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کتابخانه آیت اهلل مرعش���ی نجفی و با تحقیق محمدرضا انصاری قمی، 
بجابودن آن اصالحات معلوم شد.

که  در ابتدا اش���تباهات مربوط به حض���رت معصومه)س( و امام زادگانی 
ادعا می شود، بی واسطه اند می آورم و بقیه را در بخش بعدی ذکر می کنم.

امامزادگان بی واسطه
کتاب های ق���م پژوهی خب���ر از امام���زادگان بی واس���طه متعدد در  برخ���ی 
ق���م می دهن���د، ام���ا به نظ���ر می رس���د تنه���ا امام���زاده بی واس���طه حضرت 
معصومه)س( اس���ت. علت اصلی چنین اش���تباهی برخی نس���خه های 

کردم. که در مقدمه بدان اشاره  یخ قم است  تار

از حض���رت  امام���زادگان بی واس���طه غی���ر  گ���ر  ا ک���ه  اس���ت  توج���ه  قاب���ل 
یخ قم  گزارش آنها منحص���ر به تار معصوم���ه)س( نیز در قم بودن���د، عادتًا 
کهن دیگر نیز  کتاب های  نب���ود؛ چنان که دفن حضرت معصومه در قم را 

کرده اند. گزارش 

کاظم )ع(  فاطمه معصومه)س( دختر امام موسی 
کتاب ها و  ی���خ تول���د، ورود ب���ه قم و وف���ات: در س���ال های اخی���ر در  1. تار
تقویم ه���ا روز تول���د حضرت معصوم���ه را یکم ذی قعده س���ال 173ق روز 
ورود او ب���ه ق���م را 23 ربی���ع االول 201 و وفات را 10 ربی���ع الثانی 201 تعیین 
کرده اند و مراسمی به این مناسبت ها برگزار می کنند. روزهای دیگر را نیز 
کهن و مورد اعتماد هیچ روز و ماهی تعیین  گفته اند. حال آنکه در متون 

هر امر دینی که مورد توجه عموم مردم باشد، اما عالمان دین و پژوهشگران 
واقعی به آن کم اعتنایی کنند، ناراستی ها و خرافه ها به سرعت در آن راه 
می  یابند و گاه چنان جزء مس���لمات می ش���وند که کنارگذاشتن آنها بس 

دشوار شده و چه بسا مشکالت اعتقادی را به دنبال بیاورد.

کم توجه���ی فرهیخت���گان به امام زادگان زمینه س���از بروز خ���الف واقع ها و 
لغزش ها در معرفی امام زادگان ش���ده است. در این نوشتار، لغزش هایی 
ک���ه در معرفی امام���زادگان قم دیده ام را می آورم. منش���أ اصلی بخش���ی از 
یخ قم با  ی���خ قم اس���ت. تار اش���تباه ها، لغ���زش در بعضی نس���خه های تار
ی همان نس���خه مغلوط اس���ت و از آنجا  تحقیق جالل الدین تهرانی از رو
یخ  کتاب های دیگر راه یافته است. تار و از نس���خه های خطی مغلوط به 
قم، چاپ آستانه حضرت معصومه)س( نیز که در سال 1385ش چاپ 

ی همان نسخه مغلوط است. گرفت نیز از رو شد، صورت 

مقال���ه ای از اینجان���ب با عن���وان »عش آل محم���د« در کتاب های مرجع 
فرهنگبان1 و ش���ناختنامه قم2 به چاپ رس���ید. هنگام تدوین مقاله تنها 
نس���خه تحقیق جالل الدین تهرانی را در اختیار داش���تم. آش���فتگی های 
مت���ن حکایت از افتادگی هایی داش���ت؛ پس آن افتادگی ها را در کروش���ه 
ی کهن ترین3 نسخه آن از سوی  یخ قم از رو کردم. پس از چاپ تار جبران 

1. مرجع فرهنگبان، ج 1، ص 553 - 634.
2. شناختنامه قم، ج 2، ص 269 - 368.

یخ قم، انصاری، پیشگفتار، ص 64. 3. تار

مقــالــه
سیدحسن فاطمی 

چکیده: کم توجهی پژوهش���گران به امام زادگان، زمینه س���از بروز خالف واقع ها و لغزش ها در معرفی امام زادگان ش���ده است. نویسنده در نوشتار حاضر سعی دارد 

لغزش هایی را که در معرفی امام زادگان قم مش���اهده کرده، بیان دارد. به اعتقاد وی منش���أ اصلی بخش���ی از اشتباه ها، لغزش در بعضی نسخه های تاریخ قم است. 

از این رو، نویسنده ابتدا اشتباهات مربوط به حضرت معصومه )س( و امام زادگان بی واسطه و سپس لغزش ها درخصوص امام زادگان باواسطه را ذکر می کند.

امامزادگان قم، لغزش در معرفی امامزادگان، تاریخ قم.                                                                                                                                                       کلیدواژه: 

 لغزش ها در
 معرفی امام زادگان قم
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چگون���ه داللت بر عصمت حض���رت معصومه دارد؟ هر معص���وم را باید 
ام���ام دیگ���ر بر او نماز گذارد، اما چنین نیس���ت که هرک���ه را امام بر او نماز 

گذارد معصوم است.

