Abstract 

Hussain ibn Musa ibn Jafar is a famous Alawi person who transmitted some Hadiths 

from his father Imam Musa al Kazim and his brother, Imam Ali ibn Musa al Rida 

(A.S). This lofty position and proximity to the Imamate line, caused the construction 

of some attributed Sepulchers to him in many cities, of which Tabas, located in the 

east of Iran, has more fame. Ali Akhavan Mahdavi has written a book on this 

important personality, his life, and his real place of burring. The present study aims 

to examine the book critically, therefore, tries to introduce and examine the book, 

then discusses some problems in it and presents suggestions regarding both the form 

and the content. So, we prepare our study with the use of a descriptive-analytical 

approach and of course a special usage of the main historical sources to which 

compare the contents of them. In conclusion, the author reached some important 

innovations in comparison with similar sources and studies, and it is completely 

clear by analyzing the content of hadith and genealogy books. Examination of the 

Akhavan Mahdavi's book showed that although this book has many advantages and 

has been effective on subsequent works written on this subject, but shortcomings 
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such as lack of research background and critique of sources, the author's little use of 

Hadith and Rijal sources are among the cons. Some of the author's citations have 

diminished the book's credibility. 

Keywords: Hussain Ibn Musa (AS), Tabas, Tabas Shrines, Monshibashi Tabasi, 

Mohammadreza Azhari. 
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  چكيده
تـأليف   ، آرامگـاه شخصـيت بـن موسـي (ع) زنـدگاني،     حسينر حاضر به بررسي كتاب نوشتا
انتقـادي و بـا اسـتناد بـه منـابع      صورت  بهكتاب  نيا يررسمهدوي پرداخته است. ب اخوان  علي

نويسـندة كتـاب از تحليـل مطالـب كتـب انسـاب و حـديث بـه          عرضه شده است.گوناگون 
ه از خالل بررسي پيشـينة پـژوهش ايـن نوشـتار     ك چنان ،ي دست يافته استمهمهاي  خالقيت

 .موضـوع پـژوهش را دريافـت    آثـار پيشـين بـا    در مقايسـه بـا  توان سطح باالتر اين كتاب  مي
چهـارچوب شـكلي و محتـوايي آن را     ،وجوداين، نوشتار حاضر نخست اين اثـر را معرفـي  با

نهادهـايي   پيش و سپس هم درمورد شكل و هم در مورد محتوا اشكاالت و ،توصيف و بررسي
مهدوي نشان داد كه اگرچه اين كتـاب مزايـاي متعـدد     را ارائه كرده است. بررسي كتاب اخوان

هايي چون نبود پيشـينة   كاستي ،بوده است مؤثرشده در اين موضوع  دارد و بر آثار پسين نوشته
برخـي   بـودن  و ضـعيف  ،پژوهش و نقد منابع، استفادة اندك نويسنده از منابع حديثي و رجالي

  استنادات نويسنده از اعتبار كتاب كاسته است.
  اظهري. رضامحمدباشي طبسي،  بن موسي (ع)، طبس، مزارات طبس، منشي حسين ها: دواژهيكل
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 مقدمه. 1

 ،مهـدوي  اثر علـي اخـوان   ،بن موسي الكاظم (ع)، زندگاني، شخصيت، آرامگاه حسينكتاب 
ابهامات زيادي  است (ع) است كه توانسته جعفربن  موسي بن حسيندربارة  مند ارزشتأليفي 

 گيري از متون مختلف درحد اي استداللي و با بهره را دربارة وي روشن سازد. محقق با شيوه
د. در كنوتحليل  موسي را بررسي و تجزيه بن حسينسير منطقي زندگاني  است توان توانسته
ار گرفته شده اسـت و هـدف   ك تحليلي و رويكردي انتقادي بهـ    شيوة توصيفي ،اين پژوهش

علمـي و نيـز    منـد  ارزشهـاي   دادن جنبـه  آن ارزيابي تالش علمي نويسندة اثر اخير و نشان
  خواهد بود. تر بيشهايي است كه نيازمند تالش  زمينه
هـاي آن مطـرح شـده اسـت      چه در اين مقاله دربارة ارزيابي اثر مذكور و بيان كاستي آن

بلكه  ،بردن نويسنده يا كاستن از ارزش علمي اثر نويسنده نيست الؤمنزلة زيرس وجه به هيچ به
تواند نقاط ضعفي داشته باشد و تالش ناقدان بر  توجه به اين نكته است كه هر اثر علمي مي

هاي كتـاب را روشـن    گيري برخي كاستي دور از موضع آن است كه با ديدگاهي علمي و به
نهايـت  در و ،، سـپس معرفـي اثـر و مؤلـف آن    سازند. در اين مختصر، ابتدا پيشينة پژوهش

كـه   شود يادآوري است . الزمكه ارزيابي كتاب نويسنده است آمده است بخش اصلي مقاله
  كتاب دارد. ةلفظ نويسنده اشاره به نويسند

  
 پيشينة پژوهش. 2

را » زادة طـبس  امـام «موسي الكـاظم (ع) بـا نـام     بن حسين زاده امامنخستين پژوهش دربارة 
چـاپ   ش بـه  1347در سـال   نامة آستان قدسمجلة  34و  33 ةضا اظهري در شماررمحمد

اظهري مقالة خود را با تشريح موقعيت جغرافيايي  .)145- 139: 1347رسانده است (اظهري 
سـپس بـه    ،و شهرهاي اطراف آغاز كرده ،درميان مردم طبس زاده امام، جايگاه زاده امامبناي 

 زاده امامو كتيبة موجود در  زاده، امامها، صحن  ها، ايوان بري ها، گچ روها، نقاشي تشريح بنا، راه
و تخريب بقعـة   1357به ويراني كلي شهر طبس در زلزلة بزرگ سال  است. باتوجه  پرداخته

روايات شـفاهي   هحائز اهميت است. وي درادام زاده امام، توصيفات اظهري از بناي زاده امام
). در ايـن  210: 1397را گرد آورده است (باقري و ثنـايي   زاده امامموجود ميان مردم دربارة 

بار از نامة منسوب به امام رضا (ع) خطاب به حاكم طبس ياد شده اسـت.   براي اولين ،مقاله
 .)143: 1347است (اظهـري   نقل كرده باشي ديوان منشياظهري اين نامه را از نسخة خطي 
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ر بوده و خود در عباراتي كوتاه در اصـالت آن  كه گويا قصد اظهري صرفاً نقل اين خب باآن
عنوان سندي مهـم   در آثار پس از اظهري اين نامه به ،)141- 140 :ترديد كرده است (همان

 آن. بايـد توضـيح داد كـه    ه شـد پرداختـ   بسـط آن   موسي تلقي و به بن حسيناز زندگاني 
االت سـندي و  و اشـك  اسـت  اي است مجعول كه به امام رضا (ع) نسـبت داده شـده   نامه

 بنگريـد بـه   ،محتوايي بسياري دارد (براي آگاهي از ارزيابي سندي و محتـوايي ايـن نامـه   
  ).225- 207: 1397باقري و ثنايي 

 بن حسينبا عنوان  1377در سال زاده  بزرگ عالم را زادة طبس ين پژوهش دربارة امامدوم
(ع)  موسي الكاظم بن سينحآستانة سسة ؤمسفارش  به (ع) ستارة پرفروغ آسمان كوير موسي

زاده در اين كتـاب بـه جايگـاه اهـل بيـت (ع)، ظلـم و        ده است. عالمدادر پنج فصل انجام 
موسـي براسـاس نامـة     بـن  حسـين هاي امويان و عباسيان به ايشان، بازشناسي زندگاني  ستم
هـاي كوتـاهي از منـابع انسـاب، ذكـر چنـد حـديث         رضا (ع) به حاكم طبس، گزارش  امام

و معرفي شهرستان طبس  ،موسي، تاريخچة آرامگاه، اهميت زيارت بن حسينشده از  روايت
» برادر امام رضا (ع)؛ يادگاري از ساللة پيامبر (ص) در طـبس «پرداخته است. همو در مقالة 

). همـو در  47- 46: 1378- 1377زاده  اي از مطالب كتاب را عرضه كرده است (عالم خالصه
موسي الكـاظم (ع) در   بن حسينهنگي آستانة مباركة حضرت سفارش امور فر به 1382سال 

اي از كتاب پيشين را ارائـه داده اسـت. تنهـا     خالصه كوير افق در منير نوريكتابي با عنوان 
كتاب پيشين معرفي چنـد تـن از علمـاي مـدفون در      در مقايسه بامطالب جديد اين كتاب 

  است. زاده امامذكر دو كرامت از  و ،راهي هاي بين مجتمع ، معرفيزاده امامآرامگاه 
موسـي پرداختـه    بـن  حسـين زاده تنها هفت صفحه به زنـدگاني   در كتاب نخست، عالم

نيز تنها چهار صفحه به اين موضوع اختصاص داده اسـت   دوم) و در كتاب 58- 51: همان(
طاب به (ع) خ  رضا  ية نامة مجعول منتسب به امام). آثار يادشده برپا28- 25: 1382زاده  (عالم

