
 9/   فهرست
 

 104 همند حضرت یمذهب یفرهنگ مجتمع

 104 ییایجغراف تیموقع

 105 یخدمات_  یرفاه امکانات

 106 القاسم ابو دیس امامزاده

 106 ییایجغراف تیموقع

 106 امامزاده یمعرف

 107 یخدمات_  یرفاه امکانات

 108 نیحس نیالد نجم امامزاده

 108 ییایجغراف تیموقع

 108 شاعران ادکردی در نیحس نیالد نجم

 109 یخدمات_  یرفاه امکانات

ل دیس امامزاده ته نیالد جال  111 ملک کال

 111 ییایجغراف تیموقع

 111 امامزاده یمعرف

 112 یخدمات_  یرفاه امکانات

 113 شهرستانک ساالر سپه امامزاده

 113 ییایفجغرا تیموقع

 113 مزار یمعرف

 114 یخدمات_  یرفاه امکانات

 115 یعل سلطان شاه امامزاده

 115 ییایجغراف تیموقع

 116 یخدمات_  یرفاه امکانات

 117 منجیگ یایعل یب یب ارتگاهیز



 / وارثان عترت 10
 

 117 ییایجغراف تیموقع

 117 یخدمات_  یرفاه امکانات

 119 روددهن ابوالقاسم دیس امامزاده

 119 ییایجغراف تیموقع

 119 امامزاده یمعرف

 120 ابوالقاسم؟ع؟ امامزاده نامه شجره

 122 فسون نیالد شمس دیس ارتگاهیز

 122 ییایجغراف تیموقع

 122 ارتگاهیز یمعرف

 123 یخدمات_  یرفاه امکانات

 125 انیم در شهرستان  :چهارم فصل

 127 انیدرم شهرستان با ییآشنا

 127 ییایجغراف اوضاع

 129 رضا؟ع؟ میابراه سلطان امامزاده

 129 ییایجغراف تیموقع

 130 امامزاده یمعرف

 132 ارتگاهیز انساختم

 132 گذشته قرون در حرم یوارهاید بر رانیزا یها نوشتهدل

 133 هابهیکت

 133 موقوفات

 134 یمحل شاعران ادکردی در امامزاده

 134 یخدمات_  یرفاه امکانات

 137 صاحبه یبیب به معروف زهرا؟اهس؟ دهیس یبیب امامزاده

 137 ییایجغراف تیموقع



 11/   فهرست
 

 138 امامزاده یمعرف

 139 نامه شجره

 139 یخدمات_  یرفاه امکانات

 141 مقدر یمذهب یفرهنگ مجتمع

 141 ییایجغراف تیموقع

 142 یخدمات_  یرفاه امکانات

 143 یتضمر دیس امامزاده

 143 ییایجغراف تیموقع

 143 امامزاده یمعرف

 144 یخدمات_  یرفاه امکانات

 145 محمد دیس سلطان امامزاده

 145 ییایجغراف تیموقع

 145 ارتگاهیز یمعرف

 145 یخدمات_  یرفاه امکانات

 147 اسیال دیس امامزاده

 147 ییایجغراف تیموقع

 148 امامزاده یمعرف

 148 یخدمات_  یرفاه امکانات

 151 رکوهیز شهرستان  :پنجم فصل

 153 رکوهیز شهرستان با ییآشنا

 153 ییایجغراف اوضاع

 154 یخیتار ۀنیشیپ

 156 سعداهلل امامزاده



 / وارثان عترت 12
 

 156 ییایجغراف تیموقع

 156 سعداهلل؟ع؟ امامزاده یمعرف

 158 یمحل شاعران کرد ادیدر سعداهلل؟ع؟ امامزاده

 161 یخدمات_  یرفاه امکانات

 163 داوود؟ع؟ امامزاده

 163 ییایجغراف تیموقع

 164 امامزاده یمعرف

 166 یخدمات_  یرفاه امکانات

 168 چهارگنبد امامزاده

 168 ییایجغراف تیموقع

 168 نیاف یخیتار ۀنیشیپ

 169 امامزاده یمعرف

 171 یخدمات_  یرفاه امکانات

 171 موقوفات

 173 شبریپ نور ارتگاهیز

 173 ییایجغراف تیموقع

 173 ارتگاهیز یخیتار ۀنیشیپ

 174 یمحل شاعران سروده در نور ارتگاهیز ادکردی

 174 یخدمات_  یرفاه مکاناتا

 176 گمنج محمد امامزاده

 176 ییایجغراف تیموقع

 176 ارتگاهیز یمعرف

 177 نامهشجره



 13/   فهرست
 

 179 موقوفه

 179 یمحل یشعرا سروده کرد دای در امامزاده

 180 یخدمات_  یرفاه امکانات

 181 عبدالقادر دیس امامزاده

 181 ییایجغراف تیموقع

 182 مزار یمعرف

 182 نامه شجره

 183 یخدمات_  یرفاه امکانات

 185 انیسرا شهرستان  :ششم فصل

 187 انیسرا شهرستان با ییآشنا

 187 ییایجغراف اوضاع

 188 یخیتار ۀنیشیپ

 191 شاه میکر سلطان مزار

 191 ییایجغراف تیموقع

 192 شاه میکر سلطان امامزاده یمعرف

 192 امامزاده موقوفات

 193 یمحل شاعران کرد ادی در شاه میکر سلطان امامزاده

 193 یخدمات_  یرفاه امکانات

 195 ب؟ع؟یصم سلطان امامزاده

 195 ییایجغراف تیموقع

 196 امامزاده یمعرف

 196 یمحل شاعران ادکردی در بیمص دهامزا ارتگاهیز

 197 یخدمات_  یرفاه امکانات



 / وارثان عترت 14
 

 198 ابوالقاسم سلطان

 198 ییایجغراف تیموقع

 198 القاسم ابو سلطان امامزاده یمعرف

 199 یمحل شاعران کرد ادی در امامزاده

 199 یخدمات_  یرفاه امکانات

 201 محمد دیس و حسن دیس امامزادگان

 201 ییایجغراف تیموقع

 201 یخدمات_  یرفاه امکانات

 203 ازدک اباذر ارتگاهیز

 203 ییایجغراف تیموقع

 203 ارتگاهیز یمعرف

 204 یرفاه_  یخدمات امکانات

یسرب شهرستان  :هفتم فصل  205 شهݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ

 207 شهیسرب شهرستان با ییآشنا

 207 ییایجغراف اوضاع

 208 یخیتار ۀنیشیپ

 210 خاتون؟اهس؟ نبیز  یب یب امامزاده

 210 ییایجغراف تیموقع

 211 امامزاده یمعرف

 212 ارتیز مراسم

 212 یمحل شاعران ادکردی امامزاده

 213 یخدمات_  یرفاه امکانات

 216 یعلو دحامدیس امامزاده

 216 ییایجغراف تیموقع



 15/   فهرست
 

 217 امامزاده یمعرف

 220 نامهشجره

 220 یمحل شاعران کرد ادی در ارتگاهیز

 222 یخدمات_  یرفاه امکانات

 223 ابوالفضل؟ع؟ حضرت یمذهب یفرهنگ مجتمع

 223 ییایجغراف تیموقع

 223 ارتگاهیز شیدایپ

 224 یرفاه_  یخدمات امکانات

 226 گلبانگ یمذهب یفرهنگ مجتمع

 226 ییایجغراف تیموقع

 226 ارتگاهیز شیدایپ

 227 یخدمات_  یرفاه اتامکان

 228 کیده داریب سلطان شاه امامزاده

 228 ییایجغراف تیموقع

 229 یخدمات_  یرفاه امکانات

 230 رودیماه پوش سبز ریپ به معروف محمد دیس امامزاده

 230 ییایجغراف تیموقع

 231 یخدمات_  یرفاه امکانات

 233 ایعل نوده عبداهلل دیس امامزاده

 233 ییایجغراف تیموقع

 233 مزار یخیتار ۀنیشیپ

 234 یخدمات _ یرفاه امکانات

 235 فردوس شهرستان  :هشتم فصل



 / وارثان عترت 16
 

 237 فردوس شهرستان با ییآشنا

 237 ییایجغراف اوضاع 

 238 یخیتار ۀنیشیپ

 240 م؟امهع؟یابراه و محمد سلطان امامزادگان

 240 ییایجغراف تیموقع

 240 امامزادگان یمعرف

 241 ارتگاهیز ساختمان

 241 هابهیکت

 243 ارتیز امیا

 244 فردوس امامزادگان موقوفات

 244 یخدمات_  یرفاه امکانات

 246 ابوالحسن سلطان و احمد سلطان امامزادگان

 246 ییایجغراف تیموقع

 247 احمد سلطان موقوفات

 248 یخدمات_  یرفاه امکانات

 249 ابوالحسن سلطان مزار

 250 افضل ریم امامزاده

 250 ییایجغراف تیموقع

 251 یخدمات_  یرفاه امکانات

 252 فردوس مشاهیکر سلطان امامزاده

 252 ییایجغراف تیموقع

 252 امامزاده یمعرف

 253 یخدمات_  یرفاه امکانات



 17/   فهرست
 

 254 ابوالقاسم سلطان امامزاده

 254 ییایجغراف تیموقع

 254 امزادهام یمعرف

 255 یمحل شاعران کرد ادی در امامزاده

 256 یخدمات_  یرفاه امکانات

 257 ناتیقا شهرستان  :نهم فصل

 259 ناتیقا شهرستان با ییآشنا

 259 ییایجغراف اوضاع

 259 یخیتار ۀنیشیپ

 263 دالناریز امامزاده

 263 ییایجغراف تیموقع

 264 امامزاده یمعرف

 266 النار دیز امامزاده ساختمان

 267 یمحل یشعرا دالناردرسرودهیز کرد ادی

 268 یخدمات_  یرفاه امکانات

 269 امامزاده موقوفات

 273 ؟ع؟یموس بن دیز امامزاده

 273 ییایجغراف تیموقع

 273 امامزاده یمعرف

 274 یخدمات_  یرفاه امکانات

 276 (ابوذر بابا) ینیقا ابوذرجمهر آرامگاه

 276 ییایجغراف تیموقع

 277 ینیقا ابوذرجمهر یمعرف



 / وارثان عترت 18
 

 281 آرامگاه ساختمان

 282 موقوفه

 283 یخدمات_  یرفاه امکانات

 285 والم سام و خاتون دهیزب یب یب امامزادگان

 285 ییایجغراف تیموقع

 286 امامزادگان یمعرف

 286 یخدمات_  یرفاه امکانات

 288 افضل و حسن امامزادگان

 288 ییایجغراف تیموقع

 288 امامزاده یمعرف

 289 یمحل شاعران سروده در امامزادگان کرد ادی

 289 یخدمات_  یرفاه امکانات

 291 ورزق لیجل سلطان امامزاده

 291 ییایجغراف تیموقع

 292 امامزاده یمعرف

 293 عبداهلل امامزاده

 293 ییایجغراف تیموقع

 293 امامزاده یمعرف

 294 اهلل عبد امامزاده از یمحل شاعران کرد ادی

 295 یخدمات_  یرفاه امکانات

 296 مسعود امامزاده

 296 ییایجغراف تیموقع

 296 ارتگاهیز شیدایپ



 19/   فهرست
 

 297 یخدمات_  یرفاه امکانات

 298 رعبدالرزاقیوم عبداله ریم امامزادگان

 298 ییایجغراف تیموقع

 298 امامزادگان یمعرف

 300 آباد بزن ارتگاهیز یخدمات_  یرفاه امکانات

 302 یعل بن نیالد قطب امامزاده

 302 ییایجغراف تیموقع

 303 امامزاده یمعرف

 303 رنجیز ارتگاهیز_  یرفاه امکانات

 304 محمد سلطان امامزاده

 304 ییایجغراف تیموقع

 304 امامزاده یمعرف

 305 یخدمات_  یرفاه امکانات

 306 جعفر؟ع؟ بن یموس طفالن امامزاده

 306 ییایجغراف تیموقع

 306 امامزاده یمعرف

 306 یخدمات_  یرفاه امکانات

 308 جهیخد یب یب و مانیسل شاه امامزادگان

 308 ییایجغراف تیموقع

 309 امامزادگان با ییآشنا

 309 یخدمات_  یرفاه امکانات

 310 گین باقر و مراد امامزاده

 310 ییایجغراف تیموقع



 / وارثان عترت 20
 

 311 امامزاده یمعرف

 311 یخدمات_  یرفاه امکانات

 313 اضیب دشتیخضر شهرستان: دهم فصل

 315 عبداهلل امامزاده

 315 ییایجغراف تیقعمو

 316 امامزاده یمعرف

 321 عبداهلل امامزاده نامهشجره

 321 عبداهلل؟ع؟ امامزاده وفات

 324 عبداهلل امامزاده موقوفات

 324 یخدمات_  یرفاه امکانات

 328 لیاسماع امامزاده

 328 ییایجغراف تیموقع

 329 امامزاده یمعرف

 329 موقوفات

 329 یخدمات_  یرفاه امکانات

 331 طبس شهرستان  :ازدهمی فصل

 333 طبس شهرستان با ییآشنا

 333 ییایجغراف اوضاع

 336 الکاظم؟ع؟ یموس بن نیحس امامزاده

 336 ییایجغراف تیموقع

 336 امامزاده یمعرف

 342 موقوفات

 345 یعل دبنیز امامزاده

 345 ییایجغراف تیموقع



 21/   فهرست
 

 345 امامزاده یمعرف

 346 یمحل شاعران ادکردی در یعل شاهزاده

 347 موقوفات

 347 یخدمات_  یرفاه امکانات

 350 ِزرگ یروستا نیدحسیس امامزاده

 350 ییایجغراف تیموقع

 350 امامزاده یمعرف

 352 موقوفه

 352 یخدمات_  یرفاه امکانات

 355 اری  ط جعفر محمدابن دی  س ۀمتبرک ۀبقع

 355 ییایجغراف تیموقع

 356 امامزاده یمعرف

 356 موقوفه

 357 یخدمات_  یرفاه امکانات

 359 زنوغان احمد خیش ارتگاهیز

 359 ییایجغراف تیموقع

 359 احمد خیش یمعرف

 360 یخدمات_  یرفاه امکانات

 362 رحاجاتیپ مزار به معروف اسحاق ناحمدب خیش بقعه

 362 ییایجغراف تیموقع

 362 احمد خیش یمعرف

 364 موقوفه

 365 یخدمات_  یرفاه امکانات



 / وارثان عترت 22
 

 367 (فشاه مزار) جعفر بن نیحس دیس امامزاده

 367 ییایجغراف تیموقع

 367 امامزاده یمعرف

 368 یمحل یشعرا سروده ادکردی در امامزاده

 368 یخدمات_  یرفاه امکانات

 371 نهبندان شهرستان :دوازدهم فصل

 373 نهبندان شهرستان با ییآشنا

 373 ییایجغراف اوضاع

 374 یخیتار ۀنیشیپ

 376 یدعلیس آقا امامزاده

 376 ییایجغراف تیقع مو

 377 امامزاده یمعرف

 378 محل نیدرا آرامگاه دو وجود ۀدربار مردم یباورها

 379 یخدمات_  یرفاه امکانات

 382 ن؟ع؟یالحس دیس امامزاده

 382 ییایجغراف تیموقع

 383 امامزاده یمعرف

 384 نیالحس دیس ارتگاهیز موقوفات

 385 یمحل شاعران ادکردی

 385 یخدمات_  یرفاه امکانات

 387 میمر یب یب ارتگاهیز

 387 ییایجغراف تیموقع

 387 ارتگاهیز حال شرح

 388 یخدمات_  یرفاه امکانات



 23/   فهرست
 

 390 ابوالفضل؟ع؟ حضرت مقدس مسجد

 390 ییایجغراف تیموقع

 390 ابوالفضل؟ع؟ مسجد شیدایپ

 394 یخدمات_  یرفاه امکانات

 396 ییچاهرو ملک ارتگاهیز

 396 ییایجغراف تیموقع

 396 ارتگاهیز یمعرف

 397 یخدمات_  یرفاه امکانات

 399 مداح خیش آرامگاه

 399 ییایجغراف تیموقع

 399 احمد خیش یمعرف

 400 یدماتخ_  یرفاه امکانات

 401 ؟ع؟یعل یمرتض یمذهب یفرهنگ مجتمع

 401 ییایجغراف تیموقع

 401 ارتگاهیز یمعرف

 402 یخدمات_  یرفاه امکانات

 404 یموس یعل خیش آرامگاه 

 404 ییایجغراف تیموقع

 404 یموس یعل خیش یمعرف

 405 یخدمات_  یرفاه امکانات

 407 مقرب ریپ بقعه

 407 ییایجغراف تیموقع





 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مقدمه
 

کزه قزرآن و اهزل بیزت را هزادی و رهنمزای آدمزی قزرار داد و  سپاس ذات بیکران اقدس الهی را سززت 
کشتی نجاتدر که هدایتگر   ند.ود بر خاتم انبیا و ائمه اطهار 

در سرزمین ما مدیون حضزور و مبزارزات فرزنزدان  ؟مهع؟بیتگسترش فرهنگ غنی اسالم و سیره اهل
گززاهی بخشززی آنززان مززی ؟مهع؟بزرگززوار امامززان معصززوم باشززد. بقززاع متبرکززه و در رسززاندن پیززام وحززی و آ

تی الهی محسوب و همواره مورد توجه و استقبال مزردم مسزلمان های مطهر آنان به عنوان موهبحرم
کشورها بوده است. در اماکن مقدسه یاد و نام پروردگار مهربان در دل و جزان زایزر زنزده  ایران و دیگر 

آیزد و موجزب حضزور  شود و با نیزایش و راز و نیزاز آنزان ارتبزاد نزدیکتزری بزا خزالپ یکتزا  دیزد مزیمی
کزاهش آوم و مشزکالت اخزالی فزردی و اجتمزاعی و در ، روحانی و معنوی مردم ایجزاد امیزدواری و 

کانون معنوی اسزالم تلقزی مزی -نهایت رستگاری انسآن هاست وجود مزارهای امامزادگان به نوعی 

انززد و بززه دلیززل اعتقززاد مززردم بززه خانززدان نبززوت و شزوند. ایززن امامزادگززان مززورد اعتمززاد و احتززرام مززردم
که در راه حریت و عدالت و مبارزه بزا جزور و سزتم از امامت و همچنین شخصی ت خود امامزادگان 

های عبادی وظیفة ما احیاء و مرّمت و عمران این  ایگاه، دیار خود رانده شدند و بر ما منت نهادند
کز می  باشد.و تالش در جهت جذب اقشار مختلف به این مرا
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کزه متزولی امزور امامزادگزان و کل اوقاف و امور خیریه استان در این راستا اداره خراسان جنزوبی 
مزدار خراسزان باشد با توجه به وجود مضجع شزریف امامزادگزان در اسزتان وویزتبقاع متبرکه می

کززار قززرار داده و در ایززن جنززوبی تززدوین مجموعززه کامززل بززرای معرفززی آن بزرگززواران را در دسززتور  ای 
گران و اسززتادان محتززرم  ززر از بررسززی پژوهشزز، نظززرانزمینززه افتخززار داشززته بززا همکززاری  ززاحب

این مجموعة فزاخر را جهزت اسزتفادم عمزوم اقشزار جامعزه ، دقیپ و تحقیپ مجّدانه در اکثر کتب
 منتشر نماید.

