فهرست 9 /

مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت همند

104

موقعیت جغرافیایی

104

امکانات رفاهی _ خدماتی

105

امامزاده سید ابو القاسم

106

موقعیت جغرافیایی

106

معرفی امامزاده

106

امکانات رفاهی _ خدماتی

107

امامزاده نجم الدین حسین

108

موقعیت جغرافیایی

108

نجم الدین حسین در یادکرد شاعران

108

امکانات رفاهی _ خدماتی

109

امامزاده سید جالل الدین کالته ملک

111

موقعیت جغرافیایی

111

معرفی امامزاده

111

امکانات رفاهی _ خدماتی

112

امامزاده سپه ساالر شهرستانک

113

موقعیت جغرافیایی

113

معرفی مزار

113

امکانات رفاهی _ خدماتی

114

امامزاده شاه سلطان علی

115

موقعیت جغرافیایی

115

امکانات رفاهی _ خدماتی

116

ز یارتگاه بیبی علیای گیمنج

117
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موقعیت جغرافیایی

117

امکانات رفاهی _ خدماتی

117

امامزاده سید ابوالقاسم دهنرود

119

موقعیت جغرافیایی

119

معرفی امامزاده

119

شجره نامه امامزاده ابوالقاسم؟ع؟

120

ز یارتگاه سید شمس الدین فسون

122

موقعیت جغرافیایی

122

معرفی ز یارتگاه

122

امکانات رفاهی _ خدماتی

123

فصل چهارم :شهرستان در میان

125

آشنایی با شهرستان درمیان

127

اوضاع جغرافیایی

127

امامزاده سلطان ابراهیم رضا؟ع؟

129

موقعیت جغرافیایی

129

معرفی امامزاده

130

ساختمان ز یارتگاه

132

دلنوشتههای زایران بر دیوارهای حرم در قرون گذشته

132

کتیبهها

133

موقوفات

133

امامزاده در یادکرد شاعران محلی

134

امکانات رفاهی _ خدماتی

134

امامزاده بیبی سیده زهرا؟اهس؟ معروف به بیبی صاحبه
موقعیت جغرافیایی

137
137

فهرست 11 /

معرفی امامزاده

138

شجرهنامه

139

امکانات رفاهی _ خدماتی

139

مجتمع فرهنگی مذهبی مقدر

141

موقعیت جغرافیایی

141

امکانات رفاهی _ خدماتی

142

امامزاده سید مرتضی

143

موقعیت جغرافیایی

143

معرفی امامزاده

143

امکانات رفاهی _ خدماتی

144

امامزاده سلطان سید محمد

145

موقعیت جغرافیایی

145

معرفی ز یارتگاه

145

امکانات رفاهی _ خدماتی

145

امامزاده سید الیاس

147

موقعیت جغرافیایی

147

معرفی امامزاده

148

امکانات رفاهی _ خدماتی

148

فصل پنجم :شهرستان ز یرکوه

151

آشنایی با شهرستان ز یرکوه

153

اوضاع جغرافیایی

153

پیشینۀ تار یخی

154

امامزاده سعداهلل

156
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موقعیت جغرافیایی

156

معرفی امامزاده سعداهلل؟ع؟

156

امامزاده سعداهلل؟ع؟ در یاد کرد شاعران محلی

158

امکانات رفاهی _ خدماتی

161

امامزاده داوود؟ع؟

163

موقعیت جغرافیایی

163

معرفی امامزاده

164

امکانات رفاهی _ خدماتی

166

امامزاده چهارگنبد

168

موقعیت جغرافیایی

168

پیشینۀ تار یخی افین

168

معرفی امامزاده

169

امکانات رفاهی _ خدماتی

171

موقوفات

171

ز یارتگاه نور پیشبر

173

موقعیت جغرافیایی

173

پیشینۀ تار یخی ز یارتگاه

173

یادکرد ز یارتگاه نور در سروده شاعران محلی

174

امکانات رفاهی _ خدماتی

174

امامزاده محمد گمنج

176

موقعیت جغرافیایی

176

معرفی ز یارتگاه

176

شجرهنامه

177

فهرست 13 /

موقوفه

179

امامزاده در یاد کرد سروده شعرای محلی

179

امکانات رفاهی _ خدماتی

180

امامزاده سید عبدالقادر

181

موقعیت جغرافیایی

181

معرفی مزار

182

شجره نامه

182

امکانات رفاهی _ خدماتی

183

فصل ششم :شهرستان سرایان

185

آشنایی با شهرستان سرایان

187

اوضاع جغرافیایی

187

پیشینۀ تار یخی

188

مزار سلطان کریم شاه

191

موقعیت جغرافیایی

191

معرفی امامزاده سلطان کر یم شاه

192

موقوفات امامزاده

192

امامزاده سلطان کر یم شاه در یاد کرد شاعران محلی

193

امکانات رفاهی _ خدماتی

193

امامزاده سلطان مصیب؟ع؟

195

موقعیت جغرافیایی

195

معرفی امامزاده

196

ز یارتگاه امزاده مصیب در یادکرد شاعران محلی

196

امکانات رفاهی _ خدماتی

197
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سلطان ابوالقاسم

198

موقعیت جغرافیایی

198

معرفی امامزاده سلطان ابو القاسم

198

امامزاده در یاد کرد شاعران محلی

199

امکانات رفاهی _ خدماتی

199

امامزادگان سید حسن و سید محمد

201

موقعیت جغرافیایی

201

امکانات رفاهی _ خدماتی

201

ز یارتگاه اباذر ازدک

203

موقعیت جغرافیایی

203

معرفی ز یارتگاه

203

امکانات خدماتی _ رفاهی

204

فصل هفتم :شهرستان ݬݬݬݓ
سربیشه

آشنایی با شهرستان سربیشه

205

207

اوضاع جغرافیایی

207

پیشینۀ تار یخی

208

امامزاده بیبی ز ینب خاتون؟اهس؟

210

موقعیت جغرافیایی

210

معرفی امامزاده

211

مراسم ز یارت

212

امامزاده یادکرد شاعران محلی

212

امکانات رفاهی _ خدماتی

213

امامزاده سیدحامد علوی
موقعیت جغرافیایی

216
216

فهرست 15 /

معرفی امامزاده

217

شجرهنامه

220

ز یارتگاه در یاد کرد شاعران محلی

220

امکانات رفاهی _ خدماتی

222

مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل؟ع؟

223

موقعیت جغرافیایی

223

پیدایش ز یارتگاه

223

امکانات خدماتی _ رفاهی

224

مجتمع فرهنگی مذهبی گلبانگ

226

موقعیت جغرافیایی

226

پیدایش ز یارتگاه

226

امکانات رفاهی _ خدماتی

227

امامزاده شاه سلطان بیدار دهیک

228

موقعیت جغرافیایی

228

امکانات رفاهی _ خدماتی

229

امامزاده سید محمد معروف به پیر سبز پوش ماهیرود

230

موقعیت جغرافیایی

230

امکانات رفاهی _ خدماتی

231

امامزاده سید عبداهلل نوده علیا

233

موقعیت جغرافیایی

233

پیشینۀ تار یخی مزار

233

امکانات رفاهی _ خدماتی

234

فصل هشتم :شهرستان فردوس

235
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آشنایی با شهرستان فردوس

237

اوضاع جغرافیایی

237

پیشینۀ تار یخی

238

امامزادگان سلطان محمد و ابراهیم؟امهع؟

240

موقعیت جغرافیایی

240

معرفی امامزادگان

240

ساختمان ز یارتگاه

241

کتیبهها

241

ایام ز یارت

243

موقوفات امامزادگان فردوس

244

امکانات رفاهی _ خدماتی

244

امامزادگان سلطان احمد و سلطان ابوالحسن

246

موقعیت جغرافیایی

246

موقوفات سلطان احمد

247

امکانات رفاهی _ خدماتی

248

مزار سلطان ابوالحسن

249

امامزاده میر افضل

250

موقعیت جغرافیایی

250

امکانات رفاهی _ خدماتی

251

امامزاده سلطان کریمشاه فردوس

252

موقعیت جغرافیایی

252

معرفی امامزاده

252

امکانات رفاهی _ خدماتی

253

فهرست 17 /

امامزاده سلطان ابوالقاسم

254

موقعیت جغرافیایی

254

معرفی امامزاده

254

امامزاده در یاد کرد شاعران محلی

255

امکانات رفاهی _ خدماتی

256

فصل نهم :شهرستان قاینات

257

آشنایی با شهرستان قاینات

259

اوضاع جغرافیایی

259

پیشینۀ تار یخی

259

امامزاده ز یدالنار

263

موقعیت جغرافیایی

263

معرفی امامزاده

264

ساختمان امامزاده ز ید النار

266

یاد کرد ز یدالناردرسروده شعرای محلی

267

امکانات رفاهی _ خدماتی

268

موقوفات امامزاده

269

امامزاده ز یدبن موسی؟ع؟

273

موقعیت جغرافیایی

273

معرفی امامزاده

273

امکانات رفاهی _ خدماتی

274

آرامگاه ابوذرجمهر قاینی (بابا ابوذر)

276

موقعیت جغرافیایی

276

معرفی ابوذرجمهر قاینی

277
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ساختمان آرامگاه

281

موقوفه

282

امکانات رفاهی _ خدماتی

283

امامزادگان بیبی زبیده خاتون و سام والم

285

موقعیت جغرافیایی

285

معرفی امامزادگان

286

امکانات رفاهی _ خدماتی

286

امامزادگان حسن و افضل

288

موقعیت جغرافیایی

288

معرفی امامزاده

288

یاد کرد امامزادگان در سروده شاعران محلی

289

امکانات رفاهی _ خدماتی

289

امامزاده سلطان جلیل ورزق

291

موقعیت جغرافیایی

291

معرفی امامزاده

292

امامزاده عبداهلل

293

موقعیت جغرافیایی

293

معرفی امامزاده

293

یاد کرد شاعران محلی از امامزاده عبد اهلل

294

امکانات رفاهی _ خدماتی

295

امامزاده مسعود

296

موقعیت جغرافیایی

296

پیدایش ز یارتگاه

296

فهرست 19 /

امکانات رفاهی _ خدماتی

297

امامزادگان میر عبداله ومیرعبدالرزاق

298

موقعیت جغرافیایی

298

معرفی امامزادگان

298

امکانات رفاهی _ خدماتی ز یارتگاه بزن آباد

300

امامزاده قطب الدینبن علی

302

موقعیت جغرافیایی

302

معرفی امامزاده

303

امکانات رفاهی _ ز یارتگاه ز یرنج

303

امامزاده سلطان محمد

304

موقعیت جغرافیایی

304

معرفی امامزاده

304

امکانات رفاهی _ خدماتی

305

امامزاده طفالن موسیبن جعفر؟ع؟

306

موقعیت جغرافیایی

306

معرفی امامزاده

306

امکانات رفاهی _ خدماتی

306

امامزادگان شاه سلیمان و بیبی خدیجه

308

موقعیت جغرافیایی

308

آشنایی با امامزادگان

309

امکانات رفاهی _ خدماتی

309

امامزاده مراد و باقر نیگ
موقعیت جغرافیایی

310
310
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معرفی امامزاده

311

امکانات رفاهی _ خدماتی

311

فصل دهم :شهرستان خضریدشت بیاض

313

امامزاده عبداهلل

315

موقعیت جغرافیایی

315

معرفی امامزاده

316

شجرهنامه امامزاده عبداهلل

321

وفات امامزاده عبداهلل؟ع؟

321

موقوفات امامزاده عبداهلل

324

امکانات رفاهی _ خدماتی

324

امامزاده اسماعیل

328

موقعیت جغرافیایی

328

معرفی امامزاده

329

موقوفات

329

امکانات رفاهی _ خدماتی

329

فصل یازدهم :شهرستان طبس

331

آشنایی با شهرستان طبس

333

اوضاع جغرافیایی

333

امامزاده حسینبن موسی الکاظم؟ع؟

336

موقعیت جغرافیایی

336

معرفی امامزاده

336

موقوفات

342

امامزاده ز یدبن علی
موقعیت جغرافیایی

345
345

فهرست 21 /

معرفی امامزاده

345

شاهزاده علی در یادکرد شاعران محلی

346

موقوفات

347

امکانات رفاهی _ خدماتی

347

امامزاده سیدحسین روستای ِز رگ
موقعیت جغرافیایی

350
350

معرفی امامزاده

350

موقوفه

352

امکانات رفاهی _ خدماتی

352

بقعۀ متبرکۀ سید محمدابن جعفر طیار

355

موقعیت جغرافیایی

355

معرفی امامزاده

356

موقوفه

356

امکانات رفاهی _ خدماتی

357

ز یارتگاه شیخ احمد زنوغان

359

موقعیت جغرافیایی

359

معرفی شیخ احمد

359

امکانات رفاهی _ خدماتی

360

بقعه شیخ احمدبن اسحاق معروف به مزار پیرحاجات

362

موقعیت جغرافیایی

362

معرفی شیخ احمد

362

موقوفه

364

امکانات رفاهی _ خدماتی

365
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امامزاده سید حسینبن جعفر (مزار فشاه)

367

موقعیت جغرافیایی

367

معرفی امامزاده

367

امامزاده در یادکرد سروده شعرای محلی

368

امکانات رفاهی _ خدماتی

368

فصل دوازدهم :شهرستان نهبندان

آشنایی با شهرستان نهبندان

371

373

اوضاع جغرافیایی

373

پیشینۀ تار یخی

374

امامزاده آقا سیدعلی

376

مو قعیت جغرافیایی

376

معرفی امامزاده

377

باورهای مردم دربارۀ وجود دو آرامگاه دراین محل

378

امکانات رفاهی _ خدماتی

379

امامزاده سید الحسین؟ع؟

382

موقعیت جغرافیایی

382

معرفی امامزاده

383

موقوفات ز یارتگاه سید الحسین

384

یادکرد شاعران محلی

385

امکانات رفاهی _ خدماتی

385

ز یارتگاه بیبی مریم

387

موقعیت جغرافیایی

387

شرح حال ز یارتگاه

387

امکانات رفاهی _ خدماتی

388

فهرست 23 /

مسجد مقدس حضرت ابوالفضل؟ع؟

390

موقعیت جغرافیایی

390

پیدایش مسجد ابوالفضل؟ع؟

390

امکانات رفاهی _ خدماتی

394

ز یارتگاه ملک چاهرو یی

396

موقعیت جغرافیایی

396

معرفی ز یارتگاه

396

امکانات رفاهی _ خدماتی

397

آرامگاه شیخ احمد

399

موقعیت جغرافیایی

399

معرفی شیخ احمد

399

امکانات رفاهی _ خدماتی

400

مجتمع فرهنگی مذهبی مرتضی علی؟ع؟

401

موقعیت جغرافیایی

401

معرفی ز یارتگاه

401

امکانات رفاهی _ خدماتی

402

آرامگاه شیخ علی موسی

404

موقعیت جغرافیایی

404

معرفی شیخ علی موسی

404

امکانات رفاهی _ خدماتی

405

بقعه پیر مقرب
موقعیت جغرافیایی

407
407

مقدمه
سپاس ذات بیکران اقدس الهی را سززت کزه قزرآن و اهزل بیزت را هزادی و رهنمزای آدمزی قزرار داد و
درود بر خاتم انبیا و ائمه اطهار که هدایتگر کشتی نجاتند.
گسترش فرهنگ غنی اسالم و سیره اهلبیت؟مهع؟ در سرزمین ما مدیون حضزور و مبزارزات فرزنزدان
بزرگززوار امامززان معصززوم؟مهع؟ در رسززاندن پیززام وحززی و آ گززاهی بخشززی آنززان مززیباشززد .بقززاع متبرکززه و
حرمهای مطهر آنان به عنوان موهبتی الهی محسوب و همواره مورد توجه و استقبال مزردم مسزلمان
ایران و دیگر کشورها بوده است .در اماکن مقدسه یاد و نام پروردگار مهربان در دل و جزان زایزر زنزده
میشود و با نیزایش و راز و نیزاز آنزان ارتبزاد نزدیکتزری بزا خزالپ یکتزا دیزد مزیآیزد و موجزب حضزور
روحانی و معنوی مردم ،ایجزاد امیزدواری و کزاهش آوم و مشزکالت اخزالی فزردی و اجتمزاعی و در
نهایت رستگاری انسآن هاست وجود مزارهای امامزادگان به نوعی کانون معنوی اسزالم تلقزی مزی-

شزوند .ایززن امامزادگززان مززورد اعتمززاد و احتززرام مززردمانززد و بززه دلیززل اعتقززاد مززردم بززه خانززدان نبززوت و

امامت و همچنین شخصیت خود امامزادگان که در راه حریت و عدالت و مبارزه بزا جزور و سزتم از
دیار خود رانده شدند و بر ما منت نهادند ،وظیفة ما احیاء و ّ
مرمت و عمران این ایگاههای عبادی
و تالش در جهت جذب اقشار مختلف به این مراکز میباشد.
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در این راستا ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنزوبی کزه متزولی امزور امامزادگزان و
بقاع متبرکه میباشد با توجه به وجود مضجع شزریف امامزادگزان در اسزتان وویزتمزدار خراسزان
جنززوبی تززدوین مجموعززهای کامززل بززرای معرفززی آن بزرگززواران را در دسززتور کززار قززرار داده و در ایززن
زمینززه افتخززار داشززته بززا همکززاری ززاحبنظززران ،پژوهشزگران و اسززتادان محتززرم ززر از بررسززی
ّ
دقیپ و تحقیپ مجدانه در اکثر کتب ،این مجموعة فزاخر را جهزت اسزتفادم عمزوم اقشزار جامعزه
منتشر نماید.

امیززد اسززت ایززن تحفززه مززورد قبززول درگززاه حضززرت ولززی عصززر __ ارواحنززا فززداه__ واقززع گردیززده و

موجبات رضایت حضرت باریتعالی را فراهم نماید .به تاریخ انزدهم مرداد  1394ه .ش
محمدطاهر گرایلی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

پیشگفتار
ز یارتگاهها پیوند بین بینش اسالمی و دیزده هزای جغرافیزایی اندکزه نقزشهزای ز یزارتی ،سزیاحتی،
آموزشی و عبادی دارند و در جوار آنها گاه واحد هزای درمانگزاهی ،حسزینیه ،زندویهزای قزر
الحسنه ،مؤسسات نیکوکار ی ،بازارچه های کاوهای گوناگون به وجود می آیزد ،ز یارتگزاههزا جهزت
برگزززار ی آیززین هززای محلزی و بززومی کززه پیونززد بززا دیزن اسززالم داشززته باشززد همچززون پیونززد زناشززویی،
مرگ و میر ،و گردهمایی های سنتی مورد توجه می باشند.
از زمان خالفت امیر مؤمنان علی؟ع؟ که ایران ایگاه تشیع گردید ،شیعیان ،این دیزار را
مززنمنی بززرای قیززام علیززه حا کمززان غا ززب یافتنززد و بززه ایززن سززرزمین روی آوردنززد ،منززاطقی
مانند قم ،کاشان و خراسان به ورت کانونی برای شیعیان مبزارز در آمزد .حا کمزان امزوی و
عباسی هم با شدت تمام قیامها و مبارزات آنها را سرکوب میکردند و به تعقیزب رهبزران و
سردمداران ایشان پرداخته ،آنها را دستگیر میکردند و سزرانجام بزه شزهادت مزیرسزاندند.
بهطور کلی فلسفه مهاجرت امامزادگان از زادگاهشزان حجزاز و عزرای بزه ایزران را کزه در زمزان
خود به ورت گروههای تشکل یافته ورت گرفت می توان به دویل زیر بیان نمود:
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 .1ظلم و ستم حا کمان جور
خاندان رسول خدا همزواره در حزال مبزارزه بزا حا کمزان جزور بودنزد .خلفزای امزوی و عباسزی
ظلم و ستم گستردهای بر سر شزیعیان بزه و یزعه علو یزان روا مزی داشزتند .در دوره بنزی امیزه بزه
سززبب اذیززت ،آزار ،شززکنجه و کشززتار علو یززان بززه خصززو

در دوران حکمرانززی حجززا بززر

عززرای کززه قتززل عززام شززیعیان فزونززی یافززت شززیعیان در شززرایر بسززیار دشززواری قززرار گرفتنززد.
و
(حقیقز ززت )68 :1363 ،ه ززززمچنز زززین در زمز زززان خلفز زززایعباسزززززی خصو زززززا زمزززززان منصزززززور و
هارونالرشید بسیاری از امامزادگان را شهید کردند.
علو یززان در عصرخودسزززخت تح ززت فشززار حکومتهززای طززاغوتی بودنزززد و هزززیو گونزززه
امنیت جانی نداشتند ،لذا در جست و جوی مکزانی امزن بودنزد .در ایزن شزرایر بسزیاری از
علویان ،سادات و طرفزداران آنزان روانزه منزاطپ دوردسزت و امزن شزدند .بسزیاری نهزانی بزه
ایران رهسپار شدند و در شزهرها و روسزتاهای دور افتزاده و زعب العبزور ایزران مخفیانزه بزه
فعالیت پرداختند( .حقیقت)69 :1363 ،

روند مهاجرت امامزادگان و سادات در دورۀ عباسیان نیزز ادامزه داشزت ،زیزرا بزا ضزعیف
شدن دولت عباسی گروههایی بپاخاسزته و دولزت مسزتقلی تشزکیل دادنزد .از آن جملزه در
مازن زدران و گززیالن دولززت آل بو یززه بززه وجززود آمززد .چززون علو یززان بززا خلفززای عباسززی در حززال
مبارزه بودند بزه ایزن نزواحی مهزاجرت کردنزد .مزردم هزم بزه سزادات علزوی گزرایش داشزتند و
همین گرایش زمینه ساز حضور علویان در منطقزه و قیزام آنزان علیزه حا کمزان عباسزی شزد.
این بزرگواران به منظور رهایی از ستم خلفای جور و حفظ جان خود از خطر دژخیمزان امزوی
و عباسی مدتها در ناه ایرانیان زندگی کردند و در سرزمینهای دور از مرکز خالفت بزدرود
حیات گفته و به خاک سپرده شدند( .کمونه حسینی)128 :1389 ،

 .2محبت ایرانیان نسبت به علویان
دشززمنان سززتمکار و کینززه تززوز اهززل بی زت کززه او شززقاوت و قسززاوت خززود را در قی زام بزززرگ
پرچمدار عدالت و شهادت ،حضرت ابا عبداهلل الحسین؟ع؟ بزه اببزات رسزاندند ،فرزنزدان
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و نوادگان ائمه اطهار؟مهع؟ نیز در زمزان حیزات خزود بسزان اجزداد مطهرشزان مزورد ظلزم و جزور
خلفززای امززوی و عباسززی و حکززام دسززت نشززانده آنززان قززرار داشززتند و هززیو گززاه در آرامززش و
آسایش نبودند.
لززذا گروههززای مبززارز فراوانززی ایجززاد شززد تززا در برابززر حا کمززان طززاغوتی پیکززار کننززد .قیززام
علویان در سزال  199هجزری قمزری از فر زت برخزورد میزان مزنمون و امزین بزه نفزع خزود بهزره
برداری کردند و به فعالیتهای خود افزودند .علویان همچنزین وقتزی در مازنزدران و گزیالن
دولت آل بویه شکل گرفت برای افزایش قدرت و جذب نیرو به این نزواحی مهزاجرت کردنزد
وایرانیان هم حامی علویان بودند و زمانی که دشمنان از شزهرهای دیگزر بزه دنبزال آنزان مزی-
آمدنززد ،مززردم در راه یززاریشززان از خززون خززود در یززد نکززرده در رکززاب آنهززا شززهید مززی شززدند.
(فقیه محمدی جاللی)301 :1380 ،

 .3هجرت امام رضا؟ع؟ به ایران
چززون مززنمون از ناحیززه علویززان هززراس داشززت و قصززد داشززت حکومززت خززود را از آنززان در امززان نگززه
دارد ،در سززال  200هجززری امززام رضززا؟ع؟ را بززر خززالف میززل قبلززی اش مجبززور کززرد تززا از مدینززه بززه مززرو
هجرت کند .عموم شیعیان نیت باطنی منمون را نمی دانسزتند و همزین عزدم اطزالع از برنامزههزای
منمون سیل علویان به سوی خراسان بزه حرکزت درآمزد .در ایزن میزان دو کزاروان یکزی بزه سرپرسزتی
حضززرت معصززومه؟اهس؟ بززود و دیگززری کززاروانی بززه سرپرسززتی احمززدبن موسززی؟ع؟ کززه برخززی منززابع
جمعیت آنها را تا انزده هزار نفر هم نوشتهاند.
بنابراین ،آنها گروه گروه ،به ایران آمدند .اهالی این سرزمین مقدم آنها را گرامزی داشزته
و از هیوگونه احترامی نسبت به آنان کوتاهی نکردند.

وقتی یکی از این کاروانها در مسیر خویش به شهریار رسیدند ،از طرف منموران و ع ّمزال

منمون ،جریان آمدن امامزادگان بسیار به منمون گزارش شد ،منمون براى حفزظ تزا و تخزت
خززود و تززرس از شززورش ایززن سززادات ،دسززتور قتززل بسززتگان آن حضززرت را ززادر نمززود ،و در
نامززه هززاى متعززدد ،عمززال خززود را بززه لشکرکشززی و جنززگ بززا امامزادگززان؟مهع؟ فرمززان داد تززا
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سرانجام جنگ سختی میان طرفین درگرفت ،عده زیادى از سزادات عظزام شزهید و مزابقی
هم به اطراف و ا کناف متفری گشتند( .روضاتی)67 :1335 ،

با توجه به جو اختناقی که منمون عباسی به وجود آورده بزود و پیوسزته در تعقیزب اوود و
احفاد امام موسی کاظم؟ع؟ بود اکثزر امامزادگزان و اوود ائمزه اطهزار در گوشزه و کنزار و دور از
چشم منمورانعباسی به زندگی مظلومانه خود ادامه می دادنزد وا گزر فزوت کزرده بزه دیزار بزاقی
می شزتافتند بزه لحزاس مسزائل امنیتزی کسزی از محزل دفزن آنهزا بزا خبزر نبزود ومزردم جزرات
نمیکرد ند بر مقابر ایشان سنگ لوح نصب کنند لذا نزام و محزل دفزن اکثزر امامزادگزان بزر مزا
مخفی مانده است.
دویل ورود امامزادگان به قهستان
عواملی که موجب مهاجرت امامزادگان به قهستان گردیدعبارتند از:
 -1کوهستانی بودن منطقه :این سرزمین بهدلیل کوهستانی بودن از قزدیم بزه قهسزتان یزا
کوهستان اشتهار داشزته اسزت .ارتفاعزات فزراوان موقعیزت اسزتراتژ یکی منطقزه موجزب مزی
شدتا ناهگاه امنی برای افراد تحزت تعقیزب باشزد و بزه دلیزل اسزتحکامات ناهگزاه امنزی
برای احفاد ائمه اطهاربوده است.
 -2موقعیت ارتباطی :قهستان در گذشته چهار راهی بوده که همة راههزا در آن محزل بزه هزم مزی
رسید از جمله :راه بوزجان به خزواف و فرهزادگرد ،راه نیشزابوربه سیسزتان ،راه خزور ،نزای بنزد و راور بزه
کرمززان ،راه رق ززه ،تززون ،ط ززبر ،کرمززان_ راه زوزن ،خ ززر گززرد و فوش ززنج بززه ه ززرات و راه غزززور ،هزززرات و
شیندند همه از این منطقه میگذشتند( .مک گرگر)207 : 1368 ،

 -3شیعه بودن مردم منطقه :قهستانیان همزواره بزه اهزل بیزت عشزپ ورزیزده و شزهرهای
آنهززا از ایگاههززای اولیززه تجمززع شززیعیان و دوسززتداران اهززل بیززت بززوده اسززت کززه ملجززن و
ناهگاه اوود علی؟ع؟ و سادات عظام «امامزادگان» قرار می گرفته است.
 -4روحیه سلحشور ی و مبارزه جو یی :بسیار ی ازمردم قهستان از طریزپ شمشیرکشزی و
تیزر انزداز ی امزرار معزاش مزی کردنزد ،حمززداهلل مسزتوفی در نزهزة القلزوب مزیگو یزد :اکثزر مززردم
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شهر قاین سپاهی باشند و همه کر را آوت حرب مهیا باشد .حتی در دوره قاجاراین مزردم
به دلیل فعالیت نظامی از مالیات معاف بودند.
 -5حضززور کثیززری از اعززراب در منطقززه قهسززتان و ناهنززده شززدن امامزادگززان در میززان
آنها .به این موضوع نامه امام رضا؟ع؟ به حا کم طبر درشعبان  199هجزری قمزری گزواهی
می دهد:
به طور کلی بقاع متبرکه استان را می توان به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول ز یارتگاهها که مختصات آنها قطعی ومحرزوانتسزاب آنهزا مشزخ

اسزت

و دارای شززجره نامززه و زندگینامززه مززی باشززند و مسززتندات تززاریخی بززر ایززن موضززوع گززواهی
میدهد و ر از آنکه دعوت حپ را لبیک گفته انزد ،بزر مزدفن آنهزا بقعزه و بارگزاه باشزکوه و
مجلززل بنززا نهززاده انززد .اغلززب آنهززا از احفززاد برخززی از ائمززه اطهززار؟مهع؟ مززیباشززند و بززه چنززد
واسطه به این بزرگواران منتسب مزی شزوند .ایزن بقزاع در انتسزاب آنهزا بزه امزامزاده از طریزپ
چند منبع موبپ حا ل شده است.
دسززته دوم مقززابری اسززت کززه احبانشززان مشززخ

نیسززت و آنچززه مطززرح مززیباشززد

نقزل قزولهزایی اسزت کزه در زمزان خلفزای بنزی امیزه و بنزی عبزاس در تعقیزب علو یزان آنهزا
کشته و مدفون شدهاند و در حد گمان بقعه را منسوب به فرد علوی میدانند.
دسته سوم بعضی از این بقاع با نام قدمگاه در روستاها به وجود دارند.
سختیها و مشقتهای تحقیپ و پژوهش و تدوین این کتاب بر احبان فضل و کمزال
پوشززیده نیسززت و نویسززندگان تززاریخهززای محلززی در ایززن مززورد وارد نشززده و خیلززی گززذرا در
برخزی کتززب بززه ایززن موضززوع پرداختززهانززد لزذا هرچززه در منززابع و مآخززذ جسززتوجززو مززیکنززیم
کمتززر بززه هزززدف دسززت مززی یززابیم و متنسززفانه خیلززی از بزرگززان همچززون آیتززی ،حسزززامی و
رویختی که در این زمینه احب اطالعاتی بودهاند رخ در نقاب خاک کشیدهاند و نتیجزۀ
دانستههای خود را چون ّ
در ی در دل دف نهان کزردهانزد .بزا ایزن توضزیحات چزارهای جزز
تحقیپ میدانی ودریافت اطالعات نبود که سینه به سینه از گذشتگان و پیشینیان بزه ار
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رسیده است .بنا براین با تحمل زحمات فراوان و تالشهای شبانهروزی و تماسهای مکزرر
با شخصیتهای محلی به جمع آوری اطالعات مبادرت شد.
منابع

 -حقیقت ،عبدالرفیع ،جنبش زیدیه در ایران ،انتشارات فلسفه ،تهران.1363 ،

 روضاتی ،محمدعلی ،جامع اونساب خاندانهای سادات موسوی ،انتشارات مهر آیزین،ا فهان.1335 ،

 -فقیه محمدی جاللی ،محمد مهدی ،انوار پراکنده ،مرشد ،تهران.1380 ،

 کمونزه حسززینی ،عبززد الززرزای ،آرامگاههززای خانززدان ززاک پیززامبر؟لص؟ .ترجمززه عبززدالعلیاحبی ،نشر بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد .1389

 م زک گرگززر ،شززرح سززفری بززه ایالززت خراسززان در سززال  1875م زیالدی ،چززاا انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1368 ،

فصل اول
خراسان جنوبی در یک نگاه

آشنایی با استان خراسان جنوبی
اوضاع جغرافیایی
استان خراسان جنوبی بین مدار 30درجه و  21دقیقه تا  34درجه و  54دقیقه عر

شزمالی

و  55درجه و  28دقیقه تا  60درجه و  58دقیقه طول شرقی قرار گرفتهاست .این اسزتان واقزع
در شری ایزران محزدود شزده از شزمال بزه خراسزان رضزوی و سزمنان ،از غزرب بزه اسزتانهزای
ا فهان و یزد ،از جنوب با کرمان و سیستان و بلوچستان ،و از شری به طول  430کیلومتر بزا
کشور افغانستان همجوار میباشد .خراسان جنوبی به مرکز یزت شزهر بیرجنزد دارای وسزعتی
بززالد بززر 150848کیلومترمربززع اسززت کززه حززدود  11در ززد از مسززاحت کززل ایززران را بززه خززود
اختصا

میدهد و به لحاس وسعت سومین استان کشور میباشد.

خراسان جنوبی به علت بارش کم و تبخیر شدید سرزمین کم آبی است .در ایزن منطقزه
آب همواره مقدس و مورد احترام بوده و اهمیتزی حیزاتی داشزته اسزت .بزدین علزت نیا کزان
ما با بهکزارگیری بهتزرین فناوریهزا همچزون حفزر قنزات ،احزدا
جمع آور ی سیالبها سعی کردهاند براین مشکل غلبه نمایند.

آب انبزار و سزد و بنزدها بزا
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اوضاع انسانی
تقسیمات کشوری
در بهززار 1383بززا تصزو یب مجلززر شززورای اسززالمی ،خراسززان بزززرگ بززه سززه اسززتان تقسزیم و
استان خراسان جنوبی به مرکز یت شزهر بیرجنزد تنسزیر گردیزد .درحزال حاضزر ایزن اسزتان
دارای  11شهرس ززتان بزززه نامه ززای بیرجن ززد ،قاین ززات ،س ززرایان ،ف ززردوس ،بشزززرویه ،سربیشزززه،
درمیان ،نهبندان ،زیرکوه ،خوسف و طبر میباشد .ایزن اسزتان دارای 30شزهر 24 ،بخزش
و  61دهستان و تعداد  2934آبادی است.
تقسیمات کشوری و جمعیت استان خراسان جنوبی در سال 1390
شهرستان

مساحت

بخش

جمعیت

نقاط

شهری

دارای سکنه

خالی ازسکنه

جمع

کل استان

150848

24

731034

30

1784

908

2692

بیرجند

4004

1

230020

1

200

37

237

سرایان

9342

بشرویه

درمیان

(به کیلومتر مربع)

5993

2

(نفر)

آبادی (پارچه)

24683

2

5797

3

55080

سربیشه

8199

2

39487

2

قاینات

7601

3

111216

5

154

2

95

فردوس

4103

2
1

32493
41626

4

52

17

2

63

نهبندان

3

41185

خوسف

16029

2

29486

2

طبر

55460

3

68500

3

زیرکوه

268

78

3

26094
8226

146

26

94

2

169

221

172

219

313

178

241

375

154

529

26

172

57258

2

146
191

4

346
171
99

191
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جمعیت
این اسزتان بزر اسزاس سرشزماری سزال 1390تعزداد  731034نفزر جمعیزت داشزته اسزت کزه
جمعیت شهری آن تعزداد  411095نفزر و جمعیزت روسزتاییاش  319939نفزر بودهانزد .بنزابر
ای زززن 56/23در زززد جمعیز ززت اس زززتان در من زززاطپ ش زززهری و  43/77در ززززد در منززززاطپ
روستایی سکونت دارند.

پیشینۀ تاریخی
ایززن سززرزمین درگذشززته بززا نززام قهسززتان منطقززهای تززار یخی و بسززیار پهنزززاور بزززود و 80×80
فرسززنگ وسززعت داشززت وتمززامی خراسززان جنززوبی امززروز ی بعززالوه شهرسزززتانهای ترشزززیز
«کاش زززمر» زاوه «ترب زززت حیدر ی ز زه» ،زوزن «خ زززواف» ،یناب زززذ «گنابز ززاد»و ب زززاخرز «تایبززززاد» را در
برمیگرفت( .لسترنج)377 :1377 ،

دین
خراسززان جنززوبی از دیززر بززاز محززل برخززورد ادیززان و مززذاهب گونززا گون بززوده اسززت .مززردم ایززن
استان قبل از اسالم بیشتر زرتشزتی بودنزد .کثزرت گورسزتان گبرهزا در نقزاد مختلزف گویزای
ایزززن واقعیزززت اسزززت .خراسزززان جنزززوبی در دوره س ززلجوقی یکزززی از مرا کزززز مهززززم حکززززومتی
اسماعیلیان بود که هنوز هم تعدادی از آنان در برخی نقزاد اسزتان سزکونت دارنزد .اکثریزت
مطلپ مردم این استان مسلمان و از مذاهب تشیع و تسنن میباشند.

فصل دوم
شهرستان بیر ݬݓجند

آشنایی با شهرستان بیرجند

اوضاع جغرافیایی
شهرسزتان بیرجنزد در موقعیززت جغرافیزایی  57درجززه و  57دقیقزه تزا  59درجززه و  40دقیقزه طززول
شرقی و  31درجه و  20دقیقه تا 33درجزه و  31دقیقزه عزر

شزمالی قزرار گرفتزهاسزت .شهرسزتان

بیرجنززد بززا  4004کیلومترمربززع وسززعت از شززمال بززه شهرسززتان قاینززات ،از شززری بززه شهرسززتان در
میان ،از جنوب به شهرستان سربیشه و از غرب به شهرستان خوسف محدود است.
این شهرستان ،پرجمعیتترین شهرستان خراسان جنوبی بوده و جمعیت آن بر اسزاس
سرشماری سال  1390تعداد 230020نفر میباشد .شهرستان بیرجند دارای یک بخش ،یک
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شهر و 4دهستان میباشد.
شهر بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی و مرکزز شهرسزتان بیرجنزد در ارتفزاع 1491متزری
از سطح دریا قرار گرفته است .این شزهر بزا مشزهد 482کیلزومتر ،بزا زاهزدان  458کیلزومتر ،تزا
کرمان  586کیلومتر ،و از تهران 1320کیلومتر فا له دارد.

پیشینۀ تاریخی
آبار به دست آمده درگورستان گبرآباد بیرجنزد مزیتوانزد پیشزینۀ ایزن شزهر را تزا قبزل از اسزالم

هزم برسززاند ،امزا بززرای اولزین بززار نزام بیرجنززد در کتزاب معجززم البلزدان در قززرن هفزتم هجززری
سزیاحان و ّ
قمری آمده استّ .
مورخزانی چزون یزاقوت حمزوی ،مقدسزی ،حمزداهلل مسزتوفی و
حافظ ابرو در آبار خود از این شهر یاد کردهاند.

ی ززاقوت حم ززوی در کت ززاب معج ززم البل ززدان ( 539 _ 623هج ززری قم ززری) مزززینویسزززد:

«بیرجند از بهترین دیههای ایالت قهستان است( ».یاقوت حموی)1399 ،

منابع

 احمدیان ،محمزد علزی ،جغرافیزای شهرسزتان بیرجنزد ،انتشزارات آسزتان قزدس رضزوی،مشهد.1374 ،

 اطالعات فرمانداری شهرستان بیرجند اس ززتانداری خراس ززان جن ززوبی ،معاون ززت برنام ززه ر ی زززی ،اداره ک ززل آمارواطالعزززات ،نتزززایجسرشماری سالهای 1385و 1390و سالنامههای آماری

 -بهنیا ،محمدرضا ،بیرجند نگین کویر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1381 ،

 حافظ ابرو (شهاب الدین عبداهلل خزوافی)( ،ر بزع هزرات) بزه کوشزش نجیزب مایزل هزروی،بنیادفرهنگ ایران تهران.1349 ،

 شززیروانی ،ز یززن العابززدین بززن اسززکندر ،بسززتان السززیاحه ،چززاا سززنگی ،بززینززام ،بززیجززا، 1316قمری.
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 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب  ،3بززه کوشززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی ،ناشزززرکتابخانه طهور ی ،تهران.1336 ،

 مقدسززی ،محمززدبن احمززد ،احسززن التقاسززیم فززی معرفززه اوقززالیم  ،2ترجمززه علززی نقززیمنزوی ،تهران ،شرکت مولفان ومترجمان ایران ،تهران.1361 ،

 وفززایی فززرد ،مه زدی ،درجسززتجوی هو یززت شززهری بیرجنززد ،وزارت مسززکن وشهرسززازی،تهران.1384 ،

 -یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بیروت ،داراحیاء الترا العربی ،بیروت 1399 ،قمری.

امامزادگان باقریه؟مهع؟

موقعیت جغرافیایی
امامزادگززان باقر یززه یززا مزززار دره شززیخان درشززهربیرجند واقززع اسززت.این زیارتگززاه در ابتززدای
ورودی شززهر بیرجنزززد از سززمت قززاین و در جززوار ترمینززال مسززافربری مززیباشزززد .در ایزززن دره
تعدادی از شهدا _ به روایت ابوالمحامد رویخی و علیبن محمد یاسری مشزهور بزه حسزامی
_ از احفاد امام محمد باقر؟ع؟ مدفون میباشند.

معرفی امامزادگان
هززیو کززدام از فرزنززدان بالفصززل امززام بززاقر؟ع؟ در ایززران دفززن نمززیباشززند .آنچززه در اردهززال
و
کاشان اتفای افتاده و احتماو بیش از زد تزن در آنجزا بزه شزهادت رسزیده[انزد] ،جمعزی از
نوادگان امام محمد باقر؟ع؟ میباشند( ».امیری پور1389 ،

)550
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با توجه به تاریخ زندگی فرزنزدان امزام بزاقر؟ع؟ در قزرن دوم هجزری و آنچزه آیتزی بزه نقزل از
تززاریخ حسززامی آورده و مر بززود بززه سززال چهار ززد هجززری مززیباشززد ،فا ززله زمززانی بززیش از
دویسززت سززال دارد .بززر ایزززن اسززاس هززیو کززدام از امامزادگززان باقر یززه نمززیتواننزززد فرزنزززدان
بززال فصززل امززام محمززد بززاقر؟ع؟ باش زند .متنسززفانه ا ززل کتززاب تززاریخ حسززامی در دسززترس
نیست تا مشخ

گردد ایشان به چه منابعی استناد کردهاند؟

آنچزززه آیتززی ب ززه نق ززل از تززاریخ حسززامی درکت ززاب بهارسززتان در ب ززارۀ واقعز زۀ نحزززوۀ شزززهادت
و
امامزادگان ّ
باقریه ،درحدود 400هجری بیان داشته است ،عینا چنین است:
در دوران خالفت «الطایع هلل عبدالکریم عباسی» الحامد هلل علزوی بزا گروهزی از مردمزان
خاندان خود کزه معزروف بزه ّ
باقریزه بودنزد از یهزرب بزه ری و از آنجزا بزه خراسزان آمزده و در
بعضززی از نززواحی خراسززان متز ّ
زوطن گردیدنززد .چنززدی نگذشززت کززه بززه طمززع تنسززیر

دولتی علوی و بر انداختن اساس دولت بنیعباس خرو کردند.
چون این خبر به «طایع هلل» رسید ،سرش احمد را که به «القادر بزاهلل» ملقزب بزود و
در آن زمان بر خراسان و ماوراء ّ
النهر حکومت میکرد ،بفرمود لشکری فراهم آورده و
بززه دفززع آن طایفززه قیززام نماینززد .القادر بززاهلل سززپاهی انبززوه فززراهم نمززود و بزززر سزززرآن

جماعززت رفززت .الحامززد هلل [و یززاران او] تززاب مقاومززت نیززاورده ،روی بززه هزیمززت

نهادند و با اهل و عیال و رجال در کوهها و بیابانها پراکنزده شزدند .القزادر بزاهلل بزه
تعقیززب آنززان پرداخززت و سززپاه را امززر کززرد کززه در پززی ایشززان رفتززه و هززر کجززا بززر آنززان
دست یایند همگی را از کوچک و بزرگ به قتل برسانند.
باوخره قضا و قدر الهی آنان را به کوههزای قهسزتان کشزانید و در نزدیکزی چنشزت
ناهنده شدند .همه روزه با سپاهیان عباسی مقاتلت مزیکردنزد و شزب بزدان کزوه

باز میگشتند .در این جزدال «سزید حامزد» و دو فرزنزدش «قاسزم» و «عبزدالجلیل»

به شهادت رسیدند.
ّ
سید محمد کزه لقزبش «نقیزب» بزود و قائزد آن قزوم گردیزد ،کشزته شزدگان را در غزار
نهاد و در آن غار را با سنگ و گل پوشاند.
سز ّزید محمززد اطفززال و زنهززا را بززا سز ّزید نا ززر از راه خززور و خبززی

(شززهداد) ،بززه
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خوزستان و از آنجا به عربسزتان فرسزتاد .سزپاهیان القزادر وقتزی خبزردار شزدند ،کزه

آنان از منطقۀ خبی

گذشته بودند.

افرادی که از گروه الحامد باقی مانده بودند ،از ّ
درههای اطراف کوههزای «چنشزت»
بیرون آمدند و راه فزرار در پزیش گرفتنزد.گروهی از یزاران الحامزد کزه زخمهزای گزران

برداشته بودند ،گذار ایشان به سپهرود (اسفهرود) افتاد که سپاه عباسی به تعقیزب
سپاهیان انزدک الحامزد هلل پرداختنزد .افزراد الحامزد هلل زخمهزای عمیقزی برداشزته
بودنززد و خسززتگی راه امززان شززان را بر یززده بززود در حززال جنززگ و گریززز بززه قریززه بجززد
رسیدند [و] برای حفظ جان شان به قنات بجد ناه بردندّ ،اما سپاهیان عباسی به
تعقیززب شززان پرداختززه و تعززدادی از آن بزرگززواران را قتززل عززام کردنززد .ززر از آن کززه
اجسزاد کشزته شزدگان را
سپاهیان عباسی آنجا را ترک نمودند ،مردمان آن سزرزمین
ک

از چاهها بیرون آورده به خاک سپردند.
سز ّزید ّ
محمززد کززه فرمانززده سززپاه الحامززد بززود ،بززا گروهززی از یززاران از قززرای نهارجززان
همچنززان سززرگرم جنززگ و درگیززری بززا سززپاهیان عباسززی بززود .جنززگ و درگیززری بززه
دامنههای بیدان (بهدان) و از آنجا به دشت سپهرود (اسفهرود) کشیده شزد .سزید
ّ
محمد و چند تن از یارانش لحظهای از جنگ نیاسودند تا این کزه بزه شزعبی کزه بزه
ّ
دره شیخان معروف است درآمدند .لیکن از گرمی هوا ،خسزتگی و بزیقزوتی ،س ّزید
ّ
و ا حاب را رمقی در بدن نمانده و هریک از شدت خستگی در سایۀ اسزب خزود
خوابیدند .در این هنگام سپاه دشمن که آنان را تعقیب میکرد ،به آنان حملزه بزرد
و همه را قتل عام کردند ،مگر حضرت سید محمد که به کوههای باقران فرار نمزود.
بع ززدها شزززهدای ّ
دره ش ززیخان را مردم ززان آن منطقزززه ب ززا لباسه ززای پرخزززون در «دره
شیخان» به خاک سپردند( .آیتی1371 ،

)62

میرزا خانلرخان درسفر بزه بیرجنزد بزه سزال  1295هجزری قمزری در دیزدار از مززار درهشزیخان
مینویسد:

مزاری در نیم فرسخی بیرجند است معروف به دره شیخان ،بقعهای است که یک
قبر و ضریح چوبی دارد .در لوح کاشی که بزه دیزوار بقعزه نصزب اسزت ،نوشزتهانزد:

فصل دوم _ شهرستان بیرجند 45 /
در کتززاب مزززار ضززبر کردهانززد کززه سززید حامززد نززامی از اوود حضززرت بززاقر؟ع؟ بززا
قشزززونی بززه ای ززن ح ززدود آمززده بززود .آن جن ززاب را بززه امرخلیفززۀ آن زمززان[در] اینجزززا
محا ززره کردن ززد .خ ززودش ب ززا جمع ززی از ا ززحاب در ک ززوه ب ززاقران مززدفون اسزززت.

مخالفان با آنها دچار شده جنگ کردند .هفتاد نفر از آنها در اینجا شهید و مزدفون
شدند ،بقیه به اطراف قائنات متفزری شزدند( .اعتصزام الملزک ،1351 ،روزنامزه سزفر

قائن)199 :

ب ززر اس ززاس هم ززین ت ززاریخ هزززم توس ززر اداره ک ززل اوق ززاف و امورخیر یزززه ایزززن مکزززان از شزززهدای
درهشیخان به امامزادگان باقریه تغییرنام پیدا کرد.

ساختمان زیارتگاه
منبع مستندی که مشخ

نماید اولین بنزای ایزن بقعزه در چزه زمزانی احزدا

شزده اسزت

موجود نیست .اما به گواه آنچه آیتی در بهارستان آورده است امیر علمخان حشزمتالملزک
(متزوفی بزه سزال  1309ش) بززر حسزب نزذری کززه موقزع محا زره قززالع سیسزتان گرفتزار شززده
بود ،آن را میسازد.
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آنچزه شزوکت الملزک ایجزاد نمزود ،اتزاقکی کوچزک بزود کزه بزر بزاوی آن گنبزدی هماننززد
منازل معمولی استوار بود .ورودی آن ایوانی به طول و عر

 3متر بزا پوشزش ضزربی از آجزر و

مالد گل آهک داشت.
هم اکنون طزرح جزامع ایزن زیارتگزاه در حزال اجزرا مزیباشزد و در آینزده بزه خواسزت خزدا
یکی از بزرگترین زیارتگاههای استان خواهدشزد .از سزال  1358تعزدادی از شزهدای جنزگ
تحمیلی در این مکان دفن گردیدند.
طرح جامع امامزادگان باقریه

ایام زیارت
این زیارتگاه سالهاست عصر چهارشنبه هر هفته ذیرای خیل زایران میباشد .دردمنزدان
و حاجت مندان ،در این محل دخیل میبندند و با نوای غم آ گین نوحهسرایان بر غربزت آن
غریبززان مززیگرینززد .اغلززب بززانوان بیرجنززدی عصرچهارشززنبه بززه همززراه خززود مقززداری نززان و
ماست به یاد این شهدا میبرند و در بین زایران توزیع میکنند .عامۀ مزردم فلسزفۀ بزردن نزان
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و ماست را این گونه بیان میکنند:

در زمززان حضززور ایززن شززهدا در دره شززیخان جمعززی از زنززان مززؤمن ایززن منطقززه بززرای
کمززک و یززاری رسززاندن بززه آنهززا بززا مقززداری نززان وماسززت بززه نزدشززان مززیآینززد کززه بززا
حنۀ شهادت جمعزی آنهزا رو بزه رو مزیشزوند .آنهزا بزا حفزر چالزهای در طزول دره،

شهدا را با لباسهای خونین دفن میکنند.

باور عمومی مردم این است که این زیارتگاه مرادبخش است.

زیارتگاه در یادکرد شاعران محلی

آیتی در کتزاب ّدر غلطزان دربزارۀ شزهدای دره شزیخان (امامزادگزان باقر یزه) قصزیدهای دارد،
بدین مضمون:

گرت به درۀ شیخان دو دیده گی یدان ــ د د

جددم مددهـر دده ـددر م ددز شدددایهـن ــدددد

شه ـین مزـر به شدیخان ـآنن ـد م مودیو

دده مدده ن شدداهـی ـشدده بدده شدددیخان ــددد

ددددد

بد دده الد ددای ف رد دده مگرمد دده ن شددددایهـن ــددددد

ـ د د د ددرـآرده ب د د د ددهرن رد گ شد د د د د

ص د د د د ای وـدی ـد د د ددی ا گر ه ،م گ د د د د یی

شد د د ان وـدی ـیادد ددن درـیدد ددن بیابددددددان ــدددددد

بید دداب ین د دده شد ددم واود دده ـ د دده ین وـدی

بددددددارـن ــدددددد

مگ ده درۀ شدیخان آنو وـد ز اد ــد

آشد د دداه د د ددا بد د دده ـد د دددرگا
دده زدـّ ددا شویود د

ا ب ددا رضددد ـن ــددد

بد دددرـی ـّ د ددا مد د د ال دت صد د د ای ـی د ددن ـ د د د

ّدد د ددزـر بدد د ددار ن ی بدد د ددا و بسددددددد ان ــدددددددد

ـرش گدا ـوـد

ویدده م دده بددهی جا بدده شنددی ووددهـن ــد

د د د بر د ددا

یزـن ــد

س

ه اضا طی

بددده مد ددا ی شددداهـ یزـش د د
ددهـی بیب د

ـیددن ک د گان دده دردرکددان

بید د د ددابرـی ـد د د ددا بد د د دده بد د د دداو ن

دددد

گیبه شاع ،واادــ

و ـش

ّ ید دداد وطد ددن ا د د ن شد دده رــددددان ــدددد
د دده ّراد دده م ط د د د ددزدن

اددددرـن ــدددد

(آیتی ،محمد حسین)94 :1346 ،
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ب ددین ـرنیی ددین م ددن ش ددیخا ـرش دده
ت
ور د دددی ـر ـشد د ددهـ م د ددده ش د د الددی د دددیب ای

طیدددددم ـر ال د دددرـو دددد ب د د الدر میدددددامین

رـ د د ـ ود ددهّی

دددار خر مدددا دددان مدددن طددده و یاـددددین
ال
ددد ددا ای ـوم د دددهوـ م د دددد ا ذـر دددددهین

م ددن وضد دة ـرخ دده الی ددین طی ددد ای
ال
ذی وض دة یوجددم ـروکدداج باج اددا

و ـص ددددا ـ ددددهـسای مد دددن مورـد ال
ددددجین

ّد ددی ـّد ددا بی د د
صددد

ـ

د د ددیای شی اد د ددا زردد د د ـ

مددده ـش ددیب ـ ـرو ددی م ددن ددین م الا ددرة

و در جایی دیگر چنین میسراید:

مددده ـشد د ا بو ددهّی شد الددی الـری یددداشین

وـر دددد ی ـراجد دده مددددن ید ددر ـر ال الیددددین
و ر د ددیب یوجد د د ای و

ـر سدددددا ین

ـ گد د د د ددر د دـدۀ ـّد د د د ددا و د د د د ددایی

گد ددر ـآ ـّد ددا صد د ای م د د ایی

ـ گد د دددر بد د دددا وـدی د ـ دد دددب دـ ی

ـ گ د د د د ددر رّید د د د د د ی رـ ـوری د د د د ددایی

ـگر صد

و مسدا و یدای ی د

گددرـرت گددر آ شددار بیرو دده ـ دداد
به کق نباد ما ّرگز در یسد

ـ گد ددر ّاد ددهه ـ گد ددر ّاد ددرـآ مد ددایی
ید ددارت د ددن شد ددایهـن بد ددامرـیی
مگد ددر مد ددهش ش

د ددر نشدد د ایی

امکانات رفاهی _ خدماتی
طرح جامع این زیارتگاه به مساحت  6هزار متر مربع در حال اجرا میباشزد .کتابخانزه آن بزه
بهززره بززرداری رسززیده و فضززاهای انبززاری ،دفتززر هیززنت امنززا و منزززل خززادم و سزززرویرهای
بهداشتی احدا

شده و ساختمانهای دارالشفا ،زایرسرا ،حسینیه و مسجد در حزال اجزرا

مززیباشززد .توسززعه فضززای ززحن و ارکینززگ و فضززای سززبز از برنامززههای طززرح جززامع ایززن
زیارتگاه میباشد.
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جدول ز یر امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات



حرم



انبار

مسجد

 در حال ساخت

زایر سرا

 در حال ساخت

حسینیه

 در حال ساخت

دارالشفا

 در حال ساخت

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا





خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



حن وحیاد

سردر

کتابخانه



فروشگاه

ارکینگ



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





تنسیسات گرمایشی



کشتارگاه

وسایل

سرمایشی



ندارد



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان
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منابع

 -آیتی ،محمد حسینّ ،در غلطان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1346 ،

 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 اطالعات موجود درپرونده مزار دره شیخان ،اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند -امیری پور ،بینا ،بیجا،1389 ،

.551-521

 برزگززران ،مهززدی ،مزززارات شهرسززتان بیرجنززد ،ایزان نامززه کارشناسزی ارشززد ،دانشززگاه آزاداسالمی واحد بیرجند.1378 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 -خانلرخان اعتصام الملک ،سفرنامه خانلرخان ،روزنامه سفر ،قائن1351 ،

 رضایی ،جمال ،بیرجندنامه ،به اهتمام محمودرفیعی ،انتشارات هیرمند ،تهران.1381 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه باهینت امنا و مطلعان محلی

امامزاده سید محمد نقیب؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
در جنوب شهر بیرجند رشته کوهی به نام باقران از خوسزف تزا سربیشزه بزه طزول  110کیلزومتر
امتزداد دارد .برخززی ایززن رشززته کززوه را بززه علزت وجززود با هززای متعززدد آن بززاغران (در بردارنززده
با ه ززای ز ی ززاد) و بعضزززی هزززم بزززه عل ززت ش ززهادت جمع ززی از خانزززدان باقریزززه آن را بزززاقران
نامیدهانززد .مزززار سززیدمحمد نقیززب در روسززتای «یشززد یززا یشززت» در موقعیززت  59درجززه و 10
دقیقه طول شزرقی و  32درجزه و  48دقیقزه عزر

شزمالی و در فا زله 12کیلزومتری جنزوب

بیرجند و در منطقه کوهستانی عب العبور قرار دارد .به علت همین ارتفاعات بلنزد بزه آن
مزارکوه هم میگویند.
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معرفی امامزاده

و
و
همزان گونززه کزه قززبال بیززان شزد ،آیتززی در کتززاب بهارسزتان عینزا نقززل قزول ابوالمحامززد رویخززی
قهستانی و علیبن محمد یاسزری مشزهور بزه حسزامی را از کتزاب تزاریخ حسزامی در رابطزه بزا
واقعۀ شهدای باقریه این چنین نقل میکند:

در عهز ززد خالفز ززت الطز ززالع هلل عبز ززدالکریم عباسز ززی ،سز ززیدمحمد نقیز ززب باتفززززای
الحامززدهلل علززوی بززاگروهی ازمززردان خانززدان معززروف بززه باقر یززه ،بززه منظززور تنسززیر
دولت علوی بر علیه عباسیان قیام کردند .چون این خبر به طالع هلل رسید ،سرش

احمد را که به القادرباهلل ملقب بود به جنگ آنها فرستاد و آنهزا در کوههزا و بیابانهزا
پراکنده شدند .با تعقیب لشکریان القادرباهلل سرانجام در منطقه نهارجان درگیزری
به وقوع پیوست و با شهادت سیدحامد و دو فرزندش در چنشزت ،سزیدمحمد کزه
ملقب به نقیب بود ،رهبر و زمامداری این گزروه را عهزدهدار شزد .بعزد از فزرار زنزان و
اطفززال ایززن گززروه درحززال جنززگ و گریززز بززه درهشززیخان رسززیدند .بعززد از شززهادت
جمعززی در ایززن دره سززید محمززد از مهلکززه جززان ب زهدر بززرد .او بززا هززوش ،ذکززاوت و
جنگاوری توانست خود را با اسب به دامن کزوه بزاقران برسزاند .امزا سزرانجام نزاتوان
شد و از اسب پیاده گردید و بزه درهای کزه امزروزه بزه «بنزد عمرشزاه» معزروف اسزت،
نززاه بززرد .او در آنجززا ز یززر ززخرهای نززاه گرفززت تززا از چشززم دشززمن کززه در تعقیززبش
سید ّ
بودند ،در امان بماندّ .
محمد از شدت تشنگی و جراحات وارده جان به جان
آفززرین تسززلیم کززرد .وقتززی سززپاه دشززمن رسززید ابتززدا اسززبش را پیززدا کردنززد و بعززد از
جسززتوجززو ،جسززد او را یافتنززد و در مزرعززه یشززد بززه خززاک سززپردند( .آیتززی1371 ،
)61 _ 63

آیتی در ادامه مینویسد:

بقهای نقزل کزرد کزه در سزنه  1310هجزری مزر

و بزا در بیرجنزد افتزاد کزه اهزالی بزه

اطززراف پراکنززده شززدند مززن جملززه مرحززوم حج زتاوسززالم والززدت بززه مزرع زهای در
جنب یشد انتقال فرمود .بعضی از مالزمان به عر

رسانیدند که چرا به مزار نرفتزه

شرد زیارت به جزای نیزاورده ،فرمزود در کتزب معتبزره از ایزن مززار چیززی بزه نظزر مزا
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و
نرسیده و البته بدون مدرک ز یزارت مززاری نشزاید .اتفاقزا شزب را بزه خزواب رفتزه در
عالم رؤیا دیدند که به ایشان کسی گفت چرا شما در این خیمزه نمزاز مزیخوانیزد و
حال این که مسزجد حضزرت رسزول؟لص؟ در نزدیکزی شزما هسزت و اشزاره کزرد بزه
طزرف مززار یشزد .بعزد از دیزدن ایزن واقعززه وی بزه مززار مز بزور رفتزه و ز یزارت مزیکززرد و
اغلب نماز خود را در آنجا به جای میآورد( .آیتی)138 :1371 ،

ساختمان زیارتگاه
بعد از پیدا شدن بدن مطهزر سزید محمزد نقیزب در کنزار چشزمه معزروف بزه «چشزمه مزرده»
بدن مطهر را در باوی این تپه به خاک سپردند.

زیارتگاه در یادکرد شاعران محلی
مرحززوم آیتززی دردیززوان خ ززویش قطعزززه ش ززعری در ب ززاره زیارتگززاه س ززید محمزززد نقیزززب چنزززین
سروده است:

ـی د بی د ددا و دمد د د بگ د ددرر ب د ددر دی د ددار یک د دده

آن ب ـ دده ّاچد د ب دداد صد د ا ب ددر مدددزـر یکددده

ص د د د دهه

ـآ ددب مکدددن ار یکددده

دـرد سد د ددیی در د د ددب د د د ی

آـن ف ردده گ د ن ددن دده بددهـ جا شایهگک د
ـآ مد ددا رـد ددان ـ د د ه و ال
دی د د

ا د د بگ دددر ی

ر د د دده گد د د د ّیی د د دده آ ـوفد بامرــد د د د

صدده ا دده مکدد

پر د د ن در ددی اد د ف ر دده بد د دد ـبدددهـر یکددده
بد د د ددر وضدد د د د م ار دد د د د شد د د دداییار یکددددددددده
ید د د ددام ت بد د د ددابرـن و در شد د د دداّ ـر یکددددددددده
(آیتی ،محمدحسین)92 :1346 ،

امکانات رفاهی _ خدماتی
ایززن زیارتگززاه بززه دلیززل نزدیکززی بززا شززهر بیرجنززد زایززران ز یززادی دارد .چشززمانززدازهای زیبززای
طبیعت کوهستانی و به رغم راه عب العبور آن گردشگران فراوانی را به سزوی خزود جزذب
میکند .آب مورد نیاز بزا خر یزد یزک شزبانهروز از قنزات یشزد و انتقزال آن بزه تانکرهزای محزل
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تنمین میشود.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات


ندوی قر

ندارد


الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



کتابخانه
ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه





آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن
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منابع

 -آیتی ،محمد حسینّ ،در غلطان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1346 ،

 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 -اطالعات موجود درپرونده مزار یشد ،اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند

 برزگززران ،مهززدی ،مزززارات شهرسززتان بیرجنززد ،ایزان نامززه کارشناسزی ارشززد ،دانشززگاه آزاداسالمی واحد بیرجند.1378 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 رضایی ،جمال ،بیرجندنامه ،به اهتمام محمودرفیعی ،انتشارات هیرمند ،تهران.1381 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه باهینت امنا و مطلعان محلی

امامزاده سید تاج الدین علی؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
زیارتگاه سید تا الدین علی با فا له  200متری از روسزتای سزاقی و در موقعیزت  59درجزه
و  18دقیقه طزول شزرقی و  33درجزه و  9دقیقزه شزمالی ودر ارتفزاع 2060متزری از سزطح دریزا
قززرار گرفتززه اسززت .ایززن زیارتگززاه در فا ززله2کیلززومتری بزرگززراه بیرجنززد _ قززاین بززر فززراز تپ زهای
مشرف بر روستا و مزارع سرسبز با هوای لطیف در تابستان میباشد .این زیارتگزاه تزا بیرجنزد
واز طریپ جاده آسفالته  35کیلومتر فا له دارد.
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معرفی امامزاده
ام ززامزاده س ززید ت ززا الزززدین عل ززی؟ع؟ ب ززا  9واس ززطه بزززه ام ززام ج ززواد؟ع؟ و بزززا  10واسزززطه بزززه
امام رضا؟ع؟ میرسد که به نقل از کتاب بهارستان مرحوم آیتی چنین است:

هو سزید تزا الزدینبن السزید شرفشزاهبن امیزر سزید علزیبن السزید نا زربن السزید

احمدبن موسیبن احمزدبن محمزد اوعزر ابزن احمزدبن موسزی المبرقزعبن اومزام
ابیجعفر محمدبن اومام علیبن موسی الرضزا __ زلوات اهلل علیزه( .آیتزی:1371 ،
)227

زیارتگاه در یاد کرد شعرای محلی

الوـرم د ددن اد د د ـ یال ا د ددان د د د ش نم د ددهی
الوـرمد دد د ددن م دد دد ددهـه بد د د ددد دّی م دد د دددیین م د د د ددن
الوـرم د دددن مرـب دد دده ص د دددهـی شد دد د ین بخ د د د ـن

اا وشددی بدده رس ددان

الوـرم ددن ا ض ددیای بد الددرـن د د ش نمدددهی
ـ د ن رـددیه درد بدده درمددان د ش نمددهی
ـی با جاب

ـآّاه

وان د ش نمدهی

ددی

بیددان د د ش

ـ ب ـ ان ا ب ا شخ ـن د ش نمدهی

ماش د ددین ب د دده د د د ودشد د د

دوـ ی د ددهبارمن

ـ ن رـیهگ ی به ا گان د ش نمدهی

مک ددا ر اه ددام م ددن ددا دی ددن یسد د

ـ د ان ـمددامزـد بدده د رـن د ش نمددهی

م د ددن در ـی د ددن دی د دداره و گ د دده می ب د ددان شد د د ه

ظاّیبه اکی دق ده ماادان د ش نمدهی

ه ا ن ه بیی ی در ـین آمدین

ن ی ب دده ب ددا پرا بیی ددان د د ش نمدددهی

ـر ددا ش ددق ب دده ّ ددردو وا ددان ی ددا ر ش دداا

رت دّ ه ـی ر مدردـن د ش نمدهی

د ن گا

ب دده ش دداا ـ دده ین ـد د ر

الوـره بددددا رش ددد رشاددددان د د ش نمددددهی

دردـدگ د د ددا د د دده ـراد د د د ب د د دده آ شک د د ددر

ش نمدهی

ّ ددادی بد د د م د د

ـد ددام ـد ددن ی و دد د ال ـ د ددره بدددده د دداه

ـ جیهن شساو به میزـن

مییآـیی [ــ ] ی من شیدرـن د ش نمدهی
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات

 11اتای

ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد





گلزار شهدا

سردر



خانه عالم

گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه
ارکینگ






فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن



کشتارگاه
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منابع
 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 اطالعات موجود درپروندم مزار ساقی ،اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند اطالعات موجود درسایت اینترنتی مزار ساقی _ مطالعزات میزدانی نگارنزدگان و مصزاحبهباهینت امنا و مطلعان محلی

امامزاده سید ابراهیم رضا؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
زیارتگ ززاه س ززیدابراهیم رض ززا؟ع؟ مش ززهور بزززه م زززار حمب ززل در  36کیل ززومتری شزززمال بیرجنزززد
مززیباشززد .ایززن زیارتگززاه تززا بزرگززراه بیرجنززد _ قززاین  6کیلززومتر فا ززله دارد .زیارتگززاه در طززول
جغرافیایی  59درجزه و  7دقیقزه شزرقی و عزر

جغرافیزایی  33درجزه و  11دقیقزه شزمالی و

در ارتفززاع  1840متززری از سززطح در یززا قززرار گرفتززه اسززت .ایززن زیارتگززاه در  2کیلززومتری شززمال
روستای حمبل از توابع بخش مرکزی دهستان فشارود شهرستان بیرجند میباشد.