حاكم طبس نوشته شده و درحقيقت نويسنده همان نامه را بسط داده است. در ارزيابي آثار 
 ،دارنـد. بـراي نمونـه    كميارزش علمي و  اند صرفاً توصيفيزاده بايد گفت كه اين آثار  عالم

موسـي   بـن  حسـين سه فصل از پنج فصل كتاب نخست اصالً ارتباط مستقيمي با زنـدگاني  
گر بر اهل بيت، جايگاه  هاي حكومت هاي خاندان و پنج به ستم ،ي يك، چهارها ندارد. فصل

نيز نويسنده هفت صفحه به زندگاني  دوم  معرفي طبس اختصاص دارد. در فصل و ،زيارت
و فصـل سـوم را بـه     ،سپس به معرفي تاريخچة آرامگاه پرداختـه  ،موسي پرداخته بن حسين

بود كـه تمـام مطالـب مربـوط بـه بنـاي         آن كه صحيح است معرفي آرامگاه اختصاص داده
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 بـن  حسيننيز تنها چهار صفحه به زندگاني  دومشد. در كتاب  آرامگاه در يك فصل ذكر مي
بسيار زياد مشابه مطالب كتـاب نخسـت و    مطالب كتاب تاحد ةص دارد و بقيموسي اختصا

  درحقيقت شكل مختصر آن است.
ها  كه همة آن موسي الكاظم منتشر شده بن حسينآستان ادارة  درچندين كتاب ديگر نيز 

هـا رايگـان بـين زائـران      و تقريبـاً همـة آن   اند سفارشي و براي مخاطب عمومي نوشته شده
اين آثار ارزش علمي بسيار كمي دارنـد  شود. بايد گفت كه  طبس پخش مي ةزاد امامآرامگاه 

نـد و از نظـر   ا زاده ر عـالم آثا يرو ند. همگي اين آثار دنبالها بدون نوآوري و سخن جديديو 
آورد زيـارت در ميقـات    رهشـود:    ها اشاره ميترند كه درادامه بدان ها نيز ضعيف علمي از آن

موسي الكـاظم (ع) كوكـب    بن حسين ،موسي الكاظم پرتوي از نور واليت بن حسين ،الرضا
اي زائران حضـرت  نم از ميقات تا ميعاد؛ راه ،آستانة خورشيد پسر نازدانه توحيد، گنجينة راز

از ميقات تا مشهدالرضـا؛   ،موسي الكاظم (ع) بن حسينموسي الرضا (ع) و حضرت بن  علي
راه معرفـي آسـتان مبـارك     هم ههايي از كالم امام رضا (ع) ب زيبايي ،سوي رضوان اي به پنجره

اي  از ميقات الرضا (ع) تـا مشـهد الرضـا (ع) پنجـره     ،موسي الكاظم (ع)بن  حضرت حسين
اي از  رايحـه  ،زريـن منيـر   اي كـوير تـا گنبـد    از نگين فيروزه ،، به سوي نوروي رضوانس به

موسـي   بـن  حسـين موسي الرضـا (ع) و حضـرت   بن  نماي زائران حضرت علي راه ؛بهشت
موسـي   بـن  حسـين شرحي بـر زنـدگي حضـرت     ؛نگين كوير در ميقات الرضا (ع) ،الكاظم

  الرضا. طبس ميقات ؛ة مهر خداجلو و ،الكاظم (ع) برادر حضرت امام رضا (ع)
شـدة   گـم  كتـاب  ،مستقل منتشـر شـده  صورت  بهكه  ،زادة طبس از ديگر آثار دربارة امام

رضـا  محمداثـر  جعفـر (ع)  بـن   موسـي  بـن  حسـين هاشم، خورشيد نوراني كوير عشق،  بني
د حسـين  لنويسنده در اين كتاب به ذكر فرزندان امام موسي الكاظم (ع)، تو دهدست است.

موسي، هجرت امام رضا (ع) از  بن حسينق، قيام فخ، ذكر يك حديث دربارة  178ال در س
موسي از مدينه به طبس، نامة امام رضا (ع) به حاكم طبس،  بن حسينمدينه به مرو، هجرت 

  و معرفي شهرستان طبس پرداخته است.  ،موسي بن حسينآرامگاه 
 بـن  حسـين  ةبسط مطالـب دربـار   نويسنده براساس نامة امام رضا (ع) به حاكم طبس به

زاده دانست.  آثار عالم ةشد توان بازنويسي اين كتاب را مي ،نيز طرفيموسي پرداخته است. از
زاده رفته است. نويسـنده   پردازي چند گام جلوتر از آثار عالم بايد گفت اين كتاب در داستان

 بـن  حسـين هاجرت پس از دو صفحه از آغاز كتاب از قيام حسين شهيد فخ سخن گفته و م
. بايد توضيح )10- 9: 1384(دهدست  انتقام قيام فخ دانسته است سبب موسي به طبس را به
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اما  ،)198- 195 ،8ج  :1403ق در نزديكي مكه رخ داده (طبري 169داد كه قيام فخ در سال 
مستقل يا حـداقل شـركت وي در قيـامي در    صورت  بهموسي  بن حسينهيچ مطلبي از قيام 

  يخي منعكس نشده است.منابع تار
نگـاري. بـراي    تـاريخ  ةزمينـ  اين كتاب را بايد رماني تاريخي دانست تا كتاب علمـي در 

  موسي به طبس نوشته است: بن حسينمهاجرت  ةدربار ،نمونه

 يـن خـارج از ا  رسيده ايشان به هايي مصيبت و ها سختي چه پرمشقت راه اين در كه اين
 يـا  و كننـد  مـي  فـوت  هـا  آن از تعـدادي  راه نبـي است كـه در  يهيبد يول ،نوشته است

 رسـند   مـي  شـهادت  بـه  اسبـ ع بنـي  طـرف  از منصـوب  حكـام  سـپاهيان  با درگيري  در
  ).17- 16: 1384  (دهدست

عنـوان مفقـود يـاد شـده      موسـي بـه   بن حسيناين درحالي است كه در منابع انساب از 
از سرگذشـت وي  گـر ايـن اسـت كـه      بيان و)22- 21: 1409  ؛ مروزي166: 1413(عبيدلي 

راهان و كيفيت مهاجرت  يك از منابع از هم و هيچ است نبوده شناسان اطالع دقيقي نزد نسب
  اند. نياوردهسخني 

ي مختصـر شـهر طـبس،    ف، به معر»طبس وارث ميراث فرهنگي«اميني و برقي در مقالة 
 و معرفـي  ،موسي براساس نامة امام رضا (ع) بـه حـاكم طـبس    بن حسينتوضيح زندگاني 
اي صـرفاً توصـيفي    ). مقالة حاضر مقالـه 27-26تا:  اند (اميني و برقي بي آرامگاه پرداخته

رضـا بـاراني و سيدياسـين    محمدبر آثار پيشين ارائه نكرده اسـت.   است و مطلبي افزون
به بررسي زندگاني چند  ،»حال پنج تن از فرزندان امام كاظم (ع) شرح«زاهدي، در مقالة 
به ذكـر چنـد روايـت از     ،. ابتدااند كاظم (ع) ازجمله حسين پرداخته تن از فرزندان امام

ها پرداخته، سپس به بررسي مزارات منسـوب بـدو    وتحليل آن موسي و تجزيه بن حسين
اختصار بررسي كـرده   و طبس را به ،مزارهاي شيراز، كوفه، دزفول ،اين ميان . ازاند پرداخته

 موسي در طبس اسـت  بن حسيناحتمال قوي مزار  هكه ب اند و درنهايت به اين نتيجه رسيده
  ).45- 38: 1390 (باراني و زاهدي

 ي دومهـدو  بايد خاطرنشان كرد كـه پـس از انتشـار كتـاب اخـوان      ،در پايان اين بخش
برگـزار شـد كـه هركـدام      1394و  1393هـاي   موسـي در سـال   بـن  حسينهمايش دربارة 

 . در ايـن دو را در كتابي چـاپ كردنـد   مقاالت برگزيدة همايش هصورت جداگانه مجموع به
  مهدوي هستيم. وضوح شاهد تأثيرپذيري نويسندگان مقاالت از آراي اخوان كتاب به
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  في نويسنده و كتاب. معر3
  في نويسنده (نقد و تحليل خاستگاه كتاب)معر 1.3

و نتـايج   چنـين  همآشنايي اجمالي با نويسندة اثر براي شناسايي رويكردهاي او در تأليف و 
مهـدوي از   ). اخـوان 332: 1397فر و ديگـران   باشد (يوسفي مؤثرتواند  استنتاجات كتاب مي

جـا   هاست در آن هاي اسالمي آستان قدس رضوي است كه سال گران بنياد پژوهش پژوهش
مهدوي دو مقاله در پيونـد بـا ايـن كتـاب      از اخوانمشغول فعاليت علمي و پژوهشي است. 

