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به نام خدا

کتب رواییبا استفاده ازوي شخصیت تبیین والسالم امامزاده جعفر بن موسی علیه معرفی 

1هاجر جهاندیده

2احد داوري

:چکیده

شناسی سیره آن بزرگواران از ضروریات جامعه بشري می باشد؛ تا امام زادگان علیهم السالم و بازپربار ائمه وبررسی زندگیِ 
از طریق این الگوهايِ جامعِ الهی، راه وند، راه، پیش روي جامعه کنونی قرار داده شونقشهبه عنوانِ،رفتارها و منش هاي آنها

جعفر بن موسی سالم اهللا علیه، با وجود قلت حال این سؤال پیش می آید که آیا زندگانی . ابدي پیموده شودکمال و سعادت
ست یابی به این الگو می تواند ما را در دجعفر،امامزاده ابعاد شخصیتیبررسی و آیا قابل مطالعه و بازخوانی می باشد؟ منابع، 

بوط به تحلیلی، روایات مر-شده است تا با روش توصیفی در این مقاله سعییاري رساند؟ در راستاي پاسخ به سؤاالت فوق، 
هاي اولیه به عمل آمده، به منبع و نوشته جامعی در بررسی. هش قرارگیردمورد پژوآوري وگرد،زاده شریفزندگانیِ پربارِ این امام

جو در منابع روایی ومین دلیل با جستاهمیت این تحقیق می باشد؛ به هن خود نشان ازدست نیافتیم و ایایشان در مورد زندگانی 
درباره زندگی این بزرگوار، با وجود کمیِ روایات . داشتیمقدرعالیزاده امامهایی از زندگانی این سعی در تبیین گوشه،و تاریخی

برادروعلیه السالمامام موسی بن جعفرفصلبالفرزندایشان . همه متون و روایات موجود، داللت بر کرامت و فضل ایشان دارند
. دنمی باشعلیه السالمامام رضا 

.متون رواییمعرفی شخصیت امامزاده، امام موسی بن جعفر علیه السالم، فرزندان جعفر بن موسی علیه السالم،: دواژگانیکل
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: مقدمه- 1

معصومین علیهم السالم،و )6حمد،(» الْمستَقیماهدنَا الصراطَ «؛انسان به طور فطري خواستار رشد و کمال و هدایت می باشد
جامعه بشري باید در همه دوران و در همه امور از این راهنمایان الهی وهدایت و کشتی نجات هستند؛ ثقل قرآن کریم، مصباحِهم

.مستقیم را بپیمایدترین مسلک انتخاب کرده و با عمل به آن، راه حق و صراطده و سیره آنان را به عنوان روشنپیروي کر

زادگان شریف نیز به دلیل تربیت الهی و نوشیدن جرعه ادب و معرفت از سرچشمه هدایت، زندگانی با فضیلت و پر منقبتی امام
با توجه به این که این بزرگواران معصوم نبوده .هاي زمان خود، بلکه همه دوران بشریت می باشندو از برترین شخصیتداشته اند
بررسی و با این حال، با تربیتی الهی و تقوایی استوار، از گناهان دوري جسته و شبه معصوم زندگی کرده اند؛ از این روي اند ولی 

و آشنایی با سیره رفتاري هر یک از آنان نیز می تواند ما را در دست یابی به الگویی همه جانبه یاري تحقیق درباره زندگانیشان
. ها و الگوهاي ناقص بی نیاز نمایداز سایر فرهنگ را کرده و ما 

ان در زادگان صاحب جاللت و منقبت می باشد که حضور ایشنیز یکی از امامجعفر بن موسی کاظم علیه السالم،امام زاده شریف
شده ويابعاد مختلف شخصیتیِ، بهانه اي براي پرداختن به زندگانی ایشان و بررسی پیشوادر کشور ایران و مدفون شدن ایشان 

یین همه ابعاد زندگانی و در متون و منابع وجود دارد، تبوياست؛ ولی با توجه به روایات اندکی که درباره زندگی و شخصیت 
سعی ،و با تحلیل این روایات،شدهدر این مقاله به بررسی روایات موجود پرداختهکن نمی باشد؛ اما با این حالشان ممشخصیت