معرفی امامزاده
در تاریخ حسامی آمده است که درمزرعزه حنبزل ازبلزوک فشزارود سزلطان ابزراهیم رضزا از اوود
امام کاظم؟ع؟ مدفون میباشد .آیتی هم در بهارستان مینویسد:

در زمان ما یک نفر از عمال دیوان سوار بر اسب از پهلوی مزار مزبور گذشته و به زبزان
و
جسارت گفتزه اسزت مززار ملحزدان همزین اسزت ،فزورا او را درد دل و شزکم گرفتزه و
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بعززد از چنززد سززاعت در همززانجززا هززال ک شززده اسززت .ایززن مطلززب در ایززن نززواحی
کمال شهرت دارد و به حد تواتر میرسد.

زیارتگاه در یادکرد شاعران محلی
آیتی دردیوانش ،ابیاتی در و ف این امامزاده سروده است:
بیاب د دده ش د ددا ب گرصد د د ای

د ددهو ویی

د د ـر ال د د ا درـید ددن نـ د د ان ااش دددا ن

مزـرـطارـد د د د د د د ان م ـد د د د د د د ی گد د د د د د د ّر
ددق شددییا و اطی الددا

دده ب دصدداشم
آ یدده دشددان بدده ی

ددی بهـ ددهی

و

بجد د ی و د د مو د د د رـ در ـیددددن ـم ددددیی
آ ب ـدد د د ان باکدد د د

ن ردپید د دداه سدددددددیی

ـم د د د د د د ددامزـدۀ اریاودد د د د د د دداه ـبددددددددددددددددرـّیی
ه ب د صاشم ب آ د ال و م دم ـد یی
د د ددداد د بددد دددرـین دددد د ّاچد ددددد د ال ی یی

ّزـر خرمد د د د د ددرـین د د د د د د رـب دبر اد د د د د ددا

دده

مرـبد د د دده ر د د د ددا اد د د ددیی ـر جاباشد د د دده

ددده ص ددداشم رم ددد ال و آ ا د ددهـن ددددییی

خک ددی ـی ددن د ددر

مرـ د دده ط د ددع وـن دـد ـ د دده وذوج ـدددد یی

ارـب دده م دده

ی دد

ب دده نـد د ان م ددارـ ـرـدت ــد د

و دد

بد د دده نـ د د د ان بد د دداو ـرارـدم د د د گ ی د د دده

ـبگ ددا ـ

ددا آص دداش ان رمدددیی

د دده ب د دده ـیی آ آ ـرسد د د

و اهمدددددهیی

ه م دّ دهدرنن شاود

وشد ای ـدویی

امکانات رفاهی _ خدماتی
زیارتگاه سید ابراهیم رضا؟ع؟ دارای 11زایرسرا جهت اسکان زایران مزیباشزد .آب مزورد نیزاز
ایززن زیارتگززاه از چشززمهای در نزدیکززی ایززن محززل تززنمین مززیشززود .واحززد زایرسززرا دارای آب و
بری و برخوردار از جادۀ آسفالته میباشد.
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



حن وحیاد



گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه



فروشگاه




ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن
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مجتمع فرهنگی _ مذهبی فریزنوک

موقعیت جغرافیایی
روسزتای فریزنززوک از توابززع بخززش مرکزززی دهسززتان بززاقران شهرسززتان بیرجنززد در موقعیززت 59
درجه و  7دقیقه طول شرقی و  33درجزه و  1دقیقزه عزر

شزمالی و در ارتفزاع  1720متزری از

س ززطح در ی ززا ق ززرار دارد .راه ارتب ززاطی ایزززن روس ززتا بزززه مس ززافت  35کیل ززومتر از طریزززپ جزززاده
چاهحو

و شوشود با شهر بیرجند امکان ذیر است.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
ایز زن محزززل زززنج زایرسزززرای س ززکویی بزززه مسزززاحت  15متزززر دارد .تم ززام وسزززایل مزززورد نیزززاز
خورا کپزی و روشنایی و ظروف آشپزی را بر روی سکوها گذاشتهاند.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات
انبار

مسجد



حسینیه



ایوان

دارد /توضیحات



زایر سرا
ندوی قر

ندارد


الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی





آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن
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امامزاده سید مراد و سید باقر؟امهع؟

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه بر فراز تپهای مشزرف بزه روسزتای سرسزبز و ییالقزی گیزوک سزفلی از توابزع بخزش
مرکزی شهرستان بیرجند و در موقعیزت جغرافیزایی  32درجزه و  47دقیقزه عزر

شزمالی و

 59درجززه و  7دقیقززه طززول شززرقی و ارتفززاع 1960متززری از سززطح در یزا قززرار دارد .ایززن زیارتگززاه
واقع در جنوب شهر بیرجند و  24کیلزومتر بزا آن فا زله دارد .طبیعزت زیبزا و آبشزار دیزدنی و
ّ
سد بتنی این روستا موجب شده است تا گردشگران زیادی را به خود جلب نماید.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
آب این زیارتگاه از چشمهای که وقف بر بقعه سیدباقر و سید مراد میباشد تنمین میگزردد.
طرح توسعه زیارتگزاه بزا زیربنزای  400متزر مربزع در زمینزی بزه مسزاحت  700متزر مربزع در حزال
ساخت میباشد .خیرین روستای گیوک  150ا له درخت عناب و  3هززار مترمربزع زمزین و
 10فنجان آب برای امامزادگان وقف کردهاند.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

ارکینگ



الحسنه





آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن
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امامزاده سید عبدالعزیز علوی بهلگرد

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان بززاقران بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد مززیباشززد ک زه در طززول
جغرافیایی  59درجه و  22دقیقه شرقی و عر

جغرافیایی  32درجه و  46دقیقزه شزمالی و

در ارتفزززاع 1835متزززری از سزززطح در یز زا واقزززع شزززده اسزززت .موقعیز زت آن ززززایکوهی و در 15
کیلومتری جنوب بیرجند و  2کیلومتری جزاده بیرجنزد _ زاهزدان قزرار دارد .رشزته کزوه بزاقران
در جنوب آن میباشد.

معرفی زیارتگاه
در بارۀ محل زیارتگاه چنین نوشتهاند:

در برخززی کتززب تززاریخی مسززطور اسززت کززه گروهززی از اوود و احفززاد امززام محمززد

بززاقر؟ع؟ بززه قصززد عزیمززت بززه خراسززان از مدینززه [کززور رحلززت گز یززده] و عززدهای از
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آنززان را در موضززعی بززه نززام دره شززیخان واقززع در شززمال شززرقی بیرجنززد بززه شززهادت

رسانده[اند که] در همان مکزان دفزن شزدهاند و رئزیر و سزر سلسزله ایشزان بزه نزام
«سیدالجلیل عبدالعزیز علوی» ر از تعقیب و گریزز در کنزار رود بهلگزرد دسزتگیر

و به شهادت میرسد و در همان مکان مدفون میگردد.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم

 درحال ساخت

انبار

مسجد

 درحال ساخت

زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات



ندوی قر

ندارد



الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





سردر
گنبد

 گلی خشتی



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده زیدبن ابراهیم موسی بجد

موقعیت جغرافیایی
این روستا تزابع دهسزتان بزاقران بخزش مرکززی شهرسزتان بیرجنزد مزیباشزد کزه در طزول
جغرافیایی  59درجه و  20دقیقه شرقی و عزر

جغرافیزایی  32درجزه و  50دقیقزه شزمالی و

در ارتفزاع 1580متززری از سزطح در یزا واقزع شززده اسزت .موقعیزت آن دشزتی و در  5کیلززومتری
جنوب شری بیرجند قرار دارد .جاده آسفالته بیرجند _ زاهدان از کنار ایزن روسزتا مزیگزذرد.
برخی احتمال میدهند که نام اولیه آن بر بوده باشد.
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پیشینۀ روستا
بجززد روسززتایی اسززت کهززن و تززاریخی کززه یکززی از برجسززته تززرین شخصززیتهای مززدفون در
بجززد ز یززدبن ابززراهیمبن موسززی الکززاظم مززیباشززد کززه عززالوه بززر افتخززار شززهادت ،وابسززتگی
ایشززان بززه خانززدان پیززامبر اسززالم؟لص؟ اسززت .بززه تنییززد بعضززی از منززابع تززاریخی گروهززی از
مبززارزان مسززلمان در قززرون اولیززه اسززالمی در نبززرد بززا عوامززل حکومززت عباسززی در بجززد بززه
شززهادت رسززیدهاند و ززر از آن پیکززر شززهدا توسززر اهززالی بجززد در ایززن گورسززتان بززه خززاک
و
سپرده شده است .احتماو سلطان زیدبن ابراهیم از همین گروه بوده است.
حسززامی واعززظ در کتززاب م ززار نامززه در ایززن خصززو

مززینویسززد« :در اعززالی قریززه بجززد

مزاری است که ازگروه مبارزان و یاران الحامد علوی دانسته[است]».

آنچه آیتی به نقل از تاریخ حسامی در کتاب بهارستان آورده است درباره واقعزۀ شزهدای
و
ّ
باقریه درحدود 400هجری بیان داشته عینا چنین است:
در دوران خالف ززت الط ززایع هلل عب ززدالکریم عباس ززی الحام ززد هلل عل ززوی ب ززا گروهزززی از
مردمان خاندان خود که معروف به ّ
باقریه بودند از یهرب به ری و از آنجا به خراسزان
آمززده و در بعضززی از نززواحی خراسززان متز ّ
زوطن گردید[نززد] .چنززدی نگذشززت کززه بززه
طمع تنسیر دولتی علوی و بر انداختن اساس دولت بنیعباس خرو کردند.
چون این خبر به «طایع هلل» رسید ،سرش احمد را که بزه «القزادر بزاهلل» ملقزب بزود و
در آن زمان بر خراسان و ماوراء ّ
النهر حکومت میکرد ،بفرمود لشکری فزراهم آورده و
بززه دفززع آن طایفززه قیززام نماینززد .القادر بززاهلل سززپاهی انبززوه فززراهم نمززود و بزززر سزززر آن
جماعت رفت .الحامد هلل تاب مقاومت نیاورده ،روی به هزیمت نهادنزد و بزا اهزل
و عیززال و رجززال در کوههززا و بیابانهززا پراکنززده شززدند .القززادر بززاهلل بززه تعقیززب آنززان
پرداخززت و سززپاه را امززر کززرد کززه در پززی ایشززان رفتززه و هززر کجززا بززر آنززان دسززت یابنززد
همگی را ازکوچک و بزرگ به قتل برسانند.
باوخره قضا و قدر الهی آنان را به کوههزای قهسزتان کشزانید و در نزدیکزی چنشزت
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ناهنده شدند .همه روزه با سپاهیان عباسی مقاتلت مزیکردنزد و شزب بزدان کزوه
باز میگشتند .در این جزدال «سزید حامزد» و دو فرزنزدش «قاسزم» و «عبزدالجلیل»
به شهادت رسیدند.

ّ
سید محمد که لقبش «نقیب» بود و قائد آن قوم گردید کشتهشدگان را در غار نهاد
و در آن غار را با سنگ و گل پوشاند.

سز ّزید محمززد اطفززال و زنهززا را بززا سز ّزید نا ززر از راه خززور و خبززی

(شززهداد) ،بززه

خوزستان و از آنجا به عربسزتان فرسزتاد .سزپاهیان القزادر وقتزی خبزردار شزدند ،کزه
آنان از منطقهی خبی

گذشته بودند.

افززرادی ک زه از گززروه الحامززد بززاقی مانززده بودنززد ،از ّدرههززای اطززراف کوههززای «چنشززت»
بی ززرون آمدن ززد و راه ف ززرار در پ ززیش گرفتن ززد.گروهی از یززاران الحامززد کززه زخمهزززای گزززران
برداشززته بودنززد ،گززذار ایشززان بززه سززپهرود (اسززفهرود) افتززاد کززه سززپاه عباسززی بززه تعقیززب
سپاهیان اندک الحامد هلل پرداختند .افراد الحامزد هلل زخمهزای عمیقزی برداشزته بودنزد
و خسززتگی راه امززان شززان را بر یززده بززود ،در حززال جنززگ و گریززز بززه قر یززه بجززد رسززیدند [و]
بززرای حفززظ جززان شززان بززه قنززات بجززد نززاه بردنززدّ ،امززا سززپاهیان عباسززی بززه تعقیبشززان
پرداخته و تعدادی از این بزرگواران را قتزل عزام کردنزد .زر از ایزن کزه سزپاهیان عباسزی
اجساد کشته شدگان را از چاههزا بیزرون آورده بزه
آنجا را ترک نمودند ،مردمان آن سرزمین
ک
خاک سپردند.

امامزاده سلطان قریش گازار

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان شززاخنات بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد مززیباشززد کززه در طززول
جغرافیایی  59درجه و  25دقیقزه شزرقی و عزر

جغرافیزایی  33درجزه و  18دقیقزه شزمالی و در

ارتفززاع 1860متززری از سززطح در ی زا واقززع شززده اسززت .موقعی زت آن کوهسززتانی و در  80کیلززومتری
شمال بیرجند قرار دارد .مزار در  2کیلومتری جنوب روستا در کنزار جزاده آسزفالته گزازار بزه بویزک
قرار گرفته است .این روستا در سرشماری سال  1390حدود  600نفر جمعیت داشت.
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معرفی امامزاده
امامزاده قریش در محل به مزار کوشک نیز معروف است .داخل مزار در معرفی ایشان چنزین
مطلبی دیده میشود:

در سزال  125ه.ی جنزاب ز یززد فرزنزد امزام سززجاد؟ع؟ علیزه بنزیامیززه قیزام کزرد و بززه
شهادت رسید .ر از شهادت زید فرزندش یحیی نوه امام سجاد به جهت امزر بزه
معروف و دفزع ظلزم امو یزان قیزام کزرد و در شزهر جورجزان (گرگزان فعلزی) در زحنه
جنززگ بززا امو یززان بززه شززهادت رسززید و لشززکریانش پراکنززده شززدند واز جملززه آنهززا
سلطان قریش در حین مراجعت به مدینه در محل قریه جزازار (گزازار) رحزل اقامزت
افکند و مدتی سکونت داشت و ازدوا نمود و سرانجام در همین مکان دار دنیا را
وداع گفت و مدفون گردیزد .مورخزان ایشزان را منتسزب بزه امزام سزجاد؟ع؟ دانسزته
و
ولی سلسله ایشان مشروحا ذکر نگردیزده اسزت .بنزابراین ایشزان را از سزرداران سزپاه
یحییبن زیدبن علیبن الحسین؟ع؟ میدانند.

سلطان قریش در سروده شعرای محلی

امکانات رفاهی _ خدماتی
از امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه مزیتزوان بزه حزدود  100ا زله درخزت کزا در ایزن
محززل اشززاره کززرد کززه بززه شززیوه غرقززابی از طریززپ مخزززن بتنززی آبیززاری مززیشززود .چهززار چشززمه
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سرویر بهداشتی دارد .مخزن بتنی با ابعاد  2در  3متر بر فزراز تپزه قزرار دارد .آشزپزخانه دارد.
هریک از زایرسراها مختصر وسایل زذیرایی دارد .تمزام سزاخت و سزازها و امکانزات موجزود
توسر خیرین اهدا شده است و موقوفهای ندارد.

جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات
حرم

دارد /توضیحات
 50متر مربع
حرم دارد.

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



حن وحیاد

ارکینگ

الحسنه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





کشتارگاه



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید افضل و امیر سید اسحاق القور

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان القززورات بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد مززیباشززد کزه در طززول
جغرافی ززایی  59درج ززه و  21دقیق ززه و ع ززر

جغرافی ززایی  33درج ززه و  5دقیقزززه و در ارتفزززاع

1970متری از سطح در یا واقع شده است .موقعیت آن کوهستانی و در  30کیلزومتری شزمال
بیرجند قرار دارد .این روستا با  58خانوار تعداد  125نفر جمعیت دارد.
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معرفی امامزاده

در محززل زیارتگززاه تززابلویی نصززب شززده اسززت کززه بززه نقززل از کتززاب بهارسززتان آیتززی مزززار را
اینگونه معرفی میکند:

هذا مرقد حضرت سعادت و رفعت ناه المرحزوم المبزرور و المشزکور المغفزور امیزر شزاه

اسحای ابن امیر شاه افضل توفی رابع عشر شهر رمضان المبارک سنه .679
امامزادگان امیر سید اسحپ و امیر سید افضل دو تن از سادات رضزویه و از اعقزاب
سززید تززا الملززه و الززدین العراقززی؟هر؟ کززه در مزرعززه سززاقی مززدفون اسززت و از یززک
خاندان میباشند.
خززانواده مززذکور در قر یززة القززور اقامززت و در سززلک ا کززابر و اعززاظم وویززت قهسزززتان
منسززلک بززوده و پیوسززته در نعمززت و دولززت بززر روی ار بززاب حززوایج بازداشززته و در
نوازش اهل علم و فضل و مروجین مذهب شیعه ابنیعشری اهتمام داشتهاند.
ّ
مقبره این سادات عالی درجات در قریه القور بر تلی رفیع واقزع اسزت و الزواح بززرگ

که به خطود طغری و بلث منقوش است در آن مقبره وجود دارد.

سلسله نسب تا الدین عراقی به طوری که در شجرۀ سادات رضوی معصزوم آبزاد
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تق ززاب اس ززت ب ززدین ق ززرار اس ززت :ه ززو س ززید ت ززا ال ززدینبن السیدشرفشزززاهبن امیزززر

س ززیدعلیبن نا ززربن الس ززید احم ززدبن موس ززیبن احم ززدبن محم ززد اوعزززر ابزززن
احمدبن موسی المبرقعبن اومام ابیجعفر محمدبن اومزام علزیبن موسزی الرضزا_
لوات اهلل علیه( .آیتی)226_ 227 :1371 ،

زیارتگاه در سرودۀ ابن حسام خوسفی
حسامی واعظ در مدح این سادات عالی درجات اینگونه میسراید:
ا د دده گد د د یی ـآ ـیدد ددن مدد ددیآ و ـآ مدد ددردم

ـ د د ددیار ـ د د ددخا وش د د ددن ـآ ـ جدددددددیـش

ـراد د د د د د د د د د د د د ـآ ن ا ک د د د د د د د د د د د ددان د ر دـر

بد د دده ـ جد د ددی مد د ددر ـید د ددن مد د ددیآ پر دددددد ر دـر

اد د د بگک د دداد ـ د ددهر ـ د ددخا بد د ددر ود د د د

ک د د د ددا ود ش د د د دده اـد د د د د آ ددددددددده ود

د د د د ددا ــد د د د ددداج د د د د ددان د د د د ددره

ـب ـر

س د د د فید د ددق اد د ددر د د دده طد د دداج شد د دده
ـ د د د م ا د د د یدد د ددان بد د ددا باک د د د
ـ گ د د ددر ـو گرشد د د د

دده م یخ د

دـ د

ا د ـ جددی دره

د د دده د د ددا در مید د ددر ــد د ددداج شددددددده
بد د ددرنن یب د د د

الد د ددا

د د ددر ـرشدددددد

ـآ وا د د ددان و و د د ددان

باا دد د د د د د دداد یآ دد د د د د د دده ـو ودددددددددددددددداودـن

بید د د ددا ـی سد د د ددیی ـد د د دددر ید د د ددز ید د د ددز

بیدددددز

ـمی د د ددر ـ

د د ددا نن ـ د د ددیو د د د د

اـد د د د ه

شس د ددام ـ د ددخن ب د ددر د د ددا د د د ی د ددن

د د د ددز ـو بدد د ددا دور د د د د

شدد د دده نرــدددددددد ه

ـدد د م ادد د ـ دد د ج ـو مکددددد

د د د ددا گ ی ـ ی د د ددی د د ددا ددددددد ی دددددددن
(آیتی)226 :1371 ،

مززردم محززل هززم معتقدنززد کززه ایشززان بززرادر سززید تززا الززدین علززی واقززع در روسززتای سززاقی
میباشد .سنگ لوح ایشان به ورت مکعب مستطیلی به طول  2متزر و عزر

نزیممتزر و بزا

ارتفزاع نززیممتززر اسززت کززه بززر روی سززنگ آیززات قززرآن و اشززعاری بززه خززر طغززری و بلززث نوشززته
شده است.
همچنززین زیارتگززاه دیگززری هززم در سززمت غززرب آبززادی در کنززار چشززمه معززروف بززه چشززمه
درگل دیده میشود .این زیارتگاه به ورت یک چهزار دیزواری بزدون سزقف اسزت و قبزری دیزده
نمیشود و سنگ لوح دو تکه شدهای دیده میشود که نام فرد بر روی آن نقش بسته است.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه فاقد هرگونه امکانات رفاهی _ خزدماتی مزیباشزد .موقعیزت مکزانی آن کزه در درهای
سرسبز قرار گرفته است در ایام بهار و شبهای جمعه گردشگرانی را به سوی خود میکشاند.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه



ایوان



روای



شبستان



حن وحیاد



سردر
گنبد




کتابخانه




وضو خانه
آب شرب
بری

انبار

زایر سرا

ندوی قر



الحسنه

مجتمع فرهنگی

سالن اجتماعات
گلزار شهدا
خانه عالم

دفتر هینت امنا
فروشگاه

آشپزخانه

سرویر بهداشتی
گاز طبیعی




تلفن





ایگاه مقاومت بسیج

آبدارخانه



کشتارگاه

امکانات

منزل خادم



گلدسته

ارکینگ

ندارد

دارد /توضیحات

ندارد
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امامزاده ابراهیم موسیبن جعفر گلچشمه

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان فشززارود ،بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد مززیباشززد ک زه در طززول
جغرافیایی  58درجه و  57دقیقزه شزرقی و عزر

جغرافیزایی  33درجزه و  6دقیقزه شزمالی

واقززع شززده اسززت .نززام ایززن روسززتا بززر گرفتززه از کثززرت و فراوانززی چشززمههایی مززیباشززد کززه در
محل وجود دارد و همین چشمهها باعث شکل گیری روستا شده است .گله چشمه نزام دو
آبادی به نامهای گلزه چشزمه علیزا و گلزه چشزمه سزفلی مزیباشزد .گلزه چشزمه سزفلی غیزر
مسکونی بوده و مزار در کنزار قبرسزتان گلزه چشزمه علیزا کزه دارای دو خزانوار سزا کن بزا 7نفزر
جمعیت میباشد قرار دارد .مسیر ارتبزاطی شوشزود _ بیرجنزد بزه طزول  30کیلزومتر آسزفالته و
از شوشود تا گله چشمه به طول 20کیلومتر خا کی میباشد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه فاقد هرگونه امکانات میباشد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



الحسنه
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امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن



حن وحیاد
سردر
گنبد



دارد /توضیحات

ندارد
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مجتمع فرهنگی مذهبی رزگ

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان بززاقران بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد مززیباشززد ک زه در طززول
جغرافیایی  59درجه و  15دقیقه شرقی و عر

جغرافیایی  32درجه و  48دقیقزه شزمالی و

در ارتفزززاع 1810متزززری از سزززطح در یز زا واقزززع شزززده اسزززت .موقعیز زت آن کوهسززززتانی و در 11
کیلززومتری جنززوب شززرقی بیرجنززد در رشززته کززوه بززاقران قززرار دارد .شززغل اهززالی ایززن روسززتا
باغداری ،دامداری ،فرش بافی و خدمات به زایران میباشد.

معرفی مجتمع
عامۀ مردم ایزن محزل را قزدمگاه و ناهگزاه منتسزب بزه سزید بزاقر از فرزنزدان امزام کزاظم؟ع؟
میدانند .آنها بر این باورند که ایشان در تعقیب و گریزز از تزرس عوامزل حکومزت عباسزی در
این محل ناه گرفته و به شهادت رسیده است.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
روس ززتای رزگ از جملزززه روسز زتاهای هزززدف گردش ززگری شهرسزززتان بیرجنزززد مزززیباشزززد و از
ج ززذابیتهای خ ززوبی برخورداراس ززت .منظ ززره لک ززانی خان ززهها ،درخ ززت بززززرگ و کهنسزززال
چناردر جوار مزار ،استخر زیبایی در ابعاد 20در 10متر بزا عمزپ  1/5متزر کزه مخززن نگهزداری
آب چشززمه و متعلززپ بززه اهززالی روسززتا مززیباشززد .آب چشززمه از ز یززر قززدمگاه جریززان یافتززه و
دراستخر جهت آبیاری ذخیره میشود.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مجتمع فرهنگی مذهبی را نشان میدهد:
امکانات
حرم

مسجد

حسینیه
ایوان

دارد /توضیحات






گنبد



گلدسته



کتابخانه

ارکینگ

کشتارگاه

وضو خانه
آب شرب
بری



متعلپ به روستا

چشمه روستا


 12 مترمربع


الحسنه

مجتمع فرهنگی




سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



سردر

انبار

ندوی قر


شبستان

امکانات
زایر سرا


متعلپ به روستا

روای

حن وحیاد

ندارد

دارد /توضیحات

ندارد



خانه عالم



منزل خادم

دفتر هینت امنا
فروشگاه



 شخصی دو مورد

آبدارخانه

6 مترمربع

سرویر بهداشتی


متعلپ به روستا

تلفن

05612221915

آشپزخانه

گاز طبیعی
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فصل سوم
شهرستان خوسف

آشنایی با شهرستان خوسف

اوضاع جغرافیایی
ایززن شهرسززتان درموقعیززت جغرافیززایی  57درجززه و  57دقیقززه تززا  59درجززه و  25دقیقزززه طزززول
شززرقی و  31درجززه و  20دقیقززه تززا  33درجززه و  15دقیقززه عززر

شززمالی قززرار گرفتززهاسززت .شززهر

خوسف ،مرکز این شهرستان ،در  35کیلومتری جنوب بیرجنزد مزیباشزد .شهرسزتان خوسزف بزا
 16029کیلومترمربع وسعت از شمال به شهرستان بیرجنزد ،از شزری بزه شهرسزتانهزای سربیشزه و
نهبنززدان ،از جنززوب و جنززوب غززرب بززه اسززتان کرمززان و از غززرب بززه شهرسززتان سززرایان محززدود
اسززت .ایززن شهرسززتان بززر اسززاس سرشززماری سززال  1390حززدود 29486نفززر جمعیزززت داشزززته
اسززت .شهرسززتان خوسززف دارای دو بخززش مرکزززی و مززاژان ،دو شززهر خوسززف و محمدشززهر و 5
دهستان به نامهای خوسف ،خور ،ماژان ،براکوه و قلعهزری میباشد.

پیشینۀ تاریخی
خوسززف از شززهرهای قزززدیمی خراسززان جنززوبی مززیباشزززد تززاریخ منطقززه خوسزززف بزززه گزززواه
سنگنگارههای کال جنگال میتواند تا دوره اشزکانیان هزم برسزد .نویسزنده نزامعلوم حزدود

العالم در سال  372هجری قمری مینویسد« :خور و خسب دو شهری است بزر کرانزه بیابزان
و آب ایشان از کاریز است( ».حدود العالم)91 :1362 ،
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منابع

 -ابن حوقل ،ورة اور

 ،ترجمه جعفر شعار ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.1345 ،

 استانداری خراسان جنوبی ،معاونت برنامه ریزی ،اداره کل آمارواطالعزات ،سزالنامههایآماری.

 ا ززطخری ،اب ززراهیم بزززن محم ززد ،مس ززالک و الممال ززک ،تحقیززپ محمزززدجابر عبزززدالعالالحسینی ،دارالقلم ،الجمهوریة العربیة المتحدة.1381 ،

 -بهنیا ،محمدرضا ،بیرجند نگین کویر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1381 ،

 ززا لی یزززدی ،محمدحسززین ،فرهنززگ آبادیهززا وامززاکن مززذهبی ایززران ،انتشززارات آسززتانقدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 حافظ ابرو (شهاب الدین عبداهلل خوافی)( ،ر بزع هزرات) بزه کوشزش نجیزب مایزل هزروی،بنیادفرهنگ ایران ،تهران.1349 ،

 ح ززدود العززالم مززن المش ززری الززی المغ ززرب ،بزززه کوش ززش دکترمن ززوچهر سزززتوده ،انتشزززاراتدانشگاه تهران ،تهران.1340 ،

 مسززتوفی قزوینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب  ،3بززه کوشززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی ،ناشزززرکتابخانه طهوری ،تهران.1336 ،

 -یاقوت حموی ،معجم البلدان ،داراحیاء الترا

العربی ،بیروت 1399 ،قمری.
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امامزاده سید ابو القاسم نصرآباد

موقعیت جغرافیایی
روستای نصرآباد از توابع بخش مرکززی شهرسزتان خوسزف در  58درجزه و  52دقیقزه طزول شزرقی
و  32درجززه و  57دقیقززه عززر

شززمالی در ش زمالغربززی شززهر خوسززف قززرار دارد .راه ارتبززاطی بززه

زیارتگاه از طریپ جادۀ آسفالته در فا لۀ  3کیلومتری شمال خوسف برقرار شدهاست.

معرفی امامزاده
سید ابوالقاسم از نسل هارونبن موسی کاظم؟ع؟ میباشد و جزد اعزالی او سزید محمزد نزام
داشت (قائد الجندی) رهبر جیوش و فرمانده سربازان بزود .سزر عموهزای او در سزاوه و قزم از
موقعیززت ممتززازی برخززوردار بودنززد و جمززع کثیززری از بسززتگان وی در شززهرهای فززویالززذکر
دارای بقعه و آرامگاه میباشند.
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به استناد برخی منابع همچون سرا اونساب ،الشجرم المبارکه فی انساب الطالبیة ،تهزذیب

اونساب و نهایة اوعقاب ،المشجر الوافی ،المعقبول من آل ابیطالب ،امام فخر رازی از سزکونت
و شهادت سید علی ابوالحسنبن محمزدبن احمزدبن هزارون در نزدیکزی دامغزان خبزر مزیدهزد.
او بززرادری داشززت بزه نززام ابززو عبززداهلل جعفززر کززه قضززاوت شززهر مدینززه را برعهززده داشززت و برخززی از
فرزندان او در قائن سکونت داشتند .برادر دیگر ش سزید احمزد از علمزای نیشزابور و جزد امزامزاده
ابززو القاسززم مززیباشززد .او در همززانجززا ززاحب فرزنززدی بززه نززام سززید اسززماعیل شززد کززه بززه سززبب
سکونت در طبر گیلکی به اسماعیل گیلکی مشهور شد .او دارای فرزندی به نزام سزید محمزود
شززد .سززید محمززود فرزنززد دانشززمندی بززه نززام سززید ابوالقاسززم از خ زود بززه یادگززار گذاشززت .سززید
هارون سر امامزاده ابوالقاسم فرزندی بزه نزام سزید نصزیر داشزت کزه از او سزید ابزو القاسزم علزی بزه
وجزود آمزد کززه بزه شززاه قاسزم انززوار مشزهور و در تربززت جزام حززدود سزال  560هجززری قمزری رحلززت
نموده است( .سرا اونسزاب ،92 :الشزجرم المبارکزة فزی انسزاب الطالبیزة ،114 :تهزذیب اونسزاب و نهایزة
اوعقاب ،165 :المشجر الوافی3 ،

142؛ المعقبول من آل ابیطالب)271 _272 :
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شجره نامه امامزاده ابوالقاسم؟ع؟
امام موسی الكاظم؟ع؟
العباس ابراهیم
م .کوفه المرتضی

االمام علی الرضا؟ع؟ اسماعیل عبداهلل
م .مشهد

م .مصر

محمد العابد

جعفر

م .شیراز

م .مدینه

م .مدینه

ز ید

اسحاق

حمزه

الحسن

م .مدینه م .مدینه

م .ری

هارون
محمد

موسی

هارون

احمد ابوالخطیب
علی

احمد

حسن

حسین

موسی

عبداهلل

اسماعیل

جعفر

محمد المیر
کان بقم

اسماعیل

جعفر دقاق

حسن

الحسین

موسی االصغر
ابومحمد حسن

القائد الجندی بقم و ا کثر اوالده بمشهد طوس

جعفر ابوعبداهلل

احمد

قاضی مدینه ،انتقل الی شیراز و بعض

محسن
امیر کا علی بطوس

عقبه ببلد قائن من مضافات بنیشابور

اسماعیل کیلكی
قیل :احمد کیسكی

محمود
امامزاده ابوالقاسم

ابوالحسن علی
المقتول فی حدود دامغان
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ب زه اسززتناد منززابع فززوی الززذکر شززجره نززام امززامزاده سززید ابززو القاسززم نصززر آبززاد بززه شززرح ذیززل
میباشد:
ابوالقاسمبن محمزودبن اسزماعیل گیلکزیبن احمزدبن ابزو محمزد حسزنبن موسزی
او غربن محمداومیربن احمد ابوالخطیببن هارونبن موسیبن جعفر؟ع؟

پیدایش زیارتگاه
بنا به نقلقولهایی که سینه بزه سزینه منتقزل شزده اسزت در طزی جنگزی کزه بزین علویزان و
و
نظامیان فرمزانروای منطقزه خوسزفرود کزه احتمزاو در ناحیزه بلنجیزر اتفزای مزیافتزد .علویزان
شکست میخورند و سزر ابوالقاسزم را کزه فرمانزده علو یزان بزود بزه عنزوان تحفزه بزه سزوی شزهر
خوسف میآورند .وقتی به آبادی نصرآباد میرسند به آنهزا خبزر مزیدهنزد کزه امیزر خوسزفرود
مرده است.
آنها سر سزید ابوالقاسزم را بزه بزاتالقی کزه همزین محزل سزقاخانه زیارتگزاه مزیباشزد پزرت
میکنند و همین سنگی را که امروزه مردم میبوسند بر روی آن قرار مزیدهنزد تزا در زیزر لجزن
مدفون شود.
وقتی مردم خوسف از موضوع با خبر میشوند .عدهای از علما و اهالی به محزل مراجعزه
نموده ،سر را پیدا کرده و بر باوی تپه دفن میکنند و این محل سالها به زورت زیارتگزاهی
ناشناخته باقی میماند .مرحوم آیتی از قول فاضل حسامی واعظ مورخ قرن نهم هجری ایزن
گونه مینویسد:

از موونا شمر الزدین مقزری کزه مزردی شزب زنزده دار و مته ّجزد بزود شزنیدم کزه در

زمان سابپ در نصرآباد درختی بود ودر ای درخت علمی نصب کرده بودنزد ومزردم
و
مرتبا به زیارت آن درخت میرفتند وبا قرائت نماز طلزب حاجزت مزیکردنزد و مزراد

م ززیگرفتن ززد .بن ززا ب ززراین پززیش از ی ززافتن سززر مبززارک مززردم محززل آن عل ززم را زیزززارت

میکردند تا این که یکی از لحای منطقه حضزرت سزلطان را در خزواب مزیبینزد
که به او فرمود« :ای فالن بر جانب قبلۀ درخت سر ما فرسوده میشزود ».او از هیبزت
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این خطاب از خواب بیدار میشود و آنچه را که دیده و شنیده برای مزردم خوسزف
تعریف کند .تعدادی از بزرگان خوسف به اتفای موونا احمدبن حسام به آن محزل
مززیرونززد و زمززین را حفززر مززیکننززد ززر از حفززر زمززین سززری بززا خززر سززبز وگیسززوی
مشکین تر وتازه به خون آلوده مییابند.

به دستور شیخ شمر الدین سر موونا احمدبن حسام خوسفی سزرمبارک را در زیزر درخزت
دفن کردند( .بنا به روایات گونا گون پیکر ایشان در روسزتای «دهزن رود» مزیباشزد ).در سزال
 900هجری قمزری امیزر نظزام الملزة و الزدین سزاختمانی بزر آن سزاخت و از مزرعزۀ نصزرآباد دو
شبانهروز آب و زمین وقف زیارتگاه نمود وسپر خواجه سلطان محمد کمالی دو شزبانهروز
دیگززر وقززف کززرد و انززدکی بعززد شززیخ محمززد خززوری نیززز دو شززبانهروز دیگززر وقززف نمززود کززه
و
مجموعزززا شزززش شزززبانهروز از ایزززن مزرعززۀ نصززرآباد وقزززف زیارتگززاه گردیززد .نخسزززتین خزززادم
زیارتگاه باباحسن مداح بود و ر از وی درویش علی به اقامت و مجزاورت زیارتگزاه سزرافراز
گردیده است.

ساختمان زیارتگاه
همان گونه که بیان شد اولین ساختمان زیارتگاه در سال  900هجری قمری توسر امیزر نظزام
ّ
ّ
الملزززة و الزززدین احزززدا ش ززد و ایش ززان از مزرعز زۀ نص ززرآباد دو ش ززبانهروز آب و زمزززین را وقزززف
زیارتگاه نمود.

یادکرد امامزاده در سروده شاعران محلی
این بیت بر بقعۀ کتیبه میباشد:
اه نن ار سم ب ـرواـی ــ

م سم ـآ دودمان اظی ــ
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مرحوم آیتی در بهارستان در مدح ایشان ابیات زیر را سروده است:

ـ گدر د رـ بده د ـی دوـد م دم ــد ومددرـد

بیددا بدده ش ددرت بدداو ـراددرـد

آبد ددی م د ددا در ـید ددن نـ د د ان د دده وض د د ـو

دّد دده مد ددرـد ود ـآ ب د دده بد ددی دددده نآـد

سد د ددیی وض د د د ـو م د د د آد بد د ددا ود د ددیی

گکدد د دداآن و د د د ی بدده ی ددداد

ـم د د د ددامزـدۀ د د د ددار س د د د ددم ـب ـرواـ د د د ددی

یگا د د دده در اد د ددین ـآ ـ د د د ر ـمجددددددداد
ال
دریددددا ـّ دددا ـ دددوادت رندددا مدددد ه ّدددداد

د د د ددن ـمد د د ددی آ

ـ گددر بدده آ مودداد

شدد ددییا م ـد د د ی وـآ د دد ددات ن رـد د د
بید د د ددا ید د د ددارت ن رـ د د د د

رــ د اکددی ش د ا

درـیددن باکد ـددرـ نی د ادده د ش م گ د

دددرنباد

م ددداد نن ددده ود اددده دوـدددد ان ـ یدددداد
(آیتی)140 _ 141 :1371 ،

همچنین آیتی در مدح امامزاده ابو القاسم؟ع؟ این قصیده شیوا را به زبان عربی سروده است:
وره

ـ

ه

ید د د د ددا ن ـشاد د د د دده ید د د د ددا ب د د د د د ـفمجد د د د دداد

طد د د بی رن د ددی طد د د بی وشسدددددن موددددداد

ید د د دد ددة

ید د د د د د د د د د ددة ـف وـ وـفوسدددددددددددددددددددددداد

ـما د د د د ددا ر سددد د د دداا ج ما د د د د ددا

بند د د د د ددی ـمد د د د د ددان ـفر

افو دددددددددددداد

ب د د د ددی د د د د ـفر

یددددددددر بدددددددد د

یدد د د دددا ش ال د دد د د ددرـ م دد د د دددن دوشد د د دد ددة
ـمسدد د د د د

وشد د ددو بنی د د ددد ـر ال دد ددداا ی د د ددر م اسد د دددا
ال
ـشد د دددیا نی د د ددد ـرد د دددهین ـ دد دددره شد د دددیوة

و ی د دده ی د د د ـردکدد ددر یددددددر دددددداد
ال
ددد د ال
دددی ـر د دددد د ی ورن د ددد ددا مددد ددددد ه ّددددددددداد

وم د د دده ـّ د د ددهی ب د د د د ر ی د د د د ظ ا د د ددة
ت
دد د ددان الـررـد د د د بند د دددی ی صدد دد د وادد د ددرة

بد د ددد د ال نی د دددد د ـراس د د د د این ی دددددددداد

ش د د د ال
دردوـ بن د د ددی د د د د ـد دد ددا اا وو ارا د د ددا

ورند د د د د د د ددی نرد د د د د د د دده م جزـرایودددددددددددددددداد
ظ اد ددد ددد د تدددا و ال
رو ـفر بارارصدددددددددددددداد

مد د دده ـ د دددا ـر ال د د دداا ـراواّ د ددده د دددینی
رد د ددی یو

د د ددر الا د دددا و دد ددیی د د د

دد ددیب

مد د د ددا دد دد ددرر ال د د ددداا ـذـ م دد د ددا شد د د ددایو

م د ددا م د دده ـص د دداو ـرود د د ه د ددد بادددددهـد
ت
ت
صددد ددد ددد دددخرـ و ـد د د د د دد د یا ا ون یددددددددددددددداد
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د د د ددا ـرا د د د ددابر مد د د د د نی وش د د د ددهی نی

رد د د د د د ف د د د د ددی ف د د د د ددا ر ددددددددددد ـد
ال
الـررضددد ددد دددد ـن ر ددددددددددداد
مددد ددد دددده ددد ددد دددد

دد د د د ددا ـ ردد د د د دده بدنادد د د د دده

و ـص د ددد ددابنی ضدد ددد د الدر مد د د دددن ال
ـردسددددددددداد

مد د ددن ید د ددفت ّد د ددرـ ـر د د دداو د د دداآ ب واد د ددة

و ـ د د د د د د ددوادة و رـم د د د د د د ددة و رشددددددددددددددداد

بدد دددداو مدد د ددن ـرج ال ددد دددات د د د د ـ د دد ددابنی
ن دد د د د ددا ی ـر

موقوفات زیارتگاه نصر آباد
ردیف

نوع رقبه

آدرس رقبه

نام واقف

1

شش فنجان آب واراضی

قنات شیرین نصر آباد

محمد حسینی

2

یک قطعه زمین مزروعی

نصر آباد

حسن علی نیا

3

هجده فنجان آب واراضی

قنات خرمک

4

دو قطعه زمین

شاهزیله

5

هفتاد من آرد

طاحونه علیای نصر آباد

6

یک باب منزل

نصر آباد

عید محمد بارانی

7

یک قطعه زمین جهت زایرسرا

نصر آباد

پری اکبری

8

یک قطعه زمین جهت زایرسرا

نصر آباد

وربه مرحوم محمد چو انی

9

یک قطعه زمین مزروعی

نصر آباد

10

یک قطعه زمین جهت زایرسرا

نصر آباد

11

 70من آرد

طاحونه علیای نصرآباد

کربالیی محمد تقی قلی زاده
و همسرش

غالمرضا قلی زاده

امکانات رفاهی _ خدماتی

و
ایززن زیارتگززاه از امکانززات نسززبتا خززوبی برخززوردار مززیباشززد .از آن جملززه تعززداد  9زایرسززرا بززا
امکانززات وزم ،سززرویر بهداشززتی بززه تعززداد 4چشززمه زنانززه و  4چشززمه مردانززه ،حسززینیه در
و
حززال سززاخت در دو طبقززه ،فضززای سززبز ،سززقاخانه کززه قززبال از طریززپ چززاهی آب مززورد نیززاز
توسززر چشززمهای تززنمین مززیکنززد و امززروزه بززه علززت خشززک شززدن از طریززپ لولززه کشززی آب
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روستا تنمین میشود.

جدول ذیل امکانات موجود این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



روای



کتابخانه
ارکینگ







فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن



کشتارگاه
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منابع

 آیتی ،محمد حسزین ،بهارسزتان در تزار یخ و تزراجم رجزال قاینزات ،دانشزگاه فردوسزی ،مشزهد،.1371

 ؟؟؟ ،الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة ،بینا ،بیجا ،بیتا، -؟؟؟ ،المشجر الوافی ،3 ،بینا ،بیجا ،بیتا،

.114

.142

 -؟؟؟ ،المعقبول من آل ابی طالب ،بینا ،بیجا ،بیتا،

.272 _271

 ابزن حسززام خوسززفی ،دیزوان محمززدبن حسزام ،بززه کوشززش احمززد احمززدی ،و محمززدتقیسالک ،سازمان حج و اوقاف ،بیجا.1366 ،

 -؟؟؟ ،تهذیب اونساب و نهایة اوعقاب ،بینا ،بیجا ،بیتا،

.165

 ا لی یزدی ،محمد حسن ،فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور انتشارات آسزتانقدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 پرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خیر یه شهرستان بیرجند -؟؟؟ ،سرا اونساب ،بینا ،بیجا ،بیتا،

.92

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی

امامزاده شاه سلیمان علی؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
زیارتگاه شاه سزلیمان علزی؟ع؟ در دهسزتان قلعزه زر ی بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف در
طول  59درجه و  5دقیقه و عر

 32درجه و  27دقیقه در ارتفاع  1700متر ی از سزطح دریزا

واقززع اسززت .ایززن زیارتگززاه در  75کیلززومتری خوسززف قززرار دارد کززه از طریززپ جززاده آسززفالته
خوسززف دولززت آبززاد _ گیززو امکززان ززذیر اسززت .از ایززن مسززافت  65کیلززومتر آن آسززفالته و 10
کیلومتر خا کی میباشد .زیارتگاه بر دامنۀ رشته کوه شاه کزه بزا جهزت شزرقی _ غربزی امتزداد
یافتزززه اسززت قززرار دارد .مزززار بززه دلیززل موقعیززت کوهسززتانی دارای منززاظر طبیعزززی و مززززارع و
با های سرسبز میباشد.
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مسیرهای ارتباطی به زیارتگاه شاه سلیمان
 .1جاده خوسف _ ماژان ،دولت آباد ،رود کا  ،تقی آباد
 .2جاده خوسف ،سرچاه عماری ،تقی آباد
 .3جاده خوسف ،اکبرآباد ،کشوک ایین ،کاچو ،تقی آباد
 .4جاده مود _ مختاران ،ماهکان ،زرخوان ،کفتر میالن ،تقی آباد
 .5جاده زیارتگاه سزید علزی ،نصزرآباد ،عربخانزه ،نزوزاد ،چهکنزدماهکان ،کفتزر مزیالن،
شمر آباد ،تقی آباد
 .6جاده نهبندان ،زیارتگاه سید الحسین ،زرخوان ،کفتر مزیالن ،شزمر آبزاد و تقزیآبزاد

(غو )40 _ 42 :1391 ،

پیشینۀ زیارتگاه
برخی ایشان را از سادات باقریه و بعضی از احفادموسیبن جعفر؟ع؟ مزیداننزد.مردم بزر ایزن
باورند که وی چون تحت تعقیب عمال خلفای عباسی قرار داشته و مسیر حرکزت ایشزان از

طریپ کویر بوده ،عوبت راه و رنج تعقیب و گریز هریک را به سزویی هزدایت نمزوده اسزت.
آنچه آیتی در بهارستان آورده است این گونه است:

در یک فرسخی شادان در ای کوه شاه ،زیارتگاه واقع است کزه بعضزی از بقزات و علمزای
آن ناحیه کرامتی خود مشزاهده کردهانزد واز بزرای مزن حکایزت نمزودهانزد و در السزنه و افزواه
به زیارتگاه شاه اشتهار دارد و گویند نام احبش شاهسلیمان علی است.

شاهسلیمان علی بود نامش

سلسبیل وویت در جامش

امکانات رفاهی _ خدماتی
امکانززات رفززاهی شززامل فروشززگاه ،نززانوایی ،حمززام ،آب ،بززری و تعززداد  42واحززد زایرسززرا و
سرویرهای بهداشتی و کشتارگاه میباشد.برای حفر و تجهیز چاه و لولهگذار ی  7کیلزومتر
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مسیر از شادان تا زیارتگاه ،ساخت شبستان ،روای ،موزه ،کتابخانه ،خانزه عزالم ،درمانگزاه،
دفتر اسگاه ،سوئیت خدام و دفتر هینت امنا در حال انجام است.
جدول ذیل امکانات موجود در محل این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



حن وحیاد

کتابخانه

الحسنه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن
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منابع

 آیتی ،محمد حسزین ،بهارسزتان در تزار یخ و تزراجم رجزال قاینزات ،دانشزگاه فردوسزی ،مشزهد،.1371

 برزگران ،حسینعلی و همکاران ،اماکن زیارتی شهرستان بیرجند ،با همکاری اداره اوقزافو امور خیریه شهرستان بیرجند ،بیرجند.1382 ،

 ززا لی یزززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 -پرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خیر یه شهرستان بیرجند

 -غو  ،کمال ،گنج نامه ناحیه هردنگ ،انتشارات فکر بکر  ،تهران.1391 ،

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی

مجتمع فرهنگی مذهبی بلنجیر

موقعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه در بخززش خززور شهرسززتان خوسززف و درموقعیززت  58درجززه و  33دقیقززه طززول
شززرقی و  33درجززه و  6دقیقززه عززر

شززمالی واقززع اسززت .راه ارتبززاطی آن از طریزززپ جزززاده

آسفالته خوسف _ خور در  70کیلومتری خوسف امکان ذیر است.

معرفی زیارتگاه
نامگذاری این محل به بلنجیر بدان علت بوده است که درختزان کهنسزال انجیزر بربلنزدای
کوه قرار گرفتهاند.مردم عامه اینجزا را ناهگزاه جمعزی از اوود موسزیبن جعفزر؟ع؟ مزیداننزد
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که در شکاف این کوه مخفزی شزدهاند .عامزه برخزی از آبزار موجزود را بزه بعضزی وقزایع تشزبیه
مززیکننززد کززه در ادامززه بززه آنهززا اشززاره خواهززد شززد .عززالوه بززر درختززان انجیززر ،درختززان بنززه،

تخسارک و بادامشک در این محل دیده میشوند.
امکانات رفاهی _ خدماتی

از امکانات موجودتعداد سی زایر سرا است که در ایام شلو جوابگوی زایران نمیباشد.
جدول ذیل امکانات موجود در محل این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه

الحسنه

ندارد






ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری

موتور دیزل

تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت همند

موقعیت جغرافیایی
این مجتمزع در روسزتای همنزد در جنزوب غر بزی خوسزف در فا زله 39کیلزومتری خوسزف
درموقعیززت  59درجززه و  39دقیقززه طززول شززرقی و عززر

 32درجززه و  25دقیقززه شززمالی واقززع

اسززت .راه ارتبززاطی آن از طریززپ جززاده آسززفالته خوسززف بززه مززاژان و جززاده شززنی دو راهززی
روستای همند میباشد.
زیارتگاه در کنار کوهی کم ارتفاع واقع شده و با روستای همند  800متر فا له دارد .در
جنب زیارتگاه استخری جهت ذخیره سازی آب ساختهاند که مصارف کشاورزی دارد.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
در جوار زیارتگاه  4اتای از خشت خام به عنوان زایرسرا ایجزاد شزده و در کنزار آن چشزمهای
میباشدکه آب مورد نیاز زوار را تنمین میکند.

جدول ذیل امکانات موجود در محل این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ

آبدارخانه



کشتارگاه

الحسنه







آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید ابو القاسم

موقعیت جغرافیایی
روسززتای کال تززه گززود محمززد خززان از توابززع شهرسززتان خوسززف در موقعیززت جغرافیززایی 32
درج ززه و  16دقیقزززه ش ززمالی و  85درج ززه و  51دقیقزززه ط ززول ش ززرقی ودر ارتفزززاع  1240متزززری از
سطح دریا واقع است و این محل تا شهر خوسف حدود  50کیلومتر فا له دارد.

معرفی امامزاده
عزدهای از مطلعززان محلززی روسززتا مززیگوینززد :در روزگززاران پززیش وی شخصززیتی بزرگززوار بززوده
است که برخزی اورا شزاهزاده ابوالقاسزم مزیگفتنزد .آنهزا بزر ایزن باورنزد کزه او از جانزب کزویر
لوت به این دیار آمده و ر از چندی که به تزرو یج دیزن و نشزر احکزام اسزالم اشزتغال داشزته
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در این مکان مدفون گردیده است.

امکانات رفاهی _ خدماتی
مقززداری از اراضززی کال تززه گززود وقززف بززر زیارتگززاه مززیباشززدکه درآمززد آن ززرف هزینززههای
ضروری بقعه میگردد.
جدول ذیل امکانات موجود در محل این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



سردر
گنبد

الحسنه

منزل خادم







گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب
بری






گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده نجم الدین حسین

موقعیت جغرافیایی
روسززتای گیززو از توابززع شهرسززتان خوسززف ودر فا ززله  12کیلززومتری جنززوب شززهربیرجند ودر
موقعیت  549درجزه و  15دقیقزه طزول شزرقی و در  32درجزه و  33دقیقزه شزمالی ودر ارتفزاع
 1510متری از سطح دریا قرار دارد.

نجم الدین حسین در یادکرد شاعران
مردم محل نجم الدین حسین را از نوادگان حضرت علزی؟ع؟ از طزرف حضزرت عبزاس؟ع؟
میدانند .این زیارتگاه دارای پیشینۀ تاریخی بوده و زایران زیادی دارد.
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ابن حسام خوسفی متولد  783که تا اواسر قرن نهم زنزدگی کزرد ،در سزفر بزه گیزو بعزد از
مالقات بزرگ روستا به زیارت زیارتگاه روسزتای گیزو رفتزه و در و زف زیارتگزاه خواجزه نجزم
الدین حسین؟ع؟ و روستای گیو شعری به شرح ذیل میسراید:
د ددایی ا د د ن گد ددا مکد ددنین مو د ددر

در د د د د د ا مودد د د ددا ب د د د دداآ دد د د ددرده
ا ال د د د ددای باکددد دد د ـ د د د ددداد م د د د ددا رـ
د ددرده

اد د د می د ددا نن ش د ددییی ال د ددا
ال ال
ـردق وـرهین ـوده ی ـدا
و

د د د د ددار م د د د د ددر مکد د د د ددنین پیا دددددددددددر

ی د د د ددارت ام د د د ددهـی نب د د د دداآ دددددددددرده
واض د د ددای ا کدد د د

ـ د د دداد مدددددددا رـ
دددرده

خسد د ین م ددز ـ ددهر ددا
ال
بس ددد ددد ـ د ددد ددرـه رمد دددد د د و ددددددددا

بد ددده ـر د ددا ال و ـ رـمد د د د دده دـ دد د
ال
بد د دده گیدد ددد ـ د ددداد ـآ ن جد د ددا ـ د د ددامی
ال
مدا د د دده پا د دد د ـن د ید دد ددی و دی د د ددن

ب د د دده و د د ددای ن رد ش د د ددر می بدددددددا
ب د د دده ی پا د د د د ـن بد د د د د ـشددددددد یامی
ددده دـرد اددد ن ال
مداددده د الدر و اندددین

ااد د د د ن ّی د د ددف بی د د ددین ـد د د د ـ ی

آگد د د د د د د آ و آ رـد د د د د د ی یادگدددددددددددا ی

بردـ د د ان بد دده مد ددردی ید ددر دـ د د
ال
د دد د د دده دـرد در مددد د دد دددا پا دد د دد د د ـ
ا د د پد ددرد ی آ د ددار

ـو د د گی د د

م د د د د ددزـر گید د د د د د رـ در ب د د د د ددر گ د د د د ددر ی
و آ ن ج د ددا

ـو د دده رـ ب د دده ود د ددرده

دده گید د نم دده ددیـدش ب ددا کسددد
ب د د ددهـن پیرـ د د دده ـ د د ددر د د د الدر وددددددد ـ
بد ددیون ر د د ی بد دده د ددزه
آ

ود د د

ـودددد گیدددد

آ د ددهگ ـآ ـ د ددر گدددددر ی

ـی د د د د ددا ی در ر مداد د د د د د د ددددددددددددرده

امکانات رفاهی _ خدماتی
تعززدادی اتززای در ابعززاد  4×3بززه عنززوان زایرسززرا سززاخته شززده ودر سززال  1370یززک انبززاری بززه
مجموعزه بقعززه اضزافه گردیززده اسزت .در ززایین زیارتگززاه اسزتخر آبززی قزرار دارد کززه از چشززمه
پرآب میشود ودر امور کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد.
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جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد

الحسنه





گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

سردر
گنبد
گلدسته




کتابخانه
ارکینگ

آب شرب
بری











گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید جالل الدین کالته ملک

موقعیت جغرافیایی
ایززن روسززتا تززابع دهسززتان حومززه بخززش مرکزززی شهرسززتان خوسززف مززیباشززد ک زه در طززول
جغرافیایی  58درجه و  54دقیقه شرقی و عر

جغرافیزایی  32درجزه و  49دقیقزه شزمالی

و در ارتفاع 1320متری از سطح در یا واقع شده است .موقعیت آن جلگهای بزا اقلزیم خشزک
و در  5کیلومتری شمال خوسف قرار دارد.

معرفی امامزاده
در حززدود  50سززال قبززل یززک نفززر آخونززد محلززی از روسززتای گیززو بززه اتفززای دو نفرقبززر را حفززر
مززیکننزد و بززر روی قبززر سززنگ لززوحی مززیبیننززد کززه نززام شززمرالززدین بززرروی آن نوشززته شززده
است .آنها کفن را باز میکنند و ورت سالم اورا مشاهده میکننزد .آنزان قبزر را پوشزانده و
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سززنگ لززوح را روی قبززر مززیگذارنززد .از آنجززای کززه عززدهای از مززردم بززر ایززن بززاور بودنززد کززه ایززن
سنگ میتواند برای آنها خیر و برکت داشته باشد آن را تکه تکه نموده با خود میبرند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه
ایوان



ندوی قر

الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

حن وحیاد

ارکینگ







آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن



امامزاده سپه ساالر شهرستانک

موقعیت جغرافیایی
این روستا تابع دهستان براکو بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف مزیباشزد کزه در طزول جغرافیزایی
 59درجه و  14دقیقه و عر

جغرافیزایی  32درجزه و  42دقیقزه و در ارتفزاع 1860متزری از سزطح

در یا واقع شده اسزت .موقعیزت آن زایکوهی و در  40کیلزومتری شزری خوسزف قزرار دارد .وجزود دو
قلعه در باوی کوه بیانگر پیشینۀ تاریخی این روستا میباشد.

معرفی مزار
چززون شخصززیت و ززاحب مزززار ناشززناخته مززیباشززد زایززر چنززدانی نززدارد ولززی اهززالی محززل
برای آن احترام قائلاند .در ماه مبارک رمضان در این محل دوره تالوت قرآن برگزار مزیشزود.
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تنها موقوفه زیارتگاه یک من زمین تخم کار بزدون آب از اراضزی شهرسزتانک مزیباشزد .ایزن
زیارتگاه درآمدی ندارد و بر همین اساس بقعۀ آن رو به ویرانی میباشد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



تلفن



بری



الحسنه



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده شاه سلطان علی

موقعیت جغرافیایی
این روستا تزابع دهسزتان بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف مزیباشزد کزه در طزول جغرافیزایی 59
درجه و  2دقیقه و عر

جغرافیایی  32درجزه و  28دقیقزه و در ارتفزاع  1650متزری از سزطح در یزا

واقع شده است .موقعیت آن زایکوهی و در جنزوب خوسزف قزرار دارد .ایزن مززار بزر روی تپزهای در
جوار رودخانه و در فا زله  2کیلزومتری جنزوب روسزتای شزیخ آبزاد و نرسزیده بزه روسزتای گوالزک
و
در منطقه درهای نسبتا سرسبزی قرار دارد.
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امکانات رفاهی _ خدماتی

و
همجززواری بززا کوهسززتان و رودخانززه و سرسززبزی درختززان موجززب آب وهززوای نسززبتا مسززاعد
گردیده و معبزری بزرای ورود از سزمت رودخانزه و جزاده گوالزک ایجزاد نمودهانزد .بزا حفزر چزاه
دسترسی به آب نیزفراهم شده است.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا
ندوی قر

ندارد


الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



گاز طبیعی



تلفن



آب شرب
بری
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زیارتگاه بیبی علیای گیمنج

موقعیت جغرافیایی
این روستا تابع دهستان بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف مزیباشزد کزه در طزول جغرافیزایی
 59درجه و  4دقیقزه و عزر

جغرافیزایی 32درجزه و  36دقیقزه واقزع شزده اسزت .موقعیزت

آن میان جلگهای و در  24کیلومتری جنوب خوسف قرار دارد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
ایززن زیارتگززاه در کنززار جززاده مززاژان_ شززیخ آبزاد قززرار دارد و در جززوار آن قنززاتی جریززان دارد کززه
دارای استخر بزرگی میباشد.
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جدول ذیل امکانات خدماتی _ رفاهی زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

حرم

درحال ساخت

انبار



مسجد

درحال ساخت

زایر سرا



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



گاز طبیعی



تلفن



آب شرب
بری




الحسنه
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امامزاده سید ابوالقاسم دهنرود

موقعیت جغرافیایی
روسززتای دهززنرود تززابع دهسززتان خززور بخززش مرکزززی شهرسززتان خوسززف مززیباشززد ک زه در طززول
جغرافی زززایی  58درج زززه و  38دقیق زززه و ع زززر

جغرافی زززایی  33درج زززه و  1دقیقززززه و در ارتفززززاع

1480مت ززری از س ززطح در یز زا واق ززع ش ززده اس ززت .موقعیز زت آن ززایکوهی و در  44کیلزززومتری شزززهر
خوسزززف قزززرار دارد .جمعیزززت روسزززتای دهزززن رود در سرشزززماری سزززال  1390تعزززداد  237نفززززر
بودهاست .مزار امامزاده سید ابوالقاسم در جوار روستا و در کنار قبرستان محل قرار دارد.

