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Abstract 
The children and grandchildren of Shiite Imams are called “Imamzadeh.” 

They immigrated to Iran in order to find security and social status, and over 

time, their number increased. The Iranians eagerly sheltered them because of 

their relation to the prophet. The social status of the Imamzadehs was not 

only due to their relation to the prophet though; friendship with the prophet’s 

family is the Quran’s order. Their scientific and cultural activities in Iran and 

holding official positions such as Sheikh al-Islam, Niqabat, Minister, 

administration of Dar al-Siyadeh, and custodian of the graves of mystics 

added to their social stature. After Imamzadehs’ death or murder, the 

Iranians buried them and built tombs on their graves and visited their graves. 

Thus, Iranians expressed their love and affection to the prophet’s family by 

constructing these sepulchers. These shrines had various social, scientific, 

cultural, and economic functions on the historical idea of Shiism in pre-

Safavid Iran. Imamzadehs are considered as a factor in spreading the Islamic 

faith and friendship between the prophet’s family and Shiites. The purpose 

of this article is to demonstrate Imamzadehs’ role in the historical 

development of Shiism in Iran in pre-Safavid period based on architectural 

works and local histories. The hypothesis of the paper is that Imamzadehs 

have played an important role in the construction and enrichment of Shiite 

culture in Shiraz and Yazd before the Safavid era.  
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ا در تحول تاريخي شيعه در ايران ههامامزاد بررسي نقش و کارکرد

 1و يزد شيرازهاي پيش از صفويه با تأکيد بر امامزاده
 

 2اصغر منتظرالقائم
 اصفهان دانشگاه تاريخ گروه استاد

 (951تا ص  921)از ص 

 98/92/9111؛ تاریخ پذیرش: 19/16/9111تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکيده
گان امامان شيعه براي به دست آوردن امنيت و موقعيت اجتماعی و تبليغی به ایران ان و نوادهفرزند

به سبب انتساب به رسول  ایرانيان آنان رازمان بر تعدادشان افزوده گشت.  رمهاجرت کردند و به مرو

به آن حضرت و سفارش تنها به دليل انتساب ا نهههبا اشتياق پناه دادند. منزلت اجتماعی امامزاد )ص(اهلل

قرآن به دوستی اهل بيت بود بلکه کارکرد علمی و فرهنگی آنان در ایران و در اختيار داشتن مقامات 

االسالم، نقابت، وزارت و دبيري، اداره دارالسياده و متولی قبور عرفا و امامزادگان و اجتماعی مثل شيخ

فوت یا قتل یکی از امامزادگان، آرامگاهی بر سر موقوفات آنها بر منزلت آنها افزود. ایرانيان پس از 

رفتند. ایرانيان با ساخت امامزاده و تزیين آن به اقسام هنرها، ساختند و به زیارت آن میمزارشان می

کارکردهاي اجتماعی، علمی ابراز کردند. این مقابر  )ص(عشق و محبت خود را نسبت به خاندان رسول اهلل

سترش گ يعاملی برانگارۀ تاریخی تشيع در ایران پيش از صفوي داشتند و و فرهنگی و اقتصادي بر ا

توصيفی و تحليلی متکی  ۀاین مقاله برآنست تا با شيو اسالمی و دوستی اهل بيت و تشيع بودند. ۀعقيد

 تاریخی ۀا در انگارهههاي محلی، به این سؤال پاسخ دهد که امامزادبر اسناد وقفی و آثار معماري و تاریخ

مقاله آنست که: امامزادگان در  ۀو یزد چه نقشی داشتند؟ فرضي شيرازشيعه در ایران پيش از صفویه در 

 اند.و یزد نقش مهمی داشته شيرازگسترش و غناي فرهنگ تشيع در ایران پيش از صفویه در 
 

 .یزد ،شيع، ایران، صفویه، شيرازتخاندان پيامبر، امامزاده،  هاي کليدي:واژه
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 مقدمه. 1

ایرانيان برقرار ا آميزى بارتباط نزدیك و بسيار محبّتپس از حضور در کوفه  )ع(علیامام 

با ایرانيان آنان را به  آن حضرتاین رفتار و مداراي  (911: 9011، )ابواسحاق ثقفی کرد

زادگان امامان شيعه به هنگامی که فرزندان یا فرزند داد.دوستی وي و خاندانش سوق می

و دستور قرآن  )ص(رسول اهللآنان را به سبب انتساب به  ن مهاجرت کردند، ایرانيان،ایرا

ها عشق و محبت ، با اشتياق نسبت به امامزاده)ص(رسول اهلل دوستی خاندان مبنی بر

ابراز کردند و میخود را با ساخت آرامگاهی با شکوه و مزین به اقسام هنرهاي ایرانی اسال

بناي مقبره بر روي مرقد  تلقی کردند. اهل بيتمصداق دوستی آنان را  ۀزیارت مقبر

گردد. دوستداران خاندان دوم باز می ۀایران به سدناگون شهرهاي گوامامزادگان در 

 مثل حُکام و وزرا و مسلمانان خير، به بنيان، توسعه و تعمير این مقابر )ص(رسول اهلل

ها آن را اهدا و وقف بر مقابراي خطی هها، قرآنکتيبهو درها،  پرداختند و منبرهامی

ها ادوار ساخت بقعه و دیدگاه واقف کردند. سبك معماري، تزیينات و مصالح و کتيبهمی

کاري، ها شامل آجرکاري، گچبري، سنگکنند. تزیينات امامزادهرا مشخص می

يام و یا ها براي انتقال پباشند. کتيبهها میکاري، نقاشی، درب و پنجره و کتيبهکاشی

ثبت و روایت وقایعی خاص و نيز نوعی اعالن همگانی، براي نشان دادن مشخصات و نام 

اند و حکم رفتهکار میآن به ۀبنا یا اثر هنري و یا سفارش دهند ۀو نشان شخص سازند

با آیات قرآنی،  یمذهب يهایشهمتأثر از اندها کتيبهنقوش نوعی امضا را دارند. متن و 

به ي، رمزآشکار و صورت ه دارند و ب یديو تجر یندسهۀ یپا عموماً، قاباحادیث، ال

 کنند.اشاره می دینی ينمضام

گردد که سير آرام رو به ها روشن میهاي امامزادهبا بررسی سبك معماري و کتيبه

هشتم تا دهم/شانزدهم زمينه را براي دوم/ ۀها و آثارشيعی از سدرشد مقابر امامزاده

ها در شيعی و گسترش تشيع در ایران فراهم کرد. روند ساخت امامزاده حضور شعائر

آل بویه و کاکوئيان، سلجوقيان، مغوالن و  ۀدور ازیابی سادات و نقبا به دليل قدرت ایران

سازي بود، زیرا عطفی براي نهضت امامزادهایلخانان نقطه ۀتيموریان توسعه پيدا کرد. دور

و دیگر والیات بزرگ مثل اصفهان، شيراز و  بغداد و امثالهما غازان دستور داد در تبریز 

دارالسياده ساخته شد تا سادات در آنجا گرد آیند. وي براي امور ایشان وجوهی 

 .(911: 9101، رشيدالدین) و( .شه9115) (2/9518: 9115، مدانیه اهلل)فضل اختصاص داد
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ایالت فارس به  یزد جزو زیرا ردازدپمیشيراز و یزد به نقش امامزادگان در این مقاله 

در روزگار و اسالم  پيش ازو مذهبی  دینیکانون تحوالت بود و این ایالت  مرکزیت شيراز

 ؛ مستوفی،991 :9161، بلخی)ابن و اصل ممالك آنان بودپادشاهان ایران ساسانيان دارالملك 

ارس رسميت در ف چهارم هجري ۀتا سداسالمی دین زرتشتی  ۀدور در (992: 9162

 برقرار بودشيراز مسوبان ویژه بهدر نواحی و روستاها  اگونآتشگاههاي گون داشت و

چهارم تحت حمایت آل بویه سادات به شيراز مهاجرت  ۀدر سد .(916 :9168 ،)اصطخري

: 9161 بلخی،)ابنو جماعت داشتند مذهب سنت ششم  ۀتا سد فارسمردم بيشتر کردند. 