که بر ه���ر معص���وم، معصوم دیگ���ر نم���از می خواند،   ای���ن قاع���ده 
ً
خامس���ا

مخصوص چهارده معصوم)ع( اس���ت ن���ه فرزندان آنه���ا، هرچند مقامی 
واال داشته باشند.

3. خواس���تگاری مأم���ون: گوین���د: مأمون ب���ه امام رضا)ع( دس���تور داد که 
بای���د ب���ه خواهرت فاطمه پیام دهی به خراس���ان بیای���د و او را به عقد من 
در آوری. امام)ع( نمی توانس���ت از دس���تور او تخلف کند و از سوی دیگر 
که مأمون به مرادش نخواهد رس���ید. پس به خواهر پیام داد  می دانس���ت 

که به خراسان بیاید.9

مطل���ب ف���وق، هیچ منب���ع قابل اعتم���اد ن���دارد؛ چنان که صاح���ب انوار 
کرده است. المشعشعین پس از نقل، آن را رد 

4. تعیین مدفن از سوی شتر: گفته شده که حضرت معصومه وصیت کرد 
که خوابید مدفن  گذارند و هرجا  که بعد از وفاتش، جنازه را بر فالن ش���تر 

او باشد،10 اما مدرک معتبر ندارد.

موسی مبرقع بن امام جواد)ع( 
مزار اصلی در چهل اختران را به موسی مبرقع نسبت می دهند، در حالی 
ی ب���ه ایران مهاجرت نکرد و این مزار ب���ه فرزند او محمد تعلق دارد.  ک���ه و
که  یخ قم تحقیق جالل الدین تهرانی بیش���تر موارد  به نظر می رس���د در تار
سخن از موسی مبرقع است، صحیح »محمد بن موسی« است. مقایسه 

یخ قم، اشتباه در ورود موسی به قم را نشان می دهد: دو چاپ از تار

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 215 - 216: تار

»دیگ���ر از س���ادات حس���ینیه س���ادات رضائی���ه از فرزن���دان ام���ام 
رض���ا)ع(، موس���ی ب���ن محم���د ب���ن عل���ی بن موس���ی الرض���ا)ع( 
یه که  صاحب رضائیه [اس���ت]...اول کس���ی که از سادات رضو
بقم آمدند از کوفه ابوجعفر موس���ی بن محمد بن علی بن موس���ی 
ب���ن جعفر)ع( ب���ود... ابوجعفر موس���ی بن محمد از قم بکاش���ان 
رفت... یکی دیگر از رؤس���ای عرب در عقب بیرون آمدن موسی 
بن محمد بن علی بن موس���ی از قم برس���یدند اهل قم را بس���بب 
کردن موس���ی [ب���ن] محمد بن عل���ی [بن] موس���ی توبیخ  بی���رون 
کردند پس رؤس���ای ع���رب را بطلب ابی جعفر موس���ی بن محمد 
ردند... چون عرب  بفرس���تادند تا شفاعت کردند و او را بقم باز آو
قم به ابی جعفر موس���ی بن محمد بن علی بن موس���ی)ع( پیغام 

که...« فرستادند 

9. انوار المشعشعین، ج 2، ص 275.
یسنده پس از نقل این ادعا، آن را رد می کند. 10. انوار المشعشعین، ج 2، ص 277. نو

نش���ده است و نیز سال تولد ایش���ان معلوم نیست. بنابراین عمر حضرت 
یخ قم همین  معصومه و روز ورود او به قم را نمی توان به دست آورد. در تار
که حضرت در س���ال 201 وارد قم ش���د و هفده روز بعد وفات  مقدار آمده 
یافت: »فاطمه بنت موس���ی بن جعفر)ع( در سنه احدی و مائتین )سال 
201( بطل���ب او )امام رضا ع( بیرون آمد، چون بس���اوه رس���ید بیمار ش���د. 
پرسید که: میان من و میان شهر قم چه قدر مسافت است؟... و )موسی 

بن خزرج( بسرای خود او را فرود آورد، و هفده روز در حیوة بود.«4

ی���خ تولد حضرت معصوم���ه، مرحوم علی اصغر  ب���ه دلیل معلوم نبودن تار
کمتر از 23 س���ال  فقیه���ی مدت عمر آن حضرت را نامعلوم دانس���ته، اما 
کاظم)ع( در س���ال 179 محبوس شد و تا آخر  ندانس���ته اس���ت؛ زیرا امام 

عمر زندان بود و وفات حضرت معصومه سال 201 اتفاق افتاد.5

یخ ق���م نماز و دفن حض���رت معصومه را به دو  2. نم���از و دف���ن: کتاب تار
صورت نقل می کند:

الف( پس از تغسیل و تکفین و نماز، موسی بن خزرج بدن حضرت را در 
کرد.6 زمین خود در بابالن دفن 