معرفی امامزاده
آیتی در بهارستان مینویسد« :ابوالقاسم ،سرآن حضرت درروسزتای نصزرآباد و پیکزر مطهربنزا
به برخی روایات درروستای دهن رود دفن میباشد».
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ایشان از قول فاضل حسامی واعظ مورخ و شاعر قرن نهم هجری مینویسد:

از موونا شمر الزدین مقزری کزه مزردی شزب زنزده دار و متهجزد بزود شزنیدم کزه در

زمان سابپ در نصرآباد درختی بود ودر ای درخت علمی نصب کرده بودنزد ومزردم
و
مرتبا به زیارت آن درخت میرفتند وبا قرائت نماز طلزب حاجزت مزیکردنزد و مزراد
میگرفتند تا آنکه یکزی از زلحای منطقزه حضزرت سزلطان را در خزواب مزیبینزد
که به او میفرماید« :ای فالن! بر جانب قبلۀ درخت سر ما فرسوده میشود».
او از هیبت این خطاب از خواب بیزدار مزیشزود و آنچزه را کزه دیزده و شزنیده بزرای
مزردم خوسززف تعر یززف مززیکنززد .تعززدادی از بزرگزان خوسززف بززه آن محززل مززیرونززد و
زمین را حفر میکنند .ر از حفر زمین سری با خر سبز وگیسوی مشکین تر و تزازه
به خون آلوده مییابند.
به دستور شیخ شمر الدین سر موونا احمدبن حسام خوسفی سرمبارک را در زیر
درخت دفن میکنند.

شجره نامه امامزاده ابوالقاسم؟ع؟
امامزاده سیدابوالقاسم؟ع؟ با  8واسطه به حضرت موسیبن جعفر؟ع؟ میرسد:

ابوالقاسمبن محمزودبن اسزماعیل گیلکزیبن احمزدبن ابزو محمزد حسزنبن موسزی
او غربن محمداومیربن احمد ابوالخطیببن هارونبن موسیبن جعفر؟ع؟
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم

انبار



مسجد

زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد




روای
شبستان



حن وحیاد



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



ارکینگ
کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی





آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن
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زیارتگاه سید شمس الدین فسون

موقعیت جغرافیایی
روسززتای فسززون از توابززع دهسززتان قلعززه زری ،بخززش مززاژان شهرسززتان خوسززف مززیباشززد کززه در
موقعیززت  58درجززه و  50دقیقززه طززول شززرقی و  32درجززه و  19دقیقززه عززر

شززمالی قززرار دارد و

ارتفاع آن از سطح دریا  1340متر میباشد وبا شهرخوسف  65کیلومتر فا له دارد.

معرفی زیارتگاه
برخززی ایشززان را از احفززاد موسززیبن جعفززر؟ع؟ مززیداننززد .بعضززی هززم احتمززال مززیدهنززد کززه
چون در وویت خوسف دو شمر الدین معروف بودهاند که یکی به نام شزمر الزدین زاهزد
موونزا محمززدبن حسزام خوسززفی متزوفی  873هزز .ی بزوده و دیگززری موونزا یحیززی مشزهور بززه
شززمر الززدین واعززظ ،ایززن زیارتگززاه متعلززپ بززه دومززی باشززد کززه از دانشززمندان و محققززان و
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مفسززران و محززدبان قززرن نهززم هجززری بززوده و مرحززوم آیتززی در بهارسززتان وی را «امززارت نززاه
التحقیقززاتی حز ّزالل معضززالت الحززدیث و ّ
معززارف دسززتگاه اسززوم ّ
التفسززیر برهززان الززواعظین
ّ
ّ
شمر الملزة والزدین» نوشزته اسزت .مزیگوینزد ایشزان در خزدمت موونزا بزدر الزدین طبسزی
علم تفسیر آموخته و علوم ریاضی و معقول را از محضر شیخ جمزال الزدینی کزه از انزوار اهزل
کمال بود ،فراگرفته است و درش در این معنی فرموده و به این رباعی وی را ستوده است:
ـی م د د ددر آ د ید د ددا برـد د ددیهی بد د دده اد د ددا
د د ر د د آ ب ددهر ــد د

و واارد د

آ وا ددا

ـآ مکد د د ددرو بد د د ددرو ید د د ددا
ـرا د د د د د د ددة

نو آف

د د د د د د ددار و ودددددددددددددددار

امکانات رفاهی _ خدماتی
از جاذبههای گردشگری آن ،درخت کهنسال زیتزون مزیباشزد کزه قزدمت آن را تزا  800سزال
تخمین میزنند .نام روستای فسون هم برگرفتزه از همزین درخزت بزوده ز یزرا فسزون بزه معنزای
زیتون است.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات



حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

ندارد

 دو تا اتای
 15متری

حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد

الحسنه



 شهید



گلزار شهدا



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



سردر

کریمدادی
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امکانات

دارد /توضیحات

کتابخانه
ارکینگ

ندارد

امکانات



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه





کشتارگاه



دارد /توضیحات

ندارد

 دو چشمه

وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ اطالعات میدانی نگارندگان

فصل چهارم
شهرستان درمیان

آشنایی با شهرستان درمیان

اوضاع جغرافیایی
شهرستان درمیان درشمال شری استان خراسان جنوبی با 5797کیلومتر مربع از کل استان
را در بر گرفته و محدود شده ازشمال بزه شهرسزتان زیرکزوه ،از غزرب بزه شهرسزتان بیرجنزد ،از
جنززوب بزززه شهرسززتان سربیشززه واز شززری بزززه طززول 90کیلززومتر بززا اسززتان شزززیندند در کشزززور
افغانستان هم مرز میباشد .ایزن شهرسزتان درمحزدوده  59درجزه و  28دقیقزه تزا  60درجزه و
 44دقیقزه طززول شزرقی و  32درجززه و  32دقیقزه تززا  33درجزه و  21دقیقززه عزر
گرفته است.

شززمالی قززرار
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این شهر در فا له  95کیلومتری شهربیرجند مرکز استان قرار دارد .بر اساس سرشزماری
سال  90جمعیت شهرستان 54257نفر بوده است.
چهرۀ طبیعی شهرستان در میان از دو بخش کوهستانی و سزرزمینهزای همزوار همچزون
دشت طبر مسینا تشزکیل شزده اسزت .شزمال ،جنزوب و غزرب ایزن حزوزه را ارتفاعزات در
برمی گیرد .رشته ارتفاعزات مرکززی شهرسزتان حزوزه آبریزز دشزت اسزدیه و طزبر را از دشزت
گزیک مجزا میکند.در مجمزوع حزدود دو سزوم شهرسزتان را دشزتهزا و یزک سزوم را منزاطپ
کوهسززتانی در بززر مززیگیززرد.آب و هززوای ایززن شهرسززتان در زمسززتان سززرد و در تابسززتان گززرم
وخشزک اسزت .هرچزه از سزمت شزمال بزه جنزوب پزیش مزیرویزم از بزرودت هزوا کاسزته مزی
شود .وزش توفانهای شدید در فصل تابستان ازخصو یت اقلیمزی ایزن منطقزه مزیباشزد.
میانگین بارش ساونه شهرستان در حدود 149میلیمتر اسزت .بلنزدترین نقطزه ،کزوه دربنزد
بززا ارتفززاع 2787متززر ارتفززاع در جنززوب شهرسززتان و کززمارتفززاعتززرین نقطزه در محززل خروجززی
دشت در شری شهرستان واقع است.

امامزاده سلطان ابراهیم رضا؟ع؟

*

موقعیت جغرافیایی
زیارتگززاه سززلطان ابززراهیم رضززا در روسززتای آب گززرم بخززش گز یززک شهرسززتان درمیززان ،در طززول
جغرافیززایی 60درجززه و  15دقیقززه شززرقی و عززر

جغرافیززایی  32درجززه و  59دقیقززه شززمالی و در

ارتف ززاع  1350مت ززری از س ززطح در یز زا واق ززع اس ززت .روس ززتا وض ززعیت کوهپای ززهای داشزززته و تزززا مرکزززز
شهرستان  50کیلزومتر و تزا گز یزک مرکزز بخزش  30کیلزومتر فا زله دارد .وجزود چشزمۀ آب معزدنی
گرم در این محل موجب نامگذاری آن روستا به آبگرم شدهاست.

* در فحۀ  60از همین مجموعه مزار دیگری با همزین نزام یزا سزیدابراهیم رضزا؟ع؟ معرفزی شزده اسزت کزه

یکیبودن یا تفاوت آنها معلوم و روشن نیست .م
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معرفی امامزاده

حمداهلل مستوفی در سال 740هجری در نزهة القلوب به ایزن زیارتگزاه اشزاره داشزته وآن را از
زیارتگاههز ززای ق زززدیمی م زززیدانززززد کززززه در آن زمززززان دارای ّقبززززه وبارگززززاهی عززززالی وضززززریح و
فرشهایی گرانبها بوده است.

یاقوت حموی در معجم البلدان مینویسد:

ایززران آبززاد اسززم قر ی زهای اسززت در  15فرسززخی طززبر وبرسززر کززوهی واقززع [اسززت] و قلع زۀ

محکم دارد وبر اطرافش مزارع وبا ها وا ناف میوهها است وآبهزای جزاری خوشزگوار
دارد ودر نهایت طیب ونزهت است ودر نزدیک خانقزاه مشزهدی اسزت کزه ّقبزهای بزرآن

ساختهاند وشیخ ابونصر زاهد نیز در آن ّقبه مدفون است .ازشیخ کراماتی نقزل مزیشزود.
منجمله مردم آنجا وقتی از شیخ مسئلت آب کردند شیخ دعا کزرد فزی الحزال چشزمۀ
آبززی جوشززیدن گرفززت .شززیخ دسززت بززرآن گذاشززته گفززت سززاکن بززاش در وقززت سززاکن

گردید( .یاقوت حموی)1399 ،
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حافظ ابو عبداهلل محمدبن نجار بغدادی میگوید:

من مکرر به زیارت آن مززار رفتزه وآن چشزمه را مشزاهده کزرده ام ودر آنجزا نزور بسزیار

مشاهد است و روح و قبولی تمام دارد و در آنجا محمدبن مؤ یزد دبوسزی را مالقزات
کردم و این دو بیت را از عیسیبن طرفی تلفظ و به خر خود از برای من انشا کرد:
ال
طا د ددد دددددع ید د دد د د ال
م د د د د دده ـ دد د د ددداه ال
ددردد رس د د د د دددان ـرددددددددددددر ر
وذماد د د دد ددی د یااد دد د د ددا
رد د د ف

د د د ـرد د ددر

م د ددن ی د ددی ی ر د ددا

و د د د د د ـبدد د ددن ـمد د د دده ـو د اسدد ددددة مدددددددداد
(آیتی)145 :1371 ،

تاریخ حسامی در قرن نهم هجری از این مزار یاد کرده و آن رادر ناحیۀ طزبر زاحب کرامزات و از
اشراف علویین دانسزته ومعتقداسزت کزه درایزن ناحیزه ایشزان بزا سزپاه بنزیعبزاس محاربزه کزرد و
زخمها برداشت تا به درجه شهادت رسید و در همانجا مدفون شد.
ّاچ رگب بگکا اکی ب ین ا هر ا

ا ه ی ا گا ومام

ا ن شاکاد ــ

مرحوم آیتی در کتاب بهارستان مینویسد:

برخزززی ایز ززن آرامگزززاه رامزززدفن سز ززلطان ابز ززراهیم رضزززا؟ع؟ از اوود امز ززام موسززززیبن

جعفززر؟ع؟ م ززیدانن ززد و بعی ززد نیس ززت کززه آن بزرگ ززوار از فرزنززدان حسززینبن موسزززی
(مدفون در طبر گلشن) باشد( .آیتی)144 :1371 ،

عامه مردم به چنین نداری معتقدند:

سلطان ابراهیم رضا؟ع؟ به سبب نامناسب بودن اوضزاع سزرزمین حجزاز بزه همزراه

گروهی وارد قهستان میشود .در دو فرسنگی زیارتگاه کنونی در محلی بزه نزام سزبز
پوشان گوزوند با گبرهای منطقزه درگیزر مزیشزوند کزه آن درگیزری منجزر بزه شزهادت
تنززی چنززد از یززاران مززیشززود .ایززن عززده از یززاران سززلطان ابززراهیم رضززا؟ع؟ در همززان

محل دفن میشوند که امروز به نام زیارتگاه سبز پوشان معروف است.

ایشزان بزا عزدهای از ا زحاب بززه کزوه نزاه بزرده و در آنجززا بزرای شسزتوشزوی جراحززت

مجروحان نیاز به آب پیدا میکنند .او بزا عصزا بزر زخرهای مزیکوبزد و آب گزرم جزاری
مزیشززود و همززان چشززمۀ آب گززرم در ززای آن کزوه تززا بززه امززروز [بززاقی اسززت و] مززردم در آن
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استحمام میکنند و آن را برای امرا

پوستی مفید میدانند.

ساختمان زیارتگاه
بزانی اولیزۀ ایززن بنزا سزلطان حسززین بزایقرا آخزرین ادشززاه گورکانیزان بزود و لززذا متعلزپ بزه قززرن
هفتم در دوره تیموری میباشد .نقل قول میکنند:

هنگززام عبززور سززپاه سززی هزززار نفززری سززلطان حسززین بززایقرا از ایززن محززل بززه هنگززام

استراحت ،وی سلطان ابراهیم رضا را در خواب میبیند و منمور سزاختن بنزایی بزر
قبر آنحضرت میشود.

ایززن بنززا در دوره ززفویه تحززت مرمززت قززرار مززیگیززرد .سززاختمان ایززن آرامگززاه از ویعگززیهززای
هنری جالب توجهی برخوردار است :النی چهارضلعی داشته و بزر روی سزکویی یزکمتزری
از سززطح زمززین قززرار گرفتززه کززه در میان زۀ آن بقع زۀ ایشززان قززرار دارد و دارای ایوانهززای ورودی،
گنبد و فضای گنبزد خانزه ،فیلپوشهزا و طزای نماهزایی در چهزار طزرف اسزت .دیوارهزایش
بلنززد و بززر فززراز آن گنبززدی بزززرگ واقززع اسززت.عمده مصززالح مززورد اسززتفاده در بنززا آجززر ،گززو و
آهک میباشد .از جمله تزیینات به کار رفته در بنا درهای چوبی ّ
منبتکاریشزده اهزدایی

شوکت الملک دوم (امیر قاینات) و نجرههای ّ
مشبک گچی میباشد .این بنزای تزاریخی و
ماندگار از دوره تیموری به شماره  1885در فهرست آبار ملی به ببت رسیده است.

دلنوشتههای زایران بر دیوارهای حرم در قرون گذشته
بر دیوارهای گنبد خانه تا ارتفاع  1/5متزری دو را دور سزاختمان حزرم آبزار ارزشزمندی از هنزر
خوشنویسززی مشززاهده مززیشززود کزه بززه خطززود نسززتعلیپ ،شکسززته ،نسززخ و بلززث بززا مرکززب
نوشتهاند .این یادگارها دل نوشتههای زایرانزی مزیباشزد کزه بزه زورت آیزات قزرآن ،اشزعار و
احادیززث بززه همززراه تززاریخ نگززارش آنهززا از حززدود  400سززال قبززل مززیباشززد کززه بززه زیززارت ایززن
امامزاده آمدهاند میباشد .برخی متعلپ به دو ره فویهاند و بعضی مربود بزه دورههزای بعزد
از آن .این یادگارها گنجینه ارزشمندی از هنر خوشنویسی میباشد که امروزه بزرای محفزوس
ماندن روی آن را با شیشه پوشاندهاند .گزیدهای ازاین نوشتهها چنین است:
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ـی مرشه اما به الاب ـ

رـیهـ ی

ـ ون سرـ آ ال اا مور

ش یهـ ی

و ما توو باهلل بتاریخ شهر محرم الحرام ،سنه  1096هجری قمری
یآ ه د د د شد د د ه هـی ـر د د

رده به هـی وضه ـ د د ر د د

دفرـه واان آ ا هـن د ر شدهی

ـی وان واا یان هـی ـر

ن ان ه بی برگ یه ه ّاه

در ی شاادت نرمیه ه ّاه

سنه  1187هجری قمری

و...

سنه  1301هجری قمری

کتیبهها
 .1بززر جانززب چززر در ورودی بززر روی دیززوار لززوحی بززه ایززن شززرح مززیباشززد کززه تززاریخ اهززدا و
اهداکننده فرش نفیر نوشته شده است:

بتاااریی یااوم ننجشاانبه چهاااردهم شااهر شااعبان المعظاام ساانه  1019هجااری قمااری مطااابر تبلااور شااد ایاان

فرش عالی که به اهتمام وسعی وتوفیر تاریی االهالی میرزا غالم رفکان تمام یافته.
 .2بر باوی درب ورودی کتیبزه کزوچکی مزیباشزد کزه تزاریخ آن مر بزود بزه سزنه  917هجزری
قمری میباشد.
 .3بر روی دو درب چوبی نوشته شده:

عمل استاد بعون صانع جلیل بنده ذلیل محمد ابراهیم خلف مرحوم مغفور جنت مکان جامع میرزا

اسماعیل خان این باب وقف نمود  1312هجری قمری.
در غربی عمل استاد عبدالرحمن در سنه  1312هجری قمری حک شدهاست.
 .4بر روی ک

موقوفات
 .1مقدار  10فنجان آب ازآبگرم وقف ذخیره سازی آب در آب انبار امامزاده میباشد.
 .2یک تاقه از قنات خسرو آباد گزیک با اراضی وقف بر امامزاده میباشد کزه درآمزد حا زل
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از آن رف امورخیرات در روزهای خا

میشود.

 .3حدود  70فنجان آب بدون زمین از قنات منصور آباد گزیک وقف بر امامزاده است.
 .4این امامزاده در روستای گاویو نیز دارای موقوفه بوده است.

امامزاده در یادکرد شاعران محلی
این ابیات را آیتی در بهارستان در تو یف این مزار آورده است:

ـی وضد د د د د م ار د د د ددهـت ا دد د د د ـمید د د دده

آ و دد د مد ددزـر دد د

ـآ سددا الددا ش ددرت م ـ د بن وو ددیی

ـی صدداشم رـمددد

ـآ د د ددیه بارگد د ددا دد د د ّد د ددر شد د دداو
ی ددارو ب دده ش د الدق م ـد د دداظی ـمددداه ال ددا

رشد ددیه وـددددد یه
وـی ـد الددیه رش ددیه

ال
آشددم ا ددهـن د ّددر م د م
یددارو بدده ال
شددق ددرت نن ـد الدیه شددایه

وـ

ـددویه

شاو د ددات م د ددا ب د ددرن ر بکد د د د د ددای م د ددا

یددن در منددن ـمیدده س د رـ د اـمیدده
(آیتی)146 :1371 ،

امکانات رفاهی _ خدماتی
همجواری با چشمه آبگرم معدنی ،اهمیزت تزاریخی بنزای امزامزاده ،و جزاده مزرزی و ایانزه مزرزی
موقعیت تفریحی و گردشگری موقعیت ممتازی را برای این امامزاده فراهم کرده است.
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جدول ذیل امکانات موجود این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم

100مترمربع

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



ندارد

مسجد



زایر سرا



حسینیه



تلفن



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



ایوان

حن وحیاد

ارکینگ

3 عدد



کشتارگاه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی

بری



 6 چشمه


تنسیسات
گرمایشی و



سرمایشی

منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان
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منابع
 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،
 اطالعات موجود در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند اطالعات موجود در محل فرمانداری شهرستان درمیان .4- برزگزران ،مهززدی ،مززارات شهرسززتان بیرجنززد ،ایزان نامززه کارشناسزی ارشززد ،دانشززگاه آزاداسالمی واحد بیرجند.1378 ،
 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 رجب ززی ،نجی ززب اهلل ،ریش ززه ی ززابی ن ززام آبادیه ززای شهرس ززتان درمی ززان ،اداره کزززل میزززرافرهنگی ،نایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ،بیجا.1388 ،

 -اداره میرا

فرهنگی نایع دستی و گردشگری شهرسزتان بیرجنزد ،گززارش کارشناسزان

جهت ببت در فهرست آبار ملی.
 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی.

امامزاده بیبی سیده زهرا؟اهس؟ معروف به بیبی صاحبه

موقعیت جغرافیایی
روستای نزوزاد ازتوابزع دهسزتان میاندشزت بخزش مرکززی شهرسزتان درمیزان مزیباشزد کزه در
طول جغرافیایی 59درجه و  42دقیقه وعزر

جغرافیزایی 32درجزه و  58دقیقزه و در ارتفزاع

 1860متززری از سززطح در ی زا واقززع شززده اسززت .فا ززلۀ آن تززا شززهر اسززدیه حززدود  32کیلززومتر
است .این روستا موقعیت زایکوهی داشزته و یکزی از خزوشآبوهزواترین منزاطپ شهرسزتان
درمیان میباشد.
این روستا در گذشته به نامهزای مزؤ مزن آبزاد و نزوذر معزروف بزود .امزا بزا احزدا
جدید بهواقع این آبادی از نو زاده شده ویا از نو بهوجود آمد.

روسزتای
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معرفی امامزاده
سیده زهرا ملقب به بیبی احبه خاتون سیدهای مجلله و خزاتونی فاضزله و متدینزه بزوده
کزه اکثززر اجززداد او از بزرگززان سززادات خراسززان و نیشزابور بودنززد .جززد امززامزاده ززاحبه خززاتون
سید قاسم عریضی نام داشت که به ابوالقاسم عریضی معروف بزود .او زاحب دو فرزنزد بزه
اسامی ابراهیم و سید امام امیرک بود که هر دو از بزرگزان نیشزابور بودنزد و سزیدامام امیزرک بزه
عنوان فقیه و واعظ شهر نیشابور معروف بود.
سززید ابززراهیم دارای دو فرزنززد بزرگززوار بززه نززام سززید طززاهر و سززید علززی بززود کززه مززادر ایززن دو از
سادات علزوی منطقزه بیهزپ (سزبزوار) بودنزد .سزید طزاهر بزن ابزراهیم سزیدی بسزیار جلیزلالقزدر،
السزید ّ
الط ّ
عظیم الشزنن و بزرگزوار بزود .او بزه جهزت زهزد و تقزوایش بزه ّ
اهرالزاهزد شزناخته مزیشزد.

فرزنزد او سززید نا ززر نیززز همچززون ززدر بززه زهززد و تقززوا آراسززته بززود .از ایززن رو بززه ّالزاهززد ّ
السززید ّالنا ززر
اشتهار داشت .وی را برادری به نام سید علی از بزرگان سادات نیشابور بود.
سید نا ربن طاهر دو فرزند به نام سید نا ر و سیده زهزرا ملقزب بزه زاحبه خزاتون داشزت کزه
مادرشان ماه ستی بنت سید نا ربن ابیالقاسمبن ابی الفتوح ،دختر عموی درشان بود.
بیهقی مینویسد:

از عجایززب روزگززار ایززن اسززت کززه سززید قاسززم عریضززی و فرزنززدش سززید ابززراهیم و

نوهاش سیدطاهر ،جملگی در مزدت ده روز در نیشزابور وفزات یافتنزد و ایزن حادبزه
درحززدود سززال  510هجززری قمززری اتفززای افت زاده اسززت .از آنجززا کززه سززیده ززاحبه
خاتون به عقد یکی از سادات منطقه قهستان در آمده بود به ایزن منطقزه مهزاجرت
نمززود و علززی الظززاهر در نیمززه نخسززت قززرن ششززم هجززری وفززات یافززت .در منززابع
موجود فرزندی برای این بانو به ببت رسیده است .اکنون مزارش زیارتگزاه عاشزقان
او میباشد ( .لبزاب اونسزاب و اولقزاب و اوعقزاب،2 :

الفنون:

)37

720؛ نزهزة العیزون و نهایزة
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شجرهنامه

«سیده زهرا مشهور به احبه خاتون بنزت السزید الزاهزد نا زربن السزید طزاهربن سزیدابراهیمبن
سید قاسمبن السیدالمسن طزاهربن ابزو القاسزمبن جعفزربن ابزی محمزد حسزن او کبزر بزن عیسزی
او کبر النقیببن محمد او کبربن علی العریضی بن امام جعفر ادی؟ع؟»

امکانات رفاهی _ خدماتی
زیارتگاه بیبزی سزیده زهزرا هزم اکنزون بزه زورت یزک مجتمزع سزیاحتی _ زیزارتی بزا فضزای
مناسب یذیرای زایران و گردشزگران و اردوهزای ز یزادی مزیباشزد .امکانزات خزوبی همچزون
فضززای سززبز ،وسززایل بززازی کودکززان ،آوچیزززا ،طبیعززت زیبززای کوهسزززتان ،برخزززورداری از
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مصلی برای برگزاری نماز ،فروشگاه ،دسترسی به قنات و چشزمه ،زایرسزرا ،تنزور بزرای یخزت
نان بر خوردار میباشد.
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مصلی

300 متر مربع

آوچیا



حسینیه



تلفن



ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات

شبستان



یایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته

دو تا 12متری

دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویس بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات سرمایشی

حن وحیان

کتابخانه
یارکینگ




کشتارگاه

تنسیسات
گرمایشی

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات


ندارد


 همان مصلی





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

مجتمع فرهنگی مذهبی مقدر

موقعیت جغرافیایی
روستای مقدر تابع دهستان میاندشت بخش مرکززی شهرسزتان درمیزان مزیباشزد .مجتمزع
فرهنگزی مززذهبی در جزوار روسززتای مقزدر در  2کیلززومتری شزری روسززتای مسزک در طززول 59
درج ززه و  44دقیق ززه و ع ززر

 32درج ززه و  58دقیق ززه جغرافیززایی واقززع اسزززت .موقعیزززت آن
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ایکوهی و در  29کیلومتری شمال غرب درمیان قرار دارد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
موقعیت خوب مکانی این مجتمع و قرار گرفتن در بلنزدای دامنزه کزوه مقزدر چشزم انزداز زیبزایی بزه
آن داده و جاذبه گردشگری خوبی دارد .این مجتمع  4زایرسرای بدون سقف دارد.
جدول ذیل امکانات موجود این مجتمع را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



تلفن



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

حن وحیاد



سردر



کتابخانه
ارکینگ

ندارد




آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات گرمایشی

ندارد




تنسیسات سرمایشی




منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید مرتضی

موقعیت جغرافیایی
روسزززتای س ززیدان بززا طبیعتززی سرس ززبز و خززوش آب و ه ززوا از توابزززع دهس ززتان فزززخرود بخزززش
قهستان شهرستان درمیان میباشد کزه در طزول جغرافیزایی  59درجزه و  24دقیقزه و عزر

جغرافی ززایی  32درجزززه و  1دقیقزززه و در ارتفزززاع 1860متزززری از سزززطح در یز زا در یززززک منطقززززه
کوهستانی و در فا لۀ  2کیلومتری از روستای آسفیج واقع شده است.

معرفی امامزاده

به استناد نوشتهای که در محل زیارتگاه قرار دارد ،در سال  496ه.ی سید مرتضی به همزراه
اهل بیت و خویشاوندان خود از مدینه عازم زیارت امام رضا؟ع؟ مزیشزود .ایشزان در همزین

محل به دست دشمنان به شهادت میرسد .از این رو سید مرتضی به «مسافر توس» ملقب

میگردد .ر از شهادت سید مرتضی و دفن وی در این محزل ،فرزنزدان و اوود ایشزان دیگزر

به مدینه بر نمیگردند و در همین محل میمانند.
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با توجه به سنگ لوحی که در محزل زیارتگزاه نصزب شزده اسزت ایشزان بزا  22واسزطه بزه

امام موسی کاظم؟ع؟ منتسب مزیباشزد و در همزین سزنگ نوشزته آمزده اسزت کزه ایشزان از
احفاد سلطان محمد عابد برادر امام رضا؟ع؟ است:

السززید مرتضززیبن عبززداهللبن السززید مرتضززیبن عبززداهلل ابززن ابززراهیمبن موسززیبن

جعفربن جاللبن زین الزدینبن عزالء الزدینبن یحیزیبن محمزدبن اسزماعیلبن
التقززیبن عبززداهلل ابززن محمززدبن علززی مززویزهبن ابززی الطیززب احمززدبن ابززی علززی
الحسزززینبن محمزززدالحائریبن ابزززراهیم المجزززاببن محمزززد العابزززد ابزززن موسزززی
الکاظم المتوفی سنه  496ه.ی

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان



حن وحیاد
سردر
گنبد







وضو خانه



سالن اجتماعات






منزل خادم



کشتارگاه

ندوی قر

الحسنه



خانه عالم



ارکینگ

زایر سرا



گلزار شهدا



کتابخانه

انبار



ایگاه مقاومت بسیج


 42 مترمربع

گلدسته

امکانات

مجتمع فرهنگی



روای

شبستان

ندارد

دارد /توضیحات



ندارد




دفتر هینت امنا
فروشگاه

آبدارخانه

آشپزخانه

سرویر بهداشتی






آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سلطان سید محمد

موقعیت جغرافیایی
روستای طاغان تابع دهستان درمیان بخش مرکزی شهرستان درمیان مزیباشزد کزه در طزول
جغرافیایی 60درجه و  2دقیقه و عر

جغرافیایی  32درجزه و  55دقیقزه واقزع شزده اسزت.

موقعیت آن دشتی ودر 5کیلومتری شری شهر اسدیه قراردارد.

معرفی زیارتگاه
مردم محل ،سلطان محمد را فرزند امام موسی کاظم؟ع؟ و برادر سزلطان سزید محمزود مزی-
داننززد کززه زیارتگززاهش در  2کیلززومتری همززین روسززتا واقززع اسززت و نیززز از نظززر ایشززان بززرادر
امامزاده ابراهیم رضای آب گرم است.

امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه در حاشزیه شزرقی روسزتا در محوطزهای در ابعزاد  80در  40متزر واقزع و بزا دیزواری
محصور شده است.
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

حن وحیاد

ارکینگ

آب شرب
بری








 دو چشمه

گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید الیاس

موقعیت جغرافیایی
روسززتای اویجززان تززابع دهسززتان فززخرود بخززش قهسززتان شهرسززتان درمیززان میباشززد کززه در
طول جغرافیایی  59درجه و  39دقیقزه و عزر

جغرافیزایی  33درجزه و  0دقیقزه و در ارتفزاع

 2020متری از سطح دریا واقع شده اسزت .موقعیزت آن زایکوهی وکزوه دیمزه در  2کیلزومتری
غرب آبادی واقع است .این روستا در  20کیلومتری شمال غرب شهر اسدیه قرار دارد.
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معرفی امامزاده
به هنگام حفاری قطعه سنگی را مشاهده میکند که مطالبی بدون نقطزه بزر روی آن نوشزته
شززده اسززت .بززا توجززه بززه ایززن کززه نوشززتههای بززی نقطززه تززا زمززان خا ززی روا داشززته اسززت
و
احتماو این کتیبه پیشینۀ  700ساله باید داشته باشزد .از روی نوشزتههای حزدس مزیزننزد
که نام سید الیاس بر روی کتیبه نوشته شده و از سالها قبل بزر همزین اسزاس آن را زیارتگزاه
سید الیاس نامیدهاند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا
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امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

فصل ننجم
شهرستان زیرکوه

آشنایی با شهرستان زیرکوه

اوضاع جغرافیایی
ایززن شهرسزززتان واقززع در شززمال شززری اسزززتان خراسززان جنززوبی محززدود شزززده از شزززمال بزززه
شهرسززتان خززواف ،از غززرب بززه شهرسززتان قاینززات ،از جنززوب بززه شهرسززتانهای درمیززان و
بیرجنززد و از شززری  147کیلززومتر بززا افغانسززتان مززرز مشززترک دارد .شهرسززتان زیرکززوه در حزززد
فا ز زززل  59درجز زززه و  27دقیقز زززه تز زززا  60درجز زززه و  58دقیقز زززه طز زززول شز زززرقی و  33درجزززززه و
 4دقیقه تا  34درجزه عزر

شزمالی واقزع اسزت .زیرکزوه بزالد بزر  8226کیلومترمربزع وسزعت
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دارد .ایززن شهرسززتان دارای 4بخززش بززه نامهززای زیرکززوه ،زهززان ،شاسززکوه و ترگززان و دو شززهر
حاجی آباد و زهان 6 ،دهستان شامل بهمن آباد ،شاسزکوه ،زهزان ،افزین ،آهنگزران و ترگزان
میباشد .شهرستان زیرکوه 99آبادی داشته کزه  94آبزادی آن دارای سزکنه اسزت .بزر اسزاس
سرشماری سال  1390حدود  41059نفرجمعیت داشته است.

پیشینۀ تاریخی
منطقز زۀ ز یرکز زوه از ت ززاریخی کهزززن برخ ززوردار اسزززت .وج ززود برخ ززی اس ززامی همچزززون مهزززرک و
شاهرخت و اسپیدان بر پیشینۀ این ناحیه در قبل از اسالم گواهی مزیدهزد .زیرکزوه در همزۀ
ادوار تزززار یخی ّفعزززال وپزززر جنزززب وجزززوش بزززوده آبزززار حیزززات انس ززانهای دورۀ نوسزززنگی در
دی ترگززان (ی ززدان) و زنززدگی غارنش زینی در غارهززای بززم رود و اسززتند و وجززود محوطززههای
باستانی دورۀ تار یخی و پیش از تار یخ ،گو یای مهاجرت یا هجوم اقوام بیگانه به ایزن منطقزه
میباشد .شهر باستانی یزدو یه (یزدان) قدیمی ترین ابر باستانی واقع در دی ترگان اسزت کزه
دست افزار سنگی داشته و رد اهای انسان دورۀ نوسنگی در این دی به برکت قنوات فزراوان
ّ
آن بوده که تعداد آنها را  70کار یز گفتهاند .به برکت وجود کانیهای فلزی آبار ی از شزدادان
ّ
وحدادان به وفور دیده میشودو نام روستای آهنگران یادی از حرفه وشزغل نیا کزان ایزن مزردم
ّ
است .آنچه مسلم است یززدان در دی ترگزان در قزرون سزوم تزا زنجم هجزری قمزری آبزاد وپزر
رونپ بوده و این شهر باستانی برابر زلزلزه وسزیل در عمزپ دومتزر ی خزا ک مزدفون شزده اسزت.
شناخت بیشتر این شهر مهم نیاز به کلنگ باستانشناسان دارد( .عباس زاده)1383 ،
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منابع

 -آیتی ،محمد حسین ،بهارستان ،دانشگاه فردوسی ،چاا دوم ،مشهد.1371 ،

 حافظ ابرو (شهاب الدین عبداهلل خزوافی)( ،ربزع هزرات) بزه کوشزش نجیزب مایزل هزروی،بنیادفرهنگ ایران ،تهران.1349 ،

 رجبی ،نجیب اهلل ،تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات ،انتشارات شزهر آشزوب ،تهزران،.1384

 عبززاس زاده ،حسززین ،ایززان نامززه کارشناسززی ارشززد ،شناسززایی آبارباسززتانی شهرسززتانقاینات ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 فرقانی ،محمد فاروی ،تزاریخ اسزماعیلیه قهسزتان ،انجمزن آبزار و مفزاخر فرهنگزی ،تهزران،.1381

 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب  ،3بززه کوشززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی ،ناشزززرکتابخانه طهور ی ،تهران.

امامزاده سعداهلل

موقعیت جغرافیایی
ای ز زن زیارتگز ززاه در ج زززوار روس زززتای شز ززاهرخت در شهرس زززتان ز یرک ز زوه و در موقعیززززت طززززول
جغرافیززایی  60درجززه و  16دقیقززه و عززر

جغرافیززایی 33درجززه و  38دقیقززه شززمالی و در

ارتفاع  702متری از سطح در یا واقع است .این مزار تا مرکز شهرستان «شزهر حزاجی آبزاد» 25
کیلومتر و تا مرز «گمرگ یزدان»  60کیلومتر فا له دارد .شاهرخت مرکز بخزش مزرز ی ترگزان و
اولینآبادی مهم ناحیه مرز ی بوده است که از قدیم اویام به عنوان یک دژ مستحکم در برابزر
بیگانگان محسوب میشد.

معرفی امامزاده سعداهلل؟ع؟
در بررسی کتب و اسزتعالمات نزام سزعداهلل در بزین فرزنزدان بالفصزل امزام موسزی کزاظم؟ع؟
و
سعداهلل مشاهده نگردیزد .امزا چزون احفزاد و نوادگزان را مسزتقیما بزه امامزان بزرگزوار منتسزب
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و
می کنند سعداهلل احتماو از احفادموسیبن جعفر؟ع؟ باشد.

منابع زیر ایشان را منتسب به امام موسیبن جعفر؟ع؟ میدانند:

 .1علیبن یاسر حسامی در تار یخ حسامی بزه نقزل از سزلطان محمزد شزاهرختی کزه ازاربزاب
کشف بود مینویسد:

در قصززبۀ شززاهرخت مززابین قصززبه و دامن زۀ ک زوه مزززار ی شززر یف واقززع اسززت ک زه بززه

سعداهللبن موسی الکاظم؟ع؟ منسوب است .اگر چه در کتاب انسزاب سزعداهللبن

موسی به نظر نرسیده است اما از سلطان محمد شاهرختی که از ارباب کشزف (در
قززرن نهززم بززود و کتززاب ارزشززمندی در کرامززات و معجزززات ائمززه اطهززار؟مهع؟ بززه نززام

تحفة المجالر به رشته تحریر درآورده است) مکرر شزنیدهام کزه مزیفرمزود از رو ی

کشف بر من محقپ است که آن مزار فیض آبار مدفن سعداهللبن موسزی؟ع؟ اسزت
و پیوسته مر یدان را به ز یارت آن مشهد شر یف تحر ی

و ترغیب میفرمود.

 .2مرحززوم ش زیخ محمززد بززاقر آیت زی در کتززاب سززه رسززاله در علززم رجززال کززه یززک رسززالۀ آن
اختصا

به علما و بزرگان قاین دارد در ذیل سلطان محمد شاهرختی مینویسد:

السززلطان محمززد الشززارختی ک زان مززن علمززاء الظززاهر و ززاحب الکشززف البززاهر
و
معتقززدا بمزززار سززعداهلل الواقززع ف زی مقبززره الشززارخت وک زان یقززول انززه مززن ولززد اومززام
المطهر موسیبن جعفر؟ع؟و ینمر تالمیذ بز یارتزه و قزرا القزرآن لزه یقزول الحقیزر الفزانی
و
لم اجد لسعداهلل هذا ذکرا فی کتب وو غیرهزا( .آیتزی ،محمزد بزاقر ،سزه رسزاله در علزم

رجال)

 .3محمد حسین آیتی در بهارستان میگوید:

در قصززبۀ شززاهرخت مززا ب زین قصززبه و دامن زۀ ک زوه مزززار ی شززر یف واقززع اسززت ک زه بززه

سعداهللبن موسی الکاظم؟ع؟ منسوب است[.گر] چزه اسزتبعاد اسزت کزه فرزنزدی

 .4ال ززرو

با واسطه یا بالواسطه به این نام در اوود و احفاد امام؟ع؟ بوده باشد.

المعط ززار ف ززی تش ززجیر تحفز زة اوزه ززار در زززفحات  271 _ 293بزززه هشزززت نفزززر از

اعقاب امام موسی الکاظم؟ع؟ ک ه به سعداهلل مشزهورند اشزاره شزده اسزت .چهزار نفرشزان از
اعقاب محمد العابد میباشند و بین با  10تا  19واسطه به امزام کزاظم؟ع؟ مزیرسزند .نظزر بزه
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وجود بارگاه سلطان محمزد عابزد بزرادر امزام رضزا؟ع؟ در کاخزک احتمزال دارد و ی از احفزاد
ایشان باشد .یکی از این شجره نامهها چنین است:

سعداهلل ابن الحسنبن الحسینبن الحسنبن احمدبن علیبن احمدبن موسیبن

ابراهیمبن الحسینبن محمد العابدبن موسی الکاظم؟ع؟

البته در کتب عمدم الطالب فحه  91و الجر یدم فی ا ول انساب العلزویین زفحه 195

و الزرو

المعطززار فزی تشززجیر تحفزة اوزهزار ززفحه  37از سززعداهللای از احفزاد امززام حسززن

مجتبی؟ع؟ یاد شده که میتواند قرابتی با امامزاده عبداهلل کارشزک؟ع؟ داشزته اسزت __ اهلل

اعلم بحقایپ األمور.

امامزاده سعداهلل؟ع؟ دریاد کرد شاعران محلی
 .1ارادت ابن حسام خوسفی شاعرمعروف خراسان جنزوبی درقزرن دهزم بزه امزامزاده سزعداهلل
شاهرخت این اشعار را در دیوان خویش سروده است:
ـآ ّ ددر دده

ددر وسد د ی ـآ ـی ددن رـآ ا ددا

ی یدداد دده ـو یددز ا د مددن بددی

دددیی ب د د

در ّد ددر م د ددهم دی د ددهۀ د ددرت بگک د د ده

دیددهه دده بدده یددر مددهمی ددرج ـدددیی بددد د

ب ددی ال ددا و ـ ددر ـ دداد ّ ددر گ شد دده ـ ددرـ ال ددا

ف رده ر د ردم شدنیی بد د

ب د ددر

ـبگ د دده ـب د ددن شسد د د دداه ـر بخرـمد د د

شییین دّ
دـ د د د

د د دده شد د د ددرـر د ـو رـ ـ ددددددیی بدددددد د

 .2آیتی نویسنده بهارستان در بارۀ این امامزاده چنین سروده است:
ـرسد د د د ه ـی اشدد د ددوان بدد د ددا صد د د د ا

ـرس د د د د ه ـی ا د د د ددهـن م د دددددد

ـرسد د د د د ه ـی گ د د د ددان ب د د د ددا ّد د د د د

ـرسدد د د ه ـی ط طی د د ددان طر د د دده گددددددد

ـرسد د د ه ـی س د ددیوـن م د د د
اصدد د ددنان دد د ددا

دی د ددن

درگدد د ددا ـرد د د دده

ادد ن ـ ددم در آمددین ر کدد هگان
ر شق در ووه و ـدیاای شااـد
رـ ک د د ددا یه و

رش د د ددیهی ی د د دده

ش د د د دداع ـید د د د د ـن ـمی د د د ددر ـراد د د د د م ین
مدرمد د د د د دان نن ش د د د د ددییی و بارگددددددددددددا
شد ددا شد ددق رـ ـآ د و ود ددان ب ددددهگان
در باکد د

ددده مدددفوـی شااـدددد

گ اّددا بخکددیه و واکددیهی یدده

فصل پنجم _ شهرستان زیرکوه 159 /
ی ب اد د د ددادیی بد د د ددر ـید د د ددن نـ د د د د ان

د ددا شد ددر ید ددابیی ّاچ د د مهـددددیان

بد دداو ـشس د ددان ش د دداا ب د دداو ـرا د ددرـد

در مد د ددرـد مد د ددا بد د ددر ـید د ددن در ـ اددددددداد

بد د د ددر شد د د دداا بد د د دداد ـآ هـو د د د دده ودود

صه ـ ه و صه ال
دید  ،صده د ود

 .3محمدرضا نبئی از شعرای محلی در ارادت به امامزاده سعد اهلل؟ع؟ میگوید:
ـی جدا شدییی ییاـدد
ـی جددا ش ا دد د

باشددیی

الاـ ا د

گددا درد اش دددوان ــدد

ـ خد ددا ی بد ددب اد ددیی ــ د د

ـید ددن مد ددزـر

نی د د د د د د د د د د ددام
ر د د ددا ّد د ددای

بد د ددب د د ددرـوـن دید د دده ـه
می د ددر ـ د ددوه

بد ددب اد دده شاو د د ّد ددا وـ د ددرد ـ د د

ـی جدا مرمدده م د ر یآ دده آّرــد مددهردـ

ـی ج ددا ش د ددییی د ی یدد ددای ددار د دددان ــدددددد

ب د د د د ددرد در مسد د د د د د هش

ص د دداشم ر د ددا و رـمد د د

باشددیی

ـو

ـیدددن مدددزـر

ّ ددی شد د یو ب ددب ددییی ــد د

نن باارـد د د د د د د د ان ک د د د د د د ددان من ددددددددددددددد
ما د ددرش ب د دده د بگ یددددده ـه

ی د ددن واد د د

میرـدددددددددددددددددوه

ش د د د د د د د ددا ع آ میامد د د د د د د د د

دردّدد د د د د د ددایی رـ دوـ د د د د د د د ددرد ـدددددددددددددددد

ـو

ـد د ددوه دید د ددن بد د ددر د د د ـد د ددا وس د د د هـه

ـ د د ددوه دی د د ددن ب د د ددر د د د د ـ د د ددا دددددددرد ـه

آـید د د ددیین پد د د ددر م گکد د د ددای ه ـ د د د د ی د د د د

و ب د د د دده ـد د د د د ی گ د د د دده درج د دددددد ی ددددددددد

و و وـف دّ ه ـیاا کان

سرودهای دیگراز شعرای محلی:
د دده رمد د د ددان ی د ددارت م دّ د دد دده

د
د ددا

د د رش ید ددای اکد ددی مد ددن

ـی مس ا د د د ددان گ ّ د د د ددیی وـفـ د د د
آـید ددیی د ددز کد د د ددق د ج د د ـ د دده
ر د ددا نمد ددا شام د د د ددا ش د د ددار
ـ خا ی بب ایددی ــد

شد د د
ـیدن مدزـر

نی د د د امد د د د د

ب د ددرد در مس د د د ددهش

ر ددا ّددای

بددب ددرـوـن دید د دده ـه

صدداشم ر ددا و رـمد

میددر ـو ددده

می د ددر ـد د د ددوه ـ

رـمد د د

م دّدددددددده

ش دداّهه اک دداان پ ددر ـآ ـشد د

مددددددن

ردا د د ددهـی د د دده آـی د د ددر نمد د د د د د د دداـ
اکد ددی بد ددر شد ددم وفی د د د د د
ّ ددی اید د

مکود د د ددا رـّد د

ّی ش یو بب ییی ــ

وـ دددده
شددد د
ـیدن مدزـر

نن باارـ د د د د د ددان کد د ددان من د ددددد
ین وا

مادرش بده د بگ ی دده ـه

ش د ددا د ددع آ میامد د د

مد د د دد ددیر ـدددددوه
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بب اده شاو ّدا وـ درد ـد

دردّد د د ددایی رـ دوـ د د د د د د ددرد ـ د د د د

ـو

ـو

ـود د ددده دی ددن ب ددر د د ـ ددا وسد د هـه

ب د ددر د ددهـ گد د د یی د د د ددا د د د د ددرد ـه

آـید ددیین پد ددر م گکد د د ددای ه ـ د د ی د د

و بد دده ـ د د ی گ د د د دده د و د د ی دددد

صددیو

بخک د ه مد د د د م و وا کددان

و ود د د بدد دداف دّد د دد د د ه ـیاد دد د ددا کان

بدده ذّ د دددی م رـدده

ـی ددن وود د ده ـد د ی د د پ ددر م

ددددکه

رداددهـی ـآ د ـو ب د د د

م پددره

ّددر آمددان امدد
دـد

م بددره

اد ن ـد ی ضدیید

ردا د دده دی د ددهـر د شی د د د د د د ددهـ شد د د د

بد د ددا د د د ه د د د د د د د د د ر ّد د ددی نوـ شدددددد د

نن د ددهـیی د دده دّد دده رم د د د د د ددان مد ددرـ

ـ د دده شا د د د د د ددع آ وددددزـ

ـیددن دده ـآ ـوفد م ـ د

ـّد ددا بی د د

پی دددی ی ـش ب دددر مد د ال د دددان فآه ــ ددد

اظد ددی ــ د

 .4ارادت راضیه احمدی شاهرخت به امامزاده سعداهلل؟ع؟ شاهرخت
دردو هّای بابا

نی بچهّای دـ ا
بیاین بییی یه وایی

ّس

ّس

یه نما

ی

م ا بابای

ب

یو

اطا مو

نمای ب رگ

در د
اه

م ـ وو ر
ال م ـ ـررضا

یه دـدـش یزش
شا ارـ

ـون بافبافّا

گ ی هّای مامان
وصدرـ
ش

ـوهـ

بییم بین ـمیبا
دـدـش دیگهـش ّس

شیرـآ

ـّر باو ای

ه دـر اه ی ا

مه

می رـ رد باص ا

شاف م گی برـ ن

ارـ شه ـی چ ین

ّر ین ش ن به ی

ـآ َـ رـی ـی ا

مهی ه ب د بچهّا

شن

هی ـص
ب د ال
شق ـون یزـ

ـما یه

دشا ای دی و ه

مخار ای شیوه بابای اآ ین و

ــیر ردن به آ هـن

بچهّا شهن اا

ـآ ظ ی وو ر ـو ا

نوـر گک ه ّر وا

شه ه

بیک ر ـین بیی ان
بر

میان ما

ی رـیه

یم ـیرـن
بس ه به ـین یزـن

ی

آ هگ نآـد

ـآ ـون به یین آـ

زت و ش

ما

وا
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد.
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم

درحال ساخت

ندارد

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



تلفن



ندارد

ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات

شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر

درحال ساخت

خانه عالم



گنبد

درحال ساخت

منزل خادم



گلدسته

درحال ساخت

دفتر هینت امنا



کتابخانه






فروشگاه




ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات سرمایشی
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منابع

 آیتی ،محمد حسین ،بهارستان در تاریخ و تراجم قاینات ،دانشگاه فردوسزی ،چزاا دوم،مشهد.1371 ،

 آیتی ،شیخ محمد باقر ،بغیه الطالب فی اومام الغائب ،سزه رسزاله در علزم رجزال ،چزاادانشگاه تهران ،تهران.1344 ،

 ابززن حسززام خوسززفی ،دیزوان محمززدبن حسززام ،بززه کوشززش احمززد احمززدی ،و محمززدتقیسالک ،سازمان حج و اوقاف ،بیجا.1366 ،

 -الرو

المعطار فی تشجیر تحفة اوزهار ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 ارت ززش بریتانی ززا ،فرهن ززگ جغرافی ززایی خراس ززان  5ترجمزززه ک ززاظم خادمیزززان ،انتشزززاراتآستانقدس رضوی ،مشهد 1910 ،میالدی.

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،
 پرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خیر یه قاینات خوافی ،شزهابالزدین عبزداهلل( ،جغرافیزای حزافظ ابزرو) بزه کوشزش نجیزب مایزل هزروی،بنیادفرهنگ ایران تهران1349 ،
 -رجبی ،شاطری ،اماکن متبرکه قاینات ،اداره اوقاف و امور خیر یه قاینات ،بیجا ،بیتا.

 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب  ،3بززه کوشززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی ،ناشزززرکتابخانه طهور ی ،تهران. ،1336 ،.

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی
 -خاطرات مرحوم فقیه ،امام جمعه وقت ز یرکوه برای نگارندگان

امامزاده داوود؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
روسززتای کال تززه مزززار ک زه زیارتگززاه امززامزاده داوود؟ع؟ در جززوار آن قززرار گرفتززه اسززت از توابززع
بخش زهان شهرستان زیرکوه میباشزد .طزول جغرافیزایی آن  59درجزه و  48دقیقزه شزرقی و
عزر

آن  33درجززه و  19دقیقززه شززمالی و در ارتفززاع  1880متززری از سززطح در یزا واقززع اسززت.

تیر کالته مزار از نوع درهای و دارای آب و هزوای معتزدل و خشزک و رودخانزه فصزلی زهزان
از شری آن میگذرد.
زیارتگاه به علت قرار گرفتن بر فراز کوه فزوداب بزه نزام زیارتگزاه فزوداب هزم شزهرت دارد.
ارتفاع تقریبی زیارتگاه نسبت به روستاهای مجاور  300متر میباشد ،به دلیل همزین ارتفزاع
ز ی زاد از چشززم انززداز جغرافی زایی بس زیار ز یبززایی برخززوردار اسززت .در شززری زیارتگززاه روسززتای
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بنمرود ،در شمال روستای بایمر  ،در جنوب روستاهای سارجین و شیرگ قرار گرفته است.
از بلنززدی زیارتگززاه چشززم انززداز ز یبززایی پیداسززت ک زه مزززارع ز یبززای زرش زک در امتززداد دره
رودخانه زهان و روستاهای اطراف از آن جمله میباشد .فا له زیارتگاه تا قزاین  110کیلزومتر
و تا مرکز بخش زهان  12کیلومتر است .عبور جاده آسزفالته ز یزره کزوه بزه بیرجنزد از کنزار ایزن
زیارتگززاه مززیتوانززد در جززذب زایززرین از شهرسززتانهززای درمی زان و بیرجنززد نقززش ب زهسزززایی
داشتهباشد.

معرفی امامزاده
امامزاده داوود از جمله زیارتگاههای معتبر در شهرستان زیرکوه است که با اسزامی مختلزف
در متون تار یخی از آن ذکر شده است .این امامزاده به نامهای مزار فوداب ،مزار شزیرگ ،مززار
امامزاده داوود ،مزار شاه سلیمان رضا ،شاهزاده داوود و سلطان حسین مشهور بوده است.
 .1محمدحس ززین آیت ززی در ذیز زل عنزززوان م زززار ش ززاه س ززلیمان رض ززا در داراویمزززان زهزززان
چنین مینویسد:
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در تزار یخ حسزامی مسزطور اسززت کزه بزر ذروه کزوه فززوداب در حزوالی زهزان مشزهد معطززر و
مرقد منزور یکزی از ا کزابر دیزن و دوتزن از ا زحاب آن سزرور اهزل یقزین واقزع اسزت کزه سزر

منزززل غیبیززان ومحفززل مقربززان و روحانیزان اسززت .فیوضززات سززبحانی و انززوار روحززانی از
اطراف و انحاء آن مشهد شر یف مشاهده شده است .مکررشده است در شزبهای تزار
مشاعل انوار بر آن طور پر نور گذر کرده است( .بهارستان)143 :

ال
ط د د ر ـر ب دده م د د ا د دداو ج ددد

اای دده

بددر ذ وۀ ـیددن د بدده میوددات و موامددات
د دده الد ددای رـد د ال د د

گ ددر ب د دداه ید ددر

دا در ـو بداش ده ـ هرّاده بابسد
ـّد ه ه ّددر رداده باددار ه م سد

مدده ن آّددان رــ د
پی ـ د ه بددا

ال

ور د دداو ج د

ـر د گ د ی ا د م ـ د

در م ا ددر م ددهرش رـ دده ن ددرت ـ ددد
مددد ددفوـی مود ددددیاان درش و د دد الدد
ب ددد ددر درگ د ددده بددد ددا ر و د دددد

مددددددفوـ

ـو ی ا دددددد ال ا

 .2محمد باقر آیتی در کتاب کبر یت اوحمر مینویسد:

به خر احب جواهرده دیدم کزه در جزواب سزئوال از مززارات قزاین مرقزوم داشزته

بودند« :و بنس بقراته الفاتحه لقبور المسلمین».

 .3در سال  1376هجری قمری میر اسالم که نایب الحکومه درخش بوده از جناب آیزتاهلل
آیتی در خصو

احب این مرقد استعالم نموده است .عین متن سؤال و اسخ بزه شزرح

ذیل میباشد:
سؤال آقای حا میراسالم امیرسالم از حضرت آیتاهلل آیتی:
__ بسززم اهلل الززرحمن الززرحیم حضززرت آیزت اهلل العظمزی اسززتدعا دارم بیزان فرماییزد در مزززار
فوداب شیرگ کدام یک از بزرگواران مدفون میباشند .باعر

تشکر و امتنان امیر سالم.

اسخ آیت اهلل آیتی:
__ بسززم اهلل الززرحمن الززرحیم مزززار فززوداب واقززع در جنززب زهززان ظززاهر ای زن اسززت ک زه مززدفن
جناب امامزاده داوود که از احفاد ابوالفضل العباسبن امیر المومنین؟ع؟ باشد __ و اهلل العالم.
مهر محمد حسین ابن محمزد بزاقر حسزب الفرمزایش حزا میراسزالم امیزر سزالم بزه خزر
عزیز محمد زهرائی درخشی  1376هجری قمری.
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 .4ل ززوحی مر ب ززود بزززه عم ززروبن داوود در روسزززتای افز زین و در س ززاختمان چهزززار گنبزززد افزززین
پیدا شد که متن کتیبه به خر کوفی چنین بود:
بسم اهلل الزرحمن الزرحیم سزبقة المزومن جعلزه اهلل لوالزده فرطزا و ذخزرا و نزورا فزی المعزاد
عمروبن داوود توفی فی شهر رجب من شهور سنه بمان و بالبین و بالبماه.

و
ایشان احتماو عمر و سرداوود بوده ودرمحل مزارچهارگنبددفن میباشد.
 .5شیخ محمد باقر آیتی به استناد کتاب عمدم الطالب ،قبزور امامزادگزان ایزن ناحیزه را منسزوب
بززه اعقززاب و احفززاد ابوالفضززل العبززاس مززیدانززد ک زه اوود ا کبززر از اعقززاب ایشززان یعن زی حضززرت
ابوالفضل؟ع؟ میباشد ولی ایشان نسب دقیپ این امامزاده را بیان نکردهاند.

ایشزان در کتزاب کبر یزت اوحمززر اشزاره بزه تزوطن اوود و احفززاد قمزر بنزیهاشزم در منطقززه

قززاین مززینمایزد .وی تمززامی اوود و اعقززاب قمززر بنززیهاشززم را از نسززل عبیزداهلل مززیدانززد و در
ذیل بیان اوود حضرت ابوالفضل؟ع؟آورده است:

از فرزنززدان و ذر ّی زۀ ابوالفضززل؟ع؟ اسززت .داوود ا کبززر ک زه بززه قززائن افتززاده و لک زن عقززب او

معلززوم نیسززت ،نی زز از اعقززاب ابوالفضززل اسززت از جانززب عبی زداهللبن الحسززن قاضززی
الحرمین و نیز از این سلسله است قاسمبن عبداهلل از ا حاب امام حسن عسکری.
داوودبن الحسینبن علیبن الحسینبن علیبن عبیداهللبن الحسنبن عبیداهللبن
عباسبن علیبن ابیطالب.

امکانات رفاهی _ خدماتی
در قسززمت شززمالی و در دامنززه کززوه  7اتززای و یززک مسززجد جهززت زوار احززدا

گردیززده و نیززز در

سمت جنوب یک آشپزخانه و سرویر بهداشتی وجود دارد که مورد استفاده زایران میباشد.
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا



تلفن



حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات


ندارد

مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج

حن وحیاد





سردر
گنبد

گلزار شهدا




خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه



فروشگاه

ارکینگ






آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری





کشتارگاه
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امامزاده چهارگنبد

موقعیت جغرافیایی
ایزن زیارتگزاه واقزع در روسزتای افززین درموقعیزت  33درجزه و  32دقیقزه عزر

شززمالی و 59

درجززه و  45دقیقززه طززول شززرقی و در ارتفززاع 1410متززری از سززطح در یززا و  85کیلززومتری شززری
قاین قراردارد .جاده آسفالته زیرکوه _ بیرجندازمیانه روستا گذشته و رود افین (رود شزور) آن را
به دو بخش قدیم و جدید تقسیم میکند .کزوه قلعزه قلومزو در 3کیلزومتری شزمال غربزی ایزن
روستا واقع است.

پیشینۀ تاریخی افین
افین روسزتایی تزار یخی بزوده و علزل شزکلگیزری آن ناشزی از دسترسزی بزه منزابع آب ز یزادرود
اف زین و حا ززلخیزی اراض زی اطززراف رود جهززت کشززتوک زار بززوده اسززت .آبززار و مسززتندات
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تار یخی شواهدی بر قدمت طوونی آن میباشد .قدمت روسزتای افزین بزه دورههزای پزیش از
و
اسالم و احتماو ساسانیان میرسد.

معرفی امامزاده
علت نام گذاری زیارتگاه به چهار گنبد به جهت داشزتن چهزار گنبزد کوچزک بزر فزراز مقبزره
آن میباشد .این زیارتگاه همان خانه شیخ رجب محد

افینی میباشزدکه بزه علزت دفزن

عمربن داوود به مزار عمروبن داوود یا چهارگنبد اشتهار یافته است.
مرحوم آیتی در بهارستان مینویسد:

سززه نفززر از سززادات موسززوی بززر ذروۀ کززوه مززیالن آسززودهاند و ایززن جملززه از خلفززای
عباسززی فززراری و در جبززال و ززحاری متززواری گردیززده بززاوخره قائززد قضززا و قززدر

ایشان را به محل زیرکوه کشانیده و روزی چند درخانه شیخ رجزب محزد

افینزی

بززه سززر بززرده و از آنجززا بززه کززوه فززوداب و آس کززوه و کززوه مززیالن ناهنززده شزززده کزززه
دیگرکسز ززی ازسرنوش ز ززت آنهاباخبرنشز ززد.هم اکنز ززون دومز زززاری کز ززه برفرازمیال کزززززوه
وشاسززکوه (آس کززوه) قراردارداحتمززال داردازآبززاراین دوباشززد وآن یکززی کززه بززه کززوه
فوداب ناهنزده شزده بزه نزام داوودابزن حسزین ابزن علزی ابزن حسزین ابزن علزی ابزن
عبیززداهلل ابززن حسززنبن عبیززداهللبن ابززن عبززاس ابززن امیرالمززومنین؟ع؟ باشزززد کزززه
برفرازکززوه فززوداب زیارتگززاهش مشززتاقان فراوانززی دارد .بنززابراین حززدس قززوی بززه آن
میرسد که مقابر آن ناحیه از خاندان داوود اکبر باشد که نسبش به چند واسزطه بزه
عباسبن امیر المومنین؟ع؟ میرسد.

و
در اواخززر دوره قاجززار در ناحیززه افززین و احتمززاو همززین محززل چهارگنبززد کتیبزهای ب زهدسززت
آمده ،که آن را به اداره معارف بیرجند انتقال دادهاند .اداره معارف بیرجند خواندن کتیبزه و
تززاریخ آن را بززه مرحززوم آیززتاهلل حززا محمززد حسززین آیتززی نویسززنده کتززاب بهارسززتان واگززذار
میکند .این کتیبه به خر کوفی و مضمون آن چنین بود:

و
و
و
بسم اهلل الزرحمن الزرحیم سزبقة المزومن جعلزه اهلل لوالزده فرطزا و ذخزرا و نزورا فزی
المعاد عمروبن داوود توفی فی شهور سنه بمان و بالبین و بال بماه.
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این لوح که به خر کوفی میباشد و به نام عمروبن داوود بوده و تاریخ کتابت آن سزنۀ 338

هجری قمری رانشان میدهزد .مرحزوم آیتزی بزر اسزاس کتزاب عمزدم الطالزب فزی انسزاب آل

اب زی طالززب ،عمززروبن داوود را از احفززاد ابوالفضززل عبززاس؟ع؟ مززیدانززد ک زه بززا چنززد واسززطه

نسبش به عباس بنامیرالمومنین؟ع؟ میرسد و با توجه به اینکزه داوود از احفزاد عبزاسبزن-
و
علی؟ع؟ ته مزار دفن میباشد ،احتماو عمرو فرزند داوود باشد و اگر چنین باشزد شزجرهنامزۀ
و
مزار چهار گنبد احتماو چنین است:
عمززروبن داوود ابززن حسززین ابززن علززی ابززن حس زین ابززن علززی ابززن عبیززداهلل ابززن

الحسنبن عبیداهلل ابن عباس امیر المومنین؟ع؟

کتاب عمدم الطالب فی انساب آل ابی طالب آمدن داوود اکبر را به قزاین تنییزد نمزوده اسزت.
و
بنززابراین کتیبززه فززوی کززه مر بززود بززه سززنه  338هجززری قمززری مززیباشززداحتماو عمززرو فرزنززد
داوود اکبر باشد وممکن است قبزور متبرکزۀ دیگزر هزم در ایزن وویزت منسزوب بزدین خانزدان
باشند.
در داخززل زیارتگززاه ،دوسززنگ نوشززته وجودداردکززه بززرروی یکززی ازآنهانززام مجتهززد و روحززانی
معروف به نام «محمد باقر درخشی متوفی به اواخر ذی الحجه سال  1319هز .ی» دیده میشود.
مضمون این کتیبه وقفی که دارای  11خر است ،به شرح زیر میباشد:

هوالبززاقی هززذا ضززر یح العلززم العززالم بق زة اوسززالم مقتززدر اونززام ،شززرف اوعززالم

رسایل ،العز اوباء جد المنزابر و المسزاجد زاحب المفزاخر البحزر الزذاخر او آقزا
محمدالباقر الدرخشی قده السنی المتوفی فی آخزر ذی الحجزة سزنه  1319وقزف

بخلززه الزک زی العالم زة اولمع زی برهززان الفقهززا او آ قززا می زرزا محمززد شززر یف ا لعلمززا.
خمر سرقات من النهر و القنوات با اوراضی و المتعلقات مزن هزذا القر یزة علزی

اوسرا فی ذلک القبة کل لیلة و التالوم ساعة التولیة المتوالی الجنة.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
فقززر دو اتززای و یززک آشززپزخانه بززا سززرویر بهداشززتی امکانززاتی مززیباشززد کززه مززورد اسززتفاده
زایران قرار میگیرد.