 بـن  حسـين اي در كوير؛ گزارشي از زندگي  ستاره«له با عنوان : نخستين مقااست چاپ شده
 بـن  حسـين ي مختصـر  معرفده سال پيش از چاپ كتاب منتشر شده و در آن به » موسي(ع)

كنكاشـي پيرامـون   «بـا عنـوان    دوم). مقالة 9- 8: 1382مهدوي  موسي پرداخته است (اخوان
و  ،آن سـه مـزار شـيراز، كوفـه     كه در» موسي الكاظم (ع) بن حسينهاي منسوب به  آرامگاه

را بررسي كرده است. مطالب اين  ،موسي بن حسينترين مزارات منتسب به  طبس، يعني مهم
مطالب كتـاب اسـت و    ةجز بخشي از مطالب مربوط به مزار كوفه شكل مختصرشد مقاله به

 بـر مطالـب كتـاب نـدارد     جز چند مورد خاص دربـارة نقـد مـزار كوفـه سـخني افـزون       به
عنـوان   يكي با .از او دو كتاب ديگر نيز منتشر شده است ).433- 413: 1395مهدوي  ن(اخوا
و آن ديگـري بـا عنـوان     1396راهي رضا نقدي در سال  با هم هاي حرم مطهر رضوي آيين

  .1398زاده در سال  راهي علي اسماعيل با هم دار كودك شهر اسالمي دوست
  

  في كتابمعر 2.3
مهدوي است كـه در   اثر علي اخوان دگاني، شخصيت، آرامگاهموسي (ع) زن بن حسينكتاب 
هاي اسالمي آستان قدس رضوي در سه هزار نسخه منتشر شـد.   بنياد پژوهش در 1392سال 

اسـت   گفتنـي هاست.  و نقشه ،گفتار، چهار فصل، نمايه، تصاوير ديباچه، پيش بر مشتملكتاب 
  ين كتاب سال رضوي برگزيده شد.اين كتاب در بخش سيره و تاريخ رضوي (خاندان) هفتم

رضـا راشدمحصـل، اسـتاد بازنشسـتة گـروه ادبيـات فارسـي        محمدقلم  ديباچة كتاب به
شناسـي   گفتـار بـه اهميـت و آسـيب     دانشگاه شهيد چمران اهواز، است. نويسـنده در پـيش  

تقدير و تشكر پرداخته است. فصل اول به شرح  و ي كتاب،معرفزادگان،  امام ةدربارپژوهش 
و چگونگي شهادت امام كاظم (ع)، نقل يازده روايت منقـول از   ،تصر زندگاني، فرزندانمخ

  ها اختصاص دارد. و بررسي بعضي از آن ،موسي و شش روايت منسوب به وي بن حسين
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 ،موسـي  بـن  حسـين خصوص مهـاجرت   هزادگان، ب داليل مهاجرت امام ، بهدومدر فصل 
مهـدي  محمد ة(نوشـت  ساري شهرستان مزارات و تشيع تاريخسپس از كتاب  ،پرداخته شده

موسي آمده است. نويسنده سپس بـه   بن حسينهاي  فقيه بحرالعلوم) مطالب مربوط به مدفن
نامة امـام رضـا (ع) بـه حـاكم      موسي در شيراز، نقد بن حسينبررسي روايات پيرامون دفن 

و درخاتمه داليل  ،موسي پرداخته بن حسينوتحليل مطالب كتب انساب دربارة  طبس، تجزيه
  موسي در طبس ارائه داده است. بن حسينبر دفن  مبني را خود

از آغـاز تـا اواخـر    ، موسـي در سـه دوره   بـن  حسـين در فصل سوم، تاريخچة آرامگـاه  
تا زمان نگـارش كتـاب بررسـي     1357و از  ،1357تا سال  مپنجم هجري، از قرن پنج  قرن
حقـي تـا    از دورة توليت خـانوادة متـولي   زاده امامسازمان و تشكيالت  ،چنين هم است. شده

هاي اين سازمان تا زمان نگارش كتـاب   واگذاري آن به آستان قدس رضوي و شرح فعاليت
شهرضـايي،    موسـي از بـاقي   بـن  حسـين بخش اين فصل سه شعر در مدح  آمده است. پايان

، دبير ديوان باشي علي منشيمحمد و ميرزا ،مالعلي متخلص به قنبر، از شاعران محلي طبس
طور مختصر به  شيباني طبس، است. در فصل چهارم به رسائل آخرين حاكمان خاندان عرب

وهوا،  تسميه، جمعيت، آب جغرافياي تاريخي طبس پرداخته است. موقعيت جغرافيايي، وجه
تـرين   گـري شهرسـتان مهـم    هاي زيارتي و گردش جاذبه و كشاورزي و معادن، محصوالت،

  ت.مطالب اين فصل اس
  

  نقد كتاب. 4
  هاي صوري و ساختار كتاب نقد ويژگي 1.4

هماننـد   طراحي جلد كتـاب ، و فونت و اندازة قلم آرايي استاندارد كتاب، قطع كتاب، صفحه
ديگر كتب اين انتشارات كامالً مناسب انتخاب شده است. كتاب با قلم مناسبي نوشته شده و 

شـود و   اي اماليي چنداني در متن ديده نميه و غلط است خوبي انجام گرفته آن به يشويرا
توان به  است. مثالً مي  جز چند مورد در متن رعايت شده بهتمام قواعد نگارشي و ويرايشي 

فهرسـت   ،چنـين  هماليه اشاره كرد.  در كلمات مضاف و مضاف» ي«جاي  استفاده از همزه به
  تفصيلي مطالب كتاب از نقاط قوت كتاب است.

نبود تصـاوير و   ،شود هاي تاريخي چندان رعايت نمي  كتاب تر بيشدر يكي از نكاتي كه 
بختانه يكـي از نقـاط قـوت     هايي است. خوش هاي مناسب و باكيفيت در چنين كتاب طرح
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هاي بسيار باكيفيت و رنگي است كه متناسب با مـتن و   اصلي اين اثر وجود تصاوير و طرح
 است صرفاً از مزار طبس تصاويري تهيه شدهاما در اين بخش  ،بر كيفيت كتاب افزوده است

شـد.   موسـي نيـز تهيـه مـي     بـن  حسـين كه بهتر بود تصاويري از ديگر مزارات منسوب بـه  
هاي آرامگاه است كه بهتر بود هريك  و پالن ،ها تصاوير، نقشه بر مشتملاين بخش  ،چنين هم

  آمد. در بخش مستقلي مي
شود كه در اين كتـاب   علمي محسوب مي هاي هاي بسيار مهم كتاب نمايه يكي از بخش

اشـخاص و   ةكه نمايـ  دارد» نمايه«يك نمايه با نام عمومي  فقط اما كتاب ،لحاظ شده است
هـا و قبايـل، آيـات، احاديـث، اشـعار،       گيرد و جاي خالي نمايـة گـروه   بر مي ها را در مكان
علـي   ثالً ميـرزا مـ  ،برخـي از اعـالم دوبـار درج شـده     چنـين،  همو... خالي است.  ،ها كتاب
كه بايد يـك بـار    است مجزا آمدهصورت  به) 158 :1392مهدوي  اخوانباشي دو بار ( منشي

برخـي از اعـالم    چنـين  هـم آمـد.   شد و صفحاتي كه اين نام آمده است درپي آن مي ذكر مي
 بـن  حسـين و نوادگان  ،يك از همسران، فرزندان هيچمثالً نام  ،اشخاص در نمايه درج نشده

 ،ها را ذكر كرده ه در منابع انساب و حديث درج شده و نويسنده در كتاب خود آنموسي ك
  در بخش نمايه نيامده است.

كتـاب بـر تعـداد     لينكتة ديگر دربارة شكل صوري و چهارچوب كتاب تقسيم حجم ك
 طـور  تا حجم كلي كتاب را بـه  است كرده كه نويسنده تالش هاي آن است. باوجوداين فصل

رسد چندان موفـق   نظر مي به ،شده در كتاب تقسيم كند گرفته اد فصول درنظرمساوي بر تعد
و فصل  است اختصاص داده خود بهصفحه از كتاب را  نوزدهنبوده است. مثالً فصل نخست 

 شود. مي صفحه را شامل 46و فصل سوم  ،صفحه 47 دومصفحه، اما فصل  سيزدهچهار فقط 

مستقيم فصل چهار كتـاب،   نداشتن ارتباط ،اردنكتة ديگري كه در ساختار كتاب وجود د
خللـي   هيچ ،اگر اين فصل حذف شود و جغرافياي شهرستان طبس، با موضوع كتاب است

طـبس شـهري كـه بـود     هاي مهمي نظير  كند. در كتاب به فهم ديگر مطالب كتاب وارد نمي
ي معرفـ تفصـيل بـه    بـه  )1385(امينـي  جغرافيـاي تـاريخي طـبس    ) و 1369دوست  (دانش

گري آن پرداخته شده است. تمام مطـالبي هـم كـه     هاي تاريخي و گردش شهرستان و جاذبه
هـاي اينترنتـي اسـت و     از تحقيقات جديد و سايت ،دهكرنويسنده در اين فصل گردآوردي 

 نگاري تحقيق نكرده است. صـحيح آن  اول تاريخ خود در اين زمينه با استفاده از منابع دست
ذكر  ،است تاريخ طبس نوشته شده ةزمين كه در ،را گفتار چند كتاب شبود كه نويسنده در پي

 دادند. ها ارجاع مي كاو دربارة تاريخ و تمدن طبس را بدان كرد و خوانندگان كنج مي
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ها چندان  كه ميزان نظم منطقي مطالب كتاب و چينش مطالب فصلاست  نكتة ديگر اين
در  هكـ  چنـان  ،ريختگـي اسـت   ار درهمچينش مطالب كتاب دچ ،طور كلي نيست. به مناسب