کردند که چه کسی بدن  ب( پس از تغس���یل و تکفین، آل سعد اختالف 
کند.  را دفن 

ی���خ ق���م چنین ادامه می ده���د: »در میان این گفتگ���وی از جانب رمله  تار
ی مردم نهادند. چون بنزدیک جنازه  دو س���وار برآمدند، دهن بربسته و رو
فاطمه رسیدند، از اسب فرود آمدند، و بر فاطمه نماز کردند و در سرداب 
ک���ور بیرون آمدند و برنشس���تند و  کردن���د. پس از  رفتن���د و فاطم���ه را دفن 

که بودند«.7 که آن دو سوار  کس را معلوم نشد  برفتند و هیچ 

کنده پس از نقل مطلب فوق، نگاش���ته اس���ت: »چون  نویس���نده ان���وار پرا
مقام و منزلت معصومه بس���یار باال بوده، لذا توس���ط آن دو س���ید نقابدار 
یاد داده ش���د پدر و برادر بزرگوارش باشد غسل و نماز و دفن  که احتمال ز
ک���ه این داللت بر معصوم بودن آن معصوم���ه دارد، چرا چون امام  گردیده 

معصوم را جز معصوم دفن نمی نماید«.8

کجا به   ندانس���تیم نویس���نده س���یدبودن آن دو ش���خص نقاب���دار را از 
ً
اوال

دست آورد؟

یخ قم تنها سخن از نماز و دفن است نه غسل.  در تار
ً
ثانیا

ک���ه از دنیا م���ی رود، امام معص���وم دیگر ب���ر او نماز   هرام���ام معص���وم 
ً
ثالث���ا

می خواند نه اینکه دفن هم می کند.

کاظم)ع( و امام رضا)ع( باش���ند،  که آن دو ش���خص امام   به فرض 
ً
رابع���ا

یخ قم و جالل الدین تهرانی، ص 213. یخ قم، انصاری، 565 - 567 تار 4. تار
یخ مذهبی قم، ص 99. 5. تار

یخ قم، انصاری؛ ص 566. 6. تار
یخ قم، انصاری، ص 568 - 569. 7. تار

کنده، ص 157 - 158. 8. انوار پرا

لغزش ها در معریف امام زادگان قم
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بقم آمدند و بعقب ایشان بریهه دختر موسی بیامد و ایشان بمقبره بابالن 
که قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر)ع( است مدفون اند«. آنجا 

ی���خ ق���م، جالل الدین تهران���ی، صفحه 214 در جای دیگ���ر، ام محمد  تار
ک���رده، ن���ه دخت���ران ام���ام  و میمون���ه را دخت���ران موس���ی مبرق���ع معرف���ی 
جواد)ع(:»چ���ون پ���س از وفات فاطم���ه، ام محمد دختر موس���ی رضائیه 
وف���ات یاف���ت، او را در جن���ب قبر فاطم���ه دفن کردند و پ���س ازو خواهر او 

کردند«. میمونه ابنة الرضائیه و او را نیز هم آنجا دفن 

ینب نیز دختر موس���ی مبرقع معرفی  و در صفح���ه 217 افزون بر میمونه، ز
که این یکی از نش���انه های آش���فتگی مت���ن اس���ت: »میمونه دختر  ش���ده 
که بقبه  کردند و این قب���ه  موس���ی وفات یاف���ت او را بمقب���ره بابالن دف���ن 
ینب موسی  فاطمه)ع( مالصق است بر سر تربت او بنا کردند و خواهر او ز

گرفت«. ازو میراث 

یادآوری
الف( در منابع دیگر این سه نفر دختران امام جواد)ع( معرفی نشده اند.14 
ی���خ ق���م جالل الدین تهران���ی، صفح���ه 201 وقتی نام  مهم ت���ر اینک���ه در تار
فرزن���دان ام���ام جواد)ع( را ذک���ر می کند، تنه���ا از این دختران ن���ام می برد: 

خدیجه و حکیمه و ام کلثوم.

یخ قم جالل الدین تهرانی، ص 216 می خوانیم: »... اول کسی  ب( در تار
کردند، موسی بن محمد بن علی بن موسی بود و  که بدین س���رای دفن  را 
ینب و میمونه دختران محمد بن علی بن موسی ازو میراث  خواهران او ز

گرفتند«.

قطعًا موس���ی مبرقع فرزند داش���ت و در این صورت ارث او به خواهرانش 
گر »موسی« را به »محمد بن موسی« تغییر دهیم، چنان که  نمی رسد، اما ا
در تحقیق انصاری، ص 582 چنین است، این مشکل برطرف می شود؛ 

زیرا محمد فرزنددار نشد و در نتیجه ارث او به خواهرانش رسید.

ی���خ ق���م جالل الدین تهران���ی، ص 215 - 216  ج( مت���ن چاپ ش���ده از تار
س���خن از موسی اس���ت و بدون تناس���ب در بین آن س���خن از محمد بن 
موسی پیش می آید و دوباره سخن از موسی به میان می آید. این تشویش 

مؤیدی دیگر بر تشویش متن است.

د( موس���ی مبرق���ع عموی جعف���ر کذاب اس���ت. بنابراین موس���ی به بریهه 
یخ قم  دختر جعفر کذاب محرم اس���ت و نمی تواند همسر او باشد، اما تار
کرده و  جالل الدین تهرانی، صفحه 216 او را همس���ر موسی مبرقع معرفی 
می گوید: »بریهه زن موس���ی بن محمد بن علی بن موس���ی وفات یافت و 

کردند«. بجنب مشهد او او را دفن 

14. ر.ک ب���ه: المج���دى، ص 323. ارش���اد، ج 2، ص 295. الش���جرة المبارک���ه، ص 92. النفح���ة 
العنبریه، ص 66.