. گردیده استخصیت جعفر بن موسی علیه السالم در بازشناسی و ارائه سیمایی از ش

چنان که ذکر شد، درباره بسیاري از خواص، بزرگان و امام زادگان، و همچنین در مورد ابعاد زندگی، زمانِ میالد، طول عمر، 
العات دقیقی در تاریخ ثبت نشده است؛ ولی از طریق فعالیتهاي سیاسی و مذهبی و تاریخ وفات امام زاده جعفر بن موسی، اط

تخمین حدودي، در برخی از موراد در کتب روایی نظراتی ذکر شده است، که در بخشهایی از مقاله به گوشه هایی از آن اشاره 
. شده است

: علیه السالمموسی بن جعفر امام فرزندجعفر بن موسی - 2
امام موسی بن جعفر علیه السالم می باشد و با تواتري که در پسرحضرت جعفربن موسی،در منابع بسیاري تأکید شده است که 

کلینى،) (524، 4ج، ق1411بحرانى، : ك.ر(. کردپیدا این مطلب یقین صحت این باره وجود دارد، می توان به منابع مختلف، در 
. دادولی در ابتدا باید شرحی مختصر درباره امام موسی بن جعفر علیه السالم)62ش، 1342برقى، ) (109، 3، جش1375

فرزند امام صادق علیه السالم و أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السالم، 
مادرش کنیزى . به دنیا آمد}1{»ابواء«هجرى در 128سال حضرت موسى بن جعفر علیه السالم در . باشدهفتمین امام شیعیان می

در بیست علیه السالمابو الحسن)4ش، 1377مجلسى، (.می گفتندبود او را حمیده پاك نهاد } 2{فرزنددار به نام حمیده بربریه 
)294، ق1390طبرسى، . (سال بود35امامت رسید و مدت امامت آن جناب ه سالگى ب
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بود که معروفترین لقب وي أمین و کاظمبه صابر،لقب مابو الحسن و ابو على بود و جعفر علیه السالم، ابا ابراهیم،کنیه موسى بن 
)294، ق1390طبرسى، ) (766، 2جق، 1421اربلى، ) (216، 2ج، ق1413مفید، ) (10ش، 1377مجلسى، (. کاظم می باشد

هجري، در زمان حکومت هارون عباسی به وسیله سم در زندان سندى بن 183سال سالگی و در 55و سر انجام ایشان در سن 
در قبرستان معروف به قبرستان قریش )در غرب بغداد(در مدینۀ السالم ایشان. گردید و به شهادت رسیدشاهک در بغداد مسموم 

) 307تا،بی،نجیشبل() 4ش، 1377مجلسى، (.گردیدملقب باب الحوائج به و در باب التین دفن شد 

به طور کلی اکثر قریب به اتفاق کتبی روایی که به زندگانی حضرت موسی بن .اري داشتندامام کاظم علیه علیه السالم اوالد بسی
مشهورترین قول . ه اندجعفر علیه السالم پرداخته اند، در مورد فرزندان ایشان و تعداد و اسامی آنان اقوال مختلف را ذکر کرد

ق، 1420شامى، ) (764، 2جق، 1421اربلى، (نفر 37،تعداد خواهران و برادران حضرت جعفر بن موسی سالم اهللا علیهدرباره
)283، 48ج، ش1363، مجلسى) (36، 2إعالم الورى ؛ ج) (244، 2ج، ق1413مفید، ()3،438ج، ق1379، ابن شهر آشوب() 673
) 323ش، 1380مفید، ) (165، 3ج،ق1422، قندوزى(می باشد؛بودند؛ ،می باشدنفر دختر18تن پسر و 20که ،نفر38یا 

39)152، ق1452الزرندى الحنفی، (نفر و 30ولی در برخی از منابع)41، 3جق، 1421اربلى، ()48،288ج، ش1363، مجلسى(
ق،1422،ابن صباغ المالکی()289، 48ج، ش1363، مجلسى. (ذکر شده است، نفر60و حتی ) 165، 3ج، ق1422، قندوزى(نفر 