توان نظر نويسنده در يـك موضـوع را در يـك جـا ديـد. مـثالً مطالـب         بسياري موارد نمي
يـك   در فصـل  موسـي،  بن حسيننويسنده دربارة بررسي مزار كوفه، از مزارات منسوب به 

لـب  و در ذيل مطا ،) بدون عنوان مجزا45 ،42 همان:)، فصل دو (21 :1392مهدوي  اخوان(
نويسنده تمام كتاب را مطالعه  هاينظرديگري آمده كه خواننده مجبور است براي آگاهي از 

 ،»بيرونـي   فضـاهاي «در ذيل عنوان  ،است. مثالًهاي فرعي كتاب اندك  عنوان ،چنين همكند. 
نهـادي   ذيل عنوان فرعـي پـيش  كه بايد  اند سه تن از مشاهير مدفون در آرامگاه معرفي شده

 .ندگرفت قرار مي» في برخي از مشاهير مدفون در آرامگاهمعر«چون  هم

نبودن مطالب موجود در هـر   دست بندي كتاب وجود دارد يك نكتة ديگري كه در فصل
در فصل نخست كتاب عنوان  ،نداشتن عنوان با مطالب ذيل آن است. مثالً خواني فصل و هم

صفحه اشاره  در دو امام كاظم (ع)نامة مختصر  اما تنها به زندگي ،ذكر شده» نسب و خاندان«
در تيتر ديگري در همان فصل  ،چنين همبود. » پدر«كه عنوان صحيح آن  درحالي ،شده است
كـه   اسـت  موسي پرداختـه  بن حسيند لو زمان تو ،به مادر، محل» بررسي روايات«با عنوان 

در همين  ،چنين همبود.  بايد مي» دلمحل و زمان تو«و » مادر«تيترهاي صحيح و جداگانة آن 
موسـي   بن حسينكه با مبحث مدفن  است وتحليل حديثي پرداخته فصل، نويسنده به تجزيه

 هآن بود كه نويسنده در ذيـل بررسـي مـزار كوفـه، ازجملـ       خواني دارد. صحيح در كوفه هم
  كرد. موسي، حديث يادشده را بررسي مي بن حسينمزارات منتسب به 

ـ   ،كتـاب  سـوم در انتهاي فصل   ه تاريخچـة آرامگـاه و توسـعة آن درطـول تـاريخ     كـه ب
موسي سروده شده ذكر شده است. صـحيح   بن حسينسه شعر كه در مدح  ،دارد اختصاص

 را گـردآوري  زاده امامدربارة  شده آن بود كه نويسنده در فصلي جداگانه تمامي اشعار سروده
  صل ندارد. كرد. ذكر اين سه شعر در اين فصل سنخيتي با ديگر مطالب اين ف مي

صحيح آن بود كه كتاب در سـه فصـل    ،براساس اطالعات موجود در كتاب ،درمجموع
 ؛موسي و بررسـي مـزارات منتسـب بـدو     بن حسين شخصيت ،شد: فصل نخست تنظيم مي

موسي كه البتـه نيـاز بـود     بن حسينمدايح  سوم،فصل  ؛موسي بن حسينآرامگاه  ،دومفصل 
 كتاب پيوسـتگي بسـياري   يفصل يك و دوشد. مطالب  يباره گردآوري م تمام اشعار دراين

تـر   پـيش ه ك چنانشد.  دارد و صحيح آن بود كه اين دو فصل در قالب يك فصل تدوين مي
  شود.  كتاب ندارد و الزم است حذفمطالب فصل چهار ارتباط مستقيمي با  ،اشاره شد
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ي كتـاب و  از ديگر مزاياي كتاب معرفي مناسب آن در پشت جلد است كه سـيماي كلـ  
سفانه يك اشتباه ويرايشي دارد كـه  أاما مت ،شناساند خوبي به مخاطب مي چهار فصل آن را به

» شناسـان  نسـب «كـه درسـت آن   » شناسان نسابه«كه نوشته  است بايد اصالح شود و آن اين
  ) به پشت جلد سرايت كرده است.67 همان:است. البته اين اشتباه از متن كتاب (

  
 كتاب نقد محتوايي 2.4

 مزاياي كتاب 1.2.4

سو، منابع اندكي  ازيك .روست هموسي با مشكالت عديده روب بن حسينمطالعه درخصوص 
تحقيقـات جديـد نيـز عمومـاً بـه       ،ديگـر  رس است و ازسوي دست دربارة اين موضوع در
د ان گراني كه در اين زمينه تحقيق كرده اند. تقريباً پژوهش ديگر پرداخته بازنويسي مطالب يك

انـد و نويسـندة حاضـر نخسـتين      موسي عاجز بـوده  بن حسينجانبة زندگاني  از مطالعة همه
 بن حسيناز  را جامع تاحديتصوير  است است كه با نگاه انتقادي به منابع موفق شده فردي

موسي ارائه دهد. نويسندة كتاب تالش زيادي انجام داده اسـت كـه پاسـخي منطقـي بـراي      
ق بـوده  فـ موسي ارائه كند و در موارد زيادي هـم مو  بن حسينارة بسياري از مجهوالت درب

 هاي منابع به نكات نـو و تـازه رسـيده    است. نويسنده از خالل بررسي و تدقيق در گزارش
در موارد زيادي ذهن مخاطب را  كم دستهاي او در اين تحقيق كم نيست.  و خالقيت است

قبـول   ادعا كرد نويسنده نخستين اثـر قابـل  توان  دارد. مي مي به تدبر در بعضي موضوعات وا
  موسي را ارائه كرده است. بن حسين ةدربار

هاي شخصي، نويسـندة   گذاري طرفي علمي و ارزش لحاظ بي به ،كه  است نكتة ديگر اين
كه امكـان داشـته از    طرفي را در مباحث رعايت كرده و تاجايي بودن بي كتاب باوجود طبسي

موسي را بررسي كرده اسـت.   بن حسينبا زباني خنثي مزار دقيق  دور بوده و داوري به ارزش
 تـر  بـيش داري و متانت در بررسي مزارات معموالً موضوعي است كه از چشم  اين خويشتن

اما اين اثر تا اندازة زيادي در مهار اين  ،دور مانده زنند به نويسندگاني كه در اين زمينه قلم مي
  ق بوده است.فكشش دروني مو

  هاي كتاب كاستي 2.2.4
مهـدوي در مـواردي كـه ذكـر شـد و برخـورداري از        بودن كتاب اخـوان مند ارزشباوجود 
موسي، اشكاالت متعددي در كتاب وجود دارد كـه درادامـه    بن حسينهاي نو دربارة  تحليل
 .شود اشاره مي ها بدان
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  جاي خالي پيشينة پژوهش و نقد منابع 1.2.2.4
پيشـينة   ،رسـاند  منـدبودن آن را مـي   حقيقي بديع و روشيكي از موضوعاتي كه در هر ت

تر موضوعي است كه هيچ پژوهشي  تحقيق است. اهميت اين بخش به آن دليل است كه كم
 ، جاي پيشينة پژوهش خالي). در كتاب94: 1386تواني  دربارة آن انجام نشده باشد (ماليي

اين مطلب درحالي است است. ه كردنمطلب چنداني در اين خصوص ذكر  نويسنده است و
موسي تأليف يـا تـدوين شـده     بن حسينكه پيش از اين كتاب چندين كتاب و مقاله دربارة 

مـثالً در ميانـة    ،ها الي فصل هموردي در البصورت  بهاست. تنها نويسنده در بعضي موارد و 
در  كه الزم بود درحالي ،به نقد بعضي از تحقيقات جديد پرداخته است ،66كتاب در صفحة 

شد. نويسنده، درصـورت ارائـة    بخش مستقلي در آغاز كتاب به پيشينة پژوهش پرداخته مي
هاي كار خود را  ها و نوآوري چنين مطالعاتي و ذكر نقاط قوت و ضعف آن منابع، برجستگي

  ساخت. روشن مي
شناسي، كتاب مفيد است و منابع ذكرشده نيز موضوع موردبحث نويسنده را  لحاظ منبع به

از برخي از منابع اصلي و معتبر در موضوع موردبحث استفاده  ،دهد. البته خوبي پوشش مي به
گيري از همة منابع اصلي مربوط بـه   رود چنين متني با بهره كه انتظار مي درحالي ،است نشده

 ائه شده باشد تـا خواننـدگان مبتـدي   ها ار موضوع نوشته شده و در منابع نيز مشخصات آن
دسـت   موضوع موردمطالعـة خـود مطـالبي بـه    به  توانند راجع ها مي دام كتاببدانند كه در ك
االنوار في نسب آل ، تاريخ اهل بيت نقالً عن االئمههاي معروف و معتبري چون  آورند؛ كتاب
كتاب المعقبـين مـن ولـد االمـام     ، تذكرة الخواص من االمة بذكر خصائص االئمه، النبي المختار
، النفحة العنبرية في انساب خيرالبريه، سراج االنساب، في انساب الطالبيينالمجدي ، اميرالمومنين