حنفی و شيعه و  سنی شافعی و اندکمردم پيرو مذهب  هشتم اکثر ۀسددر ( 991

تغييرات آرام و تدریجی . (995 :9162 )مستوفی، النسب نيز حضور داشتند سادات صحيح

در این باشد. مهمی براي تبيين اوضاع مذهبی ایرانيان می ۀدینی و مذهبی فارس نمون

-م125/9125 در طی گر محلی شيعی اینجوحکومتخاندان حمایت تحت  دوره

بيشتري هاي شيراز توجه ه امامزادهب  (2/001: 9115 )استانلی لين پل و دیگران، م158/9156

ۀ و زمين هاي شيراز پایگاه تبليغات شيعی و هواداري از اهل بيت گردیدمامزادها وگردید 

 .رشد و گسترش تشيع در فارس فراهم گردید

و منابع سناد وقفی و آثار معماري توصيفی و تحليلی متکی به ا ۀبا شيو روش تحقيق:

د گرفت. مطالعه قرار خواهموردتاریخی  ۀبه عنوان یك انگار ،شيراز و یزد تاریخ محلی

و نادیده گرفتن منزلت دینی و قدسی مدفونين در این مقابر  زداییاین به معناي تقدس

بسنده خواهد نسب امامزادگان به شهرت آنان  ۀباردر مقالهمين سبب در این ه هنيست. ب

 عبارتند از:در مقاله مطالعه شد. محورهاي مورد

اساس مدارک  در تحول تاریخی شيعه بر اههتاریخی امامزاد بررسی نقش و کارکرد. 9

 .هاو معماري امامزاده تاریخی و اسناد و مدارک وقفی

پيش  نبر روند تاریخ تشيع ایرا هاامامزاده و اجتماعی کارکرد فرهنگینقش و بررسی . 2

 .از صفویه

 ۀفرزندزادگان ائمیا  انفرزند در عرف تشيع مراد از امامزادهامامزاده:  ۀکلم اصطالحات:

آنان و بزرگان سادات که در سراسر  در اصطالح به مدفن و مزار متبرکه .است )ع(اطهار

 .(2/112 :9115تشيع،  المعارفهریدا) گرددشهرها و روستاهاي ایران پراکنده است، اطالق می

نهم رایج شده است. مقابر  ۀرفته است ولی در سدکار میششم به ۀاین کلمه از سد

ایی که گاه نام شهر و روستا گونهمردم تاثير داشته است به ۀامامزاداگان در فرهنگ عام
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گاهی به جاي امامزاده کلمات  ایرانيان ۀعام از نام مقبره گرفته شده است. در فرهنگ

دليل اهميت خاندان  سلطان، شاهزاده بهشاه، شاه (229: 9115شابوري، )ني سلطان سيد،

 بزرگ چيز مردم هر .داشت نزد ایرانيانساسانی خاندان شاهی ایرانی  مثل )ص(رسول اهلل

 رضا امام به را عنوان این برخی. کردندمی مراهه هشا پيشوند با را خود نظایر از ترمهم و

نيز  عبدالعظيمو شاه چراغ()شاهبن موسی  احمد مانند یدگانزاامام یا و خراسان( شاه)

  (.001: 9111، جواديسيدحاج صدر)رساند می را هاآن نأش و منزلت بزرگی اند کهداده

ه، بقعه، مقبره، مقام، مرقد و مشهد بِتَعَ آستانه،ها را با عناوینی مثل ان دفن امامزادهمک

 اند. کار بردهبه

نام  واستعمال دارد  ،و خاندان او باشد )ع(کسى که دوستدار على»رشيعه ب تشيع:

آن گروه از »شيعه به معناى  (.1/258: 9011، منظور)ابن «اختصاصى آنان گردیده است

 «اندبرده شده شيعه نام، اندکه او را بر دیگر اصحاب پيامبر برترى داده )ع(دوستداران على

گروهى شيعه ناميده شدند و ایشان  پس از رحلت پيامبر». (91: 9162، االشعرى)ابوالحسن 

« خود ساخته و به کس دیگر نگرویدند ۀهواخواه على بودند که پيروى از وى را شيو

هاي کالمی و اصول اعتقادي در تمایز ميان تشيع و تسنن نقش تفاوت. (0: 9169 ،)نوبختى

روانش یك رهبر معين را پي رود کهشمار مینجا یك مذهب بهآفرعی دارند. تشيع تا 

هاي . شيعه فرقه(Heinz, 2004: 2) ی جداگانه نيستدین ۀپذیرند ولی یك عقيدمی

 )دوازده امامی( يعشریاثنو  اسماعيلی ،ترین آن، شيعيان زیديمختلفی دارد که معروف

 .(219: 9111 ،)صدر حاج سيدجوادي باشندمی

به  ،اسالم ها نخستين خاندانعلويکتاب در  (م2191) ترسا برنهایمر موضوع: ۀپيشين

ها توجه و به نقش اجتماعی و فرهنگی امامزاده انساب و مهاجرت علویان اشاره دارد

در کتاب تاریخ تشيع در ایران به نقش حرم  (ش.ه9188) رسول جعفریان. نکرده است

رده بناما هو فهرستی از امامزادهاشاره  م(816ق/.ه252) عبدالعظيمحضرت معصومه و شاه

ۀ مقدماتی مطالعخود  ۀدر مقالاب نسمتخصص اکازائو موریموتو . )صفحات مختلف( است

در  صفویانيادت ساولين نشان از  هپراکندگی جغرافيایی نقابه الطالبيين و مقال ۀباردر

مجموعه مقاالت نخستين کنگره  بررسی کرده است.کتب انساب صحت نسب صفویان را 

، در دانشگاه اصفهان برگزار شد م2191/ش.ه9112ن که در سال ی امامزادگاالمللنيب

کارکرد وقف حسين رستگار به نام، محمد ۀمقالباشد. میچهار جلد  مقاله در 65شامل 

ميراث جاویدان از همين نویسنده وقف و کتاب   (2/129) گان استان فارس،در امامزاده
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 راز آمده است.ـهاي شيامزادههاي امنامهفی با فهرست و متن وقفـی توصيـمطالب

ایران و  مزارات الکترونيکی علميه قم در سایتۀ علوم محقق حوزبحرال فقيه مهديمحمد

پرداخته  و معرفی بقاعفونين و حيات مدبه معرفی نسب در مقاالت متعدد جهان اسالم 

اف و وابسته به سازمان اوق اسالمی بقاع متبرک ایرانامامزادگان و جامع  پایگاهاست. 