)961، 2ج

رضا علیه السالم، ابراهیم، حضرت على بن موسى ال: عبارتند از، خواهران و برادران حضرت جعفر بن موسی سالم اهللا علیهاسامی 
فاطمه کبرى، ،سلیمان،عبد اللَّه، اسحاق، عبید اللَّه، زید، حسین، فضل،حمزه،احمد، محمد،حسن،اسماعیل، هارون،قاسمعباس،

علیۀ، آمنه، حسنه، بریهه، عائشۀ، ام سلمه، فاطمه صغرى، رقیه، حکیمه، ام ابیها، رقیه صغرى، کلثوم، ام جعفر، لبانۀ، زینب، خدیجه، 
که در بسیاري از متون با کمی )244، 2ج، ق1413مفید، () 2،716جش، 1380خواند میر، (}3{.علیهم السالممیمونه و ام کلثوم

.شده استتغییر ذکر 

اشاره 37در کتاب ینابیع الموده شعري نیز در باره فرزندان این امام همام علیه السالم ذکر شده است و در این کتاب نیز به عدد 
:شده است که تنها یک بیت از آن ذکر می شود

)165، 3ج، ق1422، قندوزى: ك.ر(ایمانپاكگزیدهزیدست*   سلیمانآمد و جعفر و فضل

درباره حضرت موسی بن جعفر سالم اهللا علیه بسنده می شود؛ ولی درباره ایشان در کتب روایی بسیاري، به به همین شرح مختصر 
) 9،129بصائر الدرجات ج) (746، 2جق، 1421اربلى، ) (294، ق1390طبرسى، : ك.ر. (طور مفصل سخن به میان آمده است

) 215، 2ج، ق1413مفید، (

: مادر جعفر بن موسی علیه السالم- 3
ت سعی در گزینش و با مالك تقوا و اصال) 270، ش1377مجلسى،(امام کاظم علیه السالم چند همسر و کنیزان متعدد داشتند 

کنیزى خرید به ،حمیدة المصفاة مادرِ موسى بن جعفر که از اشراف عجم بود: داشتند؛ چنان که علی بن میثم گویدبهترین همسر را
اى پسرم تکتم کنیز بسیار خوبى : حمیده به فرزندش موسى گفت... نام تکتُم، این بانو از عاقلترین زنان از نظر دینى و مذهبى بود
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ام، و یقین دارم که وى از نظر شأن وتقوایی که دارد فرزندى پاك به دنیا خواهد آورد؛ یدهاى را بهتر از وى نداست و من جاریه
) 426ش،1381، جعفریان) (423، ق1390طبرسى،. (اینک او را به تو خواهم بخشید، از وى به خوبى نگهدارى کن

اي امام سالم اهللا علیه چندین فرزند داشتند ولی در بسیاري از فرزندان امام کاظم علیه السالم کنیز زاده بودند و برخی از کنیز ه
براي مثال یکی از کنیزان امام . ذکر کرده و نام حقیقی آنها را ثبت نکرده اند) کنیز فرزند دار(کتب آنها را با نام ام ولد بسیاري از 

می باشد و آنچه که از روایات مادر حضرت جعفر نیز نامشخصولی نام ) 306، 48ج، ش1363، مجلسى(؛نجیه نام داشته است
، ق1413مفید، . (دها بوده اندهارون و حسن علیهم السالم فرزندان یکی از ام ول،مذکور بر می آید این است که وي و اسمایل

ق، 1413طبرى، ) (438، 3ج، ق1379، ابن شهر آشوب) (284، 48ج، ش1363، مجلسى) (36، 2ج، ق1390طبرسى، ) (244، 2ج
ابن () 165، 3ج، ق1422، قندوزى) (764، 2جق، 1421اربلى، ) (314، ق1418، سبط ابن جوزى) (123، ق1422طبرسى، () 309

) 417، 2ج، ق1413، شریف قرشى) (673ق، 1420شامى، () 961، 2جق، 1422مالکى، صباغ ال

جعفر یا جعفر اصغر؟ - 4
ولی در برخی از منابع نیز دو ؛ خوانده اند» جعفر«فرزندان امام هفتم علیه السالم را به نام در بسیاري از منابع معتبر تنها یکی از 