یخ قم، انصاری، ص 574 - 579: تار

»دیگر از س���ادات حس���ینیه، [و] از س���ادات رضائی���ه، از فرزندان 
موسی بن محمد بن علی بن موسی الرضا)ع(، صاحب رضائیه 
یه، که بق���م آمدند از  [اس���ت]:... اول کس���ی که از س���ادات رضو
کوف���ه ابوجعف���ر محمد بن موس���ی بن محمد بن علی بن موس���ی 
بن جعفر)ع( بود... ابوجعفر محمد از قم بکاش���ان رفت... یکی 
دیگ���ر از رؤس���ای عرب در عق���ب بیرون آمدن محمد بن موس���ی 
از قم برس���یدند اهل قم را بس���بب بیرون کردن محمد بن موس���ی 
توبی���خ کردن���د. پس رؤس���ای ع���رب را بطلب اب���ی جعفر محمد 
ردند... جون عرب  بفرس���تادند تا شفاعت کردند و او را بقم باز آو

که...« قم به ابی جعفر محمد بن موسی پیغام فرستادند 

یخ ق���م جالل الدین تهرانی، ص 216،  جالب آنکه چند س���طر بعد در تار
مانند تحقیق انصاری، ص 281 سخن از محمد بن موسی است:

»محمد بن موسی بقم مقیم بود و از آنجا بجایی دیگر نرفت تا آنگاه که او 
را وفات رسید در شب چهارشنبه روز آخر ماه دی هشت روز از ماه ربیع 
اآلخر مانده س���نه ست و تس���عین و ماتین هجریه )س���ال 296( و او را در 

کردند«. که الیوم مشهورست بمشهد او دفن  که معروف بود بدو  سرایی 

کنیه محمد بن موسی است،11 نه موسی. نکته اینکه »ابوجعفر«، 

یخ قم، عده ای مهاجرت موسی مبرقع  به اس���تناد نس���خه های مغلوط تار
را ب���ه قم ثبت کرده اند12 و ع���ده ای دیگر مهاجرت فرزند او محمد را به قم 

نوشته اند نه پدر او.13

زینب ام محمد و میمونه دختران امام جواد)ع(
ینب ام محمد و میمونه دختران امام  که ز گ���ون می خوانیم  گونا در منابع 
ج���واد)ع( در ج���وار حض���رت معصوم���ه)س( آرمیده اند؛ ح���ال آنکه آنان 
دختران موس���ی مبرقع بودند. منشأ این لغزش، برخی نسخه های مغلوط 

یخ قم است. تار

ی���خ قم، ج���الل الدی���ن تهران���ی، ص 216: »بع���د از او )موس���ی مبرقع(  تار
خواهرانش زینب و ام محمد و میمونه دختران محمد بن علی در طلب او 
از کوفه بقم آمدند و بعقب ایشان بریهه دختر موسی بیامد و ایشان بمقبره 

که قبر فاطمه بنت موسی بن جعفر)ع( است مدفونند«. بابالن آنجا 

یخ قم، انصاری، ص 581: »بعد از او )محمد بن موس���ی( خواهرانش  تار
کوفه  ینب و ام محمد و میمونه دختران موسی بن محمد در طلب او از  ز

11. ر.ک به: منتقلة الطالبیه، ص 253. التذکره فی االنساب المطهره، ص 115.
12. ر.ک ب���ه: بح���ار االن���وار، ج 50، ص 160 - 161. بدر مشعش���ع، »تحفة الفاطمیی���ن فی احوال قم و 

القمیین«، مجله شهاب، ش 38، ص 101 - 103. منتهی اآلمال، ج 3، ص 1810 - 1812.
الربی���ع، زه���ر   .138 ص  بهائ���ی،  ش���یخ  کش���کول   .253 ص  الطالبی���ه،  منتقل���ة  ب���ه:  ر.ک   .13 

 ص 208-207.
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گر  نظ���ر به اینکه قم در قرون اولیه، ش���هری شیعه نش���ین و عالم پرور بود، ا
فرزن���د ام���ام معصوم به قم می آمد، به روش���نی در کتاب ها ضبط می ش���د 
و از نگاه نسب شناس���ان پوش���یده نمی ماند، چنان ک���ه در مورد حضرت 

معصومه)س( چنین است.

علی بن جعفر)ع(
گر  گفتیم، نظر به عالم پرور بودن قم، ا که در معرفی ش���اه حمزه  همان گونه 
که���ن از او یاد می کردند.  عل���ی بن جعفر امام���زاده ای بالفصل بود، منابع 
کهن چنین اش���اره ای وجود ندارد، بلکه شاهدی بر نبود  نه تنها در منابع 
یخ قم آمده اس���ت: »اول  یم. در تار فرزن���دی از ام���ام صادق)ع( در ق���م دار
کس���ی از سادات حسینیه که بقم آمد، ابوالجن الحسین بن الحسین بن 

جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق)ع( بود«.18

ی���خ قم، فرزن���د امام ص���ادق)ع( به قم آم���ده بود،  گ���ر از نظ���ر صاحب تار ا
ابوالجن را اولین واردشونده به قم معرفی نمی کرد؛ بنابراین علی بن جعفر 
که واسطه ها افتاده یا اینکه مراد از »جعفر«  از امام زادگان باواسطه است 

امام صادق)ع( نیست.