موقوفات
زیارتگززاه دارای ی ززک موقوف ززه ملک ززی بزززه می زززان چه ززار فنج ززان آب و زم ززین از روسزززتای افزززین
مززیباشززد کززه توسززر حززا شززیخ محمززدباقر درخشززی جهززت تززالوت قززرآن مجیززد در محززل
زیارتگاه وقف گردیده است.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان




شبستان



گنبد




کتابخانه



ارکینگ



کشتارگاه



وضو خانه
آب شرب
بری




زایر سرا



تلفن




سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج




خانه عالم



منزل خادم



گلدسته

انبار



گلزار شهدا



سردر

امکانات

مجتمع فرهنگی



روای

حن وحیاد

ندارد

دارد /توضیحات



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



سرویر بهداشتی
گاز طبیعی

ندارد
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منابع
 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،
 -اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زیرکوه

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 گابری ززل ،آلف ززونر ،م ززارکوپولودر ای ززران ،ترجم ززه دکت ززر پرو ی ززز رجب ززی ،انتشزززارات اسزززاطیر،تهران.1381 ،

 -گزارش کارشناسان اداره میرا

فرهنگی ،زنایع دسزتی و گردشزگری شهرسزتان قاینزات

جهت ببت مزار چهارگنبد در فهرست آبار ملی

 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب  ،3بززه کوشززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی ،ناشزززرکتابخانه طهور ی ،تهران.1336 ،.

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی

زیارتگاه نور پیشبر

موقعیت جغرافیایی
ایزن زیارتگززاه در روسززتای پیشزبر شهرسززتان ز یرکزوه مززیباشززد کزه در طززول جغرافیززایی 59درجززه و
 59دقیقززه شززرقی و عززر

جغرافیززایی  33درجززه و  27دقیقززه شززمالی و در ارتفززاع  1930متززری از

سطح در یا واقع است .موقعیت آن کوهپایهای و در  114کیلزومتری شزری قزاین قزرار دارد .موقعیزت
زیارتگاه که بر فراز کزوه قزرار گرفتزه اسزت چشزم انزداز زیبزایی بزه وجزود آورده کزه از فزراز آن روسزتای
پیشبر و مزارع و با های دامنه کوه به خوبی مشهود است.

پیشینۀ تاریخی زیارتگاه
مطلعان محلی اجداد اولیزه ایزن روسزتا را بزه محمزدبن سزلیمانبن عمزروبن قهقهزه خزایزی یعنزی
فرزند همان کسی میدانند که بزرگان کوفه در خانه او جمزع شزده ونامزه دعزوت امزام حسزین؟ع؟
را به کوفه نوشتهاند و ی ر از مدتی به همزراه اطرافیزانش بزه منطقزه ورامزین تبعیزد شزد و چنزدی
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بعزد بززه سززوی قززاین مهززاجرت نمزود و یکزی از آنهززا بززه نززام میزر مهززدی در حاشزیه رود افزین سززا کن
شزد .جمعزی بزه بززادغیر و هزرات رفتنززد .بعزدها فرزنززد میزر مهززدی بزه پیشززبر مهزاجرت مززیکنززد.
تونلهای ز یر زمینی وارتباد قلعه با قنزات بزه منظزور تزنمین آب سزا کنان قلعزه حزا کی از اوضزاع نزا
امن منطقه میباشزد .آبزار گورسزتان گبرهزا (زرتشزتیان) ،تپزه شزهدا ،زیارتگزاه نزور وتونزل ز یرزمینزی
گواهی برقدمت تار یخی این روستا دارد.
آنچه تا حزدی چنزین موضزوعی را تنییزد مزیکنزد وجزود روسزتاهای مغنزدر و مولیزد در آن
نزدیکی میباشد که محل زندگی مدهای زرتشتی بوده و بقایای آتشکده و درخزت کهنسزال
سروی به قدمت بیش از  1500سال است.

یادکرد زیارتگاه نور در سروده شاعران محلی
ده ـی سدان م د ر ــد

ـی جدا مدزـر یسد

نیددا در ـید ددن آمددین ادده اددان ـددرـ ــد د د

دده م گددره د ر ینسددر ــدد

برّددر طددر

در ـین منان مدها اده اب ده ـ در ــد

ابیات حاج محمد جواد حقی در معرفی این زیارتگاه
ا ن ــ
درصد د د د

ذوـرج

ده د ر شدق ظاد ر

واو د د دده ـ د د ددیزد ری د د د د ص د د ددیاه

ـی ن ند دده بد ددا

د ددق بد ددیین رـ د د ط د ددم

بی د د دده د د ددن ،اد د ددا

د د ددر بد د دده ردگد د ددار

دداین و ددا مو دداه آـدۀ م ـد د بن وو ددر ــد د

پر د ر ا د ن باک د

بددیین شدده مددزـر د ر

شدده مرمدده شددییا م دد ال ر ا د ددد طددد ر
ی

شم در ـین مدزـر مودها ادا مدی ر

بددا اکددی ـشددن ار ّا د گ د ی یددا ب د ر
در ــد

د و بدده در ـی جددا بد د ضددی ر

امکانات رفاهی _ خدماتی
این بنا جهت نگهداری و حفاظت دارای موقوفاتی است که درآمد آنهزا زیزر نظزر اداره

اوقا ف شهرستان زیرکوه رف هزینه های ضروری می شود .موقوفات این ز یارتگاه بزه
شرح ذیل می باشد:

 .1شش ساعت آب و زمین از قنات مشک آب روستای پیشبر
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 .2چهار فنجان آب و زمین از قنات دیگر روستای پیشبر

 .3شش ساعت آب از چشمه فخر آباد روستای پیشبر

ایززن بقعززه دارای آب ،بززری ،تلفززن و زایززر سززرا مززیباشززد و بززه دلیززل همجززواری بززا روسززتا از

امنیت کامل برخور دار است.

جدول ذیل امکانات زیارتگاه نور را نشان میدهد:
امکانات

حرم
مسجد
حسینیه
ایوان
روای
شبستان
حن وحیاد
سردر
گنبد
گلدسته
کتابخانه
ارکینگ
کشتارگاه
وضو خانه
آب شرب
بری

دارد /توضیحات

ندارد

















امکانات

انبار
زایر سرا
تلفن
مجتمع فرهنگی
سالن اجتماعات
ایگاه مقاومت بسیج
گلزار شهدا
خانه عالم
منزل خادم
دفتر هینت امنا
فروشگاه
آبدارخانه
آشپزخانه
سرویر بهداشتی
گاز طبیعی

دارد /توضیحات

ندارد


















منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده محمد گمنج

موقعیت جغرافیایی
ای زن روسززتا تززابع دهسززتان ز یرک زوه بخززش مرکزززی شهرسززتان زیرکززوه م زیباشززد ک زه در طززول
جغرافیایی  60درجه و  8دقیقه و عر

جغرافیایی  33درجه و  19دقیقزه واقزع شزده اسزت.

موقعیت آن درهای و در 45کیلومتری شری حاجی آباد قزرار دارد .مقزدار  40کیلزومتر از جزادۀ
آن آس ززفالته و  5کیلزززومتر خ ززا کی مزززیباش ززد .رود آهنگزززران از جزززوار آن و کزززوه سزززارگی در 4
کیل ززومتری جن ززوب ش ززرقی و کز زوه آهنگ ززران در ش ززری و کز زوه دوش ززاخ در ش ززمال غربزززی و دره
آهنگ زران در  1کیلززومتری شززری ای زن آبززادی اسززت .امززامزاده محمززد در دامنززه تپززه مشززرف بززه
روستای گمنج واقع است.

معرفی زیارتگاه
وی سیدی جلیل القدر ،عظیم الشزان و بسزیار بزرگزوار بزود .عالمزه نسزابه ابوطالزب مزروزی از
اعالم قرن ششم هجری و متوفای بعد از سال  614ه.ی مینویسد:
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محمدبن عیسیبن محمدبن ابزی عبزداهلل محمدجبلزه ،نخسزتین شزخ

از ایزن

خاندان است که به قاین مهاجرت نموده و مزورد عنایزت اهزالی قزرار گرفتزه اسزت.

وی سید محمد را که عیسی نام داشت بزه عنزوان عیسزی زاهزد معرفزی مزیکنزد .او
فرزندی داشته است به نام سید زاهد ،محمد نا ر ،وی کنیۀ سیدمحمد را ابوزید
اعالم و او را عالمی فاضل و متزدین یزاد مزیکنزد و مزینویسزد« :اعقزاب زیزادی از او
درسرخر و قاین بودهاند .سید ابوزید محمد ،یک فرزند به نام سیدمحمد داشزت
کزه بززه خواجززه محمززد مشززهور و مکنززی بزه ابواحمززد بززود .او در روسززتای گمززنج قززائن
وفات یافته و در همانجا دفن شده است».

اگرچه علمای انساب تاریخ فوت او را ننوشتهاند اما با توجه به واسزطههای نسزب شزریف او
میتوان حدس زد که او در ابتدای قرن نجم هجزری و بزین سزالهای  400تزا  410ه.ی وفزات
یافته باشد.
سید یزک فرزنزد بزه نزام ابوالغیزث احمزد داشزته کزه بزه عنزوان نسزابه قزاین و نزواحی آن بزه
شمار میرفته است .از او ابو احمد مختار و از او نیزز دو فرزنزد بزه نامهزای ابوالحمزد عزو

و

ابوالفتوح احمد به وجود آمدند که همگی آنان از بزرگان سادات قاین بودند.
علت شزهرت امزامزاده محمزد بزه خواجزه محمزد بزدان جهزت اسزت کزه طبزپ حزروف ابجزد
و
خواجززه محمززد معززادل سززال  701ه.ی اسززت ک زه ظززاهرا تززاریخ سززاخت نخسززتین بنززا بززر روی قبززر
امامزاده محمد است( .فخری فی انساب الطالبیین128 :؛ لباب اونساب 632 :2؛ تاریخ قائن)195 :

شجرهنامه
نسب شریف خواجه محمد با ده واسطه به امزام حسزن مجتبزی؟ع؟ منتهزی مزیشزود کزه بزه
قرار ذیل است:
سیدمحمدبن ابی زیدمحمدبن ابی عبداهلل محمدجبلزهبن ابزراهیم العجیززبن حسزن

العجیزبن محمدبن سلیمانبن داوودبن حسن المهنیبن امام حسن مجتبی؟ع؟

 / 178وارثان عترت

امام حسن مجتبی؟ع؟
حسین طلحه عبداهلل عبدالرحمن اسمعیل یعقوب حمزه زید عمر ابوبكر

امالحسن قاسم الشهید فاطمه امسلمه امالحسین امعبداهلل رقیه

حسن المثنی
جعفر

عبداهلل المحض

ابراهیم الفهر

حسن المثلث

زینب

ام کلثوم

قسیمه

فاطمه

رقیه

داود
سلیمان
محمد
موسی سلیمان

اسحاق الطاوس
قاسم العجیز

داود

فاطمه

حسن عجیز

کلثوم

ابراهیم عجیز
ابوعبداهلل محمد جبله
محمد
عیسی

در کوهستان قائن ظهور نمو د

ابوزید الزاهد محمد
سا کن در قائن

امامزاده سیدمحمد (خواجه محمد)

فاطمه

ملیكه
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موقوفه
موقوفۀ زیارتگاه دارای  60فنجان آب و زمین موقوفه از روستای گمنج مزیباشزد کزه درآمزد آن
در ایام محرم رف اطعام اهالی میگردد.

امامزاده در یاد کرد سروده شعرای محلی
ـد د د ه م د ددا ب د دده نن درگ د ددا ـدد ددرمه
ـد د د د ه بو د د دده ب د د ددر و رـد د د د ر
الدد د د ددب ـآ نن ـآ مد د د د ددزـ ی ید د د د دداد نره
بد د د د ـید د ددن بارگدد دده الد د ددا و مو د د ددر
د د د د آّ د د ددرـ و ب د د دداب

م د د ددهمگا

بد دده ـو موجد ددرش ـآ ـ د د
دومد ددرن پد ددی
شد د

یدد

بد د د

مد ددرد ن د دداه

در د د ـو رم ددا

د ددهـ نن د ددارق ـ ود دداه بد ددی شددددده
ام

مداده

ـب ـرواـی ه ّس

آ یآ د د د د دده آـد نن ـدد د د د د

ـ دددددددددددر

د دده د دداه ـو بدد د د

ـود دده مداددددده

ّد د د د ددی ـآ ـوفد آّد د د د ددرـ و آ شیددددددددددهر
بی ی ددم و ـ دداد و ب ددی ر د د
ش یددم نن ه ددهـی ید

بددد د
رودداه

بهـد دده

مد د ددهـ ـید د ددن ب د د ددا بد د ددر ـو ااد دددددده

ب د د ددایی مدند د ددی و ی د د ددا اد د ددادی

د ددر نن بد دددهـدی

دده ی د د
درنن ده

بای دده ـی ددن درگ ددا یند د
ی ـآ ـی د د د دداه ،ـد د د د د گ
د د د د م مد د د دع دد د ددار

بیامدد د دده ـآ د

و ده در

به ـدا ش د

دا گرمدا

ب د د ددای ـی د د ددن ی د د ددارت رـ مرمد د د د
ور د ّ دداد و شد

نن ـددا با ددار
یدددرـن

دّ دده ـی ددن گ دده نن م ددرد ددهـ وددد
آمد ددا

دد د ی

دد دده ـد د د ز یدد ددر ـو رـ بد د د د ر گدددددد
طرـآنمد د د دده بد د د ددر نن بد د د ددافی دیدددددددد ـر
رض ددایی ،ش دداو

ر دده ـدددیاا

ا د ـآ وان و د بگر

شاو

دده ایددهی آرزردده گاّددای بددی ددار

ب ددای ـی ددن یدددارت گکد د
ّ ددی ـی ددن ال
گاددد ا دد د نوـر گردی دده
م د دد ددزـر و بوو دد د دده و ا دد د ددا ال
ـسا د دد دده

شدده خی یددم ب ددای وا دده ّاددده

ب ددا ـدداری در ـی جددا

ش دده ه ی ددرـن ا دداه ش ددار و وـددد ا

دوـآد مد د د د من شوگد د د د ی دی د د ددهـر
اا ددهی یدد

دده بد د د ـیدددن گ دده ـآ دـدـر رمددددان
ها هین مدرد آن در دا ب یده
بهـد د د د دده ود د د ددان ـ د د د ددهر یددددددددر نوـر
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



ندوی قر

الحسنه



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج

حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



سردر
گنبد





گلدسته



هینت امنا

کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



4 چشمه

آب شرب

قنات گمنج

گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید عبدالقادر

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه درروستای شوشک ازتوابزع دهسزتان ز یرکزوه شهرسزتان ز یرکزوه مزیباشزد کزه در طزول
جغرافی ززایی 60درج ززه و  10دقیق ززه و ع ززر

جغرافی ززایی 33درج ززه و  18دقیق ززه و در ارتفزززاع 1770

متززری از سززطح در ی زا واقززع شززده اسززت .موقعی زت آن ززایکوهی و در  48کیلززومتری جنززوب شززهر
حززاجی آبززاد قززرار دارد .از ایززن مسززافت  40کیلززومتر آسززفالته و  8کیلززومتر خززاکی مززیباشززد .رود
شوش زک از جززوار آبززادی گذشززته و ک زوه سززارگی در جنززوب و ک زوه آهنگززران در  1کیلززومتری شززری و
گردنه شتر مرده در  5کیلومتری جنوب شوشک است.
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معرفی مزار

ّ
وی را سیدی جلیل القدر ،عظیم الشان و بزرگزوار دانسزتهانزد کزه جزد اعالیزش ،سزید موسزی
ابوسززبحه اسززت کززه بززه جهززت دائززم الززذکربودن بززه ززدر تسززبیح مکنززی و معززروف شززد .او 11
سززرمعقب دارد کزززه برخززی از آنززان بزززه دینززور کرمانشززاه ،بخززارا ،کوفززه و خراسزززان مهزززاجرت

نمودهانززد .اسززحایبن موسززی الهززانیبن ابززراهیم المرتضززی از جملزززه سززاداتی اسزززت کزززه در
خراسان سکونت داشت و دارای اعقابی بزوده اسزت .یکزی از نوادگزان او سزید عبزدالقادربن
زین العابدین نزام دارد کزه از اعزالم قزرن ششزم هجزری اسزت و در ابتزدای قزرن هفزتم هجزری
بین سالهای  605تا  610هجری قمری در قزائن بزدرود حیزات گفتزه اسزت .او یزک فرزنزد بزه
نام زید داشت که ملقب به قطعزی بزود و از او دو فرزنزد بزه نزام سزید ز یزنالعابزدین و ابزوذر بزه
وجززود آمززده و ززر از فززوت ززدر بززه بغززداد مهززاجرت نمودهانززد و فرزنززدان آنززان بززه آل قطعززی
مشهورشدند .متنسفانه در منابع موجود از انگیزۀ مهاجرت و تاریخ دقیپ وفات و نزام همسزر
سید عبدالقادر ذکری به میان نیامده است .از سلسله نسب شریف او مزیتزوان بزه زحت
نسززب و سززکونت برخززی از سززر عموهززای وی در خراسززان پززیبززرد وزم بززه ذکززر اسززت کززه ایززن
شجره که آقای بحر العلوم آوردهاند بیشتر جنبه اسنادی دارد و بزا مطالعزات میزدانی تطبیزپ
نیافته است .بنزا بزر ایزن شزجره نامزههای مزذکور زمزانی مزیتوانزد مسزتند باشزد کزه پژوهشزگر
ضمن مطالعه اسنادی تطبیپ و درستی آن را با پژوهشهای میدانی تنیید نماید.

شجره نامه
نسززب شززریف امززامزاده عبززدالقادر روسززتای شوشززک زیرکززوه را بززا  12واسززطه بززه امززام موسززی
کاظم؟ع؟ منتهی میدانندکه شجره نامه او چنین است:

سززززیدعبدالقادربن زیززززن العابززززدینبن جعفززززربن محمززززدبن طززززاهربن مطهززززربن

اسماعیلبن اسحایبن موسیبن موسیبن ابی علی اسزحایبن موسزی الهزانیبن
ابراهیم المرتضیبن امام موسی الکاظم؟ع؟
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار


 دو خانه
با سالن

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

حن وحیاد

حدود 300متر

سردر
گنبد




زایر سرا

ندارد

الحسنه




 دو چشمه

آب شرب

 قنات

گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

فصل ششم
شهرستان سرایان

آشنایی با شهرستان سرایان

اوضاع جغرافیایی
شهرستان سرایان واقع در شمال غرب استان خراسان جنزوبی بزین  57درجزه و  39دقیقزه تزا 58
درجزه و  1دقیقززه طززول شززرقی و  32درجزه و  34دقیقززه تززا  34درجززه و  6دقیقزه عززر

شززمالی قززرار

گرفتززه و از شززمال بززه شهرسززتانهای گنابززادو فززردوس ،ازشززری بززه شهرسززتان قائنززات ،از جنززوب و
جنوب شری به شهرستانهای بیرجند و خوسف و از جنوب غرب بزه بخزش دیهزوک شهرسزتان
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طززبر از اسززتان ی ززد محززدودمی شززود .ای زن شهرسززتان 7662کیلومترمربززع وسززعت دارد .مرکززز آن
شزهر سزرایان در  160کیلزومتری شزمال بیرجنزد و  45کیلزومتری جنزوب شزرقی فزردوس ،در دشززتی
همززوار در حاشزیه کزویر در دامنززه جنززوب غربزی رشززته کزوه زار بززری معززروف بززه شززتران واقززع اسززت.
شززمالی واقززع

شهرسززرایان در  58درجززه و  26دقیقززه طززول شززرقی و  33درجززه و  52دقیقززه عززر
شده است و ارتفاع آن از سطح در یا  1480متر میباشد.
بخشها و دهستانهای شهرستان سرایان
نام بخش
مرکزی
سه قلعه

نام

دهستان

مساحت

جمع

تعدادآبادی
خالی
دارای
ازسکنه
سکنه

نام مرکز

مرکز
دهستان

آیسک

952

204

32

172

مصعبی

194

91

10

81

مصعبی

سه قلعه

1195

145

10

135

سه قلعه

دوکوهه

5322

31

7

24

چاه طالب

_

7662

471

59

412

_

شهرستان

آیسک

مرکزبخش
آیسک
سه قلعه
_

منخذ :سازمان مدیر یت وبرنامه ر یزی استان خراسان جنوبی

پیشینۀ تار یخی
آنچززه ازبررسززیهای باسززتان شناسززی منطقززه بززه دسززت آمززده حززا کی ازآن اسززت کززه سززابقه
استقرارجوامع پیش از تاریخ در حوالی آیسک به پیش ازمیالد میرسد .ا گزر قزدمت سزد «زو»
و
را به قبل ازاسالم بدانیم ،سابقه تاریخی منطقه سرایان تا آن زمزان مزیرسزد .سزرایان احتمزاو
قبل از قرن هشتم (دوره تیمور یان) قصبه کوچکی بوده اسزت کزه در شزمال آن در دامنزه کزوه
و نزدیکزی قنزاتی بزه نزام سزرآب قزرار داشزته و بنزای آبانبزار زایین شزهر سزرایان طبزپ حززروف
ابجززد بززه قززرن هشززتم مززیرسززد .همچنززین میززرزا خانلرخززان اعتصززام الملززک در سززال 1294
هجری قمری در سفر نامه خود مینویسد:
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در منزل میرزا طزاهر سزر میزرزا عبدالحسزین کالنتزر تزون منززل کزردم .سزرایان حصزار
بزرگی دارد .معلوم است در قدیم معقول شهری بوده ،بناها و عمارات عالی داشزته
اسززت .دروازه بزززرگ خززوب داشززته اسززت .حززاو همززه خرابززه اسززت .از سززال گرانززی

خیلززی خززراب شززده اسززت .حززاو چهار ززد تومززان مالیززات دارد .بیشززتر حا ززلش
و
ابریشم است و سابقا بیست خروار ابریشم داشته حاو امسال یک خروار عمل آمده
است .بلث آب ملکی مال عماد الملک است .باقی مال رعیزت اسزت( .اعتصزام

الملک)257_ 258 :1351 ،

عبزدالرحمن افغزان یکزی از شزاهزادگان افغانسززتان کزه معا ززر دوران نا زرالدین شززاه قاجزار بززوده
است ،در کتاب تار یخ خاطرات خود این مطلب را ذکر کرده اسزت کزه «وارد شزهر سزرایان شزدم و
و
در آنجززا عمززارات عظ زیم مشززاهده ک زردم( .عبززد الززرحمن ،بززی تززا )176 :شززهر سززرایان احتمززاو بززر ابززر
خشکسالی به تدریج جمعیت خود را از دست میدهد و کوچک میشود.
منابع
 ابراهیمز زی ،فاطم ززه ،و ملیح ززه نجزززف زاده ،تحقیقز زی پیرام ززون معرفز زی شزززهر سزززه قلعزززه وتار یخچه تون ،بینا ،بیجا.1381 ،

 بیابززانی ،مهززدی ،مونززوگرافی بخززش سززرایان ،دانشززکده ادبی زات و علززوم انسززانی دانشززگاهفردوسی مشهد ( ایان نامه کارشناسی) ،سال .1376

 افغان ،عبدالرحمن ،تاریخ خاطرات 1 ،بینا ،بیجا ،بی تا. -زعفرانلززو ،رقیززه ،و حمزززه حمزززه ،سززرزمین طززالی سززرخ ،میززرا

فرهنگززی ززنایع دسززتی و

گردشگری خراسان جنوبی ،بیجا.1384 ،

 -حقدادی ،کوکب ،سرایان ،انتشارات رستگار ،مشهد.1390 ،

 شززرکت مهندسزین مشززاور سززازه آب شززری ،بررسزی وضززعیت اقلیمزی دهسززتان مصززعبی،شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان ،بی تا.

 کززاظمی ،محمززودی ،و نجززف زاده ،تحقیق زی پیرامززون تغیی زرات سززه قلعززه در گززذر زمززان،بینا ،بیجا ،بی تا.
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 مدیر یت پژوهشهای باستان شناسی ،استان خراسان ز جلد  ،2سازمان میزرااستان خراسان.1377 ،

فرهنگزی

 وویت زی ،سززعداهلل ،و سززعید توسززلی ،منززابع و مسززائل آب خراسززان ،آسززتان قززدس رضززوی،مشهد46 ،1370 ،

مزار سلطان کریم شاه

موقعیت جغرافیایی
روسززتای کریمززو در  58درجززه و  30دقیقززه طززول شززرقی و  34درجززه و  2دقیقززه عززر

شززمالی قززرار

گرفتززه و در ارتفززاع 2هزززار متززری از سززطح در ی زا واقززع اسززت .ای زن روسززتا از شززمال بززه کززوه سززفید و از
شززمال شززرقی بززه کززوه بزیم محززدود میشززود .فا ززله آن تززا شهرسززرایان  25کیلززومتر مززیباشززد .ایززن
روسزتا بززر مسززیرجاده آسززفالته سزرایان_ کاخززک قززراردارد و تززا زیارتگزاه امززامزاده سززلطان محمدعابززد
کاخک 18کیلومتر فا له دارد .این زیارتگاه در منطقزهای ییالقزی قزرار گرفتزه و اقلزیم آن معتزدل و
نیمه خشک است .آب و هوای این روسزتا در بهزار و تابسزتان و اوایزل زاییز ،مطبزوع و دلپزذیر و در
زمستانها سرد است .روخانه کال سبز کاخک از کنار روستا می گذرد.
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روسززتای کر یمززو از روسززتاهای قززدیمی مززیباشززد .بافززت قززدیمی و بنززای امززامزاده سززلطان
کززر یم شززاه از قززدمت و پیش زینۀ کهززن روسززتا حکای زت دارند.آبشززار زیبززای سززبز رود و چشززمه
سارهای فراوان ،آب و هوای مساعد و اراضی مستعد ،موجبات رشد درختزان گزردو در کنزار
سپیدکوه شده اسزت .روسزتای کر یمزو تیزر کوهپایزهای داشزته و بافزت مسزکونی آن متمرکزز
است .کوچههای روستا اغلب پیو در پیو است و مسیر کزال ،بافزت مسزکونی روسزتا را بزه
دو بخززش قززدیم و جدیززد تقسززیم مززیکنززد .چشززمه علززوی ،مزرعززه اسززپید کززوه ،چشززمه دراز،
اکبرآبززاد ،چشززمه مسززکی ،دره کلگزی ،تززک تززودک و سزیدک از ییالقززات مسزیر جززادۀ کر یمززو _
سرایان ،موجب گردیده است تا گردشگران زیادی از این محل دیدار داشته باشند.

معرفی امامزاده سلطان کریم شاه
مردم و مطلعان محلی ایشان را فرزند بالفصل امام موسیبن جعفزر؟ع؟ بزرادر امزام رضزا؟ع؟ و
برادر سلطان محمد عابد (در کاخک) میدانند .آنها بر این باورند کزه بزه هنگزام در گیزری و
تعقیززب و گریززز امامزادگززان ز یززد النززار آفریززز و سززلطان محمززد کاخززک سززلطان کززریم شززاه هززم
همراه ایشزان بزوده و در گزذر از کزوههزای ایزن منطقزه بزه سزوی آفریزز وی در ایزن محزل مزدفون
میگردد.

موقوفات امامزاده
این امامزاده دارای موقوفاتی همچون:
 .1دوشبانه روز آب از قنات مزرعه کالته زرد
 .2چند قطعه زمین از اراضی کره
 .3یک فنجان آب از قنات اهلل آباد
 .4چند قطعه زمین از اراضی رودهن [دهنرود] میباشد.
 .5بززه اسززتناد نوشززته موجززود بززر سززرتو برنجززی وق زف بززر سززلطان کززریمشززاه در سززنه 1100
هجری قمری مقارن با دوره شاه تهماسب فوی ایزن بقعزه وجزود داشزته و از طزرف واقفزی،
وقف بر امامزاده شده است.
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امامزاده سلطان کریم شاه در یاد کرد شاعران محلی
ید د د د ددارت در پد د د د ددی ید د د د دداد ییاد د د د ددان

اد د د ددادن بد د د ددا ییا د د د د درد یددددددددرـن

د د د د ـ رـ ـیدد د ددن ّادد د دده اریدد د ددهن ودد د ددان

د د د ـ ی د د ددا د د د رـ ـی ود د ددان وا ددددددان

وه مد د ددن د د ددا بد د دده ـ د د د ی اشد د ددو ّا

اایدد د د د د

د د د د ددرد ـه رـآ ییادددددددددددان

د د د د رـ ـی ود د د ددان ـ د د د د ان ییاد د د ددان

پرـد د د ی د ددا ب د دده م د ددرو رـ ـیادددددان

ـفـی اشد د د د د ددق م د د د د د د فی کد د د د د دداج

ـد د د د ددن ت بد د د د ددی ر ففن درمددددددددددان

رـآ ب د ددر گد د د ی

دده ـیددن درمددان د دـدی بدده آ ـددامان

مد د ددرـ ـد د ددام وا د د ددان ـی د د د م د د ددرو

بدددددارـن

ا د ددادی ب د ددر ر د ددی ید د د

ک د ددا هن ب د ددر ـ د ددرـیی ـشد د د

امکانات رفاهی _ خدماتی
ساونه به طزور متوسزر بزیش از  30هززار نفزر بزه ایزن زیارتگزاه مراجعزه مزیکننزد .ایزن زیارتگزاه
عززالوه برجاذبززههای تززاریخی بززه علززت قرارگززرفتن در درهای سرسززبز و ییالقززی بززا آب وهززوای
مطبززوع و آبشززار زیبززای سززبزرود و کززوههززای مرتفززع جززذابیتهای طبیعززی خززوبی دارد و همززین
موضززوع سززبب شززده اسززت تززا گردشززگران ز یززادی را جلززب نمایززد .بززا توجززه بززه اسززتعدادهای
خوبی که دارد طرح گردشگری مصعبی _ کریمو به اجرا در آمده است.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا

حسینیه



تلفن

ندارد




ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



شبستان
حن وحیاد
سردر




گلزار شهدا



خانه عالم
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امکانات

دارد /توضیحات

گنبد



منزل خادم

گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه
ارکینگ

ندارد



دارد /توضیحات

امکانات




فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات گرمایشی



کشتارگاه

وسایل

سرمایشی



ندارد
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امامزاده سلطان مصیب؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
روستای مصعبی در  58درجه و  30دقیقه طول شرقی و  34درجه و  2دقیقه عزر

شزمالی

قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح در یا 1900متزر و فا زله آن تزا سزرایان  20کیلزومتر مزیباشزد .دره
مصعبی حوضه آبگیر وسیعی دارد که به جلگه آیسک میریزد.
و
احتماو به خاطر دفن امزامزاده سزلطان مصزیب و بزه خزاطر عالقزهای کزه مزردم بزه ایشزان
داشززتهاند ،نززام ای زن روسززتا را مصززعبی گذاشززتهاند .عززدهای هززم معتقدندکززه چززون ابوطی زب
محمزدبن حززاتم مصزعبی ازوزرا وکاتبززان معزروف امیرنصززرابن نزوح سززامانی بزه هنگززام عبززور از
ای زن محززل دسززتور بازسززاز ی و احی زای ایززن آبززادی را داده ایززن روسززتا را مصززعبی نامیدهانززد.
لیکن این ادعا مستند نیست.
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معرفی امامزاده
مردم ایشان را از نوادگان امام موسیبن جعفر؟ع؟ میدانند.
ساختمان زیارتگاه
ساختمان اولیه امامزاده سلطان مصیب متعلپ به دوره قاجار یه میباشد.

زیارتگاه امزاده مصیب در یادکرد شاعران محلی
م د د دددو

ـی ـ د د ددیآمین پ د د ددر گا د د ددر

مد ددن ب د دداآه د ددا الا د د

م د ددو

اد ن ـددیوش بی د ـه بددا خددر گ د
ـد ددیهی ما دد د ه بد ددی د دداه و کد ددان
دد دداه ـو باشدد دده م دد د الدیم در وادد ددان
بارّ د د د ددا ـآ ی ـ د د د د د
شاو د

د د ـآ م د الدیم

د ر بد دداد ـآ د د ّاد دده د د

و

ود ددان د ددهـی نن ص د د ای

م ددددو

ـد د د ددیهی ـآن طاّد د د ددا در
کدا

ددددر
دددددددد

یسد

درشدها وگادان

دـرد ـو ـآ م ـد د د د د

د د د دداظی کدددددددددان

وصد د د د د ا

ـ د دداسا ومس د ددنین ،بی ی د ددم و نشددددد ا

ــ د ه

ب د ددر م د ددا م د ددزـرش دـشددددد ه

نن ین د د د م گ د د د  :درده د د ددن دوـ
دیگدد ددیی م گ د د د  :نمدد ددای و یدد ددا
ـید د ددن م د د الددیم ب د ددد د دد ددز ی و د د ددا

دـد د د

نن دگ ددر مد د گ د د  :شاود د
دـدد د

مد ددا

دددن وـ

د ددا و رمد ددا بر خیدددددا

ا د د دده ـش گردی د د ددها ن دـرـرکددددددد ا
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امکانات رفاهی _ خدماتی
سززاونه بززه طززور متوسززر 25هزززار نفززراز ایززن زیارتگززاه بازدیززد مززیکننززد از امکانززاتی زیززر بنززایی
همچون آب ،بری ،تلفن ،سرویر بهداشتی برخوردار میباشد .وجود زایر سزرا و آشزپزخانه از
نیازهززای ضززروری بقعززه مززیباشززد و نظززر بززه سززیل جمعیززت در روزهززای تاس زوعا و عاشززورا و
اربعین حسینی نیاز به وجود  2شبستان در طرفین بقعه میباشد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی مزار را نشان میدهد:

امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان




شبستان
سردر
گنبد



ارکینگ





آب شرب




بری

تلفن




سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج

دفتر هینت امنا







فروشگاه

آبدارخانه



وضو خانه

زایر سرا



منزل خادم



کشتارگاه



خانه عالم



کتابخانه

انبار

گلزار شهدا



گلدسته

امکانات

مجتمع فرهنگی



روای

حن وحیاد

ندارد

دارد /توضیحات

آشپزخانه

سرویر بهداشتی
گاز طبیعی

ندارد







تنسیسات

گرمایشی و



سرمایشی
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سلطان ابوالقاسم

موقعیت جغرافیایی
زیارتگاه این امامزاده در روستای قاسمآباد شهرسزتان سزرایان قزرار دارد کزه در  58درجزه و 20
دقیقه طول شرقی و  33درجه و  43دقیقه عر

شمالی مزیباشزد .ارتفزاع آن از سزطح در یزا

1320متززر اسززت .قاسززم آبززاد وضززعیت دشززتی داشززته و فا ززله آن تززا سززه قلعززه  9کیلززومتر و تززا
سرایان  24کیلومتر است.

معرفی امامزاده سلطان ابو القاسم
این امزامزاده فاقزد شزجره نامزه مزیباشزد و مزردم ایشزان را سزلطان ابوالقاسزم از نزوادگزان امزام
موسی کاظم؟ع؟ میدانند.
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امامزاده در یاد کرد شاعران محلی
با گ کن طاّا گ د بادین ـی جاـد

بیددا دده گد ّر ابددان ـددیآمین ـی جاـد
د د یر گ ددره پ ددر ـآ شد د ر آـر ـی ددن ص دددرـ
ّاد د دده دداه ند د ی
سدد

ده ددر

گ

بد د د ـب ـرواـ ددی

ش یه ی وهش صه ن یین ـی جاـد

ـددا بدده ـد ی ـو نرد

گر دده م د شاوددات مسد این ـی جاـد

مزـ وم دده ن نم ددا ب دده ماـ ددی نب دداد ــد د
ّاد د دده و دده ال ددا

گر ده بده دـمدان وّا کدین ـی جاـد

آ ب د ددین م د ددرـ با د ددیین آم د ددین ـی جاـددددد

شد د یوه دوـ ددرـ

ـمید د د دده وم جد د د ددف آـی د د د ددیین ـی جاـددددددددد

ـ گددر دده ضددامن نّد د شدده رــ ددان بد د د

ـمیی الادشد د د دده د د د ددار ین یودد د ددین ــدددددددد

امکانات رفاهی _ خدماتی
تعداد  6باب زایر سرا جهت اسکان و استراحت زایران احدا
فضزای سزبز ،تملزک زمینهززای مجزاور ،احزدا

شده است .محوطزهسزاز ی،

سززرویرهای بهداشزتی از جملزه اقززدامات

هیززنت امنززای امززامزاده مززیباشززد .حفززر و تجهیزز یزک حلقززه چززاه جهززت فضززای سززبز نیزز در
اولو یت برنامه کار ی هینت امنا قرار دارد .آب شرب در حال حاضر از شزبکه آبرسزانی روسزتا
تامین میگردد .در جوار امامزاده مرقد دو تن از شهدای دفاع مقدس قرار دارد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



تلفن



ایوان

ندارد

ندارد

مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا





خانه عالم

حن وحیاد
سردر
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امکانات

دارد /توضیحات

گنبد



ندارد

امکانات
منزل خادم

گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه



فروشگاه

ارکینگ



کشتارگاه

دارد /توضیحات





آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات گرمایشی

وسایل

سرمایشی

ندارد
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امامزادگان سید حسن و سید محمد

موقعیت جغرافیایی
روسزتای دوسزت آبزاد از توابزع شهرسزتان سزرایان در  58درجزه و  41دقیقزه طزول شزرقی و 33
درجززه و  41دقیقززه عززر

شززمالی واقززع اسززت .ارتفززاع آن از سززطح در یزا 1430متززر و وضززعیت

دشززتی داشززته و فا ززله آن تززا سززرایان  28کیلززومتر م زیباشززد .کززوه وخ کززرو در  7کیلززومتری
جنوب غربی آن قرار دارد.
هززر دو امززامزاده فاقزززد شزززجره نامززه مزززیباشززند و مززردم آنززان را از نوادگززان امزززام موسزززیبن
جعفر؟ع؟ میدانند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
ساونه به طور متوسر  12هزار نفر از این بقاع بازدید میکنند.
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جدول ذیل کمبود امکانات رفاهی خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



تلفن



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تنسیسات



حن وحیاد



سردر
گنبد

ارکینگ
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زیارتگاه اباذر ازدک
موقعیت جغرافیایی
ایزن بقعززه در  5کیلززومتری شززمال چرمززه در  58درجززه و  36دقیقززه طززول شززرقی و  33درجززه و 56
دقیقه عر

شمالی واقع است .این زیارتگزاه در منطقزهای کوهسزتانی واقزع شزده و فا زله آن تزا

سززرایان  19کیلززومتر مززیباشززد .کززوه سززنجدک در  6کیلززومتری شززمال شززری و کززوه کمرسززرخ در 2
کیلومتری شری و کوه زرد سنگ در  2کیلومتری جنوب این محل قرار دارد.
فردوسی شاعر حماسه سرای قرن چهارم در شاهنامه ازآن چنین یاد میکند:
می د د ددان دو د دد د ــد د د د

ود م َ دد د د د َدیی

ّا ددان ب دده دده ـد د ی د د ت و َاد د َره

بگ د د د

و ب رمد د د د دد د د د د د ددا بگرر دد دده

یدد

ـ د بیددا

بد د ددرـ یی وم د د ددز

و آ یدد

ـدد َاددد َره

د د ددیی ـآ َم َیدددددددددددددددددی

بددده ـ ددددد ی ددد ت و َاد د َره ر بر دددددددددده

معرفی زیارتگاه
ایززن زیارتگززاه فاقززد شززجره نامززه بززوده و برخززی بززراین باورنززد کززه او خدمززه امززام کززاظم؟ع؟ بززوده
است ولی چنین ادعایی قابل استناد نمیباشد .لذا جهت اطالع آنچه در کتاب سزرایان ابزر
و
خانم حقدادی آمده است عینا آورده میشود:
و
پیر ازدک معروف به اباذر ظاهرا نوکر موسزیبن جعفزر؟ع؟ و فزردی وارسزته و واومقزام
بوده است .در زمان او منصور دوانیقی سران موسزیبن جعفزر؟ع؟ را آواره کزرد .زر
از مززدتی ابززاذر بززر ابززر کهولززت سززن در نزدیکززی کوههززای چرمززه جززان سززپرد و سززران
موسیبن جعفر؟ع؟ برای غسل او به نقاد دور دست رفتند ولی آبزی نیافتنزد و زر
از برگشتن متوجه شدند که در کنار جسد اباذر چشمهای میجوشزد .لزذا بزدن او را

غسل دادند و در همانجا به خاک سزپردند .بعزدها بزر ابزر زلزلزه شزدید کزه بزه چرمزه

آسززیب بسززیار رسززانید ،آب چشززمه خشززک شززد .ززر از یززک هفتززه روضززهخززوانی
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چشمه شروع به جوشیدن کرد .بعد از مدتی آن را ویرو بزی مزیکننزد کزه بزاز خشزک

مززیشززود .لززذا گززل ووی آن را درجززای اول ریختززه و گوسززفندی در آن محززل قربززانی
کرده و خونش را روی چشمه خشک شده میریزند کزه بعزد از مزدتی چشزمه دوبزاره
جززاری مززیشززود .همززه سززاله در ایزززام محززرم بخصززو

روز عاشززورا مززردم چرمزززه و

روستاهای مجزاور ،نخزل امزام حسزین؟ع؟ را بزه ایزن بقعزه بزرده و بزه روضزه خزوانی و
س ززینهزن ززی م ززیپردازن ززد و درخواس ززت م ززیکنن ززد ت ززا حاج ززات آنه ززا ب ززرآورده شزززود.

(حقدادی،1390 ،

)535

امکانات خدماتی _ رفاهی
جدول ذیل وضعیت نامناسب بقعه را به لحاس امکانات رفاهیخدماتی نشان میدهد.
امکانات
حرم

مسجد

حسینیه
ایوان
روای

شبستان

حن وحیاد
سردر
گنبد

گلدسته

کتابخانه

ارکینگ

کشتارگاه

وضو خانه
آب شرب
بری

دارد /توضیحات

ندارد

















دارد /توضیحات

امکانات
انبار



زایر سرا



تلفن



مجتمع فرهنگی



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه

سرویر بهداشتی
گاز طبیعی

ندارد
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فصل هفتم
شهرستان سر ݬݬݬݓبیشه

آشنایی با شهرستان سربیشه

اوضاع جغرافیایی
شهرستان سربیشه بزا مسزاحتی معزادل  8199کیلزومتر مربزع از مسزاحت اسزتان را دربزر گرفتزه و در
شززری خراسززان جنززوبی ،حاشزیه شززمال شززرقی دشززت لززوت و در محززور بزرگززراه بیرجنززد _ زاهززدان
واقع است .این شهرستان در موقعیزت جغرافیزایی  32درجزه و  2دقیقزه تزا  32درجزه و  56دقیقزه
ع ززر

ش ززمالی و  59درج ززه و  13دقیق ززه ت ززا  60درج ززه و  53دقیق ززه ط ززول ش ززرقی قزززرار دارد .شزززهر

سربیشه در ارتفاع  1820متری از سطح در یای آزاد واقع است .ایزن شهرسزتان از شزمال و غزرب بزه
شهرستانهای در میان و بیرجند ،از جنوب به شهرستان نهبنزدان و از شزری بزا کشزور افغانسزتان
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حززدود  110کیلززومتر مززرز مشززترک دارد .ایزن شهرسززتان دارای سززه بخززش بززه نامهززای مرکزززی ،درح و
مود ،دو شهر به نامهای سربیشزه و مزود و دارای شزش دهسزتان بزه نامهزای نازدشزت ،مزؤمن آبزاد،
درح ،ونو ،مود و نهارجان و  346ارچه آبادی است کزه 268روسزتای آن دارای جمعیزت اسزت.
ای ززن شهرس ززتان درسرش ززماری  1390تع ززداد  39ه زززار و  346نف ززر جمعی ززت داشزززته اسزززت .شزززهر
سربیشه در فا له  66کیلومتری جنزوب بیرجنزد و  395کیلزومتری زاهزدان قزرار دارد .آبوهزوای
این شهرستان از نوع گرم و خشک میباشد.

پیشینۀ تاریخی
سززابقۀ تززار یخی سربیشززه بززه گذشززتههای دور مززیرسززد .قززالع ،غارهززا ،محوطززهها و تپززههای
باسززتانی ،خانززههای قززدیمی وروسززتاها ی دیززدنی ماخونیززک و چنشززت نشززاندهندۀ غنززای
فرهنگی و سابقۀ تمزدنی ایزن منطقزه میباشزد .کتزابهزای بهارسزتان ،نزهزة القلزوب و معجزم

البلدان از سربیشه و مؤمن آباد و نهارجان اسم بردهانزد .آیتزی در کتزاب بهارسزتان مزینویسزد:
«سربیشززه شززهری اسززت قززدیمی ک زه قبززل از اسززالم مززردم آن زرتشززتی بززوده انززد» .حمززداهلل
مستوفی در کتاب نزهة القلوب میگوید:

ابوبکر علی ابن الحسن قهستانی ممزدوح فرخزی سیسزتانی از ایزن شزهر بزوده کزه در

شمار علما و ادبای عصر سلطان محمود غزنوی به حساب میآمده است.

دربززارۀ وجززه تسززمیه شززهر سربیشززه گفتززه شززده اسززت :چززون زم زین قسززمت جنززوب شززهر آبخی زز و
سرسبز بود و شهر در مدخل این محزل قزرار داشزته اسزت بزه آن سربیشزه گفتهانزد! همچنزین از آن
به عنوان سرد بیشزه یزاد مزیشزود کزه بزه دلیزل سزردی هزوا بزه ایزن نزام معزروف بزوده و بزه مزرور زمزان
حرف (د) حذف شده است ،به نام ساربیشه هم از آن یاد شده است.
از جمله دیدنیها و آبار تار یخی شهر سربیشه میتوان به مسجد گنجی ،مسزجد بززرگ ،قلعزه
کهنه و مسجد خت مسجد و قلعه چهکندوک ،قبرسزتان گبرهزا در روسزتای هریونزد ،عمزارت و
قلعه قالع مود ،رباد کوهک رودباو ،قلعه اسفزار ،قلعزه فزال ،محوطزه تزه کنزدوک کالتزه سزلیمان،
سنگنگاره بیعائم ،غارهای زرین و چهل چاه چنشت اشاره کرد.
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ماخونیز زک از جملزززه روسزززتاهای شزززگفتانگیز کشزززورمی باشزززد .همچنززززین روسززززتای
چنشززت و سززنگنگاره تنگززل اسززتاد در سززه کیلززومتری روسززتای چنشززت از دیگززر جاهززای
دیدنی این شهرستان است.
چشمههای آب معدنی آب گرم علمآباد ،چشمه آب ترش ،آبگزرم گنزدگان ،چشزمه آب
معزززدنی تن ززا ک و چش ززمه آب معزززدنی سز زیاه دره کزززه آب آن ب ززه رن ززگ س ززبز بزززوده از جملزززه
چشززمههای آب معززدنی ای زن شهرسززتان اسززت .سربیشززه در گذشززته بززه منطقززه م زؤمنآبززاد
مش ززهور ب ززوده و ایزززن نززام ،ناشززی از وج ززود م ززردم مز زؤمن ،معتق ززد و مقی ززد بزززه ا زززول اعتقزززادی
مززیباشززد .در ایززن شهرسززتان چنززدین بقعزززه مبارکززه متعلززپ بززه امامزادگززان وجززود دارد کزززه
مشهورترین آنها در ذیل میآید.

امامزاده بیبی زینب خاتون؟اهس؟

موقعیت جغرافیایی
روسززتای کززاهی یا کززاهین ازتوابززع بخززش مززود شهرسززتان سربیشززه مززیباشززد کززه درموقعیززت
جغرافیززایی  59درجززه و  27دقیقززه طززول شززرقی وعززر

 32درجززه و  38دقیقززه شززمالی و در

ارتفززاع 2280متززری از سززطح در یززا واقززع اسززت .زیارتگززاه امززامزاده بززر فززراز کززوهی بلنززد در جززوار
روسززتای کززاهی و در  52کیلززومتری شززهر سربیشززه و 17کیلززومتری شززهرمود از طریزززپ جزززاده
آسفالته ارتباد دارد .زیارتگاه در منطقهای ییالقی و سرسبز و خوش آب و هوا قرار دارد.
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معرفی امامزاده

و
 .1علیبن محمدیاسری در تاریخ قهستان که آیتی عینا آن را در بهارستان آورده ،می گو ید:
دیگرسیدۀ زنان خانزدان سزترعلیا و مهزدعظمی ،گزل چشزم عصزمت ،یاسزمن بزا
عفت ،وله با نبوی ،ساللۀ با مرتضوی:
ش د د د د د در دودمد د د د دان پیا د دادد د د در

ی م نن د

م ـ وو ر؟ع؟

ب ززه س ززببی از اس ززباب ،گذرش ززان ب ززر قر ی ززه ک ززاهین ک ززه از ق ززرای نهارج ززان در وویزززت
قززائین اسززت افتززاده و در خرمنگززاه قر یززه (کززاهی) نزززول اجززالل کززرده و بزززه واسزززطه
عارضزهای کززه آن مخززدره را روی داد خززرمن زنززدگانی بززه بززاد داد .محرمززانش بززه امززر
تجهیز و تکفزین پرداختزه و آن ّ
در غمزین را بزر سر شزتهای (بزاوی کزوه و محزل فعلزی
مزززار) در ززدف خززاک مززدفون سززاختند و قب زهای بززر سززر تربززت او برافروختنززد و از
برکززات آن قبززه بززردامن آن عقبززه فززاخره سززوقی پیززدا شززد کززه بززه خززار راه نزززدارد و
ازسقف آن سوی آبی به غایت شیرین جریان یافزت کزه زاحبان امزرا

و علزل از

نوشیدن آن آب زول شفا یافته و حت و سالمتی خود را باز مییابند .از اجتمزاع
قطزززرات ،آب در وسزززر آن آبخانز زهای زززورت گرفتزززه و بزززر دهزززان سزززوی ززززفهای
سززاختهاند و در پززیش ززفه تختززی اسززت کززه آب از ز یززر آن جززاری اسززت و از شززیوه
(جنززات تجززری مززن تحززت اونهززار) نشززان مززیدهززد .ززاحبان امززرا

و علزززل از

نوشیدن آن آب شفا یافته بی آسیب وخلل میگردند( .آیتی)132 :1371 ،

 .2احب بهارستان به نقل از تاریخ بیهپ میگوید:

هنگامی که حضزرت امزام محمزد تقزی؟ع؟ بزه خراسزان آمزد ،از راه طزبر مسزینا از

وویت قهستان عبور نمود .چون بزه قصزد ازدوا بزا ام الفضزل دختزر مزنمون خلیفزه
عباسززی بززوده احتمززال دارد مخززدراتی از خانززدان عصززمت و طهززارت بززا حضززرت
جواد؟ع؟ همزراه بزوده باشزند کزه ایزن مخزدره در هنگزام رفزتن یزا مراجعزت در منززل
کاهین وفات یافته باشد( .آیتی)132 :1371 ،

علت آمدن امام جواد؟ع؟ از این مسیر بدان جهت بود که در آن زمان راه قزومر مسزدود بزود
یعنی مسیر دامغان بسته بود .بنابراین تنها راهی که اعراب برای رسیدن بزه نزواحی مختلزف
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خراسان جلب توجه میکند ،مسزیر خوزسزتان بزه کرمزان و راور و عربخانزه و کزاهین و از آنجزا
بزه قزاین بزوده اسزت .البتزه منزابع تزاریخی هزم گزواهی مزیدهنزد کزه ایزن روسزتا در دورههززای
گذشته ،در کناره یکزی از گزذرگاههزای ا زلی خراسزان و قهسزتان بزه سزوی کرمزان و جنزوب
ایران بوده است( .بهنیا)135 :1381 ،

 .3برخی از افراد هم احتمال میدهند که ایشان شاید یکی از همراهان گزروه باقریزه بزوده
اسززت کززه بعززد از شززهادت سززید حامززد علززوی در چنشززت و فززرار افززراد از غززار ،ایشززان در ایززن
محل از دنیا رفته باشد.

مراسم زیارت
این زیارتگاه ساونه حدود  150هزار زایر دارد .روزهای تعطیل و آخر هفتزه بزویعه درایزام محزرم
و بیسززت و هشززتم مززاه ززفر و روزهززای شززهادت معصززومین؟مهع؟ و ایززام و یززعه ززذیرای زایززران
فراوانی میباشد.

امامزاده یادکرد شاعران محلی
آیتی این ابیات را درباره مدفن بیبی زینب خاتون سروده است:

ـار بیا ه یه و ـدوادت در ـیدندر ــد

ـیددن بارگددا د ددر م ـ د بن وو ددر ــ د

بددر دد طدد ر ددرد ج دد واددا دوـدد

ب اددای دیدده دده ـیددن طدد ر دیگدددر ــددد

ر دددان ـ گدددر آ مدددییی و یسد د شدددر

د د ود

با ی ه ،ی م صایی ه در ص اـد
ـ دد

ـم دداه ّکد د ی و ـد د ان دی ددن رض ددا

ـین نـ ا هـیـ
بگددرـر ـددر بدده ددا

ه ـآ ر دا ذو ـرجد

ـی جد د ددا مود د دداه مد د ددییی ن پیا ددددددر ــدددددد
د د د د یادگ د ددار آّ د ددرۀ آّ د ددرـی ـآّرــددددد
نـد ان بده وضده رضد ـن برـبدر ــد
داده رشد ه دـرد و ودا وو شدایر ــد

دده ب ددر ددرج رمددهـن

ـآ نـ د د ان ن

د د د ددا و ـ سددددر ــدددد

طی ید ددق

ین در یاآ

ـ ده مو ده میسدر ــد

ـی طارد ددم ـ دددوادت و ـی ـد ددار

ب ا ددا ـرـد د د ب ددر نن دده بجد د یی ـ ددواد

ب د دداآ ن گ د ددرت ـرـدۀ رضد د د ـن ـ دددددر ــددددد
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ـم د د ددی آ د د ددن ی د د ددارت د د ددا ن م ـد د د د ی

ردـ گرت ـمیه شد ا

و ـفمدددین ـ د د یا مگد ددر د ددرد ـ س د د یا

نو ش د ا و اصددی

ب ددرد ــد د

م دده برـ ددر ّ

ا ن شاع ـش

دده ـآش ددن

یز بر ـیدن یبد

ـی یدز

ن رـد د د د وا د د دده پرـ د د دده در وا د د ددان
نن ید د

ب دده د د ا و م ددر دگ ددر در دی ددار م ددی

در ی د د د د د ـ آ د د د د د ن شدد د د ددایهـن دد د د ددیب
ـی ددن م ود د ر ی ددا در ـی ددن بوود د ش ددییا
ّددر ددب بدده س د

دّدده ـ جدداه ددهم

بده مدکدر ــد
د ر ــ د

شد

گ ددا دـد د هّای بارگ دده د د ا م ارــددد
ز بیب

بده ـدی ـش داو ـ گدر ــد

ّاچ نـ ارگان هبر ـین ار ـ

ر ــد

در اظایه مده ن م ـد بن وو در ــد
ی آمین ا فر گدا ر د

ـشادر ــد

بددا ر ـددزد ش د ه دده شددایان ی د ر ــ د
و آ شدددی نی د د ـدددخن و پدددی ر ــدددد
(آیتی88 :1346 ،و )89

درحال حاضر این اشعار بر دیوارها و سردر ایوانهای حن مزار دیده میشود:

م د ددن نشد د د ای ّا د ددین درگا د ددی هـ ن د دده

د د دده و بد د دده بید د ددر بید د دداره د ی دگیبددددددز ی

بد دده د ددا ـمید ددهی ـآ ـید ددن در ا د د وه ّرگد ددز

ـ گد د ددر ودد د د ـو یاید د دده دو بد د ددار د بدددددددز ی

ید دده

دده ددا الددای شدداا رـ بدده اکددی ددر بددز ی

دو ب د د ددار نم د د دده ـه د د ددا دو ب د د ددار در ب د د ددز ی

رـ د د دده در ـی د د ددن نـد د د د ا ه پدددددددر بدددددددز ی

ی د د ددا اطا د د ددهـی م ک د د ددف ی د د ددر بر د د ددات

مار د د د ب د د د د م د د د ر ص د د د ه و صدددددد ت

بخک د د دده

ّ ددر ددب دده ب ددرـی د د رـد د ه صددد ـت

ی دم

ی دم

دددهـی رـ اد د ـی آـید ددرـن در د د

رمد د د د د د د د د
ـ ر اب ا ـ

د د ددهـ گ د د دداّ
ادافت ــد

ا ذوـفش رـه وا ه ـدادـت ــد

امکانات رفاهی _ خدماتی
طرح جامع زیارتگاه در زمینی به مساحت  20هکتزار تهیزه و در حزال اجزرا مزیباشزد .در ایزن
طززرح سززاختمان جدیززد حززرم و مجتمزززع تجززاری و اقززامتی در جززوار زیارتگززاه تصزززویب و در
دس ززت اق ززدام اس ززت .در ززایین زیارتگ ززاه در محز زل ورودی س ززوی مس ززجدی بزززه مسزززاحت
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150مترمربزع جهزت اقامززه نمزاز بزرادران وخززواهران سزاخته شزده اسززت .از زایین دره تزا بززاوی
کوه که زیارتگاه بیبی زینب خاتون میباشد دهها له را باید طی نمود.
دو سالن جهت برگززاری مجزالر دارد .ایزن زیارتگزاه 29بزاب زایرسزرا20 ،کزانکر و همچنزین
30زایرسززرای شخصززی دارد .عززالوه بززر ایززن اهززالی روسززتا در ایززام خززا

تعززدادی چززادر در اطززراف

زیارتگززاه جهززت اسززکان زایززران نصززب مززینماینززد .تعززداد  5فروشززگاه اسززخگوی نیزززاز زایزززران
مززیباشززد .دفتززر آسززتانه بززهطززور شززبانه روز در تمززام ایززام سززال دایززر و آمززاده ارائززه خززدمات بززه زوار
و
میباشد .آشپزخانهای نسزبتا بززرگ نیازهزای خزتوپزز کاروانهزا را تزنمین مزیکنزد .آب مزورد نیزاز
و
زیارتگززاه از طریززپ لولززه کشززی روسززتا و تانکرهززای سززیار بززرآورده مززیشززود .کتابخان زۀ نسززبتا خززوبی
دارد .ج ززادۀ آس ززفالتۀ آن امکزززان تز ّ
ززردد بزززا وسزززیلۀ نقلی ززه را در ب ززاوترین نقطز زۀ کزززوه در محزززل حزززرم
امکززان ززذیر نم زوده اسززت .بززه دلیززل ازدحززام جمعیززت در بعضززی مواقززع بززه رغززم ایجززاد فضززاهای
مناسب مشکل سنگین ترافیک ایجاد میشود.
 4و ارتفزاع  3/5متزر بزا کاشزی و سیسزتم دفزع فاضزالب

کشتارگاهی ،بزه طزول  9و عزر
ساخته شده است تا ّزوار دامهای نذری خود را در آن محل ذبح کنند.

تعداد  70چشمه دستشزویی در سزه قسزمت زایین ،شزت زایرسزرا و نزدیزک حزرم ایجزاد
شده است .انبزار زیارتگزاه وسزایل ز یزادی ماننزد فزرش و ظزروف خزوراک پززی و غزذا خزوری و
تو را در اختیار زواری میگذارند که شب در آنجا بیتوته میکنند.
جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات



ندوی قر

الحسنه

ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات

شبستان



ایگاه مقاومت بسیج

ندارد
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امکانات
حن وحیاد

دارد /توضیحات

ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سیدحامد علوی

موقعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه واقززع درروسززتای کچ کنشززت از توابززع دهسززتان نهارجززان بخززش مززود شهرسززتان

سربیشززه مززیباشززد .ایززن زیارتگززاه در  59درجززه و  23دقیقززه طززول شززرقی و  32درجززه و 38

دقیقزه عزر

شزمالی و در ارتفزاع 2140متزری از سزطح در یزا قزرار دارد .چنشزت در فا زله 62

کیلومتری شهر سربیشه و  10کیلومتری زیارتگاه کاهی واقع است
بعضی معتقدند ،چنشزت بزر وزن بهشزت اسزت کزه در گذشزته بزه دلیزل خزوشآبوهزوا
بودن و داشتن میوههای فراوان و رودخانههای متعدد که از ز یزر درختزان مزیگذشزته اسزت و
شززباهت ای زن منطقززه بززه بهشززت ،گروه زی دامززدار ایززن نقطززه را بززه عنززوان محززل زنززدگی خززود
انتخززاب م زیکننززد و نززام ای زن منطقززه را بهشززت مززیگذارنززد ک زه بعززدها بززر ابززر گززذر زمززان بززه
چنشت تغییر نام میدهد.
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معرفی امامزاده
آنچه در ذیل بیان میشود نقل قولی است از مورخ مشهور علزیبن محمزد یاسزری مشزهور بزه
و
حسامی که وی از شا گردان مال محمدبن حسام خوسفی بوده و آیتی آن را عینا در بهارسزتان
آورده است:

در دوران خالفززت الطززایع هلل عبززدالکریم عباسززی ،الحامززد هلل علززوی درحززدود سززال
 400هجززری قم زری بززا گروهززی از مردمززان خانززدان خززود کززه از نوادگززان امززام ّ
محمززد

باقر؟ع؟ بودند و به ّ
باقریه شهرت داشتند از یهرب به ری و از آنجا به خراسان آمده و
ّ
در بعضی از نواحی خراسان اقامت گزیدنزد و مزدتی نگذشزته بزود بزه امیزد تنسزیر
دولتی علوی و برانداختن اساس دولت بنیعباس قیزام کردنزد .وقتزی ایزن خبزر بزه
«الطززایع هلل» رسززید ،سززرش احمززد را کززه لقززبش «القززادر بززاهلل» بززود و در آن زمززان بززر
خراسززان و مززاوراء ّ
النهززر حکومززت مززیکززرد ،دسززتور داد لشززکری بززرای نززابودی گززروه
الحامززد هلل علززوی فززراهم نمایززد .القززادر بززا سززپاهی بزززرگ بززرای جنززگ بززا آنززان بززه راه
افتادنززد .سززید حامززد علززوی وقتززی بززا اطززالع شززد بززه سززبب قلززت سززپاه راه فززرار بززه
کوههای قهستان را در پیش گرفت .با تعقیب و گریز سزرانجام در نزدیکزی چنشزت
سززپاه القززادر آنهززا را بززه محا ززره درآورد و نبردآغززاز شززد .کززوه و غززاربرای آنززان ماننززد
سنگری بود و از جانشان محافظت مینمود.
سپاهیان الحامد هلل از ناهگاهشان که همان غار بود ،بیرون میآمدنزد و در دشزت
با سپاه عباسی به مبارزه میپرداختند ،امزا چزون تعزداد سزپاهیان عباسزی بیشزتر از
هزار نفر بود و تعداد یاران الحامد بسزیار انزدک بزود ،در خزالل ایزن درگیریهزا «سزید
حامد» و دو فرزندش «قاسم»و «عبدالجلیل» به شهادت رسزیدند .بعزد از شزهادت
سید حامدّ ،
سید محمد معروف به «نقیب» به فرماندهی این گروه انتخاب شد .او
در آن غزار را بزا
به خاطر ترس از سپاه بنزیعبزاس اجسزاد را در غزار نهزان مزیکنزد و ک

سنگ و گل میبندد.
سید محمد بزرای اطفزال احسزاس خطزر مزیکنزد ،آنزان را بزا ّ
چون ّ
سزید نا زر فرزنزد دیگزر

سززید حامززد از راه خززور و خبززی

روان زۀ عربسززتان مززیکنززد .دسززت غیبززی و مززدد الهززی
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خداوند مددکارشان شزد و از چشزم دشزمن نهزان شزدند و سزپاهیان عباسزی هنگزامی

خبردار شدند ،که آنان از منطقۀ خبی

گذشته بودند .بزاقی افزراد هزم گزروه گزروه از کزوه

چنشت خار شدند و در کوهها و بیابانهای اطراف پراکنده شدند.