می باشد و آن را با این » محمد«پسر از فرزندان وي را به این نام ذکر کرده اند ولی در ادامه آورده اند که در اصل نام ایشان 
،ابن صباغ المالکی) (179، 1، جق1409، عطاردى: ك.ر. (»محمدجعفر االصغر و یقال موضع عمر «: اصطالح بیان کرده اند

انصارى () 315، ق1418، سبط ابن جوزى) (165، 3ج، ق1422، قندوزى()288، 48ج، ش1363، مجلسى()961، 2جق، 1422
از مدارك موجود چنین استفاده می شود که تنها یکی از پسران امام کاظم ) 747، 2جق، 1421اربلى، () 258، 7جق، 1428زنجانى، 

، عطاردى(. علیه السالم جعفر نام داشته است و اگر نامی از جعفر اصغر به میان آمده است، ایشان همان امام زاده محمد می باشند
. بحث خارج می باشندکه از موضوعِ) 179، 1، جق1409

: جعفر بن موسی، برادر امام رضا علیه السالم- 5
در همه منابعی که به ذکر تعداد و نام خواهران و برادران حضرت جعفر پرداخته اند، نام مبارك حضرت رضا علیه السالم مقدم بر 

امام کاظم علیه السالم عالی قدر ترین و دانا ترین فاضل ترین فرزندان : شیخ مفید در االرشاد می نویسد. همه نامها ذکر شده است
تنها نسبت برادريِ امام رضا علیه السالم که )674ق، 1420شامى، () 244، 2ج، ق1413مفید، (.امام رضا سالم اهللا علیه می باشد

. استبراي فضل و عظمت مقام جعفر بن موسی کافی می باشد چرا که این بزرگوار نور معرفت را بی واسطه دریافت نموده 

: برادر حضرت معصومه سالم اهللا علیها، بن موسیجعفر- 6
حضرت فاطمه معصومه سالم اهللا علیه، یک سال پس از خروج وي براي حضرت جعفر بم موسی علیه السالم،خواهر گرامی 

. ار نمایددیدار برادر راهی مرو گشت ولی در ساوه بیمار شد و پس از مدتی در قم فوت نمود و نتوانست امام و برادر خود را دید
بعد از حضرت معصومه سالم اهللا علیه راه وي را ادمه داده واز اخبار چنین بر می آید که جعفر) 290، 48ج، ش1363، مجلسى(

اقدام به خروج از مدینه کرده اند، و در زمان خروج ایشان امام رضا به همراهی تعدادي دیگر از عاشقان والیت، ا،سالم اهللا علیه
، ش1377ابن قولویه، ()89، ق1406ابن بابویه، ()2،267جش، 1372ابن بابویه، : ك.ر. (علیه السالم به شهادت رسیده بودند

.)286، 48ج، ش1363، مجلسى()198، ق1418، سبط ابن جوزى) (324
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: فرزندان جعفر بن موسی علیه السالم- 7
نامه بسیاري از سادات در کتب تاریخ و نسب شناسی، نسل امام کاظم علیه السالم از اهمیت برخوردار بوده است؛ چرا که شجره

الزرندى) (37ش، 1389البخاري، . (اندبه این امام معصوم می رسد و چندین تن از پسران ایشان نسل وي را تداوم بخشیده
، ق1409، عطاردى) (307تا، شبلنجی، بی) (289، 48ج، ش1363، مجلسى) (187- 185، ق1417ابن عنبه، ) (153، ق1452الحنفی، 

انصارى . (کسانى از فرزندان امام هفتم که از خود نسلى باقى گذاردند سیزده نفرند که جعفر نیز از آن جمله می باشد) 179، 1ج
نام برخی از فرزندان . اندجعفر بن موسی علیه السالم نیز ازدواج کرده و فرزندانی را پرورش داده) 258، 7جق، 1428زنجانى، 

. ایشان، به تناسب وقایع تاریخی در برخی از کتب ذکر شده است

پس از میان جعفریون و علویون در مدینه درگرفت و266ضمن حوادثی که در سال «: براي نمونه در مقاتل الطالبین آورده است
اما حسن بن موسى بن جعفر بن بن موسى بن جعفر علیه السالم ؛امور مدینه بدست موسى بن محمد افتاد،کشته شدن اسحاق