حلية االولياء و ، تاريخ بغداد، علل الشرايع، بصائرالدرجات، قرب االسناد، جمهرة انساب العرب
 ،نـد ا كه حاوي اطالعات مهمي دربارة موضوع كتاب، فضائل اميرالمومنين و ،طبقات االصفياء
اول در كتـاب وجـود نـدارد.     نقد منابع دسـت  ،چنين هممغفول مانده است. از ديد نويسنده 

  پرداخت. مي منابع و پيشينة پژوهش شايسته بود نويسنده در فصل مستقلي به نقد
ها مطلبي نقل كـرده   نويسنده هيچ توضيح اجمالي دربارة نويسندگاني كه از آن ،چنين هم

ا نيز ذكر نكرده و همگي را به آگـاهي تـاريخي   ها ر حتي سال تولد يا وفات آن ،ارائه نكرده
اهل  مخاطبان واگذار كرده است. شايد براي اهل تاريخ چندان ضروري نباشد، اما براي غير

 دهد. دست نمي در اين زمينه به چنداني تاريخ اين كتاب آگاهي
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   رجال و حديث منابع از نويسنده اندك استفادة 2.2.2.4
 كـه در فصـل   حـالي  در ،وسي آغـاز كـرده  م بن حسينرا با مهاجرت  دومنويسنده فصل 

 و برادران حسين پرداخته است. خوانندة غيرمتخصص پس ،نخست به پدر، مادر، خواهران
پندارد كه اطالعات ديگري دربارة وي وجود نداشته كـه نويسـنده    مي دومورود به فصل  از

تبع آن بررسي مزارات منتسـب بـدو    به بالفاصله پس از بحث دربارة خانواده به مهاجرت و
 هـا بـوده   موسـي راوي آن  بن حسينوتحليل احاديثي كه  كه با تجزيه درحالي ،پرداخته است

كيفيـت ارتبـاط وي بـا امامـان      و اعتقادات،قيمتي از نوجواني، جواني،  اطالعات ذي ،است
ة چرايي مهـاجرت  نويسنده بدون بررسي اين مسائل بالفاصله دربارآيد.  دست مي زمانش به
پرداخـت تـا    كه بايد ابتدا به اين مسائل مهم مـي  درحالي ،موسي سخن گفته است بن حسين

  پرداخت. ذهن خواننده آماده شود، سپس به مهاجرت و چرايي آن مي
موسي را استخراج نكرده و  بن حسيننويسنده در فصل نخست تمام احاديث  ،چنين هم
بـن   موسـي  بـن  حسـين شمرده كه يازده روايـت را از  موسي هفده روايت بر بن حسينبراي 

موسي را مربوط به راوي ديگري بـا   بن حسيننام  بر مشتملجعفر (ع) دانسته و باقي اسانيد 
 مهـدوي، شـيخي   ). برخالف اخوان34–29 :1392مهدوي  اخوانتشابه اسمي دانسته است (

 ،تـر  بـيش براي آگـاهي  حديث دانسته است ( 27موسي را  بن حسينزازراني شمار احاديث  
نويسنده صرفاً در منابع انساب درپي  ،چنين هم ).178- 137: 1394زازراني   شيخي بنگريد به

 اسـت،  موسـي بـوده و از متـون حـديثي غافـل بـوده       بـن  حسينيافتن فرزندان و نوادگان 
؛ 56 ،1ج  :1409عـاملي   اند (حر كه در منابع حديثي نيز از فرزندان وي سخن گفته درحالي

از منـابع   ،كـه بايـد   گونه آن ،بايد گفت كه نويسنده ،). درمجموع32: 1401 قمي خزاز رازي
  حديثي استفاده نكرده است.

بـن   چـون احمـد   نويسنده از منابع رجالي نيز بهرة چنداني نبرده است. راويان مهمي هم
بن  راهيماببن  اسماعيلبن  محمدخالد برقي، بن  محمدعيسي اشعري رييس القميين، بن  محمد
واسطه  جعفر حميري بيبن  و عبداهللا ،اورمه قميبن  محمدجعفر مكني به ابوعلي، بن  موسي

خالـد  بن  محمدبن  ادريس، احمدبن  احمد بن حسيناند و محدثاني چون  از وي روايت كرده
 ،عقـده  سعيد معروف به ابنبن  محمدبن  احمد ،بندار قميبن  محمدبن  برقي، ابوالحسن علي

؛ 454- 452: 1394انـد (جنـدقيان    موسي باواسطه حديث روايت كـرده  بن حسينيز از ن... و
گشـاي حيـات    موسـي راه  بن حسين). بررسي راويان مهم 150- 147: 1394زازراني  شيخي
  موسي و شاگردان وي خواهد بود.  بن حسينعلمي 
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 ع تـاريخي هـا را از منـاب   تـوان آن  منابع رجالي و حديثي بايد توجه داشت كه مي ةدربار
كتب  نه صرفاً ،زيرا منبع تاريخي هر متني است كه بتوان از آن استفاده تاريخي كرد ،دانست

؛ 28–27: 1392؛ پـاكتچي  232–217، 197–196: 1398الـويري   بنگريد بـه رسمي تاريخ (
تـاريخي از منـابع حـديثي، رجـالي، ادبـي، لغـوي،        ةاستفاد ،). البته26- 20: 1391جعفريان 
درونـي   دانش تاريخ در نقد بيرونـي و نقـد   نظرهاي معمول در نيازمند دقت... و ،جغرافيايي
 بنگريـد بـه   ،تـر  بـيش ؛ بـراي آگـاهي   58–49: 1390حضـرتي   بنگريـد بـه  هاست ( گزارش
  ).1397  پاكتچي

  موسي بن حسينو وفات  لداشتباه در سال تو 3.2.2.4
شـدن   از زنـداني  ، يك سال پـيش ق 178موسي در سال  بن حسيننويسنده معتقد است 

شـمار آخـرين فرزنـدان     را دروي  سـبب، بـه همـين    است. كاظم (ع)، متولد شده امام
احاديـث  بـه   باتوجـه  ،كه  ). درحالي19: 1392مهدوي  اخواناست ( كرده (ع) ذكر كاظم امام

موسي، وي در دورة حيات پدرش، امام موسي كاظم (ع)، در دورة  بن حسينشده از  روايت
(بـراي  هجري متولد شـده اسـت    دومبرده و احتماالً در دهة شصت قرن  مي سر نوجواني به

  ). 219- 218: 1397باقري و ثنايي  بنگريد به ،تر بيشآگاهي 
اسـت    ق وفـات يافتـه   203سـال   در موسـي  بـن  حسيننويسنده معتقد است  ،چنين هم
نهـا منـابعي   ت ،و رجال ،). بايد گفت براساس منابع انساب، حديث68: 1392مهدوي  (اخوان
آورد  دست توان به موسي را نمي بن حسينسال وفات  ،اند موسي سخن گفته بن حسينكه از 

  و اين سخن نويسنده بدون اعتبار است.

 بودن برخي استنادات نويسنده ضعيف 4.2.2.4

ق 624  نامه از سال موسي در طبس وجود وقف بن حسينبر دفن  از داليل نويسنده مبني
هـا   نامه يك از وقف كه متن هيچ درحالي ،)115- 114، 79: 1392 مهدوي نبه بعد است (اخوا

موسـي   بـن  حسـين ها بـه   نامه دست آورد كه اين وقف كه بتوان از آن به است را ذكر نكرده
موسـي ذكـر شـده     بـن  حسينها نام  نامه كه در اين وقف برفرض اين ،چنين هماشاره دارند. 

صـرف   ،عـالوه  نيست. بـه موسي در طبس  بن حسين بر وجود مزار دليلي محكم مبني ،باشد
  است. ،پسر امام كاظم (ع) ،شود كه منظور حسين موسي دليل نمي بن حسينذكر نام 
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اي بـدين   نامه هايي كه نويسنده ذكر كرده وقف نامه تأمل در اطالعات وقف از نكات قابل
عيل گيلكـي در  چهار سهم از كل دوازده سهم روستاي جمز، توسط اميراسـما : «است شرح
ــال ــنايي   ق 726 س ــأمين روش ــراي ت ــامب ــه   ». زاده ام ــي ك ــدان اميرگيلك ــت خان ــد گف باي

ترين حـاكم آن   مذهب بودند نزديك به دو سده در طبس حكومت كردند كه مهم اسماعيلي
 مـؤثر ق) بوده كه جزو حاكمان مهـم و  500حدود  - 493حدود  حكاميراسماعيل گيلكي (

يادشـده   ةنامـ  ). سال وقف وقف50: 1326آشتياني  ت (اقبالشده اس زمانة خود محسوب مي
  ق است كه دو سده با زمان زندگاني اميراسماعيل گيلكي فاصله دارد.  726

ميـاه و اراضـي بشـرويه    «ه است: نويسنده دربارة ديگر موارد وقف شده نوشت ،چنين هم
بــراي  ق624ميرســيدعبدالحق گورســرخي در ســال ســط ســهم آب و اراضــي آن) تو  50(

 ق637ه. تمام روستاي ملوند توسـط ميرسـيدعبدالحق گورسـرخي در سـال     قمصارف متفر
فنجان آب  36دو قطعه زمين با «سپس چند خط بعد نوشته است: » م.دابراي تأمين غذاي خ