آیتی به نقل از حسامی در ادامه مینویسد:

در سنه  800هجری که در آن زمان چهار دسال بر این وقایع گذشته بزود ،سزیدی
بزرگوار که سیدمحمدمشعشع نام داشت با جمعزی از وویزت عربسزتان بزه قهسزتان
آمده و آن کهف (غار) را کشزف نمزود و جسزدها را بیزرون آورد و سزردابی پرداختزه و
آنها را در تابوت نهاده و در آن سزرداب مزدفون سزاخت .حسزامی مزینویسزد :وقتزی
که جسد را بیزرون آوردنزد سزرش برهنزه بزود و لزیکن بزدنش بزه لبزاس سزبز پوشزیده و
تعو یززذی بربززازوی همززایونش بسززته بززود .بززه همززان رسززم و نشززان کززه سززید محمززد
مشعشع از پیش خبر داده بود نام احبش را در آن تعویذنوشته یافتنزد و بالجملزه
ظهور این مزار از سنه هشتصد است( .آیتی )135 :1371

وزم بززه یززاد آوری اسززت کززه در کتززب انسززاب کسززی بززدین نززام معززروف نیسززت مگززر احمززدبن
محم ززدبن حم زززهبن محم ززدبن اسزززحپ فرزن ززد ام ززام جعف ززر ززادی؟ع؟ کزززه او را الحامزززد هلل
میگفتند و خیلی جلیل است و جدش اسحپ نیزملقب به المزؤتمن بزاهلل بزوده وبزا حضزرت
امام موسی کاظم؟ع؟ ازیک مادرنزد .در کتزاب عمزدم الطالزب فزی انسزاب آل ابزیطالزب وجزود
اعق ززاب الحام ززدهلل را در ری و اوود النا ززر لزززدین اهلل را در ن ززواحی اسزززفراین و هزززرات تنییزززد
مینماید __ اهلل العالم بحقایپ اومور.
بنیززاد پژوهشهززای آسززتان قززدس طززی نامزهای موضززوع سززید حامززد علززوی را ایززن گونززه اسززخ
مززیدهززد« :در طززول تززاریخ سززادات مختلفززی بززه قهسززتان مهززاجرت کردهانززد ،از جملززه سززادات
مهززاجر اسززماعیلی ،ز یززدی ،اشززتری ،مبرقعززی ،هززارونی و بززاقری هسززتند( ».سزززعیدزاده:1371 ،
)191 _197
بنززا بززه گفتززه علززیبن یاسززر حسززامی قهسززتانی مززورخ اواخززر عهززد گورکززانی ،امززامزاده سززید
حامززد علززوی و فرزنززدانش از سززادات بززاقری هسززتند در عهززد خالفززت الطززایع بززاهلل عباسززی
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( )363 _ 381سززید حامززد علززوی بززا گروهززی از خانززدانهایی کززه بززه باقر یززه معززروف بودنززد از
مدینه به ری و از آنجا به خراسان عزیمت کردند( .آیتی)61 :1371 ،

این نکته با مهاجرت فرزندان محمزدبن اسزحای المزؤتمنبن اومزام الصزادی؟ع؟ بزه ری

مطابقت میکند ( المجدی فی اونساب290 :؛ حاح اوخبار.)54 :

چندی نگذشت که آنان برای تنسیر دولت علوی و برانزداختن اسزاس دولزت عباسزی
و
قیام کردند __ وهمانگونه که قبال بیان شد __ اجسزاد ایزن شزهدا را بزدون کفزن در غزاری قزرار

دادند و خانوادههای ایشان را ازطریپ خور و خبی

(آیتی)61 :1371 ،

به خوزستان و عربستان منتقزل کردنزد.

در سال  800قمری سید محمد مشعشع با جمعی به قهستان آمد و اجساد سید حامد و

دو فرزندش را از غار بیرون آورد و سردابی بنا کرد و آنها را مزدفون سزاخت و بزر آن بقعزهای بنزا
نهززاد و مززرد ززالحی را کززه همززراه او بززود بززه نززام درو یززش حسززین ،خززادم آنجززا کززرد و خززود بززه

خوزستان بازگشت( .آیتی135 :1371 ،؛ تاریخ مشعشعیان.)10 :

آیتززی معتقداسززت احمززدبن محمززدبن حمزززهبن محمززدبن اسززحای المززؤتمنبن اومززام

الصز ززادی را الحامززززد هلل مززززیگفتهانززززد کززززه انسز ززانی جلیززززل و سززززرش احمزززززد ملقزززززب بزززززه
«النا ززر لزززدین اهلل» ب ززوده اس ززت .کزززه از ایزززن الق ززاب رایح ززه خالف ززت استشزززمام مزززیشزززود.

(آیتی1371 ،

)63

اگر سید حامد علوی همان احمدبن محمزدبن حمززه باشزد ،شزهادت او بایزد در حزدود

300قمززری اتفززای افتززاده باشززد و چززون نسززابین هرنسززل را حززدود سززی سززال مززیداننززد ،بززراین

اسززاس امززامزاده یززاد شززده بززا ززنج واسززطه بززه امززام ززادی؟ع؟ (شززهادت امززام ززادی 136

قمری) میرسد .همچنین با توجه به این که حسامی اکثر مطالب کتزاب مززارش را از تزاریخ
«روبختزی قهسززتانی» کزه در حززدود 400قمزری نوشززته شزده برگرفتززه اسزت (سززعیدزاده1371 ،

 )51نمیتوان نظریات او را مردود دانست .همچنین اشعاری کزه ابزن حسزام خوسزفی (875
قمری) شاعر معروف خراسان جنوبی به همراه عدهای ازبزرگزان خوسزف و نزواحی مجزاور بزه
روستای چنشت رفته و یک هفته برای زیارت در آنجا توقف نموده میتواند دلیزل دیگزری بزر

واقعیت این مزار باشد.
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شجرهنامه
برابززر اسززتعالم در یززافتی از بنیززاد پژوهشهززای اسززالمی آسززتان قززدس رضززوی کززه بززه اسززتناد
منابعی همچون .الشجرم المبارکه 109 ،76؛ المجدی فی اونساب290 :؛ عمدم الطالزب195 :؛
سز ززرا اونسز ززاب87 :؛ الفخز ززری فز ززی اونسز ززاب26 :؛ الز ززرو

217_ 218؛

المعطز ززار،3 :

بهارسززتان آیتززی63 :؛ نسززب احمززد (الحامززد هلل) بززا چهززار واسززطه بززه امززام جعفززر ززادی؟ع؟
میرسد:

احمززززد (الحامززززد هلل)بززززن محمززززدبن الحمزززززه (ابززززو یعلی)بن محمززززد (الحجززززاز ی

الصوفی)بن اسحای المؤتمنبن امام ادی؟ع؟

زیارتگاه در یاد کرد شاعران محلی
 .1محمدبن حسام خوسفی شاعرقرن نهم هجری قمری به اتفای عدهای از بزرگان به زیزارت
آمد و ر از یک هفته توقف مهنوی زیارتنامزهای سزرود کزه ایزن ابیزات دردیزوان اشزعارش در
تقدیم به آستان مبارک سیدحامدعلوی میباشد:
د د ددن وص د د ددا ـرو د د دداد

و د د ددا ـرخ د د ددق یرو د د ددع باراوددددددداد

و د د ددار ـ

د ددایی ا د د ن گد ددا مکد ددگین مو د ددر

د د د ددار م د د د ددر مک د د د ددگین پیا دددددددددر

د ودی د د د ددا رد ید د د د ددان ب د د د دداب
الد ددب ـآ شید دده ودد د

د دداه الا د ددان

بر ـوفدش ه اکدیـ ده و ادرـب
آ م د د ددن بکد د د د شهی

درد ا دددددددان

در گ د د د د د ا مود د د د ددا بد د د د دداآ د د د د ددرده

یدد د ددارت امدد د ددهـی نبدد د دداآ ددددددددرده

ـ د د د دداد م د د د ددا رـ

ـ دد دداد مددددددا رـ

ا د د د ددای باکد د د د د

بد دده شند ددی ن ند دده بود دده ـآ آگد ددا ی

واضدد ددای ا کد د د

الهید د دده نمد د دده در ـو د د ددار مددددددزـ ی
(دیوان محمدبن حسام خوسفی:

)455

قصیدۀ دیگری از سرودههای محمدبن حسام در بیان امامزاده سید حامد علوی:
ـی پر د د د د د د د د وا د د ددا م د د د د ا

ی ی د د ددا

ـ رـج مد د ددهش

د د د م د د ددابی ـوریددددددا
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شد ددایه د دده وش د د ان وـید ددای ـد ددرمه گ د د ن

ـآ د د ددا نـ د د د ان د د د ـد د دداآ ه یددددددا

م د ددهیاّای شد دداع واد ددا د د م دّ د دده

ّددر ص د دهه مکددا ا

رشددیه رـ ضددیا

دآدی د د دده ن د د دداو ب د د دده ّ گ د د دداه رگ د د ددیی

اد ن ـددامیی آ ددا

گ ی ددده س د د

د دده

د د بد دده ب دددامر ّا د د

ـی ف رد د د د د ـد د د د د ر گ هـد د د د د رـد د د د د

گ ی ه صدادج ــد

د ـوددزـی یایددا
در ـیدن مد

گ ییدا

ـی ـ د د ددیو وضد د د د ااد د ددن نرـی ـی یدددددددا

ـصدددداو ادددا الـدددر وادددا د د یا ددده

ـ ددهر شجدداو د ـو باا ه دده ـآ شیددا

م ددا ی د ب دده و د د د د ی د د ددرد ـی ددی

ـرند ددددییی ال
واددددددا م بیدددددددا

ط د د د د ال ـ مرمد د د دده د د ددد گ د دد ددیو رش د د ددد گان
ـ ن د ددار وضد د د د د د مگ د ددر نن د دده سد د د
شجد ددا ـ گد ددر ط د د ـ شد ددییی شد ددره

الوـر مکدددد دددداه د ددد ددد مکدددد دددداّیر ـوریدددددددددا

یددد دددا ووادددد د

د د د ـ د د د ها شی ید د ددر هـ د ددده آ ب یددددددا

د دده

ب ددا نو دی دده و ب دده و دداو د د ددرد ـی ددی

یددددا ـد الدددیهی یوض د د
ش ال د ددد ـ ر بی د د د

شس د د

و ا یددددا

رو د د د ی شا یددددددا

اد د ن م ددن شس دداو ددار آ ددار د د مد د

ی

ی د د ه ـردسد دداو د ددان یسد ددیرـ شسددددابیا

م د ددا رـ م د د د دـر د دده در ب ـد د د ان

دد ددا

د د د کددددن ه گیدددددا

ی دددا ال
رو مد ددن م د د ـد ددد ــ د د جم
ال
ی د دددا رو ب د ددده ی ی د دددا و ا د دددا موهـد دد د
یددا رو بدده ددا

د ی مویاددان ش ددر

یددا رو بدده شسددن ـددیرت الا ددان و رــ د ان
ید د ددا رو بد د ددهین مود د دداه د د ددییی و مود د ددیی نن
ـب د د ددن شس د د دداه رـ ب د د دده اید د د د

گ د د ددا دـر

بد دداآـر ـ د ددیو مامدد د

اـدد ددددداع ددد ددددهـسیا و و ال ددد ددددا د اسیددددددددا
یددا

ا جددا دده ددر د دده د ـن بددرد و د
ال
یدددددا رو بد ددده نبد دددی ی م د د د ای ـصددددد یا
یددا رو بدده ـدد ر و دد
ا ددهر مودداه

و وددد ـی ـ ویدددا

دده موددیی ــددد

رـضدددیا

ـآ د د د ددر ش د د ددواوت و دید د د د ـن ـشدددددددویا

(محمدبن حسام خوسفی:1366 ،

243 ،242و )455

 / 222وارثان عترت

امکانات رفاهی _ خدماتی
از جاذبههای این زیارتگاه طبیعت جالزب و زیبزای کوهسزتانی و راه زعب العبزور آن مزیباشزد.
آب مورد نیاز از طریپ چشمه و با ذخیره در تانکر و از طریپ لولزه کشزی آب روسزتا تزنمین مزیشزود.
تعززداد 10چشززمه سززرویر بهداشززتی دارد و  3اتززای زایرسززرا ،تعززدادی آوچیززپ کزززه در شزززناخت
آیینها و خصو یات مردم برای هر گردشگری میتواند جالب باشد.
جدول ذیل امکانات موجود این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



روای



شبستان
حن وحیاد




سردر



کتابخانه
ارکینگ




کشتارگاه



الحسنه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
زیارتگززاه حض ززرت ابوالفض ززل؟ع؟ در  59درج ززه و  14دقیقزززه طززول و  33درجزززه و  17دقیقزززه
عززر

جغرافیززایی واقززع در روسززتای نززره سززنگ دهسززتان مززؤمن آبززاد بخززش مرکزززی ودر 18

کیلومتری شهر سربیشه و در حاشیه جاده اسزدیه _ سربیشزه قزرار دارد .چزون ایزن زیارتگزاه بزر
بلندی واقع شده از مسافت دور دیده میشود( .هاشمی زاده)58 :1384 ،

پیدایش زیارتگاه
آنچززه س زینه بززه س زینه از نسززلهززای قبززل منتقززل شززده ،آن اسززت کززه پیرمززردی نابینززا حززدود
دویست سال پیش در بین راه زیر بوته هوم میخوابد .سیدی را در خواب مزیبینزد کزه بزه او
فرمان میدهد در محلی به نام کازه حمزه ،سنگ بزرگی اسزت و مزیبایزد درآنجزا زیارتگزاهی
بنزا کنزد .او زر از بیززداری بزا جسزتو جززوی ز یزاد مکزان مززورد نظزر را پیزدا مززیکنزد .ایزن فززرد
معتقزد بزود کزه سززید مزورد نظزر حضززرت ابزو الفضزل؟ع؟ بززوده اسزت .تزا مززدتها مزردم بزه قصززد
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تبززرک قطعززات شکسززته شززدۀ سززنگها را بززا خززود مززیبردنززد .بززه مززرور زمززان ایززن مکززان بززه
جایگاهی مقدس تبدیل میشود و ذیرای تعداد ز یادی زایر میگردد.

امکانات خدماتی _ رفاهی
زیارتگاه حضرت ابوالفضل؟ع؟ دارای نج زایر سرا با امکانات محدود شزامل فزرش ،چزرا و
ظروف خوراک پزی میباشد.
جدول ذیل امکانات این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی

الحسنه

ندارد
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امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات

روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



سردر
گنبد



وضو خانه



دارد /توضیحات

سرویر بهداشتی

ندارد



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

مجتمع فرهنگی مذهبی گلبانگ

موقعیت جغرافیایی
زیارتگاه گلبانگ واقع در روستای برکوه از توابع دهستان مؤمن آبزاد بخزش مرکززی شهرسزتان
سربیشه در  59درجه  32دقیقه طول شرقی و  32درجه و  32دقیقه عزر

شزمالی قزرار دارد

و ارتفززاع آن از سززطح در یززا  1840متززر قززرار دارد .ایززن زیارتگززاه در دامنززه کززوه اسززت و تززا شززهر
سربیشه  7کیلومتر فا له دارد.

پیدایش زیارتگاه
در ایززن محززل کسززی مززدفون نیسززت و جززای قبززری هززم وجززود نززدارد و پیززدایش آن مربززود بززه
داستانی است که میگویند هنگامی که ازبکها برای غارت و چپزاول بزه ایزن روسزتا حملزه
کردند ،شخصی ناشناس بر باوی تخته سنگی که اکنزون زیارتگزاه اسزت مزیایسزتد و فریزاد
مزیزنزد« .یززا گلبانزگ خراسززان مزا را از شززر دشزمنان حفززظ کزن» .بززه محزض ایززن نزدا نا گهززان
زمین دهان باز میکند و همۀ غارتگران در زمین فرو میروند.
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باور دیگری که در بین مردم منطقه وجود دارد این است :در جنگی که بین مزردم و افزراد
ظززالم رخ مززیدهززد از مکزان کنززونی زیارتگززاه نززور ی سززاطع شززده و نززوایی شززنیده مززیشززود کززه
مردم به آنجا نزاه مزیبرنزد و از شزر دشزمن ایمزن مزیگردنزد .براسزاس همزین داسزتانها مزردم
و
ایزززن مکززان را مقزززدس شززمرده و بززه ز یززارت آن مززیرونززد و بنززایی بززرآن سززاختهاند .غالبزززا از
روسززتاهای شورسززتان ،حززاجی آبززاد و برکززوه بززه ز یززارت ایززن محززل مززیآینززد و بززه قصززد تبززرک
دستی بر تخته سنگ آن میکشند و بر ورت خود میمالند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد.
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



تلفن



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



بری





سردر
گنبد

آب شرب





امامزاده شاه سلطان بیدار دهیک

موقعیت جغرافیایی
ایزززن روس ززتا تززابع دهس ززتان غینززاب بخ ززش مرک زززی شهرس ززتان سربیش ززه م ززیباشزززد و در 35
کیلومتری شری سربیشه قرار دارد .اغلب مزردم روسزتا از طایفزه عشزایری بهلزولی مزیباشزند.
شزغل آنهززا دامزداری و زرشززک کزاری اسززت .حزدود  35خززانوار در ایزن محززل حضزور مسززتمر
دارند و بقیه جمعیت مهاجرت نمودهاند و در برخی ایام از این محل بازدید میکنند.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد.
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



ندوی قر

الحسنه



ایوان

مجتمع فرهنگی



روای

سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



شبستان



حن وحیاد



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

سردر
گنبد

ارکینگ

آب شرب
بری








 شهید بارانی

 در حال
ساخت

گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید محمد معروف به پیر سبز پوش ماهیرود

موقعیت جغرافیایی
م ززاهیرود ت ززابع دهسزززتان درح ،بخ ززش درح ،شهرسزززتان سربیشزززه م ززیباشزززد کزززه در طزززول
جغرافیایی  60درجه و  41دقیقزه شزرقی و عزر

جغرافیزایی  32درجزه و  12دقیقزه شزمالی و

در ارتفاع 1190متری از سطح در یا واقع شده است .موقعیت آن درهای و کوهسزتانی بزوده کزه
بززا سربیشززه  120کیلززومتر فا ززله دارد .مزززار مززاهیرود معززروف بززه مزززار پیززر سززبز پززوش در جززوار
جاده ترانزیتی مرز قزرار گرفتزه اسزت کزه در زورت بهسزازی مزیتوانزد مزورد توجزه گردشزگری
قرار گیرد.
ریشهیابی نام
درح در ا ل دره بزوده اسزت ز یزرا قنزات آن از زایین دو کزوه خزار مزیشزود و بعزدها بزه درح
مشهور شده است .البته برخزی هزم معتقدنزد درح برگرفتزه از دره و او کزه مخفزف همزان دره
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آب بوده گرفته شزده اسزت .بعضزی هزم درح را برگرفتزه از محلزی دانسزتهاند کزه دو راه از هزم
جدا میشود.
مستوفی مورخ میگوید« :قلعزه دره حصزاری محکزم اسزت و بزرو چشزمه آب جزاری و بزر
باوی آن قلعهای هست».
آیتی آن را از مضافات مؤمن آباد و آخر وویزت قهسزتان دانسزته کزه بزه افغانسزتان منتهزی
مززیشززود .یززاقوت حمززوی آن را شززهری دانسززته کززه مززابین هززرات و سیسززتان و آخززرین عمززال
هرات اسزت و تزا اسزفزار سزه مرحلزه و از آنجزا تزا دره دو مرحلزه راه اسزت .امیزر عبزاس درهزی
ام یر و سپهبد رشیدی بوده است که در نیمه قزرن زنجم هجزری در دوران حکومزت غزنویزان
از ط ززرف آن ززان ب ززر منطقزززه ام ززارت داش ززته اس ززت( .بهارس ززتان )175 :ش ززهر قزززدیمی آن کزززه بزززه
شززهرکوهک یززا شززهرکوه کوچززک نززام داشززته در محززل قلعززه بسززتانگاه محلززی بززرای راهزنززی
معروف به قلندرشاه بوده است.

امکانات رفاهی _ خدماتی

و
اخیرا سه اتای به ورت قوسی با آجزر درحزال سزاخت مزیباشزد و یکزی از اتایهزا بزه عنزوان
منزل خادم مورد استفاده است.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار

ندارد


مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



سردر

زایر سرا
الحسنه

 تعداد  3اتای
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امکانات

دارد /توضیحات

دارد /توضیحات

ندارد

ندارد

امکانات

گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سید عبداهلل نوده علیا

موقعیت جغرافیایی
این روستا تابع دهستان ونزو ،بخزش درح شهرسزتان سربیشزه مزیباشزد .کزه در موقعیزت 60
درجه و  27دقیقه طول شرقی و  32درجه و  30دقیقه عر

شمالی و در فا زله  50کیلزومتر

شمال غربی درح و  135کیلومتری شری سربیشه قرار دارد.

پیشینۀ تاریخی مزار
آنچه مطلعان محلی از گذشتگان نقل میکنند همین است که این نام و همین سزاختمان
از گذشتههای دور وجود داشته است.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن



سردر

الحسنه





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

فصل هشتم
شهرستان فردوس

آشنایی با شهرستان فردوس

اوضاع جغرافیایی
شهرستان فردوس در شمال غرب استان خراسان جنزوبی واقزع شزده اسزت .ایزن شهرسزتان
بین  33درجه و  21دقیقه تا  34درجه و  21دقیقه عر

شمالی و  57درجزه و  33دقیقزه تزا

 58درجه و  28دقیقزه طزول شزرقی قزرار دارد .مسزاحت ایزن شهرسزتان  4103کیلزومتر مربزع و
جمعیت آن در سرشماری 90تعداد  41هززار و  194نفزر بزوده اسزت .شهرسزتان فزردوس دارای
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1بخزش مرکزززی2 ،شزهر فززردوس و اسزالمیه و 3دهسززتان بزه نززامهزای حومززه ،باغسزتان و بززرون
مززیباشززد .مرکززز ایززن شهرسززتان شززهر تززاریخی فززردوس اسززت کززه از مرکززز اسززتان  195کیلززومتر
فا له دارد.
شهرستان فردوس ،عالوه بر تولید زعفران یکزی از تولیدکننزدگان عمزده انزار ایزران اسزت.
میزان تولید ساونه انار این شهرستان ،به  30هزار تن مزیرسزد هشزتاد در زد انزار شهرسزتان
فزردوس بزه کشزورهای حاشزیه خلزیج فززارس ،کزره جنزوبی و دیگزر کشزورها زادر میشززود .از
نظززر می زززان تولیزززد ان ززار ،شهرسزززتان فززردوس ززر از شهرسزززتانهای س ززاوه و نیریزززز ،سزززومین
شهرستان تولیدکننده انار ایران است.

پیشینۀ تاریخی
اینکه تون [فردوس] چه زمانی بنا شده است بزه درسزتی مشزخ نیسزت ولزی آنچزه مسزلم
و
میباشد تزون از شزهرهای تزاریخی خراسزان جنزوبی مزیباشزد و احتمزاو قزدمت آن بزه عصزر
کیخسرو باز میگزردد .نشزانههای اسزتقرار انسزان در سزمت جنزوب تپزه خنچزه شزهر فزردوس
حکایززت از سززابقهای چهززارهزار سززاله یعنززی دوران مفززر دارد .همچنززین از محوطززه سززرتخت
باغستان به عنوان سایتی نوسنگی میتوان نام برد .شهرتاریخی تون ازجمله شزهرهای اوایزل
دوره اسالمی محسزوب مزیشزودکه بافزت شزهری همچزون کهنزدژ ،شارسزتان و حصزار و بزارو
داشته است.
مززردم شززهر تززون در حملززه مغززول قتززل عززام شززدند بززه طززوری کززه از کشززتهها شززته و تپززه
ساخته شد و برروی آن تپه ،تخزت هال کوخزان را قزرار دادنزد .ایزن تپزه کزه بزه «تخزت هال کزو»
معروف است تا چندی قبل در نزدیکی خندی فردوس باقی بود.
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منابع
 -اطالعات فرمانداری شهرستان فردوس

 میرزا خانلرخان ،اعتصام الملک ،سفرنامه میرزاخانلرخان ،به کوشش منوچهر محمزدی،چا خانه فردوسی ،تهران.1351 ،

 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب بزززه کوشززش محمزززد دبیززر سزززیاقی ،انتشزززاراتحدیث امروز ،قزوین.1381 ،

 نا رخسززرو ،قبادیززانی ،سززفرنامه نا ززر خسززرو ،بزززه کوشززش محمددبیرسزززیاقی ،دانشزززگاهتهران ،تهران.1370 ،

 یززاحقی ،محمززدجعفر ،و خدیجززه بززوذرجمهری ،فززردوس /تززون ،انتشززارات آسززتان قززدسرضوی ،مشهد.1374 ،

امامزادگان سلطان محمد و ابراهیم؟امهع؟

موقعیت جغرافیایی
بارگززاه امامزادگززان سززلطان محمززد و سززلطان ابززراهیم واقززع در شززهر باسززتانی تززون و در فا ززله
انززدکی از مسززجد جززامع و در جززوار ایززن بزرگززراه باعززث جززذب مسززافران ز یززادی مززیشززود و بززه
لحاس اهمیت تاریخی بنا در فهرست آبار ملی کشور به ببت رسیده است.

معرفی امامزادگان
برابر اعالم گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضزوی اسزکندربیگ منشزی
ذیزل وقزایع سززال  1038هجزری از ایزن امززامزاده یزاد مزیکنززد( .تزاریخ عزالم آرای عباسززی،3 :

 )1643همچنین میرزا خانلرخان اعتصام الملزک بزه سزال  1294در دوره نا زرالدین شزاه در
سفر به تون در سفرنامهاش مینویسد:
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در شز ززهر تز ززون بقع ز زهای هسز ززت کزززه در آن دو امزززامزاده از اوود حضز ززرت موسززززیبن
جعفر؟ع؟ مدفوناند .بر فراز بقعه گنبدی قرار دارد که بلندی آن از سطح بزام  7متزر
است .در گذشته در زیر بقعه امامزاده سردابهای قرار داشت که به هنگام بازسازی
به آن برخورد گردید و قسمتی از آن را خراب کردنزد و قسزمتی هنزوز بزاقی اسزت .در
ایززن سززردابه بعضززی از اجسززاد را نگهززداری مززیکردنززد تززا براسززاس و ززیت آنهززا ،در
زمززان حرکززت کززاروان بززه حجززاز یززا کززربال بززا خززود ببرنززد( .سززفرنامه میززرزا خانلرخززان،
اعتصام الملک)259 :

محمد معصوم شیرازی متوفی به سال 1344هجری نیز میگوید:
در میان قلعه بقعه امامزادهای است نامش سلطان محمد و دیگری میگویند نواده
حضرت رضا؟ع؟ میباشد( .طرایپ الحقایپ)715 :3 ،

با توجه به این موارد احتمال دارد که این دو بزرگوار از اعقاب امام موسیکاظم؟ع؟ باشند.

ساختمان زیارتگاه
باستان شناسان میرا

فرهنگی و گردشگری ایزن بنزا را مر بزود بزه دوره تیموریزان مزیداننزد.

موسززیو آنززدره گززدار معمززار وباسززتان شززناس فرانسززوی کززه درسززال  1305شمسززی از فززردوس
بازدید کرده است آن را به دوره تیموریان نسبت میدهد.

کتیبهها
در چززوبی ورودی بقعززه کززه بززر دماغززه دو لنگززه آن ایززن دو بیززت آمززده
 .1بززه اسززتناد اشززعار بززاوی ک

است ،تاریخ ساخت درها مربود به  984هجری و توسر استاد حا علی کاشی میباشد:
شاو

اش ـین درا و ص و ـا

گ د د دده د د دده دـد ـ اد د دداه ــ د د د اد در و ال د دد د

ـآ ی ـدو دـ د د د ـآ پیر دددددرد وسددددد ی
ددا ی بددرـی

گ د « :بگکددا[ی] در و ال د »

با محاسبه حروف ابجد «بگشا در جنزت» تزاریخ سزاخت آن سزال  984هجزری قمزری بزوده
است .از اشعار گنبزد چنزین مسزتفاد مزیشزود کزه ایزن قسزمت از سزاختمان مربزود بزه دوره
شاه اسماعیل میباشد( .بناهای آرامگاهی198 :؛ نوغزانی ،احمزد« ،آبزار تزاریخی شزهر فزردوس» ،نشزریه

مشکوم ،ش  ،17سال 193 :1366؛ فردوس ،تون)71 :
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 .2بر کتیبهای که در داخل ایوان پهلوی درب بقعه نصب شده است ایزن ابیزات بزا خطزود
برجسته از دوره فویه ودر عصر شاه اسماعیل فوی میباشد:
مااد د د د د ددر ر د د د د د ددا شد د د د د ددا ــد د د د د دداا یا
ا ددده بیسد د

واادددار ـآ ّجدددرت شددده

د دده بد دده دد د ن ـرشد دداار بخکدد د
ّسد د د د د

ـمی د د د دده د د د ددز اید د د د د

یا دد د
ش د د د ددا

دد دده بد د دده د د د ن ّدد ددر دد دده ـرشد د دداار د ددده

ن د د د د ددار مد د د د ددهرت یدددددددددددزدـن

ـدد د د د د

ب د د د دده ی د د د ددق ش د د د ددرت ـددددددددد دان
ـآ ب د د د د د د د ددرـی د د د د د د د ددرـ د یکدددددددددددددددددان
د د د د ن بد د د دداآ گد ددددددردد نبددددددددادـن

م دددد

بد د د دداد ،در رو د د د د

د د دددهـی واددددددددان

میرزا خانلرخان که در دوره نا رالدین شاه از فردوس گذشته از این کتیبزه یزاد کزرده اسزت.
(تاریخ فردوس)41 :

 .3در ایززوان ایززن امامزادگززان سززنگ لززوحی مربززود بززه عصرشززاه اسززماعیل و بززه سززال 924
هجززری زمززان بازسززازی ایززن بقززاع متبرکززه مززیباشززد کززه بززا خطزی میانززه بلززث ونسززخ اشززعاری
بدین شرح ،بر آن کنده شده است:

شد د د د دده دید د د د ددن

شدد ددا دد دداری ال دد ددا مادد ددهی شددددددان

در آمد د د د ددان د د د د ددهـر

بد د د د د ددر اد د د د د ددا ـساد د د د د دده مو د د د د د د ه

دـد ـآ دید د ددن و دـد و د د دده کدددددددان

ـم د د د ددیی

می د د ددر و امددددددان

ب د د د ددهۀ ـو ش د د د دداان ّ د د د د د

ماا د د د ددر ر د د د ددا ش د د د ددا ــ د د د دداا یا
شد د دداع ود د ددین شید د دده ی ـ یو دد د د
ش د د د ددرت شد د د ددق ب د د د د د گد د د ددهدـرش

اد د ددا ر ـوـ د د د
ـد د د د

ن د د د ددار مد د د ددهرت یددددددددزدـن

ددرد وش ددن وا ددان ددرـن بددده دددرـن
د دده برـ د ددهـ

خد ددی ارویدددددان

ا د دده بیس د د

وااد ددار ـآ ّجد ددرت

ش دده ب دده ی ددق ش ددرت ـددد دان

دده ب دده شناد د

ـمی ددر و ا ددهۀ م د د

نن ا د د د ددر بسد د د د د ش د د د دده مدددددددددردـن

ا د د د دده ـرا د د د د د

ا د د د ددا ر شی د د د ددهر

ـدد ددر ـ بد د دداو دیدد ددن ـ د د د هو بی د د د

م د د د ددع ود د د د د د وم د د د ددهوۀ ـ یدددددددددان
شندد د د ددی رمد د د د د د ـآ ر ـشسددددددددددان
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یا دد

ـآ بد د د د د د ددرـی د د د د د د ددرـ د یکددددددددددددددان

دده بدده دد ن ـرشدداار بخکدد

بخکد د د د ددیه

صد د د د ددهم د د د د ددرج شد د د د ددا وـمددددددددددان

د د د دده دگد د د ددر ّد د د ددر د د د دده ـرشد د د دداار ه

دد ددهـی واددددددان

بد د د د ددا اد د د د دداه دد د د د د ـبو
ّسد د د د

ـمی د د دده د د ددز اید د د د

ش د د ددا

م ددد

ددددد ن

بد د د ددا د د د د بد د د دداد ونن وا یددددددددهـن

د د د د د ددهـ ب د د د د د د د وا ید د د د د دده

مددددددرنن

ش د د د د ددرت وـر د د د د د وفی د د د د د
د ال د د د د د ددا

بد د دداد ،در رو د د د

د د د ن بد د دداآ گد د ددردد ،نبددددددادـن

ید د ددارو ـآ

د د ددا وشرم د د د

(جوادی _ مهدیزاده)44 :1387 ،

ایام زیارت
بززه دلیززل موقعیززت مکززانی شززهرفردوس کززه برمسززیر راههززای ارتبززاطی زایززران مشهدالرضززا؟ع؟
قززراردارد ،ززذیرای خیززل عظیمززی از مسززافران مززیباشززد .بارگ زاه امامزادگززان سززلطان محمززد و
سزززلطان ابزززراهیم از مه زززمتزززرین مکزززانه زززای ز یزززارتی شهرس زززتان فزززردوس بززززوده کززززه درایززززام
تاسوعاوعاشورا ومراسم نخل گردانی ودهۀ فاطمیه مراسم عزاداری با شرکت اقشزار مختلزف
مردم برگزار میگردد ،به طوری که در مراسم ایام محزرم حزدود  2هززار نفزر بزرای بر زایی مراسزم
عزاداری به این مکان مقدس مشرف میشوند .بیشتر زایران بارگاه قدس رضوی کزه از مسزیر
اسززتانهززای خراسززان جنززوبی بززه مشززهد مقززدس سززفر مززیکننززد بززه ز یززارت ایززن دو امززامزاده
مشرف میشوند.
برگزاری نماز جماعت ،تهیه و توزیع بروشور بزه مناسزبتهای مزذهبی ،برگززاری مسزابقات بزه
مناسبتهای مختلف ،برگززاری جلسزات محفزل انزر بزا قزرآن شزامل قرائزت ،تزالوت و تجویزد،
برگزاری مراسم سوگواری در ایام عزاداری ،برگزاری مراسم اعیاد و مناسزبتهای شزاد و جشزنهزا،
ّ
برگ زززاری مراس ززم تحوی ززل س ززال ،برگ زززاری مراس ززم ادعی ززه در ای ززام مختل ززف ،بهزززره گیزززری از خزززدام
افتخاری در ایام خا

ازدیگر اقدامات فرهنگی این بقاع میباشد.
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موقوفات امامزادگان فردوس
ردیف

نوع رقبه

آدرس رقبه

شماره پال ک

1

یک فنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

2

دوفنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

3

چهار فنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

4

دوفنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

5

یک فنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

6

نج فنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

7

ده فنجان آب

قنات بلده

یک ا لی

8

زمین مزروعی آبی

اراضی خداوندی فردوس

 366و 21

9

زمین تبدیل به احسن شده

منازل مسکونی سعد آباد

353

10

نجاه وسه فنجان آب

سعد آباد فردوس

دو ا لی

11

زمین بایر

جنب امامزاده

232

12

زمین مزروعی آبی دو ونیم جریب

بلده فردوس

3288

منخذ :اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان فردوس

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه

ندارد



ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات

شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



سردر
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امکانات

دارد /توضیحات

گنبد



ندارد

امکانات
منزل خادم

گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه



فروشگاه

ارکینگ

آبدارخانه



کشتارگاه

دارد /توضیحات



ندارد






آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزادگان سلطان احمد وسلطان ابوالحسن

موقعیت جغرافیایی
زیارتگ ززاه امامزادگزززان س ززلطان احمزززد وس ززلطان ابوالحسزززن در روسزززتای مهویزززد ،دهسزززتان
باغسزتان از توابززع بخززش مرکززی شهرسززتان فززردوس و در فا زله  30کیلززومتری شززمال شززرقی
شززهر فززردوس واقززع اسززت .ایززن محززل یکززی از خززوش آب و هززواترین نقززاد شهرسززتان و یززک
منطقه گردشگری است .مسجد جامع ،قلعه ،غار ،سد ،ودره سرسبز درختان گزردو زایزران و
گردشگران زیادی را به سوی خود جذب نموده است.
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موقوفات سلطان احمد
کد رقبه

نوع رقبه

آدرس رقبه

شماره پال ک

1

نج دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

2

نیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

3

یک ونیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

4

یک ونیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

5

یک دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

6

یک دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

7

نیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

8

یک دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

9

نیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

10

نیم دانگ آب واراضی

روستای مهوید

 .101ا لی

11

شش دانگ آب واراضی

کالته برکی مهوید

 .101ا لی

12

شش دانگ آب واراضی

کالته برکی مهوید

 .101ا لی

13

آب واراضی

کالته خندان مهوید

 .101ا لی

روستای سنو مهوید

 .101ا لی

روستای مهوید

 343فرعی از 101

14
15

یک قطعه زمین و  9ا له
درخت

بقعه یکباب
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



دفتر هینت امنا



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن همراه



گلدسته





کتابخانه



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

مزار سلطان ابوالحسن

زیارتگززاه امززامزاده ابوالحسززن؟ع؟ در شززت درهای از بافززت قززدیمی روسززتا و در فا ززله یززک
کیل ززومتری ش ززری زیارتگ ززاه س ززلطان احم ززد واق ززع اس ززت .ای ززن بن ززا در ززای کزززوه بزززوده و یزززک
سززاختمان کوچ زک دارد ک زه قبززر امززامزاده توسززر ی زک چهززار طززاقی احاطززه مززیشززود و ورودی
ا ززلی از داخززل محوطززه بززه بقعززه راه دارد .قبززل از ایززن ایززوان بززه بقعززه ا ززلی راه داشززته و در
حال حاضر بسته است و یک ورودی فرعی از جبهزه شزرقی بزاز کزردهانزد .بزرای حفاظزت بنزا
سقف آن با قیرگونی پوشیده شده است .زیارتگاه سلطان ابو الحسن فاقزد هرگونزه امکانزات
رفاهی خدماتی میباشد.

امامزاده میر افضل

موقعیت جغرافیایی
روسززتای امرودکززان از توابززع دهسززتان باغسززتان بخززش مرکزززی شهرسززتان فززردوس مززیباشززد کززه در
عززر

جغرافیززایی  34درجززه و  13دقیقززه شززمالی و در طززول جغرافیززایی  58درجززه و  20دقیقززه

شززرقی ودر  35کیلززومتری شززمال شززری شززهر فززردوس ودر ارتفززاع 1940متززری از سززطح دریززا واقززع
است .امرودکان در دامنه بلندترین قلزه ایزن محزل بزه نزام کوههزای زرد مزیباشزد .کزه  2550متزر از
سطح دریا ارتفزاع دارد ایزن روسزتا در گذشزته در مسزیر ارتبزاطی فزردوس بزه گنابزاد قزرار داشزت و از
اهمیت زیادی برخزوردار بزود .علزت نامگزذاری آن بزه امرودکزان بزه دلیزل کثزرت درختزان گالبزی و
اشتهار تولید زیاد امرود یا گالبی بوده ولذا به کان یا معدن امرود معروف شزد .برخزی هزم معتقدنزد
که چون شکل کوه همانند امزرود مزیباشزد ،روسزتا را بزه امزرود کزوه نامیدهانزد و هنزوز هزم نزام امزرود
کززوه در منطقززه بززاقی اسززت .دو چنززار قطززور بززا قززدمت ز یززاد در جززوار زیارتگززاه و در ززد بززاویی از
سززادات روسززتا جززای تنمززل دارد کززه شززاید بززا ایززن بقعززه پیونززد تززاریخی داشززته باشززند .در کنززار
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زیارتگاه استخر قنزات و تعزدادی درختزان چنزار کهنسزال و با هزای اطزراف زیارتگزاه چشزم انزداز
جالبی ایجاد نمودهاند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
ایززن زیارتگززاه دارای  3سززاعت آب موقوفززه از قنززات امرودکززان سززفلی مززیباشززد .جززدول ذیززل
امکانات رفاهی خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات



حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

ندارد


حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا





خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

حن وحیاد
سردر

ارکینگ



الحسنه

آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن همراه





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سلطان کریمشاه فردوس

موقعیت جغرافیایی
روستای خانیک که نام ا لی آن خانیک شزاه مزیباشزد ،از توابزع بخزش مرکززی شهرسزتان فزردوس
اسززت کززه در موقعیززت  58درجززه و  17دقیقززه شززرقی و  34درجززه و  13دقیقززه شززمالی و در فا ززله
30کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس و  2کیلومتری بزرگزراه فزردوس _ بجسزتان قزراردارد .ایزن روسزتا
از جملزه آبادیهزای قزدیمی ایززن منطقزه مزیباشززد .خانیزک در منطقزهایززی کوهسزتانی بزا وضززعیت
ییالقی قرار دارد و از روسزتاهای تزاریخی منطقزه مزیباشزد کزه در درهای سرسزبز واقزع اسزت .نزام ایزن
محل را خانیک شاه یعنی چشمه سلطان و یا چشمه شاه نامیدهاند .این روستا  6قنات دارد.

معرفی امامزاده
بقعززه امززامزاده واقززع در قلززه جنززوب روسززتای خانیززک (شهرسززتان فززردوس) قززرار دارد کززه بززه
سلطان کزریمشزاه معزروف مزیباشزد.برخی دلیزل نزامگزذاری روسزتا بزه عنزوان خانیزکشزاه را
وجود این امامزاده میدانند .در برخی کتب تزاریخی و جغرافیزایی بزه وجزود ایزن امزامزاده در
روستای خانیک اشاره شده است از جمله:
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در فرهنززگ جغرافیززایی ایززران جلززد نهززم ززفحه  144نشززریه جغرافیززایی ارتزززش ،در کتزززاب
فرهنززگ آبادیهززای ایززران ابززر دکتززر لطززف اهلل مفخززم ززفحه  ،169در کتززاب لغتنامززه دهخززدا ،در
دفتر بقاع متبرکه اداره اوقاف خراسان در کتزاب فرهنزگ آبادیهزا و مکزانهزای مزذهبی کشزور ابزر
دکتر ا لی به روستای خانیک و دفن امامزاده کریم شاه در آن محل اشاره شده است.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد

انبار



زایر سرا



مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن همراه



الحسنه
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امامزاده سلطان ابوالقاسم

موقعیت جغرافیایی
روسززتای سززرند یکززی از روسززتاهای دهسززتان باغسززتان از بخززش مرکزززی شهرسززتان فززردوس
می باشد که در 26کیلزومتری شزری فزردوس در نزدیکزی جزاده فزردوس _ بیرجنزد _ قزاین واقزع
اسزززت .سززرند در مسززیر راه ارتبززاطی زیارتگاههززای مصززعبی و کر یمززو قززرار گرفتزززه اسزززت کزززه
روستاهای فوی الزذکر بزه دلیزل موقعیزت گردشزگری مسزافران ز یزادی را بزه سزوی خزود جلزب
مززی کننززد و در مسززیر عبززور ،از ایززن روسززتا مززیگذرنززد .آب انبززار امززامزاده ،آب انبززار قرائززی و
بر های فیض آباد و غفور از جمله آبار تاریخی این محل میباشد.

معرفی امامزاده
آنچه مردم اظهار میدارند ایشان را از احفاد موسیبن جعفر؟ع؟ میدانند.
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امامزاده در یاد کرد شاعران محلی
ـید د د د د ددن ضد د د د د ددیی ـآ ذرـر ی آّرــ د د د د د د

ید د ددن کد د ددا آ د د ددیو ـردد د د و ـددددددد

اک د د د د ددی د رـ اد د د د د د وـ د د د د د د بی د د د د د د

ش د د د د د ددق د ون نن پیهــددددددددددددد

نید د د د د د د

د د د د د دداظی

شدد ال
ددم و ماددددرش ا دددده در د ّاـدددد

گ د د د د ددهی ـ د د د د د ز بد د د د ددر د د د د ددرـآش بد د د د ددین

د د د دده کد د د ددا آگ د د د دده ـرخ رــددددددددد

بیب د د د د د د د د ددهـی گ د د د د د د د د ددهش ب گد د د د د د د د ددر

بید د د د ددرج ـ د د د د د ز شید د د د دده ی بیالاـدددددددددد

ّر د د د دده در ـید د د ددن شد د د ددره مکد دد د الددر شد د د دده

د ـو د د د د ددا ـبد د د د دده بد د د د ددهـن شیهــدددددددددد

بی د د ددا ب د د دده ش د د ددره

د د د دده آدـی د د د ددهۀ ّاد د د دده بد د د ددی ّاـدددددددد

بد د د د د د د د ـآ س د د د د د ددا م ـد د د د د د د

گ د د ددرباین ش د د دده درد د د د

ـی ورد د د د ـد د د د ی ـی د د ددن ش د د ددره بکد د د د او
ـید ددن

د ددم م یددددر ـد ددیار دد د ال ت ــدد د

د دده گک د ددای ه ّا د دده مک د ددنا ّاـددددد
ال
وددددهش رـدد د و وددددهۀ ـو اطادددده بددددد د
ـین راکدی شیدهر و آّدرـی ـطادر ــد

نم دده ب ددیون ـآ مهی دده ب ددا واود د ـآ م ددیی

مکدد د اج باد ددر دید ددهن ی بدددددرـدر ــددددد

ـیدد ددن بوود د ددهااا دد دده م د د ددع ـ د د د ـرااا ب د د د د

مددفم ن ا د گک د

بددا

ددر ـآ مدداورـ بگ د

بایه اد د م دع و مادع ن

د دا ال
میسدر ــد

ـآو د د د د د ر آگد د د د ددار پرـ د د د د دده در آمد د د د ددین

ـآ ظ ددی ـشددویا ّادده گاّددا ی پددر پددر ــد

ه مد ددهر گ د د رـ د دده ف رد دده گ د د ن

ـآ ب ـد د ان شی ددهر و آّ ددرـی ـطادددر ــددد

کد د ا

گیب گددیی بدده دیددهۀ شددق بددین بددهین ـددرـی

ـآو ان ا درش باک ب ار ماار ــ
ال
ص ددهّا آر دددا م ددا بدددر ـیدددن در ــددد

صد د د د ددن وـ د د د ددرـی ـو اد د د د د د یـد د د د د
رشد د د گان

ی د ددرـ ـم د دداه ّکد د د ی م د ددارـ بدددددرـدر ــدددددد

صد ددا بر ک د ددیه ب د ددر وـمدد د

ـی ج د دددا م د د ددا و مد د ددفمن الوـر ش دد ددر
رو دد د

د دده ما د ددا ـ رـ ّرصدد د

و ش د دداه

ـی جدددا شد د ا بدددرـی میی ددان ال
میسدددر ــددد
ّددر ب دده شددیو

د و ن ـطاددر ــ د
(مسعود شاکری)
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندارد

مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد

الحسنه





گلزار شهدا

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



ارکینگ



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن همراه
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فصل نهم
شهرستان قاینات

آشنایی با شهرستان قاینات

اوضاع جغرافیایی
شهرس ززتان قاین ززات در ش ززمال اس ززتان خراس ززان جن ززوبی ق ززرار دارد .ای ززن شهرسزززتان ازشزززمال بزززه
شهرس ززتان گناب ززاد ،از غ ززرب باشهرس ززتان س ززرایان ،جن ززوب ب ززه شهرس ززتان بیرجنزززد و شزززری بزززه
شهرستان زیرکوه محدود شده است .قاینات درحد فا زل  58درجزه و  34دقیقزه تزا  59درجزه و
 27دقیقه طول شرقی و  33درجه و  5دقیقه تا  34درجه و  8دقیقه عر

شمالی واقع است.

ایززن شهرسززتان 7601کیلومترمربززع مسززاحت دارد و دارای 3بخززش بززه نززامهززای مرکزززی،
نزیمبلزوک و سززده5 ،شزهر بززه نزامهزای قززاین ،آر یزن شززهر ،نزیمبلزوک ،اسززفدن ،خضزری دشززت
بیززا

و  8دهسززتان و  237ارچززهآبززادی مززیباشززدکه  187ارچززه آبززادی دارای سززکنه و 50

ارچزززه آب ززادی آن خ ززالی ازس ززکنه اس ززت .قاین ززات براس ززاس سرش ززماری سزززال  1390تعزززداد
111216نفرجمعیت داشته است.

پیشینۀ تار یخی
به استناد گزارش هینت باستان شناسی به سرپرستی پروفسور استانلی کزوون امریکزایی و اسزناد
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مززوزه ایززران باسززتان ،غززار خونیززک قائنززات نخسززتین زیسززتگاه بشززر در شززری ایززران مززیباشزززد و
انسانهای نئاندرتال در دوران ارینه سنگی میانه دراین غار زنزدگی مزیکردهانزد و از طریزپ شزکار
و
امرار معاش نموده واحتماو بر ابر زلزله در این غار از بین رفتهاند.
تار یخ ده هزار ساله ایران مینو یسد:

قززاین ط زی سززالهززای 330تززا 323پ زیش ازم زیالد بززه مززدت 7سززال ز یرنظززر شززخ

اسزکندر و بزه فرمانزدهی یکزی از بسزتگانش بزه نزام ابطخزن رومزی اداره مزیشززد .و ی
سرانجام در قاین به قتل رسید( .رضایی ،1 :1372

)262

تار یخ اسماعیلیان قهستان به نقل از کریستن سن مینو یسد:

در دوره اشززکانیان قهسززتان یک زی از 18شاهنشززاهی اش زکانی بززود و همراهززی مززردم
قزاین بزا ارشززک «اشزک» مؤسزر سلسززله اشزکانیان باعزث شززد تزا خانزدان قززارن در
تشکیالت حکومتی او نقش داشته واین موضزوع موجزب توجزه اشزکانیان بزه قزاین
وگسززترش ایززن شهرشززد .درایززن زمززان خانززدان قززارن یکززی از هفززت خانززدان بزززرگ
اشکانیان بود( .کریستن سن34 :1351 ،؛ فرقانی)159 :

در سززندی تززاریخی از قنززات فززرخ آبززاد کززه تززاریخ تحریززر آن جمززادی الهززانی  985مززیباشززد،
چنین آمده است:

قبل از این تاریخ به هزارو انصدسال قنات فرخ آبادبلزده قزاین جزاری شزد وهشزت

هزارسرای آبادان دربلدۀ مذکور و چهار طاحونه برآب قنات مذکور دایر بزوده اسزت.

(رجبی)59 :1384 ،

با محاسبۀ تاریخ سندکه بزه  515قبزل ازهجزرت پیزامبر ا کزرم؟لص؟ مزیرسزد مزیتزوان نتیجزه
گرفت که شهر قاین در حدود  2هزار سال قبل 8 ،هزارخانه آبادان داشته است.
قاین در عهد ساسانیان یکی از مرا کز مهم قدرت بودکه اسزتعداد فرمانزدهان و رشزادت-

های آن در تار یخ طبری ،ناسخ التوار یخ و معجم البلدان مشهود است.

ا طخری در کتاب المسالک والممالک به سال  340هز _ ی مینو یسد:

قهستان هی من خراسان علی مغازه فارس و لیر بها مدینه بهذا اوسزم و قصزبتها

قززاین و اهلهززا شززیعه ،و قززاین لهززا مززن المززدن… و لهززا قهنززدز و علیهززا خنزززدی و
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المسززجد الجززامع و داراومززاره ف زی قهنززدز و مززامهم مززن القن زی و ه زی مززن الصززرود.

(ا طخری)1340 :215 ،

ابززن حوقززل ،س زیاح معززروف وجغراف زیدان عززرب ایززن دوره در سززال 367ی در

ززورم اور

مینو یسد:

قهسززتان (قوهسززتان) ناحیزهای ازخراسززان دربیابززان فززارس اسززت .قصززبه (مرکززز) آن
قززاین وشززهرهای آن ینابززذ (گناباد)وطبسززین و کززری وخززوروطبر وطززبر مسززینان

است( .ابن حوقل)180 :1345 ،

ی اقوت حمو ی (  ) 626 _ 539در معجم البلدان قاین را اینگونه معرفی میکند:

و
و
قاین بلد ،قر یب من الطبر بین نیسزابور و ا زبهان ونسزبت الیهزا خلقزا کثیزرا مزن
اهل العلزم و الفقزه؛ قزاین شزهری اسزت نزدیزک بزه طزبر بزین نیشزابور و ا زفهان و

خلززپ کثی زری از دانشززمندان و فقهززا بززدان شززهر نسززبت داده شززده اسززت( .یززاقوت

حموی)150 :1399 ،

حمززداهلل مسززتوفی دراواسززر قززرن هشززتم در کتززاب نزهززة القلززوب ،قززاین را ای زنگونززه معرف زی
نمودهاست:

قززاین شززهری بزززرگ اسززت وحصززار ی محکزم دارد .چنززد کزار یزآب در انززدرون شززهر دارد،

درزیرزمین ،چنانچه دربیشترخانهها سردابها ساختهاند .از قزاین بزه هزر شزهر قهسزتان
غیر از ترشیز و طبر گیلکی ،بیست فرسنگ راه است .هزوای معتزدل دارد و حا زلش
غله و میوه و زعفران بسیار باشد و ا کثر مردم آن شهر سزپاهی باشزند و همزه کزر را آوت
حرب مهیا باشد( .مستوفی)146 :1336 ،

در هززر حززال قززاین شززهری اسززت بس زیار قززدیمی کززه قززرنهززا ایتخززت ایالززت پهنززاور و پززرآوازه
قهستان و وویت قاینات بوده است.
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منابع
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 رجبززی ،نجیززب اهلل ،و میززهم رجبززی ،تززاریخ و مشززاهیر قاینززات ،انتشززارات شززهر آشززوب،تهران.1390 ،
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 فرق ززانی ،محم ززد ف ززاروی ،ت ززاریخ اس ززماعیلیه قهسزززتان ،انجمزززن آب ززار و مفزززاخر فرهنگزززی،تهران.1381 ،
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 -یاقوت حموی ،معجم البلدان داراحیاء الترا

العربی ،بیروت ،1399 ،قمری.

 نا رخسرو ،قبادیانی سفرنامه نا ر خسرو ،به کوشش محمددبیرسیاقی ،دانشگاه تهزران،تهران.1354 ،

امامزاده زیدالنار

موقعیت جغرافیایی
ای ززن زیارتگ ززاه در روسزززتای آفریز زز از توابزززع بخ ززش س ززده شهرس ززتان قاین ززات و در فا زززله 50
کیلومتری از قاین قرار دارد .موقعیت آن در  59درجه طول شرقی و عر

جغرافیزایی آن 33

درجه  27دقیقه شمالی وارتفاع آن از سطح در یا  1430متر میباشزد .روسزتای آفریزز بزر مسزیر
ج زززاده س زززرایان _ بیرجن زززد _ قز ززاین ق زززرار دارد .رودخان زززه ش زززورود از  6کیل زززومتری جنززززوب آن
می گذرد .کوه زیارتگاه در جنوب شری آن واقع است.
آفری زز پیش زینۀ کهززن داشززته و بخش زی از تززار یخ آن را مززیتززوان از تززار یخ شززهادت امززامزاده
ز یززززدالنار؟ع؟ بززززه سز ززال  203هج زززری قمززززری در ایززززن آبز ززادی دانس زززت .میرزاخززززانلر خزززززان
اعتصام الملک در سفر نامه خود میگو ید:

روز شززنبه شش ززم ربیز زع اوول  1295در آفریز زز مانززدیم .در اینج ززا جمعز زی از سزززادات
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ّ
موسزوی زنززدگانی مززیکننزد کزه جززد خززو یش را حضزرت ز یزدبن موسزیبن جعفززر؟ع؟

میدانند که حن او را امیر حشمت الملک ساخته و هنوز ناتمام است( .اعتصام

الملک)293 :1351 ،

معرفی امامزاده
در کتززاب انسززاب ک زه نسززخهای معتبززر و خط زی مززیباشززد و بززه شززماره  3591در کتابخانززه
آستان قدس رضوی موجود است ،چنین آمده است:

ز ی ز زد النز ززار وقت ز زی بز ززر بصز ززره مسز ززتولی شز ززد خانز ززههای بنز ززیعبز ززاس را بسززززوخت و
نخلستانهای ایشان را آتش زد و بدین سبب او را ز ید النار گفتند و آخر او را گرفته
به مرو بردند و به زهر منمون شربت شهادت چشید.

در کتاب جامع اونساب آمده است:

ّ
شیخ دوقی وفات او را در آخر خالفت متوکزل  247_206در «س ّزرمن رای» تعیزین
نمززوده و لززذا مززیتززوان گفززت کزه همانجززا نیزز بززه خززا ک رفتززه اسززت( .روضززاتی ،جززامع

اونساب)67 :

در کتاب منتهی اومال آمده:

ز یزدبن موسزی را ز یزد النززار مززیگفتنززد بززه جهززت آنکزه در ایزام ابوالسززرایا کزه طززالبین
خرو کرده بودند ز ید بزه بصزره رفزت و خانزههای بنزیعبزاس را در بصزره بسزوزانید.
ز ید را منخوذ داشتند و بزرای مزنمون بزه مزرو فرسزتادند .مزنمون او را بزه حضزرت رضزا
ّ
بخشید و ز ید زنده بود تا آخر ایام متوکل بلکه زمان مستعصزم را نیزز درک نمزوده و او
را منادمت نموده و در « ّسر من رای» وفات کرد( .قمی ،منتهی اومال)95 ،2 :

شیخ دوی میفرماید:
ز ید در بصره خرو کرد و آتش در خانههای بنیعبزاس زد و بزه هزر کجزا مزیرسزید،
ّ
میفرمود« :النار النار و از این رو ملقب به ز ید النار شد».

احب عیون اخبار الرضا مینویسد:

چون در بصره خرو فرمود و آن آتش خشم و ستیز بر افروخت ،حضرت را گرفتنزد و

به خراسان تبعید کردند و منمون به خاطر امام رضا ؟ع؟ متعر

حضرت نشد و او
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را به خدمت حضرت رضا؟ع؟ فرستاد و به ایشان گفزت :ا گزر بزه خزاطر شزما نبزود او

را به قتل میرساندم( .عیون اخبار الرضا)479 :

احب عمدم الطالب میگو ید:

مادر ز ید النارکنیز بود و محمدبن ز ید ابن علیبن الحسینبن علیبن ابزیطالزب؟ع؟ در
ایام خرو ابی السرایا رایزت امزارت و ایالزت ملزک اهزواز را از مهزرش بربسزت و چزون وارد
بصره شد و بر آن شهر غالب آمده آتش در خانههای بنیعباس زد و تمام نخلسزتانهزا و

وسایل آنها را آتش زد از این رو ز ید النار گفتند.
از طرفی هم حسنبن سهل با حضرت به محاربت و قتل پرداخت و بعزد از جنزگ
و جدال حضرت را دستگیر نمود و پیش منمون فرستاد در حزالی کزه حضزرت را در
بند کرده بودند .منمون بزه خزاطر حضزرت رضزا ؟ع؟ از جزرم او در گذشزت و او را بزه
خدمت برادرش فرستاد .امام رضزا؟ع؟ سزوگند یزاد کزرد کزه هزیو وقزت بزا ز یزد النزار
سخن نگو یزد .ز یزد را رهزا نمزود .بعزد از آن بزه دسزتور مزنمون حضزرت را زهزر دادنزد و
شهید نمودند.

در عیون اخبار الرضا؟ع؟ از ابی عبدون از درش مرو ی است:

چون ز ید ابن موسی برادر امام رضا؟ع؟ در بصره خرو کرد و خانههای عباسیان را

به آتش کشید او را نزد منمون آوردند واین داستان در سال  199هجری بزود و او را بزه
این جهت ز ید النار گفتند .منمون گفزت :ای ز یزد در بصزره خزرو کزردی و از آنجزا
گذشتی .اول خانههای دشمنان مزا را از بقیزف و غنزی و بزا هلزه وآن ز یزاد؟ در آتزش
زدی و بعززد خانززههای بنززیعززم خززود را غصززب .ز ی زد چززون مززردی شززوخ ومز ّززاح بززود
گفتند :ای امیرالمومنین از همه جهت به خطزا کزار کزردم .ا گزر دو بزاره بزه مدینزه روم
خانزۀ دشززمنان خودمززان را آتززش مززیزنززم .مزنمون از ایزن سززخن بخندیزد و ز یزد را بززه
خدمت برادرش امام رضا؟ع؟ فرستاد و پیام فرستاد که من خطا و جرم ز ید را به تزو

بخش زیدم .چززون ز ی زد را بززه خززدمت حضززرت آوردنززد سززخت نسززبت بززه او اظهززار
ّ
و
نگرانی کرد و قسم خورد که ابدا با او تکلم نکند( .شیخ دوی)479 :
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ساختمان امامزاده ز ید النار

بنای اولیه بقعه براساس کتیبههای موجود در بنا وبه استناد مورخزان قهسزتان تزار یخ سزاخت آن
به قرون اولیه اسالمی میرسد .این ادعا بزه گزواه کتیبزه آجزری بزا خزر کزوفی کزه بزه طزرز جزالبی بزا
تراش آجر اجرا شده است .این کتیبه در جرز شمالی جبهزه غربزی حزرم مزیباشزد .بزر ایزن اسزاس
این زیارتگزاه یکزی از بزی نظیزر تزرین آبزار تزاریخی ایزران خواهزد بودکزه بزر اسزاس آنچزه نوشزتهاند بزه
معتصم عباسی نسبت میدهند .و ی در زمان خالفت مزنمون والزی قزاین بزود .بعزد از عمزل خزود
در بزه شزهادت رسزانیدن ز یزد نزادم شزد و بزه محزل دفزن ز یزدبن موسزی در آفریزز آمزد و گر یزه و زار ی
بسیارکرد و بنای با شکوهی را بر مرقد امامزاده ساخت.
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یاد کرد زیدالناردرسروده شعرای محلی
مرحوم آیتی در بهارستان نقل میکند:

وقتی شرح حال امامزاده را مینوشتم قلم را گذاشته و اندکی بزه خزواب رفزتم کزه در
عززالم رؤ ی زا دی زدم در روضززه مقدسززه امززام رضززا؟ع؟ هسززتم و بززا خضززوع و خشززوع آن
حضرت را ز یارت نموده و اشک سراز یر است و دستانم بر درب بزرگ نقزره انداختزه

مززیگززو یم« :فقی زرک بباب زک ،مس زکینک بفنائ زک» .البتززه ای زن خززا ک مشززعر اسززت بززر
اینکزه امززام همززام بززر ایزن محززررات تززوجهی دارد یزا اینکزه ز یزارت ایزن امامزادههززا در
وقتی که دست نرسد به منزله ز یارت امام است.