) 112، 3ج، ش1339، ابوالفرجاصفهانى()257، 11ش، ج1362، ريطب() 561تا، ، بیاصفهانىابوالفرج (»...وضدش قیام کردبر
و محمد و علی، پسران حسن بن بن جعفر بن موسى بن ) 7، 10ج، ق1387طبرى، () 243، 12ج، ق1412، ابن الجوزيسبط (

) 219، 20ج، ق1409ذهبى، . (در برخی از منابع به جاي حسن حسین ثبت شده است. در مدینه قیام کردند291جعفر در سال 
) 2،534جش،1363ابن خلدون، ) (406، 8ج، ق1403امین عاملى، (

عنِ الْحسینِ بنِ علی بنِ...«: براي نمونه. زاده شریف ذکر شده استبرخی از روایات نیز نام برخی از فرزندان این امامدر سند 
، 46ج، ش1363، مجلسى(» ...لَما أُشْخص أَبِی محمد بنُ علی إِلَى دمشْقَ: جعفَرِ بنِ موسى بنِ جعفَرٍ عنْ آبائهِم عنِ الصادقِ ع قَالَ

نام علی بن جعفر به چشم می خورد که با بررسی دقیقتر که از در سند این روایت ) 203، 4ج، ق1379، ابن شهر آشوب) (317
. مجال بحث خارج است، می توان به نتایج بیشتري دست یافت

: شخصیت جعفر بن موسی علیه السالم- 8
زادگان داراي فضل و برتري مشهودي هستند و با تربیتی الهی و اصیل و اطاعت از خداي متعال خود را امام) غریب به اتفاق(همه 

لکلّ واحد من ولد «: اند؛ جزایري درباره فضیلت و بزرگواري فرزندان امام موسی کاظم علیه السالم می نویسدبه کمال رسانیده
همه فرزندان ابی الحسن موسى علیه السالم در ) 333، 2، جق1427، ئرىجزا(»موسى علیه السالم فی فضل و منقبۀ مشهورة

احوال همه خواهران و حال و نیکوییِاند و شیخ مفید و سایر عالمان نیز به حسنو فضل و داب و بزرگواري شهرهشخصیت واال 
،2جق، 1421اربلى، . (اندمعصوم حضرت رضا علیه سالم اشاره کردهامامِأمرد خصوصبرادران جعفر بن موسی و خود آن بزرگ

)37، 2ج، ق1390طبرسى، ()246، 2ج، ق1413مفید، ) (306، 48ج، ش1363، مجلسى) (765

ی به دستسخن عالمان درباره وي مطلبمن در : نویسدنویسنده کتاب الغدیر درباره جعفر بن موسی الکاظم سالم اهللا علیه می
د؛ مگر این که اي نیافتم که درباره وي اغماز و ابهامی را القا کنکه بتوان وي را به طور کامل معرفی کرد، ولی حتی کلمه،نیاوردم

اي کاش کسانی هم که افترایی بر . و ندیدم کسی از شیعه را که لقب کذاب و امثال بر وي نسبت دهند. باشدنشان از دشمنی با او
آرزوي وي به جهت . (عاقالنه یافتبشود نشانی از دلیلِزنند،یا در تألیفات کسانی که افترا می؛ندری بر آن بیاوند دلیلندبکسی می
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به درستی که شیعه وي را خواري و فرزندان وي را خواریان و شجریان نامیده است و اي کاش درك ). عدم وجود دلیل می باشد
)3،376ج، ق1416، امینى. (مقامان و اولیاي اسالم دانسته اندرا از بزرگان، واالجعفرمی نمودم کسانی را 

خواریون و او را نیزو فرزندانمی گفتندخوارىالسالم علیه جعفر به : نویسنده کتاب عمده المطالب نیز اشاره کرده است که
علیه السالم، همچنین به شجاعت جعفربن موسى بن امام زاده جعفر }4{)208- 207، ق1417ابن عنبه، (. می خواندندشجریون 