در این مقاالت بررسی  باه است. ها آمدبرخی مقاالت شرح حال امامزاده درامور خيریه، 

، تحقيقات علمی توصيفیبرخی مطالب و معماري مقابر و امامزاده شخصيت معرفی جز 

 نشد. یافت شيراز و یزددر گسترش تشيع در  امامزادگاننقش  ۀباردر

 پيش از صفویه ي ایراناههادامامزفرهنگی  اجتماعی وبراي شناخت نقش  :تحقيق منابع

 بندي کرد.اي زیر دستهههتوان به دستمنابع و مدارک را می

 کام دوستدارء، سالطين و حبزرگان، وزرا مردم و برخی از ها:نامهو وقفاسناد تاريخي 

محبت به خاندان پيامبر و نشان دادن براي در ایران سوم/نهم  ۀاز سد خاندان پيامبر

 و اموال و بناها امالک امور خير دینی و اجتماعیو  وبيت و مشروعيت و شهرت خودمحب

ي اههناموقف و گزارش اسناد کردند.ها وقف میو اجناسی را براي حرم امامان و امامزاده

حاوي اطالعات اجتماعی، دینی، فرهنگی، اقتصادي و سياسی هستند و  حرم امامزادگان

این موقوفات بسيار زیادند و شامل ساخت بنا و د است. براي محققان بسيار ارزشمن

تزیينات، صندوق، ضریح و منبر، در چوبی و رحل قرآن و هدایا و اجناس و نقدینه، 

؛ امامزاده ۀناموقفموقوفات  اسناد ها ازیـبررسردد. گین مـات و دکاکيـمزارع و باغ

به نام  در یزد (م112/9112)متوفی یزديالدین محمد حسينیيد رکنس ۀمقبر ۀناموقف

 و متن شامل موقوفات بقعه در یزد،نامه شامل یك مقدمه این وقف ،جامع الخيرات ۀرسال

چراغ بن موسی شاه احمد امامزاده نامهوقفاست؛  و کاشان و شهرهاي دیگر اصفهان

که  شيراز )ع(بن موسی بن جعفر سيد محمد ۀنامقفو (ه.ق9151ه/151) توسط تاشی خانم

ادي را وقف امامزاده محمد دستغيب رقبات زی اهللو فرزندش سيد عنایت اهللهدایت سيد

 .بررسی قرار گرفت موردشيراز شاهزاده حسين  ۀناموقف اندکرده

تاریخ محلی، کتبی هستند از سوي دانشمندان، مورخان، محدثان، و  هاي محلي:تاريخ

یك شهر، یك ایالت، یا یك روستا لی براي تاریخ یك مکان جغرافيایی مثل اموران مأم

پرسشگري و  با نوشته شده است. نویسندگان این کتب خود شاهد و ناظر حوادث بوده یا

در کتب تاریخ محلی یکی از مباحث  اند.با اسناد و مدارک مطالب خود را تدوین کرده

 ا هستند. از جمله:ههها و بقعمهم گورستان
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الدین ابوالقاسم جنيد معين ۀعن زُوّار المَزار نوشتشَدّ االِزار فی حَطّ االوزار . 9

 در هفت نوبت ه.ق119باشد. این کتاب در سال می مشهور به مزارات شيراز شيرازي

 شده است. مدفونين در مزارات شيراز نوشته از نفر 195 ۀباردر

 م9151/ه.ق151است. این کتاب به تاریخ  زرکوب شيرازي ۀنامه نوشتشيراز. 2

کتاب در دو  ۀو شامل یك مقدمه و دو اصل و یك خاتمه است و خاتم ده استنوشته ش

که به خاندان پيامبر  ازنفر  91فصل نوشته شده است. فصل اول شامل طبقات سادات 

نام  آنها احمد بن موسی بن جعفر افضل .انداند و در آن شهر مدفون شدهشيراز آمده

زرکوب ) معرفی شده استدر شيراز  مزارهشت برده شده و فصل دوم شامل تعداد 

 (.215: 9151شيرازي، 

، این کتاب م9121/ه.ق9111 متوفی نصير فرصت شيرازيمحمد ۀآثار عجم نوشت. 1

 ول آثار عجمکتاب شامل دو بخش است. بخش اليف شده است.أت ه.ق9191 در سال

استانی، هاي فرصت شيرازي در تاریخ، جغرافيا، آثار بموریتأحاصل گزارش سفرها و م

رجال علم و ادب و سياست شيراز و فارس است و بخش دوم شامل ابنيه، بقاع، مزارات، 

را باشد که آن می مدارس، بازارها و شرح احوال برخی از عرفا و حکما و شعراي شيراز

 شيرازنامه خوانده است.

زبان  به م(95/ه.ق1ۀ )متوفی سد جعفر بن محمد بن حسن یزدي ۀنوشت تاریخ یزد:. 0

رافياي جغچهار قسم در اماکن و و  تاریخ  شش قسم در ادوار مختلف  ده قسم در فارسی

 . نوشته شده است.م805/9002 سال در، یزد شهر

فراوان داشتند. نخستين سند مکتوب  ۀاز صدر اسالم اعراب به نسب عالق کتب انساب:

 ۀسد ر زمان تااول به مرو ۀباشد. از سداسکان قبایل در شهر کوفه می ۀبارۀ عمر دراز دور

انساب  ۀباردر م(822/.قه216) بن محمد کلبیمثل هشام  انسابيانیشماري سوم آثار بی

نامه علویان به شکل مشجرات و سوم کتب شجره ۀها نگاشتند. از سدقبایل و خاندان

 المؤمنين اثر یحيی بن حسن العلويمثل کتاب المعقبين من وُلد االمام اميرمسلسات 

امامزادگان المجدي فی انساب  از جمله کتب انسابتدوین گردید.  م(819/ه.ق 211متوفی)

مده الطالب فی عُو کتاب  م(99/ه.ق5ۀ )سد علی بن محمد العلوي العمري ۀالطالبيين نوشت

این کتب  هستند.م( 9025/ه.ق 828) الدین احمد بن عنبهجمال ۀنوشت طالبانساب آل ابی

 د.نباشاجرت و تاریخ اجتماعی خاندان پيامبر میحاوي اطالعات ارزشمند از نسب و مه

اصطالح علوي به معناي خاندان پيامبر از نسل فاطمه حسنيان و حسينيان  امروزه عموماً

 واضح طور به حسينيان و حسنيان» است: نوشتهبرنهایمر گونه که ترسا دانند. همانمی

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 آنها. بودند اهميت حائز الماس خاندان اولين عنوان به (ص)رسول اهلل خاندان ظهور براي

 از فاطمه، و علی فرزندان عنوان به الحسين، و الحسن زیرا بودند ۀسلسل تریننجيب

 ((Teresa Bernheimer, 2013: 2 «داشتند ارتباط پيامبر با پدرشان و مادر طرف

 گذشته، سالچند در مسلمان جوامع در )ص(سول اهللر ۀخانواد نقش مورد مطالعه در

 و تخصصی کارگاه المللی،بين کنفرانس تعدادي است. گرفته قرار دانشمندان وجهتمورد

اي ههناماند. انتشار شجرهکرده بررسی را خانداناین  مختلف ايههجنب نگاريتك چندین

مرعشی در قم باعث شده که این منابع مواد مهمی براي  ۀکتابخان ۀوسيلطالبيان به ۀاولي

 .(Teresa Bernheimer, 2013: 7) دکن فراهمن اخاندنسب مطالعه بر روي 
 

بر اساس اسناد و کتب تاریخ محلی و آثار معماري در این مقاله  ها:بررسي امامزاده. 2

امامزاده که داراي اسناد موقوفاتی و معماري پيش از صفویه در شيراز و یزد  1 تعداد

 ر هستند:ا به شرح زیههگرفت. این امامزاد بررسی قراربودند، مورد

 شيرازشهر . 1-2

رسانند. وي به سال الکاظم مینسب وي را به حمزه بن موسی امامزاده علي بن حمزه:

 کرد. پس از فوت یا به قول زرکوب شهادتفروشی میه.ق به شيراز آمد و هيزم221

 ۀنوشت. به(991: 9011)العمري،  شيراز مدفون گردید در باب اصطخر( 918: 9151)زرکوب، 

 عضدالدّوله دیلمی (.218: 9116 عنبه،)ابن« قبر وي زیارتگاه بوده است»عنبه: ابن

)عيسی بن جنيد  بن حمزه پرداخت به تعمير و بازسازي حرم حضرت علی م(181ه.ق/112)

زیادي نيز بر آن وقف کرد. و موقوفات  (.11: 9188، ؛ فقيه بحرالعلوم116: 9160رازي، شي