ایشان در فروردین  1326به ز یارت این امامزاده آمده و این قصیده را میسراید:
بد دداآ نی د دده باب د د ددان گ س د د ددان ن ی ی د د د ددز
دـد

درـآ ددن د دده بچی د دد گ د

ب ددا

بگکد د د در آ وضد د رضد د ـن ن دددددددییز
ب ددردـر د دده ـآ گ ددا و ید د ددان ن دددددییز

گ ید ددا ش د ددان وـدی ـید ددان دده د د ددار ط د د د ر

ن رد ـ د د در بد د ددیون آ بیددابد د د ددان ن ییددددددددز

دد دداه د د ید دده دد ددار و مدددزـر د د د د دد د ر بد د ددار
ـیدد د ـن آد ــ د بدددر ـددر ی د ـن آ ال و خد ددر

ـّ دده مد د ب ید ددی آ ی د ددرـن ن ییدددددز

ـآ نـا دد د ددان د ود رـد د دد د دده مهـید دد د ددان
د ـّ د دده ب ددگیی شد ددر و د الدز ـیددزدی

ب د ددر گ د دده م ی د ددر در ک د د د ددان ن ییددددددددز

اک ددای اد د د ـو ددداد بد ددر نن گ ددده م ید ددر
ن ـآ دمدد د

د ددده آـدۀ م ـد د

ی ــددم

نبکدد ه د ددن بد د دده د د ن و آم ددر ب د ددرـدرش
ال
یدن گ ده نید د ددده آ دهـه ش درت ــد

ددا ـددر کددیه بددر د
بددر گ دده ر د ـی دور د

ـید د د ـن ن ییددز
ـ د د ان ن ددددییز

ی د د د دداد ن ره آ ومو د د د ـ د د د د آـن ن دییدددددددز
در ا و

ن اد به میدهـن ن ییدددز

دـب د بدددهی ا ددد فر د وا دان ن دییدددز
وشددن دددا د شدداع ش س دددان ن دییدددددز

ابززن حسززام خوسززفی از شززعرای معززروف ارادت و یزعه بززه آسززتان ز یزدبن موسزی داشززته کزه ایززن
قطعه شعر از ایشان نقل میگردد:

مددا بدده درگددا دد شدداّا ب ددده یددداآ نمددده ـیددی

ر ددده بد د دیی آ دد ی دد د و بدد داآ نمدددده ـیدددی

مددا ب دده ادداه

بددر در ش رت ـ ان ا ـی دداآ نمده ـیدی

ی د در طدددر آـ ید دد د دوید ددق ــد د

ددا دده مدا د د ش د د ام د د

باآ ـآ ـین ی ه بر ووه مج دداآ نمدده ـیدی
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ش د د ددرم م د د د ـ بد د دداو ماس د د د ددان نمد د دده
ب دهگ د د ددا یی بدد د ددده الـمیدد د ددده د ال
درشد د دددی آ وطد د ددن
بس د د دده ـشد د ددرـه ر و دد د د ـم دد د ددا شاد د ددا
شدداع ـددان ن د
مددا ا د

د دروگددر ـ یو دده ـیددی

د ر و د شددا اآ کای د د گه رـآ

ا د ن و د ـآ رمد

وددایز ن

د د د ــ د

مددا بهیددن م د دورد

بدده اداآ نمددده ـیدی

ب د دده در ب دهگد د د ب دد دده د د د ـآ نمددددده ـیددددی
ّاچد ال
شجا بهرب د بدده شجددداآ نمده ـیدی
بین ه اد ن شداع ّا دده ـد وگهـآ نمده ـیدی
بد ددا و پددر یخ ددده در ـد ددای ب دداآ نمدده ـیددی
رم د ددن دددده بدد دده الـمیدددده و د ـآ نمدده ـیددی
(ابن حسام خوسفی)1366 ،

یکی دیگر از شعرا این ابیات را سروده است:
ب د د د د د ددهۀ شدایس د د د د د ال ددی ردگ د د د د ددار
آـدۀ ال د د د د د ددا ـمد د د د د دداه ّ اید د د د د ددن
نـ د د د ددا

م جد د د ددف ـّد د د ددا ید د د د دداآ

س ددا الد ددا ـشاد دده ذوـفم دددددهـر
ید د دده ددار ـی د د ر د دداو نشدددنار
نـ ی ددد دددد

پ د د دددر آ الدر شاّ دددددددددد ـر

ـی شای د د دده ف ر د د دده گد د د د د ن ن ی ید د د د ددز

مکدداهت مد د و ـّد ددا آگددار

رّ د د د د رد ک د ددق ـی شید د د ددر د د ددرد

م ددرد پ ددرد و گجد د ی ّ د د د شیار

م د د د ددهه

د د ی د د ددامهـر

در ر نی د ددین شد د ددق دابد د د د

بادددر دد د خ ـّ ّک دد ددی پیک دد د ـ
ن الا د

بدر آمیددن و ددا ی اد د

بد د دی ـی ال ددا یز
بد ددا گیو الس د د

د د ددردی د د ددا آـر

ال
دش د ددان بدد د ددددهـر ط دددددع ابند دددددار

امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه دارای آب لوله کشزی ،بزری و تلفزن بزوده و تعزدادی تزابلو در مسزیر راه و زحن جهزت
راهنمایی زایران نصب است .سرو یر بهداشتی آن دارای هفت چشمه دستشویی میباشد.
و
اخیراحسینیهای با زیربنای  700متر مربع ساخته اندتا در مراسزم مزذهبی اسزتفاده شزود.
این زیارتگاه در محوطهای جداگانه زایزر سزرایی دارد کزه دارای  15اتزای  4×4متزر مزیباشزد و
وسایل آشپزی جهت استفاده زوار در انبار موجود است .موقعیزت خزوب آن در میانزه روسزتا
به لحاس امنیتی توانسته است زایران زیادی را به خود جذب نماید.
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



حسینیه



تلفن



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



مسجد

حن وحیاد

ندارد


ندارد



گلزار شهدا

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا

کتابخانه
ارکینگ





فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تنسیسات گرمایشی



تنسیسات سرمایشی





کشتارگاه
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موقوفات امامزاده
امززامزاده ز یزد النززار بززا توجززه بززه سززابقه تززار یخی و وجززود کرامززات در طززول تززار یخ دارای امززال ک
موقوفی در آفریز و چند روستای دیگزر مزیباشزد .وجزود کثزرت وقفنامزههای قزدیمی دلیلزی بزر
پیشینۀ تاریخی آن است .برخزی از ایزن موقوفزات بزه مزرور زمزان توسزر افزراد سزودجو تصزرف
شززده اسززت .در حززال حاضززر بززه اسززتناد وقفنامززههای موجززود  52دانززگ آب متعلززپ بززه ای زن
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امامزاده میباشد.
جدول ذیل مشخصات این موقوفات را نشان میدهد:
نام واقف

منیجه بیگم

تار یخ وقف
 1195ه.ی

مقدار موقوفه و محل وقوع آن

دو دانگ آب از قنات آفر یز

مال داوود بهلولی

1236هز.ی

یک دانگ از قنات آفر یز

کربالیی عباس

1248هز.ی

نیم دانگ آب از قنات آفر یز

کربالیی مهدی

1289هز.ی

یک دانگ آب از مزرعه زول سفلی با اراضی

کربالیی محمد خان

1312هز.ی

نج فنجان آب از قنات آفر یز

مال محمد جعفر

1332هز.ی

خدابخش

مال علی نقی
کربالیی رضا

مال غالم علی

1236هز.ی
1272هز.ی
1300هز.ی

1322هز.ی

علی خلف حسین میرزا

1335هز.ی

مال اسماعیل عرب

1341هز.ی

کربالیی مال ابراهیم

1349هز.ی

کربال ی علی گدا و فاطمه

1380هز.ی

حا مال محمد

مال موو

کربالیی نیاز علی

مسلم خلف خواجه علی

آقا بابا فرزند کربالیی

اسحای

مال موسی
خواجه نظام الدین
بیه کربالیی یوسف

نیم دانگ آب از قنات آفر یز
یک دانگ آب از قنات آفر یز
نیم روز آب از مزرعه فلک

یک دانگ آب از محمد آباد
نیم دانگ آب از محمد آباد

دو ونیم فنجان آب از اسفشاد

1337هز.ی

نیم دانگ آب از قنات آفر یز

1341هز.ی

دو سهم و طاقه از اسماعیل آباد

1378هز.ی
ز
ز
ز
ز

اربع

عشروتسعمانه
1272

یک طاقه از مزرعه اسماعیل آباد
یک دانگ از قنات آفر یز

نیم دانگ از قنات قومنجان
نج طاقه از تنگل ز یاد

نج فنجان از مزرعه روم

نیم دانگ آب از قنات آفر یز

یک شبانه روز از عباس آباد

از چاه شت پل نیم روز

 53کوز و دو دانگ از قنات آفریز
یک دانگ ازقنات آفریز که ده فنجان بوده است
منخذ :اداره اوقاف وامور خیر یه قاین
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منابع
 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 آیتی ،شیخ محمد باقر ،بغیه الطالب فی اومام الغائب ،سزه رسزاله در علزم رجزال ،چزاادانشگاه تهران ،تهران.1344 ،

 اسناد وقفی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات -الزرکلی ،خیرالدین ،اوعالم قاموس تراجم شهر الرجال و النساء ،جلد  ،3بینا ،بیجا ،بیتا.

 ابزن حسززام خوسززفی ،دیزوان محمززدبن حسزام ،بززه کوشززش احمززد احمززدی ،و محمززدتقیسالک ،سازمان حج و اوقاف ،تهران.1366 ،

 -ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابیطالب ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 الحسینی الزر بزاطی ،سزید حسزین ،الجر یزده فزی ا زول انسزاب العلزویین ،بزینزا ،بزیجزا، 1419قمری.

 اطالعززات موجززود در اداره اوقززاف و امززور خیر یززه شهرسززتان قاینززات ،اطالعزززات مطلعزززانمحلی و هینت امنای مزار.
 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 حا سید جوادی ،کامران فنایی و بهاء الدین خرمشزاهی ،1368 ،دایزرم المعزارف تشزیعجلد .1368 ،2

 -جنت النعیم ،بینا ،بیجا 1298 ،هجری قمری.

 رضوی ،تا الدین ،انساب ،نسخه خطی به شماره  ،3591کتابخانه آستان قدس رضوی. -رضو یان ،سید حسین ،مظهر قهر جبار ،ز ید بن موسی ،جزوه.

 -روضاتی ،سید محمد علی ،جامع اونساب ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 -سید زاده ،سید محسن ،تاریخ قاین ،انتشارات نا ر ،قم.1369 ،
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 ش ززیخ ززدوی ،عیز زون اخب ززار الرض ززا ،ترجمزززه محمزززدتقی ا ززفهانی ،انتشزززارات علمیزززهاسالمی ،تهران ،بیتا.

 -شیخ مفید ،ارشاد ،جلد  ،2بینا ،بیجا.

 عمادزاده ،زندگانی علی بن موسی الرضا ،1 ،بینا ،بیجا ،بیتا. -عمدم الطالب فی انساب آل ابیطالب ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 قمی ،حا شیخ عباس ،منتهی اومال ،جلد ،2بینا ،بیجا ،بیتا. -گزارش کارشناسان اداره میرا

فرهنگی ،زنایع دسزتی و گردشزگری شهرسزتان قاینزات

جهت ببت آرامگاه زیدالنار در فهرست آبار ملی
 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی
 -ملکی ،محمد ،سفیران رستگاری ،انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه ،بیجا.1384 ،

 میرزا خانلر خان اعتصام الملک ،سفرنامه میرزا خانلرخان بزه کوشزش منزوچهر محمزدی،چا خانه فردوسی ،تهران.1351 ،

 نشززریه بناهززای آرامگززاهی بززه نقززل از دایززرم المعززارف تشززیع در دوره اسززالمی حززوزه هنززری،پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی ،تهران.1376 ،

 -وزارت جنگ بر یتانیا به سال  1910میالدی ،فرهنگ جغرافیزایی ایزران ،جلزد اول خراسزان

ترجم ززززه کز زززاظم خادمیز ز زان ،انتشز زززارات آس ززززتان ق ززززدس رضز زززوی ،مشز زززهد ،سزززززال.1380

امامزاده زیدبن موسی؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه در محلززه فززرخ آبززاد و در جنززب گلزززار شززهدای مرکززز شززهر قززاین و در موقعیززت
جغرافیزایی  59درجزه و  11دقیقزه طزول شزرقی و  33درجزه و  43عزر

شزمالی واقزع اسززت.

این مکان در ارتفاع 1440متر از سطح در یا قرار دارد.

معرفی امامزاده

و
این امامزاده فرزند بالفصل امام کاظم؟ع؟ نمزیباشزد و احتمزاو از احفزاد ایشزان باشزد کزه بزا

چند واسطه به موسیبن جعفر؟ع؟ میرسد.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
از جمله امکانزات ایزن زیارتگزاه ،زایرسزرا ،فروشزگاه ،آشزپزخانه ،سزرویر بهداشزتی وفضزای
سبز زیبا میباشد .این امامزاده 20بل آب با اراضی از قنزات فزرخ آب بزه شزماره زال ک 1589
موقوفززه میرزامحمززدجعفر دارد و درآمززد آن ززرف تعمیززر ،روشززنایی ،حقززوی خززادم و تززالوت
قرآن در محل زیارتگاه میگردد.

جدول ذیل امکانات موجود زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفاء



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



ایوان

حن وحیاد

ندارد



ندارد



گلزار شهدا

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم





گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن





وسایل سرمایشی



ارکینگ



کشتارگاه

وسایل

گرمایشی
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منابع
 اطالعات پرونده امامزاده زید موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 رجبززی ،نجیززب اهلل ،و میززهم رجب ززی ،تززاریخ ومشززاهیر قاینززات ،انتش ززارات شزززهر آشزززوب،تهران.1390 ،

 شززاطری ،مفیززد ،و نجیززب اهلل ،رجبززی ،امززا کن متبرکزززه قاینززات ،باهتمزززام اداره اوقزززاف وامورخیریه قاینات ،بیجا.1383 ،
 شجره نامه خاندان نوربخش موجود در اداره اوقاف و امور خیریه قاینات -خواند میر  ،حب ی ب الس ی ر  ،کتابفروشی خیام  ،تهران . 1362 ،

 اسناد وقفی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات. گیالنی ،سید احمدبن محمدبن عبدالرحمن ،سال .1409 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنا و مطلعان محلی

آرامگاه ابوذرجمهر قاینی (بابا ابوذر)

موقعیت جغرافیایی
آرامگززاه ابززوذرجمهر قززاینی در 2کیلززومتری شززری قززاین و در موقعیززت  59درجززه و  13دقیقززه
شززرقی و  33درجززه و  42دقیقززه شززمالی ودر ارتفززاع 1550متززری از سززطح دریززا قززرار دارد .ایززن
آرامگززاه در دامنززه کززوه ابززوذر از رشززتهکززوه امززام جعفززری واقززع اسززت .آرامگززاه از طریززپ بلززوار
گردشگری نوربخش و ابوذر به مسجد جامع قاین از طریپ زیر گذر کمربندی قاین _ بیرجنزد
مزرتبر مزیشززود .آرامگزاه ابزوذر یکززی از جزذاب تزرین نقززاد گردشزگری قزاین مززیباشزد کززه در
داخززل مجموعزززه گردشززگری قززرار گرفتززه و بزززه علززت چشززم انززداز بسززیار زیبزززایی کزززه دارد و
نزدیکی آن به شهر قاین اغلب ایام شلو است.
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معرفی ابوذرجمهر قاینی
ابومنصززور قس ززیمبن ابززراهیم قززاینی معززروف بزززه ب ززوذرجمهر در قززاین بزززه دنیزززا آمزززد و نسزززب او
منصور یه از خاندانهزای بزرگزوار و معزروف قزاین بزود .وی معا رسزلطان محمزود غزنزوی و تزا
عصر بهرام شاه در قید حیات بود .بزرگمهر قاینی یابوذرجمهر از سیاستمداران و شزعرای قزرن
چهارم و ربع اول زنجم قمزری اسزت .تزدبیر و خزرد او موجزب رشزد ایزران در عصزر غزنو یزان ،و
فک زر ززائب و قر یحززه نززاطپ او مبتک زر فنززون معززانی و بی زان بززود .حکمززت و تززدبیر او موجززب
گردید که نه ارباب سیاسزت ،خزود را از او بزینیزاز بداننزد و نزه اهزل علزم و ادب .بزدین دلیزل
سلطان محمود غزنوی و سرش سزلطان مسزعود و ی را بزه امزارت آل نا زر منسزوب نمودنزد و
از تدبیر و اندیشه او برای رشد ایران در عصر خو یش بهره بردند .او از جمله کسانی است کزه
ابتکاراتی در شعر و ادب ارسی ایجاد کردهاند .نظزامی عروضزی کزه خزود از بزرگزان و شزعرای
نیمه اول قرن ششم هجری میباشزد او را در ردیزف عنصزری ،عسزجدی ،فرخزی ،منزوچهری
دامغانی ،ابزو حنیفزه اسزکافی ،ابزوالفر رونزی و مسزعود سزعد سزلمان ذکزر نمزوده کزه هزر یزک
مایه افتخار ایران و معرف ایرانیان به فضل و ادب در نزد ملل عالماند .حتزی نزام ابزوذرجمهر
را برآنززان مقزززدم داشززته و بقززاء ملززوک آل نا ززر را بزززه او و امهززالش نسزززبت دادهانزززد( .عروضززی

سمرقندی)28 :1327 ،

ابومنصور بعالبی معا ر بوذرجمهر (متوفزای  425هجزری قمزری) در کتزاب تتمزة الیتیمزه

در بیانش مینو یسد:

اب ززو منص ززور قسز زیمبن اب ززراهیم الق ززاینی الملق ززب ب ززه بزرگمهزززر ش ززاعر مفلزززپ ،مبزززدع

باللسززانین مززن ش زعراء السززلطان اوجززل مسززعودبن محمززود الغزنززوی دام اهلل تعززالی

ملک زه… ؛ بزرگمهر بززه دو ز بززان عر ب ز ی وفار س ز ی شززعر م ز ی سززرا ی د و از شززعرا ی
دربار سلطان اجل سلطان محمود ومسعود غزنو ی می باشد.

این ابیات ازسرودههای اوست:
رـی

ا بسد د د ـر

و اسا م ا ـر ی

ی ددع

ـریهین

ت
ت
ا وای مس م دددا ـریندا

ا

اسا م ای یهینا

(بعالبی نیشابوری1353 ،

)45
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محمد عوفی تذکره نگاری از قرن ششم در کتاب لباب اولباب مینویسد:
اومیززر بزززرگ مهززر قسززیمبن ابززراهیم ابومنصززور قززاینی ،در نوبززت آل نا ززر ر ی زا

امززارت و

بسززاتین فضززل بززدو نززاظر بزود و دیزده امززل اربززاب هنززر ،بززه وی نززاظر ،در ززدف طبززع او بززه
هردو بیان مقبول است و غرر فکر بکر او در هر دو لغت منقول( . ...عوفی)32 :1321 ،

رضاقلیخان هدایت ّ
مورخ دوران آل نا ری درباره بوذرجمهر مینویسد:

و ی از امرای سلطان محمود غزنوی بود و به تاز ی و فارسی اشعار دلکش مشتمل بزر
مضامین خوش میداشته است.

دکتر مصفا ذیل سخن هدایت مینو یسد:

نززام و نصززب او چنانک زه در لبززاب اولبززاب و تتم زة الیتیمززه آمززده اسززت ابومنصززور،

بوذرجمهر قسیمبن ابراهیم القاینی است( .مصفا،1 :1340 ،

)140

شمر قیر راز ی در بخش ابتکارات و نوآور یهای شزعرای گذشزته و تحزووتی کزه در ادب
ارسی ایجاد نمودهاند از بوذرجمهر چنین یاد نموده:
بحور مستحد

که عروضیان عجم ،چون بهرامی سرخسی و بوذرجمهر قسزیمی و

امهال ایشان احدا

کردهاند… ( .قیر راز ی)180 :1360 ،

ذبیح اهلل فا نو یسنده تار یخ ادبیات ایران میگو ید:

منظور از قسیمی ،همزان قسزیمبن ابزراهیم القزاینی اسزت کزه و ی در علزم عزرو

بوده و مبتکر و در این زمینه نوآور یهایی داشته است ( .فا،1 :1371 ،

اسزتاد
)570

نو یسندۀ نامۀ دانشوران خراسان مزیگو یزد« :ابومنصزور قسزیمبن ابزراهیم در کزار امزارت لشزکر
محمود غزنوی و سرش بود .شعر نیز میگفته است»( .ریاضی)188 :1336 ،

عالمززه محمززدبن عبززدالوهاب قزو ین زی ،ابززوذرجمهر را از پیشکسززوتان علززم نقززد الشززعر و
عرو

و قوافی دانسته است( .عبدالوهاب قزوینی28 :1327 ،و )134_ 133

در فت سته نیز گفته است:
نن الس ـر گکاد رـ بین
ما ه دّان ماّئ

د درد

ن رد به دـد د

ص د ده د داآ

ننگه ه ه آ ک گ باآ
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و هماو گفته است و در سفته است:
در می د دان ـد درـی نن ما د در
دی

ه ّاه خرّا به هم

دیهۀ دشان ــ

یین پر نو ال هـ ی

ـوـ

در د دوـ

ابیاتی از قصیدۀ معروف بهار یه بوذرجمهر در مدح سلطان محمود:
باد د ددار نمد د دده گ د د د ـ ی بد د دده بد د ددار ــ د د د
وا د د د ددانـآ ط ود د د د د

د ددار ـ د ددهر د ددار ـ د ددهر دددددار ــددددد

ـد د د د د ان ـ ا د د د ددی

گد ددار ـ د ددهر گد ددار ـ د ددهر گ دددار ــدددددد

ـآ شد د ددرج د د ددا ب د د ددرو

ب د ددار ـ د ددهر ب د ددار ـ د ددهر ب ددددار ــدددد

آ ف رد د د د دده ّسد د د د ددار ـآ گد د د د ددا ااد د د د ددن رـ

د ددار ـ دد ددهر دد ددار ـ د ددهر د دددار ــدددددد

وـد د د د د ددرـبی

ش دداار ـ ددهر ش دداار ـ ددهر ش دداار ــددد

آدـد د د د د

ـ د د د ددام ـو ،ـآر د د د ددم واک د د د ددی

ا ددار ـ ددهر ا ددار ـ ددهر ادددار ــددد

آدـد د د د

شدد د ددا  ،بدد د دداد و شدد د ددا وگ د د د د ن

د د ددار ـ د د ددهر د د ددار ـ د د ددهر د ددددار ــدددددد

ـمک د د د ددم د د د ددا بخ د د د ددارـ

بخد ددار ـ د ددهر بخد ددار ـ د ددهر بخددددار ــدددد

آ د د د د د د د د د دداه و امدد د د د د د د د د د ـ ب د د د د د د د د د ددهگان رـ

شد ددوار ـ د ددهر شد ددوار ـ د ددهر شد ددوار ــدددد

ـآشد د د د ددرج د د د د ددابرو

ب د ددار ـ د د ددهر ب د ددار ـ د ددهر ب ددددار ــددددد

آ ید د د د ددا ـوـآـید د د د ددرـن د د د د ددا بد د د د دده د د د د د رـن

ـ د د ـر ـ د ددهر ـدد د ـر ـ د ددهر ـدددد ـر ــددددد

ـو

ش دار ـ دهر ش دار ـ دهر ش دار ــد

آ ود د ددا مر د د ددا

بد د د د د ددب نّ د د د د د د ی دش د د د د د د

بد د د د د ی ب د د د ددزم
آ الد د د د ددای مد د د د ددر

ب د د د د د دده وه وم د د د د د ددیواین ـآّی د د د د د د د
آد راد د د د د د ددر ود رود د د د د د دداه مس د د د د د د د ا
د د د د د دده ی

رـبد د د د د دده ّد د د د د ددرده ـآ آما د د د د د دده

د د د د د د د ددا و د د د د د د د ددهم

ـ ومد د د د د د د ددهید

ـ د د د د د د د د د د د د ددرـی ـو و رـی و رـید د د د د د د د د د د د د د
ـد د ددرـی دشد د ددا
آ ود د د د د ددا
ود د د د د

مد ددهـر ـ د ددهر مد ددهـر ـ د ددهر مد ددهـر ــددددد

دددددد

دم د ددار ـ د ددهر دم د ددار ـ د ددهر دمدددددار ــددددد
خد ددار ـ د ددهر خد ددار ـ د ددهر خددددار ــدددد

ـو

بادد ددار ـ دد ددهر بادد ددار ـ دد ددهر بادددددار ــدددددد

بد د ددی نو بد د ددی د د ددان

ما د ددار ـ د ددهر ما د ددار ـ د ددهر مادددددار ــددددد

د د د د د ددا ی

ش د ددرـر ـ د ددهر ش د ددرـر ـ د ددهر شد دددرـر ــددددد

ـو

ومد د ددار ـ د د ددهر ومد د ددار ـ د د ددهر وم دددددار ــدددددد

ـوـ ب د د د د د د

و دد د د ددی و ش دد د د ددی وّی د د د د د
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د د د د د د د د دده رـ

د د ددرـر ـ د د ددهر د د ددرـر ـ د د ددهر د دددرـر ــدددددد

آ ییو ی د د د د د د د د ددز و د د د د د د د د ددیا

ـم د د د د د د د د د د د ددان رـ دـدـو و ش د د د د د د د د د د د ددرت ـو

مد د ددرـر ـ د د ددهر مد د ددرـر ـ د د ددهر م د دددرـر ــدددددد

آّ د د د ددرد دد د د ددا بدد د د دده بدد د د ددز ین ــد د د د د رـن رـ

م د ددار ـ د ددهر م د ددار ـ د ددهر م ددددار ــدددد

ـد د د د د ددخا و و د د د د د د د ـو ـ د د د د د ددهر د د د د د ددا ـو

بدد ددار ـ د ددهر بدد ددار ـ د ددهر بدددددار ــدددد

ـو

ّد د دزـر ـ د ددهر ّ د ددزـر ـ د ددهر ّد دددزـر ــددددد

اوشسد د د د د د د د د د د د ددن ـو و دور د د د د د د د د د د د د د

(عوفی 34_ 33 :1321 ،و )77

بعززالبی در تتم زة الیتیمززه و عززوفی در لبززاب اولبززاب او را از شززعرای ذو اللسززانین و در شززعر
عربی و فارسی استاد شمرده و ابیاتی از او به عربی نقل کردهاند:

روه شا دون ـرد د رد بد درد ـ د داو
و شجم

ان ـو دـ بی د

ـر ا ـریبیع و شس ه

اا ـ ن

د د د م اشد د ددب

بیه ،رـ ـر د ـوا [= ـر ـ یب]

(ـرمایی ط ف بین گا اص ه ـ هـ ه گ یدا گیاّدان در پدرد ال ادان شده ـ ها بادار بدا ی داییـش در
میان بر ّا پ شیه ما ه ن چ ان ه و وه طا واّا ،در میان خی

این بیت را به ورت دلنشین درهجو مشرکان سروده است:
بخ ی د ـراکر ن ر ـ ای

(شاا بخا م
رّایی یاب ها یو
به ن

یه در شار
وم

ه مکر ان دوـ

ه مکر ان ا ین شار

ـ آـ ه خ ـّ ه شها)

مر ر دی ی

ی ا)

ال
اسا د دی ـر ال د دار

دـر ه ،د بهن شاا ب د بهین ـد م ـآ ن د

ـد آـن

رـ دـش ه باشد ه دـ دا شدنی م م دان ـ ده و م م دان

بوذرجمهر قاینی در فلسفه ،حکمت ،طزب و ر یاضزیات اطالعزات ز یزادی داشزت .او در
غزنزه وقزاین بززه مزداوای بیمزاران همززت مزیگماشزت .لقززب بزوذرجمهر شزاید قر ینزهای بزر ایزن
ادع ززا باش ززد(؟) اب ززوذرجمهر در آخ ززر عم ززر از در بز زار س ززلطان مس ززعود غزن ززوی خسزززته شزززد و در
زادگ ززاهش ق ززائن اقام ززت گردی ززد و بزززه عب ززادت ح ززپ تع ززالی مش ززغول گش ززت وسزززرانجام در
سال433هجری قمری همزمان با ادشاهی سلطان مسعود سر سزلطان محمزود دار فزانی را
و
وداع گفت .بنا بر و یتش او را در دامنۀ کوهی که بعدا به نزام خزودش معزروف شزدبه خزاک
سپردند و آرامگاهی بر آن محل ایجاد نمودند .او یزک شزبانهروز آب از قنزات ابزوالخیری خزود
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را وقززف مرمززت و نگ زهداری آرامگززاهش نمززود و امززروز اداره اوقززاف و امززور خیریززه بززا همکززاری
اداره میززرا

فرهنگززی بززر ایززن آرامگززاه نظززارت دارنززد و یکززی از بهتززرین مرا کززز گردشززگری شززهر

قاین میباشد.

ساختمان آرامگاه
مجموعه آرامگاه بوذرجمهرقزاینی بزر دامنزه نزاهموار و زخرهای کزوهی در  2کیلزومتری شزری
قزاین بززا ظرافززت و مهززارت خا زی سززاخته شززده اسززت و منظززرهای ز یبززا و دلگشززا دارد کزه بززر
تمام شهر مسلر است.
ایززن بن ززا مجموعززهای اسززت کزززه آرامگززاه حالززت مرکز یززت و محور یززت دارد و فضزززاهای
معمززاری ،خززدماتی و اقززامتی یکززی از ویعگیهززای معمززاری ایززن بنززا قرارگززرفتن آن در محلززی
است با شیب نسبتا زیادکه موجب شده است اخزتالف ارتفزاع سزه قسزمت معمزاری آن بزه
 6/5متر برسد.
ایزن آرامگزاه از بناهزای قززرن ششزم و هفزتم هجزری قمززری از دوره سزلجوقی مزیباشززد و در
دورههای تیموری ،فویه و قاجاریه مرمتهایی بر آن انجام گرفته اسزت .ایزن بقعزه بزه فزرم
چلیپایی و با معماری زیبایی ساخته شده است.
معمززار در تزززیین داخلززی بنززا از گززو اسززتفاده کززرده و نززوع کاربنززدی پیشززانی ایززوانهززا ب زه
ززورت طاقنمززای جنززاغی اسززت کززه همززین نززوع طززای را در جززرز ا ززلی تززداعی مززیکنززد.
تزی ینات گچکاری زیر گنبد یکی از زیباترین بخشهزای ایزن بنزا بزوده اسزت و لچکزیهزای
4به  8آن دارای مقرنرها و گچبریهای خفیزف و هنرمندانزه مزیباشزد .مصزالح ا زلی در
سززاخت ایززن بنززا سززنگ ،گززو و آجززر مززیباشززد .ابعززاد آجرهززای اسززتفاده شززده در ایززن بنززا
 23×23×3سززانتی متززر اسززت .دردوره قاجار یززه تعمیراتززی بززرروی آن ززورت گرفتززه اسززت.
بهخصو

تزیینات زیر پوشش بقعه که شامل کاربندیهای گچی است.
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موقوفه
این آرامگاه دارای یک شبانه روز آب و اراضزی از قنزات بلهزوری مزیباشزد کزه از امزال ک شخصزی
بززوذرجمهر بززوده تززا درآمززد آن ززرف هزینززههای مرمززت و نگززهداری سززاختمان آرامگززاه گززردد .ایززن
وقف نامه به ورت کتیبه بر بدنه آرامگاه نصب شده این چنین است:
کتیبۀ اول:

هو الواقف علی السرایر و الضمائرالحمد هلل الذی وقف السفار العلم و طروس الحکم السید
و العرر و العمرم و رتهاما را عرد دررو

الصررور و اقی رات و صررالت ت وا ر ل ر

یرده صراب خ یرهه جمررر رگرر ری یروم یرنفخ فری
ال ر لیا زررررا اخ ر ره رروا یی ی رک شررنالا رو

و

اراضی ا قنات ج ریا زررا لموری ن جمله اطراف ل ه قاین را وقف و ببس خلر ررر ی
لمو کا ح صل اراضی ز ور را راج ت رولیا و خدام یکی ا قر ا جنرا رگروب راری

شمور ا ایوا غفاری رحمر الره کرا ردت دیردی ا وقرف ذششررا و طمرر ر وقو رات

غض لماید( .اگرا ط ،ضل اهلل و اگرا حمد علی ول خدا ا )

کتیبۀ دوم:

رجمله خریا ر … زرگوارلد و هر کس نر ررر ی لمایرد را لعنرر خردا و لفررین رگروب

گر رار شو  .الما الثما ،این دند کلما لیز ...لگیهلرد ااواحر رو ه اشرد ( .را اراریخ شرمر
ر ضا المنارکا گنا  1222ق)

در سال  1222هجری قمری چون ملزک وقفزی متعلزپ بزه بقعزه بزه مزرور زمزان از حزال وقفیزت
خار گردیده بود با تالش علما از تصرف افزراد خزار و بزه حزال وقزف در آمزد کزه سزند آن در
محزل اداره اوقززاف و امزور خیر یززه قززاین موجزود اسززت( .گززارش کارشناسززان میزرا

ببت در آبار ملی)

فرهنگززی جهززت
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امکانات رفاهی _ خدماتی
ایزززن آرامگززاه همچنززین دارای آوچیزززپ ،سززکوهای اسززتراحت ،آب نمززا ،بلزززوار بزززا روشزززنایی
کامل ،فضای سبز ،میدان ،استخرآب ،آب انبار ،راهروی لکانی ،امکانزات زخره نزوردی،
نگهبززان مززیباشززد .ای زن آرامگززاه در مجموعززه قطززب گردشززگری شهرسززتان قززرار گرفتززه و بززه
شماره  2759در فهرست آبار ملی به ببت رسیده است.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این آرامگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

آرامگاه ا لی



ندارد

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



بوفه



ندارد

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



فضای سبز



گنبد



منزل نگهبان



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آوچیپ



رستوران



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



استخرو آبنما



بری



منبع آب



شبستان
حن وحیاد

ارکینگ





کشتارگاه



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان
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 -فا ،ذبیح اهلل ،تار یخ ادبیات در ایران ،1 ،انتشارات فردوس ،بیجا ،سال .1371

 -عوفی ،محمد ،لباب اولباب به کوشش سعیدنفیسی ،چاا اتحاد ،بیجا ،سال .1335

 قززیر راز ی ،شززمر الززدین محمززد ،المعجززم فززی معاییراشززعارالعجم ،بززه کوشززش مززدرسرضوی ،چاا سوم ،انتشارات زوار ،تهران.1360 ،

 نظامی عروضی سمرقندی ،احمدبن عمر ،چهارمقاله ،انتشارات نشرقطره ،تهران.1374 ، مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی
 -اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات

امامزادگان بیبی زبیده خاتون و سام والم

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در جوار روستای اسفشاد در بخش مرکزی شهرسزتان قاینزات و در موقعیزت 59
درج زززه و  17دقیق زززه ط زززول ش زززرقی و  33درج زززه و  46دقیقززززه ع زززر

ش زززمالی و در ارتفززززاع

1395متززری از سززطح در ی زا واقززع و تاشززهر قززاین9کیلززومتر فا ززله دارد .ایززن روسززتا موقعیززت
دشتی داشته و رود قاین از کنار آن میگذرد و کوه امام جعفری در شری آن واقع است.
سکونتگاه اولیزه مزردم اسفشزاد قلعزه اسزترآباد واقزع در شزمال روسزتا بزود کزه بزه تزدر یج بزا
ایجززاد امنیزت شزکل گیزری سزکونتگاهها در اطززراف قلعززه ادامززه یافززت .از آبززادی قززدیم امززروز
فقززر زیارتگززاه اسززترآباد بززاقی مانززده اسززت .قززرار گززرفتن اسفشززاد در منطقزهای بززا خا کهززای
آبرفتی نرم زمینه را برای تولید آجر فزراهم نمزوده و یکزی از منزابع مهزم در آمزد مزردم ایزن روسزتا
کورهدار ی میباشد.
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معرفی امامزادگان
عام زۀ مززردم افززراد مززدفون در زیارتگززاه اسززترآباد را سززام و وم وزبی زده خززاتون دختززر موسززیبن
جعفر؟ع؟ میدانند.

نویسززندۀ کتززاب کنززز اونسززاب معتقززد اسززت کززه اوود موسززیبن جعفززر؟ع؟  42نفززر بززوده و

سام و وم از آن جمله هستند .وی محل شهادت آنها را رود بار سزفلی مزیدانزد (علزم الهزدی،

 )10 :1352ولی کتاب بحر اونساب از حضور این بزرگواران در خراسان خبر میدهزد( .خزاعزی،

نسخه خطی کتابخانه آستان قدس.)73 :

بنابراین احتمال دارد به دلیل راه ارتباطی خراسان از زوزن به قاین و طبسین امامزادگزان
با گذر از این مسیر به شهادت رسیده باشند .در زیارتنامه و سنگ لوح این بزرگواران بزه ایزن
موضوع که این محل مدفن سام و وم و زبیده خاتون میباشد اشاره شده است.

امکانات رفاهی _ خدماتی
در سزمت شزمال و غزرب محوطزه تعزداد  10اتزای بزه عنزوان زایزر سزرا احزدا

شزده اسزت کزه

همه مفروش میباشد وآب مورد نیاز از طریپ چاه موتور تزنمین مزیشزود .آشزپزخانهای مجهزز
بززه وسززایل طززبخ دارد تززا ّزوار بززرای خززش نززذورات عمززومی خززود ماننززد اطعززام مراجعزان نظیززر
غلور [؟] و آبگوشت از آنها استفاده کنند.

جدول ذیل امکانات زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا
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امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات



خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



سردر
گنبد

ارکینگ



دارد /توضیحات

آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی





ندارد

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

منابع
 اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 خزاعی ،ابو مخفف ،بحر اونساب ،کتابخانه آستان قدس رضوی ،نسخه خطی. -علم الهدی ،مرتضی ،کنز اونساب ،چاا سنگی ،طبع بمبئی.1352 ،

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی

امامزادگان حسن و افضل

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در نزدیکی روستای کزومیران از بخزش سزده شهرسزتان قاینزات مزیباشزد کزه در
طززول جغرافیززایی  58درجززه و  51دقیقززه شززرقی و عززر

جغرافیززایی 33درجززه و  27دقیقززه

شمالی و در ارتفاع  1352متری از سزطح در یزا واقزع شزده اسزت .تزا قزاین  50کیلزومتر و بزا کزوه
ک زومیران  4کیلومترفا ززله دارد .کززوههززا اطززراف زیارتگززاه را احاطززه کردهانززد .دی محمززد آبززاد
درغرب آن قرار دارد و جاده سرایان _ قاین _ بیرجند از 3کیلومتری شمال آن میگزذرد .عامزه
مززردم ایززن زیارتگززاه را بززه «مزززار کمیززران» مززیشناسززند .کززوی میززران بززه معنززای کززوی و محززل
امیران که منظور همان دو امامزاده میباشد.

معرفی امامزاده
عامۀ مردم امامزادگان حسن و افضل را از احفاد موسیبن جعفر؟ع؟ میدانند.
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یاد کرد امامزادگان در سروده شاعران محلی
در میدان ّسدارـن گدا ّ ید ددهـ گکد ه ــد

اد ن باددارـن در ااددن نف رددده پیددهـ گکد ه ــد

دا ــد

ـین یر ک ه رم ّدی ـددان د یدا گکد ه ــد

ـآ وو د مرمه ـ ددان شسن با ـ

د گ ن ـیددن ااددن در ددا و د ن ب یدده ـ دده
ّاد ددیرـن رـ بگد بددر د د ب ار دده یددن ـد م
آـدگددان ش ددرت م ـ د د ب د ددن وو ددر رـ ب ددین
ی د د دد

م گ یدده ور د بددا ـیددن یددزـن بی یددم

در رـج ـین یزـن بین اده ب بدا گکد ه ــد
ّاج ـر مرمه الددددا و م
ـآ رـم د ددا

الددددا گکد ه ــد

گک د د بس د ه درّددا گک د ه ــ د

شن ددر م ـد ددی الداب ا بدر مدا گکد ه ــد

امکانات رفاهی _ خدماتی
ایزززن زیارتگ ززاه تع ززداد  34زایرس ززرا ب ززا  2س ززالن دارد ک ززه ه ززر کز زدام از اتایه ززا بزززه نزززام بزززانی آن
نزامگزذار ی شززده و همزین امززر توانسزته اسززت در تشزویپ افزراد بززه سزرمایه گززذار ی در امزور خیزر
کمک کند 32 .چشمۀ دستشویی ،حمام و کشتارگاه خوبی دارد.

جدول ذیل امکانات موجود در محل زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



شبستان
حن وحیاد

ندارد




گلزار شهدا

سردر



خانه عالم

گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ندارد
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ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات



ارکینگ



آبدارخانه

کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن

ندارد



منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سلطان جلیل ورزق

موقعیت جغرافیایی
روستای ورزی از توابع دهستان حومه قاین بخش مرکزی شهرستان قاینات مزیباشزد کزه در
ط ززول جغرافی ززایی  59درج ززه و  19دقیق ززه و ع ززر

جغرافی ززایی  33درج ززه و  39دقیقزززه و در

ارتفززاع  1600مت ززری از س ززطح در یز زا واق ززع ش ززده اس ززت .موقعیز زت آن می ززان زززایکوهی و در 34
کیلومتری شری قاین قرار دارد .کوه ورزی در غرب و آسمان کوه در  1کیلومتری شزمال آبزادی
است .روستای ورزی پیشینۀ تاریخی دارد و آنچه مسلم میباشد قبل از ورزگ وجزود داشزته
اسززت .وجززود درختززان کهنسززال چنززار اطززراف کززاریز و وجززود گورسززتان گبرهززا بززر ایززن قززدمت
گواهی میدهند.
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معرفی امامزاده
بر باوی تپه سنگی در جنوب روستای ورزی سنگ چینی به طول  5متزر و عزر

 1/7متزر و

ارتفاع  20سانتی متر دیده میشود و هیو بنزا و بقعزه و امکانزاتی نزدارد و در بزین مزردم بزه نزام
«سلطان جلیل» اشتهار دارد .مردم محل به او ارادت دارند و بر قبرش شزمع روشزن مزیکننزد
و در ایام سوگواری به زیارتش میآیند و از او حاجت میخواهند.

امامزاده عبداهلل

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در روستای بادامک بخش سده شهرسزتان قاینزات در فا زله  97کیلزومتری از مرکزز
شهرسززتان قززرار گرفتززه اسززت .طززول جغرافی زایی آن برابززر بززا  58درجززه و  50دقیقززه شززرقی و عززر
جغرافیایی آن معادل  33درجه و  42دقیقزه شزمالی مزیباشزد کزه در ارتفزاع  1610متزری از سزطح
در یا واقع شده است .در شمال آن کوه سیاه و در شری آن کوه شمر قرار دارد.

معرفی امامزاده
مطلعززان محلزی امززامزاده عبززداهلل را از احفززاد امززام موسزی کزاظم؟ع؟ مززیدانندسززالخوردگان
محلی نقل قول میکنند که بزه هنگزام سزاخت بنزای امزامزاده سزنگ لزوحی پیزدا شزده و بزه
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استناد همین سنگ نام عبداهلل را بر زیارتگاه نهادهاند.

یاد کرد شاعران محلی از امامزاده عبد اهلل
نرـمد د ددگا ـ د د د

د د د و ّاس د د ددر ــ د د

ه ر اکدی ش درت م ـد د بن وو در ــد

د ددهـ ــ د د

د د دداه گ د ددرـم ـو د دده د د ددیز

مجد ددا شددیوه ـآ بد ددی ـو دید دده ددددر ــ د

د ددهـی رـ دده ب د د د ددن نن و د دداو

و وضدده ـو بد د دده آ ددا ر ــ د

مد

شداو د د ددات واد ددع آـی ددر د د د م

دده وـ

د بد دداد م د د

ص و مسا ه ی

بده ید

شددان ما در ــد

دردـ و شسر د ددا د دده می ی د ددن شاّد د ددزـد د د ددیز

ـی جا بییم و بدی دب و بدی یدار و ی دددا ر ــد

مهی د د دده و د د دده گ د د د ددرـم ـش

ب دـ د و د ر ـآ ّادده ـ دد ـن و دد د ـّر ــددد

د د د ـّرـن ی

در ّددر مادار د ددن بد دده ـشد ـ م د ر ــد

م د د ددزرگا

ر ددینن ّا دده ب ددرـدر و ّا د د د
رد ددده د ددرـر آ

دد د مددفم د د د ن آشد د

دد

در ن و اردده ش ددرت آّ د ددرـی ـطادددددر ــ د

مجا د د د ه رـ شاید د د دده ا د د د نن دد ید دده

ددز دـبکددان اددان مدده ـامد د د د

ّ ددی ص د دداشم د د ددزـ ا د ددام ش د ددان م ددهـه

ی ددر ـف دداه ارد د ددق ـ دد د د ددان دـ ر ــددد

ّدد ددی ـآ بد د ددی اد دد د ددام نن د سدد د ددردگان

رددیآـن آمددین و ددرش هـو دده ـ دددددددر ــ د

ابند د ددار

ـ دد ن م دد ر وا ددده ی دددر و مو ددددددر ــددد

وایگاّک د د ددان

ما دد دده ما دد ددر و مدد ددا ی آ د دده ـ دددد ر ــدددد

ـرو دده اسددم ـآ ب ددی ـو ش د ددده گ ددر مد د ددهـه

ّر ص د و شدداه م م ش ی

پر نذر ــ

ـ د دد د ددهر ـیدد ددن ـ دد د ددین ـدد ددا دو ـ ب دد دددوین

گردی دده د د د ددع م ج د ددف ـ د ددر و ـصدددار ــددد

ّددر ا دده دده ـآ د ـر مددر نن آش د
ّرواوددده بارگد ددا و م دد د

د ر ــ د

(و کان ذلک بتاریخ  1375هجری شمسی)
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات
حرم

دارد/توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان




شبستان



حن وحیاد
گنبد

گلدسته



ارکینگ

وضو خانه
آب شرب

تنسیسات گرمایشی

دارالشفاء




سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا





دفتر هینت امنا






فروشگاه



آبدارخانه






آشپزخانه



سرویر بهداشتی





گاز طبیعی



بری

زایر سرا



منزل خادم



کشتارگاه

انبار



خانه عالم



کتابخانه

امکانات

مجتمع فرهنگی



روای

سردر

ندارد

دارد /توضیحات



ندارد



تلفن




منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

منابع

 مطالع ززات می ززدانی نگارن ززدگان و مص ززاحبه ب ززا اعض ززای هی ززنت امن ززای امزززا کن متبرکزززه ومطلعان محلی

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 -اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات

امامزاده مسعود

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در حد فا ل روستاهای شزندان و نوغزاب از توابزع بخزش نزیمبلزوک شهرسزتان

قاینززات واقززع اسززت .موقعیززت جغرافیززایی آن در  58درجززه و  47دقیقززه طززول شززرقی و 33

درجزه و  46دقیقززه عززر

شزمالی قززرار دارد .ایززن زیارتگزاه تززا قززاین 75کیلزو متززر فا ززله دارد.

کوه مسعودی و کوه کمر اژدها در اطراف آن واقعاند.

پیدایش زیارتگاه
عام زۀ مززردم ایززن زیارتگززاه را ب زه نززام امززامزاده مسززعود و منسززوب بززه امززام موسززی کززاظم؟ع؟
مززیداننززد .در کتززب انسززاب فرزنززدی از امززام کززاظم؟ع؟ بززه نززام «مسززعود» ببززت نشززده اسززت
بنابراین نمیتوان او را فرزند بالفصل آن حضرت دانست.
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امکانات رفاهی _ خدماتی

در سمت شری بقعه زایر سرایی با 7اتای و سرویر توسر افراد ّ
خیر ساخته شده است.
جدول ذیل امکانات موجود در محل زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات



ندارد

دارالشفا



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم

ایوان

حن وحیاد






گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



کشتارگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزادگان میر عبداله ومیرعبدالرزاق

موقعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه در محززل روسززتای بزنابززاد قززدیم در طززول جغرافیززایی 59درجززه و  24دقیقززه و عززر
جغرافیایی  33درجه و  57دقیقه و در ارتفاع  1586متری از سطح در یا واقع شده اسزت .بزا شزهر
قززاین 63کیلومترفا ززله دارد .روسززتای بزنابززاد در سززال  1357برابززر زلزلززه ویززران شزززد و بززه دلیزززل
نزدیکی با گسل بعد از زلزله به فا له  2کیلومتری ایینتزر جابزهجزا شزد .گلسزنگ کزوه در شزمال
غربی و کوه سرتخت در غرب و جنوب غربی این آبادی قرار دارند.

معرفی امامزادگان
احتمززال بززرآن اسززت ک زه چززون اعززراب بززر قهسززتان تسززلر یافتنززد و قهسززتانیان بارهززا شززورش
نمودند اعراب دست به سیاستی زدند و در سه نقطه از قهستان ازجملزه عربخانزه نهبنزدان،
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خضری دشت بیا و بزنآبزاد قاینزات اعرابزی را اسزکان دادنزد و اعزراب بزه تزدر یج بزا مزردم
و
بومی قوم و خو یش شدند و شورشها از بزین رفزت .احتمزاو افزرادی از اوود و احفزاد جعفزربن
ابیطالب بزه همزراه قبایزل عزرب بزه ایزن محزل مهزاجرت کزرده و زر از فزوت یزا شزهادت در
این مکان مدفون شده باشند.
مززردم محززل میززر عبززد الززرزای و میززر عبززداهلل را فرزنززدان جعفززر طیززار مززیداننززد .بززا توجززه بززه
زیارتگاه ازمیغان طبر که وی را منتسب به سید محمزدبن جعفزر طیزار مزیداننزد و در یزک

نسخه خطی به نام مزارات قهستان که تاریخ تحریزر نزدارد و گمزان مزیرود مؤلزف آن یکزی از

اوود و یززا پیززروان ابززن حسززام خوسززفی باشززد( .ابززن حسززام در سززال  875هجززری قمززری در
گذشته است) از محمدبن جعفر طیار و جای دفنش یاد میکند:

بززر اذکیززا پوشززیده نماندکززه بیشززتر اوود جعفززر طیززار علیززه التحیززه والکرامززه در خززاک

خراسان بودهاند چه ،محمدبن جعفر طیار کزه عزم گرامزی عزون اسزت در قریزهای از
ق ززرای ط ززبر گیلززک و مرق ززد منززور مش ززهد مطهززرش ظ ززاهر و اس ززم آن قریزززه ارمغزززان
«ازمیغان» است .در همان زمان یعنی ابتزدای فزتح اسزالم کزه آن همزام مقبورگشزته
قبهای بر سرتربتش ساخته و سرش به گزردون افراختزه و بزه خزر کزوفی ذکزر کیفیزت
شززهادتش بززر کنایززه آن مرقززوم گشززته و ا کززابر و اسززاغر (ا ززاغر بززا ززاد اسززت ولززی در
ا ززل بززا سززین نوشززته شدهاسززت) آن بلززد و بلوکززاتش همززواره شززموع نززذورات بززه آن
آستان مالئک آشیان همی برندو به مراد میرسند و سزاداتی کزه بترسزایان در بیهزپ
زمینیاند و فرزند حسزنبن عزونبن عبزد اهلل جعفزر کزه مزدفون در بزنآبزاد (قاینزات)
است و برادرش که ّ
مسمی جد خود اوست در مصرخ هرات است.

(متنسززفانه بززه رغززم پززرسوجززوی ز یززاد ایززن نسززخه پیززدا نشززد ).بنززابراین ززاحبان ایززن زیارتگززاه
و
فرزندان بالفصزل جعفزر طیزار نیسزتند و احتمزاو از احفزاد آن بزرگزوار باشزند کزه بزه هنگزام تسزخیر
وویت قهستان به وسیله مسلمانان و بعدها به هنگزام وویتعهزدی حضزرت رضزا؟ع؟ شزهادت و
یززا مززرگ طبیعززی ایشززان در ایززن سززرزمین رخ داده اسززت .در هززر ززورت زیارتگززاه ایززن بزرگززواران از
در اسالم تا کنون مورد توجه و احترام مردم قرار داشته است.

 / 300وارثان عترت

امکانات رفاهی _ خدماتی زیارتگاه بزن آباد
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



حن وحیاد

ارکینگ

ندارد

آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب
بری






ندارد

گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

منابع

 رجبززی ،نجیززب اهلل ،و میززهم رجب ززی ،تززاریخ ومشززاهیر قاینززات ،انتش ززارات شزززهر آشزززوب،تهران.1390 ،

 ش ززاطری ،مفی ززد ،و نجیززب اهلل ،رجب ززی ،ام ززا کن متبرکزززه قاینززات ،باهتمزززام اداره اوقزززاف وامورخیریه قاینات ،بیجا.1383 ،
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 مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنا و مطلعان محلی ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،
 -اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات

امامزاده قطب الدینبن علی

موقعیت جغرافیایی
ای زن زیارتگززاه در نزدیکززی روسززتای کال تززه سززعید از توابززع بخززش مرک ززی شهرسززتان قاینززات
مززیباشززد ک زه در طززول جغرافیززایی  58درجززه و  57دقیقززه شززرقی و عززر

جغرافیززایی 33

درجززه و  40دقیقززه شززمالی و در ارتفززاع 1940متززری از سززطح در ی زا واقززع اسززت.این زیارتگززاه
معززروف بززه زیارتگززاه «زیززرنج» بززوده و در غززرب روسزززتای کال تززه سززعید و در کنززار گورسزززتان
عمومی واقع که با شزهر قزاین حزدود  35کیلزو متزر فا زله دارد .روسزتای کالتزه سزعید از نزوع
میان کوهی با آب و هوای نیمه حرایی میباشد که کوه بلگی در جوار آن میباشد.
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معرفی امامزاده
یگانه سند آن سنگ لوحی از جنر مرمر سفید مزیباشزد کزه بزر ابزر شکسزتگی بخزش اعظزم
آن ناخوانا بوده و ازبین رفته و فقر نزام قطزب الزدینبن علزی وتزار یخ ذیالحجزه قابزل رؤ یزت
است و در حاشیه آن شعری نگاشته شده اسزت .بنزا بزه اسزتناد همزین سزنگ نزام زاحب
این قبر را قطبالدین گذاشتهاند.

امکانات رفاهی _ زیارتگاه زیرنج
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



ندارد

مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



تلفن



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



بری



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



سردر
گنبد

آب شرب





گاز طبیعی


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده سلطان محمد

موقعیت جغرافیایی
ای زن زیارتگززاه در روسززتای مهززنج از توابززع بخززش مرک ززی شهرسززتان قاینززات در موقعیززت 59
درجززه و ززفر دقیقززه طززول شززرقی و  33درجززه و  47دقیقززه عززر

شززمالی و در ارتفززاع 1710

متری از سطح در یا واقع است .موقعیت آن ایکوهی ودر 19کیلزومتری غزرب قزاین قزرار دارد.
ارتفاعات سه چنگو ،کمر ر یخنج ،کوه هل قره ووخ زو دراطراف آن واقعند.

معرفی امامزاده
مردم محل زیارتگاه را منسوب به سلطان محمد فرزند امزام موسزی کزاظم؟ع؟ مزیداننزد .البتزه در
بزین فرزنززدان امزام موسززی کززاظم؟ع؟ یزک نفززر بززه نزام محمززد وجزود داشززته کززه بزه «سززلطان محمززد
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عابززد» معززروف بززوده و ایشززان در شززهر کاخززک گنابززاد مززدفون مززیباشززد .بنززابراین ززاحب ایززن
زیارتگززاه امززامزاده محمززد فرزنززد بالفصززل حضززرت موسززیبن جعفززر؟ع؟ نیسززت و شززاید یکززی از
احفاد ایشان باشد .این زیارتگاه فاقد شجره نامه و مستندات تاریخی مزیباشزد .قزدیمیتزرین ابزر
موجززود ز یززارتنامزهای مززیباشززد کززه بززر روی چززوب بززا ایززن عبززارت نوشززته شززده «سززیدی و مززووی
سلطان محمدبن امام موسی الکزاظم لحلیمزه عنزی و عزن ولزدی بتزاریخ  1335هجزری قمزری».
این ابر بر بدنه ضریح نصب است.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



ندارد

مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



کتابخانه
ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه

وضو خانه



سرویر بهداشتی





آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده طفالن موسیبن جعفر؟ع؟
موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه بر فراز تپهای در میانه روستای ورنجزان در بخزش مرکززی شهرسزتان قاینزات قزرار
دارد که در طول جغرافیایی  59درجه و  9دقیقه شرقی و عزر

جغرافیزایی  33درجزه و 33

دقیقزززه شزززمالی و در ارتفز ززاع  1860متزززری از سز زطح در یز زا واقزززع شزززده اسزززت .موقعیززززت آن
کوهستانی و در 17کیلومتری جنوب قاین میباشد .کوه آبیزدر در غزرب و جنزوب غربزی ایزن
روستا واقع است.

معرفی امامزاده
برخ ززی معتقدن ززد طف ززالن موس ززیبن جعف ززر؟ع؟ م ززیباش ززد و آنه ززا را فرزن ززدان بزززال فصزززل امزززام
کاظم؟ع؟ میدانند.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



سردر
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امکانات

ندارد

امکانات

گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ

دارد /توضیحات

آبدارخانه



دارد /توضیحات

ندارد



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزادگان شاه سلیمان و بیبی خدیجه

موقعیت جغرافیایی
ای زن زیارتگززاه در نزدیکززی روسززتا ی کززرر از توابززع دهسززتان س زکوه بخززش سززده شهرسززتان
قاینات میباشد که در طزول جغرافیزایی  58درجزه و  54دقیقزه شزرقی و عزر

جغرافیزایی

 33درجززه و  38دقیقزززه ش زمالی و در ارتفززاع  1670متززری از سززطح در یززا واقززع شزززده اسزززت.
موقعیت آن ایکوهی و در 53کیلومتری غرب قاین قزرار دارد .کزوه ر یزز زیارتگزاه درشزری ،کزوه
واراز در یززک کیلززومتری شززمال ،ک زوه چرخززوکی درغززرب روسززتا واقززع اسززت .در دو کیلززومتری
دامنه کوه کرر دو ناهگاه سنگی رو به روستا دیده میشود.
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آشنایی با امامزادگان
اه ززالی مح ززل معتقدنزززد کزززه اینج ززا م ززدفن بیب ززی خدیج ززه و ش ززاه س ززلیمان از اوود موسزززی
کاظم؟ع؟ میباشد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات
انبار

ندارد


مسجد



زایر سرا

حسینیه



دارالشفا



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا



سردر



تلفن



گنبد



آب شرب



گلدسته



دفتر هینت امنا



بری



آبدارخانه



آشپزخانه



سرویر بهداشتی



ایوان



کتابخانه
ارکینگ




کشتارگاه
وضو خانه






منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

امامزاده مراد و باقر نیگ

موقعیت جغرافیایی
ایزززن روس ززتا ت ززابع دهس ززتان آفریز زز بخ ززش س ززده شهرس ززتان قاین ززات م ززیباشزززد کزززه در طزززول

جغرافیززایی  59درجزززه و  6دقیقززه و عززر

جغرافیززایی  33درجززه و  33دقیقزززه و در ارتفزززاع

1810متری از سطح در یزا واقزع شزده اسزت .موقعیزت آن زایکوهی و در 29کیلزومتری جنزوب

غززرب قززاین قززرار دارد .قلعززه ک زوه در یززک کیلززومتری جنززوب و ک زوه آبیززدر در یززک کیلززومتری
جنززوب شززری و رود نی زگ [= نیگنززان؟] از می زان روسززتا م زیگ زذرد .نززوع راه دسترس زی تززا مرک زز
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شهرستان ،آسفالته و به طول 29کیلومتر میباشد .از آبار تار یخی جالب و دیدنی این روسزتا

دژ ز یر زمینی آن میباشد.

معرفی امامزاده
معمران نقل میکنند کزه در قزدیم در ایزن محزل مقزداری سزنگ بزر روی هزم انباشزته بزود .در
میانه این سنگها سنگی گزرد کزه امزروزه مزردم آن را ز یزارت مزیکننزد و نوشزتهای بزر روی آن

دیززده مززیشززود درمیززان ایززن سززنگها دیززده مززیشززد .انتخززاب ایززن نامهززا را برمبنززای سززنگ
موجود در محل ضریح میدانند که با بررسی آن نوشتهها خوانده نشد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان




شبستان
سردر
گنبد

گلدسته

کتابخانه

ارکینگ

کشتارگاه

وضو خانه
آب شرب
بری

امکانات
انبار

زایر سرا

ندوی قر

الحسنه




دوگلدسته

دفتر هینت امنا







منزل خادم



 لوله کشی



ایگاه مقاومت بسیج







سالن اجتماعات

خانه عالم





گلزار شهدا
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فصل دهم
شهرستان خضریدشت بیاض

امامزاده عبداهلل

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در روستای کارشک شهرستان قاینات مزیباشزد کزه در طزول جغرافیزایی  58درجزه
و  43دقیقززه شززرقی و عززر

جغرافیززایی 34درجززه و  2دقیقززه شززمالی و در ارتفززاع  1805متززری از

سطح در یا واقع شده است .تا شهر خضری دشزت بیزا

10کیلزومتر وتزا قزاین 66کیلزومتر فا زله

دارد .این زیارتگاه در دره سرسزبز نزیم بلزوک قزرار دارد کزه یکزی از مهمتزرین قطبهزای گردشزگری
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وزیارتی استان خراسان جنوبی میباشد.
در زمززان قزززدیم چ ززون موقعیززت کارش ززک مش ززرف ب ززر راهه ززای خض ززری ،دشزززت بیزززا

،

کاخززک ،فززردوس وچرمززه بززود لززذا دیززده بززانهززایی بززر فززراز قلززه همجززوار آن مززیگذاشززتند و بززا
برافروختن آتش و ایجاد دود مردم را از وجود دشمن آ گاه میکردند .به همزین علزت آن را قلزه
دودی میگفتند.