گردیززده و __ ارواحنززا فززداه__ امیززد اسززت ایززن تحفززه مززورد قبززول درگززاه حضززرت ولززی عصززر  واقززع 
 ه. ش 1394اریخ  انزدهم مرداد تعالی را فراهم نماید. به تموجبات رضایت حضرت باری

 
گرایلی  محمدطاهر 

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی
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، یاحتیسز، یارتیزز یهزااندکزه نقزش جغرافیزایی یده هزایزو  د ینش اسالمین بیوند بیها پارتگاهیز

قزر   یهزا زندوی، هینیحسز، یهدرمانگزا یها گاه واحد هزا آنوار دارند و در ج یو عباد یآموزش
هزا جهزت ارتگزاهیز، دیزآ یم به وجودگوناگون  یکاوها یبازارچه ها ،یکوکاریمؤسسات ن، الحسنه
، ییونززد زناشززویداشززته باشززد همچززون پن اسززالم یززونززد بززا دیکززه پ یو بززوم یمحلزز ین هززایززیآ یبرگزززار

 .باشند یمورد توجه م یسنت یها ییو گردهما، ریمرگ و م
گردید ؟ع؟فت امیر مؤمنان علیاز زمان خال این دیزار را ، شیعیان ، که ایران  ایگاه تشیع 

کمززان غا ززب یافتنززد و بززه ایززن سززرزمین روی آوردنززد منززاطقی ، مززنمنی بززرای قیززام علیززه حا
کانو، مانند قم کمزان امزوی و نی برای شیعیان مبزارز در آمزدکاشان و خراسان به  ورت  . حا

کردند و به تعقیزب رهبزران و می را سرکوبها  مبارزات آن وها  یامعباسی هم با شدت تمام ق
 .رسزاندندمزی و سزرانجام بزه شزهادتکردند میرا دستگیر ها  آن، سردمداران ایشان پرداخته

کلیبه کزه حجزاز و عزرای بزه ایزران شزان زادگاهاز  امامزادگانفلسفه مهاجرت  طور  در زمزان  را 
گروهخود به    نمود: به دویل زیر بیانرفت می توان گهای تشکل یافته  ورت ورت 
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کمان جور. 1  ظلم و ستم حا
کمزان جزور بودنزد. خلفزای امزوی و عباسزی  خاندان رسول خدا همزواره در حزال مبزارزه بزا حا

گسترد بر سر شزیعیان بزه ویزعه علویزان روا مزی داشزتند. در دوره بنزی امیزه بزه ای  هظلم و ستم 
کشززتار علویززان، آزار، سززبب اذیززت بززه خصززو  در دوران حکمرانززی حجززا  بززر  شززکنجه و 

گرفتنززد.  کززه قتززل عززام شززیعیان فزونززی یافززت شززیعیان در شززرایر بسززیار دشززواری قززرار  عززرای 
عباسزززززی خصو زززززاو زمزززززان منصزززززور و چنزززززین در زمزززززان خلفزززززای هزززززم (68: 1363، )حقیقزززززت
کردند. امامزادگانالرشید بسیاری از  هارون  را شهید 

گونزززه  و طزززاغوتی بودنزززدهزززای  ومتفشزززار حک تحزززتسزززخت در عصرخودعلویزززان  هزززیو 
در ایزن شزرایر بسزیاری از . امزن بودنزد ینجوی مکزاو  در جست لذا، امنیت جانی نداشتند

 نهزانی بزه  بسزیاریسادات و طرفزداران آنزان روانزه منزاطپ دوردسزت و امزن شزدند. ، علویان
ن مخفیانزه بزه دور افتزاده و  زعب العبزور ایزرا روسزتاهای و در شزهرها و  ندایران رهسپار شد

 (69: 1363، )حقیقتفعالیت پرداختند. 
زیزرا بزا ضزعیف ، عباسیان نیزز ادامزه داشزت ۀو سادات در دور امامزادگانروند مهاجرت 

از آن جملزه در  .دادنزد تشزکیل دولزت مسزتقلی بپاخاسزته وهایی  گروهدولت عباسی  شدن
گززیالن دولززت آل بویززه بززه وجززود آمززد.مازنزز عباسززی در حززال  یخلفززاچززون علویززان بززا  دران و 

گزرایش داشزتندمزردم کردنزد. مبارزه بودند بزه ایزن نزواحی مهزاجرت  و  هزم بزه سزادات علزوی 
کمزان عباسزی شزد گرایش زمینه ساز حضور علویان در منطقزه و قیزام آنزان علیزه حا  .همین 
این بزرگواران به منظور رهایی از ستم خلفای جور و حفظ جان خود از خطر دژخیمزان امزوی 

کرد اسی مدتو عب های دور از مرکز خالفت بزدرود و در سرزمین ندها در  ناه ایرانیان زندگی 
گفته و به خاک سپرده شدند  ( 128: 1389، )کمونه حسینی .حیات 

 محبت ایرانیان نسبت به علویان. 2
ک کززه او  شززقاوت و قسززاوت خززود را در قیززنززه تززوز اهززل بیدشززمنان سززتمکار و  ام بزززرگ یززت 

فرزنزدان ، بزه اببزات رسزاندند ؟ع؟نیحضرت ابا عبداهلل الحس، و شهادت پرچمدار عدالت
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ات خزود بسزان اجزداد مطهرشزان مزورد ظلزم و جزور یزز در زمزان حین ؟مهع؟و نوادگان ائمه اطهار
گززاه در آرامززش و  خلفززای امززوی و عباسززی و حکززام دسززت نشززانده آنززان قززرار داشززتند و هززیو 

 آسایش نبودند. 
گروه کننززدمبززارز فراهززای  لززذا  کمززان طززاغوتی پیکززار  . قیززام وانززی ایجززاد شززد تززا در برابززر حا

هجزری قمزری از فر زت برخزورد میزان مزنمون و امزین بزه نفزع خزود بهزره  199علویان در سزال 
کردند گزیالن  علویان همچنزین وقتزی های خود افزودند. و به فعالیت برداری  در مازنزدران و 
گرفتدولت آل بویه   کردنزدجذب نیرو به این نزواحی مهزاجرت  برای افزایش قدرت و شکل 

کهحامی علویان بودند و  همایرانیان و -آنزان مزیبزه دنبزال از شزهرهای دیگزر دشمنان  زمانی 

یززد نکززرده در رکززاب آنمززردم در راه یززاری، آمدنززد . شززهید مززی شززدندهززا  شززان از خززون خززود در
 (301: 1380، )فقیه محمدی جاللی

 به ایران ؟ع؟هجرت امام رضا. 3
ن مززنمون از ناحیززه علویززان هززراس داشززت و قصززد داشززت حکومززت خززود را از آنززان در امززان نگززه چززو
کززرد تززا از مدینززه بززه مززرو  ؟ع؟هجززری امززام رضززا 200در سززال ، دارد را بززر خززالف میززل قبلززی اش مجبززور 

هزای  و همزین عزدم اطزالع از برنامزه هجرت کند. عموم شیعیان نیت باطنی منمون را نمی دانسزتند
کزاروان یکزی بزه سرپرسزتی منمون  س یل علویان به سوی خراسان بزه حرکزت درآمزد. در ایزن میزان دو 

کززاروانی بززه سرپرسززتی احمززدبن موسززی ؟اهس؟حضززرت معصززومه کززه برخززی منززابع  ؟ع؟بززود و دیگززری 
 اند.  را تا  انزده هزار نفر هم نوشتهها  جمعیت آن

گروه ها آن، براین بنا گرامزی داشزته  سرزمین مقدم آناهالی این . به ایران آمدند، گروه  ها را 
کوتاهی نکردند هیو و از  .  گونه احترامی نسبت به آنان 

کاروانوقتی  ال ّمزن و عااز طرف منمور، در مسیر خویش به شهریار رسیدندها  یکی از این 
براى حفزظ تزا  و تخزت  منمون، گزارش شد منمونبسیار به امامزادگان جریان آمدن ، منمون

و در ، دسززتور قتززل بسززتگان آن حضززرت را  ززادر نمززود، شززورش ایززن سززاداتخززود و تززرس از 
فرمززان داد تززا   ؟مهع؟امامزادگززانعمززال خززود را بززه لشکرکشززی و جنززگ بززا ، نامززه هززاى متعززدد
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یادى از سزادات عظزام شزهید و مزابقی ، سرانجام جنگ سختی میان طرفین درگرفت عده ز
گشتند. هم به اطراف و ا   (67: 1335، )روضاتیکناف متفری 

ب اوود و یزوسزته در تعقیآورده بزود و پ ه وجودب یعباس منمونکه  یبا توجه به جو  اختناق
کثزر  ؟ع؟کاظم یاحفاد امام موس کنزار و دور از  امامزادگزانبود ا گوشزه و  و اوود ائمزه اطهزار در 

کزرده بزه د یمظلومانه خود ادامه م یبه زندگ یعباسموراننچشم م گزر فزوت   یقار بزایزدادنزد وا
بزا خبزر نبزود ومزردم جزرات هزا  آناز محزل دفزن  یکسز یتزیشزتافتند بزه لحزاس مسزائل امن یم
کثزر امامزادگزان بزر مزا یکرد ند بر مقابر اینم کنند لذا نزام و محزل دفزن ا شان سنگ لوح نصب 

 مانده است.  یمخف
 دویل ورود امامزادگان به قهستان 

گ که موجب مهاجرت امامزادگان به قهستان   ردیدعبارتند از: عواملی 
کوهستانیدلهب این سرزمین :بودن منطقه یکوهستان -1 ا یزم بزه قهسزتان یبودن از قزد یل 

موجزب مزی منطقزه  یکیت اسزتراتژیزکوهستان اشتهار داشزته اسزت. ارتفاعزات فزراوان موقع
 ی ناهگزاه امنزل اسزتحکامات یزبزه دل باشزد وب یزافراد  تحزت تعق یبرا ی ناهگاه امن شدتا
 .د ائمه اطهاربوده استاحفا یبرا
 یهزا در آن محزل بزه هزم مزراه ةبوده که هم یقهستان در گذشته چهار راه: موقعیت ارتباطی  -2      

راور بزه  بنزد و ینزا، راه خزور، راه نیشزابوربه سیسزتان ، رسید از جمله: راه بوزجان به خزواف و فرهزادگرد
گزززر، راه زوزن _کرمزززان ، طزززبر، تزززون ،راه رقزززه، کرمزززان هزززرات و  ،د و فوشزززنج بزززه هزززرات  و راه غزززورخزززر 

 (207:  1368 ، گرگر ک)م گذشتند. می همه از این منطقهندند یش
یزده و شزهرهای  قهستانیان: عه بودن مردم منطقهیش -3 همزواره بزه اهزل بیزت عشزپ ورز
کززه ملجززن و هززای  هززا از  ایگاه آن اولیززه تجمززع شززیعیان و دوسززتداران اهززل بیززت بززوده اسززت 

گرفته است.« امامزادگان»و سادات عظام  ؟ع؟د علی ناهگاه اوو  قرار می 
و  یکشزریپ شمشیزازمردم قهستان از طر یاری: بسییو مبارزه جو یه سلحشوریروح -4

کثزر د:یزگو یمز القلزوب ةنزهزدر  یحمززداهلل مسزتوف ، کردنزد یامزرار معزاش مز یر انزدازیزت مززردم  ا
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کر را آوت حرب مه و باشند ین سپاهیقا شهر ن مزردم یدوره قاجارا باشد. حتی در ایهمه 
 ات معاف بودند.یاز مال یت نظامیل فعالیبه دل
کثیززری از اعززراب در منطقززه -5 قهسززتان و  ناهنززده شززدن امامزادگززان در میززان  حضززور 
کم  ؟ع؟به این موضوع نامه امام رضا. ها آن گزواهی  199درشعبان  طبربه حا هجزری قمزری 

 می دهد: 
کل کرد:بقاع متبرکه  یبه طور   استان را می توان به چند دسته تقسیم 
مشزخ  اسزت هزا  آنقطعی ومحرزوانتسزاب ها  آنمختصات  که هاارتگاهیز  دسته اول

گززواهی  و مززی باشززندشززجره نامززه و زندگینامززه  و دارای مسززتندات تززاریخی بززر ایززن موضززوع 
گفته انزدیدهد و  ر از آنکه دعوت حپ را لب می گزاه باشزکوه و بقعزه و بارهزا  بزر مزدفن آن، ک 

باشززند و بززه چنززد   مززی؟مهع؟از احفززاد برخززی از ائمززه اطهززارهززا  مجلززل بنززا نهززاده انززد. اغلززب آن
بزه امزامزاده از طریزپ  هزا آنایزن بقزاع در انتسزاب واسطه به این بزرگواران منتسب مزی شزوند. 

 چند منبع موبپ حا ل شده است.
کززه  اح یمقززابر دسززته دوم  باشززد  مطززرح مززیبانشززان مشززخ  نیسززت و آنچززه اسززت 

کزه در زمزان خلفزانقزل قزول  هزا ان آنیزب علویزعبزاس در تعق یه و بنزیزام یبنز یهزایی اسزت 
گمکشته و مدفون شده  دانند.   ان بقعه را منسوب به فرد علوی میاند و در حد 

 .  دارند به وجوددر روستاها بقاع با نام قدمگاه ن یاز ا یبعض دسته سوم
کتاب بر  احبان فضل و پژوهش و های تحقیپ و مشقت ها و سختی کمزال  تدوین این 

گززذرا در  هززای محلززی در ایززن مززورد وارد نشززده و نویسززندگان تززاریخ پوشززیده نیسززت و خیلززی 
کتززب بززه ایززن موضززوع پرداختززه کنززیم  مززیوجززو  مآخززذ جسززت انززد لزذا هرچززه در منززابع وبرخزی 
حسزززامی و ، سززفانه خیلزززی از بزرگززان همچزززون آیتززینکمتززر بززه هزززدف دسززت مزززی یززابیم و مت

که در این زمینه  احب اطالعات کشیده ی بودهرویختی    ۀاند و نتیجز اند رخ در نقاب خاک 
کزردههای خود را چون درّ  دانسته  ای جزز چزارهانزد. بزا ایزن توضزیحات  ی در دل  دف نهان 

گذشتگان و که سینه به سینه از  یافت اطالعات نبود  پیشینیان بزه ار   تحقیپ میدانی ودر
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 های مکزررتماس  روزی و های شبانه راین با تحمل زحمات فراوان و تالش. بنا برسیده است
 محلی به جمع آوری اطالعات مبادرت شد. های  با شخصیت

 منابع 
 .1363، تهران، انتشارات فلسفه، جنبش زیدیه در ایران، عبدالرفیع، حقیقت -
، نتشارات مهر آیزینا، سادات موسویهای  جامع اونساب خاندان ،محمدعلی، روضاتی -

 .1335، ا فهان
کنده، محمد مهدی، فقیه محمدی جاللی -  . 1380، تهران، مرشد، انوار پرا
. ترجمززه عبززدالعلی ؟لص؟خانززدان  ززاک پیززامبرهززای  آرامگاه، عبززد الززرزای، کمونزه حسززینی -

 .1389مشهد ، اسالمیهای  نشر بنیاد پژوهش،  احبی
چززاا انتشززارات ، یالدیمزز 1875در سززال   الززت خراسززانیبززه ا یشززرح سززفر، گرگززر کمزز -

   1368، مشهد، یآستان قدس رضو
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 آشنایی با استان خراسان جنوبی

 

  فیاییاوضاع جغرا
دقیقه عر  شزمالی  54 و درجه 34تا  دقیقه 21 و درجه 30استان خراسان جنوبی بین مدار

است. این اسزتان واقزع  گرفته طول شرقی قرار دقیقه 58 و درجه 60تا  دقیقه 28 درجه و 55و 
هزای غزرب بزه اسزتان از، و سزمنانی شزمال بزه خراسزان رضزو شزده از ران محزدودیزشری ا در

 لومتر بزایک 430شری به طول  و از، ستان و بلوچستانیرمان و سکاز جنوب با ، زدیا فهان و 
شد. خراسان جنوبی به مرکزیزت شزهر بیرجنزد دارای وسزعتی با می کشور افغانستان همجوار

کززه حززدود 150848بززالد بززر  کززل ایززران را بززه خززود  از در ززد 11کیلومترمربززع اسززت  مسززاحت 
کشور می اختصا   باشد.  می دهد و به لحاس وسعت سومین استان 

کم آبی یر شدیم و تبخکخراسان جنوبی به علت بارش  ایزن منطقزه  . دراستد سرزمین 
ان کزایشزته اسزت. بزدین علزت ندای اتیزحی تزیاحترام بوده و اهم مورد  همواره مقدس وآب 

 بزابنزدها  سزد و و احزدا  آب انبزار، حفزر قنزاتهمچزون هزا  بهتزرین فناوری کزارگیری ما با به
 .  نمایندل غلبه کبراین مشاند  هکردی سعها  البیسی جمع آور
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 یاوضاع انسان

کشوری  تقسیمات 
 و میخراسززان بزززرگ بززه سززه اسززتان تقسزز، یاسززالمی ب مجلززر شززورایوتصزز بززا 1383بهززار در

گردیتنسز رجنزدیب ت شزهریزکبه مری استان خراسان جنوب درحزال حاضزر ایزن اسزتان  د.یزر 
، سربیشزززه، بشزززرویه، فزززردوس، سزززرایان، قاینزززات، بیرجنزززدهزززای  شهرسزززتان بزززه نام 11دارای 
بخزش  24، شزهر30ان دارای باشد. ایزن اسزت می خوسف و طبر، زیرکوه، نهبندان، درمیان

  .استآبادی  2934 دهستان و تعداد 61و 
 

کشوری  1390سال در استان خراسان جنوبی و جمعیت  تقسیمات 

 مساحت شهرستان
کیلومتر مربع()   جمعیت بخش به 

 نفر() 
نقاط 
 شهری

 پارچه() آبادی
 جمع خالی ازسکنه دارای سکنه

 2692 908 1784 30 731034 24 150848 کل استان
 221 169 52 2 24683 2 5993 بشرویه
 237 37 200 1 230020 1 4004 بیرجند
 172 26 146 4 55080 3 5797 درمیان
 313 219 94 3 32493 2 9342 سرایان
 346 78 268 2 39487 2 8199 سربیشه
 241 178 63 2 41626 1 4103 فردوس

 171 17 154 5 111216 3 7601 ناتیقا
 529 154 375 2 57258 2 26094 نهبندان
 99 4 95 2 41185 3 8226 زیرکوه
 172 26 146 2 29486 2 16029 خوسف
 191  191 3 68500 3 55460 طبر

 خراسان جنوبی90سایت نتایج سرشماری سال : منخذ
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 معیتج
کزه  نفزر 731034 تعزداد1390این اسزتان بزر اسزاس سرشزماری سزال  جمعیزت داشزته اسزت 

بنزابر  انزد. هنفزر بود 319939اش جمعیزت روسزتایی و نفزر 411095ن تعزداد جمعیت شهری آ
در ززززد در منززززاطپ  77/43در ززززد جمعیززززت اسززززتان در منززززاطپ شززززهری و  23/56ایززززن

 روستایی سکونت دارند. 