و هو من الخلص من «: ابو نصر بخاري در کتاب خود به این مطلب تصریح کرده و می نویسد. بودندموصوف و فراست و زیرکی 
موسی بن ترین فرزندان امام او از خالصترین و با ایمان» الموسویۀ الذین لم أجد أحدا شک فیهم من النساب و عد منهم جعفرا

نیز عمرى ) 37ش،1389البخاري، . (یابی کسی را که شک کند درباره وي و نسب عالی و شخصیت واالي ایشانجعفر بود که نمی
) 283، 48ج، ش1363، مجلسى. (در کتاب خود از او با مجد و بزرگی یاد می کند و او را خواري می خواند

جعفَرُ بنُ موسى ...«. شده است نیز نام شریف ایشان به چشم می خورددر سند یکی از روایاتی که در تفسیر فرات کوفی نقل 
کوفى،فرات(» ...قَالَ إِلَى ولَایتنَاو إِنِّی لَغَفَّار لمنْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً ثُم اهتَدىفی قَولِ اللَّه تَعالَىمعنْعناً عنْ أَبِی جعفَرٍ ع

و ،جعفر بن موسی علیه السالم نیز از چهره هاي برجستهچنان که گذشت، )197، 27ج، ش1363، مجلسى) (92، ق1410
زادگان واالمقامی هستند، که در هیچ یک از کتب روایی نقلی دال بر ذم ایشان یافت نمی شود؛ بلکه همه روایات موجود نیز امام

.داللت بر علم و فضل وي دارند

زاده جعفر امام. السالم می باشدحضرت رضا علیهپدرشان و آغاز امامت مظلومانه شهادت ،زندگی امامزاده جعفراز وقایع دوران
اي انجام هیچ عمل نسنجیدهزمان شهادت پدرشان، همچنین در ،دوران اسارت پدرشان در زندان هارون عباسیدر بن موسی 

وعلیه السالم الرضا دوران امامت برادرشان علی بن موسی در . باشدندادند؛ و این نشان از تعقل و درایت و صبر عالمانه آنان می
ر نیز، روش صبر و استقانت و توکل ب) 290، 48ج، ش1363، مجلسى(مرواجباري ایشان، و سفر نا خواسته ایشان به والیتعهدي 

بعد از هجرت امام عصر به مرو برخی از خواهران و برادران امام رضا براي دیدار وي به مرو روي . خدا را پیشه خود کردند
یک از آنان به رو مزار ه. ولی بسیاري از آنها همچون جعفر بن موسی به دالیل مختلفی، در راه به شهادت رسیدند. آوردند

. تبدیل شدگلستانی براي ایرانیانِ شیعه دوست

: زاده جعفر بن موسی صلوات اهللا علیهمحل شهادت و مدفن امام- 9
سطح باالیی به ،معنويو کسب فیوضات،محمديپس از رشد و نمو در خاندان پاك و مطهرِلیه السالم عحضرت امامزاده جعفر

الرشید را پذیرفت و از مدینه راهی شهر دعوت مأمونلیه السالمعرضاپس از آنکه حضرت امام.از معرفت و کمال دست یافته بود
با کاروانی به سرپرستی خود و با حضور فرزندان و ،لیه السالم با شوق دیدار امام عصرعجعفرپس از مدتی؛طوس شد

، یالناص) (71ش، 1378، ديماح(.از بغداد رو به والیت خراسان نهادندلیه السالم، عزادگان حضرت امام موسی کاظمفرزند
) 43ش، 1378

عالمه نسابه، آیت اهللا سید شهاب الدین مرعشی نجفی در جواب سؤال دو تن از علماي پیشواي ورامین درباره هویت امامزاده 
می باشند که سالم اهللا علیه امامزاده جعفر از فرزندان بالفصل حضرت موسی بن جعفر«:جعفر، این گونه اظهار نظر فرموده است