براي غذاي فقرا در  ق726در روستاي ديهِشك، توسط ميرسيدعبدالحق گورسرخي در سال 
وسيلة ميرسيدعبدالحق  ين وقف بهسومق با 624نخستين وقف بايد گفت سال » شب جمعه.
سالگي گورسرخي بدانيم و  سال فاصله است. اگر نخستين وقف را در پنج 102گورسرخي 

 است. بازهم پذيرش آن بسيار بعيد ،ي ويسالگ107ين وقف را سوم

موسـي در طـبس قـدمت آرامگـاه و      بـن  حسينبر دفن  ديگر داليل نويسنده مبني از
جــا نصــب بــوده و متعلــق بــه قــرن پــنج هجــري اســت  هــايي اســت كــه در آن بــهكتي

هايي كه نويسـنده بـدان اشـاره     نامه سان وقف هب ،). بايد گفت79- 78: 1392 مهدوي (اخوان
موسي  بن حسينهاي آن دليلي محكم بر وجود مزار  قدمت بناي آرامگاه و كتيبه ،است داشته

بلكـه   ،موسي نيز ذكر نشده اسـت  بن حسينها از  تيبهدر متن ك ،براين در طبس نيست. افزون
 ،موسي در طـبس اطالعـات منـابع انسـاب اسـت      بن حسينترين دليل بر وجود مزار  اصلي

موسي در طبس را برداشت كرد  بن حسينتوان دفن  چراكه از بررسي اطالعات اين منابع مي
  ).241: 1383عنبه  ؛ ابن219- 218: 1388طباطبا   (ابن

  هاي نويسنده بودن تحليل گسترش قابل 5.2.2.4
 ،نويسنده در بسياري موارد از تحليل محتوا بهره گرفته و نتايج مناسبي عرضه كرده است

 انجام آن خـودداري اما برخي از مطالب تحليلي كتاب امكان گسترش داشته كه نويسنده از 
ي ذكـر  تـر  بيشداليل توانست  مثالً در نقد نامة امام رضا (ع) به حاكم طبس مي است؛ كرده
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... و ،م از منابع تاريخي، رجالي، حديثيكدا هيچذكرنشدن نامة يادشده در  ،كند. براي نمونه
بـه نقـش    است. باتوجه نوشته شده چهاردهم قمريباشي كه در سدة  متقدم بر كتاب منشي
عهـد خليفـه،    ولـي  درمقـام  ،ن(ع) در دورة اقامـت ايشـان در خراسـا    برجستة امـام رضـا  

بـار   ولي جاي تعجب اسـت كـه اولـين    ،باشند  رود كه منابع متقدم از آن ياد كرده مي  ارانتظ
ميـان آورده اسـت (بـاقري و ثنـايي      ذكـري از آن بـه   چهاردهم قمريباشي در سدة  منشي
در هـيچ   ،حاكم طبس در زمـان مـأمون   درمقام ،زروامهربن  كه نام عامر ). يا اين215 :1397

ذكـر نشـده اسـت     چهاردهم قمـري  باشي تا سدة پيش از منشي منبع تاريخي و غيرتاريخي
 ).218  :(همان

صرفاً سه مزار را بررسـي كـرده و    ،موسي بن حسيننويسنده، از ميان مزارات منتسب به 
وي ارجـاع داده و خـود تحقيـق    پيرو فقيه بحرالعلوم بوده و بـه آثـار   ، دربارة ديگر مزارات

را بسيار مختصر بررسي كرده و در بررسي مزار شـيراز  مزار كوفه  ،است. از اين ميان  نكرده
جعفر (ع) به اين مزار پرداخته و درصدد آگاهي بن  موسي بن حسيننيز صرفاً به رد انتساب 

شـناس معاصـر،    كه نسب درحالي ،از هويت حقيقي شخصيت مدفون در مزار برنيامده است
اس اطالعـات منـابعي چـون    ظـاهراً براسـ   ،)ق1390- 1324(نجفـي   ةكـَمون سيدعبدالرزاق

بـن   اسـحاق  بـن  حسينموسي در شيراز را از آن  بن حسينقبر منسوب به االنساب المشجره 
الـدين گرگـاني در حاشـية خـود بـر       نوشـتة كمونـه، جمـال    موسي (ع) دانسـته اسـت. بـه   

را در شــيراز دانســته اســت  موســيبــن  اســحاق بــن حســينقبــر  االنســاب المشــجر  بحــر
 بنگريـد بـه   ،تـر  بـيش ؛ براي آگـاهي  58–57: 1392محسني  بنگريد به؛ 161: 1389  (كمونه

  ).58- 37: 1399باقري و ثنايي 
 45موسي در روستاي زِرگ، در  بن حسيننويسنده دربارة مزار  گفته شود كه است الزم

موسي، نيز تحقيق نكرده و در فصـل   بن حسينكيلومتري طبس، ازجمله مزارات منتسب به  
 اسـت:  هاي طـبس صـرفاً آن را معرفـي كـرده و نوشـته      معرفي جاذبه چهارم كتاب در ذيل

گونـه   جعفر اسـت، ولـي هـيچ   بن  موسي بن حسينبرخي اهالي معتقدند كه اين مزار مدفن «
 بـن  حسـين كند و همة منابع بر وجـود مـدفن    ييد و اثبات نميأدليل و مدركي اين ادعا را ت

كـه نيـاز بـود     درحالي ،)140- 139 :1392مهدوي  اخوان» (موسي در شهر طبس داللت دارد
  كرد. ارائه مي آن را كتاب دربارة شخصيت مدفون در اين مزار تحقيق و در فصل دوم

كه  درحالي ،اي نكرده است موسي در عراق اشاره بن حسيننويسنده به زندگي  ،چنين هم
را  دهد كه وي بخشي از عمـر خـويش   خوبي نشان مي موسي به بن حسيننگاهي به راويان 



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   18

 

 روايـات ايشـان را نقـل    ،دان كه به عراق رفته ،سر برده است و محدثان بزرگ قم در عراق به
موسي را نقل  بن حسينين روايات تر بيشابراهيم كه بن  اسماعيلبن  محمدخصوصاً  ؛كنند مي
موسـي حـديث    بـن  حسينكند و بنابه گزارش خطيب بغدادي در بغداد ساكن بوده و از  مي

  ).160: 1394زازراني  خيشنيده است (شي

 نامه ها و كتاب اشكاالت پاورقي 6.2.2.4

مانند صفحة  ؛اند ها آمده شده بدون نشاني و ارجاعي از منبع اصلي آن گاه مطالب طرح ـ
جاي ارجاع به منابع نخستين  الحوائج به هاي عبد صالح و باب كه در توضيح لقب 16

كه در  يا اين ،تحقيقات جديد، آمده است، از تشيع المعارفةدائر درو متقدم نشاني آن 
هنگام سخن از درخواست امام رضـا (ع) از خـواهران و بـرادران بـراي      ،40صفحة 

زاده، از  جاي ارجاع به منابع نخستين بـه كتـاب بـزرگ عـالم     نيز به ،پيوستن به ايشان
  تحقيقات جديد، ارجاع داده شده است.

هـا و مقـاالت    نامـه  هاي دانش سنده به مدخلنامه، نوي تبع آن در كتاب در پاورقي و به ـ
كـه صـحيح آن    درحالي ،ها و نشريات ارجاع داده نامه دانش خود بهبلكه  ،نداده  ارجاع

ارجاع به نويسنده يا نويسندگان آن مدخل يا مقاله است. اين درحالي است كه هنگام 
و نـام كتـاب و    دادن، نام خانوادگي نويسنده شيوة مرسوم ارجاع ها، به ارجاع به كتاب

  شمارة جلد و صفحه آمده است.
كدام برجسته نشده و برخي ايرانيك شـده و برخـي    هيچ ةنام ها در كتاباسامي كتاب ـ

  شناختي تمايزي ندارند. مشخصات كتاب ةو با بقي اند ديگر به همان شكل مانده
 ،را در ذيــل حمــداهللا مســتوفي ذكــر كــرده گزيــده تــاريخنويســنده  ،نامــه در كتــاب ـ

در  ،چنـين  همكرد.  كه بايد با نام خانوادگي نويسندة آن يعني مستوفي ذكر مي حاليرد
كه  درحالي است، ياد كرده» حمداهللا«از مستوفي صرفاً با عنوان  48متن كتاب صفحة 

سـون  «اي ايران را در ذيل كويره ،چنين همكرد.  بايد از نام خانوادگي وي استفاده مي
شـد:   كه بايد ابتدا نام خـانوادگي نويسـنده ذكـر مـي     يدرحال است، كرده ذكر »هدين

 ...». و  هدين، سون«

اما معرفي ايـن دو منبـع    ،است خطي و يك سند استفاده كرده ةنويسنده از يك نسخ ـ
 نيست.  نامه كامل و دقيق در كتاب
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نظيـر يكـي از    ؛نقل كرده ارجاعات آن را ارائه نكرده است چه آن نويسنده براي همة ـ
پسـري از اوالد  : «اسـت  ه بر نامة امام رضا (ع) به حاكم طبس ذكر كـرده اشكاالتي ك
 ،برادر امام رضا (ع) ،طور روشن اسمي از حسين نام حسين مفقود شده و به قريش به