امامزادگان باواسطه
ید بن محمد بن  ناصرالدی���ن علی بن مهدی بن محمد بن حس���ین بن ز
احمد بن جعفر بن عبدالرحمان بن محمد بطحانی بن قاس���م بن حسن 

ید بن امام حسن مجتبی )ع(  بن ز

یخ قم، انصاری، ص 556 و جالل الدین تهرانی، ص 211. 18. تار

ام���ا در تحقیق انصاری، صفح���ه 583 می خوانیم: »بریهه زن محمد بن 
کردند«. موسی وفات یافت و بجنب مشهد او، او را دفن 

زینب ام محمد دختر امام جواد)ع(
ینب دختر ام���ام جواد)ع(  ک���ه ز گفتیم  گذش���ته از آنکه ذیل عن���وان قبل 
نیس���ت، بلکه دختر موس���ی مبرقع اس���ت، در اثر اش���تباه در نسخه های 
ینب« و »ام محمد« سبب شده برخی این دو  یخ قم، حرف واو بین »ز تار
ی���خ قم انصاری، ص 581 می خوانیم:  ن���ام را برای دو نفر بپندارند. در تار
ینب و ام محم���د و میمونه  »بع���د از او )محم���د بن موس���ی( خواهرانش ز
دختران موس���ی بن محمد در طلب او از کوفه بقم آمدند و بعقب ایش���ان 
که قبر فاطمه بنت  بریهه دختر موس���ی بیامد و ایشان بمقبره بابالن آنجا 

موسی بن جعفر)ع( است مدفون اند«.

ینب« و »ام محمد«  در تحقیق جالل الدین تهرانی، ص 216 نیز میان »ز
که نامبردگان در جوار  حرف واو آمده اس���ت. در عبارت فوق آمده است 
یخ قم در صفحات قبل تر وقتی  حض���رت معصومه)س( مدفونند، اما تار
ک���ه از مدفون���ان در جوار حض���رت معصومه نام می ب���رد، فقط ام محمد و 
ینب نیست.15 از اینجا معلوم می شود  میمونه را ذکر می کند و سخنی از ز

ینب و ام محمد یک نفرند. که ز

در منتقل���ة الطالبی���ه نیز آمده اس���ت که: »وقتی محمد بن موس���ی از دنیا 
ینب و میمونه دختران موسی وارثان او بودند«.16 رفت، دو خواهرش ز

ناصرالش���ریعه هنگام یادک���رد از مدفونان در جوار حض���رت معصومه، ام 
ینب نام نمی برد.17 گانه از ز محمد دختر موسی را ذکر می کند و جدا

کاظم)ع( شاه حمزه فرزند امام 
یخ قم جالل الدین تهرانی، صفحه 216 و انصاری، ص 584 آمده  در تار
ک���رد و بمیدان  ک���ذاب( بقم اقامت  اس���ت: »یحی���ی صوفی )فرزند جعفر 
زکریای ابن آدم، بنزدیک مش���هد حمزة بن امام موسی بن جعفر)ع( وطن 

گرفت«. و مقام 

برخی با توجه به عبارت فوق، شاه حمزه در خیابان آذر را فرزند بی واسطۀ 
امام کاظم)ع( دانسته اند، اما به نظر اشتباه می آید. مطالعه بخش مربوط 
که بنای نویسنده بر آن بوده  یخ قم نشان می دهد  کتاب تار به سادات در 
گان���ه و با تفصیل امامزادگان بالفصل و مح���ل دفن آنها را معرفی  ک���ه جدا
کند، اما به معرفی ش���اه حمزه نپرداخته، بلک���ه هنگام بیان آدرس محل 
یخ  کرده است. ظاهرًا در نسخه های تار س���کونت یحیی، ذکری از حمزه 
ق���م اش���تباه راه یافته و چه بس���ا واس���طه ها می���ان حمزه و ام���ام کاظم)ع( 

افتاده اند.

یخ قم، انصاری، ص 570 - 571 و جالل الدین تهرانی، ص 214. 15. ر.ک به: تار
16. منتقلة الطالبیه، ص 254.