آن قریه تصمیم گرفتند به خدمت حضرت علی بن موسی اهالی جمعی از . قریه خوار در اطراف مدینه منوره زندگی می کردنددر
به سرپرستی خودشان انتخاب ش،عالم و دانشمند و زاهد بودندرا به دلیلدر مرو مشرف شوند و امامزاده جعفر علیه السالمالرضا 
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را شهید کرده صلوات اهللا علیه به ایران آمدند، مأمون حضرت رضا وقتی .حرکت کردندم، وصال امام معصوقصد و به . نمودند
امامزاده جعفر در حین . اي از این جمع در آن درگیري شهید شدندعده. مأمورین مأمون، با این گروه در اطراف ساوه جنگیدند. بود

تشریف برده و در محل سناردك در اثر همان سامناتدشت ی نواحتا مبارزه با مأمورین مأمون، مجروح شدند و با همان حالت 
درباره ؛ ولی تردیدي نیستامامزاده جلیل القدر ایندرباره مدفن ) 86ش، 1378، یالناص(» .شربت شهادت نوشیدندجراحات 

آنچه مسلم است اینکه وي در اثر شدت جراحت، در این مکان . اختالف است) ساوجبالغ یا ساوه(محل جراحت آن بزرگوار
.استرسیدهشهادت بهفعلی 

در سناردك، در منزل مردي امامزاده واجب التعظیم حضرت جعفربن موسی«: نویسدکاتب نسخه خطی تاریخ خوار و ورامین می
. »ه استنموده است و سپس در گورستان محل مدفون شدقمري رحلت 217جمادي الثانی 15به نام جالل الدین به تاریخ 

از تاریخ دقیق شهادت وي، اطالعی در دست نیست؛ ولی بی گمان شهادت آن بزرگوار در بین سال هاي )44ش، 1378، یالناص(
.بوده استمريق204و 203

هاي البرز، میان تهران و سمنان واقع شده است که دشت ورامین سامنات، دشت وسیع و گسترده اي است که در دامنه جنوبی کوه
حضرت جعفر بن موسی آن که بعد از . بود» سناردك«از معدود آبادي هاي این منطقه، . نیز در امتداد آن ناحیه وسیع قرار دارد

، شیعیان لیهم السالمعو طهارتبه دلیل عشق و عالقه مردم به خاندان عصمت . در حوالی سناردك مدفون شدلیه السالمعالکاظم
مرکزیت امامزاده جعفربارگاه سکنا گزیدند و همین امر موجب شد سالم اهللا علیها پاك این سالله زهراي مرضیه در گرداگرد مرقد

)24و 9ش، 1378، یالناص()735ش، 1341دهخدا، (. یابد

-راه آهن سراسري تهراندر جریان احداثمسیش1317سال درمنطقه شهرت داشت؛ تا اینکه قرون متمادي با همین نام در
» پیشوا«از امامزاده جعفر، به آباديمشهد که از مسیر این آبادي می گذرد، با احداث ایستگاهی در جوار این آبادي، نام - شمال 

علیه السالم، بن موسی آشنایی با زندگینامه امامزاده جعفر : ، قالهJAFAREBNEMUSA.IRسایت (.تغییر یافت
12/9/1393(

لی از گلزار پاك جدش در کنار بازار قدیمی شهر کهن و مذهبی پیشوا قرار دارد که گُبره امامزاده جعفربن موسی الکاظممق
ساخت اولین بناي باشکوه بر روي مرقد پاك آن . از تاریخ اولیه بناي بقعه نیز اطالعی نداریم. استلی اهللا علیه و آلهاهللا صرسول

. مدفن آن بزرگوار در این ناحیه باعث شد تا هسته اولیه شهر پیشوا پدید آید. حضرت، در دوران صفوي صورت پذیرفته است
منطقه تأثیر به معماري و اقتصاديِاف است و ساختمان آن در بافتگنبد نورانی امامزاده، مشرف بر تمام نقاط شهر و مناطق اطر

بناي بقعه، در زمان شاهان صفوي به ویژه شاه طهماسب بوده است و تاریخ کتیبه روي ضریح مقدس بازسازي.استسزایی داشته 
مورد توجه و عنایت آنان بود؛ ولی بنا و توسعه حرم امامزاده در زمان شاهان قاجار نیز.استمريق994با خط نستعلیق به سال 

سایت ، ادهم نژاد لنگرودي(.اساسی ترین توسعه و بازسازي و مرمت، در نظام مقدس جمهوري اسالمی صورت پذیرفته است
JAFAREBNEMUSA.IR16/9/1393امامزاده جعفر بن موسی علیه السالم، : ، مقاله(