زید ابوالحسن خودش ابوعبداهلل بن  ۀرت موقوفات را براي نوادعضدالدوله توليّت و نظا

 سپرد. سپس ارشد در ارشد از نسل ایشان قرار داد (219: 9151)زرکوب،  االسود حسنی

الدّین محمّد فرزند . پس از آن شخصی به نام ميرعلی(9/262: 9118 ،)ضامن بن شدقم

شيراز را  ۀآباد حومقع در جعفرميرمحمّد جعفر الحمزوي الموسوي اراضی تل دلگشا وا

م وقف کرد تا سهمی از درآمد آن را صرف تعميرات، روشنایی، 9610ه.ق/9101در سال 

. در این (958: 112حسين رستگار، )محمد امام حسين نمایند )ع(داري خامس آل عباتعزیه

رش و اسماعيل ابراهيم از نسل حسن مثنی و همسمقبره مزار ابوالحسن زید االسود ابی

وي از بزرگان کبار ائمه و سادات جهان . جعفر بن حسين از نسل زید االسود وجود دارد

. مقبره جعفر بن در زمان عضدالدوله حکومت شرعيات و مناصب دینی بر عهده وي بودو 

 .(219: 9151)زرکوب، باشدحسين نبيره زید االسود نيز در این بقعه می



 191/ 1911 زمستان ،4 شمارة  ،12 سال تاريخي، علوم پژوهشهاي

شناسان این مقبره را منسوب به برخی نسب :امامزاده ابراهيم بن موسي بن جعفر

. ولی تحقيقات (969: 9119)کمونه،  دانندمی (ع)ابراهيم بن موسی بن ابراهيم بن امام کاظم

صاحب مقبره را ابراهيم بن الحسين بن علی بن محسن بن ابراهيم بن موسی بن  اخير

يراز و تمام متصرفات داند. وي نقابت سادات ش (ع)بن امام موسی کاظم ابراهيم االصغر

را در قرن چهارم هجري به عهده داشته و این منصب پس از وفات عضدالدوله دیلمی 

آخر همين قرن به فرزندان او رسيده است. آنچه از گفتار نسابان مشهور  ۀوي در ده

مرتضی، نقيب النقباي  رضی و سيد است، سيد ابراهيم عالوه بر سيادت، پسرعموي سيد

عمل، بزرگی و بزرگواري و کهتر خاندان موسوي  ده و به علم و تقوي، حلم وبغداد نيز بو

 ۀآستان ۀایران اسالمی، مقال ۀ)پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرک آمده استشمار میشيراز به

 مقدس امامزاده ابراهيم شيراز(.
موسی  عالءالدین حسين منسوب به امام وي ملقب به سيّد امامزاده حسين بن موسي:

آن بساختند تا مردمان  بن جعفر است. امير قتلغ از اهالی شيراز دستور داد گنبدي بر

: 9160 )عيسی بن جنيد شيرازي، شد بعد بقعه خراب شد و بازارآن را ببينند و زیارت کنند. 

در این شهر ساکن و ميرزا علی نامی از مدینه به شيراز آمد »پيش از صفویه ( 116

عالی بر مرقد مطهر حضرت سيدعالءالدین حسين بساخت و امالک و اي گردید. بقعه

بساتين بسيار بر آن وقف نمود و چون وفات یافت در کنار آن بقعه دفن گردید. توليت 

الملك از وزراي صفویه بود. سلطان خليل حاکم موقوفات به دست پسرش ميرزا نظام

 «عمارتش افزوده استفوي بقعه را مرمت و بر ـل صـراز در زمان شاه اسماعيـشي

درآمد  از »ن امامزاده آمده است: ـنامه ای. در وقف(050: 9162الدوله شيرازي، )فرصت

آباد سهمی براي آباد، دهقانان، رُمانك  و قوامآباد، مقصودی محمودـموقوفات شامل اراض

مدرس علوم شرعيه که در صفه شاه نشين تدریس کند و مخارج هفت نفرطلبه، عمارت 

دربان،  خانه، حافظ و قاري قرآن، روشنایی، موذن،قد، مسجد، آشپزخانه، طهارتمر

: 9112 حسين رستگار،)محمد «و اطعام روز عاشورا صرف گردد فراش، طعام نوروز و عيدي

115). 

اتابك ابوبکر سلغري  سويوي از  ۀمقبر بارنخستين امامزاده احمد بن موسي بن جعفر:

لت درماندگی شيراز در حا مردمو  ه شدگنبدي ساخت با ششم ۀاتابکان فارس در سد از

شاه ابواسحاق  تاشی خاتون مادرپس از آن . (918: 9151، )زرکوب ندرفتمیبه زیارت آن 

ایی براي اطعام مسافران و زاویهبرآورد و  مقبره اي عالی برقبّه م9105/ه.ق100در  اینجو

 امظع علماائمه و گروهی از متصوفه و  صلحا و عباد وآن ساخت و  جنب رفيعاي مدرسه
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رموده و اکنون در مجموع آن بقعه شریفه مقرر ف در وهر یکی علی قدر حالهم و مراتبهم 

؛ جنيد 918: 9151)زرکوب،  سی نشان ندادهر کموبره معمشاهد بدین رونق مزاري معت

چراغ قرار شاهميمند فارس را وقف  ۀو چندین قریه و مزرعه در ناحي( 211: 9128، شيرازي

اقدامات تاشی خاتون  ۀباربطوطه درابن(. 005-991: 9162، الدوله شيرازي)فرصت داد

 نویسد:می
این تربت شریف در نزد احمد فرزند موسی. امير ست تربت سيدازجمله مشاهد شيراز ا»

محل استجابت دعا و توسل به سوي خدا  را آناست.  مردم بسيار محترم و گرامی

خاتون مادر شاه شيخ  جویند. تاشیو به فضيلت آن مرقد مطهر تبرک می دانندمی

براي مسافرین طعام  اي براي این مزار ساخته که در آنزاویه وبزرگی ۀ ابواسحاق مدرس

 خاتون و خوانندتربت قرآن می همواره بر سرقاریان  ایی ازدستهو شود داده می

کند. در آن شب قضات، فقها و سادات شيراز را از این بقعه زیارت می هاي دوشنبهشب

آیند به ختم قرآن آیند. این جمعيت چون در بقعه گرد میدر آنجا فراهم می

شوند و خوراک و ميوه و به قرائت مشغول می خوش هايبا آهنگ قاریان پردازند،می

حدیث  ندرز و ذکرو ا به پند رودباالي منبر میظ اعوپس از طعام . شودحلوا داده می

 ۀشد و تاشی خاتون از پنجراین مراسم بين نماز عصر و مغرب انجام می .دپردازمی

: 9116، )ابن بطوطه «کندمراسم را مشاهده می مسجد دوم مشرف بر ۀاي در طبقغرفه

9/262). 

د. با اننرسبه امام موسی بن جعفر میرا نسب وي  امامزاده سيد محمد بن موسي:

داري و زنده از یك مادرند. وي اهل فضل و صالح و شب چراغبرادرش حضرت شاه

ن بسياري از بندگان آزاد فرموده، الکتابه قرآاز آمده و از طریق حقداري بوده به شيرروزه

سادات و اخيار و صلحا و ابرار  و بسياري از اش مطاف و زیارتگاه و محل فيض استبقعه

اهلل دستغيب که هدایتميرزا . (001-991: 9162الدوله شيرازي، )فرصت انددر جوارش مدفون

خانه خود و  مرتبه سادات شيراز بوده،هاي بلندآید از شخصيتمینامه براز سجالت وقف

بر آن وقف  و امالک و رقباتی هدداتوسعه  را آنه و اري کردچندین خانه از اطراف خرید

توصيف مقام  و )ص(ل خدارسو درود برواقف پس سپاس خداوند و نامه در متن وقفد. کر

و اهل بيت عصمت و طهارت با ذکر آیاتی از قرآن به انفاق وصی او  رسالت آن حضرت و

 ۀمحل مقبره را در محلواقف آدرس مال در راه خداوند و پاداش عظيم آن اشاره دارد. 