یخ قم، ناصر الشریعه، ص 79. 17. تار
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به نظر می رس���د انتس���اب بارگاه مورد بحث به احمد بن اس���حاق ترجیح 
دارد. البته نه احمد بن اسحاق اشعری که وکیل امام حسن عسکری )ع( 
ب���ود. حاج ش���یخ عباس قمی انتس���اب ای���ن قبر را به احمد بن اس���حاق 
کان ب���دون اظهار تردید،  ب���ن ابراهی���م احتمال داده22 و نویس���نده تربت پا

صاحب این مزار را احمد بن اسحاق بن ابراهیم دانسته است.23

بنابراین ظاهرًا نام و نسب واقعی امام زاده ای که به شاهزاده ناصر شهرت 
دارد چنی���ن اس���ت: احمد ابوعلی بن اس���حاق ابوعبداهلل ب���ن ابراهیم بن 

کاظم )ع(  موسی بن ابراهیم بن امام موسی 

یخ قم جالل الدین تهرانی آمده است: ابوعبداهلل حسین  بنابر آنچه در تار
ب���ن احمد موس���وی چنی���ن روایت کند: عربه���ای قم از ج���د او ابوعبداهلل 
کن ش���ود. او نی���ز پذیرفت و  اس���حاق بن ابراهیم خواس���تند که در قم س���ا
بسیار او را گرامی داشتند و اموالی را به او بخشیدند. در این شهر خداوند 

به او ابوعلی احمد و ابواحمد موسی و حسن و دختری دیگر داد.

 ابوعل���ی احم���د از قم به آوه رفت و با آل طلح���ه وصلت کرد و چند فرزند 
دیگ���ر نیز از او به دنی���ا آمد. پس از مدتی به قم بازگش���ت و از دختر صائغ 
پس���ری به ن���ام ابوعبداهلل حس���ین به دنی���ا آورد. همچنین در ق���م با دختر 
کرد و تا پایان عمر به آنچه از قم و آوه به او  کوکبی ازدواج  ابوالحسن علی 

می رسید قناعت می کرد.24

ابوالعب���اس احم���د ب���ن محم���د ب���ن حس���ین ب���ن علی ب���ن ام���ام زین 
العابدین )ع(

مدرس���ی طباطبایی اظه���ار می دارد که امامزاده احم���د میانی25 می تواند 
ی نسب او را  یخ قم معرفی شده اس���ت. و که در تار ش���خص فوق باش���د 

یخ قم جالل الدین تهرانی، ص 228 به صورت باال نقل می کند.26 از تار

لغزش
ی���خ قم برادر  ی���خ قم مبهم اس���ت، اما تار ن���ام اج���داد امام���زاده فوق در تار
حس���ین )پدرب���زرگ احم���د ابوالعب���اس( را ابوالحس���ن علی عال���م رئیس 
کتاب های  کرده اس���ت.27 با اس���تفاده از  ش���جاع فصیح دینوری معرفی 
که اجداد علی دینوری آمده، نس���ب  الش���جرة المبارکه و عمدة الطالب 
امام���زاده احم���د به ای���ن صورت درس���ت اس���ت: »احم���د ابوالعباس بن 
محمد بن حس���ین ابوالفضل بن حس���ن بن حس���ین بن حسن افطس بن 

علی اصغر بن امام سجاد)ع(«.28

22. منتهی اآلمال، ج 3، ص 1555 - 1556.
کان، ج 2، ص 103. 23. تربت پا

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 221 - 222. 24. تار
25. واقع در نزدیک امام زاده سیدعلی.

رقی. کان، ج 2، ص 92، پاو 26. تربت پا
یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 228. 27. تار

28. ر.ک به: الشجرة المبارکه، ص 192 و عمدة الطالب، ص 422.

در بازار قم در مدرس���ه واقع در محله س���ورانیک مدفون اس���ت.19 نس���ب 
ی در ش���مالی مس���جد امام حس���ن  ف���وق را به امام زاده ناصرالدین روبه رو

عسکری )ع( نسبت می دهند.

لغزش
در مورد این امام زاده دو لغزش وجود دارد:

ی���خ درگذش���ت ام���ام زاده  کتاب ه���ای معاص���ران، تار ال���ف( در برخ���ی 
که بنای  ناصرالدین، س���ال 828 ضبط ش���ده اس���ت. چند س���ال پیش 
کردند. دست کم به  یخ را بر سنگ قبر حک  امام زاده تجدید شد، این تار

یخ اشتباه است: دو دلیل این تار

اول اینک���ه در علم انس���اب در هر قرن به طور متوس���ط س���ه واس���طه را در 
یخ درس���ت باش���د، واس���طه میان این  گر این تار نظ���ر می گیرند. بنابراین ا
که  ام���ام زاده تا امام حس���ن )ع( حدود 23 واس���طه خواهد ب���ود، در حالی 

تعداد واسطه ها در عمدة الطالب دوازده نفر است.

کتاب عمدة الطالب در س���ال 812 ی���ا 814 به پایان  دوم اینک���ه تألی���ف 
رس���ید و در آن، محل دفن ش���اهزاده ناصر تعیین ش���ده اس���ت. بنابراین 
یخ  ی حیات نداش���ته اس���ت و س���ال 828 به عن���وان تار در ای���ن س���ال و

درگذشت او نادرست است.