رضـا اظهـري بـدان    محمدبار  ) كه نخستين64 :1392مهدوي  اخوان» (نيست ميان در
 ).142: 1347اشاره كرده است (اظهري 

، المقاالت والفرق دهد كه نويسنده در برخي موارد، مثالً نامه نشان مي مروري بر كتاب ـ
هـا مراجعـه    جـاي اصـل منـابع بـه ترجمـة آن      بـه  بطوطـه  ابن ةسفرنامو  ،الشيعة فرق
زبان  باره رجوع به منابع به كه الزمة يك كار پژوهشي جدي دراين درحالي ،است  كرده
  است. ،خصوصاً در منابع عربي ،اصلي

 ديگر اشكاالت محتوايي 7.2.2.4

اهـداف   ــ   گذاري مباحث مربوط به اهداف كتـاب  گفتار با عنوان شايسته بود در پيش ـ
هاي متمـايز ايـن    ، جزئي، شيوة پژوهش و تنظيم اثر، ضرورت و اهميت، ويژگيليك
  شد. روشني بحث مي به ـ  و... ،اثر

بـراي  «رده كـه  م كـاظم (ع) نقـل كـ   نويسنده سخني از شيخ مفيد دربارة فرزندان امـا  ـ
 فضيلت و منقبتي جداگانه و مشـهور  جعفر (ع)بن  يك از فرزندان حضرت موسيهر

). 244 ،2ج  :1413(مفيد » است و حضرت رضا (ع) در فضيلت مقدم بر ديگران بود
خدشـه   بارة فرزندان امـام كـاظم (ع) قابـل   اين تعبير شيخ مفيد در ،رسد نظر مي به

نداشتند. براي  لكرد برخي برادران خود رضايتز عمچراكه امام رضا (ع) ا ،باشد
آتش كشيد و اعمالي مرتكب شد كه  عباس را به هاي بني زيد در بصره خانه ،نمونه

بعضـي ديگـر از بـرادران آن     ،چنـين  همپي داشت.  نارضايتي امام رضا (ع) را در
پـس از   ،اسـت  موسي مشخصـاً ذكـر شـده   بن  نام عباسها  كه از ميان آن ،حضرت
هـاي پـدر و    امـوال و دارايـي   ابـت پدر نزد قاضي مدينه از امام رضـا (ع) ب  شهادت

عنوان جانشين خـود داده   اي كه امام كاظم (ع) به امام رضا (ع) به اختيارات گسترده
در توجيه عبـارت   ،دند از اختيارات وصي پدر بكاهند. لذاكرتالش  و بود، اعتراض

 فرزندان امام كاظم (ع) اسـت  تر بيشبهتر است گفته شود مقصود ايشان  ،شيخ مفيد
  ).72-71: 1394تلخستاني و گودرزي  (اشتري



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   20

 

 ومتن عربي  ، هماول را نقل كرده نويسنده در بسياري از موارد كه مطالب منابع دست ـ
كـه صـحيح آن اسـت كـه ترجمـة       درحالي است، ذكر كرده را هم ترجمة فارسي آن

  رقي.فارسي در متن كتاب بيايد و متن عربي در پاو
هـا اشـاره    امـه و تـاريخ وقـف آن   ن ي چنـد وقـف  معرفاجمالي به صورت  بهنويسنده  ـ

هـاي   نامـه  كه نيكوتر آن بود كه در فصلي مستقل يكايـك وقـف   درحالي ،است  كرده
يـك از   توجه اين اسـت كـه نويسـنده هـيچ     كرد. نكتة جالبآرامگاه را بازخواني مي

بلكه مقاالتي است كه گزارشي از آن  ،هامهناها را نديده و منبع وي نه وقف نامه وقف
اول توجـه نكـرده و بـه     نويسنده به منابع دست ،اند. درحقيقت ها ارائه كرده نامه وقف

 و تحقيقات جديد ارجاع داده است. دوم منابع دست

موسي، تنها به پنج تن از مشاهير مدفون در آرامگاه  بن حسيندر فصل سوم، آرامگاه  ـ
آن  از پـس و چـه   1357كه چه پيش از زلزلة شهريور سـال   حالي، دراست اشاره شده

تـوان بـه حاكمـان و     هـا مـي  جملـة آن  اند كـه از  جا دفن شده مشاهير بسياري در آن
ــرزا  منصــبان سلســلة محلــي عــرب  صــاحب  شــيباني طــبس مــثالً عمادالملــك، مي
بزرگان  )،67: 1385خان، سردار مكرم، همگي از حاكمان اين سلسله (اميني  ابوالقاسم

اشاره كرد. الزم بود حداقل در جدولي نام اين افراد ... و ،شهر، شهداي جنگ تحميلي
  شد. ذكر مي

گيري  بهره ،ويژه در حوزة علوم انساني و تاريخ به ،هاي مثبت آثار علمييكي از جنبه ـ
زبان غيرنوشتاري  گفتن به و سخن ،هاي هندسي از ابزاري چون جدول، نمودار، طرح

د كرگونه از آثار مشاهده  توان در اين هايي كه مي هاي اين اثر و نقصان ضعفاست. از 
ي فرزندان و معرفويژه نويسنده درخصوص  به ؛نويسنده به اين موارد است توجهي بي

اي استفاده كند و  نامه هاي هندسي شجره توانست از طرحموسي مي بن حسيننوادگان 
 بـن  حسـين تـري از فرزنـدان و نوادگـان    واضحبا زبان غيرمتني بيان دارد تا به درك 

موسـي و   بـن  حسـين ي مزارات منسوب بـه  معرفدر  ،چنين همنمون شود.  موسي ره
توانست از جدول استفاده كند و بـا   مي ،ها نيز هويت حقيقي شخصيت مدفون در آن

 زبان غيرمتني سخن خويش را بيان كند.

من الموسويين، و   قوم يقولون: انّهم و بالطبسين« كتاب اين عبارت عبيدلي 68 فحةدر ص ـ
كـه   اسـت  به اين شكل ترجمه شده )436- 338: 1413(عبيدلي  »انّهم من ولد المفقود



 21   )سعيد طاوسي مسرورو  د باقريممح( ... بن موسي (ع) حسينبررسي كتاب 

 

ايـن  ». ها از فرزنـدان مفقودنـد   در طبس گروهي معتقدند كه از موسويين هستند؛ آن«
نـه   ،زيرا انتساب به مفقود هم موردادعاي آن افراد بوده اسـت  ،ترجمه درست نيست

 نويسنده از اين عبارت نتيجه گرفتـه  ،كه عبيدلي خود آن را پذيرفته باشد. درادامه ينا
ولي ربط منطقـي   ،موسي در طبس داراي تاريخي كهن است بن حسينكه بقعة  است

طباطبا  توانست از عبارتي كه ابن نويسنده مي. بين اين جمله و اين نتيجه وجود ندارد
زيرا ظاهراً اين جملـه   ،اي بگيرد چنين نتيجه است شتهنو الطالبية منتقلة) در ق449 د(

ترين  قديمي» موسي الكاظم المقيم بطبس و مات هناك وقبره بها بن حسينيقولون: ال«كه 
 بيان شده» يقولون«با قيد موسي در طبس است كه البته چون  بن حسيناشاره به مزار 

 باشد. طباطبا قرار گرفته  نيست كه موردپذيرش ابن معلوم ،است

 بحرالعلوم مراجعه نوشتة فقيه تاريخ تشيع و مزارات شهرستان سارينويسنده به كتاب  ـ
 كـه  ،يـزد   استان ـ  نهزار مزار ايرااما به كتاب  ،كرده و از آن بسيار استفاده كرده است

ترين نقايص كـار   و اين يكي از مهم است مراجعه نكرده ،نوشتة همين نويسنده است
موسي در  بن حسينرالعلوم در اين اثر مفصل به مزار منسوب به بح زيرا فقيه ،اوست

 ). 73- 58: 1389بحرالعلوم  طبس پرداخته است (فقيه

... و ،شايسته بود توضيح كلمات تخصصي معماري مانند ازاره، ساقه، مقرنس، تـرنج  ـ
  شد. در پانوشت ذكر مي

 گرفت.  يها صورت م گذاري اسامي و امكنة خاص و كتاب شايسته بود اعراب ـ

 هـاي كتـاب   تـوان از ضـعف   گيري در پايان كتاب را مي نبودن قسمتي با عنوان نتيجه ـ
بندي كلي درمورد برخـي   شود مخاطب در برخي موارد به جمع دانست كه باعث مي

 نهاد پژوهش است. كتاب فاقد پيش ،چنين هممباحث مطرح در كتاب نرسد. 