 تاریخی ۀپیشین
 80×80ار پهنزززاور بزززود و یو بسزززی خیتزززارای  هطقزززن درگذشزززته بزززا نزززام قهسزززتان منین سزززرزمیزززا

 زیترشزززهای  بعزززالوه شهرسزززتانی امزززروزی خراسزززان جنزززوبی تمزززامو فرسزززنگ وسزززعت داشزززت
 در را« بززززادیتا» بززززاخرز و«گنابززززاد» نابززززذی، «خززززواف» زوزن، «هیززززدریتربززززت ح» زاوه« اشززززمرک»

 (377: 1377، لسترنج) گرفت. یبرم

 دین
گون بززوده اسززت  بززاز محززل برخززورد ادیززان و مززذاهب از دیززرجنززوبی خراسززان  مززردم ایززن  .گونززا

گورسزتان الم بیشتراساز  استان قبل کثزرت  گویزای  در گبرهزا زرتشزتی بودنزد.  نقزاد مختلزف 
کززززز از یکززززی دوره سزززلجوقی در خراسززززان جنززززوبیایزززن واقعیززززت اسززززت.  مهززززم حکززززومتی  مرا

که هنوز اسماعیلیان کثریزت  .اسزتان سزکونت دارنزد برخی نقزاد آنان دراز  هم تعدادی بود  ا
 باشند.  می تسنن مذاهب تشیع واز  مطلپ مردم این استان مسلمان و
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 آشنایی با شهرستان بیرجند
 

 

 
 
 

 
 

 فیاییجغرااوضاع 
طززول  دقیقزه 40و  درجززه 59تزا  دقیقزه 57و  درجززه 57 فیزاییموقعیززت جغرا دررجنزد یبشهرسزتان 

اسزت. شهرسزتان  رفتزهگ عزر  شزمالی قزرار دقیقزه 31و  درجزه 33تا دقیقه 20و  درجه 31و شرقی 
 در  از شززری بززه شهرسززتان، شهرسززتان قاینززاتاز شززمال بززه  کیلومترمربززع وسززعت 4004بززا  بیرجنززد
 خوسف محدود است.شهرستان به  غرب از از جنوب به شهرستان سربیشه و، میان
اسزاس  بوده و جمعیت آن بر خراسان جنوبیترین شهرستان  پرجمعیت، شهرستانن یا

یک ، باشد. شهرستان بیرجند دارای یک بخش می نفر230020تعداد  1390 سرشماری سال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 باشد.  می دهستان4 و شهر

متزری 1491مرکزز شهرسزتان بیرجنزد در ارتفزاع  بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی و شهر
یا قرار از تزا ، کیلزومتر 458بزا زاهزدان ، کیلزومتر 482مشزهد بزا گرفته است. این شزهر سطح در

   کیلومتر فا له دارد.1320و از تهران ، کیلومتر 586کرمان 

 تاریخی ۀپیشین 
گبرآباد بیرجنزد اسزالم از  ایزن شزهر را تزا قبزل ۀتوانزد پیشزین مزی آبار به دست آمده درگورستان 

کتزاب، هزم برسززاند در قززرن هفزتم هجززری  دانمعجززم البلز امزا بززرای اولزین بززار نزام بیرجنززد در 
حمزداهلل مسزتوفی و ، مقدسزی، قمری آمده است. سزّیاحان و موّرخزانی چزون یزاقوت حمزوی

کرد    اند. هحافظ ابرو در آبار خود از این شهر یاد 
کتزززاب  : نویسزززد یمززز هجزززری قمزززری( 539 _ 623) معجزززم البلزززدانیزززاقوت حمزززوی در 

 (1399، وت حموییاق) «ایالت قهستان است.های  بیرجند از بهترین دیه»

 منابع
، انتشزارات آسزتان قزدس رضزوی، دجغرافیزای شهرسزتان بیرجنز، محمزد علزی، احمدیان -

 .1374، مشهد
 اطالعات فرمانداری شهرستان بیرجند -
کزززل آمارواطالعزززات، معاونزززت برنامزززه ریززززی، اسزززتانداری خراسزززان جنزززوبی - نتزززایج ، اداره 

 اریآمهای  و سالنامه 1390و1385 های سرشماری سال
 .1381، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، کویر بیرجند نگین، محمدرضا، بهنیا -
کوشزش نجیزب مایزل هزرویربزع هزرات)، )شهاب الدین عبداهلل خزوافی( حافظ ابرو - ، ( بزه 

 .1349، بنیادفرهنگ ایران تهران
 ،جززابززی، نززامبززی، چززاا سززنگی، بسززتان السززیاحه، زیززن العابززدین بززن اسززکندر، شززیروانی -

 قمری. 1316
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کوشزززش محمزززد دب، 3  نزهزززة القلزززوب ،حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسززتوف - ناشزززر ، یاقیر سزززیزززبززه 
 .1336، تهران، یکتابخانه طهور

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

، وزارت مسززکن وشهرسززازی ، درجسززتجوی هویززت شززهری بیرجنززد، دیمهزز، وفززایی فززرد -
 .1384، تهران

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



 
  ؟مهع؟هامامزادگان باقری 

 

  فیاییجغرا موقعیت
یارتگززاه این درشززهربیرجند واقززع اسززت.اقریززه یززا مزززار دره شززیخان امامزادگززان ب در ابتززدای ز

باشزززد. در ایزززن دره  مزززی ورودی شزززهر بیرجنزززد از سزززمت قزززاین و در جزززوار ترمینزززال مسزززافربری
 محمد یاسری مشزهور بزه حسزامیبن  به روایت ابوالمحامد رویخی و علی _ تعدادی از شهدا

 باشند.  می مدفون ؟ع؟از احفاد امام محمد باقر _

 امامزادگان معرفی
کززدام از فرزنززدان بالفصززل امززام بززاقر آنچززه در اردهززال باشززند.  نمززی در ایززران دفززن ؟ع؟هززیو 

از جمعزی ، [انزد]بیش از  زد تزن در آنجزا بزه شزهادت رسزیده احتماوو کاشان اتفای افتاده و 
  (550   1389، امیری پور) «باشند. می ؟ع؟نوادگان امام محمد باقر

http://sheykhan.mihanblog.com/post/3
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در قزرن دوم هجزری و آنچزه آیتزی بزه نقزل از  ؟ع؟ه به تاریخ زندگی فرزنزدان امزام بزاقربا توج
فا ززله زمززانی بززیش از ، باشززد مززی تززاریخ حسززامی آورده و مربززود بززه سززال چهار ززد هجززری

کزززدام از امامزادگزززان باقریزززه دویسزززت سزززال دارد.  تواننزززد فرزنزززدان  نمزززی بزززر ایزززن اسزززاس هزززیو 
در دسززترس  کتززاب تززاریخ حسززامیند. متنسززفانه ا ززل باشزز ؟ع؟بززال فصززل امززام محمززد بززاقر
گردد کرده نیست تا مشخ    اند؟ ایشان به چه منابعی استناد 

شزززهادت  ۀنحزززو ۀواقعززز ۀدربزززار بهارسزززتاندرکتزززاب  تزززاریخ حسزززامیآنچزززه آیتزززی بزززه نقزززل از 
 :  عیناو چنین است، هجری بیان داشته است400درحدود ، امامزادگان باقرّیه

الحامد هلل علزوی بزا گروهزی از مردمزان  «ایع هلل عبدالکریم عباسیالط» در دوران خالفت
کزه معزروف بزه باقرّیزه بودنزد از یهزرب بزه ری و از آنجزا بزه خراسزان آمزده و در  خاندان خود 
کززه بززه طمززع تنسززیر  بعضززی از نززواحی خراسززان متززوّطن گردیدنززد. چنززدی نگذشززت 

 ند. خرو  کرد عباس بنی دولتی علوی و بر انداختن اساس دولت
که به، رسید «طایع هلل» این خبر به چون ملقزب بزود و « القادر بزاهلل»  سرش احمد را 

و  بفرمود لشکری فراهم آورده، کرد می در آن زمان بر خراسان و ماوراء الّنهر حکومت
بزززر سزززرآن و  بزززه دفزززع آن طایفزززه قیزززام نماینزززد. القادربزززاهلل سزززپاهی انبزززوه فزززراهم نمزززود

هزیمززت روی بززه ، قاومززت نیززاوردهتززاب م[ و یززاران او] جماعززت رفززت. الحامززد هلل
کنزده شزدند. القزادر بزاهلل بزه ها  و بیابانها  کوه و عیال و رجال در نهادند و با اهل پرا

کززه در پززی ایشززان رفتززه کززرد  کجززا بززر آنززان  تعقیززب آنززان پرداخززت و سززپاه را امززر  و هززر 
 کوچک و بزرگ به قتل برسانند. دست یایند همگی را از

کوهباوخر و در نزدیکزی چنشزت کشزانید قهسزتان هزای  ه قضا و قدر الهی آنان را به 
کزوه  مزی  ناهنده شدند. همه روزه با سپاهیان عباسی مقاتلت کردنزد و شزب بزدان 

 «عبزدالجلیل» و «قاسزم» و دو فرزنزدش« سزید حامزد» گشتند. در این جزدال می باز
 به شهادت رسیدند. 

کزه لقزبش گردیزد قائزدو بزود  «نقیزب» سّید محمد  کشزته شزدگان را در غزار ، آن قزوم 
گل  نهاد و در آن  .پوشاندغار را با سنگ و 

بززه ، (شززهداد) را بززا سززّید نا ززر از راه خززور و خبززی هززا اطفززال و زنسززّید محمززد 
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کزه ، خبزردار شزدندوقتزی  القزادر . سزپاهیانفرسزتادعربسزتان خوزستان و از آنجا به 
گذشته بودند. ۀ آنان از منطق  خبی  

گروه الحامد که از  کوههای  از دّره، باقی مانده بودند افرادی   «چنشزت»هزای  اطراف 
کزه زخم گرفتنزد.گروهی از یزاران الحامزد  گزران هزای  بیرون آمدند و راه فزرار در پزیش 

که سپاه عباسی به تعقیزب ) به سپهرود گذار ایشان، برداشته بودند اسفهرود( افتاد 
عمیقزی برداشزته هزای  نزد. افزراد الحامزد هلل زخمسپاهیان انزدک الحامزد هلل پرداخت

گریززز بززه قریززه بجززد  بودنززد و خسززتگی راه امززان شززان را بریززده بززود در حززال جنززگ و 
اّما سپاهیان عباسی به ، رسیدند ]و[ برای حفظ جان شان به قنات بجد  ناه بردند

کردنززد.  ززر از آن کززه  تعقیززب شززان پرداختززه و تعززدادی از آن بزرگززواران را قتززل عززام 
کشزته شزدگان را ، را ترک نمودندآنجا سپاهیان عباسی  مردمان آن سزرزمین اجسزادک 

 بیرون آورده به خاک سپردند.ها  از چاه
کززه فرمانززده سززپاه الحامززد بززود گروهززی از یززاران از ، سززّید محّمززد   نهارجززان قززرایبززا 

جنززگ و درگیززری بززا سززپاهیان عباسززی بززود. جنززگ و درگیززری بززه  همچنززان سززرگرم
کشیده شزد. سزید  اسفهرود() و از آنجا به دشت سپهرود بهدان() بیدانهای  دامنه

کزه نیاسودنداز جنگ ای  همحّمد و چند تن از یارانش لحظ بزه  کزه شزعبیبزه  تا این 
سزّید ، قزوتی و بزیخسزتگی ، گرمی هوا  درآمدند. لیکن از معروف استدّره شیخان 

اسزب خزود ۀ در سایستگی از شّدت خو ا حاب را رمقی در بدن نمانده و هریک 
که آنان را تعقیبخوابیدند.   بزردبه آنان حملزه ، کرد می در این هنگام سپاه دشمن 

کرد که به، ندو همه را قتل عام  باقران فرار نمزود. های  کوه مگر حضرت سید محمد 
دره » پرخزززون درهزززای  شزززهدای دّره شزززیخان را مردمزززان آن منطقزززه بزززا لباسا هبعزززد

 (62   1371، آیتی) ند.به خاک سپرد« شیخان
 شزیخان هجزری قمزری در دیزدار از مززار دره 1295بزه سزال  میرزا خانلرخان درسفر بزه بیرجنزد

 :  نویسد می
یک که ست ا ای بقعه، مزاری در نیم فرسخی بیرجند است معروف به دره شیخان

که بزه دیزوار بقعزه نصزب اسزت کاشی  : انزد نوشزته، قبر و ضریح چوبی دارد. در لوح 



 45/ فصل دوم _ شهرستان بیرجند  
 

کرد تززاب مزززارکدر  بززا  ؟ع؟کززه سززید حامززد نززامی از اوود حضززرت بززاقرانززد  هضززبر 
اینجزززا  [در]آن زمزززان ۀقشزززونی بزززه ایزززن حزززدود آمزززده بزززود. آن جنزززاب را بزززه امرخلیفززز

کزززوه بزززاقران مزززدفون اسزززت.  کردنزززد. خزززودش بزززا جمعزززی از ا زززحاب در  محا زززره 
کردند. هفتاد نفر شهید و مزدفون  از آنها در اینجا مخالفان با آنها دچار شده جنگ 

سزفر  روزنامزه، 1351، اعتصزام الملزک) بقیه به اطراف قائنات متفزری شزدند.، شدند
 ( 199: قائن

کزززل اوقزززاف و بزززر شزززهدای  امورخیریزززه ایزززن مکزززان از اسزززاس همزززین تزززاریخ هزززم توسزززر اداره 
 کرد. شیخان به امامزادگان باقریه تغییرنام پیدا دره

 زیارتگاهساختمان 
که مشخ  نماید اولین بنزای ایزن بقعزه در چزه زمزانی احزدا  شزده اسزت  منبع مستندی 

گواه آنچه  الملزک خان حشزمت آورده است امیر علم بهارستانآیتی در  موجود نیست. اما به 
کززه موقزعش 1309 متزوفی بزه سزال) گرفتزار شززده  ( بززر حسزب نزذری  محا زره قززالع سیسزتان 

 سازد.  می آن را، بود
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کوچزک ، آنچزه شزوکت الملزک ایجزاد نمزود گنبزدی هماننززد اتزاقکی  کزه بزر بزاوی آن  بزود 
متر بزا پوشزش ضزربی از آجزر و  3ایوانی به طول و عر   منازل معمولی استوار بود. ورودی آن

گل آهک داشت.   مالد 
یارتگزاه در حزال اجزرا کنون طزرح جزامع ایزن ز باشزد و در آینزده بزه خواسزت خزدا  مزی هم ا

یارتگاه تعزدادی از شزهدای جنزگ  1358خواهدشزد. از سزال  استانهای  یکی از بزرگترین ز
گردیدند  .تحمیلی در این مکان دفن 

 

 باقریه امامزادگانطرح جامع 

 
 

 ایام زیارت 
یارتگاه سال دردمنزدان باشد.  می  ذیرای خیل زایران هر هفته ست عصر چهارشنبههااین ز
گین نوحبندند و  می دخیلدر این محل ، و حاجت مندان سرایان بر غربزت آن  هبا نوای غم آ

 اغلززب بززانوان بیرجنززدی عصرچهارشززنبه بززه همززراه خززود مقززداری نززان وگرینززد.  مززی غریبززان
یع می ماست به یاد این شهدا بزردن نزان  ۀفلسزف مزردم ۀکنند. عام می برند و در بین زایران توز
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گونه بیان و  : کنند می ماست را این 
زنززان مززؤمن ایززن منطقززه بززرای  در زمززان حضززور ایززن شززهدا در دره شززیخان جمعززی از

یززاری رسززاندن بززه آنهززا بززا مقززداری نززان وماسززت بززه نزدشززان کززه بززا  مززی کمززک و آینززد 
، در طزول درهای  هشزوند. آنهزا بزا حفزر چالز مزی شهادت جمعزی آنهزا رو بزه رو ۀ حن

 کنند.  می خونین دفنهای  شهدا را با لباس
یارتگاه مرادبخش اس که این ز  ت. باور عمومی مردم این است 

 یادکرد شاعران محلی در زیارتگاه
کتزاب ّدر غلطزان دربزار ، داردای  هامامزادگزان باقریزه( قصزید) شزهدای دره شزیخان ۀآیتی در 

 :  بدین مضمون
گییدان ــدددد   گرت به درۀ شیخان دو دیده  
 شه ـین مزـر به شدیخان ـآنن ـد م مودیو 
گ شددددددددد     ددددددددد   ـدددددددددرـآرده بدددددددددهرن رد  

گر  ه     ییگدددددددد  م ، صدددددددد ای وـدی ـددددددددی ا
 بیدددداب ین  دددده شددددم واودددده ـ دددده ین وـدی
 مگ  ده درۀ شدیخان آنو وـد ز   اد  ــدد 
دت صددددد ای ـیدددددن ـ ددددد           بدددددرـی ـّدددددا مددددد ال
گدا ـوـد    س   ه  اضا طی   ـرش   
یزـشدددد   دددد د بر ددددا     بدددده مددددا ی شدددداهـ  
    ددهـی بیبدد  ـیددن  کدد گان  دده دردرکددان
   بیددددددددابرـی   ـددددددددا بدددددددده بدددددددداو ن    دددددددد 

 

 شدددایهـن ــدددد ه ـدددر م دددز   ددد جدددم مدددهـر  
 ه مددده ن شددداهـی ـشددده بددده شدددیخان ــددد  ددد

 بدددده الدددددای فرددددده مگرمدددده ن شدددددایهـن ــددددد 
 شدددددد ان وـدی ـیاددددددن درـیددددددن بیابددددددان ــدددددد 
 آشدددددداه  ددددددا بدددددده ـدددددددرگا     بددددددارـن ــدددددد 
  ددده  زدـّدددا شویوددد  ا بدددا  رضددد ـن ــددد 
 ّددددددددزـر بددددددددار ن   ی بددددددددا  و بسدددددددد ان ــدددددددد 
  ویدده  م دده بددهی جا بدده شنددی ووددهـن ــدد 

یزـن ــد واادــ  و ـ،  گیبه شاع  ش   
یدددداد وطددددن ادددد ن شدددده  رــددددان ــدددد     ّ 

 ط  دددد   ددددزدن   اددددرـن ــدددد   دددده ّرادددده م 
 

 (94 :1346، محمد حسین، آیتی)      
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 بدددین ـرنیی دددین مدددن شدددیخا ـرشددده  
 ورددددددی ـر ـشددددددهـت مدددددده شددددددیال  ددددددیب ای
 ّددددی ـّددددا بیدددد  رـدددد   ـ  وددددهّی
 صدددددد   ـ    ددددددیای شی اددددددا  زرددددددد ـ
دددر  ةمددده ـشدددیب ـ ـرو دددی مدددن  دددین م اال

دددین طی ددد ای ةمدددن  وضددد  ـرخ ددده   یال
دداج باج اددا ةذی  وضدد    یوجددم ـروکال

 

دددددرـو   ددددد  بدددددرال میدددددامین   طیدددددم ـر ال
یددداشین  مددده ـشددد ا  بودددهّی شدددیال ـریال
  ددددار خر مددددا  ددددان مددددن طدددده و یاـددددین
ین   ددددددا ای ـومددددددهوـ م دددددد ا  ذـرددددددهال
ددددین یال  وـر دددد ی ـراجدددده مددددن  یددددر ـر  ال
ین  و ـصدددددا ـ دددددهـسای مدددددن مورـدددددجال
 و ردددددیب یوجددددد ای  و  ـر سدددددا ین

 

 : دیاسر ن مییچندیگر ی یدر جا و
گددددددددددر د  دـدۀ ـّددددددددددا و ددددددددددایی  ـ
ـ  دددددددب دـ ی گدددددددر بدددددددا وـدی د    ـ
گر صد   و مسدا و یدای  ی د   ـ
ـ   دداد گددر آ شددار بیرو دده   گددرـرت 
 به  کق نباد ما ّرگز در   یسد 

 

 گددددر ـآ ـّددددا صدددد ای م دددد  ایی 
گدددددددددددر رّیددددددددددد ی رـ  ـوریدددددددددددایی  ـ
گدددددر ّادددددرـآ مدددددایی گدددددر ّادددددهه ـ  ـ
یددددارت  ددددن شددددایهـن بددددامرـیی   

 ش   ددددر نشددددد اییمگددددر مدددددهش 
 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهطرح جامع این  کتابخانزه آن بزه  می هزار متر مربع در حال اجرا 6به مساحت  ز باشزد. 