معرفی امامزاده
ایزززن ام ززامزاده ،عب ززداهللبن موسز زی الج ززونبن عبز زداهللبن محضبزززن حسزززن مهنزززیبن امزززام
حسن؟ع؟ میباشد .موسی الجزون دارای یزازده فرزنزد بزه نامهزای ز ینزب ،ام کلهزوم ،فاطمزه،
رقیه ،خدیجه ،فیه ،ام الحسن ،ملیکه ،محمد ،عبداهلل و ابزراهیم بزود .مزادرش ،امسزلمه
دختر محمدبن طلحهبن عبدالرحمنبن ابی بکر مزیباشزد .او همزان زنزی اسزت کزه وحشزی
ریاحی دربارهاش گفته:

(من
(یو

ال
یوج من وا ا مس اة
ال
ـم اؤّا ن بی اد دا د دا ـمددة

م ا ـرری ود دا الـه ـ ا دد ده
ت
و ـ اا مهما سا ی ـرانرمه

ش دـره ر ار ّر آن مس اا رـ ه ا ن الـه ـ اه باشها د ر رد

ـآ ا ه

د ّر ی ی رـ

یزـن رـ م بخکیه) و ـآ مهیی با ب رگ ـ ی میین ب دا)

عبداهللبن موسی مکی بود و به ابومحمد اشتهار داشت .برخی او را شیخ زالح و شزیخ
رضززا مززینامیدنززد .شززرح حززال ایشززان را ّ
مورخززان بنززامی چززون ابززوالفر ا ززفهانی ززاحب
کتاب مقاتل الطالبی ّین و نویسنده عمدم الطالب و محمد باقر آیتی در کبر یت اوحمزر و محمزد

حسزین آیتزی در بهارسززتان و کتززب انسززاب ،جنززت النعززیم ،اغززانی ،الززرو

المعطززار بززه تفصززیل

بیان نمودهاند.
عبززداهللبن موسززی حسزززنی در ایززام خالفززت مززنمون عباسززی پیوسززته از تزززرس خلیفزززه در
حالت نهانی به سزر مزیبزرد و در سزال  203هجزری بزه قهسزتان رفزت تزا از موقعیزت طبیعزی
کارشززک و سززایر ارتفاعززات قهسززتان و نیززز نیززروی انسززانی طوایززف عززرب نززعاد بقفززی وسززاوری
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استفاده نماید که در حوالی آبگاه خضری سکونت داشتند .منزابع ذیزل حضزور ایشزان را در
منطقه نیم بلوک گواهی میکند:
در نسخهای خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی آمده است:
درسززال  203هجززری قمززری معتصززم عباسززی حززاکم قززاین شززد و ز یززد و محمززدبن
موسززی؟ع؟ بززرادران امززام رضززا؟ع؟ قیززام کردنززد .محمززدبن موسززی؟ع؟ در کاخززک و
زیدبن موسی؟ع؟ در نبرد با سربازان منمون در دشزت آفریزز بزه شزهادت رسزیدند .در
همین سال امامزاده عبداهلل؟ع؟ بزه دلیزل تعقیزب نظامیزان مزنمون پیوسزته متزواری
بود و در حال اختفا به سر میبرد .چون طوایف اعراب در منطقه خضزری سزکونت
داشززتند ،بززرای امنیززت بیشززتر بززدان محززل نززاه بززرد .بعززد از شززهادت امززام رضززا؟ع؟
منمون او را برای وویتعهدی طلب کزرد و او رضزا نزداد .وی شزعر نیکزو مزیگفزت و از
ّروات احادیث بود .از بیم بنیالعبزاس بزه بادیزه گر یخزت و هزم در آنجزا وداع جهزان
گفت( .رضوی ،نسخه خطی ،به شماره  3591کتابخانه آستان قدس رضوی)5 :

مؤلف ناسخ التواریخ مینویسد:
امامزاده عبداهلل فرزند موسی الجون بود ،چون گونه ورتش اندکی به سیاهی مایل
بززود او را جززون لقززب نهادنززد .عقززب او از دو سززر اسززت ،عب زداهلل ک زه ش زیخ ززالح
گفتندی و او را رضا نیز لقب داده بودند .منمون میخواسزت او را ولیعهزد سزازد ،ابزا
نموده بگر یخت ودر بادیزه اقامزت نمزود تزا همزان جزا دعزوت حزپ را لبیزک اجابزت
نمود( .سپهر،2 :1363 ،

)369

در کتاب جنت النعیم آمده است:
از اوود عبزززداهلل محز ززض بعزززد از ای ز زن چهزززار نفزززری کز زه مشز ززهور مزززیباشززززند ،جززززز
موس زی الجززون ابززن عبززداهلل محززض نیسززت و کنی زه و ی ابوالحسززن اسززت و بعض زی
ابوعبداهلل دانستهاند و نسل و ی از دو نفر است .عبداهلل که معروف به شزیخ زالح
بود و اورا رضزا خواندنزد و در زمزان حضزرت رضزا بزه نززد مزنمون آمزد .مزنمون ز یزاده از
حززد طلززب از عبززداهلل مززینمززود تززا بززا و ی بیعززت کنززد عبززداهلل بگر یخززت و در می زان
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اعراب نهان شد تا آن که وفات کرد( .جنة النعیم 1298 ،ی)83 :

نویسنده کتاب عمدم الطالب آورده است:

و
عقززب موسزی الجززون مززن رجلزین عبززداهلل الشزیخ الصززالح و یلقززب بالرضزی ایضززا و
و
کان المامون قد تغیر علیه و علی علیبن موسی الرضا فخر عبداهلل وجه هاربا من
بنززیالعبززاس الزی البادیزه ومززات بهززا و قززد رو ی اوحادیزث و مززن ابززراهیم و امهمززا ام
سلمه بنت محمدبن طلحهبن عبداهللبن عبدالرحمنبن ابزی بکزر( .عمزدم الطالزب

فی انساب آل ابوطالب)

ابوالفر ا فهانی در کتاب مقاتل الطالبیین میگو ید:

جعفززربن محمززد ّورای از عبززداهللبن علززوی از ززدرش روایزت کزرده اسززت کزه گفززت:

هنگامی که عبداهللبن موسی متوار ی بود ،منمون نامزهای بزه او نوشزت و در آن نامزه
او را امان داد و ضمانت کرد که و ی را مانند علیبن موسی الرضا؟ع؟ ولیعهد خزود
سازد و دنبال آن نوشت :که من گمان ندارم با این رفتار ی که من نسبت به علیبن
موسی الرضا؟ع؟ انجام داده ام هیو یک از فرزندان ابوطالب از من بترسند.
منمون نامه فوی را برای عبداهللبن موسی فرستاد و او در جواب نوشت:
نامززهات رس زید واز مضززمون آن اطززالع حا ززل گردی زد ،نامززهات حززا کی بززود ک زه تززو
می خواهی مرامانند یادی که شکار خود را به دام اندازد ،به دام خدعه و نیرنزگ
خود انداز ی .نقشهای طرح کزردهای مزرا بزه چنزگ آور ی و خزونم را بریززی و تعجزب
میکنم چگونه حاضر شدهای ولیعهدی خود را به من وا گزذار کنزی؟ گو یزا تزو گمزان
میکنی من خبر ندارم با «رضا» چه کردی؟ و با این حال تو با بزیمیلزی مزن نسزبت
به ولیعهدیات چه گمانی در باره من میبری؟ آیزا بزیمیلزی نسزبت بزه سزلطنت و
حکززومتی کززه ّ
خرمززی و شززیرینیاش تززو را مغززرور سززاخته اسززت؟ کززه راسززتی بززه خززدا

سوگند که مرا در آتش سوزان و خروشان بیندازند ،دوستتر دارم از اینکزه حکومزت

مسلمانان را به دست گیرم و شربت آبی را در شدت تشنگی به نامشروع بیاشامم و

ی زا از تززرس آن انگززور مسززمومی اسززت ک زه بزززرگ خانززدان مززا «رضززا» را بززا آن مسززموم

ساختی؟ و یا خیال کردهای نهان بودن و اختفا مرا خسته کرده و سینه ام را تنزگ

فصل دهم _ شهرستان خضریدشت بیاض 319 /
ساخته ،به خدا سوگند که من از زندگی سیر شده و دنیا را دوست ندارم .اگر دین و
آیی زنم اجززازه مززیداد ک زه دسززت در دسززت تززو بگززذارم تززا منظززور خززود را دربززارۀ مززن
عملیساز ی (و مرا به قتل رسانی) این کار را میکردم ،ولی خداوند مرا منمور حفزظ
جان خود کرده و نمزیتزوانم بزه دسزت خزود خزون خزود را بریززم ،و ای کزاش تزو از راه
دیگری بی آن که من خود را تسلیم تو کنم به من دست مییافتی و مزرا مزیکشزتی و
در پیشگاه خدای عزوجل که میرفتم خون من در گردن تو بود و من نیزز بزه زورت
مقتززولی سززتمدیده بززه درگززاه خززدای تعززالی مززیرفززتم و بززدین ترتی زب از ای زن دنی زای
ست آسوده میشدم.
این را بدان من مردی هسزتم کزه در زدد پیزدا کزردن راه نجزاتی بزرای خزود هسزتم و
کوشایم تا کزار ی کزنم کزه رضزایت خزدای ّ
عزوجزل را بزه دسزت آورم و عملزی انجزام
دهم که ّ
مقرب درگاه او گردم ،ولی هرچه فکر کردم راهزی بزه منظزور خزود نیزافتم و از

این رو به قرآن که هر هدایت و درمانی درآن است مراجعزه کزردم و یزک یزک آیزهها و
سززورههای آن را از نظززر گذرانززدم ،مشززاهده ک زردم ک زه چی ززی بززرای تقز ّزرب بززه درگززاه
خدای ّ
عزوجل برای انسان از شزهادت در طلزب رضزای او نیسزت .آن گزاه بزرای آن

ک زه بززدانم ک زدام ی زک از اقسززام جهززاد در راه خززدا فضزیلتش بیشززتر اسززت و بززا کزدام
ّ ّ
عزوجل و عال میفرماید:
دسته از مردم مهتری باشد ،قرآن را وریزدم و دیدم خدای
َ ا ذَ َ ا َ ا م َ م ا ذَ م
ا مَ
رار َولی ُجر اردوا ُ ریک مم ُغلظ ر ( التوبزة .)123 :مشززاهده
 قر ُراالوا الر ُرذین یلررولکم ُ ررن الکفر ُ
کردم که هیو کافری ضررش برای اسالم بیش از تو نیسزت .ز یزرا کزافران کفزر خزود را
آشکار ساخته و مردم آنها را شناخته و به کارشان بینا گشته ،از آنها دور ی جسته و
تززرس دارنززد ،ول زی تززو در ز یرسززرپوش «اسززالم» ،مززردم را فر یفتززه و کفززر خززود را نهززان
داشززتهای و بززه مجززرد سززوء ظززن (بززدون تحقیزپ مززردم را) مززیکشزی و بززا یزک تهمززت
بندگان خدا را شکنجه میکنیم و به زنجیر میکشی ،اموال مردم را به زور مزیگیزری
و
و بناحپ خر میکنی و علنا میگسار ی میکنی که خدا حزرام کزرده اسزت ،امزوال
خززدا را بززه مطربززان و آواز خوانززان مززیدهزی و حقززوی مسززلمانان را منززع مززیکنزی و بززا

اسالم راه نیرنگ گرفتهای و بناحپ جوانب آن را احاطه کزردهای و بزه سزود شزرک در
آن حکم نمزودهای و چزون دشزمنان راه دشزمنی پیمزوده ای ،زر ا گزر روزگزار بزا مزن
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مساعدت کرد و خداوند مرا به وسیله یارانی از اهل حزپ یزار ی داد ،جزان خزود را در
راه جهاد با تو فداخواهم کرد ،آنچنان که خزدا از مزن خشزنود گزردد و ا گزر خزدا بزه تزو
مهلزت داد و کیفزر تزو را بزه روز جززا ّ
محزول فرمززود یزا عمزر مزن بزه آن روز نکشزید ،ززر

همین تصمیم و ن ّیتی که مزن بزرای جهزاد بزا تزو در دل دارم و خزدای بزدان داناسزت
مرا از کوشش و جهاد کفایت میکند __ والسالم( .ترجمه مقاتل الطالبیین)584 :

محمززد بززاقر گززازار ی بززه نقززل از کتززاب مقاتززل الطززالبیین در کتززاب کبر ی زت اوحمززر بززه ای زن

زیارتگاه پر فیض اشاره دارد:

در وویت قاین در مزرعه کارشزک از بلزوک دشزت بیزا

زیارتگزاهی بزه نزام یکزی از

اوود ائم ززه؟مهع؟ اس ززت وکرام ززات بسز زیار از بق ززاه آن مح ززل ش ززنیده م ززیشزززودکه از آن

زیارتگاه نقل مینمایند؛ از آن جمله چند نفر طاغی ترکمان آن حدود را تاخته بود و

غزارت کردنزد و چزون بززه قصزد اسزیرگرفتن از مزردم آن قر یزه و غزارت امزوال و مواشززی
آنهززا بززه نزدیززک آنجززا رسززیدند ،سززوار ی از غی زب رسززیده ،سززر راه بززر ایشززان بگرفززت

وجماعت طاغیان رابرگردانید.
ّ
همچنین در وقزت تعمیزر در ایزن اوقزات یکزی از بناهزا از جزای بلنزدی افتزاد کزه در
عادت محزال بزود جزان سزالم بیزرون بزرد و بزدون آنکزه زدمه و آسزیبی بزه او برسزد
برخاسته مشغول ّبنزایی شزد وازایزن قبیزل کرامزات ازآن مشزهد شزریف بسزیار دیزده

شده است( .آیتی)132 :1371 ،

محمد حسین آیتی در کتاب بهارستان در باره این امامزاده این گونه مینویسد:
در بلززوک دشززت بیزا

در قر ی زه کارشزک نزدیزک بززه قصززبه فززارس مشززهدی شززر یف و

مرقدی منیف واقزع اسزت کزه روح و زفای ظزاهرش همچزون بهشزت عنبزر سرشزت
اسزت .از روحانیزت و نوران ّیزت بززاطنش خبزر مزیدهزد کزه فیهزا روح و ر یحزان و جنززت
نعیم و نسیم عنبر شمیمش از مقام تقرب و زلفای احبش حکایت مزیکنزد کزه آن
بقعزۀ مبارکزه و مقززام کزر یم همززواره اسززتجابت دعززوات و نزززول برکزات و ظهززور کرامززات
بوده و زیارتگاه مز بزور از قزدیم مشزهور و طزرف توجزه رجزال و بزرگزان اسزت و تزا چنزدی

قبل شمعدانهای نفیر فلزی کزه سزالطین زفو یه بزه آن آسزتان زکیزه تقزدیم کزرده و

اسززامی ایشززان بززر آن نقززش بززود ،از عهززد شززاه تهماسززب و شززاه سززلیمان ززفوی در آن
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موجززود بززوده و نسززب شززر یفش بززه سززه واسززطه بززه حضززرت امززام حسززن مجتب زی؟ع؟

منتهی میگردد( .آیتی)130 :1371 ،

شجرهنامه امامزاده عبداهلل
به استناد کتب معتبر انساب و متزون تزار یخی نسزب شزر یف ایزن امزامزاده بزه سزه واسزطه بزه امزام
مجتبی؟ع؟ منتهی میشود .ایشان فرزنزد موسزی الجزون و موسزی الجزون فرزنزد عبزداهلل محزض و
عبداهلل محض فرزند حسن مهنی یکی از فرزندان امام مجتبی؟ع؟ میباشد.

امام حسن مجتبی؟ع؟
طلحه عبداهلل قاسم عمرو حسن حسین عبدالرحمن جعفر ز ید ابوبکر
عبداهلل محض
ام کلهوم فاطمه رقیه خدیجه

ادر یر

امالحسن

موسی الجون

یحیی

فیه ملیکه محمد ابراهیم

ابراهیم

امامزاده عبداهلل کارشک

وفات امامزاده عبداهلل؟ع؟

ّ
عبداهللبن موسی پیوسته متزوار ی بزود تزا آن کزه در زمزان متوکزل از جهزان رفزت .در کتزب تزار یخی
و
وفات امامزاده عبداهلل را نقل کردهاند کزه تقریبزا تمزامی آنهزا نقزل یکسزانی از وفزات ایشزان بیزان و
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بززا شززواهد موجززود و اطالعززات مطلعززان محل زی ک زه س زینه بززه س زینه از اجززداد و نیا ک زان شززان نقززل
مینمایند ،انطبای دارد .به نمونههایی از این اقوال اشاره میشود:
 .1احمدبن سعیدبن سندس از محمدبن سلیمان زینبی چنین روایت میکند:

چهارده روز بعد از این که عبداهلل از دنیزا رفتزه بزود ،خبزر مزرگ او را و همچنزین خبزر
ّ
مززرگ احمززدبن عیسززی را بززه متوکززل دادنززد و او از ایززن خبززر بسززیار خوشززحال شززد و
نشاد فراوانی به وی دست داد ،زیرا او از آن دو بسیار وحشزت داشزت و از انقزالب
ناگه ززانی آن ززان ب ززه ش ززدت م ززیترس ززید .چ ززون فض ززیلت آنه ززا را م ززیدانسزززت و از
و
فرمززانبرداری و اطاعززت زیدیززه از آن دو نفززر کززامال آ گززاه بززود و لززذا خیززالش از ناحیززه
ّ
زیدیه آسوده شد و اطمینان خاطری پیدا کرد .امزا متوکزل خزود زر از یزک هفتزه از
این دو واقعه به قتل رسید.

 .2در کتاب مقاتل الطالبیین آمده است:

توار ی ایام المنمون و کتب الیه منمون بعد الوفات الرضا؟ع؟ یعطیزه اومزن… و لزم

یزل عبداهلل متوار ی الی ان مات ایام المتوکل( .ا فهانی ،ترجمه مقاتل الطالبیین)

 .3در کتاب ناسخ التوار یخ در خصو

وفات امامزاده عبداهلل آمده است:

بززه روایت زی م زنمون او را از بززرای وویتعهززدی طلززب ک زرد و او رضززا نززداد و شززعر نیک زو

میگفت و از روات حدیث بود .از بیم بنیالعباس بزه بادیزه گر یخزت و هزم در آنجزا
وداع جهززان گفززت .از و ی عقززب بمانززد و عقززب موسزی الجززون از عبززداهلل و ابززراهیم
بود( .سپهر)2 :1363 ،

 .4در کتاب انساب مینویسد:

منمون میخواست او را ولیعهد سازد ،ابا نموده بگر یخت و در بادیه اقامت نمزود تزا
همان جا دعوت حپ را لبیک اجابت نمود( .رضوی ،نسزخه خطزی ،بزه شزماره 3591

کتابخانه آستان قدس رضوی)369 :

بنا به نقل قولهای محلی که سینه به سینه از اجداد و نیا کانشان نقل مینمایند:

عبداهللبن موسی در میزان قبایزل عزرب بقفزی و سزاور ی در حزوالی روسزتای دشزت
بی زا

بززه طززور اختفززا زنززدگی مززیک زرد تززا آن کززه در سززال  247هجززری قمززری بززر ابززر
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بیمار ی رحلت فرمودند .بنا به و یت ایشان جنازه را بر شتری نهادند تا هرجا شتر
زانززو بزنززد مززدفن ایشززان باشززد .شززتر ززر از طزی مسززافتی در محلزی نزدیکزی دشززت

بیزا

تززوقفی کوتزاه نمززود و دومرتبززه بلنزد شززد و بزه راهززش ادامززه داد .ایزن مقززام هززم

ا کنون به مزار شهرت دارد .در نهایت شتر در محل روستای کارشک توقف و جنازه
ایشان در محل فعلی به خا ک سپرده شد.

امامزاده عبزد اهلل؟ع؟ از شزعر نیزز بزی بهزره نبزود و اشزعاری از او نقزل شزده اسزت ،از آن جملزه
اشعار زیر است که احمدبن سعید به سندش از اسماعیلبن یعقوب روایت کرده است:

و ـ دد د د د د رار د د د د دداد ودد د د د د ـدی و مد د د د دداذ

مخا د د د د د دة د ید د د د د ددا ر د د د د د دة ـن ای د د د د د د
ید د ددا رو ـن شا د د د

و د د ددا

ددد

ند د ددن

بد دده و س د د ـرود دداه ـشد ددهی ـراودددداذ

ـر جدددددا ا

ا د ددا م د ددا یا د ددا ـراارد د د

دد ش ددروع یو د د بخ ددر ـرا دددار

ت
ت
ورند دد د د ددن م دد د د دددی شد دد د د دداّهـ رو د دد د د ددابة

ی د د دداب ن د د د مد د ددن ـفر

ـذـ د د د د د د ددارم ـ د ید د د د د د دداّی د د د د د د ددارم ـ ـ ذی

و صا وـ ـرد میوداد مدا د ـرا داشا

دددددداسا

(ا فهانی ،مقاتل الطالبیین)589 :

آیتی این اشعار را در مضامین فارسی در قالب ابیاتی گنجانده است:
وه و نیاد د د

ـی ــدد ددم گدد دده و بیگدد دداّ

ام

ـو ن ی

ی

و رـ در ااّ

د ددا م د دداد ن ن د دده بگ د ددردـ ی ـآ ی ی ی د ددم

ـد ی د د شدداّه د یددا دده بد د بدده ـّ

ده ـآ بخد ـددیا

ی ن رد بددده د یدددا و شدددهی گارـّدددد

ّاچد نن ّارد

بده بخد

گر رـیه ــ

به ـر ار مدن و نمده مدر

ـی ددهـیی دده برــ ددرـر ا ددان ن گددداّ

برـددیییی دده بسد هش شدده مسد رش بدداد

اد ن شددیی

دده آ د یددا بددیود یددا شدداّ

نبکد ه بدده د ن گکد ه بایددره بدده واددان

دـم ددن دشد د

بد د ـ ددا ه میبا گددداّ

رید

بد ددا گیوّ د د

د دده بایر د دده ّرــد ددان و م ید ددا

د ددا آد ید ددا شد دده بید ددیون شد دده ـآ ب د ددی نآـد

دده در وـدی بیبد د
آد در و

م

آد ـآ د نّددد

د صدا ،رگاّ
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موقوفات امامزاده عبداهلل
مقدار وقف

ردیف

محل وقف

1

 18فنجان آب با اراضی

قنات سلطان آباد

2

 24فنجان آب با اراضی

قنات سلطان آباد

3

 12فنجان آب با اراضی

قنات سلطان آباد

4

 18فنجان آب بدون اراضی

قنات سلطان آباد

5

 36فنجان آب با اراضی

قنات سلطان آباد

6

 36فنجان آب با اراضی

قنات سلطان آباد

7

 18فنجان آب بدون اراضی

قنات سلطان آباد

8

 48فنجان آب بدون اراضی

قنات سلطان آباد

9

 78فنجان آب بدون اراضی

قنات سلطان آباد

10

یک شبانه روزآب

قنات مزرعه بسک آباد

11

دو شبانه روزآب با اراضی

مزرعه خیگو کارشک

12

شش فنجان آب با دومن زمین

مزرعه کارشک

منخذ :اطالعات موجود در محل نمایندگی اوقاف و امور خیریه نیم بلوک

امکانات رفاهی _ خدماتی
حرم و تنسیسات آن در زمینی به مساحت حدود  3هکتار قزرار دارد .زایزر سزرا شزامل  8اتزای
مززیباشززد .فضززای سززبز مناسززب و همجززواری بززا بززا هززا و مزززارع ،ایززاب قنززات ،آبسززردکن،
س زززکوهای اس زززتراحت ،آب انباره زززای ق زززدیمی ،کتابخان ز زه و ات زززای تنسیسززززات و انبززززاری،
سرویرهای بهداشتی زنانه ومردانه ،وضوخانه ،دفتر اداری امامزاده ،دفتزر مخزابرات و سزایر
امکانات فضای امن و آسایش بخشی را برای زایران فراهم آورده اسزت .ایزن مکزان بزه علزت
همجواری با دره سرسبز نیم بلوک میتواند به یک قطب گردشگری تبدیل شود.
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جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



امکانات

دارد /توضیحات

انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



دارالشفا



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



شبستان
حن وحیاد

ندارد




گلزار شهدا

سردر



خانه عالم

گنبد



منزل خادم



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن





تنسیسات سرمایشی



گلدسته



کشتارگاه

تنسیسات
گرمایشی



ندارد






منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان
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منابع
 آیتززی ،محمززدباقر ،کبر ی زت اوحمززر در شززرایر منبززر ،بززه کوشززش علیرضززا ابززاذری ،بززیجززا،انتشارات بح پیروزی ،بی جا.1385 ،
 آیتی ،محمد حسینّ ،در غلطان ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.1346 ،
 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 ا فهانی ،ابوالفر  ،ترجمه مقاتل الطالبیین ،سید هاشم رسولی محال تزی ،نشزر زدوی،تهران ،بیتا.

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،
 اطالعات موجود درپرونده مزار کارشک ،اداره اوقاف و امور خیریه بخش نیم بلوک -جنه النعیم ،بینا ،بیجا 1298 ،هجری قمری.

 رجبززی ،نجیززب اهلل ،و میززهم رجب ززی ،تززاریخ ومشززاهیر قاینززات ،انتش ززارات شزززهر آشزززوب،تهران.1390 ،

 رضززوی ،محمززد بززن لطززف الززدین تززا الززدین ،انسززاب ،نسززخه خط زی ،بززه شززماره 3591کتابخانه آستان قدس رضوی.

 روزنامه اطالعات ،سه شنبه 26 ،مرداد  ،1350شماره .13573 ساور ی ،محمد رضا ،جغرافیزای محلزی کارشزک ،ایزان نامزه کارشناسزی جغرافیزا ،سزال ،1343دانشکده ادبیات مشهد.

 -سعیدزاده ،سیدمحسن ،تاریخ قاین ،انتشارات فروردین ،قم.1371 ،

 سززپهر ،میزرزا محمززد تقزی ،ناسززخ التززوار یخ ،حضززرت امززام حسززن مجتبزی؟ع؟ ،انتشززاراتاسالمیه ،2 ،تهران .1363

 -ش ززاطری ،مفی ززد ،و نجیززب اهلل ،رجب ززی ،ام ززا کن متبرکزززه قاینززات ،باهتمزززام اداره اوقزززاف و
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امورخیریه قاینات ،بیجا.1383 ،
 شاطری ،مفید ،و نجیب اهلل ،رجبی ،شهر خضری دشت بیاباهتمام شهرداری خضری دشت بیا

 -عمدم الطالب فی انساب آل ابوطالب

و بخشداری نیم بلوک

وبخشداری نیم بلوک.1383 ،

 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنای امامزاده و مطلعان محلی

امامزاده اسماعیل

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در جوار روستای خشکان از توابزع بخزش نزیم بلزوک قائنزات در  58درجزه و 43
دقیقززه طززول شززرقی و  33درجززه و  48دقیقززه عززر

شززمالی قززرار و درارتفززاع  1770متززری از

سطح دریا قرار دارد .این زیارتگاه در فا له  200متری از جاده کرقند _ قاین و در فا زله 55
کیلومتری از شهرقاین میباشد .زیارتگاه خشکان برخزوردار از موقعیزت میزانکوهی و بزر رو ی
تپزهای واقززع اسززت کزه نسززبت بززه روسززتاهای اطززراف چشززم انززداز ز یبززایی دارد ودر شززمال آن
سیاهکوه و در جنوب آن کوه مسعودی قرار دارد.

فصل یازدهم _ شهرستان طبس 329 /

معرفی امامزاده
چگززونگی انتخززاب نززام و انتسززاب ایشززان بززه احفززاد امززام کززاظم؟ع؟ بززه درسززتی مشززخ
نیست .شزاید ایشزان از علو یزانی باشزدکه بزه همزراه امزامزاده سزلطان محمزد عابزد و امزامزاده
ز یززد النززار بززه ایززن وویززت آمززده باشززد .در هززر ززورت چنززین موضززوعی در هززیو یززک از منززابع
تاریخی ذکر نشده است.

موقوفات
این زیارتگاه دارای موقوفاتی به شرح ذیل میباشد:
 .1یک دانگ آب با اراضی از مزرعه گنج مر
 .2یک شبانه روز آب بدون اراضی از چاه موتور تگ پی قلعه
 .3نیم روز از چاه موتور ی جمشیدی

امکانات رفاهی _ خدماتی
حن زیارتگاه به وسیله یک دیوار بزه ارتفزاع یزک متزر از آجزر محصزور گردیزده اسزت و کزف
آن خا کی میباشد .در جنوب شرقی زیارتگاه زایرسرا دارای هفزت اتزای بزا یزک سزالن و یزک
راهززرو و آشززپزخانه مززیباشززد .تعززداد 6چشززمه سززرویر بهداشززتی ،آب و بززری و تلفززن از دیگززر
امکانات این زیارتگاه میباشزد .در گذشزته آب مزورد نیزاز زیارتگزاه توسزر نهزری از روسزتای
گزنشک که به درون آب انباری در جزوار زیارتگزاه مزیریخزت تزنمین مزیشزد ولزی امزروزه آب
مورد نیاز با تانکر تهیه میشود.

جدول ذیل امکانات موجود این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد




امکانات

دارد /توضیحات



ندارد

دارالشفا



مجتمع فرهنگی
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امکانات

ندارد

امکانات

روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد

دارد /توضیحات

دارد /توضیحات

ندارد



گلزار شهدا

سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن



کشتارگاه





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

فصل یازدهم
شهرستان طبس

آشنایی با شهرستان طبس

اوضاع جغرافیایی
ایززن شهرسززتان درغززرب اسززتان خراسززان جنززوبی قرارگرفتززه اسززت .شهرسززتان طززبر بززا 55460
کیلومترمربع بزرگترین شهرسزتان ایزران مزیباشزدکه وسزعتی  5برابزر کشزور لبنزان دارد .فا زله بزین
دورتزرین روسزتاهای منتهزی الیزه شزمالی و جنزوبی شهرسزتان بزیش از  400کیلزومتر مزیرسزد .ایززن
شهرسززتان بززا اسززتانهززای کرمززان ،ا ززفهان ،سززمنان ،خراسززان رضززوی و یزززد هزززممزززرز اسزززت.
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شهرسززتان طززبر از شززمال بززه شهرسززتانهززای بردسززکن و شززاهرود ،از شززری بززه شهرسززتانهززای
فززردوس ،سززرایان ،بشززرویه و خوسززف ،از جنززوب بززه شهرسززتان راور و از غززرب بززه شهرسززتانهززای
اردکان و بافپ از استان یزد و خور و بیابانک از استان ا فهان محدود است.
جمعیت شهرستان براساس سرشماری سال  1390تعداد  68هززار و  500نفزر بزوده اسزت
کززه از ایزززن تعززداد حززدود  40هزززار نفززر شززهری و  28هزززار و  500نفززر روسزززتایی هسزززتند .ایزززن
شهرسززتان دارای  3بخززش بززه نامهززای مرکزززی ،دیهززوک و عشززپ آبززاد 3 ،شززهربه نززام طززبر،
دیهززوک و عشززپ آبززاد و  8دهسززتان بززه نامهززای پیرحاجززات ،گلشززن ،منتظریززه ،نخلسززتان،
دیهوک ،کویر ،دستگردان و کوه یخاب و دارای  191ارچه آبادی مزیباشزد .آب و هزوای ایزن
شهرستان گرم و خشک میباشد.
منابع
 -ابن حوقل ،ورم اور

 ،ترجمه جعفر شعار ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.1345 ،

 ا زززطخری ،ابزززراهیم بزززن محمزززد ،مس ززالک والممالزززک ،تحقیزززپ محمدجابرعبززززدالعالالحسینی ،دارالقلم ،الجمهوریه العربیه المتحده.1381 ،

 ابوالف ززززداء حمز زززوی دمش ززززقی ،تق ز ززویم البل ز ززدان ،ترجمز زززه عبدالحمیز زززدآیتی ،انتشزززززاراتبنیاد فرهنگ ایران ،تهران.1349 ،

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،پرونده بقاع متبرکه امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی شهرستان طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ، -امیر ،پل ،خداوند الموت ،ترجمه ذبیح اهلل منصوری ،انتشارات جاویدان ،تهران.1359 ،

 ز ززا لی ی ززززدی ،محمدحس زززین ،فرهنز ززگ آبادیهز ززا و مکانهز ززای مز ززذهبی کشز ززور ،بنیز ززادپژوهشهای آستان قدس رضوی.1367 ،

 -دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بود ،انتشارات سروش ،تهران.1373 ،

 -راهنمای گردشگری طبر -اداره کل میرا فرهنگی ،نایع دستی و گردشگری استان یزد
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 ابری فر ،رستم ،و زهرا فتحی ،جغرافیای تاریخی و توریستی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 نا رخسززرو ،قبادیززانی ،سززفرنامه نا ززر خسززرو ،بززه کوشززش محمززد دبیرسززیاقی ،دانشززگاهتهران ،تهران.1354 ،

 -یاقوت حموی ،معجم البلدان ،داراحیاء الترا

العربی ،بیروت  ،1399قمری.

امامزاده حسینبن موسی الکاظم؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
این امامزاده درشمال شهر طبر در موقعیت  56درجه و  55دقیقه طول شزرقی و  33درجزه
و  35دقیقه عر

شمالی و در ارتفزاع  660متزری سزطح در یزا قزرار گرفتزه اسزت .در دل کزویر

ودر گلشن زیبای طبر قرار دارد

معرفی امامزاده
با او گیزری قیزام علو یزان در سزرزمینهای اسزالمی گروهزی از آنزان بزرای تزداوم بخشزیدن بزه
مبارزاتشززان بزززه سززوی ای ززران مهززاجرت کردنزززد کزززه از امنیتززی نسزززبی برخززوردار بزززود .در ایزززن
مهاجرت ها عده زیادی از سزادات و امامزادگزان در زمزان کوتزاه وویتعهزدی امزام رضزا؟ع؟ از
بالد عرای و حجاز و یمن به خراسان آمدند .اما هنوز غالب آنها به مقصد نرسزیده بودنزد کزه
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واقعه شهادت امزام رضزا؟ع؟ پزیش آمزد .بعزد از شزهادت حضزرت رضزا؟ع؟ از طزرف مزنمون
عباسی به تمام حکام و امرای بالد بین راه دستور داده شد کزه کلیزه سزادات را دسزتگیر و یزا
به قتل برسانند ( .قیام سادات علوی)160 :

با شهادت این بزرگزواران و بزه خزاک سزپردن آنهزا ایزران بقزاع بسزیاری از امامزادگزان شزد.
یکی از این عزیزان حسینبن موسی الکاظم میباشد که مدفنش در شزهر طزبر بزوده دارای
بارگاه و موقوفاتی میباشد .امامزاده حسین ازآخزرین فرزنزدان موسزیبن جعفزر؟ع؟ بزود کزه در
سنین نوجوانی پیش از شهادت برادر بزرگوارش حضزرت رضزا؟ع؟ بزا کزاروانی بزه ایزران آمزد و
در پززی تعقیززب عمززال عباسززی ،مخفیانززه بززه طززبر روی آورد و در آنجززا بززه شززهادت رسززید.

(عالم زاده)17 :1377 ،

کت ززب انس ززاب الط ززالبیین و ق ززاموس الرج ززال حس ززین را فرزنزززد ام ززام موسزززی کزززاظم؟ع؟

دانستهاند ( .انساب الطالبیین152 :؛ قاموس الرجال ،11 :بخش آخر).

شززیخ ززدوی در کتززاب مززن و یحضززره الفقیززه جلززد اول و همچنززین تهززذیب اوحکززام

شیخ طوسزی جلزد اول و بحزار اونزوار در جلزد  48حسزینبن موسزی؟ع؟ را از محزدبان عصزر

خویش دانسزته و روایزاتی را از زدرش موسزیبن جعفزر و مزادرش و مزادر احمزدبن موسزی نقزل
نموده است( .معجم رجال الحدیث:

،7

)106

نسب شناس محمدبن محسن الحسینی در کتاب منتقلة الطالبیة مینویسد:

حسینبن موسی در بغداد بود که در پی مهاجرت فرزندان موسزیبن جعفزر و بنزیهاشزم
به نقاد مختلف ایران ،حسینبن موسزی نیزز بزه جانزب طزبر روانزه شزد و چزون بزه طزور

سری و مخفیانه راهی طزبر شزده بزود بزدین جهزت بزه (مفقزود) معزروف گردیزد .لزذا در
کتب انساب و مشجرات مکرر از ایشان به مفقوده یاد شده است( .

)219

بززه موضززوع مفقززوده بززودن ایشززان آقززای ابوعبززداهللبن طبززا طبززا در قززرن ززنجم درکتززاب منتقلزة

الطالبیة میگوید:

گروهززی در طززبرانززد کزه بززه آنهززا موسززوی گفتززه مززیشززود و از اوود مفقودهانززد و مفقززود لقززب
گروهززی از طززالبیون اسززت کززه نززا شززناخته بودنززد و بازماندگانشززان معززروف بززه فرزنززدان فززالن
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مفقوده میباشند و در اینجا مراد حسینبن موسیبن جعفر است( .

)218

نسابه دیگر ابی سزعد سزهلبن عبزداهلل نجزاری معتقزد اسزت کزه حسزینبن موسزی فرزنزدانی
دارد که از دیر زمان در شهرستان طبر زندگی میکردند .وی گوید بزه عقیزده مزن موسزویون
به احمدبن موسی الکاظم منتسباند .در حالی که نسب شناسان میگویند:

حس ززینبن موس ززی الک ززاظم مق ززیم ط ززبر ب ززوده و آنج ززا از دنی ززا رفت ززه و آرامگزززاهش
آنجاسززت .ای ززن حسززین ن ززام از تم ززامی بززرادران بززه بززرادرزاده خززود ام ززام جزززواد؟ع؟

مهربانتر بود( .منتقلة الطالبیة)218 :

در تنیید این موضوع احب کتاب قرب اوسناد مینویسد:

از امام جواد سؤال شد که کدام یک از عموهایت نسبت به تو بهتر رفتار کردند؟ آن

حضرت فرمود« :حسزین» .امزام رضزا؟ع؟ هزم فرمودنزد« :بزه خزدا سزوگند امزام جزواد
درست گفته که حسزین نسزبت بزه او خزوش رفتزار تزرین افزراد بزود ( ».قزرب اوسزناد:
378؛ بحار اونوار،49 :

)219

آقای سید عبدالرزای کمونه حسینی مینویسد:

طبر به فتح «د» و «ب» مرکز ناحیهای میزان نیشزابور و ا زفهان و کرمزان اسزت و
قهستان قاین و طبسان نامیزده مزیشزود .طبسزان بزه زورت تثنیزه بزه قزول حمزوی
شامل طبر عناب و دیگری طبر تمر است و مشهور ترین همان طبر است که
محصولش خرماسزت و شزهری نزدیزک مشزهد امزام رضزا؟ع؟ اسزت .نقزل شزده کزه
حسززینبن امززام موسززی کززاظم آنجززا در گذشززته اسززت ( .آرامگززاههززای خانززدان ززاک

پیامبر؟لص؟ و بزرگان حابه و تابعین ،ترجمه عبدالعلی احبی)175_174 :1371 ،

ابوطالب اسماعیل مروزی میگوید:

طبسززیهززایی کززه بززه حسززینبن امززام منسززوبند معتقدنززد کززه حسززینبن موسززی در
طبر از دنیا رفته است و در آنجا قبزر حسزین و اوودش عبزداهلل و احمزد قزرار دارد.

( انساب الطالبیه)

در بعضی از منابع تاریخی نامهای منسوب به امام رضا؟ع؟ خطاب بزه حزا کم طزبر ضزبر
شززده کززه تززاریخ آن مر بززود بززه شززعبان سززال  199هجززری قمززری مززیباشززد .در ایززن نامززه امززام
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رضا؟ع؟ دو بار کلمه مفقود را به کار بردهاند .بزا توجزه بزه تزاریخ نگزارش نامزه ،محاسزبه سزن
حسین هنگام مفقود شدن که در نامه بزه آن اشزاره شزده و مزدت زمزانی کزه مخفیانزه بزه سزر
بززرده چنززین بززر مززیآیززد کززه تززاریخ وودت ایشززان بایززد اواخززر قززرن دوم یعنززی حززدود سززال 178
و
هجری قمری بوده باشزد .ایشزان احتمزاو آخزرین فرزنزد موسزیبن جعفزر بزوده اسزت کزه دوره
کززودکی و نوجززوانی وی مصززادف بززا حکومززت هززارون الرشززید بززود ودر زمززان ورود امززامزاده بززه
طبر والی این شهر عامربن زروامهر بود( .عالمزاده بزرگ)17 :1377 ،

امام رضا؟ع؟ به محض اطالع از آمزدن حسزین بزه جانزب خراسزان بزرای عزامربن زروامهزر
(والی طبر) که مزورد اعتمزاد ایشزان بزود نامزهای بزه او مزینویسزد و او را از ورود آن امزامزاده بزا
خبر نموده تا گزندی به وی نرسد .ا ل نامه در دسترس نیست و مطلعان محلی مدعیانزد
که ا ل آن نامه نزد میرزا غالمحسین متولی که در زمان حیاتش تولیزت امزامزاده طزبر را بزر
عهززده داشززته بززوده و او آن را نزززد خززود نگززه مززیداشززته و بعززد از مززرگش یکززی از دوسززتان او بززه
قصد انتقال آن بزه کتابخانزه آسزتان قزدس از طزبر بیزرون بزرده و دیگزر ابزری از آن در دسزت
نیست .سواد این نامه که امروزه در نزد بسیاری موجزود مزیباشزددر دیزوان خطزی میزرزا علزی
منشززی باشززی مززتخل

بززه رشززیدی موجززود اسززت .نسززخهای هززم در خزانززه آسززتانه مبارکززه

رضزویه مضزبود اسزت .ا ززل نامزه بزه خزر کززوفی بزوده و تمامزت آن را ابوالقاسزم سززحاب در

تاریخ رضوی مذکور داشته که در ذیل میآید.
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ترجمۀ رونوشت نامۀ منسوب به حضرت رضا؟ع؟ چنین است:
بسززم اهلل الززرحمن الززرحیم

از علززیبن موسززیبن جعفرالرضززا بززه عززامربن زروامهززر

مرزبان طبسین:
سالم بر تو همانا ستایش میکنم خداوندی را که غیر او خدایی نیست .پروردگارا از
تززو مززیخززواهم کززه بززر محمززد؟لص؟ بنززده و پیززامبرت درود فرسززتی .سززتایش خززدایی
یکتا را سزاست که از همه جهانیان بینیاز و همه به او نیازمندنزد .خزدای توانزایی
کززه از همززه برتززر اسززت و بززر آنچززه بخواهززد تواناسززت خززدایی کززه هززر کززه از او یززاری
بخواهد او را یاری دهد و هر که به او ناه برد او را ناه دهزد .حزاکم همزه حاکمزان و
پززرورش دهنززده همززه پززرورش دهنززدگان ،هززیو موجززودی بززر وجززود مقدسززش پیشززی
نگرفته و هیو چیز جایگزین او نمیباشزد .قلزم بزر حمزد و بنزایش در گزردش اسزت
ر در نهان و آشکار از نا فرمانی او بپرهیزد .اما بعد در میان کارهزا بزرای مزا پزیش
آمدی روی داده و در آن ناحیه بر هیو کر بجز تو اعتماد ندارم و آن این اسزت کزه
فرزندی از فرزندان قریش از عترت پیامبر (که درود خدا بر او باد) مفقزود شزده و ایزن
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موضوع موجب حزن و اندوه شده است .این فرزند حسین نام دارد .او نزدیک بلزو
رسززیده و در سززن کززودکی  12سززاله اسززت .رنززگ چهززره اش گنززدمگززون و درسززفیده
چشم راستش نقطه قرمزی است .گونه هایش برجسزته اسزت و موهزایش زاف ،از
زمززانی کززه مفقززود شززده  9سززال مززیگززذرد .اطززالع یززافتم کززه او قصززد آن ناحیززه را کززه
دروازه خراسان است داشته و در آنجا سزاکن اسزت .از تزو مزیخزواهیم از دوسزتانت
کمک بخواهی و اقدام به یافتن ایزن گمشزده کنزی و چنانچزه او را یزافتی زر از آن
که زفات و نشزانه هزایش برایزت مسزلم شزد مزرا آ گزاه سزازی و از تزو مزیخزواهم کزه
نسبت به او نیکی و مدارا و مالطفت نمایی تا خداوندی کزه بزر همزه وویزت دارد او
را بززه خززانواده بزرگززوارش کززه مضززطرب هسززتند برگردانززد و از راه بزرگززواری کارهززای
کوچک و بزرگی را که در آن ناحیه برایت پیش میآیزد بزرای مزن بنزویر کزه ان شزاء
ّ
اهلل تعززالی مززرا در انجززام آن موفززپ خززواهی یافززت و فرمززان خززدای عز ّزز و جززل در سززورۀ

مبارکزۀ نسززاء مزیفرمایززد  :ا اهلل یررر رکم ا ارو ذ وا اخن الررات الری اهلمررا و اخا بکمرررم
رن ذ
النرراس ا احکمرروا العرردب ا اهلل کررا گررمیعا صرریها و ززر از آن فرمززوده:
 اولی اخ ر نکم را انرا ررم فری رید رر وه الری اهلل و الرگروب و سزالم و رحمزت
خدا و برکاتش بر تو و همه دوستان مسلمانت باد .آنان که فرمانهزای الهزی را شزنوا
بوده و فرمانبردار خدا و رسولش هستند.

آقای سید محمود مرعشی در اسزخ بزه نامزۀ مزدیریت فرهنگزی آسزتان قزدس رضزوی دربزارۀ
حسینبن موسی الکاظم چنین مینویسد:

ّ
مشجرات بزر مزیآیزد آن اسزت کزه ایزن امزامزاده فرزنزد
آنچه از کتب انساب فراوان و
بالفصززل آن حضززرت اسززت و هیچگونززه تردیززدی در ایززن زمینززه میززان علمززای علززم
نسزب نبززوده و آنچززه اخززتالف بزین آنهززا واقززع شززده اسزت کززه آیززا ایززن امززامزاده دارای

نس ززل و عق ززب م ززیباش ززدیا خیزززر؟ جمعزززی از ّنس ززابان معتقدن ززد ک ززه نسزززل دارد و از
دیرزمان درخود شهرستان طبر زندگی میکردند .دربارۀ زندگی نامه و مبزارزات آن
حضرت هیو گونه تعرضی در کتب انساب و تراجم نیامده است.
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آقای آیتی در کتاب بهارستان مینویسد:

بعیززد نیسززت کززه سززلطان ابززراهیم رضززامدفون در ناحیززه طززبر مسززینا (روسزززتای

آبگرم) از فرزندان حسینبن موسی باشد .در کتاب عمدم الطالب هم نوشته است

کززه «و بالطبسززین قززوم یقولززون انهززم موسززویون و انهززم مززن ولززد الحسززینبن موسززی و
و
کتبوا ّ
الی کتابا و ما اجبت عن شیء».

ر از پیروزی انقالب اسالمی بزر حسزب فرمزان امزام؟حر؟ آسزتان قزدس رضزوی بازسزازی ایزن
بارگاه را آغاز و در سال  1363زیارتگاهی بسیار مجلل و بزا شزکوه بزر فزراز مزدفن ایزن امزامزاده
احدا

شد .ر از اتمام بقعزه مرکززی حزرم مطهزر بزه متولیزان محلزی وا گزذار شزد .لزیکن بزه

لحززاس موقعیززت جغرافیززایی بقعززه و قززرار گززرفتن آن در مسززیر راه زایززران امززام رضززا؟ع؟ کززه از
مناطپ مرکزی به مشهد الرضا مشرف میشدند و با توجزه بزه عزدم امکانزات بازسزازی کامزل
این امامزاده توسر متولیان محلزی سزبب شزد تزا مقزام معظزم رهبزری طزی حکمزی بزه تزاریخ
 1373/4/4تولیت این مکان مقدس را به آیت اهلل واعظ طبسی نماینزده خزود در خراسزان
و تولیت آستان مقدس رضوی تفویض نمایند.

موقوفات
 .1مزرعززه حسززین آبززاد کززه دارای یززک رشززته قنززات و اراضززی قابززل کشززت در جززوار حززرم مطهززر
بززوده توسززر آقززای امیززر حسززین خززان عضززدالدوله ب زه سززال  767هجززری قمززری جهززت امززور
جاریه آستان وقف میگردد.
 .2چهار سهم از دوازده سهم روستای جمز واقع در 4کیلومتری طبر توسزر آقزای امیزر اسزماعیل
گیلکی به سال  726هجری قمری جهت روشنایی امامزاده وقف گردیده است.
 .3بیسززت و ززنج فنجززان آب و دو قطعززه زمززین از روسززتای دیهشززک توسززر آقززای میززر سززید
عبزدالحپ گورسزرخی بزه سزال  726هجزری قمزری جهزت غزذای فقزرا در شزب جمعزه وقزف
گردیده است.
.4تمام روستای دره بید واقع در 32کیلومتری شمال طبر جهت تن مین فزرش بقعزه مبارکزه
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به سال  726هجری توسر آقای میر سیدعلی گیوند وقف گردید.
.5تمززام روسززتای یشززک واقززع در 26کیلززومتری جززاده مشززهد_ بش زرویه بززه سززال  940هجززری
توسر آقای امیرکمال الدین وقف گردیده است.
.6دو روسززتای خروسززان علیززا و سززفلی واقززع در  42کیلززومتری طززبر ب زه سززال  940هجززری
جهت تامین غذای خدام توسر امیر کمال الدین وقف گردید.
.7تمام روستای خرو سفلی واقع در  22کیلومتری طبر بزه سزال  940هجزری جهزت تزامین
غذای خدام توسر امیر کمال الدین وقف گردید.
 340 .8سهم از آب نهرین جهت مصارف متفرقه امامزاده توسر آقزای میزر سزید عبزدالحپ
گورسرخی وقف گردیده است.
 50 .9فنجززان سززهم آب بززه همززراه اراضززی متعلقززه در منطقززه بشززرویه توسززر آقززای میززر سززید
عبدالحپ گور سرخی به سال 624هجری وقف گردیده است.
 .10روسززتای ملونززد در  70کیلززومتری شززمال طززبر توسززر آقززای میززر سززید عبززدالحپ گزززور
سرخی به سال 637هجری جهت تامین غذای خدام وقف گردیده است.
 131 .11هکتززار از مزرعززه و قنززات فززتح آبززاد منطقززه عشززپ آبززاد دسززتگردان بززه سززال  1375هجززری
شمسی توسر آقای سید حسین محمودی جهت امور جاریه آستانه وقف میگردد.
 .12دو شبانه روز آب یک حلقه چزاه موتزور در منطقزه عشزپ آبزاد دسزتگردان بزه سزال 1375
توسر آقای سید حسین محمودی جهت امور جاریه آستانه وقف میگردد.
 .13دو قطعه زمین مزروعی از اراضزی شزهر طزبر توسزر سزرکار خزانم بتزول ظهیزری بزه سزال
 1377جهت خرید کتاب کتابخانه آستانه وقف گردیده است.
 .14دو سززاعت آب و 10500مترمربززع زمززین مزروعززی از مزرعززه اهلل آبززاد از توابززع بخززش مرکزززی
طبر توسر آقای عبزاس زمزانی بزه سزال  1380جهزت امزور جاریزه امزامزاده وقزف مزیگزردد.

(مجله میقات الرضا؟ع؟)

 / 344وارثان عترت

منابع

 آیتی ،محمد حسین ،بهارستان ،دانشگاه فردوسی ،چاا دوم ،مشهد.1371 ، -ابن طباطبا ،عبداهلل ،مهاجران آل ابوطالب ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ، -حمیری ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اوسناد ،مطبعه الحیدریه ،نجف ،بیتا.

 دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بود ،انتشارات سروش ،تهران.1373 ، -راهنمای گردشگری طبر ،اداره کل میرا

فرهنگی استان یزد ،بیتا.

 -روضاتی ،محمدعلی ،جامع اونساب ،بینا ،ا فهان ،بیتا.

 -شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،مرکز نشرکتاب ،تهران.1379 ،

 -شیرازی ،محمد معصوم ،طرائپ الحقایپ  ،3کتابفروشی بارانی ،تهران.1345 ،

 ابری فر ،رستم و زهرا فتحی ،جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 عززالم زاده ،بزززرگ ،حسززین بززن موسززی الکززاظم؟ع؟ سززتاره پززر فززرو سززمان کززویر ،انتشززاراتشرکت به نشر آستان قدس ،مشهد.1377 ،

 عززالم زاده ،بزززرگ ،نززوری منیززر در افززپ کززویر ،انتشززارات امززور فرهنگززی آسززتانه حسززین بززنموسی الکاظم؟ع؟ ،طبر.1382 ،

 کمون زززه حس زززینی ،س زززیدعبدالرزای ،آرامگز ززاههز ززای خانز ززدان ز ززاک پیز ززامبر؟لص؟ ،بنیززززادپژوهشهای اسالمی مشهد ،انتشارات آستان قدس ،بیتا.

 مجلسی ،محمد باقر ،بحار اونوار ،اسالمیه ،تهران ،بیتا -مجالت طبر میقات الرضا؟ع؟

 بروشزورها ،سززی دیهززا و راهنماهززای گردشززگری منتشزر شززده توسززر اداره فرهنگززی آسززتانمقدس حسین بن موسی الکاظم؟ع؟.

امامزاده زیدبن علی

موقعیت جغرافیایی
روسززتای شززاهزاده علززی در  115کیلززومتری شززری شززهر طززبر و در  25کیلززومتری شززمال شزهر
دیهوک مسیر جزاده دیهزوک _ بشزرویه و در فا زله  50کیلزومتری جنزوب بشزرویه واقزع اسزت.
روستای شاهزاده علی در موقعیزت  33درجزه و  28دقیقزه عزر

شزمالی و  57درجزه و 24

دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  1500متری از سطح دریا ودریک منطقه کوهسزتانی قزرار گرفتزه
اس ززت .کزززوهه ززای «پرخزززو» بزززا 1648مت ززر و پیشزززکول ب ززا  1825مترزیارتگ ززاه را در محا زززره
خودگرفتهاند .همین ارتفاعات موجب اقلیم مناسب هم شده اسزت .ایزن روسزتا دارای 37
خانوارمی باشد که معیشت آنها از امور خدمات رسانی به زایران تنمین میشود.

معرفی امامزاده
برای تجلی دادن عظمت و منزلت امامان ،آنها را بزه عنزوان شزاه و سزلطان و در ردیزف دوم
بززه امامزادگززان ،شززاهزاده هززم مززیگوینززد .علمززای انسززاب ز یززد را از فرزنززدان امززام سززجاد؟ع؟
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میدانند که در سال  120هجری وارد کوفه شزد و اهزل کوفزه گزروه گزروه بزا او بیعزت کردنزد .او
علیززه حززا کم کوفززه قیززام کززرد و چززون بززا شززجاعت مززیجنگیززد و سززپاهیان از نزدیززک قززادر بززه
مبارزه با او نبودند وی را توسر تیر اندازان ماهر در روز سوم ماه زفر سزال  121هجزری قمزری
به شهادت رساندند .شاهزاده علی از فرزندان بالفصل امزام سزجاد؟ع؟ نبزوده بلکزه بزه چنزد
واسززطه بززه امززام سززجاد؟ع؟ مززیرسززد .بززه اسززتناد کتیبززه کاشززی کززاری شززده موجززود در محززل
زیارتگاه که به سال  1383به نقل از مؤسسه دایرم المعارف بقاع متبرکه آقای محمد مهزدی
بحر العلوم آمده است شجره نامه ایشان این گونه معرفی شده است:

ابوالبرکات زیزدبن علزی ابزی القاسزمبن زیزد ابزی سزعید علزم الهزدیبن محمزدبن

الحسن العالم الزاهدالحبیببن ظفر ابی منصور العابزد الزکزی الجزواد الفزارسبن
محمزدبن الحسزن اودیزب الفاضززل النقیزببن احمزد ابززیجعفزر زیزادمبن محمززد
او کبززربن عبززداهلل المفقززودبن الحسززن المکفززوفبن الحسززن اوفلربززن علززیبن
او غربن اومام سجاد؟ع؟

شاهزاده علی در یادکرد شاعران محلی
شد ددازـد

دد

ـرس ه ی
د ده م جد ددف ـّد ددا وفـ د د

ا ن نو شیدات اکداه ـش نو بواـد

یا یهبن
شددازـد

ما د دده د ددرـت با د ددر ّ د ددر درد دوــددددد

بک او به ـ ی شرم
شددازـد

د ب د د خددر ـیددن دش د

و آمددین

ـآ ر ددا ددهـ شدده در ـی ددن و دده من ددین
نی ه به درگا

الوـر ی ـآ خد دد د د دددر ا دد د دد د د الوـر شسد د دد د دددین

برـ د ددی ه و ـ د ددر آ د دده ب د ددا ش د ددی ن و ش د ددین
در ذ ر و یاآ ه

د

دده مر ز د ر و ص اـددد

بار ـ ـ

شوددا دده شددییی ـوـدد
یددهبن دد ــدد

ددام

ددردوا بدددیین
ـآ رـ یودددین

مه و ّ ه و ـا
دـر دد دده م دد ددا رت بدد دده ـّدد ددا شددددددرمین
گدده یدداد شسددن
ا ـردا

دده گدده یدداد شسدددین
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ب گ د ددر د دده بد دده شد د د ج و ـشد د د یاج ـآ ر د ر
پیوـ د د دده ص د د د

ـآ دشد د

و و ددا ّاد د اای ددده ددد ر

ـدداآ ه آمور د
وا د د ددم نن م د د ددع دد د د ر
ال
ـآ بارط ـ مرمهش شه رشا

بدده صدده وودده و ـددی ر

ید د د د د ددارو ــد د د د د ددهی ـمیدد د د د دده دـرد د د د د د ددردـ

با د د د ددر ب د د د ددرد ـآ شد د د د د ا

ن

ید د د د ددهبن د د د د د رّا د د د د ددهش آ ود د د د ددزـ

ـآ ّ د د ّد ددرـا و دّک د د

ددددار رادددد

ـآ ر د د ددا و د د ددره بد د دده آـید د ددر ـید د ددن درگد د ددا
بدد د د ددر ـد د د د ددا

و بدد د د ددر بد د د د ددا نن ید د د د ددا ـ

د ددز جدددز بددده شد دازـد
رشاد

ب رـن ط یی ـآ در

دددددددددا

د د بددددرد ال ددددا

ددن و بخکددا آّادده وددره و گ ددا
ی موا

(غالمرضا اسدی مقدم)

موقوفات
 .1شززش سززهم از م ززدار  12چشززمه کزززه در جززوار زیارتگززاه ق ززرار دارد وقززف بزززر شزززاهزاده علزززی
میباشد .اهالی آب این چشمه را متبرک میداننزد و حتزی دامزداران هزم وقتزی حیواناتشزان
مریض میشود از آب چشمه زیارتگاه به آنها میدهند.

 .2یک سهم از مزرعه موسوم به کوه برمن از توابع ارسزک از میزاه و اشزجار و اراضزی بیوتزات و
جمیززع متعلقززات توسززر مالعباسززعلی وقززف بززر زیارتگززاه شززاهزاده علززی مززیشززود تززا جهززت
سززفید کززردن و پینززهبنززدی مرهززای زیارتگززاه هزینزه شززود .تززاریخ تنظززیم ایززن موقوفززه بیسززتم

ذیحجه سنه  1312هجری قمری میباشد.

امکانات رفاهی _ خدماتی
در سززمت غززرب ززحن تعززداد 59زایرسززرا دیززده مززیشززود کززه  14حجززره آن بززه امززور آسززتانه
اختصززا

دارد و مززابقی در اختیززار زوار قززرار مززیگیززرد .در سززمت جنززوب وضززوخانه و دفتززر

امامزاده و در شری آن با ها و خانههای اهزالی روسزتا قزرار دارد .و در مرکزز فرهنگزی آن عزالوه

بر کتب بعضی وسایل نایع دسزتی و سزوغاتی بزه زایزران عرضزه مزیشزود .در ایزام خزا
ّ
زمان ازدحام جمعیت خدام افتخاری همکاری میکنند.

و

کتابخانه امامزاده حدود 3هزار جلد کتاب دارد و کتزب درخواسزتی زایزران را در اختیزار آنهزا
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قرار مزیدهزد .تعزداد دو بزاب حمزام توسزر خیزران بشزرویه سزاخته و وقزف بزر زایزران شزده اسزت.
این موضوع به ورت کتیبهای بر باوی در یکی از حمامها نصب میباشد:
خوشا حاجی ضیایی نیک فرجام

بنا کز ز زرد بهز ز زر تطهیز ز ز زر وقز ز زف زوار

که حپ خیرش دهد هر بح و هر شام

به شهزاده علی دو باب حم زام ()1368

 2وضززوخانه 6 ،سززرویر ظرفشززویی 8 ،چشززمه دستشززویی ،زمینززی بززه وسزززعت 5
هکتار برای زمان حضور کاروانها اختصا

یافتزه اسزت .روشزنایی از طریزپ بزری

سراسری و آب شرب آن از طریپ شبکه لولهکشی بهداشتی تنمین میشود.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات
حرم

مسجد

دارد /توضیحات





شبستان

حن وحیاد
سردر
گنبد

گلدسته

کتابخانه

ارکینگ

کشتارگاه

وضو خانه
آب شرب
بری













انبار

ندوی قر



الحسنه



مجتمع فرهنگی



روای

امکانات
زایر سرا



حسینیه
ایوان

ندارد

دارد /توضیحات

ندارد

سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم

منزل خادم

دفتر هینت امنا
فروشگاه

آبدارخانه
آشپزخانه

سرویر بهداشتی









گاز طبیعی
تلفن
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منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،اطالعات پرونده مزار شاهزاده علی اسدی مقدم ،حسین ،شاهزاده علی ،انتشارات سلسال ،قم.1382 ، -اطالعات میدانی بر گرفته از هینت امنا ،خادم و مطلعان محلی

 -امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ،

 بحر العلوم ،محمزد مهزدی ،و فقیزه جاللزی گیالنزی ،موسسزه دایزرم المعزارف بقزاع متبرکزهایران ،بینا ،بیجا ،بیتا.
 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 ابری فر ،رستم و زهرا فتحی ،جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 -فلسفی ،علی ،جزوه سه هزار مزارات ایران ،کتابخانه آستان قدس

امامزاده سیدحسین روستای ِزرگ

موقعیت جغرافیایی
امامزاده آقا سید حسین؟ع؟ در  46کیلومتری شری شزهر طزبر ،در بخزش دیهزوک دهسزتان
کر یززت در روسززتای کزرگ و در  4کیلززومتری شززری روسززتای ا ززفهک واقززع شززده اسززت .ایززن

زیارتگززاه در موقعیززت  33درجززه و  24دقیقززه عززر

شززمالی و  57درجززه و  13دقیقززه طززول

ش ززرقی و در ارتفززاع  1340مت ززری سززطح در یززا ق ززرار دارد .موقعیززت مک ززانی زرگ در منطقزززهای
کوهپایه و در غرب ارتفاعات شتری واقع است.

معرفی امامزاده
عامۀ مردم آقا سیدحسین را فرزند موسزیبن جعفزر؟ع؟ مزیداننزد .مزردم بزر ایزن باورنزد کزه بزه
هنگام درگیری امامزاده با دشمن در دامنه کزوه همجزوار بزه شزهادت مزیرسزد .احتمزال دارد
ایشان از احفاد امام کاظم؟ع؟ باشد.
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یکی از مدارک قدیمی ایزن زیارتگزاه ارچزه نوشزته ذیزل مزیباشزد کزه آقزای علزیبن میزرزا
آخونزززد م ززال عب ززدالرحیم در ت ززاریخ  1318هج ززری قم ززری مط ززابپ ب ززا  1279هجزززری شمسزززی
اشعاری را در رابطه با این امامزاده سروده و آن را به طرز زیبایی تزیین نموده است.

در کتززاب فرهنززگ جغرافیززایی ارتززش ،جلززد ( 46منطقززه بشززرویه) ،در بیززان روسززتای زرک بززه دفززن
امززامزاده حسززین در ایززن روسززتا اشززارهای شززده اسززت .در کتززاب  4336امززامزاده آقززای محمززد
مهدی بحرالعلوم به دفن امامزاده حسین در روستای زرک و این که نسب شزریفش بزه امزام کزاظم
میرسد اشاره شده است .آقای محمود امینی در کتاب جغرافیای تاریخی شهرسزتان طزبر بزه
امامزاده سید حسزین در 55کیلزومتری جنزوب شزری طزبر اشزاره دارد .لزیکن هزیو کزدام از ایزن
منابع نتوانستهاند امامزاده سیدحسین را معرفی نمایند.
گزیدهای از اشعاری که آقای علیبن مرحوم میرزا آخونزد مزال عبزدالرحیم بزه تزاریخ 1318
هجززری قمززری مطززابپ بززا  1279هجززری شمسززی سززروده کززه گلچینززی از ایززن اشززعار دورادور
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ضریح این امامزاده نگارش یافته است.

ی د د د د ددارو ـی د د د د ددن بوود د د د د د ر ی د د د د ددع د د د د د د
مد د د دده ن یسدد د د د
د د د ود د د دی ـد د د

ـآ و رد د د د د

و مد د د ددهر

ـی د ددن آم د ددین و مگدد ددر

ی د د د ددا گ سد د د د د ان د د د ددار ا د د د ددیودیـد د د د د
ید د د د د ددا در ـی جد د د د د ددا بد د د د د ددرـی ــد د د د د دداا یا
ید ددا د دده اد ددا ــ د د

و ش د ددرت ی ـد ددا

د د د دده بد د د د د د ّاچدد د د د رد د د د د رددددددددد و ف ف
ّسددد دددد د
کد د د د

بر ددد دددددر آ و ال د ددد ددد

دددد

د د د ددرد ـی جددددددددا وددددددددا

د د د دده کس د د د د ه در ـو
شد د د ددق ود د د ددار

ـراددددددددددفوـ

ید د ددددا دددددددددهـ

د د د ددا اد د دددد د ددددددددهـ

و د د د د دای دـرد ب د ددد ددده ص ددد دددددخرۀ الصدددددددددداا

ب ند د د د د دده ـد د د د د ددی ر آ گ کد د د د د ددن ـشاد د د د د دده

شد د دداو ـآ بد د ددزه ش د د ددرت آّددددددرـ؟س؟

خ دد د د د د ـآ گد د د د ددا ـدد د د د د ان مر دد د د د د ی

گ ددد دددا بد ددد ددا شس د د دددن ـم د د ددداه ّددددددددهی

د د د د دد د د ر ی د دد د دد د د د ال بدد دد د د د دددامر و وو ددد د دد د د ددر

می د دددد د ۀ م ددد ددددم ش د د ددددرت م ـددددددددد

الدر د ید دد دد د دد د ددای د د دد دد د د د الددزت و ش د د د د د د دد د

ـ ذی ر ود د د د د د

شددا ـ د ان شسددینبن م ـ د َ (ـرندداظی)

آ واضد د د د د ددای دّد د د د د ددر بدد د د د دده ـددددددددددددیاا

گک د د د د د د ه مد د د د د دده ن در ـید د د د د ددن آمد د د د د ددین

د دده ب د د د ّاچ د د بد ددا ـره پ دددر ـآ ب بددددا

ـم د د د د دداه رضدددددددددددا؟ع؟

موقوفه

و
این مزار دارای دو شبانه روزآب موقوفهای از قنات زرگ بوده که فعال خشکیده است.

امکانات رفاهی _ خدماتی

آب مورد نیاز ّزوار از طریپ مجتمع آبرسانی تنمین میشود .بری آن ّمتصل به شبکۀ سراسزری
میباشد .راه ارتباطی زیارتگاه توسر جاده خزا کی بزه طزول 4کیلزومتر تزا روسزتای ا زفهک و
ر از آن به جزاده آسزفالته دیهزوک_ طزبر متصزل مزیشزود .ایزن زیارتگزاه دارای  14زایرسزرا
مززیباشززدکه هرکززدام حززدود 30مترمربززع وسززعت دارنززد .در جززوار امززامزاده خانززه عززالم دیززده
میشود که روحانی زیارتگاه در ایام خا

در این محل حضور مییابد.

همچنین این زیارتگاه دارای سالن اجتماعزاتی در ابعزاد  6/5×16متزر اسزت .آشزپزخانه
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میباشزد .آبگزرمکن خورشزیدی دارد .در فضزای سزبز

آن در ابعاد 30×12متردر حال احدا

آن بززیش از 300درخززت و نهززال همچززون تززوت ،زیتززون ،ا کززالیپتوس دیززده مززیشززود .ارکینززگ
زیارتگززاه از فضززای کززافی برخززوردار م ززیباشززد و در قسززمتی از محوطزززه محلزززی بزززرای بزززازی
و
کودکان اختصا یافته است .اخیرا تعداد 40چشمه دستشویی احدا نمودهاند.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار



مسجد



زایر سرا



حسینیه



فضای سبز



ایوان



آبسردکن



روای



سالن اجتماعات



شبستان



وسایل بازی کودکان



حن وحیاد

گلزار شهدا



سردر
گنبد

ندارد



خانه عالم




منزل خادم



ندارد



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری سراسری



تلفن
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منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،اطالعات پرونده مزار آقا سید حسین؟ع؟ زرگ اداره جغرافیایی ارتش ،فرهنگ جغرافیایی آبادیهای کشور ،جلد  46بشرویه ،تهران ،بیتا. -اطالعات میدانی بر گرفته از هینت امنا ،خادم و مطلعان محلی ا فهک

 -امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بزود ،سزازمان میزراتهران.1369 ،

فرهنگزی ،انتشزارات سزروش

سید محمدابن جعفر ّ
بقعۀ متبرکۀ ّ
طیار

موقعیت جغرافیایی
روسززتای زیبززای ازمیغززان در  38کیلززومتری شززمال شززری شززهر طززبر ،دربخززش مرکزززی و در
دهستان منتظریه ودر  12کیلومتری جاده طزبر _ مشزهد واقزع شزده اسزت .ایزن زیارتگزاه در
موقعیززت  33درجززه و  46دقیقززه عززر

شززمالی و  56درجززه و  45دقیقززه طززول شززرقی قززرار

گرفته است .مسیر ارتباطی آن از  12کیلومتر مقدار  1/5کیلومتر خا کی میباشد.
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معرفی امامزاده
زیارتگززاه را منتسززب بززه سززید محمززدبن جعفززر طیززار مززیداننززد.در یززک نسززخه خطززی بززه نززام
مزارات قهستان که تاریخ تحریر ندارد و گمان میرود مؤلزف آن یکزی از اوود و یزا پیزروان ابزن
حسززام خوسززفی باشززد( .ابززن حسززام در سززال  875هجززری قمززری در گذشززته اسززت) وی

ضمن بیان شرح حال امامزاده محمد و امزامزاده زیزد بزرادران امزام رضزا؟ع؟ و تفصزیل آمزدن
آن دو بزرگوار به خراسان و شهادت آنان به دست ّ
عمال بنیعبزاس از محمزدبن جعفزر طیزار
و جای دفنش این چنین یاد میکند:

بر اذکیزا پوشزیده نماندکزه بیشزتر اوود جعفزر طیزار علیزه ّ
التحیزة و الکرامزه در خزاک
خراسان بودهاند چه ،محمدبن جعفر طیار کزه عزم گرامزی عزون اسزت در قریزهای از
ق ززرای ط ززبر گیلززک و مرق ززد منززور مش ززهد مطهززرش ظ ززاهر و اس ززم آن قریزززه ارمغزززان

«ازمیغان» است .در همان زمان یعنی ابتدای فتح اسالم کزه آن همزام مقبزور گشزته
قبهای بر سر تربتش ساخته و سرش به گردون افراختزه و بزه خزر کزوفی ذکزر کیفیزت
شززهادتش بززر کنایززه آن مرقززوم گشززته و ا کززابر و اسززاغر (ا ززاغر بززا ززاد اسززت ولززی در
ا زل بزا سزین نوشززته شزده اسزت) آن بلزد و بلوکززاتش همزواره شزموع نزذورات بززه آن
آسززتان مال ئززک آشززیان همززی برنززدو بززه مززراد مززیرسززند و سززاداتی کززه بززه ترسززایان در
بیهززپ زمینززیانززد و فرزنززد حسززنبن عززونبن عبززد اهلل جعفززر کززه مززدفون در بزززنآبززاد
(قاینززات) اسززت و بززرادرش کززه مسز ّزمی جززد خززود اوسززت در مصززرخ هززرات اسززت.
(متنسفانه به رغم پرس و جوی زیاد در بیرجند و کتابخانۀ آستان قدس این نسخه
پیدا نشد).