بلی را مسجد کند که طاق قِبيان می وذکر کرده محالت معروف شيراز  آالن از بالکت از

شامل  رفيع ۀبه ساخت مدرسدانيده و وقف عموم مسلمانان کرده است. وي همچنين گر

گذاري نامایه ام دارالهدبه ن مجموعه را این کهاشاره دارد اتاق مستحکم  بيست و شش
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به دوستی اهل بيت و برائت از  عشریه معروفناجيه اثنی ۀب فرقکرده و آن را وقف طال

حجره را براي  بيست چهارتدریس علوم دینی و براي  و مدرس آن را دشمنان دین

باب مغازه، و  . واقف چهارسکونت طالب و یك حجره نيز براي خادم اختصاص داده است

و یك آسياب و پنج مزرعه  کوبیخانه، یك باب کارخانه گندمخانه، قهوهیك باب کوکنار

رک و مرودشت، لوک خفشيراز و پانزده مزرعه و دو آسياب در ب ۀو یك آسياب در حوم

 ،امامزاده محمد ۀاهلل بر آستاننامه سيد هدایت)متن وقف و ابرج وقف کرده استسروستان، فسا 

 .(921: 9112حسين رستگار، وقف ميراث جاویدان، ؛ محمدچراغشاه ۀآستان ۀنجينگيمحل نگهدار

ریخ به تااهلل دستغيب فرزند سيد هدایتاهلل حسينینامه سيد عنایتوقف اساس رب

وناگون بقعه مشتمل بر شش طاق و رواق و گيهاقسمت ۀم توسع9126/ه.ق 125

بنا نهاد و خانه و چهار باب اطاق فوقانی در نهایت استحکام خانه، فراشخانه و چراغقهوه

اهل  ۀکاف وقف بر طاق روي ضریح مقدس را با رواق متصل به آن را مسجد گردانيد و

 )ع(ءاالشهدضریح را مجلس حفاظ و ذاکران سيد ۀقبل سپس طاق ایمان و اسالم ساخت.

التحيه و الثنا  عليهاباعبداهلل داري جناب اهلل و تعزیهنجا تالوت کالموقف نمودند تا در آ

ه واجب التعظيم و و امامزاد معصومين عليهم السالم ۀنمایند و ثواب آن را بر ارواح ائم

براي طالب علوم دینيه و متولی شرعی معين  و چهار باب اطاق فوقانی را التکریم نمایند

 اختصاص روستاها، مزارع و باغات در شيراز و از پسقف او که در آنجا سکنی نمایند.

مد محصوالت زمستانی و تابستانی آمحل در ازمقرر کرده بلوک کوار، رامجرد، برج، فسا، 

، وراث، (ع)شهداءجناب سيدال ۀبابت تعزیو سایر موقوفات سهامی براي تعميرات بقعه، 

، ذاکر، موذن، کفشدار، فراش وسقا پرداخت طعام زوار، ناظر، قاریان ۀوليه، سفرحق الت

 ۀنـنجيگ يامامزاده محمد محل نگهدار ۀبر آستان، بـاله دستغيتـد عنایـنامه، سيمتن وقف) گردد

 (.905: 9112 ميراث جاویدان،وقف حسين رستگار، محمدچراغ؛ شاه ۀآستان
نسب وي را محمد بن حسن بن حسن بن حسين بن اسحاق  اده محمد صوراني:امامز

 در شيراز کشته شد و قبر او در این شهر است أسَبَّ الکاظم مشهور به ابنبن امام موسی
 (.991: 9011)العمري، 

عيل بن موسی ااسماین مقبره منسوب به مستوفی حمداهلل  ۀنوشتبه امامزاده اسماعيل:

ه مردم بودو زیارت توجه که مورد وجود داشت ر روستاي مایين مرودشتد )ع(بن الکاظم

 .(920: 9191، مستوفی) است
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 يزد شهر. 2-2

شتم ه ۀمتعلق به سدالدین محمد حسينی مقبره سيد رکن :الدينسيد رکن ۀبقع

اخالص به  ۀزیين شده است. از جمله سورتاست. در این بنا آیات قرآنی  /چهاردهمه.ق

ج که ، دوازده ترن98 ۀتا آیۀ انسان پنجم در گریو گنبد، سور ۀآیو فتح تا خط کوفی 

تزیين شده  اخالص به خط کوفی در آنها ۀتين و سور ۀسور ميان آنها به خط ثلثدریك

است. در شانزده مقرنس اسما جالله خداوند مثل القدره هلل، الحکمه هلل، در داخل چهار 

شت مثلث داخل هه ، در حاشي(911)بقره،  م اهللگوشواره به خط کوفی آیه فسيکفيک

ۀ یس تا آخر آیۀ سوراز اول چهار ضلع  الملك هلل، در زیر گوشوارها در ۀها کلمفيلپوش

 تزیين شده است.91

شده  چاپجامع الخيرات  ۀرسالاین بقعه به نام  ۀناموقف :الدينسيد رکن موقوفات

 112فو) الدین ابوالمکارم محمد یزديسيد رکن ۀنامسند وقفاین رساله  است.

 ه.ق111و  ه.ق112نامه در سال این وقف الدین است.و پسرش شمس (م9112/ه.ق

مدینه و کربال فرستاده ن به شهرهاي مرتبط مکه و اي آههنگارش یافته است و نسخ

است. اطالعات آن شامل مساجد و  وفاتوقممتن شامل یك مقدمه و متن شده است. 

ها و وضعيت مذهبی یزد و اوضاع اقتصادي آن را روشن ا و رباطههانقامدارس و خ

القضات و . وي مدتی قاضیاشاره داردموقوفات  ۀکند. این رساله به چگونگی ادارمی

الدین آن را سيد رکن يبنا 21بنا که  05ابوسعيد داشت. در این رساله  ۀصدرات در دور

نات، حمام، شامل منازل، مدارس، مساجد، ق د ووقف کرده بودن آن را پسرش يبنا 22و 

آسياب، بقعه، دارالسياده، دارالحدیث، خانقاه، رباط، بيمارستان، کتابخانه، داروخانه و 

مه که در یزد اقامت دارند و طفابنی مغازه و موارد مصرف درآمد آنها شامل سادات،

و  دان، حرم کعبه. اوالد واقف، خویشاونشوندساداتی که مدتی در این شهر ساکن می

باشد. حدود و بندگان این پدر و پسر می )ع(حرم نبوي و اميرالمومنين و امام حسين

تبریز، کاشان و یکصد مزرعه در  مغازه و اموالی در اصفهان، 21قنات،  01سهام بيش از 

 هرباط اشاره شده ک 99اه و خانق 90مدرسه،  8مسجد،  1نامه به باشد. در وقفیزد می

درمان بيماران و همراهانشان، داروي  ۀ. هزینرخوردار هستنداز موقوفات ب سهمی رکدامه

 .جامع الخيرات()متن  ردگان اختصاص داده شده استبيمار و یتيم خانه و کفن و دفن م

 د.کنرا روشن می الدین شيعیسيد رکندیدگاه تمدنی و اجتماعی  نامهوقفاین 

عریضی، کوچکترین فرزند زاده از نوادگان علی این امام امامزاده سيد ابوجعفر محمد:

بن علی بن عبداهلل بن احمد  است و سلسله و نسب او ابوجعفر محمد )ع(امام صادق
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در بر اساس سنگ قبر، وي است.  )ع(علی العریضی بن االمام جعفر صادقالشعرانی بن 