 های امنزززا و منززززل خزززادم و سزززرویر هیزززنتدفتزززر ، بهزززره بزززرداری رسزززیده و فضزززاهای انبزززاری
 سجد در حزال اجزراحسینیه و م، زایرسرا، دارالشفاهای  ساختمان بهداشتی احدا  شده و

طززرح جززامع ایززن های  از برنامززه باشززد. توسززعه فضززای  ززحن و  ارکینززگ و فضززای سززبز مززی
یارتگاه   باشد. می ز
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یارتگاه را نشان _ امکانات رفاهی ریزجدول   :  دهد می خدماتی این ز
 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
  در حال ساخت  زایر سرا  ال ساختدر ح  مسجد
  در حال ساخت  دارالشفا  در حال ساخت  حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا تهیندفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

وسایل 
   گرمایشی ساتیتنس   سرمایشی

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

 .1346، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،طاندّر غل، نیمحمد حس، یتیآ -
انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ - 

 .  1371، مشهد یفردوس
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند، اطالعات موجود درپرونده مزار دره شیخان - 
 .551-521  ، 1389، جابی، نابی، امیری پور - 
کارشناسزز انیزز ا، رجنززدیمزززارات شهرسززتان ب، یمهززد، برزگززران - دانشززگاه آزاد ، ارشززد ینامززه 

 .1378، رجندیواحد ب یاسالم
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 1351 ،قائن، روزنامه سفر ،سفرنامه خانلرخان، خانلرخان اعتصام الملک -
 .1381، تهران، رمندیانتشارات ه، یعیبه اهتمام محمودرف، رجندنامهیب، جمال، ییرضا -
 امنا و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با -



 
 ؟ع؟امامزاده سید محمد نقیب

 

 

 فیاییجغراموقعیت 
کوهی به نام باقراندر ج کیلزومتر  110از خوسزف تزا سربیشزه بزه طزول  نوب شهر بیرجند رشته 

کززوه را بززه علزت وجززود با  بردارنززده در) متعززدد آن بززاغرانهززای  امتزداد دارد. برخززی ایززن رشززته 
یزززاد( و بعضزززی هزززم بزززه علزززت شزززهادت جمعزززی از خانزززدان باقریزززه آن را بزززاقران هزززای  با  ز

 10و  درجززه 59در موقعیززت  «یشززد یززا یشززت» مزززار سززیدمحمد نقیززب در روسززتای انززد. هنامید
کیلزومتری جنزوب 12در فا زله  دقیقزه عزر  شزمالی و 48و  درجزه 32و  دقیقه طول شزرقی

کوهستانی  عب العبور قرار دارد. به علت همین ارتفاعات بلنزد بزه آن  بیرجند و در منطقه 
 گویند.  می مزارکوه هم
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 معرفی امامزاده
کزه گونززه  او نقززل قزول ابوالمحامززد رویخززی عینزز بهارسزتانکتززاب  آیتززی در، بیززان شزد قززبالو  همزان 
کتزاب بن  قهستانی و علی در رابطزه بزا  تزاریخ حسزامیمحمد یاسزری مشزهور بزه حسزامی را از 

 : کندشهدای باقریه این چنین نقل میۀ واقع
سززززیدمحمد نقیززززب باتفززززای ، در عهززززد خالفززززت الطززززالع هلل عبززززدالکریم عباسززززی

گروهی ازمززردان خانززدان معززروف بززه ب بززه منظززور تنسززیر ، اقریززهالحامززدهلل علززوی بززا
کردند. چون این خبر به طالع هلل رسید  سرش ، دولت علوی بر علیه عباسیان قیام 

هزا  و بیابانهزا  کوه آنهزا در و که به القادرباهلل ملقب بود به جنگ آنها فرستاد احمد را
منطقه نهارجان درگیزری  پراکنده شدند. با تعقیب لشکریان القادرباهلل سرانجام در

کزه  سزیدمحمد، ندش در چنشزتزو دو فر وقوع پیوست و با شهادت سیدحامدبه 
گزروه را عهزدهر، ملقب به نقیب بود دار شزد. بعزد از فزرار زنزان و  هبر و زمامداری این 

گززروه درحززال جنززگ و شززهادت  از شززیخان رسززیدند. بعززد گریززز بززه دره اطفززال ایززن 
ذکززاوت و ، و بززا هززوشابززرد.  در همهلکززه جززان بزز ایززن دره سززید محمززد از جمعززی در

کزوه بزاقران برسزاند. امزا سزرانجام نزاتوان  جنگاوری توانست خود را با اسب به دامن 
گردید و بزه دره کزه امزروزه بزهشد و از اسب پیاده  ، معزروف اسزت« بنزد عمرشزاه» ای 

کززه در تعقیززبش ای  هزیززر  ززخرآنجززا  نززاه بززرد. او در  گرفززت تززا از چشززم دشززمن   نززاه 
جراحات وارده جان به جان  د. سّید محّمد از شدت تشنگی ودر امان بمان، بودند

کززرد. وقتززی سززپاه دشززمن رسززید ابتززدا  کردنززد و بعززد از آفززرین تسززلیم  اسززبش را پیززدا 
 1371، آیتززی) جسززد او را یافتنززد و در مزرعززه یشززد بززه خززاک سززپردند.، وجززو جسززت

  63 _ 61) 
 :  نویسد می آیتی در ادامه

کزه در سزنه ای  هبق کزرد  کزه اهزالی بزه  مزر  و هجزری 1310نقزل  بزا در بیرجنزد افتزاد 
کنززده شززدند مززن جملززه مرحززوم حجزز در ای  هاوسززالم والززدت بززه مزرعزز تاطززراف پرا

که چرا به مزار نرفتزه  جنب یشد انتقال فرمود. بعضی از مالزمان به عر  رسانیدند
یارت به جزای نیزاورده کتزب معتبزره از ایزن مززار چیززی بزه نظزر مز، شرد ز ا فرمزود در 
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یزارت مززاری نشزاید. اتفاقزاو شزب را بزه خزواب رفتزه در  نرسیده و البته بدون مدرک ز
گفت چرا شما در این خیمزه نمزاز کسی  که به ایشان  یا دیدند  خوانیزد و  مزی عالم رؤ

که مسزجد حضزرت رسزول کزرد بزه  ؟لص؟حال این  در نزدیکزی شزما هسزت و اشزاره 
یزارتطزرف مززار یشزد. بعزد از دیزدن ایزن واقعززه وی بزه مزز کززرد و  مزی ار مزبزور رفتزه و ز

 ( 138 :1371، آیتی) آورد. می اغلب نماز خود را در آنجا به جای

 زیارتگاهساختمان 
کنزار چشزمه معزروف بزه بعد « چشزمه مزرده» از پیدا شدن بدن مطهزر سزید محمزد نقیزب در 

 بدن مطهر را در باوی این تپه به خاک سپردند. 

 در یادکرد شاعران محلی زیارتگاه
یارتگزززاه سزززید محمزززد نقیزززب دربزززارهمرحزززوم آیتزززی دردیزززوان خزززویش قطعزززه شزززعری  چنزززین  ز

 :  است سروده
 یکددددده ـی د  بیدددددا و دمددددد  بگدددددرر بدددددر دیدددددار 

 دـرد  سددددددیی در   ددددددب  دددددد ی  صدددددد دهه
گدد ن   ددن  دده بددهـ جا شایهگکدد   آـن فردده 
دددد  ادددد  بگددددر ی  ـآ مددددا رـددددان ـدددد ه و دیال
گددددددد ّیی  ددددددده آ ـوفد بامرــددددددد      ر  ددددددده  

 

 یکددده اچددد  بددداد صددد ا بدددر مدددزـر آن ب ـددده ّ 
 یکددده  صددده  ا ددده مکددد  ـآ   دددب مکدددن ار
 یکددده پر ددد ن دردددی اددد  فرددده بددد دد ـبدددهـر 

 یکددددددددده  بدددددددددر  وضددددددددد  م ار ددددددددد  شددددددددداییار
 یکددددددددده یددددددددام ت بدددددددددابرـن و در شدددددددداّ ـر 

 

 (92: 1346، محمدحسین، آیتی)   

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگززاهایززن  یززادیزایززربززه دلیززل نزدیکززی بززا شززهر بیرجنززد  ز انززدازهای زیبززای  دارد. چشززم ان ز

گردشگران کوهستانی و به  طبیعت  را به سزوی خزود جزذب فراوانیرغم راه  عب العبور آن 
قنزات یشزد و انتقزال آن بزه تانکرهزای محزل  ازروز  . آب مورد نیاز بزا خریزد یزک شزبانهکند می
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 شود.  می میننت
یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز

 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   نه عالمخا   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع
 .1346، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دّر غلطان، نیمد حسمح، یتیآ -
انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ - 

 .   1371، مشهد یفردوس
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند، اطالعات موجود درپرونده مزار یشد -
کارشناسزز انیزز ا، رجنززدیرسززتان بمزززارات شه، یمهززد، برزگززران - دانشززگاه آزاد ، ارشززد ینامززه 

 .1378، رجندیواحد ب یاسالم
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1381، تهران، رمندیانتشارات ه، یعیبه اهتمام محمودرف، رجندنامهیب، جمال، ییرضا -  
 امنا و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با -



 
 ؟ع؟علی امامزاده سید تاج الدین

 

 
 

 فیاییموقعیت جغرا
یارتگاه درجزه  59متری از روسزتای سزاقی و در موقعیزت  200سید تا  الدین علی با فا له  ز

یزا  متزری2060ودر ارتفزاع  دقیقزه شزمالی 9درجزه و  33دقیقه طزول شزرقی و  18و  از سزطح در
گرفتززه اسززت. یارتگززاهایززن  قززرار  ای  هفززراز تپزز قززاین بززر _ کیلززومتری بزرگززراه بیرجنززد2در فا ززله ز

یارتگزاه .باشد می مشرف بر روستا و مزارع سرسبز با هوای لطیف در تابستان تزا بیرجنزد  این ز
 .کیلومتر فا له دارد 35واز طریپ جاده آسفالته 
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 معرفی امامزاده
واسزززطه بزززه  10 او بززز ؟ع؟واسزززطه بزززه امزززام جزززواد 9بزززا  ؟ع؟سزززید تزززا  الزززدین علزززی امزززامزاده

کتاب  می ؟ع؟رضا امام که به نقل از   :  مرحوم آیتی چنین است بهارستانرسد 
السزید بن  السزید نا زربن  امیزر سزید علزیبن  السزید شرفشزاهبن  هو سزید تزا  الزدین

اومزام بن  سزی المبرقزعموبن  محمزد اوعزر  ابزن احمزدبن  احمزدبن  موسیبن  احمد
: 1371، آیتزی) . زلوات اهلل علیزه__ موسی الرضزا بن  جعفر محمدبن اومام علی ابی
  227 ) 

کرد شعرای محلی  زیارتگاه در یاد 
ـرمدددددن اددددد  ـ  یال ادددددان  ددددد ش نمدددددهی   وال
ـرمدددددددددن مدددددددددهـه بددددددددد دّی مدددددددددیین مدددددددددن   وال
ـرمددددددن مرـبدددددده صددددددهـی شدددددد ین بخدددددد ـن   وال
 اا وشدددی بددده رسدددان   دددی   بیدددان  ددد ش

 بددددده  ددددد   ودشددددد  دوـ یدددددهبارمن ماشدددددین
 مکدددا ر اه  دددام  مدددن  دددا  دیدددن   یسددد 
گددددده می بدددددان شددددد ه  مدددددن در ـیدددددن دیددددداره و 
گا   ه ا ن  ه بیی ی در ـین آمدین    د ن
 ـر دددا  شدددق بددده ّدددردو وادددان یدددا ر شددداا
 ّدددادی بددد د م ددد  بددده شددداا ـ ددده ین ـدددد ر
 دردـدگدددددددا   ددددددده  ـراددددددد  بددددددده   آ شکدددددددر
   ـدددددام  ـدددددن   ی و   ددددد ال ـ  دددددره بددددده  ددددداه

 

ـ  ـن  ددد ش نمدددهی وال  رمدددن ا ضدددیای بدددرال
 

 ـ  دد ن رـددیه درد بدده درمددان  دد ش نمددهی
 ه   وان  د ش نمدهیـی با جاب  ـآّا

 ـ ب ـ ان ا ب  ا   شخ ـن  د ش نمدهی
 ـ   ن رـیهگ ی به ا گان  د ش نمدهی
 ـدد  ان ـمددامزـد  بدده د رـن  دد ش نمددهی
ّیبه اکی   دق  ده ماادان  د ش نمدهی  ظا
 ن ی بددده بدددا پرا بیی دددان  ددد ش نمدددهی

 ت دّ ه  ـی ر مدردـن  د ش نمدهی  ر
ـره بددددا  رشدددد   رشاددددان  دددد ش نمددددهی   وال
 ـ جیهن شساو به میزـن   ش نمدهی

 ]ــ [   ی  من شیدـرن  د ش نمدهی مییآـیی
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 

 ندارد / توضیحاتدارد امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
  اتای 11 زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیقاخ و تززراجم رجززال یبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ -
 .   1371، مشهد یفردوس

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند، اطالعات موجود درپروندم مزار ساقی -
مصزاحبه  مطالعزات میزدانی نگارنزدگان و _ اطالعات موجود درسایت اینترنتی مزار ساقی -

 امنا و مطلعان محلی هینتبا



 
  ؟ع؟امامزاده سید ابراهیم رضا

 

 

  فیاییموقعیت جغرا
یارتگزززاه  بیرجنزززدشزززمال کیلزززومتری  36 بزززل درمح بزززه مززززار مشزززهور ؟ع؟سزززیدابراهیم رضزززا ز

یارتگززاهباشززد. ایززن  مززی یارتگززاهکیلززومتر فا ززله دارد.  6قززاین  _ تززا بزرگززراه بیرجنززد ز در طززول  ز
 و دقیقزه شزمالی 11و درجزه  33 فیزاییعزر  جغرا شزرقی و دقیقزه 7و درجزه  59 فیاییجغرا

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

 معرفی امامزاده
که درمزرعزه حنبزل ازبلزوک فشزارود سزلطان ابزراهیم رضزا تاریخ حسامیدر   اوود از آمده است 

کاظم  :  نویسد می بهارستانباشد. آیتی هم در  می مدفون ؟ع؟امام 
به زبزان  گذشته و مزبور پهلوی مزار عمال دیوان سوار بر اسب از از یک نفر زمان ما در

گفتزه اسزت مززار گرفتزه و  فزوراو او، ملحزدان همزین اسزت جسارت  را درد دل و شزکم 
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نززواحی  جززا هززالک شززده اسززت. ایززن مطلززب در ایززن همززان چنززد سززاعت در از بعززد
  رسد. می تواتر کمال شهرت دارد و به حد

 در یادکرد شاعران محلی  زیارتگاه
 :  سروده است امامزادهو ف این  در ابیاتی، آیتی دردیوانش

 بیابددددده ش  دددددا  ب گرصددددد ای   دددددهو ویی
دددد ا  درـیددددن نـدددد ان  ااشددددا ن    دددد  ـر ال
گددددددددددددد ّر  مزـرـطارـددددددددددددد  ان م ـددددددددددددد ی 
  دده ب دصدداشم   ددق شددییا و اطیالددا 

 بدده ی  و  ددی بهـ ددهی  آ یدده دشددان
 ّزـر خرمددددددددددددرـین  دددددددددددد   رـب دبر اددددددددددددا
 مرـبددددددددده ر دددددددددا  ادددددددددیی   ـر جاباشددددددددده
ی ددد    خکدددی ـیدددن د  دددر  ارـبددده مددده     
 بددده نـددد ان   مدددارـ ـرـدت ــددد  و  ددد  
گ ی دددددده  بدددددده نـدددددد ان   بدددددداو ـرارـدمدددددد  

 

 بجدددد ی  و دددد  مو دددد د رـ در ـیددددن ـم ددددیی 
 آ ب ـددددددد ان باکددددددد  ن ردپیددددددداه  سدددددددیی
 ـمدددددددددددددددامزـدۀ  اریاودددددددددددددددداه ـبددددددددددددددددرـّیی
  ه ب د صاشم   ب آ د ال و م دم ـد یی
ی یی بدددددددرـین  ددددددد   ّاچددددددد د ال    ددددددداد  د 
  ددده   ـبگدددا    ـ  دددا آصددداش ان رمدددیی

  ا ددددهـن  ددددییی  دددده صدددداشم  رمدددد ال و آ
 وذوج ـدددد ییـ دددده   مرـ دددده ط ددددع  وـن دـد

 ـرسددددد  و اهمدددددهیی   آ ـیی آ  ددددده ب ددددده 
 دّ دهدرنن شاود  وشد ای ـدویی  ه م 

 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاه س باشزد. آب مزورد نیزاز  مزی زایرسرا جهت اسکان زایران11دارای  ؟ع؟ید ابراهیم رضاز

یارتگززاه از چشززم  و واحززد زایرسززرا دارای آبشززود.  مززی در نزدیکززی ایززن محززل تززنمینای  هایززن ز
 .باشد می آسفالته ۀبری و برخوردار از جاد
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یارتگاه خدماتی این _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز
 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   لمخانه عا   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
 فریزنوک مذهبی _ مجتمع فرهنگی 

 

 

 فیاییموقعیت جغرا
 59موقعیززت  روسزتای فریزنززوک از توابززع بخززش مرکزززی دهسززتان بززاقران شهرسززتان بیرجنززد در

متزری از  1720در ارتفزاع  و دقیقزه عزر  شزمالی 1و درجزه  33دقیقه طول شرقی و  7درجه و 
یزززا قزززرار دارد. ده از طریزززپ جزززا کیلزززومتر 35راه ارتبزززاطی ایزززن روسزززتا بزززه مسزززافت  سزززطح در

 . ذیر است حو  و شوشود با شهر بیرجند امکان چاه
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 خدماتی  _ انات رفاهیکام
از یزززل مزززورد نیتمزززام وسزززا متزززر دارد. 15ن محزززل  زززنج زایرسزززرای سزززکویی بزززه مسزززاحت یزززا

گذاشت ی و ظروف آشپزییپزی و روشنا کخورا   اند. هرا بر روی سکوها 
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می شانرا ن ز

 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   رسرد
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
  ؟امهع؟سید مراد و سید باقرامامزاده 

 

 فیاییجغراموقعیت 
یارتگاهاین  گیزوک سزفلی از توابزع بخزش ای  هبر فراز تپ ز مشزرف بزه روسزتای سرسزبز و ییالقزی 

دقیقزه عزر  شزمالی و  47و  درجزه 32 فیزاییمرکزی شهرستان بیرجند و در موقعیزت جغرا
یزز1960دقیقززه طززول شززرقی و ارتفززاع  7و  درجززه 59 یارتگززاهایززن  قززرار دارد. امتززری از سززطح در  ز

کیلزومتر بزا آن فا زله دارد. طبیعزت زیبزا و آبشزار دیزدنی و  24شهر بیرجند و  واقع در جنوب
یادی را به خود جلب نماید.  گردشگران ز  سّد بتنی این روستا موجب شده است تا 
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگاهآب این  گزردد.  می باشد تنمین می سید مرادکه وقف بر بقعه سیدباقر و ای  هاز چشم ز

یارتگزاهطرح توسعه  متزر مربزع در حزال  700متزر مربزع در زمینزی بزه مسزاحت  400بزا زیربنزای  ز
گیوک  می ساخت هززار مترمربزع زمزین و  3ا له درخت عناب و  150باشد. خیرین روستای 

کرده 10  اند.فنجان آب برای امامزادگان وقف 
یارتگاهدماتی این خ _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا   د حن وحیا
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

ی نگارندگاناطالعات میدان: منخذ



 

 امامزاده سید عبدالعزیز علوی بهلگرد
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طززول کززباشززد  مززی بیرجنززدشهرسززتان  مرکزززیبخززش  بززاقرانایززن روسززتا تززابع دهسززتان 

و  شزمالی قزهیدق 46و  درجه 32 فیاییو عر  جغرا شرقی دقیقه 22درجه و  59 فیاییجغرا
 15و در ی وهکیت آن  ززززایززززاسززززت. موقع ا واقززززع شززززدهیززززاز سززززطح دری متززززر1835 در ارتفززززاع

کزوه بزاقران  قزرار دارد. زاهزدان _ کیلومتری جزاده بیرجنزد 2بیرجند و جنوب ی لومتریک رشزته 
 باشد.  می در جنوب آن

 زیارتگاه معرفی
یارتگاهمحل  ۀباردر  :  اند چنین نوشته ز

گروهززی از اوود و احفززاد امززام محمززد  کززه  کتززب تززاریخی مسززطور اسززت  در برخززی 
گزیززده]بززه قصززد عزیمززت بززه خراسززان از مدینززه  ؟ع؟بززاقر از ای  هو عززد [کززور رحلززت 
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بززه شززهادت  آنززان را در موضززعی بززه نززام دره شززیخان واقززع در شززمال شززرقی بیرجنززد
که]رسانده  و رئزیر و سزر سلسزله ایشزان بزه نزاماند  هدر همان مکزان دفزن شزد [اند 

کنزا« سیدالجلیل عبدالعزیز علوی» گریزز در  ر رود بهلگزرد دسزتگیر  ر از تعقیب و 
 .  گردد می رسد و در همان مکان مدفون می و به شهادت

 :  دهد می خدماتی این مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار  درحال ساخت  حرم
   زایر سرا  درحال ساخت  مسجد
   دوی قر  الحسنه ن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم  گلی خشتی  گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   نهآبدارخا    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
 امامزاده زیدبن ابراهیم موسی بجد

 

 

 فیاییجغراموقعیت 
طزول  ه درکزباشزد  مزی بیرجنزدشهرسزتان  مرکززیبخزش  بزاقراناین روستا تزابع دهسزتان  
و  شزمالی قزهیدق 50و  درجزه 32 فیزاییو عزر  جغرا شرقی قهیدق 20درجه و  59 فیاییجغرا

ی لززومتریک 5و در  دشزتیت آن یززا واقزع شززده اسزت. موقعیززاز سزطح دری متززر1580در ارتفزاع 
کنار ایزن روسزتا _ جاده آسفالته بیرجند قرار دارد. بیرجند شری جنوب  گزذرد. مزی زاهدان از 

که نام اولیه آن بر  بوده باشد.  می برخی احتمال  دهند 
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 روستا ۀپیشین

کززه یکززی از برجسززته تززرین شخصززیت کهززن و تززاریخی  مززدفون در های  بجززد روسززتایی اسززت 
یززدبن ابززراهیم کززه عززالوه بززر افتخززار شززهادت مززی موسززی الکززاظمبن  بجززد ز وابسززتگی ، باشززد 

گروهززی از بعضززی از منززاب تنییززداسززت. بززه  ؟لص؟ایشززان بززه خانززدان پیززامبر اسززالم ع تززاریخی 
مبززارزان مسززلمان در قززرون اولیززه اسززالمی در نبززرد بززا عوامززل حکومززت عباسززی در بجززد بززه 

گورسززتان بززه خززاک اند  هشززهادت رسززید و  ززر از آن پیکززر شززهدا توسززر اهززالی بجززد در ایززن 
ید احتماوو سپرده شده است.  گروه بوده است. بن  سلطان ز  ابراهیم از همین 

 در اعززالی قریززه بجززد»: نویسززد مززی در ایززن خصززو  زار نامززهکتززاب مززحسززامی واعززظ در 
که ازگروه مبارزان و یاران الحامد علوی دانسته  «.[است]مزاری است 

شزهدای ۀ واقعزآورده است درباره  کتاب بهارستاندر  تاریخ حسامیآنچه آیتی به نقل از 
 :  بیان داشته عیناو چنین است هجری400درحدود  باقرّیه

گروهزززی از  الطزززایع هلل عبزززدالکریم عباسزززی در دوران خالفزززت الحامزززد هلل علزززوی بزززا 
که  از یهرب به ری و از آنجا به خراسزان  بودندبه باقرّیه معروف مردمان خاندان خود 

گردید]آمززده و در بعضززی از نززواحی خراسززان  کززه بززه [نززدمتززوّطن  . چنززدی نگذشززت 
 کردند.  خرو  عباس بنی طمع تنسیر دولتی علوی و بر انداختن اساس دولت

که، رسید «طایع هلل» این خبر به چون بزود و ملقزب  «القزادر بزاهلل» بزه  سرش احمد را 
 فزراهم آورده و لشکری بفرمود، کرد می در آن زمان بر خراسان و ماوراء الّنهر حکومت

آن  بزززر سزززر انبزززوه فزززراهم نمزززود و سززپاهیبزززاهلل القادربززه دفزززع آن طایفزززه قیزززام نماینزززد. 
 و بزا اهزلروی به هزیمت نهادنزد ، هلل تاب مقاومت نیاورده الحامد جماعت رفت.