موقوفه
یززک موتززور آب و اسززتخری بززا  900مترمربززع و دو هکتززار زمززین جهززت بززرنج کززاری و پززرورش
درخت خرما در روستای ازمیغان وقف بر امامزاده میباشد.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
ای ززن زیارتگ ززاه در محوطز زهای ب ززه مس ززاحت ه زززار مت ززر مرب ززع س ززاخته ش ززده اس ززت و دارای دونزززوع
آشززپزخانه هیززنتی و کززاروانی بززا  70متزززر مربزززع و ّزواری بزززا 20متززر مربززع زیربنززا بززا ا زززول بهداشزززتی

میباشد .انبار امامزاده با 12متر مربع وسایل مورد نیاز را در اختیار زایران قزرار مزیدهزد .ارکینزگ و

قس ززمت ب ززازی ب ززرای کودک ززان و فض ززای س ززبز وس ززرویر بهداش ززتی ب ززا  12چش ززمه نوسزززاز اسزززت،
روشنایی بقعه از طریپ بزری سراسزری و آب شزرب آن از طریزپ شزبکه لولزهکشزی بهداشزتی تزنمین

میشود .خادم آن بح درب مزار را باز میکند و آخر شب میبندد.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه
ایوان




شبستان
سردر
گنبد



ارکینگ



تنسیسات سرمازا



نمازخانه




ایگاه مقاومت بسیج





منزل خادم





دفتر هینت امنا






فروشگاه

آبدارخانه



کشتارگاه



زایر سرا

آبسردکن



کتابخانه

انبار

گلزار شهدا



گلدسته

امکانات

مجتمع فرهنگی



روای

حن وحیاد

ندارد

دارد /توضیحات

آشپزخانه

ندارد





وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



تنسیسات گرمایی



بری



تلفن
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منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،اطالعات پرونده مزار ازمیغان -اطالعات میدانی بر گرفته از هینت امنا ،خادم و مطلعان محلی مزار ازمیغان

 -امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 -دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بزود ،سزازمان میزرا

فرهنگزی ،انتشزارات سزروش

تهران.1369 ،

 -راهنمای گردشگری طبر -اداره کل میرا

فرهنگی ،نایع دستی و گردشگری اسزتان

یزد ،بیتا.

 ابری فر ،رستم و زهرا فتحی ،جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 مزارات قهستان ،نسخه خطی ،بینا ،بیجا ،بیتا. -کتیبههای موجود در محل امامزاده.

زیارتگاه شیی احمد زنوغان

موقعیت جغرافیایی
بقعزۀ شززیخ احمززد در  125کیلززومتری شززهر طززبر ،در  25کیلززومتری جززاده دیهززوک_ راور و در
روستای زنوغان واقع است .این زیارتگاه در موقعیت  32درجه و  59دقیقه عزر

شزمالی و

 57درجه و  40دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  955متری سطح دریا قرار گرفته است.

معرفی شیخ احمد
در بررسی منابع و تحقیقات میدانی هیو سند و مزدرکی کزه گو یزای هو یزت ایشزان باشزد بزه
دسززت نیامززد .عامزۀ مززردم ایشززان را از احفززاد موسززیبن جعفززر؟ع؟ و از شززا گردان امززام حسززن
عسکری؟ع؟ میدانند.
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عماد زاده در کتاب زندگانی امام عسکری مینویسد که این امام  18هزار شا گرد داشزته

و در سززامرا تززدریر مززینمززود .بززا توجززه بززه شززرایر خفقززان آن زمززان بززه شززا گردان خززود تو ززیه
میکرد که نسب و نام خود را در هر شهر و روستایی که به تدریر معارف اسالمی پرداختنزد
اظهار نکنند و لذا در بین عامۀ مردم به «شیخ» اشتهار مزییافتنزد« .شزیخ» بزه معنزای «کثیزر
العلم» و کسی بود که مردم از علوم او اسزتفاده ز یزاد مزیبردنزد .بنزا بزراین احتمزال دارد شزیخ
احمد هم یکی از این افراد باشد( .عمادزاده:

)4

امکانات رفاهی _ خدماتی
دو انبار به مساحت  24و  20مترمربع دارد و وسایل مزورد نیزاز مزردم همچزون ظزروف و فزرش و
چززرا و غیززره را در اختیززار مسززافران قززرار مززیدهززد وتعززداد 8چشززمه سززرویر بهداشززتی دارد.
روشززنایی بقعززه از طریززپ بززری سراسززری و آب شززرب آن از طریززپ شززبکه لولززهکشززی بهداشززتی
تززنمین مززیشززود .در جززوار بقعززه ،ززارک روسززتا قززرار دارد .قسززمتی از ززحن موزاییززک فززرش
میباشد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



مسجد

ندارد


امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا

ندارد


حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



دفتر هینت امنا



حن وحیاد

گلدسته



الحسنه
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امکانات

دارد /توضیحات

کتابخانه
ارکینگ

ندارد

امکانات



فروشگاه

دارد /توضیحات



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی





آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن

ندارد
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منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،پرونده بقعه شیخ احمد زنوغان -اطالعات میدانی برگرفته از هینت امنا ،خادم و مطلعان محلی بقعه شیخ احمد زنوغان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 -عماد زاده ،زندگانی امام حسن عسکری؟ع؟ ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 -مفخ ززم ای ززان ،لط ززف اهلل ،فرهن ززگ جغرافی ززایی ای ززران ،زنوغ ززان ،ب ززین ززا ،بزززیجزززا ،بزززیتزززا.

بقعه شیی احمدبن اسحاق معروف به مزار پیرحاجات

موقعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه در  120کیلززومتری شززمال غر بززی شززهر طززبر ،دربخززش مرکزززی و در روسززتای
پیرحاجات و در مسیر جاده قدیم طزبر_ یززد در منطقزهای کوهسزتانی و ییالقزی بزا اقلیمزی
مناسززب قززرار دارد و بززه همززین علززت موجززب شززده اسززت تززا در تمززام فصززول ززذیرای زای زران
زیادی باشد .این زیارتگاه در موقعیت  34درجه و  7دقیقه عر

شزمالی و  56درجزه و 30

دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  1045متری سطح دریا قرار گرفته است.

معرفی شیخ احمد
در کتاب طبر شهری که بود آمده است:

مزززار پیززر ابونصززر کززه نزززد مززردم طززبر بززه پیززر حاجززات ز بزانزد اسززت در  110کیلززومتری
شززمال طززبر و چسززبیده بززه ززخرههای دامنززه کوهسززتان بنززا شززده اسززت .بززرای

فصل یازدهم _ شهرستان طبس 363 /
رسیدن به آن از کاروانسرای جو خواه و رباد گور گذر میکنیم و ر از پیمودن راه-
های خاکی که در دامنه کوهستانها ایجاد شده است به آنجا میرسیم.

در معجم البلدان یاقوت حموی که به سال  626هجری قمری نوشته شده است شزرحی در
باره شیخ ابونصر و آرامگاهش دارد که خال ه آن چنین است:

ایر اباذز در زبان فارسی به ایراوه شهرت دارد .دهی است که فا له آن تا طزبر 15

فرسنگ است .بر روی قله کوه قرار گرفتزه ،قلعزه محکمزی دارد و اطزراف آن مززارع و
با ها و خرماستانها و تاکها و سیا و انواع میوه هاسزت .در آنجزا آبهزای جزاری
شیرین دارد و در نهایت فا و اکی است .در آنجا خانقاهی مخصزو

زوفیان

است .نزدیک خانقاه آرامگاهی اسزت کزه دارای گنبزدی مزیباشزد و در آن آرامگزاه
قبر شیخ ابی نصر زاهد ایراوهای است .چشمه آبی دارد کزه مزیگوینزد کزه از دعزای
شیخ به وجود آمده است و وفات او بعد از سال انصد اتفای افتاده اسزت .یزاقوت
گو یزد کززه ایززن مطالززب را حززافظ ابوعبززداهلل محمززدبن نجززار بغززدادی بززرای مززن بیززان
کرد.

در جغرافیای حافظ ابرو که در زمان تیموریان نوشته شده است نیز از این مزار یاد میشود.
در کتاب جغرافیای تاریخی شهرستان طبر آمده است:

کتززاب گنجین زۀ دانشززمندان ذیززل بقززاع و مزززارات طززبر ،مزززار را بززه نززام احمززدبن
اسحای تنیید میکند که سخت مورد توجزه زایزران قزرار دارد و کرامزات زیزادی را بزه
احب مزار نسبت میدهند( .

)172

در روزنامززه قززدس روز شززنبه  12تیززر  1372آسززتان قززدس مقال زهای در بززارۀ مزززار پیززر حاجززات
احمدبن اسحای در گردیده و نام قدیم پیر حاجات را از فردی از اهزالی محزل (سزبزه آبزاد)
ذکر کرده است .در شمارۀ  20مجلۀ مشکوم ،مقالۀ تحقیقی و مستدل از محمد رضا اظهزری

چاا شده است .در این مقاله بزه اسزتناد کتزابهزای ارشزاد الزراعزه از قاسزمبن یوسزف ابزو

نص ززر ه ززروی و معج ززم البل ززدان ی ززاقوت حم ززوی ذی ززل کلم ززه «ایراب ززاذ» و مجم ززل فص ززیحی از
فصیحی خوافی مدعی اسزت کزه نزام قزدیم ده پیزر حاجزات «ایزراوه» بزوده و شزیخ مزدفون در
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مزار آنجزا شزیخ ابونصزر ایزراوهای طبسزی از اجزداد زاحب ارشزاد الزراعزه اسزت کزه در سزال

 500یا بعد از  500هجری قمزری در ایزن ده _ درگذشزته اسزت .شزیخ ابونصزر نیزز بنزا بزه نوشزته
منابع مذکور دارای کرامات فراوانی بوده است.

در کتاب ارشاد الزراعه ابونصر هزروی کزه بزه سزال  921هجزری قمزری تزالیف شزده در بزاره

پیر ابونصر چنین مینویسد:

شیخ ابونصر زبدۀ فضال ،شیخ اوسالم ،عمدۀ علمزا__ قزدس اهلل روحزه و رزقنزا فتوحزه__
کزه مزدفن مبززارک آن حضزرت در قر یززه ایزراوه بزه وویززت طزبر گیلکززی و وطزن مززالوف آن
حضرت و آبا و اجداد ایشان از قریۀ بایگ زاوه و محووت است فرموده:

ـی د بددده دددی و بدددی
ی

رـ د د

د د گیدددر

م وده آمدین ،شاصدا نن شد ای و ـدیر

د د مد دده

یرگ د د ی و د د ذه صددددایر

با د ددر د دده ّد ددزـر م ود دده در مدددده

یددددر

در طرایپ الحقایپ معصوم علیشاه نیز تو یفی از مزار پیر دارد .او مینویسد:

ایززراوه نززام قصززبهای اسززت بززه قززرب طززبر بززر قلززه کززوه آب گززوارا و بسززاتین و اشززجار
بسیار دارد و شیخ ابونصر ایراوی نسبتش به آنجاست .در ایراه چشزمه آبزی اسزت،

گوینززد کززه از دعززای شززیخ اسززت و مزززار شززیخ نزدیززک آن اسززت( .جغرافیززای تززاریخی

طبر)125 :

مردم محل عقیده دارند که اینجا مزار شیخ احمدبن اسحای است.

موقوفه
بقعززه شززیخ احمززدبن اسززحای معززروف بززه پیززر حاجززات دارای موقوف زهای بززه ارزش 139/5
فنجان آب از کل  5760سهم قنزات روسزتای حاجزات بزا اراضزی تابعزه بزوده اسزت کزه بایزد
رف هزینه تعمیرات و شکست و ریخت آرامگاه گردد.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه در محوطهای به مساحت  40هزار متر مربع ایجاد شده است و حزرم آن 280متزر
مربع را در بر میگیرد .حدود 150متر مربزع نمزاز خانزه دارد .انبزار بقعزه وسزایل مزورد نیزاز مزردم
همچززون ظززروف و فززرش و چززرا و وسززایل مززورد نیززاز را در اختیززار مسززافران قززرار مززیدهزززد.

ارکینگ و قسزمت بزازی بزرای کودکزان و فضزای سزبز سزرویر بهداشزتی ،روشزنایی بقعزه از

طریپ بزری سراسزری و آب شزرب آن از طریزپ شزبکه لولزهکشزی بهداشزتی تزنمین مزیشزود .از

فضای سبز مناسبی برخوردار میباشد.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این بقعه را نشان میدهد:

امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



گنبد

ارکینگ

کشتارگاه



مجتمع فرهنگی

ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا




فروشگاه

دفتر هینت امنا





خانه عالم

منزل خادم

گلدسته

کتابخانه



سالن اجتماعات

شبستان
سردر

انبار



فضای سبز

روای

حن وحیاد

امکانات
زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد

دارد /توضیحات

ندارد

آبدارخانه
آشپزخانه





وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



تلفن



بری
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منابع
 -اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،اطالعات پرونده مزار پیرحاجات

 ابو نصرهروی ،قاسم بزن یوسزف ،1356 ،ارشزاد الزراعزه ،تصزحیح محمزد مشزیری ،بزینزا،بیجا.1356 ،

 اطالعات میدانی بر گرفته از هینت امنا ،خادم و مطلعان محلی پیر حاجات. -امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 حافظ ابرو (خوافی) ،شهاب الدین عبداهلل ،جغرافیزای تزاریخی خراسزان در تزاریخ حزافظابرو ،تصحیح دکتر ورهرام ،انتشارات اطالعات تهران.1370 ،

 -دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بزود ،سزازمان میزرا

فرهنگزی ،انتشزارات سزروش

تهران.1369 ،

 -راهنمای گردشگری طبر -اداره کل میرا

فرهنگی ،نایع دستی و گردشگری اسزتان

یزد ،بیتا.

 ابری فر ،رستم و زهرا فتحی ،جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 فصیحی خوافی ،احمدبن محمد ،مجمل فصیحی ،انتشارات باستان ،مشهد.1339 ،حافظ ابوعبداهلل محمد بن نجار بغدادی

 معصوم علیشاه ،محمد معصوم ،طرایپ الحقایپ ،جلد ،3بینا ،تهران.1345 ، -مجله مشکوم ،شماره  ،20اییز  ،1379مقاله محمد رضا اظهری

 یاقوت حموی ،معجم البلدان ،بیروت ،داراحیاء الترا العربی ،بیروت 1399 ،قمری. -روزنامه قدس روز شنبه  12تیر  1372آستان قدس

امامزاده سید حسینبن جعفر (مزار فشاه)

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه واقع در  10کیلومتری شری شهرطبر و در بخش مرکزی و در روسزتای فشزاه و در
موقعیززت جغرافیززایی ایززن زیارتگززاه در موقعیززت  33درجززه و  42دقیقززه عززر

شززمالی و 56

درجه و  59دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  860متری سزطح در یزا قزرار گرفتزه اسزت .فشزاه نزام
دو روستا میباشد که نخلستان انبوه و زیبایی دارد.

معرفی امامزاده
عامۀ مردم ایشان را از احفزاد امزام بزاقر؟ع؟ مزیداننزد .آنچزه از کتیبزه و هزدایا ی ایزن امزامزاده
مستفاد میشود ساختمان زیارتگاه از دوره فویه وجود داشته است.
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امامزاده در یادکرد سروده شعرای محلی
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(محمود ایلخانی دبیر باز نشسته آموزش و پرورش مشهد)

امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه فاقد موقوفه میباشد .در کنار زیارتگاه نهزر آبزی جر یزان دارد کزه آب را بزه اراضزی
بززی رونزززپ و درختززان نخززل مززیرسززاند .تعززداد  5غرفزززه در ابعززاد  4×4متززر در ضزززلع شزززمالی
زیارتگاه جهت اسکان زایران ایجاد نمودهاند.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

انبار



مسجد



حجره زایر



حسینیه



تنسیسات سرمازا



ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات

شبستان



ایگاه مقاومت بسیج

ندارد
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امکانات

دارد /توضیحات

حن وحیاد
سردر

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات



قبرستان روستا





آبسردکن

ندارد


گنبد



منزل خادم

گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



کتابخانه
ارکینگ




کشتارگاه





وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



تنسیسات گرمایی



بری



تلفن





منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر ،پرونده مزار سید حسین جعفر؟ع؟ فشاه -امینی ،محمود ،جغرافیای تاریخی طبر ،انتشارات نیکو روش ،یزد.1385 ،

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 -دانشدوست ،یعقوب ،طبر شهری که بود ،سازمان میرا

فرهنگزی ،انتشزارات سزروش،

تهران.1369 ،

 ابری فر ،رستم و زهرا فتحی ،جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر ،انتشزارات نزورعلم،همدان.1384 ،

 اطالعات میدانی برگرفته از هینت امنا و مطلعان محلی امزامزاده سزید حسزین جعفزر؟ع؟در فشاه

فصل دوازدهم
شهرستان نهبندان

آشنایی با شهرستان نهبندان

اوضاع جغرافیایی
این شهرستان درجنوبی ترین قسمت استان درحدفا ل  30درجه و  21دقیقزه تزا  32درجزه
 20دقیقزه عزر

شزمالی و  58درجزه و  35دقیقزه تززا  60درجزه و  52دقیقزه طزول شزرقی واقززع

شززدهاسززت .ایززن شهرسززتان بززا وسززعت 26094کیلومترمربززع وسززیعتززرین شهرسززتان اسززتان
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خراسززان جنززوبی مززیباشززد .جمعیززت شهرسززتان در سرشززماری 90تعززداد  55هزززار و  610نفززر
بوده است .شهرستان نهبندان  2بخش بزه نامهزای مرکززی وشوسزف و شزهرهای نهبنزدان و
شوسف و  5دهستان دارد.
شززهر نهبنززدان مرکززز شهرسززتان نهبنززدان بززر روی طززول جغرافیززایی 60درجززه و  2دقیقززه و
عززر

جغرافیززایی  31درجززه و  32دقیقززه و در ارتفززاع 1185متززری از سززطح دریززا قززرار گرفتززه

است .فا له نهبندان تا مرکز استان  180کیلومتر و تا نقطه مرزی  85کیلومتر میباشد.
بخززش اعظززم ایززن شهرسززتان را سززرزمینهای همززوار بیابانهززا ودشززتهای خشززک در بززر
مززی گیززرد .ارتفاعززات ایززن شهرسززتان در بخززش شززمالی آن واقززع شززده اسززت وکززوه سززرخ وکززوه
بیدمشک وکوه بوبک ازجمله قلل مرتفع آن میباشند.
آب و هززوای شهرسززتان نهبنززدان خشززک و بیابززانی اسززت و تززوده هززوای سززرد و قطبززی از اواخززر
و
فص ززل ززاییز ای ززن منطق ززه را تح ززت ت ززنبیر ق ززرار داده و در برخ ززورد ب ززا تودهه ززای مدیترانزززهای غالبزززا
ر یزشهای جوی را باعث میشود گاهی توده هوای جنوب شرقی (موسزمی) کزه از اقیزانوس هنزد
سرچشمه میگیزرد ،در فصزل تابسزتان رگبارهزای پراکنزدهای را بزه همزراه دارد .همچنزین بادهزای
و
 120روزه سیستان غالبا با وقوع توفان شن و گرد و خاک همراه میباشد.

پیشینۀ تاریخی
دربارۀ ریشهیابی نام نهبندان ایزن نظر یزه وجزود دارد کزه «نزه یزا نیزه» در فارسزی بزه معنزی شزهر
وآبادی است .بندان جمع بند وبه معنای زندان میباشد .آبادی بندان واقع در شزری نیزه در
گذشته زندان حکام سیستان بود .از این جهت برخی جغرافزی نویسزان عزرب قزدیم شزهر نزه
یززا نیززه را از شززهرهای سیسززتان شززمردهاند .بعدها کززه نززه وبنززدان بززا یکززدیگرادغام شززدند ایززن

دودر یزک نزام بززه نهبنززدان اشزتهار یافتنززد .در تززاریخ سیسززتان مزینویسززد « :کنززه از شززهرکهای
سیستان و در سرحد قهسزتان واقزع بزوده و امزروز هزم قصزبهای اسزت و نزه و بنزدان در عزر
و
یکدیگر و نزدیک به هماند ».احتماو از قرن هفتم به بعد نهبنزدان گفتهانزد .برخزی مطلعزان
کنززه را بززه معنززای نهززادن دانسززتهاند .آنهززا بززراین باورنززد کززه در گذشززته وقتززی اشززرار بززه وویززت
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قاینات دستبرد میزدند ،زمانی که از این محل میگذشتند ،مردم به آنها حمله مزیکردنزد
و آنهززا را وادار مززیکردنززد تززا هرآنچززه دارنززد در همززان جززا بگذارنززد .بنززابر ایززن « کنززه» بززه معنززای
بگذار و نهادن میباشد و چنین بود که آن را نه نامیدند( .شبانی)22 :1386 ،

منابع
 -اطالعات فرمانداری شهرستان نهبندان

 جوزجززانی ،منهززا سززرا  ،طبقززات نا ززری باهتمززام حبیبززی ،عبززدالحی ،انجمززن تززاریخافغانستان ،کابل.1343 ،

 خاوندشاه  ،سیدمحمد برهان الدین  ،تار یخ روض ة ال صزفا  ،بزه همزت محمزدجوادمشکو ر  ،کتاب فروشی خیام  ، 1 ،تهران . 1338 ،

 گابریل ،آلفونر ،مارکوپولو در ایران ،ترجمه دکتزر پرو یزز رجبزی ،انتشزارات اسزاطیر ،تهزران،.1381

 سززایکر ،سرپرس زی ،سززفرنامه ی زا ده هزززار می زل در ای زران ،ترجمززه حس زین سززعادت نززور ی،انتشارات ابن سینا ،تهران ،چاا دوم.1363 ،

 ش زززیروانی ،ز ی زززن العاب زززدین ب زززن اس زززکندر ،بسز ززتان السز ززیاحه ،چ زززاا سززززنگی ،بززززیجززززا، 1316قمری.

 -شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ،

 تاریخ سیستان ،تصحیح ملک الشعرای بهار ،انتشارات زوار ،تهران.1388 ، -ملز

شزاه حسزین سیسزتانی ،احیزاء الملزو  ،بزه اهتمزام منزوچهر سزتوده ،بنگزاه ترجمزه و

نشرکتاب ،تهران.1383 ،

 مسززتوفی قزو ینززی ،حمززداهلل ،نزهززة القلززوب بزززه کوشززش محمزززد دبیززر سزززیاقی ،انتشزززاراتحدیث امروز ،قزوین.1381 ،

امامزاده آقا سیدعلی

مو قعیت جغرافیایی
ایززن زیارتگززاه در محززل روسززتای سززید علززی از توابززع بخززش مرکزززی شهرسززتان نهبنززدان در 60
درجه و  1دقیقه طول شرقی و  31درجه و  23دقیقه عر

شمالی واقع شده است .ز یارتگزاه

سید علی تا شهر سربیشه  25کیلومتر وتا شهر نهبنزدان 85کیلزومتر فا زله دارد و در حاشزیه
بزرگراه نهبندان_ بیرجند میباشد.
همجواری آن با بزرگراه زاهدان_ مشهد موجب شده است تا همزه روزه زذیرای خیزل عظیمزی
از زایززران و مس ززافران باشززد .مخصو ززا زایززران اکس ززتانی وافغ ززانی کززه ازای ززن مسزززیر مزززیگذرنزززد،
لحظززاتی درایززن محززل اطززرای مززیکننززد .قبززل از انقززالب کسززی در ایززن محززل سززاکن نبززود و طززی
سالهای اخیر مهاجرت مردم باعث ایجاد روستایی با  300نفر شده است.
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معرفی امامزاده
مردم محل سید علی را منسوب به نوادگان حضرت علیبن ابیطالب؟ع؟ مزیداننزد .امزا از
زمان و علت آمدن و شهادت ایشان در این محل اطالعی ندارند.
برخی براین باورند که احتمال دارد ایشان از یاران الحامدهلل علوی معروف به باقریزه بزوده
که در قهستان برای ایجاد دولت علوی علیه خلفای عباسی خرو کردند و زر از مبزارزات
خززونین در سززال  400هجززری قمززری بززا یززارانش در سززرزمین تززاریخی قهسززتان پراکنززده و بززه
شهادت رسیدند .بنا براین احتمال دارد که وی از خویشاوندان مامزادگان سلطان سید بزاقر
وسززید مززراد مززدفون در گیززوک سززفلی و سیدالحسززین مززدفون در کال تززه زیارتگززاه دهززک بززوده
وسرنوشت آنان با هم یکسان باشد.
آیززت اهلل شززیخ محمززد شززریف رازی مززیگو یززد« :سززیدعلی در روسززتای سززیدعلی دارای
بقعه وحرم میباشد» ( .گنجینه دانشمندان،3 :

)263

بقزة اوسززالم شزیخ ذبززیح اهلل محال تزی ذکززر کززرده اسزت« :امززامزاده سزید علززی در روسززتای
سید علی دارای حرم و محل توجه زایران قرار گرفته است ( ».اختران تابناک،2 :

) 66
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باورهای مردم دربارۀ وجود دو آرامگاه دراین محل
در این محزل در فا زلۀ  70متزری از یکزدیگر شزاهد دو بقعزه هسزتیم کزه هزردو زیارتگزاه را بزه
اسم سید علی میشناسند .در این باره چنین باورهایی وجود دارد:
 .1برخی معتقدند زیارتگاه که در قسمت شزمال واقزع شزده ،زیارتگزاه سزید محمزد بزرادر
سیدعلی است.
 .2بعضی براین باورند که یکی از قبور مربود به تنه و دیگری مربود بزه سزر ایشزان باشزد.
آنها در توجیه این موضوع احتمال میدهند که ابتدا بزدن ایشزان کزه در اختیزار بزوده مزدفون
شده و بعد که سر پیدا شد ،آن را جهت الحای به تنزۀ ایشزان برگرداندهانزد و ایزن کزار را بزرای
نشان دادن مظلومیت او کردهاند که تزا ابزد نشزانهای از شزهادت و مظلومیزت وی و جنایزت
حکام عباسی باشد( .اهلل العالم بحقایپ اومور).

 .3در کتاب نهبندان دیار خورشید آمده است:

در حدود 150سال قبل خادم مزار شمالی به نام شزیخ بهلزول سزید علزی را در عزالم
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رؤیا میبیند و از ایشان میخواهد کزه چزون قبزر ا زلی در حزدود 70متزری قزرار دارد
برای آن محل بقعهای بسازد .روز بعد که او در محل مورد نظر شروع بزه خزاکبرداری
مززیکنززد بززا آبززار قبززری رو بززه رو مززیشززود و بززرای آن بقع زهای مززیسززازد و بززه ایززن نحززو
زیارتگاه ا لی از قسمت شمالی به قسمت جنوبی جابهجا میشود.

امکانات رفاهی _ خدماتی
تعززداد 40بززاب زایرسززرا و 10بززاب سززوئیت جهززت اسززتفادۀ زوار احزززدا

شزززده اسزززت .ایزززن

واحدها دارای امکانات وزم بوده و به طور رایگان در اختیار زوار قرار میگیرند .آب مزورد نیزاز
ازطریپ شبکه روسزتا تزامین مزیشزود .تعزداد  3نفزر خدمزه بابزت دارد .کتابخانزۀ آن حزدود 2
هزار جلد کتاب دارد.
در کن ززار زای ززر س ززرا س ززرویرهای بهداشزززتی مردان ززه و زنانزززه ه ززر ک ززدام بزززا  7چشزززمه و دو
وضززوخانۀ مردانززه و دو وضززوخانۀ زنانززه ،حمززام ،کشززتارگاه ،آشززپزخانه ،سززرویر بهداشززتی،
فروشززگاه مخززابرات وجززود دارد .فضززای سززبز آن حززدود  4هکتززار بززا درختززان عنززاب ،تززوت،
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س ززته ،س ززنجد ،ک ززا  ،س ززرو ،ت ززوت ،مجن ززون و ان ززار م ززیباش ززد .دارای سیسزززتم گرمایشزززی و
سرمایشی میباشد .این زیارتگاه دارای دو حن با تعداد زیادی روای میباشد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه رانشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار



زایر سرا



حسینیه



حمام



ایوان



مجتمع فرهنگی

روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



مسجد



شبستان
حن وحیاد

ندارد







گلزار شهدا

سردر



دفتر مخابرات



گنبد



منزل خادم



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی

بری



تلفن



نانوایی



ساندویچی



گلدسته



ندارد
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منابع
 اطالعات پرونده مزارآقا سیدعلی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 -رازی ،محمد شریف ،گنجینه دانشمندان ،بینا ،بیجا ،بیتا ،جلد.3

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی

امامزاده سید الحسین؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
زیارتگززاه سز زید الحسز زین؟ع؟ درج ززوار روس ززتای دهززک از توابزززع بخ ززش شوسزززف شهرسزززتان
نهبنززدان و در موقعیززت  32درجززه و  11دقیقززه عززر

شززمالی و  59درجززه و  31دقیقززه طززول

شرقی ودر ارتفاع  1932متری از سطح دریا واقع است .این زیارتگزاه در فا زله 110کیلزومتری
شهر نهبندان و 30کیلومتری غرب جاده ارتباطی زاهدان_ مشهد به سمت عربخانه و بزر فزراز
کوهی واقع گردیده است.

فصل دوازدهم _ شهرستان نهبندان 383 /

معرفی امامزاده
آیتی در بهارستان در شرح حال مزار سیدالحسین دهک مینویسد:

بعیززد نیسززت مززدفن حسززینبن علززیبن عبیزداهللبززن العبززاسبززن امیرالمززومنین؟ع؟

باشد .مادرش مسزمام بزه جنیزه بزه تخفیزف نزون بزه معنزی گزل یزا میزوه چیزده شزده
واین اسم شایع است در عرب و فرزندش داوود اکبراست .علمای انسزاب تصزریح

کرده اندکه داوود اکبزر در وویزت قزاین فزرود آمزده چنزان کزه در مکزین اوسزاس والزد
ماجدم در ذیل اسامی اوود حضرت ابو الفضل؟ع؟ نقل فرمزوده عجزب ایزن اسزت

که در میان عوام شزهرت دارد کزه زاحب ایزن مززار فرزنزد بزال واسزطه حضزرت امیزر
المززومنین؟ع؟ اسززت .مززادرش ّ
جن ّیززه [= پززری] ای بززوده کززه بززه شززرف مزاوجززت آن
حضرت ّ
مشرف گردیده و بی سوادی تولیزد ایزن گونزه خرافزات کزرده اسزت( .آیتزی،

)142 :1371

به استناد کتاب الجر یدم فی ا ول انساب العلویین و استناد به کتب تزار یخی بزه احتمزال

دارد نسب این امامزاده به شرح ذیل باشد:

حسینبن علیبن عبیداهللبن العباسبن علیبن ابیطالب؟ع؟
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همززان گونززه کززه آیتززی در بهارسززتان اشززاره نمززوده اسززت کززه داوود اکبززر فرزنززد ایززن بزرگواربززه
وویت قزاین آمزده اسزت (امزامزاده داوودکالتزه مززار زهزان) و شزجره امزامزاده داوود نیزز چنزین
است« :داوودبن حسینبن علیبن عبیداهللبن العباسبن علیبن ابیطالب؟ع؟»

اهالی منطقه معتقدند که سید باقر ،مدفن در آبزادی خزالی از سزکنه «سزید بزاقر» و سزید

علززی مززدفن در روسززتای «سززید علززی» و سززید مززراد مززدفن در روسززتای «سززید مززراد» و سززیدنا
و
الحسین مدفون در کالته مزار دهک احتمزاو بزا هزم نسزبت فزامیلی داشزته اندکزه در نبزردی
خونین با دشمنان اسالم به شهادت رسزیدهاند .لزیکن از زمزان آمزدن و تزاریخ جنزگ مزذکور
اطالعززی در دسززت نیسززت .چززون مرحززوم آیتززی سززیدنا الحسززین را فرزنززد علززیبن عبیززداهللبن
عبززاسبن امیززر المززؤمنین؟ع؟ دانسززته اسززت ،احتمززال مززیرود همززۀ آنززان بززه چهززار واسززطه از
طریپ حضرت ابوالفضل عباس به حضرت امیر المؤمنین علزی؟ع؟ برسزند و شزهادت آنزان
حتی قبل از ورود حضرت امام رضا؟ع؟ به خراسان بوده باشد.
امززا ا گززر آنچززه در شززجره نامززه انسززاب آمززده اسززت ززحت داشززته باشززد احتمززال دیگززرآن
باشززد کززه اینهززا از همراهززان و لشززکریان الحامززدهلل علززوی باشززند کززه در حززدود سززال 400
هجری قمری به منظور تنسزیر دولزت علزوی در خراسزان قیزام کردنزد و بزاوخره در قهسزتان
هم به شهادت رسیدند __ اهلل اعلم.

موقوفات زیارتگاه سید الحسین
نام موقوفه

مقدار موقوفه

محل موقوفه

آب قنات

نیم روز

شمر آباد (جلگه سرچاه)

آب قنات

سه شبانه روز

حسین آباد دهک

آب قنات

یک طاقه

مزار ساقی بیرجند
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یادکرد شاعران محلی
این ابیات بر روی سنگ مزار سید الحسین حک شده است:

ـص د د د

ید ددا ـد ددیه ـردسد ددین

آـید ددرـ ر د د

ـی دـد خرم

جی رـ به یم و یدن

می د ددر د ددرو د ددییی س د ددم پد د د ر مر د د د

ام د

وش د د ددن آ م د د د د د د د د بد د د د د ی نـدد د دداان

ـی وض د د د دد د د ـدد د د ی ـود د ددرـه یدددددددیین

رگد دده ــ د د

د ددا مد ددا رـ بد دده م د د ـ د د

شسددین و بددردر ـش دداو ددد ر دددین
مدددیین دددین

ب ددادـ مد ددم ص ددادج ید د

مد ددهـر

ّدددر دشددددان د د بددداد گر دددار شد الددر و شددددین

وشک د د اد دده بد ددی بد دده ّد ددر دو واد ددان دـرد

شیهر بده کدف ین

بد ددر گد ددرد م د ددر ـر

د دده د ددا د د

رـ ب د مد

نن س

در محل زیارتگاه سنگ سیاهی وجود دارد که مردم با مهر نماز به آن تفنل مزیزننزد ،اگزر مهزر
چسبید تفنل خیر است و گرنه خیر نیست( .شبانی)306 :1386 ،

امکانات رفاهی _ خدماتی
عالوه بر فضاهایی که در دو طرف زیارتگاه ساخته شزده ،تعزداد  24زایرسزرا احزدا گردیزده اسزت.
دارای سرویرهای بهداشتی وکشتارگاه وفروشزگاه مزیباشزد .ایزن زیارتگزاه سزالهاسزت کزه تحزت
پوشش اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان میباشد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

مسجد



حسینیه



ایوان

امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



حن وحیاد
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ندارد

امکانات

دارد /توضیحات

سردر



خانه عالم

گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



ارکینگ



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن



کتابخانه

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد
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منابع

 آیت زی ،محمززد حس زین ،بهارسززتان در تززار یخ و تززراجم رجززال قاینززات ،انتشززارات دانشززگاهفردوسی مشهد.1371 ،

 -اطالعات پرونده مزارسید الحسین موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان بینا ،بیجا.1375 ،، شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ، -گزارش کارشناسان اداره میرا

فرهنگی ،نایع دستی و گردشگری شهرستان نهبنزدان

جهت ببت ساختمان مزار سید الحسین در فهرست آبار ملی
 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی

زیارتگاه بیبی مریم

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در محل روستای افضزلآبزاد بخزش شوسزف شهرسزتان نهبنزدان و در موقعیزت
 31درجه و  51دقیقه عزر

شزمالی و  60درجزه و  14دقیقزه طزول شزرقی  30کیلزومتری شزری

شوسف در یک منطقه کوهستانی قرار دارد.

شرح حال زیارتگاه
عامه مردم ایشان را بیبی مریم خاتون دختر امزام کزاظم؟ع؟ و خزواهر امزام رضزا؟ع؟ و زینزب
خاتون مزار کاهی مزیداننزد .پیزدایش زیارتگزاه بزدین نحزو بزود کزه از گذشزته محزل قبزری در
ای کوه قرار داشت اما کسی از زاحب قبزر اطزالع نداشزت .تزا اینکزه یزک نفزر زاحب قبزر
(بیبی مریم) را در خواب میبیند و از طرف او منمور ساختن بقعزهای بزرای آن قبزر مزیشزود.
محل قبر را به آدرس یک ستون سنگی نشانی میدهد .این ستون سنگی هنوز هم در محزل
مذکور مشهود است.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه دارای  8زایرسزرا مزیباشزد کزه  4تزای آنهزا را بزا سزنگ ،و سزقف آنهزا را بزا چزوب
پوشاندهاند و  4تای آن با آجر و تیرآهن ساختهاند.
جدول ذیل امکانات موجود در این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



ندارد

دارد /توضیحات

امکانات
انبار

ندارد


مسجد



حسینیه



ندوی قر

ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



حن وحیاد



گلزار شهدا





خانه عالم



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

سردر
گنبد

ارکینگ

آب شرب
بری








زایر سرا


الحسنه





گاز طبیعی



تلفن
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منابع
 -اطالعات پرونده بقعه بی بی مریم موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، شبانی ،حسین ،نهبندان دیار خورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی

مسجد مقدس حضرت ابوالفضل؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
ایزن مسززجد در کیلززومتر  10جززاده نهبنززدان _ زاهزدان در بیابززانی خشززک و کززویری در جززوار روسززتای
خونیززک ززایین محلززی بززرای اسززتراحت مسززافران خسززته مززیباشززد تززا ززر از چنززد سززاعت سززفر
در کویر دقایقی را در این مکان بیاسایند و به راز و نیاز با پرودگار خویش بپردازند.

پیدایش مسجد ابوالفضل؟ع؟
ایززززن مسززززجد از جملززززه مسز ززاجدی مززززیباشززززدکه بز ززانی آن هززززیو ارادهای در سزززززاختن آن
نداشتهاست بلکه بر اساس منموریتی که مییابد اقزدام بزه سزاخت آن مزینمایزد .چگزونگی
ماجرا را حا موسی رافت خودش اینگونه بیان میکند:
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در سال 1360یک شزب بعزد از نمزاز شزب و خوانزدن دعزا و قزرآن خوابیزدم در عزالم
رؤ ی زا مشززاهده ک زردم ک زه در هم زین محززل کنززونی مسززجد حضززرت ابوالفضززل ؟ع؟
مسجدی ز یبا با سقف بلند ساخته شده است ودر کنار آن جاده خا کی نیزز وجزود

دارد( .اشاره به جاده آسفالته کنزونی کزه در آن زمزان خزا کی بزوده اسزت) همچنزین
آب انبار قدیمی را هم میدیدم .با خودم گفتم ،این مسجد چرا اینجا ساخته شده
است؟ بعد داخل مسجد رفتم ودیدم که بزه طزرز ز یبزا و جالزب بزا فرشهزای بسزیار
خوش نما وقیمتی فرش شده است .در ذهنم آمد که ایزن فرشهزای ز یبزا و قیمتزی
اهدایی چه کسانی است؟ در همین موقع دیدم از داخل محراب مسجد شخصی
نززورانی و زاهززد جلززو آمززد ک زه بس زیار بزرگززوار و باهیبززت بززود ،بززه ذهززنم آمززد ک زه شززاید
حضززرت خضر؟ع؟باشززند ول زی بززه خززاطر هیبززتشززان جززرات سززؤال ک زردن را هززم
نداشتم .به من گفت :چرا ناراحتی؟ گفتم :میخواهم از این فرشهزا بزرای مسزجد
بخززرم ول زی پززول نززدارم .گفززت ناراحززت نبززاش ،مززیتززوانی ی زک روفرش زی ا کسززتانی
بخری؟ گفتم :بله ،رفتم یک روفرشی ا کستانی خر یدم و آوردم وآن شخ

بزه مزن

گفت آن را رو ی منبر بینداز ،من هم انداختم ،بعد به من گفت از شما قبول اسزت،
از خزواب بیزدار شززدم .خزانوادهام بزه مززن گفتنزد :چزه خززوابی دیزدی کزه ززحبت از
مسززجد وفززرش مززیک زردی؟ .خززواب را برایشززان تعر ی زف ک زردم .بززا خززود گفززتم اینجززا
زاهدان است و تا آنجا 40فرسخ راه است .گفزتم بزه خزاطر قزرآن و نمزاز ی اسزت کزه
دیشززب خوانززدم و خیل زی بززه آن اهمیت زی نززدادم .ززر از چنززد شززب دوبززاره همززان
مسززجد را در همززان محززل خززواب دی زدم ک زه بی زرون مسززجد نی زز کاهگززل بززود ،رفززتم
نزدیک مسجد ،دیدم یک لوح بزرگ سنگی و ز یبا کنار مسزجد وجزود دارد کزه رو ی
آن آیات قران نوشته است .در همین بین دیدم که همان شخ

نورانی و باهیبت

ک زه دفعززه قبززل او را در خززواب دی زده بززودم آمززد و بززه مززن گفززت ای زن سززنگ را بززاوی

مسزجد نصزب کزن .مززن رفزتم کزه آن سززنگ را نصزب کزنم ولزی نزدیزک بزود بیفززتم و

ترسیدم که اگر بیفتم ممکن است آن سنگ قیمتی بشزکند .از طرفزی هزم اگزر رو ی
اهای من بیفتد ،حتما اهای من را میشکند .در این موقع من شزروع بزه گفزتن یزا
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ابوالفضل؟ع؟ کردم و ر از چنزد مرتبزه گفزتن یزا ابالفضزل؟ع؟ افتزادم ،نگزاه کزردم

دیدم اهایم سالم است و سزنگ لزوح نیزز سزالم اسزت .بزه نوشزتههای لزوح سزنگی
دقت کردم ،دیدم نوشته شده است «یداهلل فوی ایدیهم» بعد دیدم کنزار مسزجد دو
زن چادر ی و باحجاب خوابند و بیزدار شزدند ،زورت شزان را هزم پوشزانده بودنزد
ومززن ززورت شززان را نمززیدیزدم .بززه مززن گفتنززد ،چززرا نززاراحتی؟ مززن جر یزان نصززب
سززنگ و افتززادن و گفززتن «یزا ابالفضززل؟ع؟» را بززرای ایشززان تعر یزف کزردم .آن دو زن
گفتنززد :ززر چززه خززوب اسززت ک زه اسززم ای زن مسززجد را ابوالفضززل؟ع؟ بگذار ی زد ،و
گفتند ما از قبل منمور مواظبت از اینجا بودیم .اون هم شما برو یزد و دو بزاره بیاییزد.
ما مواظب اینجا هستیم .از خزواب بیزدار شزدم ولزی بزاز هزم جزرات شزروع بزه کزار را
نداشتم.
خززوابم را بززرای چنززد نفززر از دوسززتان واقززوام تعر یزف کزردم .همززه گفتنززد جززای بسزیار
خوبی است ،چون از طرف نهبندان اول لزوت و از طزرف زاهزدان آخزر لزوت اسزت و
در طول ایزن مسزیر هزیو مسزجدی وجزود نزدارد .مزن چنزد روز در ایزن فکزر بزودم کزه
مصزالح آن را چطززور تهیزه کزنم کزه ززر از چنززد روز بززرای بزار سززوم خززواب دیزدم کزه
نامزهای در دسززت مززن اسززت و دوچرخزهای نیزز دارم .بایزد آن نامززه را جززایی تحویزل
دهم .با دوچرخه به راه افتادم تزا بزه در یزای بسزیار بزرگزی رسزیدم .از دوچرخزه پیزاده
شدم و دنبال لزی مزیگشزتم تزا از در یزا عبزور کزنم .در ایزن موقزع بزاز همزان شزخ
بزرگوار ی که در دفعزه اول ودوم در خزواب دیزده بزودم آمزد و بزه مزن گفزت چزرا اقزدام
نمیکنی؟ من گفتم :دنبال لی میگردم تا از در یا عبور کنم .او گفزت :بزر رو ی در یزا
دنبال پل میگردی؟ بزن به در یا و نترس وتا سه مرتبه ایزن جملزه را تکزرار کزرد .بعزد
گفت :مگر شزما قزرآن نمزیدانزی؟ حضزرت نزوح؟ع؟ کزه بزه در یزا زد چزه گفزت؟ مزن
اهلل َ ممرى َما َو ا مرگى َما ( هزود ،)41 :یعنزی بزرای
گفتم ،وقتی حرکت کرد گفت ُ ب مس ُم ُ
حرکزت بسززم اهلل رمجرىهززا و بززرای توقززف سمرسزىها و حرکززت کززردم .مقززدار ی کزه رفززتم
متوجه شدم که در یا یخ زده است ومن رو ی در یای یخ زده راه میروم ،بعد از مدتی

دیدم ،یک نفر که کالهی داشت همراه مزن شزد ،و آن شزخ

بزرگزوار آمزد و بزه مزن
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گفززت :ای زن هززم همززراه توسززت ،مقززدار ی ک زه رفت زیم دی زدیم در ی زا مززو گرفززت و آن
شززخ

کزه همززراه مززن بززود ترسزید کزه غززری بشززو یم ،مززن بززه او گفززتم :نتززرس .چنززد

لحظه بعد از در یزا بیزرون آمزدیم و آن شزخ

بزرگزوار هزم آمزد .در آن موقزع از دهزانم

چیزهایی باو آمد ،من ترسیدم وگفتم :اینها دیگر چیست؟ آن شزخ

بزرگزوار در

جواب گفت :اینها هز ینۀآن مسجد است کزه بزه شزما مزیرسزد وشزما اقزدام کزن و
نتززرس .مززن از خززواب بی زدار شززدم و خززانوادهام نیززز از جمال ت زی ک زه مززن در خززوا ب
میگفتم متوجه خواب من شدند .دیگزر مصزمم بزه سزاخت مسزجد شزدم و گفزتم:
بای زد اطاعززت امززر ک زنم .در ابتززدا رفززتم وسززفارش تززابلویی بززه نززام مسززجد حضززرت
ابوالفضل؟ع؟ را دادم .بعد آمدم نهبندان تا مکانی که در خواب دیده بزودم ببیزنم.
دیدم که جاده خا ک کوبی شده است و آب انبار قزدیمی هزم موجزود اسزت .وسزر
اینها فقر در محل کنونی مسجد زمین اف و هموار ی است و جاهای دیگزر پزل
است .رفتم و از داخل روستا یک ترا کتور آوردم کزه دور آن زمزین را خزر بکشزند وبزا
ا رار راننده ترا کتور به او گفتم اینجا را به نام مسزجد حضزرت ابوالفضزل؟ع؟ خزر
بکش .یک ّ
مقنی هم آوردم تا در آن محل چزاهی حفزر کنزد و بزر خزالف گفتزۀ مزردم
ر از یک هفته خبر به آب رسیدن آن را به من دادند .مزن هزم بزه همزراه خزانواده و
فرزند شیر خوارم با یک ماشین بلزوک سزیمانی از زاهزدان آمزدم و یزک سزر نزاه در آن
محل ساختم و  16سال آنجا رنج وسختی کشیدم و مشکالت فراوانزی را بزه جزان و
دل خر یدم باوخره بمرۀ  16سال زحمت من به بار نشست.

مرحوم حا موسی رافت در سال  1383در سن  80سالگی و کمتر از سه مزاه زر از نصزب
سنگ لوح «یزداهلل فزوی ایزدیهم» منمور یزت خزو یش را بزه ایزان رسزاند و دعزوت حزپ را لبیزک
گفت و در جوار ارباب خو یش حضرت ابوالفضل؟ع؟ آرام گرفت و به و یت خزودش وی را
در مسجد ابوالفضل؟ع؟ به خزا ک سزپردند .روحزش شزاد و قزرین رحمزت الهزی بزاد( .شزبانی،
)289 _ 286 :1386
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امکانات رفاهی _ خدماتی
در حال حاضردارای  7زایرسزرا مزیباشزد کزه ،آب جزوش ،یزخ و حمزام بزه زورت رایگزان در
اختیار زایران قرار میدهد .تعداد  5نفر نیروی بابزت و  3نفزر نیزروی مزوقتی دارد .هیزنت امنزا
بززه ززورت افتخززاری کززار مززیکننززد .آب مززورد نیززازاز طریززپ آب لولززه کشززی حسززین آبززاد ،دو
حلقززه چززاه ودر ززورت نیززاز باتراکتورتوسززر تززانکر حمززل مززیشززود .دارای سیسززتم ززوتی،
سیستم کامپیوتر با دفتزر نگهبزانی و دفتزر هیزنت امنزا مزیباشزد .ایزن مسزجد بعزد از سزاختن
و
تماما به اداره اوقزاف و امزور خیریزه نهبنزدان واگزذار شزد .حزدود  4هکتزار فضزای سزبز دارد و
درخت ززان زیت ززون ،عن ززاب ،س ززته ،ک ززا کتوس و گ ززز و گ ززل و چمزززن فض ززای مناسزززبی را بزززرای
استراحت ّزوار فراهم نمزوده اسزت .سیسزتم گرمایشزی و سرمایشزی آن بزا کولرهزا و هزوا سزازها
انجام میشود.
ارکینگ اتوبوسها و کلیۀ وسایر نقلیه در قسمت شمالی مسزجد ایجزاد شزده و تعزداد
 9مغازه به طور شبانه روزی خزدمات مزورد نیزاز مسزافران را در اختیزار آنهزا قزرار مزیدهزد .دو
واحد دستشویی مردانه و زنانه دارای  40چشمه و دو وضوخانه مردانه و زنانه میباشد .طزرح
جامع این مسجد در زمینی به مساحت 24هکتار با در نظر گزرفتن امکانزاتی همچزون توسزعه
مس ززجد ،زایرس ززرا ،کتابخان ززه ،درمانگ ززاه ،آمف ززی تئ ززاتر ،فروش ززگاهه ززا ،ن ززانوایی ،آشزززپزخانه،
کشتارگاه ،تعمیرگاه اتوموبیل ،فضاهای اقامتی و تفریحی ،فضای بازی کودکان خواهد بود.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

ندارد

امکانات

دارد /توضیحات



انبار



مسجد



زایر سرا



محراب



حمام



ایوان



رستوران شخصی



روای



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



حرم

شبستان



ندارد
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امکانات

دارد /توضیحات

حن وحیاد

ندارد

دارد /توضیحات

امکانات

ندارد



گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



فروشگاه



آبدارخانه



آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی



آب شرب



وسیله نقلیه

تراکتور _ تویوتا

بری



تلفن



آبجوش و یخ

 رایگان

مر بنزین و گازوئیل



کتابخانه



ارکینگ



کشتارگاه
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منابع
 اطالع ززات پرون ززده مس ززجد مقزززدس ابوالفض ززل؟ع؟ موج ززود در اداره اوق ززاف و امزززور خیریزززهشهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی

زیارتگاه ملک چاهرویی

موقعیت جغرافیایی
زیارتگززاه ملززک چززاهرویی در  200متززری جنززوب چهززار حلقززه چززاه دامززداری و در دامنززۀ کززوه
و
نسبتا بلندی قراردارد .این آبادی از توابزع دهسزتان نزه شهرسزتان نهبنزدان در  59درجزه و 19

دقیقززه طززول شززرقی و  31درجززه و  11دقیقززۀ عززر

شززمالی و در  72کیلززومتری جنززوب غربززی

شززهر نهبنززدان قززراردارد .آبززادی ملززک چززاهرویی خززالی از سززکنه مززیباشززد و در ایززام بهززار و

تابستان دامداران در آنجا چادر سیاه میزنند وبه دامداری میپردازند.

معرفی زیارتگاه
ا ل و نسب و علزت آمزدن او بزه ایزن منطقزه مشزخ

نیسزت وتزا کنون در جزایی از ایشزان

یاد نشده است .در سال  1316هجری شمسی که آلفزونر گابریزل از ایزن دیزار عبزور کزرده بزا
پززرس و جززو از مززردم آن زمززان هززم کسززی اطززالع درسززتی اظهززار نمززیکنززد .گابریززل از ایشززان بززه

عنوان یک شخصیت مذهبی یاد میکند .در کتابنامه نهبنزدان ،ابزر سزحابی در فرمانزداری
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 46م ززینویس ززد« :در ق ززرن نهزززم ع ززدهای از دراویزززش و

نهبنزززدان ب ززه س ززال  1379شمس ززی

ززوفیان بززه حاشززیه دشززت لززوت و منطقززه خبززی

شری ده سلم است( .سبحانی ،نامه نهبندان)1379 ،

راه یافتندکززه از جملززه پیززر چززاهرویی در

امکانات رفاهی _ خدماتی
این زیارتگاه دارای  11زایرسرا میباشد .آب مورد نیاز بقعه از طریپ چاه تزامین مزیشزد و هزم
اکنززون بززه علززت خشکسززالی آب مصززرفی بززا تززانکر و از طریززپ حززو

انبززار ززایین کززوه تزنمین

میشود .تا قبل از سال  1383تنها فضای سبز این محزل درختزان گزز و تزا بزود و هزم اکنزون

درختان کا  ،نخل خرماو بید به آن اضافه شده است.
جدول ذیل امکانات این زیارتگاه را نشان میدهد:

امکانات

حرم
مسجد
حسینیه
ایوان
روای
شبستان
حن وحیاد
سردر
گنبد
گلدسته
کتابخانه
ارکینگ
کشتارگاه
وضو خانه
آب شرب
بری

دارد /توضیحات

ندارد


















امکانات

انبار
زایر سرا
ندوی قر الحسنه
مجتمع فرهنگی
سالن اجتماعات
ایگاه مقاومت بسیج
گلزار شهدا
خانه عالم
منزل خادم
دفتر هینت امنا
فروشگاه
آبدارخانه
آشپزخانه
سرویر بهداشتی
گاز طبیعی
تلفن

دارد /توضیحات

ندارد
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منابع
 -اطالعات پرونده ملک چاهرویی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، -شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ،

 گابریل ،آلفونر ،مارکوپولو در ایران ،ترجمه دکتزر پرو یزز رجبزی ،انتشزارات اسزاطیر ،تهزران،.1381

 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنای آرامگاه و مطلعان محلی

آرامگاه شیی احمد

موقعیت جغرافیایی
آرامگ ززاه ش ززیخ احمزززد در روس ززتای ده ززک از توابزززع بخ ززش شوسزززف شهرسزززتان نهبنزززدان در
موقعیززت  59درجززه و  31دقیقززه طززول شززرقی و  32درجززه و  11دقیقززه عززر

شززمالی و ارتفززاع

 1925متری از سطح دریا واقع اسزت و از سزمت مغزرب تزا شزهر نهبنزدان حزدود  110کیلزومتر
فا له دارد.

معرفی شیخ احمد
کلمززۀ شززیخ بززه معنززای مززرد بزززرگ و دانشززمند ،رئززیر طایفززه ،مرشززد مززیباشززد .بنززابراین ایشززان
و
احتمززاو فززردی عابززد و عززارف بززوده و بززدین سززبب مر یززدانش بعززد از فززوت او آرامگززاهی بززرای او
و
سز زززاختهاند .و احتمزززززاو از خادمز زززان نز ززززد امز زززامزاده سیدالحسز زززین باشز زززدکه در نزدیکزززززی هزززززم
مدفون شدهاند.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان میدهد:
امکانات
حرم

دارد /توضیحات


مسجد



حسینیه



ایوان



روای



شبستان



حن وحیاد



سردر
گنبد




کتابخانه




وضو خانه
آب شرب
بری

انبار

زایر سرا

ندوی قر



الحسنه



مجتمع فرهنگی



سالن اجتماعات



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم







فروشگاه

آشپزخانه

سرویر بهداشتی




دفتر هینت امنا
آبدارخانه



کشتارگاه

امکانات

منزل خادم



گلدسته

ارکینگ

ندارد

دارد /توضیحات

ندارد






گاز طبیعی



تلفن


منخذ :اطالعات میدانی نگارندگان

منابع
 -اطالعات پرونده شیخ احمد دهک موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 -زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،،بینا ،بیجا.1375 ،

 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنای و مطلعان محلی

مجتمع فرهنگی مذهبی مرتضی علی؟ع؟

موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه در جوار روستای همهنزگ از توابزع بخزش مرکززی در فا زله  25کیلزومتری شزهر
نهبندان و در  2کیلومتری جنوب روستای زیارتگاه در یک منطقزه کوهسزتانی بزر فزراز تپزهای
درموقعیت  59درجه و  53دقیقه طول شرقی و  31درجه و  41دقیقه عزر

شزمالی و ارتفزاع

1800متری از سطح دریا واقع است.

معرفی زیارتگاه
مردم محل این زیارتگاه را به عنوان قدمگاه امام علی؟ع؟ میشناسند و بر این باورنزد کزه آن
حضرت در هنگام گذر از این منطقه جهت اقامه نماز در این مکزان توقزف مزیکنزد و چزون
آب نبوده با شمشیر خود به خره میزند و آب جاری میشود و در ایین کوه آنجا که امزروز
ضززریح قززرار دارد ،ایشززان نمززاز مززیخوانززد .بنززا بززراین انتسززاب ایززن محززل بززه امززام علززی؟ع؟ بززا
توجه به اینکه آن امام همام به این خطه ا ننهادهاند نمیتوانزد ریشزه تزاریخی داشزته باشزد.
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امززا از آنجززا کززه مززردم ارادت خا ززی بززه ایشززان دارنززد بززرای اظهززار محبززت قلبززی خززود بززه آن
حضرت است که به چنین آباری قائل شدهاند.

امکانات رفاهی _ خدماتی

در سززمت شززرقی زیارتگززاه تعززداد 40ات زای بززه عنززوان زایززر سززرا توسززر افززراد ّ
خیزر سززاخته شززده
است کزه بزه طزور رایگزان در اختیزار ّزوار قرارمزی گیزرد .ایزن اتایهزا تعزداد ی بزا تیزرآهن و آجزر
وسیمان و برخی به ورت گنبدی میباشند و به طور نا منظم کنار هم قرار گرفتهاند.
چهار چشمه سرویر بهداشتی در کنار زایر سراها احزدا

گردیزده اسزت کزه دارای آب

لوله کشی میباشند .در حد فا ل اتایها و زیارتگاه چند چشمه آب از کوه جاری اسزت و
چند درخت بید وتوت نیز در این حد فا ل ودر مسیر چشمهها کاشته شده که منظرۀ زیبزا
و جالبی به وجود آورده است .در انبار زیارتگزاه مقزدار ی ظزروف و وسزایل آشزپزی وجزود دارد
که در اختیار ّزوار قرار میگیزرد .زندوی نزذورات در اتزای زیارتگزاه نصزب اسزت کزه در آمزد
ساونۀ آن رف هزینههای ضروری ز یارتگاه میشود.

جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی را نشان میدهد:

امکانات

دارد /توضیحات

حرم



انبار

مسجد



زایر سرا

حسینیه
ایوان

ندارد



امکانات

دارد /توضیحات



ندوی قر

الحسنه

ندارد



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج



گلزار شهدا



خانه عالم



منزل خادم



دفتر هینت امنا



حن وحیاد





سردر
گنبد
گلدسته
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امکانات

دارد /توضیحات

کتابخانه
ارکینگ

ندارد

امکانات



فروشگاه
آبدارخانه



کشتارگاه



دارد /توضیحات

ندارد




آشپزخانه



وضو خانه



سرویر بهداشتی

آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن
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منابع
 -اطالعات پرونده قدمگاه همند موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، -شبانی ،حسین ،نهبندان دیارخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ،

 -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای هینت امنای قدمگاه و مطلعان محلی

آرامگاه شیی علی موسی

موقعیت جغرافیایی
آرامگاه شیخ علی موسزی در شزری شزهر نهبنزدان در جزوار میزدان زاحب الزمزان قزرار دارد.
این بقعه در موقعیت  60درجه و 2دقیقۀ طول شزرقی و  31درجزه و  32دقیقزه عزر

شزمالی

و در ارتفاع 1185متری از سطح دریا واقع است.

معرفی شیخ علی موسی
برخی همچون مزاربان نسب ایشان را به امام موسی کزاظم؟ع؟ مزیرسزاند .عامزه مزردم بزراین
باورنززد کززه وی از علمززای پرهیزگززاری بززوده کززه از کشززور ا کسززتان بززه ایززن محززل آمززد و بززه نشززر
حقایپ اسالمی و ارشاد مردم اشتغال داشته و چون مورد اعتماد و عالقه مردم بزوده ،مریزدان
او ر از مرگش بنای گلی ساختهاند و شبهای جمعه به زیارتش میروند .هم اکنزون نمزاز
جماعت به طور مرتب در این محل برگزار میشود.
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امکانات رفاهی _ خدماتی
آب مززورد نیززاز از شززبکه آب شززهری تزنمین مززیشززود و دارای  4چشززمه دستشززویی مززیباشززد.
سیستم وتی و تنسیسات گرمایشی و سرمایشی مناسبی دارد.
جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این زیارتگاه را نشان میدهد:
امکانات

دارد /توضیحات

حرم



مسجد
حسینیه

ندارد


امکانات

دارد /توضیحات

انبار



زایر سرا



آبسردکن



ندارد



ایوان



مجتمع فرهنگی



روای



سالن اجتماعات



شبستان



ایگاه مقاومت بسیج

حن وحیاد





گلزار شهدا



سردر



خانه عالم



گنبد



منزل خادم



گلدسته



دفتر هینت امنا



کتابخانه



فروشگاه



ارکینگ

آبدارخانه



کشتارگاه



آشپزخانه

وضو خانه



سرویر بهداشتی





آب شرب



گاز طبیعی



بری



تلفن



سیستم وتی
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منابع
 اطالع زززات پرون زززده آرامگز ززاه ش زززیخ علز ززی موسز ززی موج زززود در اداره اوقز ززاف و امززززور خیریززززهشهرستان نهبندان

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد.1367 ،

 زنگنه قاسم آبادی ،ابراهیم ،مزارات شهرستان نهبندان ،بینا ،بیجا.1375 ، شبانی ،حسین ،نهبندان دیا رخورشید ،انتشارات روزنگار ،مشهد.1386 ، -مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی

بقعه پیر مقرب
موقعیت جغرافیایی
این زیارتگاه به نام «پیر مقزرب» در جنزوب قبرسزتان عمزومی ودر غزرب روسزتای دوزنگزان از توابزع

بخززش مرکزززی شهرسززتان نهبنززدان واقززع اسززت کززه تززا مرکززز دهسززتان  12کیلززومتر و تززا جززادۀ ا ززلی

نهبندان_ بیرجند حدود  40کیلومتر و تا شهر نهبندان حدود  155کیلومتر فا له دارد.
و
احتماو از آنجا که عنوان مقرب هم به خود گرفته ممکزن اسزت از عرفزا و اقطزاب عابزد و
زاهد باشد.
منابع

 آیتی ،محمد حسین ،بهارستان ،دانشگاه فردوسی ،چاا دوم ،مشهد.1371 ، -اطالعات هینت امنای بقاع متبرکه

 -اطالعات دهیاریها ،معمران و مطلعان محلی

 اطالعات ،کتیبهها ،تابلوها و اسناد موجود در محل بقاع متبرکه -اطالعات تابلوهای میرا

فرهنگی موجود در برخی نقاد

 ززا لی ی ززدی ،محمززد حسززن ،فرهنززگ آبادیهززا و مکانهززای مززذهبی کشززور ،انتشززاراتآستان قدس رضوی ،مشهد1367 ،

 خوسفی ،ابن حسام ،محمدبن حسامالدین ،دیوان اشعار ،انتشارات فکر بکر ،بزه اهتمزامحوزه هنری خراسان جنوبی و سازمان تبلیغات اسالمی ،بیجا.1390 ،

 رجبزی ،نجیزب اهلل ،ریشزهیززابی نزام آبزادیهزا ،اداره کززل میزراگردشگری خراسان جنوبی ،بیجا.1388 ،

 سعیدزاده ،سید محسن ،تار یخ قاین ،فرانشر ،قم.1371 ، -مرکز آمار ایران ،نتایج سرشماریهای سنوات مختلف

فرهنگزی ،زنایع دسززتی و