که در زمان  ب( محمد حس���ین ناصرالش���ریعه )م 1339 ش( می ن���گارد 
طفولی���ت او این مزار را به احمد بن اس���حاق نس���بت می دادند. س���پس 
که این بارگاه  کردند  کتاب عمدة الطالب استنباط  بعضی با استفاده از 

برای شاهزاده ناصرالدین است.20

در عصر حاج ش���یخ عباس قمی و ش���یخ محمدعل���ی کچوئی قمی این 
مزار معروف به قبر احمد بن اسحاق بوده است.21

که نسخه های مختلف  از حضرت آیت اهلل سیدموس���ی شبیری زنجانی 
کرده اس���ت شنیدم: نسخه ای از عمدة الطالب  عمدة الطالب را مقابله 
کتابخانه مس���جد اعظم قم نگهداری می شود )به خط امام بن جالل  در 
کرمان���ی( که ظاهرًا صحیح ترین و کهن ترین نس���خه موجود از این کتاب 
که ام���ام زاده ناصرالدی���ن در بم مدفون اس���ت، اما در  اس���ت. آنج���ا آمده 

چاپ های موجود، »بم« به »قم« تصحیف شده است.

کتابخانه مس���جد اعظم،  ی���خ 1390/12/10 با حض���ور در  اینجان���ب در تار
تصویر رایانه ای کتاب عمدة الطالب به شماره 1846 به خط امام بن جالل 

کرمانی، تحریر سال 868 را دیدم که کلمه »بم« به روشنی معلوم بود.

با توجه به کرمانی بودن نویسنده عمدة الطالب، نزدیک تر به واقع آن است 
که وی معرفی امام زاده مدفون در نزدیک کرمان را در نظر داشته است.

19. عمدة الطالب، ص 80.
20. مختار البالد، ص 142.

21. ر.ک به: منتهی اآلمال، ج 3، ص 1556. انوار المشعشعیین، ج 2، ص 120.
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حس���ین. مادر آنها دختر حس���ن بن علی بن عمر بود.33 حس���ین از قم به 
کن شد تا اینکه در سال 374 درگذشت.34 احمد  بغداد رفت و آنجا سا
کتفا می کرد. فرزند او ابوالقاسم  که برایش بود ا در شهر قم به وجه معاشی 

علی است. احمد در سال 375 در قم وفات یافت.35

کفرج را ابوحسین  کچوئی قمی امام زاده معروف به خا شیخ محمد علی 
احمد می داند و نیز احتمال داده است پسرش علی و پسران علی، یعنی 

ابوالفضل و ابوسهل در همین بقعه باشند.36

لغزش:
یخ قم، »محمد بن عل���ی بن محمد بن علی بن عمر  در هر س���ه چاپ تار
بن حس���ن« اس���ت37 و »محمد بن علی« تکرار شده. حال آنکه در لباب 
االنس���اب، ج 2، ص 487 چنی���ن اس���ت: »محمد بن علی ب���ن عمر بن 
حسن افطس«. بعید نیست در اثر اشتباه در استنساخ، یک »محمد بن 

علی« تکرار شده باشد.

ابوعب���داهلل احم���د38 بن اذرع ابوهاش���م محم���د بن علی ب���ن عبیداهلل بن 
عبداهلل بن عبداهلل39 بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب)ع(

کرد.40 که به قم مهاجرت  او اولین سید از نسل حسن مثنی است 

لغزش
یخ قم، سلسله نسب  آیت اهلل سیدموسی ش���بیری زنجانی در حاشیه تار
کرده  فوق برای این امامزاده را نادرس���ت خوانده و آن را این گونه تصحیح 
اس���ت: »احمد ابوعبداهلل بن ادرع ابوهاش���م محمد ب���ن علی بن عبیداهلل 
ب���ن عبداهلل بن حس���ن ب���ن جعفر بن حس���ن بن حس���ن بن عل���ی بن ابی 

طالب)ع(«.

که »ادرع« با دال درست  همچنین آیت اهلل ش���بیری توضیح داده اس���ت 
گرفته شده است.41 که از درع  است 

حسین ابوالجن بن حسین بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر 
صادق)ع(

که به قم آمد.42 او نخستین سید حسینی است 

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 229. 33. تار
34. همان، ص 229.

35. همان، ص 229 - 230.
36. انوار المشعشعیین، ج 2، ص 205.

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 229 و انصاری، ص 634. 37. تار
یخ قم »فرزند  یخ قم نیس���ت و اضاف���ه از عمدة الطالب اس���ت. در تار 38. »ابوعب���داهلل احم���د« در تار

اذرع« نوشته شده است.
39. در تصحیح جالل الدین تهرانی، ص 208 یک »بن عبداهلل« بیشتر است.

یخ قم، انصاری، ص 541 و جالل الدین تهرانی، ص 207. 40. تار
رقی. ظاهرًا در نقل عبارت آیت اهلل ش���بیری اشتباه رخ  یخ قم، انصاری، ص 541، پاو 41. ر.ک به: تار

داده و به جای »عبداهلل«، »عبدالرحمن« نوشته شده است.
یخ قم، انصاری، ص 556 و جالل الدین تهرانی، ص 211. 42. تار

حسن بن علی بن جعفر بن عبداهَّلل بن حسن بن علی بن جعفر )ع( 
ی���خ قم جالل الدین تهرانی می خوانیم: »دیگر از فرزندان حس���ن بن  در تار
علی بن جعفر بن عبداهلل بن حسن بن علی بن جعفر ایضًا به قم آمد«.29