کوه کنززدههززا  بیابان وهززا  و عیززال و رجززال در  القززادر بززاهلل بززه تعقیززب آنززان  شززدند. پرا
کززه در پززی ایشززان پرداخززت و  کززرد  کجززا بززر رفتززهسززپاه را امززر  بنززد آنززان دسززت یا و هززر 

 به قتل برسانند. همگی را ازکوچک و بزرگ
کوهباوخره قضا و ق  و در نزدیکزی چنشزتکشزانید قهسزتان هزای  در الهی آنان را به 
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کزوه  مزی  ناهنده شدند. همه روزه با سپاهیان عباسی مقاتلت کردنزد و شزب بزدان 
 «عبزدالجلیل» و «قاسزم» و دو فرزنزدش« سزید حامزد» در این جزدال گشتند. می باز

 به شهادت رسیدند. 
که لقبش گردیدآن ق و قائدبود  «نقیب» سّید محمد  شدگان را در غار نهاد  کشته وم 

گل  و در آن  .پوشاندغار را با سنگ و 
بززه ، (شززهداد) را بززا سززّید نا ززر از راه خززور و خبززی  هززااطفززال و زنسززّید محمززد 

کزه ، خبزردار شزدندوقتزی  القزادر . سزپاهیانفرسزتادعربسزتان خوزستان و از آنجا به 
گذشته بودند. آنان از منطقه  ی خبی  

کزز گززروه الحامززدافززرادی   «چنشززت»هززای  اطززراف کوههززای  از دّره، بززاقی مانززده بودنززد ه از 
کزززه زخم گرفتنزززد.گروهی از یزززاران الحامزززد  گزززران هزززای  بیزززرون آمدنزززد و راه فزززرار در پزززیش 

کززه سززپاه عباسززی بززه تعقیززب ) بززه سززپهرود گززذار ایشززان، برداشززته بودنززد اسززفهرود( افتززاد 
عمیقزی برداشزته بودنزد هزای  د الحامزد هلل زخمسپاهیان اندک الحامد هلل پرداختند. افرا
گریززز بززه قریززه بجززد رسززیدند ]و[ ، و خسززتگی راه امززان شززان را بریززده بززود در حززال جنززگ و 

اّمززا سززپاهیان عباسززی بززه تعقیبشززان ، بززرای حفززظ جززان شززان بززه قنززات بجززد  نززاه بردنززد
کزه سزپ اهیان عباسزی پرداخته و تعدادی از این بزرگواران را قتزل عزام کردنزد.  زر از ایزن 

بیزرون آورده بزه هزا  مردمان آن سرزمین اجسادک کشته شدگان را از چاه، را ترک نمودندآنجا 
 خاک سپردند.



 
گازار  امامزاده سلطان قریش 

 

 

  فیاییجغراموقعیت 
ه در طززول کززباشززد  مززی ایززن روسززتا تززابع دهسززتان شززاخنات بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد

قزه شزمالی و در یدق 18و  درجزه 33 فیزاییشزرقی و عزر  جغرا دقیقزه 25درجه و  59 فیاییجغرا
کوهسززتانی ویززا واقززع شززده اسززت. موقعیززاز سززطح دری متززر1860 ارتفززاع ی لززومتریک 80در  ت آن 

گزازار بزه بویزک  2شمال بیرجند قرار دارد. مزار در  کنزار جزاده آسزفالته  کیلومتری جنوب روستا در 
گرفته است. این روستا در سرشماری س  نفر جمعیت داشت.  600حدود  1390ال قرار 
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 معرفی امامزاده
کوشک نیز معروف است. داخل مزار در معرفی ایشان چنزین  امامزاده قریش در محل به مزار 

 :  شود می مطلبی دیده
یززد فرزنزد امزام سززجاده.ی  125در سزال  کزرد و بززه  بنزی علیزه ؟ع؟جنزاب ز امیززه قیزام 

ید فرزندش شهادت رسید یحیی نوه امام سجاد به جهت امزر بزه .  ر از شهادت ز
کزرد و در شزهر جورجزان گرگزان فعلزی( در  زحنه ) معروف و دفزع ظلزم امویزان قیزام 

کنززده شززدند واز جملززه  آنهززا جنززگ بززا امویززان بززه شززهادت رسززید و لشززکریانش پرا
رحزل اقامزت  گزازار() در محل قریه جزازار مدینهت به عسلطان قریش در حین مراج

در همین مکان دار دنیا را  داشت و ازدوا  نمود و سرانجام و مدتی سکونت افکند
گردیزد. مورخزان ایشزان را منتسزب بزه امزام سزجادگفت وداع  دانسزته  ؟ع؟و مدفون 

براین ایشزان را از سزرداران سزپاه بنزا ذکر نگردیزده اسزت. حاو وولی سلسله ایشان مشر
  دانند. می ؟ع؟الحسینبن  زیدبن علیبن  یحیی



 

 سروده شعرای محلی  سلطان قریش در
 

 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهخدماتی این  _ از امکانات رفاهی کزا  در ایزن  100تزوان بزه حزدود  مزی ز ا زله درخزت 

کززه بززه شززیوه غرقززابی از طریززپ مخزززن  کززرد  چشززمه  چهززارشززود.  مززی آبیززاریبتنززی محززل اشززاره 
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 .ز تپزه قزرار دارد. آشزپزخانه داردمتر بر فزرا 3در  2سرویر بهداشتی دارد. مخزن بتنی با ابعاد 
. تمزام سزاخت و سزازها و امکانزات موجزود ها مختصر وسایل  زذیرایی داردزایرسراهریک از 

 د.ندارای  هموقوف و توسر خیرین اهدا شده است
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این ز

 ندارد وضیحاتدارد/ ت امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات

 متر مربع  50 حرم
   انبار  حرم دارد. 

   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   ممنزل خاد   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
 کشتارگاه

  آشپزخانه   
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
 سید اسحاق القورر یامامامزاده سید افضل و 

 

 
 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طززول کززباشززد  مززی بیرجنززدشهرسززتان  مرکزززیبخززش  القززورات ایززن روسززتا تززابع دهسززتان 

 قزززه و در ارتفزززاعیدق 5و  درجزززه 33 فیزززاییو عزززر  جغرا دقیقزززه 21درجزززه و  59 فیزززاییجغرا
شزمال ی لزومتریک 30و در  کوهستانی ت آنیا واقع شده است. موقعیاز سطح دری متر1970

 نفر جمعیت دارد.  125خانوار تعداد  58این روستا با دارد. قرار  بیرجند
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 امامزادهمعرفی 
 

 
 

کززه بززه نقززل از  یارتگززاه تززابلویی نصززب شززده اسززت  آیتززی مزززار را  بهارسززتان کتززابدر محززل ز
 : کند می گونه معرفی این

ور امیزر شزاه فزهذا مرقد حضرت سعادت و رفعت  ناه المرحزوم المبزرور و المشزکور المغ
 .  679رمضان المبارک سنه  ابن امیر شاه افضل توفی رابع عشر شهر اسحای 

امیر سید اسحپ و امیر سید افضل دو تن از سادات رضزویه و از اعقزاب  امامزادگان
کززه در مزرعززه سززاقی مززدفون اسززت و از یززک  ؟هر؟سززید تززا  الملززه و الززدین العراقززی

 باشند.  می خاندان
کززابر و اعزززاظم وویززت قهسزززتان  القززور اقامزززت و ةخززانواده مززذکور در قریززز در سززلک ا

ج بازداشززته و در یمنسززلک بززوده و پیوسززته در نعمززت و دولززت بززر روی اربززاب حززوا
  اند. هعشری اهتمام داشت ابنی نوازش اهل علم و فضل و مروجین مذهب شیعه 
ی رفیع واقزع اسزت و الزواح بززرگ تلّ  مقبره این سادات عالی درجات در قریه القور بر

 ود طغری و بلث منقوش است در آن مقبره وجود دارد. که به خط
که در شجر سادات رضوی معصزوم آبزاد ۀ سلسله نسب تا  الدین عراقی به طوری 
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امیزززر بن  السیدشرفشزززاهبن  سزززید تزززا  الزززدین هزززو: تقزززاب اسزززت بزززدین قزززرار اسزززت
محمزززد اوعزززر  ابزززن بن  احمزززدبن  السزززید احمزززدبن موسزززیبن  نا زززربن  سزززیدعلی

_ موسزی الرضزابن  جعفر محمدبن اومزام علزی بیاومام ابن  لمبرقعموسی ابن  احمد
 (226_ 227: 1371، آیتی) . لوات اهلل علیه

 ابن حسام خوسفی  ۀزیارتگاه در سرود
 :  سراید می گونه در مدح این سادات عالی درجات اینحسامی واعظ 

گدددددد یی ـآ ـیددددددن مددددددیآ و ـآ مددددددردم   اددددده 
 ـراددددددددددددددددددددددددد  ـآ ن ا کدددددددددددددددددددددددددان د ر دـر

 ج  ددددددددددان  ددددددددددرهاـدددددددددددـب ـر  ددددددددددا ـ
 اددددد  بگکددددداد ـ دددددهر ـدددددخا بددددددر وددددد د
  سدددددد  فیددددددق اددددددر   دددددده طدددددداج شدددددده
 ـدددددد م  ادددددد   یدددددددان بددددددا  باکدددددد 
گرشددددددد  ـآ وادددددددان و و دددددددان گدددددددر ـو   ـ
 ـمیدددددددر ـ  دددددددا نن ـدددددددیو  ددددددد   اـددددددد ه
 بیددددددددا ـی  سددددددددیی ـدددددددددر  یددددددددز  یددددددددز 
 شسدددددام  ـدددددخن بدددددر د دددددا  ددددد ی  دددددن

 

 ـش ـدددددددیار ـدددددددخا  وشدددددددن ـآ ـ جدددددددی 
 بدددددده ـ جددددددی مددددددر ـیددددددن مددددددیآ پر دددددد ر دـر

 ـدد   ادد  ـ جددی دره یخدد  د  دده م 
  کدددددددددا ود شددددددددده  اـددددددددد  آ ددددددددده   ود
  ددددددده  دددددددا  در میدددددددر ــدددددددداج شددددددده
 بددددددرنن  یبدددددد  الددددددا     ددددددر ـرشدددددد 
 باا دددددددددددددددداد  یآ دددددددددددددددده ـو ودددددددددددددددداودـن

 ـو بددددددددا  دوردددددددد  شدددددددده نرــدددددددد ه  ددددددددز
 اددددد  ـ ددددد ج ـو مکددددد  بیدددددزـددددد م  

گ ی ـ یدددددددی   دددددددا  ددددددد ی  دددددددن  د دددددددا
 

 (226: 1371، آیتی)
کززه ایشززان بززرادر سززید تززا  الززدین علززی  واقززع در روسززتای سززاقی مززردم محززل هززم معتقدنززد 

متزر و بزا  متزر و عزر  نزیم 2مستطیلی به طول  باشد. سنگ لوح ایشان به  ورت مکعب می
کززه بززر روی سززنگ آیززات قززرآن و اشززعاری بززه خززر طغززری و بلززث نوشززته  ارتفزاع نززیم متززر اسززت 

 شده است. 
کنززار چشززمه معززروف بززه چشززمه  همچنززین زیارتگززاه دیگززری هززم در سززمت غززرب آبززادی در 

 شود. این زیارتگاه به  ورت یک چهزار دیزواری بزدون سزقف اسزت و قبزری دیزده می دیدهدرگل 
که نام فرد بر روی آن نقش بسته است.  می دیدهای  هشود و سنگ لوح دو تکه شد نمی  شود 
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
کزه در  مزی خزدماتی _ این زیارتگاه فاقد هرگونه امکانات رفاهی ای  هدرباشزد. موقعیزت مکزانی آن 
گرفته است در ایام بهار و  گردشگرانی را به سوی خودها شب سرسبز قرار   کشاند.  می ی جمعه 

یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
 چشمهگل جعفربن  امامزاده ابراهیم موسی

 

  فیاییجغراموقعیت 
طززول ه در کززباشززد  مززی بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد، ایززن روسززتا تززابع دهسززتان فشززارود

شزمالی  دقیقزه 6و  درجزه 33 فیزاییشزرقی و عزر  جغرا دقیقزه 57و  درجه 58 فیاییجغرا
کثززرت و فراوانززی چشززمه گرفتززه از  کززه در  مززیهایی  واقززع شززده اسززت. نززام ایززن روسززتا بززر  باشززد 

گیری روستا شده است. ها  محل وجود دارد و همین چشمه گله چشمه نزام دو باعث شکل 
گلزه چشزمه سزفلی گلزه چشزمههای  آبادی به نام گلزه چشزمه سزفلی غیزر  مزی علیزا و  باشزد. 

کن بزا  کزه دارای دو خزانوار سزا گلزه چشزمه علیزا  کنزار قبرسزتان  نفزر 7مسکونی بوده و مزار در 
کیلزومتر آسزفالته و  30بیرجنزد بزه طزول  _ باشد قرار دارد. مسیر ارتبزاطی شوشزود می جمعیت

گله چشمه به طول  کی20از شوشود تا    باشد. می کیلومتر خا

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهاین   . باشد می فاقد هرگونه امکانات ز

 :  دهد می این مزار را نشان خدماتی _ ذیل امکانات رفاهی جدول
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

 شبستان
  ایگاه مقاومت بسیج    
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   هآشپزخان   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 
 مجتمع فرهنگی مذهبی رزگ 

 

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طززول کززباشززد  مززی ایززن روسززتا تززابع دهسززتان بززاقران بخززش مرکزززی شهرسززتان بیرجنززد

قزه شزمالی و یدق 48درجه و  32 فیاییرقی و عر  جغراقه شیدق 15درجه و  59 فیاییجغرا
کوهسززززتانی و در یززززا واقززززع شززززده اسززززت. موقعیززززاز سززززطح دری متززززر1810در ارتفززززاع   11ت آن 

کززوه بززاقران قززرار دارد. شززغل اهززالی ایززن روسززتا ی لززومتریک جنززوب شززرقی بیرجنززد در رشززته 
  باشد. می فرش بافی و خدمات به زایران، دامداری، باغداری

 مجتمعمعرفی 
کزاظم ۀعام  ؟ع؟مردم ایزن محزل را قزدمگاه و  ناهگزاه منتسزب بزه سزید بزاقر از فرزنزدان امزام 
که  می گریزز ایشان دانند. آنها بر این باورند  از تزرس عوامزل حکومزت عباسزی در  در تعقیب و 

گرفته و به شهادت رسیده است.   این محل  ناه 
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
گردشزززگریروسزززتای رزگ از جملزززه روسززز باشزززد و از  مزززی شهرسزززتان بیرجنزززد تاهای هزززدف 

کهنسزززال ها،  خورداراسزززت. منظزززره  لکزززانی خانزززهخزززوبی برهای  جزززذابیت درخزززت بززززرگ و 
کزه  5/1متر بزا عمزپ 10در 20در ابعاد  زیبایی استخر، در جوار مزارچنار مخززن نگهزداری متزر 

گاه جریززان یافتززه و از زیززر قززدم آب چشززمه .باشززد مززی روسززتا اهززالی بززه آب چشززمه و متعلززپ
 شود.  می ذخیره جهت آبیاری دراستخر

 :  دهد می خدماتی این مجتمع فرهنگی مذهبی را نشان_  جدول ذیل امکانات رفاهی
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   زایر سرا   مسجد  مترمربع  12 انبار   حرم

   دوی قر  الحسنه ن  متعلپ به روستا حسینیه
   سالن اجتماعات   روای   مجتمع فرهنگی   ایوان

   گلزار شهدا    حن وحیاد    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
  متعلپ به روستا  سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه  متعلپ به روستا کشتارگاه  مترمربع 6 ارخانهآبد    ارکینگ  شخصی دو مورد  فروشگاه   کتابخانه
   گاز طبیعی  چشمه روستا آب شرب
  05612221915 تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 شهرستان خوسف





 

 

 

 آشنایی با شهرستان خوسف
 

  فیاییاوضاع جغرا
طزززول  دقیقزززه 25و  درجززه 59تزززا  دقیقززه 57و  درجزززه 57 فیزززاییایززن شهرسزززتان درموقعیززت جغرا

شززهر اسززت.  گرفتززه دقیقززه عززر  شززمالی قززرار 15و درجززه  33 تززا دقیقززه 20و  درجززه 31و شززرقی 
باشزد. شهرسزتان خوسزف بزا  مزی کیلومتری جنوب بیرجنزد 35 در، مرکز این شهرستان، خوسف
 و سربیشزه  هزای از شزری بزه شهرسزتان، لومترمربع وسعت از شمال به شهرستان بیرجنزدکی 16029

سززرایان محززدود شهرسززتان غززرب بززه  از کرمززان وجنززوب غززرب بززه اسززتان  از جنززوب و، نهبنززدان
ته داشززز نفززر جمعیزززت29486حزززدود  1390 اسززاس سرشزززماری سززال اسززت. ایزززن شهرسززتان بزززر

 5و  محمدشززهر خوسززف و دو شززهر، بخززش مرکزززی و مززاژان اسززت. شهرسززتان خوسززف دارای دو
 باشد.  می زری قلعه براکوه و، ماژان، خور، خوسفهای  نامه دهستان ب