  
  گيري نتيجه. 5

 بـن  حسـين هاي متعـددي پيرامـون    هاي دور به پژوهش از سال كه گران ايراني بااين پژوهش
كتابي جامع در اين حوزه نگاشته نشده بود. اين خـأل محسـوس را    ،اند موسي (ع) پرداخته

نـوعي پـر    مهدوي به تأليف علي اخوان موسي، زندگاني، شخصيت، آرامگاه بن حسينكتاب 
بايسـت ارج نهـاد كـه آثـار      ان را مـي نهادن نويسنده در اين ميـد  گام ،روي ينازا .كرده است

دهد. از نظر  ي به مخاطب ميمند ارزشعات طالبسياري در اين زمينه مطالعه كرده است و ا
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طور كلي ويراسـتاري   هاي معدود، به جز كاستي ،شكلي، كتاب با قلم مناسبي نگاشته شده و
نگـاري و   خوبي انجام گرفته و قواعد ويرايشـي در آن رعايـت شـده اسـت. حـروف      آن به

قاعـده انجـام    نسـبت خـوب و بـه    آرايـي آن بـه   صحافي كتاب نيز مطلوب است و صـفحه 
توان به جاي  جمله مي  آن شود كه از مشاهده مي يهاي حال، در كتاب كاستي است. بااين  يافته

خالي پيشينة پژوهش و نقد منابع در كتاب، استفادة اندك نويسنده از منابع حديث و رجال، 
بـودن بعضـي اسـتنادات نويسـنده،      موسـي، ضـعيف   بن حسينسال تولد و وفات اشتباه در 

نامه اشاره كرد. اميد است  ها و كتاب هاي نويسنده، اشكاالت پاورقي بودن تحليل گسترش قابل
بر كمك به نويسنده براي بازنگري و تكميل كتاب خود، محـل رجـوع    عالوه ،كه اين مقاله

جعفر (ع) و مـزار  بن  موسي بن حسين ةقصد پژوهش دربارگراني باشد كه در آينده   پژوهش
  منسوب به وي در طبس را دارند. 

  
  نامه كتاب

 خرسـان،   دحسـن يس يمهدمحمدديس كوشش به ،الطالبية منتقلة)، 1388( ناصربن  ميابراه ،طباطبا ابن
 .الحيدرية المطبعةنجف: منشورات 

 ،ييرجـا  يدمهديس قيتحق ،طالب ابي آل انساب في عمدةالطالب)، 1383( احمد نيالد جمال عنبه، ابن
 .ينجف يمرعش اهللا تيآ ةخان كتابقم: 

 ،زائـر ، »(ع) يموسـ  بـن  حسين ياز زندگ يگزارش ر؛يدر كو يا ستاره«)، 1382( يعل ،يمهدو اخوان
  .109  ش

 اديـ مشـهد: بن  آرامگـاه،  شخصيت، زندگاني، الكاظم؛ موسي بن حسين)، 1392( يعل ،يمهدو اخوان
  .ياسالم يها پژوهش

 ،»(ع) الكـاظم  يموس بن حسين به منسوب ياه آرامگاه رامونيپ يكنكاش«)، 1395( يعل ،يمهدو اخوان
 دانشـگاه : مشـهد  ،يمجتهـد  يمهـد  دكتـر  اهتمام به ،يليجل يدكتر مهد ةيادنام ،جميل ذكر در:

  .مشهد يفردوس
(ع)  يموس بن حسين اتيروا و تيشخص يواكاو«)، 1394( يگودرز ميابراه و ريام ،يتلخستان ياشتر

 موسـي  بـن  حسـين  محوريـت  با زادگان امام ملي كنگرة برگزيدة مقاالت همجموع در: ،»منابع در
 .انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،)ع( الكاظم

 .34و  33 ش ،قدس آستان ةنام، »طبس ةزاد امام«)، 1347( رضامحمد ،ياظهر

 .9، ش 3 س ،ادگاري ،»يخيتار قاتيتحق«)، 1326( سباع ،يانيآشت اقبال
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 سمت. ،حوزه و دانشگاه پژوهشگاه: تهران ،قم ،انيعيش ياجتماع خيتار)، 1398( محسن ،يريالو

 .3 ش، 3 س ،زائر ،»يفرهنگ راثيمطبس وارث «تا)،  برقي (بي سعيد اميني، محمود و

 .كوروشين: زدي ،طبس يخيتار يايجغراف)، 1385( محمود ،ينيام

، »(ع) كـاظم  امـام  فرزنـدان  از تـن  پنج حال شرح«)، 1390( يسيدياسين زاهد رضا ومحمدباراني، 
 .12 ش، 5س  ،خيتار سخن ةنام فصل

امام رضـا (ع) بـه حـاكم     ةنام ييو محتوا يسند يبررس«)، 1397( ييثنا درضايو حم محمد ،يباقر
  .22 ش ،يفرهنگ رضو ةنام فصل، »طبس

 بـن  حسـين  زاده امـام دفـن   ةدربـار  هـا  گـزارش  ياوواك«)، 1399( ييثنا درضايو حم محمد ،يباقر
  .32 ش ،يفرهنگ رضو ةنام فصل ،»رازي(ع) در شيموس

ـ و و ميتنظـ  ،خيتـار  يشناس روش)، 1391( احمد ،يپاكتچ  دانشـگاه : تهـران  ،يزارعـ  صـالح  شيراي
 (ع).  صادق  امام

 (ع).  صادق امام دانشگاه: تهران ،متن نقد)، 1397( احمد ،يپاكتچ

 .علمتهران:  ،عهيش امامان ياسيس يفكر اتيح)، 1391( سولر ان،يجعفر

 حضـور  دوران در الكـاظم  يموس بن حسين يثيحد يعلم گاهيجا«)، 1394( يمهدمحمد ان،يجندق
 يموسـ  بـن  حسـين  تيمحور با زادگان امام يمل ةكنگر ةديبرگز مقاالت همجموع در: ،»تيب اهل

 .انتشارات و چاپ سازمان: تهران ،)ع( الكاظم

 .تيالب آل ةموسس: قم ،عهيالش وسائل)، 1409( حسن بنمحمد ،يعامل رح

و انقـالب   ينيامام خم ةپژوهشكد: تهران ،يشناس خيتار در پژوهش روش)، 1390( حسن ،يحضرت
 .ياسالم

ـ  الـنص  يف االثر يةكفا)، 1401( محمدبن  يعل ،يقم يراز خزاز ـ  ةاالئمـ  يعل  قيـ تحق ،عشـر  ياالثن
 .داريب: قم ،يمركوهك ينيحس فيعبداللط

 .كشور يفرهنگ راثيم سازمان: تهران ،بود كه يشهر طبس)، 1369( عقوبي دوست، دانش

 .نا يب: جا يب ،هاشم يبن ةشد گم)، 1384( رضامحمد دهدست،

 در: ،»نيقيجعفـر در كتـب فـر   بـن   يموس بن حسين اتيروا يواكاو«)، 1394( داود ،يزازران يخيش
: تهران ،)ع( الكاظم يموس بن حسين تيمحور با زادگان امام يمل ةكنگر ةديبرگز مقاالت همجموع
 .انتشارات و چاپ سازمان

  .ياالعلم: روتيب ،الملوك و االمم خيتار)، 1403( ريجربن  محمد ،يطبر
 نشر. ، مشهد: به(ع) ستارة پرفروغ آسمان كوير موسي بن حسين)، 1377زاده، بزرگ ( عالم

، »(ص) در طـبس  امبريـ از سـاللة پ  يادگاريبرادر امام رضا (ع)؛ «)، 1378- 1377( بزرگ زاده، عالم
 .11، ش 5 س ،زائر
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: امـور فرهنگـي آسـتانة مباركـة حضـرت      طبس ،ريكو افق در ريمن ينور)، 1382زاده، بزرگ ( عالم
 (ع). الكاظم موسي بن حسين

 ،يمحمـود  مكاظمحمـد  قيتحق ،االعقاب يةنها و االنساب بيتهذ ،)1413( محمدعبيدلي، ابوالحسن 
 .ينجف يمرعش اهللا تيآ ةخان كتاب: قم

  .وثوق: قم ،زدي استان ـ  رانيا مزار هزار)، 1389( يمهدمحمد بحرالعلوم، هيفق
 ةترجمـ  ،نيتـابع  و صـحابه  بزرگـان  و امبريـ پ پـاك  خاندان يها آرامگاه )،1389( عبدالرزاق كمونه،

 .يرضو دسق آستان ياسالم يها پژوهش اديبن: مشهد ،يصاحب يعبدالعل

 قم: زائر.  ،ساوه درخشان ديخورش)، 1392( يمصطف ،يمحسن

ــروز ــان يم ــماع ،يازوارق ــن  لياس ــب ــر)، 1409( نيحس ــ يالفخ ــاب يف ــالب انس ــتحق ،نييالط  قي
 .ينجف يمرعش اهللا تيآ ةخان كتاب: قم ،ييرجا  يدمهديس

 يرسول  هاشم شرح و ترجمه ،العباد يعل اهللا حجج ةمعرف يف االرشاد)، 1346( محمدبن  محمد د،يمف
 .هياسالمتهران:  ،يمحالت

 .ديمف خيش ةكنگر: قم ،العباد يعل اهللا حجج ةمعرف يف االرشاد)، 1413( محمدبن  محمد د،يمف

 .ين: تهران ،خيتار در پژوهش روش بر يدرآمد)، 1386( رضا يعل ،يتوان ييمال

: يصـفو  عهـد  در آنـان  يفصـن  يزنـدگ  و وران شهيپبر كتاب  ينقد« )،1397( گرانيد و فر يوسفي
 علـوم  يهـا  برنامـه  و متون يانتقاد ةنام پژوهش ،»رانيا ياقتصاد ياجتماع خيتار در ييجستارها

  .10، ش 18 س ،يانسان