لغزش
کلمه »بن« بعد از جعفر، زاید است. نسل  چنین عبارتی نامفهوم است. 
عبداهلل بن حس���ن از علی و موس���ی است، نه از جعفر.30 بنابراین عبارت 
یخ قم باید چنین باش���د:»دیگر از فرزندان حس���ن ب���ن علی بن جعفر،  تار
عبداهلل بن حسن بن علی بن جعفر ایضًا به قم آمد«. عبارت قدیمی ترین 
ک���رده نیز به صورت���ی که تیتر  ی���خ قم که انص���اری آن را تحقیق  نس���خۀ تار
کرده است:  کردیم اشتباه اس���ت، اما انصاری عبارت را این گونه اصالح 
»دیکر از فرزندان حس���ن بن علی بن جعفر: عبداهلل بن حسن بن علی بن 
جعفر. ایضًا به قم آمد«.31 پس عبداهلل بن حس���ن بن علی بن جعفر به قم 

آمد، نه حسن بن علی بن جعفر.

محمد بن علی بن محمد بن علی بن عمر بن حسن افطس بن علی 
اصغر )اطهر(32 بن امام سجاد)ع( 

ی ب���ه ق���م آم���د و فرزن���دان او عبارتند از: ابوحس���ین احم���د و ابوعبداهلل   و

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 225. 29. تار
30. ر.ک به: عمدة الطالب، ص 297.

یخ قم، انصاری، ص 616. 31. تار
32. لباب االنساب، ج 2، ص 487.

کتابخانه  کهن ترین نسخه خطی عمدة الطالب در  یر صحیح ترین و  تصو
کرده است نه قم. که مدفن امام زاده ناصرالدین را در بم ضبط  مسجد اعظم قم 
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لغزش
یخ قم، محمد بن موسی مبرقع فرزنددار نشد و در نتیجه  گزارش تار بنا به 
ارث او میان خواهرانش تقس���یم شد.45 پس حسین نمی تواند نوه محمد 

بن موسی باشد.

حس���ین بن احمد ب���ن حمزة بن قاس���م بن عبیداهَّلل ب���ن جعفر بن ابی 
طالب

شخص فوق به قم آمد.46

لغزش
الف( آیت اهلل ش���بیری زنجانی در حاش���یه نس���خه خود چنین نگاش���ته 

است:

»ظاهرًا در کتاب س���قط شده و صحیح آن: قاسم بن اسحاق بن عبداهلل 
بن جعفر اس���ت و حس���ین بن احمد بن حمزه در عمدة الطالب ص 27 

س 7 مذکور است«.47

ب( »عبی���داهلل« خطاس���ت؛ زی���را جعف���ر ب���ن ابی طال���ب فرزن���دی به نام 
عبیداهلل نداش���ت، بلکه س���ه فرزند ب���ا نام های عبداهلل، عب���داهلل اصغر و 

کبر جواد داشته است.48 عبداهلل ا

ی عب���ارت را این گونه  همی���ن لغزش در نس���خه انص���اری هم بوده، ام���ا و
اصالح کرده اس���ت: »حس���ین بن احمد بن حمزة بن قاسم [بن اسحاق] 

بن عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب«.49

که  رقی از قول آیت اهلل سیدموسی شبیری زنجانی نیز آمده  یخ قم، انصاری، ص 582. در پاو 45. تار
محمد بن موسی بالعقب بوده است.

یخ قم، جالل الدین تهرانی، ص 238. 46. تار
رقی. یخ قم، انصاری، ص 675، پاو 47. تار

48. همان.
49. همان.

لغزش
که نس���ب  حجت االس���الم انص���اری ب���ا تحقیق مفصل خود نش���ان داده 
یخ قم اش���تباه اس���ت. او با تمس���ک به س���خن  فوق از این امامزاده در تار
تبارشناس���ان متعدد، این نس���ب را برای این امامزاده ترجیح داده است: 
»ابوالحس���ن علی، ملقب به ابوالجن، ابن محمد بن علی بن اس���ماعیل 

اعرج ابن جعفر صادق)ع(«. 43

که عبارت  به عنوان مؤید، تحقیق حجت االسالم انصاری می توان افزود 
ک���ه ابوالجن قبل از حض���رت معصومه)س( به  ی���خ ق���م صراحت دارد  تار
گ���ر تحقیق آقای انص���اری را بپذیریم، به این  کرده اس���ت. ا قم مهاجرت 
معناست که حضرت معصومه در طبقه پدربزرگ ابوالجن قرار می گیرد و 
یخ قم،  کاماًل قابل قبول اس���ت، اما طبق نقل تار هجرت قبل از پدربزرگ 
حضرت معصومه در طبقه پدر پدربزرگ ابوالجن واقع می ش���ود و با توجه 
به ش���هرت حضرت معصومه به جوان بودن، بعید است ابوالجن زودتر از 

کرده باشد. او هجرت 

حس���ین ابومحم���د ب���ن احم���د بن محم���د بن موس���ی مبرقع ب���ن امام 
جواد)ع( 

در قم رئیس بود.44

یخ قم، انصاری، ص 556 - 558. 43. ر.ک به: تار
44. لباب االنساب، ج 2، ص 586.
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