 تاریخی  ۀپیشین
گزززواه با مزززی شزززهرهای قزززدیمی خراسزززان جنزززوبی خوسزززف از شزززد تزززاریخ منطقزززه خوسزززف بزززه 

حزدود معلوم نویسزنده نزا دوره اشزکانیان هزم برسزد. تواند تا می کال جنگالهای  نگاره سنگ
کرانزه بیابزان »: نویسد می هجری قمری 372در سال  العالم خور و خسب دو شهری است بزر 

کاریز است.  (91: 1362، حدود العالم) «و آب ایشان از 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 منابع

 .  1345، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران،  ورة اور ابن حوقل،  -
کل آمارواطالعزات، سزالنامه استانداری خراسان جنوبی، معاونت برنامه ریزی، - های  اداره 

 آماری.
، تحقیزززپ محمزززدجابر عبزززدالعال مسزززالک و الممالزززکا زززطخری، ابزززراهیم بزززن محمزززد،  -

یة العربیة المتحدة،   .1381الحسینی، دارالقلم، الجمهور
کویربهنیا، محمدرضا،   -  .1381، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، بیرجند نگین 
کن مززذهبی ایززران فرهنززگ آبادی ززا لی یزززدی، محمدحسززین،  - ، انتشززارات آسززتان هززا وامززا

 .1367قدس رضوی، مشهد، 
کوشزش نجیزب مایزل هزروی، ربزع هزراتحافظ ابرو )شهاب الدین عبداهلل خوافی(، ) - ( بزه 

 .1349بنیادفرهنگ ایران، تهران، 
کوشزززش دکترمنزززوچهرحزززدود العزززالم مزززن المشزززری الزززی المغزززرب - سزززتوده، انتشزززارات  ، بزززه 

 .  1340دانشگاه تهران، تهران، 
ینزززی، حمزززداهلل،  - کوشزززش محمزززد دبیزززر سزززیاقی، ناشزززر 3  نزهزززة القلزززوبمسززتوفی قزو ، بززه 

 .  1336کتابخانه طهوری، تهران، 
   قمری. 1399، داراحیاء الترا  العربی، بیروت، معجم البلدانیاقوت حموی،  -
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 نصرآبادم امامزاده سید ابو القاس

 

 
 

  فیاییموقعیت جغرا
دقیقزه طزول شزرقی  52و درجزه  58خوسزف در  روستای نصرآباد از توابع بخش مرکززی شهرسزتان

دارد. راه ارتبززاطی بززه  غربززی شززهر خوسززف قززرار مالدقیقززه عززر  شززمالی در شزز 57و درجززه  32و 
 است.  شدهکیلومتری شمال خوسف برقرار  3 ۀآسفالته در فا ل ۀزیارتگاه از طریپ جاد

 معرفی امامزاده
کاظمبن  سید ابوالقاسم از نسل هارون سزید محمزد نزام  جزد اعزالی او و باشد می ؟ع؟موسی 

 سزر عموهزای او در سزاوه و قزم از  قائد الجندی( رهبر جیوش و فرمانده سربازان بزود.) داشت
کثیززری از بسززتگان وی در شززهرهای فززوی موقعیززت ممتززازی برخززوردار کر الززذ بودنززد و جمززع 

 باشند. می دارای بقعه و آرامگاه
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تهزذیب ، ةالمبارکه فی انساب الطالبی مالشجر، سرا  اونساببه استناد برخی منابع همچون 
امام فخر رازی از سزکونت ، طالب ابی المعقبول من آل، الوافی المشجر، اوعقاب ةاونساب و نهای

دهزد.  مزی نزدیکزی دامغزان خبزرهزارون در بن  محمزدبن احمزدبن  و شهادت سید علی ابوالحسن
و برخززی از  عهززده داشززتکززه قضززاوت شززهر مدینززه را بر اهلل جعفززرنززام ابززو عبززده او بززرادری داشززت بزز

جزد امزامزاده  فرزندان او در قائن سکونت داشتند. برادر دیگر ش سزید احمزد از علمزای نیشزابور و
سززبب کززه بززه  عیل شززدجززا  ززاحب فرزنززدی بززه نززام سززید اسززما باشززد. او در همززان مززی ابززو القاسززم

گیلکی مشهور شد. او گیلکی به اسماعیل  نزام سزید محمزود ه دارای فرزندی ب سکونت در طبر 
گذاشززت. از خزز سززید ابوالقاسززمبززه نززام  شززد. سززید محمززود فرزنززد دانشززمندی سززید ود بززه یادگززار 

کزه از او سزید ابزو القاسزم ع یالقاسم فرزندرون  سر امامزاده ابوها لزی بزه بزه نزام سزید نصزیر داشزت 
کززه بزه شززاه قاسزم انززوار مشزهور و هجززری قمزری رحلززت  560در تربززت جزام حززدود سزال  وجزود آمزد 

 ةتهزذیب اونسزاب و نهایز، 114: ةفزی انسزاب الطالبیز ةالمبارکز مالشزجر، 92: سرا  اونسزاب) نموده است.
 (271_ 272: طالب المعقبول من آل ابی ؛142   3  ، الوافی المشجر، 165: اوعقاب
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 ؟ع؟نامه امامزاده ابوالقاسم شجره
 ؟ع؟امام موسی الكاظم

 
 د         الحسن        اسحاق        حمزهیمحمد العابد        جعفر         ز ل      عبداهللیاالمام علی الرضا؟ع؟    اسماع       م یابراه     العباس

 م. ری     نه   یم. مد   نه   یم. مد            نه یمدم.           راز    یشم.       نهیمدم.           مصر م.                مشهد             .م        المرتضی    کوفهم. 

 هارون
 

 موسی                                       هارون  محمد
 بیاحمد ابوالخط

 
 ل               جعفریاسماع       موسی        عبداهلل  نیحس حسن علی احمد

 

 ریمحمد الم
 کان بقم

 
 نیالحس               جعفر دقاق                    حسن  لیاسماع

 موسی االصغر
 

 ابومحمد حسن
کثر اوالده بمشهد طوس یالقائد الجند  بقم و ا

 
 ابوالحسن علی   محسن         احمد              وعبداهللجعفر اب

 حدود دامغان یالمقتول ف                              راز و بعضیانتقل الی ش، نهیقاضی مد      
کا علی بطوسیام                                            شابوریعقبه ببلد قائن من مضافات بن        ر 

کیاسماع  لكییل 
ک: لیق  سكییاحمد 

 

 محمود
 

  امامزاده ابوالقاسم
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 اسززتناد منززابع فززوی الززذکر شززجره نززام امززامزاده سززید ابززو القاسززم نصززر آبززاد بززه شززرح ذیززل هبزز
 :  باشد می

گیلکزیبن  محمزودبن  ابوالقاسم موسزی بن  ابزو محمزد حسزنبن  احمزدبن  اسزماعیل 
  ؟ع؟جعفربن  موسیبن  هارونبن  او غربن محمداومیربن احمد ابوالخطیب

  زیارتگاهپیدایش 
کزه بزین علویزان واسزت که سینه بزه سزینه منتقزل شزده ی های قول بنا به نقل  در طزی جنگزی 

افتزد. علویزان  مزی اتفزای در ناحیزه بلنجیزر احتمزاوو کزه  نظامیان فرمزانروای منطقزه خوسزفرود
بزه سزوی شزهر  کزه فرمانزده علویزان بزود بزه عنزوان تحفزهرا ابوالقاسزم سزر  خورند و می شکست
کزه امیزر خوسزفرود  مزی رسند به آنهزا خبزر می وقتی به آبادی نصرآباد .آورند می خوسف دهنزد 

  .مرده است
کزه همزین محزل سزقاخانه  سزید ابوالقاسزم آنها سر یارتگزاهرا بزه بزاتالقی   باشزد پزرت مزی ز

دهنزد تزا در زیزر لجزن  مزی روی آن قرار بوسند بر می که امروزه مردمرا کنند و همین سنگی  می
 مدفون شود. 

 از علما و اهالی به محزل مراجعزهای  هشوند. عد می خبروقتی مردم خوسف از موضوع با 
کرده و بر باوی تپه دفن، نموده یارتگزاهی ها  این محل سال کنند و می سر را پیدا  به  زورت ز

مرحوم آیتی از قول فاضل حسامی واعظ مورخ قرن نهم هجری ایزن  ماند. می ناشناخته باقی
 :  نویسد می گونه

کز کزه در ّجزهمت ه مزردی شزب زنزده دار واز موونا شمر الزدین مقزری  د بزود شزنیدم 
کرده بودنزد ومزردم  زمان سابپ در نصرآباد درختی بود ودر  ای درخت علمی نصب 

یارت آن درخت  کردنزد و مزراد مزی رفتند وبا قرائت نماز طلزب حاجزت می مرتباو به ز
یزززارت مزززی  گرفتنزززد. بنزززا بزززراین پزززیش از یزززافتن سزززر مبزززارک مزززردم محزززل آن علزززم را ز
که یکی از  لحای منطقه یم بینزد  مزی حضزرت سزلطان را در خزواب کردند تا این 

از هیبزت  او« شزود. می ای فالن بر جانب قبلۀ درخت سر ما فرسوده»: که به او فرمود
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که دیده و شنیده برای مزردم خوسزف  می این خطاب از خواب بیدار شود و آنچه را 
کند. تعدادی از بزرگان خوسف به اتفای   به آن محزل موونا احمدبن حسامتعریف 

از حفززر زمززین سززری بززا خززر سززبز وگیسززوی  کننززد  ززر مززی رونززد و زمززین را حفززر مززی
  یابند. می مشکین تر وتازه به خون آلوده

حسام خوسفی سزرمبارک را در زیزر درخزت بن  به دستور شیخ شمر الدین  سر موونا احمد
کردند. گون پیکر ایشان د) دفن  گونا در سزال  (باشزد. مزی «دهزن رود» ر روسزتایبنا به روایات 

 آن سزاخت و از مزرعزۀ نصزرآباد دو الزدین سزاختمانی بزر و ةهجری قمزری امیزر نظزام الملز 900
یارتگاه نمود وسپر خو شبانه کمالی دو شزبانهروز آب و زمین وقف ز روز  اجه سلطان محمد 

کززرد و انززدکی کززه گززر دی روز بعززد شززیخ محمززد خززوری نیززز دو شززبانه دیگززر وقززف  وقززف نمززود 
گردیزززد. مجموعزززاو شزززش شزززبانه یارتگزززاه  نخسزززتین خزززادم  روز از ایزززن مزرعزززۀ نصزززرآباد وقزززف ز

یارتگاه یارتگزاهحسن مداح بود و ر از وی درویش علی به اقامت و مجزاورت بابا ز سزرافراز  ز
 .است هگردید

 زیارتگاهساختمان 
یارتگاه در سال  همان که بیان شد اولین ساختمان ز امیزر نظزام  قمری توسرهجری  900گونه 
روز آب و زمزززین را وقزززف  شزززبانه نصزززرآباد دوۀ از مزرعززز ایشزززان ین احزززدا  شزززد والزززّد  و ةالمّلززز

یارتگاه نمود.   ز

 یادکرد امامزاده در سروده شاعران محلی 
 : باشد می کتیبه ۀاین بیت بر بقع

 م  سم ـآ دودمان  اظی ــ        اه نن  ار   سم ب ـرواـی ــ 
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 :  در مدح ایشان ابیات زیر را سروده است بهارستان ی درمرحوم آیت
د  ومددرـد ی دوـد  م  دم ــ ـ بده د ـ   ـگدر  د  ر
 آبددددی م ددددا  در ـیددددن نـدددد ان  دددده  وضدددد ـو

  آد  بددددددا   وددددددیی  سددددددیی  وضدددددد  ـو مدددددد 
 ـمدددددددددامزـدۀ  دددددددددار   سدددددددددم ـب ـرواـدددددددددی
 شددددددییا م ـدددددد ی وـآ د ددددددات ن  رـدددددد  
یدددددددددارت ن  رـدددددددد    دددددددددن ـمدددددددددی آ  بیددددددددا  

ـ نی دد   ددر  گ دد  ادده  دد ش م درـیددن باکدد ـ 
 

 بیددا بددده ش دددرت بدداو ـرادددرـد   دددرنباد 

 دّدددده مددددرـد ود  ـآ ب دددده بددددی   دددده نآـد
   ی   ددداده گکددد د   ددداآن و ددد  د ی بددد

 ـمجددددددداد  یگا دددددده در  ادددددددین ـآ ـدددددد ر
 ّدددداد مدددد ه   دریددددا ـّددددا ـددددوادت رندددداال 

گددر بدده   آ مودداد دد  اکددی شدد ا  ـ     رــ
یدددداد م دددداد نن   دددده  ود  ادددده دوـدددد ان ـ 

 

 (140 _ 141: 1371، آیتی)
 :  زبان عربی سروده است این قصیده شیوا را به ؟ع؟آیتی در مدح امامزاده ابو القاسم همچنین

 وره     ـ    ه
 ـفمجدددددددددداد ب دددددددددد  یددددددددددا ن  ـشادددددددددده یددددددددددا

دددددددددددرـ مدددددددددددن دوشدددددددددددة    یدددددددددددة  یدددددددددددا ش ال
 ـمسددددددددددد  ـما دددددددددددا ر سددددددددددداا   ج مادددددددددددا
ددددددداا  یدددددددر م اسدددددددا  وشدددددددو بنی  ددددددد  ـر ال
ین ـ دددددددره شدددددددیوة  ـشدددددددیا نی  ددددددد  ـردددددددهال

 ظ ادددددددةومددددددده ـّ دددددددهی  ب ددددددد ر ی  ددددددد  
ـدددددددد   بنددددددددی ی صدددددددد  واددددددددرةت    ددددددددان ـررال
دددددداا ـراواّدددددده  ددددددینی  مدددددده ـ  ددددددا ـر ال
وـ بندددددددی  ددددددد  ـدددددددا اا وو ارادددددددا  شدددددددردال
ددددددا وددددددیی  دددددد   ددددددیب   رددددددی یو  ددددددر  اال
دددددددداا ـذـ مددددددددا شددددددددایو   مددددددددا  ددددددددرر   ال

 بی وشسدددددن مودددددادطددددد بی رندددددی طددددد  
    یددددددددددددددددددددددة ـف وـ  وـفوسدددددددددددددددددددددداد
  بنددددددددددددی ـمددددددددددددان ـفر   افو دددددددددددداد
  ب د دددددددی  دددددددد  ـفر   یددددددددر بدددددددد د
 و  یددددده ی  دددددد  ـردکددددددر  یددددددر   دددددداد
  دددددددددیال ـرددددددددد  ی ورنددددددددداال مددددددددد ه  ّددددددددداد
نی  دددددددد  ـراسدددددددد این ی دددددددداد   بددددددددد ال
 ورنددددددددددددددددی نردددددددددددددددده م جزـرایودددددددددددددددداد
 ظ ادددددددددددددددات و روال ـفر  بارارصددددددددددددددداد
 مدددددا مددددده ـصددددداو ـروددددد ه  ددددد  بادددددهـد

یددددددددددددددداد صدددددددددددددددخرـت و ـددددددددددددددد یا ات ون    
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   دددددددددا ـرا دددددددددابر مددددددددد نی وشدددددددددهی نی
ددددددددات  دددددددد  ـ  ددددددددابنی  بدددددددداو مددددددددن ـرج ال
 ن ددددددددددددا ی ـر  ددددددددددددا ـ ردددددددددددده بدنادددددددددددده
 مددددددن یدددددددفت ّدددددددرـ ـر ددددددداو  ددددددداآ ب وادددددددة

 

 رددددددددددد ف  دددددددددددی ف  دددددددددددا ر  ددددددددددد ـد
دددددددددددداد ضدددددددددددد ـن ر   ال  مدددددددددددده  دددددددددددد   ـررال
ددددددددداد  و ـصدددددددددابنی ضدددددددددرال مدددددددددن ـردسال
 و ـدددددددددددددددوادة و  رـمدددددددددددددددة و رشددددددددددددددداد

 

 نصر آباد زیارتگاهموقوفات 
 نام واقف آدرس رقبه نوع رقبه ردیف
 محمد حسینی قنات شیرین نصر آباد شش فنجان آب واراضی 1
 حسن علی نیا نصر آباد یک قطعه زمین مزروعی 2
  قنات خرمک هجده فنجان آب واراضی 3
  شاهزیله دو قطعه زمین 4
  طاحونه علیای نصر آباد هفتاد من آرد 5
 عید محمد بارانی نصر آباد یک باب منزل 6
 پری اکبری نصر آباد یک قطعه زمین جهت زایرسرا 7
 وربه مرحوم محمد چو انی نصر آباد یک قطعه زمین جهت زایرسرا 8

کربالیی محمد تقی قلی زاده  نصر آباد ه زمین مزروعییک قطع 9
 و همسرش

 غالمرضا قلی زاده نصر آباد یک قطعه زمین جهت زایرسرا 10
  طاحونه علیای نصرآباد من آرد 70 11

 

 خدماتی _ امکانات رفاهی  
یارتگززاهایززن   بززا  زایرسززرا 9باشززد. از آن جملززه تعززداد  مززی از امکانززات نسززبتاو خززوبی برخززوردار ز

ه در یحسززین، چشززمه مردانززه 4چشززمه زنانززه و  4سززرویر بهداشززتی بززه تعززداد، امکانززات وزم
کززه قززبالو ، فضززای سززبز، حززال سززاخت در دو طبقززه از طریززپ چززاهی آب مززورد نیززاز  سززقاخانه 

کشززی آب  مززی تززنمینای  هتوسززر چشززم کنززد و امززروزه بززه علززت خشززک شززدن از طریززپ لولززه 
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 .  شود می روستا تنمین
یارتگاه را نشانجدول ذیل ام  :  دهد می کانات موجود این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا   وحیاد  حن

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

 میدانی نگارندگاناطالعات : منخذ
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 منابع
، ، مشزهددانشزگاه فردوسزی، نزاتیخ و تزراجم رجزال قایبهارسزتان در تزار ،نیمحمد حسز، یتیآ -

1371. 
 .114  تا،  جا، بی نا، بی بی، الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة؟؟؟،  -
 .142  تا،  جا، بی نا، بی بی ،3   ،الوافی المشجر؟؟؟،   -
 .272_ 271  تا،  جا، بی نا، بی بی ،المعقبول من آل ابی طالب؟؟؟،    -
کوشززش احمززد احمززدی ، وان محمززدبن حسزامیززد، یابزن حسززام خوسززف - و محمززدتقی ، بززه 

   .1366جا،  بی ،سازمان حج و اوقاف، سالک
 .165  تا،  جا، بی نا، بی بی ،و نهایة اوعقاب تهذیب اونساب؟؟؟،   -
کشور انتشارات آسزتان های  و مکانها  فرهنگ آبادی، محمد حسن،  ا لی یزدی - مذهبی 

 .1367، مشهد، قدس رضوی
 ه شهرستان بیرجندیریپرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خ -
 .92  تا،  جا، بی نا، بی بی ،سرا  اونساب؟؟؟،  -
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 ن محلیامطلع



 

 

  ؟ع؟امامزاده شاه سلیمان علی
 

 
 

 فیاییموقعیت جغرا
یارتگاه بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف در  یدر دهسزتان قلعزه زر ؟ع؟یمان علزیشاه سزل ز
یزا  1700دقیقه در ارتفاع  27درجه و  32ر  دقیقه و ع 5درجه و  59طول  متر ی از سزطح در

یارتگززاهواقززع اسززت. ایززن  کززهی لززومتریک 75 در ز از طریززپ جززاده آسززفالته  خوسززف قززرار دارد 
 10آن آسززفالته و  کیلززومتر 65اسززت. از ایززن مسززافت   ززذیر گیززو امکززان _ خوسززف دولززت آبززاد

کی یارتگاه بر دامن .باشد می کیلومتر خا کو ۀز امتزداد  غربزی _ کزه بزا جهزت شزرقی ه شاهرشته 
دارای منزززاظر طبیعزززی و مززززارع و  کوهسزززتانی دلیزززل موقعیزززته قزززرار دارد. مززززار بزززاسزززت یافتزززه 
 باشد.  می سبزسر یاه  با 
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 شاه سلیمان زیارتگاهمسیرهای ارتباطی به 
کا ، دولت آباد، ماژان _ جاده خوسف .1  تقی آباد، رود 
 قی آبادت، سرچاه عماری، جاده خوسف .2
کبرآباد، جاده خوسف .3  تقی آباد، کاچو، کشوک  ایین، ا
 تقی آباد، کفتر میالن، زرخوان، ماهکان، مختاران _ جاده مود .4
یارتگاهجاده  .5 ، کفتزر مزیالن، چهکنزدماهکان، نزوزاد، عربخانزه، نصزرآباد، سزید علزی ز