 ۀبه وسيل م9115/ه.ق 116. این بنا در سال در یزد از دنيا رفت م9110/ه.ق 020سال 

سپس  .(950: 9151، )کاتب خواجه اسحاق بن حسن ساروج مرمت و کاشيکاري گردید

الدین بر آن الدین بن صدرو امير قطب مرمت کرد ساباطی آن را الدین اشرفامير معين

ایی از بزرگان مرقد عدهدر این  (950-911: 9101، )جعفري جعفر بن محمد گنبدي ساخت

ز نسل این امامزاده . ا(2/218: 9150)ایرج افشار،  اندشدهمدفون سادات سياسی و مذهبی 

نهم  ۀدر طی سد ن مقبرهـزد هستند. ایـسادات صحيح النسب در ییك هزار نفر 

رسول  و دوستی خاندان تالوت قرآنکانونی براي نشر بار مرمت گردیده است. چندین

 .(895-195: 9151، )کاتب بود )ص(اهلل
 

 ي شيراز و يزدفرهنگتغييرات ها در مزادهتأثير اما بررسي. 9

علویان از اواخر عهد اموي به ایران مهاجرت کردند.  به ايران:امامزادگان مهاجرت . 1-9

کرد و ان شورش ـآمد و عليه امویخراسان به  (م101/ه.ق925 فو) دـبن زی یجمله یحياز

 راجسد وي يعيان ش .(Halm Heinz, 2004: 19) کشته شدنيروهاي حاکم اموي  ۀوسيلبه

مرقد او امروز در سرپل در  .(955: 9018 ،)ابوالفرج اصفهانی دفن کردنددر جوزجانان 

 961از قيام حسين فخ در سال  باشد. در خالفت عباسی پسافغانستان زیارتگاه می

فو ) جمله یحيی بن عبداهللعلویان به ایران و شمال آفریقا مهاجرت کردند. از م186/ه.ق

: 9018 )ابوالفرج اصفهانی، مد و به ترویج اسالم پرداختبود که به گيالن آ (م112/ه.ق915

مساعدي براي مهاجرت بيشتر  ۀزمينمون أدر خالفت م )ع(والیتعهدي امام رضا .(188

سادات و علویان به ایران فراهم کرد و تعدادي از برادران و خواهران و عموزادگان و 

پس  .(518 :همان) دحسينی به ایران مهاجرت کردنآن حضرت از سادات حسنی و  ۀصحاب

جمله به دست، ازها و نواحی دوراین امامزادگان به کوهستان (ع)از شهادت امام رضا

و مرقد جا شهيد گشتند و مزار کوهستان دیلم و طبرستان پناه بردند و برخی بدان

 .(218: 9161، )سيد ظهرالدین مرعشی ایشان مشهور و معروف است

از سادات و اي هاي وي، عدهبا مظالم و ستمگري م(869/ه.ق201 فو) لدوران متوکدر 

از حجاز و عراق به مناطق دیگر از  م(861/ه.ق252 فو) علویان مثل عبدالعظيم حسنی

بودند این  )ص(رسول اهلل خاندانجمله ایران مهاجرت کردند و چون ایرانيان دوستدار 

 شت آنان کوشيدند.ند و در بزرگداسادات را پناه داد
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به  اهل بيتبه دليل دوستی و عشق به ها ایرانی در ايران: اههامامزاد گسترش. 2-9

 سادات با امامزادگان وکوشيدند. میآنان  بزرگداشت در ارادت داشتند وامامزادگان 

 ولهگونه که عضدالدنآ .افزوده گردید شانشمار افزون برطور روزبهازدواج با اوالد ایرانيان 

 صاحب بن عباد سود داد و او را نقيب قرار داد.دختر خود را به زید اال م(181/ه.ق112 فو)

 ۀمدفون در بقع وزیر آل بویه دختر خود را به ازدواج ابوالحسن علی م(115/ه.ق185)

 .. ذیل علویان همدان(مزارات ایران و جهان اسالمالعلوم، سایت مهدي قفيه بحر)محمد آوردعلویان در

 دولت نقابت سادات شيراز و تمام متصرفاتاز سوي عضدالدوله به  امامزاده ابراهيم

 .عهده داشت را در قرن چهارم هجري بر میدیل

تسهيل اسکان و  ۀزمين هاها به خاندان پيامبر و این ازدواجعشق و محبت ایرانی

گونه که . آنوردفراهم آ در شهرهاي ایران راش آنان افزای وبهبود اوضاع زندگی سادات 

و  زمينمسکن،  دادند ورا پناه می پيوسته سادات و یزد و حکمرانان در شيرازمردم 

سادات  ۀعد بطوطهابن ۀبر گفت بناشيراز در  .دادندن قرار میامکانات زندگی در اختيار آنا

زار و چهارصد و کسري است و نقيب شيراز آنان که مستمري دارند از کوچك و بزرگ ه

نهاد نقابت،  ۀوسيلبه سادات. (9/269: 9116 )سفرنامه، عضدالدین حسينی نام دارد نانآ

: 9111 )موریموتو، از حمایت سازمانی برخوردار شدندخود  ۀاقامت و استقرار گستردبراي 

995). 
 

ها چون براي سادات احترام خاصی قائل بودند ایرانیسازي: . معماري و هنر آرامگاه9-9

 ,Bertold Spuler)وجود آوردند  هایی بهعلی و حسين در ایران زیارتگاهبراي فرزندان 

کردند. این مقابر دادن دوستی خود موقوفاتی بر آن وقف میو براي نشان (172 :2015

گردید. معماران و هنرمندان ایرانی با خلوص نيّت می )ص(نماد دوستی خاندان رسول اهلل

گوناگون مثل معماري، بنيان گذاشتند و با هنرهاي مقابر و آرامگاه براي امامزادگان 

کاري، نویسی، نقاشی، نجاري و منبتآجرکاري، گچبري، حجاري، خطاطی و کتيبه

ها را تزیين کردند و بر شکوه و عظمت آنان سازي، فلزکاري، آرامگاهصندوق و ضریح

در ادوار مختلف پيش ها سازي در ایران و مرمت امامزادهافزودند. سير تطور هنر آرامگاه

از صفویه از سوي بزرگان و حُکّام و مردم دوستدار اهل بيت روند فزایندۀ رو به رشدي را 

ها نمادهاي دهد. در هنر معماري امامزادهاز سدۀ چهارم/دهم تا دهم/شانزدهم نشان می

 شيعی در پالن، سازه، شکل، تزیينات بنا خود را در ابعاد اجتماعی و تاریخی و هنري

با هنر شيعی ارتباط نزدیك دهد. در معماري امامزادگان هنر ایرانی به آرامی نشان می
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برقرار کرد و نبوغ هنرمندان ایرانی در بهبود ساخت بنا و طرح و تزیينات آثار شيعی 

دید احساسی و تفکري هنر ایرانی تا »گفته تيتوس بورکهارت هم آميخت. بهبسيار در

يط اجتماعی شيعی است که مرز بين شریعت و حال دل حد زیادي وابسته به مح

ها و عموم مردم، سلسله»بر گفتۀ اتينگهاوزن  . بنا(00: 9165)بورکهارت، « باشدمی)طریقت( 