رشد و نمو کرده و تربیت یافتند و با حضور در خانه امامت و همراهی برترین در بهترین خانواده جعفر بن موسی سالم اهللا علیه 
آن چه که گفته شد، سخنی نارسا و ناتمام از برخی ابعاد شخصیتی جعفر بن موسی و . انسانها، به فضائل بی شماري دست یافتند

است و امید است در موقعیتی بهتر، پژوهشی روایی به دست آمده -بن جعفر می باشد که از زوایاي روشن و تاریک کتب تاریخی
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عمیقتر درباره ایشان و سایر امام زادگان شریف صورت گیرد تا سیره نورانی اینان همچون چراغی پاینده، راه را براي همه بشریت 
انشاءاهللا . روشن سازد

: نتیجه گیري- 10
زاده جعفر سالم اهللا علیه، به منابع و کتب بسیاري مراجعه شد تا روایات مربوط به حیات پر براي شناخت شخصیت حضرت امام

در مورد تاریخ میالد و وفات ایشان، و همچنین درباره نام مادرشان خبر دقیقی در . بار ایشان، گرد آوري و مورد پژوهش قرار گیرد
ند کم درباره جناب جعفر وجود دارد که با تحلیل این روایات و اخبار، به گوشه هایی از شخصیت دست نیست؛ ولی روایاتی هرچ

زاده جعفر بن موسی فرزند گرامی حضرت امام موسی بن جعفر علیه امام. و پاره اي از کماالت و مناقب وي می توان دست یافت
. ایشان فردي عالم بوده و تربیت یافته توسط حجت خدا بودند. دالسالم و برادر امام علی بن موسی الرضا علیه السالم می باشن

ایشان بسیار جلیل القدر، عابد و صالح بودند پیرو و عاشق امام عصر خود بوده و از درایت و معرفت باالیی برخوردار بوده زمان 
. سه امام را درك کردند، و آنچه به اختصار گذشت، تنها قطره اي از دریایی بی کران بود

: هاپی نوشت- 11
مجلسى، (.استدر آنجا دفن شده- صلی اهللا علیه و آله مادر پیغمبر اسالم -آمنه وبوده استاز دهات اطراف مدینه که ،منزلى بین مکه و مدینهبواء } 1{

)4ش،1377

)747، 2، جق1421اربلى،. (اسم مادر امام کاظمعلیه السالم را حمیدة أندلسیۀ نیز گفته اند} 2{

و 766-764، 2و ج747-2،746، جق1421اربلى،: (بهمراجعه شود،جعفر بن موسیبراي مشاهده اقوال مختلف درباره خواهران و برادران حضرت } 3{
) 108، ق1410بغدادي، ابن ابى الثلج) (674، ق1420شامى، ) (313و 141ق، 1422المرعشی النجفی، ) (39، 3ش، ج1382اربلى، ) (236، 2و ج216، 2ج
) 324، 4، جق1379ر آشوب مازندرانى، ابن شه) (36، 2، جق1390طبرسى،) (96، ق1422طبرسى، ) (36، 2، جق1417طبرسى،) (309، ق1413طبرى، (
ش، 1376عاملى،امین) (7-5، 2ق، ج1403، عاملىامین ) (319، 21ق، ج1413بحرانى، ) (303، 48ش، ج1363، مجلسى) (258-257، ش1377مجلسى،(

، ق1422مالکى،) (333، 2ق، ج1427، جزائرى) (85، ق1423، تسترى) (422و 312، ق1390طبرسى،) (463ش، 1379سبط بن جوزى، ) (116-115، 5ج
)110، ق1412حسینى عاملى،) (588، ش1380مفید،) (1545، 3، جش1379قمى،) (77ق، 1422، اسکافى) (293ق، 1419شافعى، ) (961، 2ج

)208-207،ق1417ابن عنبه، . (ه بود و جعفر بن موسی و فرزندان وي در این منطقه ساکن بودندمدینخوار صحرایی اطراف } 4{
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.قرآن کریم.1
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