 تقی آباد، شمر آباد
یارتگاه، جاده نهبندان .6  آبزاد شزمر آبزاد و تقزی، کفتر مزیالن، انزرخو، سید الحسین ز

  (40 _ 42 :1391، غو )

 زیارتگاه ۀپیشین
داننزد.مردم بزر ایزن  مزی ؟ع؟جعفربن  را از سادات باقریه و بعضی از احفادموسی برخی ایشان

که وی چون تحت تعقیب عمال خلفای عباسی قرار داشته و مسیر حرکزت ایشزان از  باورند 
کویر بوده گریز هریک را به سزویی هزدایت نمزوده اسزت عوبت را، طریپ  . ه و رنج تعقیب و 
گونه استاست آورده  بهارستانآنچه آیتی در   :  این 

زیارتگاه واقع است کزه بعضزی از بقزات و علمزای ، در یک فرسخی شادان در  ای کوه شاه
واه در السزنه و افز و انزد واز بزرای مزن حکایزت نمزودهانزد  هآن ناحیه کرامتی خود مشزاهده کرد

 سلیمان علی است.  تهار دارد و گویند نام  احبش شاهبه زیارتگاه شاه اش

 سلسبیل وویت در جامش       سلیمان علی بود نامش شاه

 خدماتی _ امکانات رفاهی
واحززد زایرسززرا و  42بززری و تعززداد ، آب، حمززام، یینززانوا، امکانززات رفززاهی شززامل فروشززگاه

کشتارگاههای  سرویر لزومتر یک 7ی گذارز چاه و لولهیحفر و تجهی شد.برابا می بهداشتی و 
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یارتگاهر از شادان تا یمس ، درمانگزاه، خانزه عزالم، کتابخانه، موزه، روای، ساخت شبستان، ز

 .امنا در حال انجام است هینتت خدام و دفتر یسوئ، دفتر  اسگاه
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود در محل این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   بدگن

   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
 گاز طبیعی   آب شرب

  
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع
، مشزهد، دانشزگاه فردوسزی ،نزاتیخ و تزراجم رجزال قایبهارسزتان در تزار ،نیمحمد حسز، یتیآ -

1371.   
یارتی ، حسینعلی و همکاران ،برزگران - کن ز با همکاری اداره اوقزاف  ،شهرستان بیرجنداما

  . 1382، بیرجند، و امور خیریه شهرستان بیرجند
کشززورهززای  و مکانهززا  فرهنززگ آبادی، محمززد حسززن،  ززا لی یزززدی - انتشززارات  ،مززذهبی 

 .1367، مشهد، آستان قدس رضوی
 ه شهرستان بیرجندیریپرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خ -
 .1391، تهران، انتشارات فکر بکر ، گنج نامه ناحیه هردنگ، کمال، غو   -
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 ن محلیامطلع



 

 

 مجتمع فرهنگی مذهبی بلنجیر

 

 
 

 فیاییموقعیت جغرا
یارتگززاهایززن  طززول  دقیقززه 33و  درجززه 58درموقعیززت  در بخززش خززور شهرسززتان خوسززف و ز

طریزززپ جزززاده  عزززر  شزززمالی واقزززع اسزززت. راه ارتبزززاطی آن از دقیقزززه 6و  درجزززه 33و شزززرقی 
  ذیر است.  امکان کیلومتری خوسف 70خور در  _ آسفالته خوسف

 معرفی زیارتگاه
کهنسزال انجیزر بربلنزدای است بلنجیر بدان علت بوده  نامگذاری این محل به که درختزان 

گرفت  داننزد مزی ؟ع؟جعفزر  بن موسزی مردم عامه اینجزا را  ناهگزاه جمعزی از اووداند. هکوه قرار 
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کوه  موجزود را بزه بعضزی وقزایع تشزبیه عامزه برخزی از آبزار اند. همخفزی شزد که در شکاف این 
کززه در ادامززه بززه آنهززا اشززار مززی ، درختززان بنززه، عززالوه بززر درختززان انجیززر ه خواهززد شززد.کننززد 

  .شوند می بادامشک در این محل دیده تخسارک و

 خدماتی_ امکانات رفاهی 
که زایر سرااز امکانات موجودتعداد سی     باشد. نمی انزایر در ایام شلو  جوابگوی است 

یارتگاه را نشان   :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود در محل این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات کاناتام

   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   موتور دیزل بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 هبی حضرت همندمجتمع فرهنگی مذ

 

 
 

  فیاییموقعیت جغرا
کیلزومتری خوسزف 39در روسزتای همنزد در جنزوب غربزی خوسزف در فا زله  این مجتمزع
دقیقززه شززمالی واقززع  25درجززه و  32دقیقززه طززول شززرقی و عززر   39درجززه و  59درموقعیززت 

اسززت. راه ارتبززاطی آن از طریززپ جززاده آسززفالته خوسززف بززه مززاژان و جززاده شززنی دو راهززی 
 باشد. می ی همندروستا

کم ارتفاع واقع شده و با کوهی  کنار  متر فا له دارد. در  800روستای همند  زیارتگاه در 
 که مصارف کشاورزی دارد. اند  هجنب زیارتگاه استخری جهت ذخیره سازی آب ساخت
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی 
یارتگاه  کنزار آنای از خشت خام به عنوان زایرسرا ایجزاد شزده تا 4در جوار ز ای  هچشزم و در 

  کند. می آب مورد نیاز زوار را تنمین باشدکه می
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود در محل این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه

   مجتمع فرهنگی   انایو
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سید ابو القاسم 

 

 فیاییموقعیت جغرا
گززود محمززد خززان از توابززع شهرسززتان خوسززف در موقعیززت جغرا کالتززه   32 فیززاییروسززتای 

متزززری از  1240دقیقزززه طزززول شزززرقی ودر ارتفزززاع  51درجزززه و  85دقیقزززه شزززمالی و  16درجزززه و 
یا واقع است و این محل تا شهر خوسف حدود   کیلومتر فا له دارد.  50سطح در

 معرفی امامزاده
بززوده  شخصززیتی بزرگززوار در روزگززاران پززیش وی: گوینززد مززی روسززتا محلززی مطلعززان ازای  هعزد

کزویر هزا بزر ایز گفتنزد. آن مزی که برخزی اورا شزاهزاده ابوالقاسزماست  کزه او از جانزب  ن باورنزد 
که به تزرو داشزته   یج دیزن و نشزر احکزام اسزالم اشزتغاللوت به این دیار آمده و ر از چندی 
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گردیده است.   در این مکان مدفون 

 خدماتی_ امکانات رفاهی 
یارتگززاه گززود وقززف بززر ز کالتززه  های  باشززدکه درآمززد آن  ززرف هزینززه مززی مقززداری از اراضززی 

 .گردد می ضروری بقعه
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود در محل این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

   مقاومت بسیج  ایگاه   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   نتلف   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 حسین امامزاده نجم الدین 
 

 
 

 فیاییموقعیت جغرا
گیززو از توابززع شهرسززتان خوسززف ودر فا ززله  کیلززومتری جنززوب شززهربیرجند ودر  12روسززتای 

دقیقزه شزمالی ودر ارتفزاع  33درجزه و  32در  دقیقزه طزول شزرقی و 15درجزه و  549موقعیت 
یا 1510  قرار دارد.  متری از سطح در

 نجم الدین حسین در یادکرد شاعران 
 ؟ع؟از طزرف حضزرت عبزاس ی؟ع؟را از نوادگان حضرت علز مردم محل نجم الدین حسین

یارتگاهاین  دانند. می یادی دارد. ۀدارای پیشین ز    تاریخی بوده و زایران ز
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کزرد تا اواسر که 783خوسفی متولد  ابن حسام گیزو ، قرن نهم زنزدگی  بعزد از در سزفر بزه 
یارتگزاه خواجزه نجزم  بزرگ روستا مالقات گیزو رفتزه و در و زف ز یارتگاه روسزتای  یارت ز به ز

گیو ؟ع؟الدین حسین  :  سراید می شعری به شرح ذیل و روستای 
گددددا مکددددنین مو ددددر    ددددایی ادددد ن 
 در  ددددددددد ا موددددددددددا   بددددددددداآ  ددددددددددرده
دددددددددای باکددددددددد  ـ  ددددددددداد مدددددددددا رـ   ا ال
 اددددد  میدددددا نن شدددددییی الدددددا   دددددرده

ین     ـوده ی ـداو   ـردقال وـرهال
 بددددده ـر دددددا  ال و ـ رـمددددد   ددددده دـ ددددد 
گیددددددد  ـ  دددددداد ـآ ن جدددددددا ـ ال دددددددامی  بدددددده 
ددددددده پا ددددددد ـن د یدددددددی و دیدددددددن  مداال

   بیدددددددین ـدددددددد ـ یّیدددددددف  ااددددددد ن 
یددددر دـدددد   بردـدددد ان بدددده مددددردی     
  ددددددددددده دـرد در مددددددددددددداال پا دددددددددددد ـ  
گیدددد   ادددد  پددددرد  ی آ  ددددار   ـودددد  
گدددددددددددر  ی گیددددددددددد  رـ در بدددددددددددر   مدددددددددددزـر 
 و آ ن جدددددا   ـوددددده رـ بددددده ود  دددددرده

 

 ین پیا دددددددددددر  ددددددددددار م ددددددددددر مکددددددددددن 
یدددددددددارت  امددددددددده  ـی نبددددددددداآ  دددددددددرده  

  واضدددددددای ا کددددددد  ـ  ددددددداد مدددددددا رـ
  خسددد ین م دددز  ـ دددهر  دددا   دددرده
ددددددددا  بسدددددددد  ـ ددددددددرـه  رمدددددددد د و    ال
 بددددددده ودددددددای ن رد شدددددددر  می بدددددددا  
 بددددددده   ی پا ددددددد ـن بددددددد د ـشددددددد یامی
ددده  دددرال و  اندددین   ددده دـرد اددد ن مداال
 آگددددددددددد د آ و آ رـددددددددددد ی یادگدددددددددددا ی
گیددد  نمددده  دددیـدش بدددا  کسددد     ددده 

 وددددددد ـ   دددددددرال  بدددددددهـن پیرـ ددددددده ـدددددددر
گیدددد   بددددیون ر دددد ی بدددده  ددددزه   ـودددد  

گدددددر  ی   آ   وددددد  آ دددددهگ  ـآ ـدددددر 
 ـیدددددددددددا ی در ر  مدادددددددددددد د  ددددددددددددرده

 

 خدماتی_ امکانات رفاهی 
یززک انبززاری بززه  1370بززه عنززوان زایرسززرا سززاخته شززده ودر سززال  4×3تعززدادی اتززای در ابعززاد 

گردیززده اسزت. در  ززایین  یارتگززاهمجموعزه بقعززه اضزافه  کززه  ز از چشززمه اسزتخر آبززی قزرار دارد 
کشاورزی مورد استفاده قرار می پرآب  گیرد. می شود ودر امور 
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یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه

   مجتمع فرهنگی   نایوا
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 کالته ملک سید جالل الدینامامزاده 
 

 
 فیاییجغراموقعیت 

ه در طززول کززباشززد  مززی خوسززفشهرسززتان  مرکزززیبخززش  حومززهایززن روسززتا تززابع دهسززتان  
شزمالی  دقیقزه 49و  درجزه 32 فیزاییقی و عر  جغراشر دقیقه 54درجه و  58 فیاییجغرا

 بزا اقلزیم خشزکای  هجلگت آن یموقع ا واقع شده است.یاز سطح دری متر1320 و در ارتفاع
 قرار دارد.  شمال خوسفی لومتریک 5در  و

 معرفی امامزاده
گیززو 50در حززدود   بززر را حفززرنفرق بززه اتفززای دو سززال قبززل یززک نفززر آخونززد محلززی از روسززتای 

الززدین بززرروی آن نوشززته شززده  کززه نززام شززمر بیننززد مززی د و بززر روی قبززر سززنگ لززوحینززنک مززی
کفن را باز . آناست قبزر را پوشزانده و  انکننزد. آنز می کنند و  ورت سالم اورا مشاهده می ها 
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کززه عززد مززی سززنگ لززوح را روی قبززر کززه از مززردمای  هگذارنززد. از آنجززای  ایززن  بززر ایززن بززاور بودنززد 
 برند.  می برکت داشته باشد آن را تکه تکه نموده با خودو ها خیر آنتواند برای  می سنگ

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   ندوی قر  الحسنه    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ

   آشپزخانه   شتارگاهک
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری



 

 
 امامزاده سپه ساالر شهرستانک

 

 

 فیاییجغراموقعیت 
 فیزاییه در طزول جغراکزباشزد  مزی این روستا تابع دهستان براکو بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف

از سزطح ی متزر1860 و در ارتفزاع دقیقزه 42و  درجزه 32 ییفیزاو عر  جغرا دقیقه 14و  درجه 59
شزری خوسزف قزرار دارد. وجزود دو ی لزومتریک 40در  وی وهکیت آن  زایزا واقع شده اسزت. موقعیدر

کوه بیانگر پیشین  باشد. می تاریخی این روستا ۀقلعه در باوی 

 معرفی مزار
د ولززی اهززالی محززل باشززد زایززر چنززدانی نززدار مززی چززون شخصززیت و  ززاحب مزززار ناشززناخته

 شزود. مزی اند. در ماه مبارک رمضان در این محل دوره تالوت قرآن برگزاربرای آن احترام قائل
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یارتگاهتنها موقوفه  کار بزدون آب از اراضزی شهرسزتانک ز ایزن باشزد.  مزی یک من زمین تخم 
یارتگاه درآمدی ندارد و بر همین اساس بقع  باشد.  می آن رو به ویرانی ۀز

 خدماتی _ رفاهی امکانات
یارتگاه را نشان _ امکانات رفاهی جدول ذیل  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   یگاز طبیع   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 شاه سلطان علی  امامزاده

 

 فیاییموقعیت جغرا
 59 فیزاییه در طزول جغراکزباشزد  مزی این روستا تزابع دهسزتان بخزش مزاژان شهرسزتان خوسزف 

ا یزاز سزطح دری متزر 1650و در ارتفزاع  دقیقزه 28و  درجزه 32 فیاییقه و عر  جغرایدق 2و درجه 
در ای  هجنزوب خوسزف قزرار دارد. ایزن مززار بزر روی تپز و دری وهکیت آن  زایواقع شده است. موقع

گوالزک  2جوار رودخانه و در فا زله  کیلزومتری جنزوب روسزتای شزیخ آبزاد و نرسزیده بزه روسزتای 
 سرسبزی قرار دارد.  نسبتاو ای  هدر منطقه در
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
کوهسززتان و رو مسززاعد  سرسززبزی درختززان موجززب آب وهززوای نسززبتاو دخانززه و همجززواری بززا 

گوالزک ایجزاد نمود بزا حفزر چزاه  انزد. هگردیده و معبزری بزرای ورود از سزمت رودخانزه و جزاده 
  دسترسی به آب نیزفراهم شده است.

یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات ناتامکا ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    هگلدست

   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

گیمنجبی  بیزیارتگاه   علیای 
 

 
 

 فیاییجغراموقعیت 
 فیزاییه در طزول جغراکزباشزد  مزی خوسزفشهرسزتان مزاژان بخزش  تا تابع دهستاناین روس

ت یزواقزع شزده اسزت. موقع دقیقزه 36درجزه و  32فیزاییو عزر  جغرا دقیقزه 4و  درجه 59
 .قرار دارد خوسفجنوب ی لومتریک 24در  وای  همیان جلگآن 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
کنززار جززاده مززاژان یارتگززاه در  کززه  اد قززرار دارد و در جززوارشززیخ آبزز _ایززن ز آن قنززاتی جریززان دارد 

 باشد.  می دارای استخر بزرگی
  



 / وارثان عترت 118
 

یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات خدماتی  :  دهد می رفاهی ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار  درحال ساخت حرم
   زایر سرا  درحال ساخت مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 رود امامزاده سید ابوالقاسم دهن
 

 
 

  فیاییموقعیت جغرا
ه در طززول کززباشززد  مززی بخززش مرکزززی شهرسززتان خوسززف رود تززابع دهسززتان خززورروسززتای دهززن

 قززززه و در ارتفززززاعیدق 1و  درجززززه 33 فیززززاییقززززه و عززززر  جغرایدق 38درجززززه و  58 فیززززاییراجغ
شزززهر ی لزززومتریک 44در  وی وهکیت آن  زززایزززا واقزززع شزززده اسزززت. موقعیزززاز سزززطح دری متزززر1480

 نفززززر  237تعزززداد  1390خوسزززف قزززرار دارد. جمعیزززت روسزززتای دهززززن رود در سرشزززماری سزززال 
کنار قبرستان محل قرار دارد.  است. مزار امامزاده سید ابوالقاسم بوده  در جوار روستا و در 

 امامزاده معرفی
مطهربنزا  سرآن حضرت درروسزتای نصزرآباد و پیکزر، ابوالقاسم»: نویسد می بهارستان  آیتی در

  «باشد. می به برخی روایات درروستای دهن رود دفن
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   :نویسد می ایشان از قول فاضل حسامی واعظ مورخ و شاعر قرن نهم هجری
کزه در  کزه مزردی شزب زنزده دار و متهجزد بزود شزنیدم  از موونا شمر الزدین مقزری 
کرده بودنزد ومزردم  زمان سابپ در نصرآباد درختی بود ودر  ای درخت علمی نصب 

یارت آن درخت کردنزد و مزراد  مزی رفتند وبا قرائت نماز طلزب حاجزت می مرتباو به ز
بینزد  مزی سزلطان را در خزواب حضزرت آنکه یکزی از  زلحای منطقزه گرفتند تا می

 «.شود می فرسوده ای فالن! بر جانب قبلۀ درخت سر ما» : فرمایدکه به او می
کزه دیزده و شزنیده بزرای  مزی او از هیبت این خطاب از خواب بیزدار شزود و آنچزه را 

رونززد و  مززی کنززد. تعززدادی از بزرگزان خوسززف بززه آن محززلمزردم خوسززف تعریززف مززی
از حفر زمین سری با خر سبز وگیسوی مشکین تر و تزازه   رکنند.  می زمین را حفر
  یابند. می به خون آلوده

حسام خوسفی سرمبارک را در زیر بن  به دستور شیخ شمر الدین  سر موونا احمد
 کنند.  می درخت دفن

 ؟ع؟شجره نامه امامزاده ابوالقاسم
  :  رسد می ؟ع؟جعفربن  واسطه به حضرت موسی 8با  ؟ع؟امامزاده سیدابوالقاسم

گیلکزیبن  محمزودبن  ابوالقاسم موسزی بن  ابزو محمزد حسزنبن  احمزدبن  اسزماعیل 
 ؟ع؟جعفربن  موسیبن  هارونبن  او غربن محمداومیربن احمد ابوالخطیب
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یارتگاه را نشان _ امکانات رفاهی جدول ذیل  :  دهد می خدماتی این ز
 ندارد اتدارد/ توضیح امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 فسون زیارتگاه سید شمس الدین
 

 
 فیاییجغراموقعیت 

کززه در  مززی بخززش مززاژان شهرسززتان خوسززف، ن قلعززه زریاز توابززع دهسززتا روسززتای فسززون باشززد 
دقیقززه عززر  شززمالی قززرار دارد و  19درجززه و  32دقیقززه طززول شززرقی و  50درجززه و  58موقعیززت 

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

 زیارتگاهمعرفی 
کززه  مززی داننززد. بعضززی هززم احتمززال مززی ؟ع؟جعفززربن  برخززی ایشززان را از احفززاد موسززی دهنززد 