هاي اعقاب علی براي زیارت مقابر و آرامگاه )شيعی(هاي با عقيدۀ غيررسمی جنبش

اکن مقدسه سنتی و کهن کردند که اماهميت زیادي قائل بودند و هميشه تالش می

هاي غرب اسالمی، کنند و همين روند از طرف ایران به سرزمين ایران را اسالمی

اي عميق و کهن مخصوصاً مصر عصر فاطمی، نيز توسعه یافت. این پدیده در ایران ریشه

 (.Ettinghausen Richard and Oleg Grabar, 1994: 110) داشت

اوزن در تبدیل اماکن مقدسۀ سنتی به امامزادگان نماید که نظریۀ اتينگهچنين می

محل تردید است زیرا انساب و اسناد و منابع وجود شخصيت تاریخی امامزادگان را تأیيد 

شده پيش از اسالم مثل مارليك، سيلك و کند. سبك معماري متفاوت مقابر یافتهمی

ست. چهار و نيم قرن دورۀ هخامنشيان با معماري امامزادگان در عصر اسالمی متفاوت ا

سازي در طول دورۀ ساسانی نظریۀ دليل مخالفت آیين زرتشتی در دفن و مقبرهوقفه به

تبدیل  )ع(کند. همان مرقد تمامی امامان شيعۀ مشهد امام رضااتينگهاوزن را تأیيد نمی

به زیارتگاه شيعيان شد و شهر مشهد در اطراف حرم ایجاد شد و توس قدیم را تحت 

ها مثل همين شکل اطراف مرقد امامزادهبه (.Halm Heinz, 2004: 33)قرار داد الشعاع 

 گرفت.ري، قم و شيراز محالت و بافت مسکونی نوینی شکل می
 

 قطب فرهنگي و زيارتي:کانون دوستي اهل بيت و ا به عنوان ههامامزاد. 4-9

ی و عرفانی و مقامات ا به سبب شرافت نسبی و امتيازات علمی و سجایاي اخالقههامامزاد

و دوستداران آنان زیارت  مسلماناناجتماعی داراي منزلت اجتماعی بودند لذا از سوي 

مزار  آید،مینویسان برو محلی بطوطهابن گزارشو  موقوفات از اسنادشدند. می

 مناسك. ندبود مطرح به عنوان یك قطب فرهنگی و تبليغیشيراز و یزد  امامزادگان

، طلب شفاعت و توسلو خواندن زیارتنامه ، ، دعاقرآنو حفظ رائت قزیارت شامل 

ها و بيان مصيبت ایام عاشورا در )ع(و امام حسينعزاداري  وجشن  در اعيادخوانی مناقب

 یتدریس و تعليم و سخنرانی دین هاي جماعت، مراسمبرپایی نماز ،هاي اهل بيترنج

هاي تعليمی و اخالقی، قرائت و و حلقه ادجماعت، وعظ و خطابه و جشن اعي مراسم نماز
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شيراز  حرم احمد بن موسی در بطوطه گزارش کرده درابن حفظ قرآن دارد. مثالً

 (.9/269: 9116 ،بطوطهابن) کردخطيبی در آن سخنرانی می

اي شيراز زائرین به قصد استشفا و طلب حاجت از ههزاداي امامههنامبر اساس وقف

طلب  معصومين و ۀتوسل به ائمرفتند. آنان به زیارت این مشاهد می اهل بيت و فرزندان

ویژه با ، بههانآشفاعت از ایشان و زیارت مشاهد و مقابر متبرکه امامان شيعه و منسوبان 

 هاي مهم فرهنگ شيعه استها و ویژگیطبيعی امام، از شاخصفوق ۀکيد بر جنبأت
 (.01-02: 9181، )مدرسی طباطبایی

محّمد  سيدم احمد بن موسی در شيراز و از زیارت حر شيرازي گزارش جنيد جملهاز

مرتبه دارد که محل وثوق و اعتماد برکت و عالیزیارتگاهی پر» د:نبرادرش یاد می ک

درگاه پروردگار است. مهتران نيکوکار و راستگاران پرهيزگار آنجا ه مردم جهت نيایش ب

الغيب براي نزدیکی به بندند و رجالمان میگزینند و بر مرقد مبارکش پيسکونت می

سان بدین. (212: 9128، جنيد شيرازي) «یابندبر آن تربت شریف حضور میخداوند متعال 

اصلی فرهنگ زیارت را  ۀالسالم، شاکلامامان معصوم عليهم ۀچه سنت نبوي و سيراگر

وجود  ۀواسطبه ميان مسلمانان درتوجهی از فرهنگ زیارت خش قابلبد دهنتشکيل می

شکل گرفت امامزادگان این مقابر و مراسم و مناسك و آداب و رسوم مذهبی و اجتماعی 

اران و حل انگيز از کشف و کرامت و شفادادن بيمهاي هيجانزمان داستان به مرور و

 .کرد پيداغنا  مشکالت زائرین

 ۀزیارت مقبريامبر به عشق و محبت خاندان پزائرانی که به  ا:ههنذورات در امامزاد. 1-9

 بطوطهابنبه گزارش پرداختند. رفتند نذورات گوناگون مادي و معنوي میامامزادگان می

چراغ مکانی براي اطعام خاتون، مادر اسحاق اینجو، دستور داد تا در جوار مزار شاه یتاش

يوه و نماز عصر تا شام با خوراک و م ۀبزرگان، سادات و فقها و در فاصل ایجاد گردد و

امامزاده سيد محمد  ۀناماساس وقف بر. (9/269: 9116، بطوطهابن) حلوا پذیرایی شوند

الدین ءسيد عال ۀنامبر اساس وقف نذورات زیادي براي اطعام زائرین اختصاص یافته بود.

و عيدین و روز  مد موقوفات اختصاص به اطعام نوروزآحسين در شيراز سهمی از در

الدین در سال در مزار امامزاده محمد بن علی در یزد خواجه معينود. عاشورا داده شده ب

اسناد در  (.958: 9151 ،)کاتب شودمیه ددا مساکينبراي اطعام  هر روز آش ه.ق 869

، بخشی از مصارف درآمد موقوفات محمد احمد و سيدسيد  یزد، الدینرکن سيد ۀموقوف

ادات، علما، صوفيه، ایام عاشورا، اعياد، س زائرین، مجاورین، رايب طعامبه  را اختصاص

 فقرا و مساکين داده بودند. طالب،
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پيش از  ۀ تاریخی امامزادگاناي از آداب و رسوم و شعائر زیارت در انگارمجموعه

دل و جان و  صفویه شکل گرفته و گسترش یافت. زیارت درحقيقت، از روي عقيده در

ح متوفا بود. این شعائر و آداب زیارت براي برقراري ارتباط قلبی با خدا براي شادي رو

مناسك نذر  و شناسی نذوراتاز نظر مردمامامزاده یك مفهوم مقدس فراهم کرده است. 

براي کسب شهرت  شدن حاجات و گاهیآوردهبراي براز روي عقيده توسل به امامزادگان 

اعی و جنسيت اجتم ۀبا توجه به طبقنذورات  بود. یابی دینی و اجتماعیموجب هویت

 . نذوراته استدبو براي فقر زدایی شناسی تاریخیمهم مردمکننده موضوع بسيارنذر

مثل موقوفات مزارع و باغات و دکاکين، اطعام زائرین با نان و گوشت و حلوا،  مادي

 نماز جماعت،خطبه، نگارش قران،  و حفظ وتالوت ي مثل معنو قربانی کردن و نذورات

 .بود فتندعا، ذکر و روزه گر

از محدثان و بسياري از این امامزادگان  ا:ههامامزاد نقش علمي و آموزشي. 1-9

است. آنان علوم اسالمی منتشر گردیده  ۀوسيلند و بهلفان اسالمی بودؤدانشمندان و م

 یکه بررس س اسناد موقوفاتیبر اسا. شماردتوان بررا میزید اصفهان شاه براي نمونه

ابر در کنار مق یمدارسه آموزشی داشتند و واقفان نبجامامزادگان  بقعه برخیردید، گ

طالب و علما و ترویج این مدارس نقش مهمی در تربيت گذاشتند. میبنيان ا ههامامزاد

 ۀبراي مقبر تاشی خاتون ۀناموقفبر اساس شيعی داشتند. علوم اسالمی و معارف و 

و در ه ساخت مدرسه شده است اشاره بد محمد ـسي ۀناماحمد بن موسی و در وقف

در طلبه و  مدرس علوم شرعيه و هفت نفرشاهزاده حسين شيراز به حقوق  ۀناموقف

 اشاره رفته استخانقاه نه  ومدرسه سه  به م(9112/ه.ق112 فو) الدینسيد رکن ۀناموقف

 خواجه احمد فراش در مزار امامزاده محمد بن علی در یزد .(11 ،جامع الخيرات ۀ)رسال

دارالشفاي جمله مراکز علمی از (.956: 9151کاتب، ) بساخت ه.ق 850ایی در سال مدرسه

 (.11 جامع الخيرات، ۀ)رسال الدین در یزد در کنار مدرسه رکنيه بودسيد رکن

معارف اسالمی، گسترش موجب یزد و  شيرازشيعی در  اسالمی و این مدارس 

در این پيش از صفویه را پيامبر و تشيع  خاندانو آموزش علوم و فرهنگ  شيعی، عرفانی

 ند.کردفراهم میشهرها 

 علویان را که مهم هايپدیده از یکی . منزلت و کارکرد اجتماعي امامزادگان:1-9

 یك عنوان به خود به نسبت آنها احساس افزایش است، کرده متحد اختالفاتشان عليرغم

 (Teresa Bernheimer, 2013: 2) است ماسال اول خانواده عنوان به متمایز اجتماعی نيروي
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)سوره سادات به سبب انتساب به پيامبر و فرمان خداوند مبنی دوستی خاندان پيامبر 

مورد احترام طبقات گوناگون مسلمانان بودند. وراثت و قرابت با پيامبر به  (21شوري، 

رفاي برجستۀ ها از علما و عشکل منزلت اجتماعی براي سادات درآمد. عموماً امامزاده

هر شهري  اسالم و تشيع بودند و از موقعيت اجتماعی باالیی برخوردار بودند. آنان به

شدند به سبب وابستگی به خاندان پيامبر مورد احترام و صاحب منزلت وارد می

در اردوهاي سلطان »بطوطه گزارش کرده است گونه که ابنشدند. آناجتماعی می

(. 9/282: 9111بطوطه، )ابنکردند پيشاپيش او حرکت میابوسعيد حاجبان و نقيبان 

دست آورده بودند. این مقامات گوناگون اجتماعی پيش از صفوي بههايامامزادگان مقام

شامل نقابت، قضاوت، خطيبی، محتسبی، صدرات، وزارت، مدرسی مدارس، سفارت و 

قعيت اجتماعی و توليت آستانۀ شيوخ اهل تصوف و عرفان بود. این مقامات بر مو

ایی براي ها موقوفات گستردهافزود. دوستداران امامزادهاقتصادي سادات و امامزادگان می

دادند. مثالً امامزاده ابراهيم از سوي عضدالدوله به مقام نقابت منصوب آنان اختصاص می

گردید و امامزاده حسين بن زید االسود در عصر آل بویه مناصب شرعی و دینی شيراز 

 (.219: 9151)زرکوب، عهده داشت لی االطالق را برع

خان و در عصر غازان م(9156-116ه.ق/001-121)بویه ایجاد دارالسياده از عهد آل 

بر موقعيت آنان افزود. در دورۀ آل اینجو و تيموري موجبات تحرک و م( 9110ه.ق/111)فو

ات گسترش تشيع را در اعتبار بيشتر سادات فراهم گردید. این مقامات اجتماعی موجب

کرد. انگارۀ تاریخی روند گسترش تشيع در گزارش شيراز و یزد پيش از صفویه فراهم می

: 9191)مستوفی، بطوطه و حمداهلل مستوفی به حضور شيعيان در شيراز اشاره دارد ابن

الدین احمد انجوي مرکز دایرۀ سيادت و غصن شجرۀ نبوت در سال و سيد قطب( 996

 (.11: 9151)زرکوب، ز سوي ارغون حاکم مملکت فارس گشت ه.ق ا 685
 

نان مورد آ ،ادات به شهرهاي مختلفپس از مهاجرت س ا:ههنقش اقتصادي امامزاد. 1-9

رفتند و اموال و زمين و خانه به آنان اختصاص گیبزرگان قرار مو ام کّاکرام  شيعيان و حُ

ستفاده از بخشی از خمس براي فقراي ا ۀاجاز با امبردوستداران خاندان پيدادند. می

حجم وسيعی اراضی و باغات و  .ندکردمیسادات موجب تمکن مالی آنان را فراهم 

و  محمد احمد، سيداي امامزاده سيد ههنامها و دکاکين که در وقفروستاها و آسياب

 نشان از حجم باالي فعاليت اقتصاديیزد الدین سيد رکنویژه بهشيراز و  سيد حسين

 ا در ایران پيش از صفویه دارد.ههموقوفات امامزاد
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ایرانيان به سبب دوستی خاندان پيامبر موقوفاتی بر  :ات امامزادگانفووقم. 1-9

در جوامع اسالمی، و اجتماعی و اقتصادي دینی  سنن یکی ازکردند. ا وقف میههامامزاد

و  هاکنشوان آن را از تهاي خير واقف است و میسنت وقف است. موقوفات بيانگر نيت

و کسب ه دیگران رساندن خير باز وقف  ست.  هدفناد اسالمی همبستگی اجتماعی

هم و  است اجتماعی دینی و و نماد همبستگیهم عامل  لذااست. محبوبيت اجتماعی 

توان به بازسازي، تجهيز و از مصارف وقف در اماکن متبرکه می. دارد کارکرد اقتصادي

اشاره  ران و طالب و مدرسانامرقد، طعام و حقوق کارگز نيازانات موردامک ۀرونق و تهي

 حسينمحمد و سيد  سيد ،احمد بن موسی اي امامزاده سيدههناموقف براي نمونه .کرد

قيمتی و قرآن  ءاشيا اند وداراي موقوفات فراوانی بودهیزد الدین رکنویژه سيد و به شيراز

 است تاشی خاتون ۀخطی موقوف براي نمونه قرآن ود.ب شده حرم آنانو کتب دینی وقف 
 .(5/965 :9112 آل داوود، شيخ ابواسحاق اینجو،)

 

 نتيجه. 4

آل بویه داراي نفوذ  ۀاز دور سادات دهدا نشان میههتاریخی امامزاد ۀانگار ۀمطالع

مردم و بزرگان شيعه و  در شيراز و یزد بودند. اعی، سياسی، اقتصادي و فرهنگیاجتم

. رفتندبه زیارت مقابر آنان می اهل بيتبراي ابراز دوستی خود با شيراز و یزد نی س

براي تعمير و مرمت شدن حاجت خود به قصد استشفا و برآوردهموقوفات زیادي ران يّخَ

 ۀنذورات واقفان با توجه به طبق .کردندمیوقف  امامزادگانحرم ۀ ادار ۀاي روزانههو هزین

ثير أتویژه شناسی تاریخی بهکننده موضوع بسيارمهم مردمراجتماعی و جنسيت نذ

هاي اسناد موقوفات و گزارش سياحان و تاریخ ازفرهنگی داشتند.  اقتصادي و اجتماعی و

کانون زیارتگاه مسلمانان اعم از سنی و شيعه و آید، حرم این امامزادگان برمیمحلی 

و بسته به این مقابر نتایج تعليمی مراکز آموزشی و فرهنگی وابود.  فعاليت اجتماعی

را در شيراز و یزد فراهم  علوم دینی موجب گسترشمدرسان و طالب  وداشتند تبليغی 

انواع هنرهاي  ۀوسيلبهو  سترش تبليغات شيعیگيهاکانون . حرم امامزادگانکردندمی

رهنگ ردید و این هنرها موجب تداوم تاریخی و تداوم فگیگوناگون بنيان و تزیين م

زیارت د. مفاهيم زیارت و شعائر و آداب و رسوم و مناسك ردیگیمزیارت امامزادگان 

 ۀا در صحنههحضور امامزادمين سبب ههبتر شد. زمان مستحکم به مرور امامزادگان

رسول  موجب گسترش و تداوم فرهنگ دوستی خاندان شيراز و یزد ۀفرهنگ و جامع

 صفویه گردید.تشيع پيش از  و گرایش به )ص(اهلل
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