که یکی به نام شزمر الزدین زاهزد چون در وویت خوسف دو شمر الدین معروف بوده اند 
یحیززی مشزهور بززه  موونزا ی بزوده و دیگززری .هززز 873حسزام خوسززفی متزوفی بن  موونزا محمززد

کززه از دانشززمندان و محق، شززمر الززدین واعززظ یارتگززاه متعلززپ بززه دومززی باشززد  قززان و ایززن ز
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امززارت  نززاه » وی را بهارسززتانمفسززران و محززدبان قززرن نهززم هجززری بززوده و مرحززوم آیتززی در 
معضززالت الحززدیث و الّتفسززیر برهززان الززواعظین حززاّلل الّتحقیقززاتی  ممعززارف دسززتگاه اسززو

گوینزد ایشزان در خزدمت موونزا بزدر الزدین طبسزی مزی .نوشزته اسزت «والزّدین ةشمر المّلز
کزه از انزوار اهزل علم تفسیر آموخته و عل وم ریاضی و معقول را از محضر شیخ جمزال الزدینی 

گرفته است و  درش در این معنی فرموده و به این رباعی وی را ستوده است، کمال بود  :  فرا
یددددددا برـددددددیهی بدددددده  اددددددا   ـی م ددددددر  آ د 
  ددد ر  ددد  آ بدددهر ــددد  و واارددد  آ وادددا 

 

 ـآ مکددددددددرو بددددددددرو یددددددددا    نو آف  
 ـرا دددددددددددددددة     دددددددددددددددار  و  ودددددددددددددددار 

 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
که، گردشگری آنهای  از جاذبه یتزونندرخت  کزه قزدمت آن را تزا  مزی سال ز سزال  800باشزد 
نام روستای فسون هم برگرفتزه از همزین درخزت بزوده زیزرا فسزون بزه معنزای  .زنند می تخمین

یتون است.   ز
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات مکاناتا
    انبار   حرم
 دو تا اتای   زایر سرا   مسجد

  متری 15

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
    مجتمع فرهنگی   ایوان
    سالن اجتماعات   روای

     ایگاه مقاومت بسیج   شبستان

شهید   اگلزار شهد    حن وحیاد
  کریمدادی

    خانه عالم   سردر
    منزل خادم   گنبد
    امنا هینتدفتر    گلدسته
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات مکاناتا
    فروشگاه   کتابخانه
    آبدارخانه    ارکینگ
    آشپزخانه   کشتارگاه
  دو چشمه  سرویر بهداشتی   وضو خانه
 گاز طبیعی   آب شرب

   
    تلفن    بری

خذ اطالعات میدانی نگارندگانمن



 

 

 

 

 

 

 
 

 فصل چهارم 
 

انیشهرستان درم



 



 

 

 

 

 
 
 

 آشنایی با شهرستان درمیان 
 

 فیاییاوضاع جغرا
 استان کل کیلومتر مربع از5797شهرستان درمیان درشمال شری استان خراسان جنوبی با 

از ، هرسزتان بیرجنزداز غزرب بزه ش، محدود شده ازشمال بزه شهرسزتان زیرکزوه و گرفته بر در را
کشزززور 90جنزززوب بزززه شهرسزززتان سربیشزززه واز شزززری بزززه طزززول  کیلزززومتر بزززا اسزززتان شزززیندند در 

درجزه و  60دقیقزه تزا  28درجزه و  59باشد. ایزن شهرسزتان درمحزدوده  می افغانستان هم مرز
دقیقززه عزر  شززمالی قززرار  21درجزه و  33دقیقزه تززا  32درجززه و  32دقیقزه طززول شزرقی و  44

 گرفته است. 
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اساس سرشزماری  بر .کیلومتری شهربیرجند مرکز استان قرار دارد 95این شهر در فا له 
 نفر بوده است. 54257جمعیت شهرستان  90سال 

کوهستانی و سزرزمین طبیعی شهرستان در میان از ۀچهر هزای همزوار همچزون دو بخش 
در  جنزوب و غزرب ایزن حزوزه را ارتفاعزات، دشت طبر مسینا تشزکیل شزده اسزت. شزمال

گیرد. رشته ارتفاعزات مرکززی شهرسزتان حزوزه آبریزز دشزت اسزدیه و طزبر را از دشزت  برمی 
هزا و یزک سزوم را منزاطپ کند.در مجمزوع حزدود دو سزوم شهرسزتان را دشزت می گزیک مجزا

گززرم کوهسززتانی در بززر مززی گیززرد.آب و هززوای ایززن شهرسززتان در زمسززتان سززرد و در تابسززتان 
یزممزی پزیش جنزوب بزه شزمال سزمت از وخشزک اسزت. هرچزه مزی کاسزته هزوا بزرودت از رو

باشزد.  مزی شدید در فصل تابستان ازخصو یت اقلیمزی ایزن منطقزههای  وزش توفان شود.
 دربنزد کزوه، نقطزه بلنزدترین متر اسزت.میلی149میانگین بارش ساونه شهرستان در حدود 

 خروجززی محززل در هتززرین نقطزز ارتفززاع کززم و شهرسززتان جنززوب در ارتفززاع متززر2787 ارتفززاع بززا
 .است واقع شهرستان شری در دشت



 

 
 *؟ع؟امامزاده سلطان ابراهیم رضا

 

 
 

  فیاییموقعیت جغرا
گزیززک شهرسززتان درمیززان گززرم بخززش  در طززول ، زیارتگززاه سززلطان ابززراهیم رضززا در روسززتای آب 

 در قززه شززمالی ویدق 59درجززه و  32 فیززاییقززه شززرقی و عززر  جغرایدق 15و درجززه  60فیززاییجغرا
کوهپایزززهیزززاز سزززطح دری متزززر 1350 تفزززاعار ای داشزززته و تزززا مرکزززز ا واقزززع اسزززت. روسزززتا وضزززعیت 

گزیزک مرکزز بخزش  کیلزومتر و 50شهرستان  آب معزدنی  ۀکیلزومتر فا زله دارد. وجزود چشزم 30تزا 
 است.  گذاری آن روستا به آبگرم شده گرم در این محل موجب نام

  

                                                                            
کزه  یم رضزا؟ع؟ معرفزیدابراهیا سزیزن نزام یبا همز یگرین مجموعه مزار دیاز هم 60در  فحۀ  * شزده اسزت 
 ست. میها معلوم و روشن ن ا تفاوت آنیبودن  یکی
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 معرفی امامزاده
 

 

یارتگزاه اشزاره داشزته وآن را از  نزهة القلوبهجری در 740حمداهلل مستوفی در سال  به ایزن ز
یارتگاه کززززه در آن زمززززان دارای قّبززززه وبارگززززاهی عززززالی وضززززریح و مززززی قززززدیمیهززززای  ز  دانززززد 
گرانفرش  بها بوده است.  هایی 

 :  نویسد می معجم البلدانیاقوت حموی در 
کززوهی  15اسززت در ای  هایززران آبززاد اسززم قریزز ۀ واقززع ]اسززت[ و قلعززفرسززخی طززبر وبرسززر 

هزای جزاری خوشزگوار است وآبها  وا ناف میوهها  محکم دارد وبر اطرافش مزارع وبا 
کزه قّبز دارد ودر نهایت طیب ونزهت است ودر نزدیک خانقزاه بزرآن ای  همشزهدی اسزت 

کراماتی نقزلاند  هساخت شزود.  مزی وشیخ ابونصر زاهد نیز در آن قّبه مدفون است. ازشیخ 
کزرد فزی الحزال چشزم جمله مردممن  ۀآنجا وقتی از شیخ مسئلت آب کردند شیخ دعا 

گرفززت. شززیخ دسززت بززرآن گذاشززته گفززت سززاکن بززاش در وقززت سززاکن  آبززی جوشززیدن 
 (1399، یاقوت حموی) گردید.
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 :  گوید می حافظ ابو عبداهلل محمدبن نجار بغدادی
کزرده ام ودر آن یارت آن مززار رفتزه وآن چشزمه را مشزاهده  جزا نزور بسزیار من مکرر به ز

مؤیزد دبوسزی را مالقزات بن  محمدآنجا مشاهد است و روح و قبولی تمام دارد و در 
کردبن  کردم و این دو بیت را از عیسی  : طرفی تلفظ و به خر خود از برای من انشا 

ادددددددددددی  د یاادددددددددددا  مددددددددددده  ـ  ددددددددددداه وذمال
 رددددد ف   ددددد   ـرددددددر  مدددددن یدددددی ی ر دددددا

 

 د  رسددددددددددددان ـرددددددددددددرال رطاددددددددددددع یددددددددددددردال  
 مدددددددداد  ةد اسددددددددودددددددد د ـبددددددددن ـمدددددددده ـو 

 

 (145: 1371، آیتی) 
کرده و در قرن نهم هجری از تاریخ حسامی کرامزات و این مزار یاد  از  آن رادر ناحیۀ طزبر  زاحب 

کزه درایزن ناحیزه ایشزان بزا سزپاه کزرد و  بنزی اشراف علویین دانسزته ومعتقداسزت  عبزاس محاربزه 
 .  جا مدفون شد در همان تا به درجه شهادت رسید و برداشتها  زخم

 ّاچ   رگب بگکا اکی  ب ین  ا هر  ا  
گا ومام  ا ن شاکاد ــ                 ا ه   ی ا  

 :  نویسد می بهارستان کتاب درمرحوم آیتی 
بن  از اوود امززززام موسززززی ؟ع؟برخززززی ایززززن آرامگززززاه رامززززدفن سززززلطان ابزززززراهیم رضززززا

کزززه آن بزرگزززوار از فرزنزززدان حسزززین داننزززد و مزززی ؟ع؟جعفزززر  موسزززیبن  بعیزززد نیسزززت 
گلشن( باشد.)  (144: 1371، آیتی) مدفون در طبر 

 :  عامه مردم به چنین  نداری معتقدند
بزه همزراه  مناسب بودن اوضزاع سزرزمین حجزازنابه سبب  ؟ع؟سلطان ابراهیم رضا
کنونی در محلی بزه نزام سزبز  می گروهی وارد قهستان  یارتگاه  شود. در دو فرسنگی ز

گبرهای منطقزه د گوزوند با  کزه آن درگیزری منجزر بزه شزهادت رگیزر مزیپوشان  شزوند 
در همززان  ؟ع؟از یززاران سززلطان ابززراهیم رضززا شززود. ایززن عززده مززی تنززی چنززد از یززاران

که می محل دفن یارتگاه سبز پوشان معروف است. شوند   امروز به نام ز
کزوه  نزاه بزرده و در آنجززا بزرای ای  هایشزان بزا عزد  وشزوی جراحززت  شسزت از ا زحاب بززه 

گزرم جزاری مزیای  ه زخر کنند. او بزا عصزا بزر  می یاز به آب پیدامجروحان ن  کوبزد و آب 
کزوه تززا بززه امززروز ]بززاقی اسززت و[ مززردم در آن  ۀو همززان چشززم شززود مزی گززرم در  ززای آن  آب 
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 دانند.  می کنند و آن را برای امرا  پوستی مفید می استحمام

 زیارتگاهساختمان 
گورکانیزان بزود وایززن بنزا سزلطان حسززین بزایقرا آ ۀبزانی اولیز لززذا متعلزپ بزه قززرن  خزرین  ادشززاه 

 : کنند می باشد. نقل قول می هفتم در دوره تیموری
 هنگززام عبززور سززپاه سززی هزززار نفززری سززلطان حسززین بززایقرا از ایززن محززل بززه هنگززام

د و منمور سزاختن بنزایی بزر بین می وی سلطان ابراهیم رضا را در خواب، استراحت
 شود.  می حضرت قبر آن

هززای گیززرد. سززاختمان ایززن آرامگززاه از ویعگززی مززی بنززا در دوره  ززفویه تحززت مرمززت قززرارایززن 
متزری  هارضلعی داشته و بزر روی سزکویی یزک النی چ :است هنری جالب توجهی برخوردار

کززه در میانزز گرفتززه  ، ورودیهززای  دارای ایوانایشززان قززرار دارد و  ۀآن بقعزز ۀاز سززطح زمززین قززرار 
گنبزد خانزه . دیوارهزایش و طزای نماهزایی در چهزار طزرف اسزتهزا  یلپوشف، گنبد و فضای 

گنبززدی بزززرگ واقززع اسززت.عمده مصززالح مززورد اسززتفاده در بنززا آجززر فززراز بززر بلنززد و  گززو و، آن 
کار رفته در بنا در باشد. از می آهک شزده اهزدایی  کاری چوبی منّبتهای   جمله تزیینات به 

گچیمشّب های  امیر قاینات( و  نجره) شوکت الملک دوم باشد. این بنزای تزاریخی و  می ک 
 .در فهرست آبار ملی به ببت رسیده است 1885ماندگار از دوره تیموری به شماره 

گذشته زایران بر دیوارهایهای  نوشته دل  حرم در قرون 
گنبد خانه تا ارتفاع  متزری دو را دور سزاختمان حزرم آبزار ارزشزمندی از هنزر  5/1بر دیوارهای 

مرکززب  نسززخ و بلززث بززا ، سززتهکش، ه بززه خطززود نسززتعلیپکززشززود  مززی خوشنویسززی مشززاهده
کزه بزه  زورت آیزات قزرآن مزی زایرانزیهای  این یادگارها دل نوشته اند. هنوشت اشزعار و ، باشزد 

یززارت ایززن سززال قبززل مززی 400احادیززث بززه همززراه تززاریخ نگززارش آنهززا از حززدود  کززه بززه ز باشززد 
بعزد هزای  بعضی مربود بزه دوره اند وره  فویهباشد. برخی متعلپ به دو میاند  هامامزاده آمد

گنجینه ارزشمندی از هنر خوشنویسی می .از آن که امروزه بزرای محفزوس این یادگارها  باشد 
 :  ها چنین استازاین نوشتهای  هگزید اند. هماندن روی آن را با شیشه پوشاند
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 ش یهـ ی  ال اا   مور   ـ ون  سرـ آ       الاب ـ  رـیهـ یه ـی مرشه  اما ب
  هجری قمری 1096سنه ، ما توو باهلل بتاریخ شهر محرم الحرام و

  ددد ر  ددد رده به  هـی  وضه ـ    دددد ه  هـی ـر ددددد  شددددد یآ ه   
 ـی وان واا یان  هـی ـر     هیددفرـه واان آ ا هـن د ر ش

 هجری قمری 1187سنه 

 دت نرمیه ه ّاه در   ی شاا  ن  ه بی    برگ یه ه ّاه ن ا 
 هجری قمری 1301سنه 

 و... 

 ها کتیبه
 کززه تززاریخ اهززدا و باشززد مززی بززر جانززب چززر در ورودی بززر روی دیززوار لززوحی بززه ایززن شززرح  .1

کننده فرش نفیر نوشته شده   : استاهدا
هجااری قمااری مطااابر تبلااور شااد ایاان  1019بتاااریی یااوم ننجشاانبه چهاااردهم شااهر شااعبان المعظاام ساانه    

 .که به اهتمام وسعی وتوفیر تاریی االهالی میرزا غالم رفکان تمام یافتهفرش عالی 
کزوچکی .2 کتیبزه  کزه تزاریخ آن مربزود بزه سزنه  مزی بر باوی درب ورودی  هجزری  917باشزد 

 باشد.  می قمری
 : بر روی دو درب چوبی نوشته شده .3
غفور جنت مکان جامع میرزا عمل استاد بعون صانع جلیل بنده ذلیل محمد ابراهیم خلف مرحوم م    

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

 

 موقوفات 
 باشد.  می وقف ذخیره سازی آب در آب انبار امامزاده فنجان آب ازآبگرم 10مقدار  .1
گزیک با اراضی وقف بر امامزاده یک تاقه از قنات خسرو  .2 کزه درآمزد حا زل  می آباد  باشد 
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 شود.  می از آن  رف امورخیرات در روزهای خا 
گزیک وقف بر امامزاده است.  70حدود  .3  فنجان آب بدون زمین از قنات منصور آباد 
گاویو نیز دارای موقوفه بوده است.  .4  این امامزاده در روستای 

 شاعران محلی امامزاده در یادکرد 
 :  آورده است تو یف این مزار در بهارستان این ابیات را آیتی در
 ـت  ا ددددددددد  ـمیددددددددده ـی  وضددددددددد  م ار ددددددددده

 بن وو ددیی ـآ  سددا الددا  ش ددرت م ـدد 
 ـآ  دددددددیه بارگدددددددا   ددددددد  ّدددددددر شددددددداو    وـ
 یدددارو بددده شدددقال م ـددد   ددداظی ـمددداه الدددا 
 شاودددددات مدددددا بدددددرن ر  بکددددد   د دددددای مدددددا

 

  آ و ددددد  مدددددزـر  ددددد    رشدددددیه  وـددددد یه 
ه رشدددیهـی صددد  اشم  رـمددد  وـی ـدددیال

ددم  ا ددهـن  دد  ّددر مدد م   ـددویه   آشال
ه شددایه  یددارو بدده شددقال   ددرت نن ـددیال
یددن در منددن ـمیدده  سدد  رـ  دد   اـمیدده   

 

 ( 146 :1371، آیتی)

 خدماتی _امکانات رفاهی 
و جزاده مزرزی و  ایانزه مزرزی ، اهمیزت تزاریخی بنزای امزامزاده، همجواری با چشمه آبگرم معدنی

کرده است. موقعیت تفریح گردشگری موقعیت ممتازی را برای این امامزاده فراهم   ی و 
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یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار  مترمربع100 حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی  ددع 3 ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه

  چشمه 6  سرویر بهداشتی   ضو خانهو
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

 ساتیتنس
گرمایشی و 
 سرمایشی

     

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع 

انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ -
 .   1371، مشهد یفردوس

 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند اطالعات موجود -
 .4-اطالعات موجود در محل فرمانداری شهرستان درمیان  -
کارشناسز انیز ا، رجنززدیمززارات شهرسززتان ب ، یمهززد، برزگزران - دانشززگاه آزاد ، ارشززد ینامززه 

 .1378، رجندیواحد ب یاسالم
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
یشزززه یزززابی نزززام آبادی، نجیزززب اهلل، رجبزززی - کزززل میزززرا  ، شهرسزززتان درمیزززانهزززای  ر اداره 

گردشگری خراسان جنوبی، فرهنگی  .1388، جابی،  نایع دستی و 
گردشگری شهرسزتان بیرجنزد - کارشناسزان ، اداره میرا  فرهنگی  نایع دستی و  گززارش 

 ببت در فهرست آبار ملی. جهت
کن متبرکزززه و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی.



 

 

 بی صاحبه  معروف به بی ؟اهس؟بی سیده زهرا امامزاده بی
 

 

  فیاییموقعیت جغرا
ر ه دکزباشزد  مزی روستای نزوزاد ازتوابزع دهسزتان میاندشزت بخزش مرکززی شهرسزتان درمیزان

 ارتفزاع در قزه ویدق 58و درجزه  32فیزاییوعزر  جغرا دقیقه 42و درجه  59فیاییطول جغرا
کیلززومتر  32 آن تززا شززهر اسززدیه حززدود ۀ فا ززلا واقززع شززده اسززت. یززاز سززطح دری متززر 1860

ترین منزاطپ شهرسزتان هزواو آب یکزی از خزوشو  داشزتهی وهکیت  زایموقعاست. این روستا 
 باشد.  می درمیان

گذشتهاین روستا  نزوذر معزروف بزود. امزا بزا احزدا  روسزتای  مزؤ مزن آبزاد وهزای  به نام در 
یا از نو به واقع این آبادی هجدید ب  آمد.  وجود از نو زاده شده و
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 معرفی امامزاده
و خزاتونی فاضزله و متدینزه بزوده  مجللهای  هخاتون سید بی  احبه سیده زهرا ملقب به بی

کثززر اجززداد او از بزرگززان سززادا جززد امززامزاده  ززاحبه خززاتون  نیشزابور بودنززد. ت خراسززان وکزه ا
که به ابوالقاسم عریضی معروف بزود. او  زاحب دو فرزنزد بزه  سید قاسم عریضی نام داشت 

که هر  امام امیزرک بزه از بزرگزان نیشزابور بودنزد و سزید دواسامی ابراهیم و سید امام امیرک بود 
 عنوان فقیه و واعظ شهر نیشابور معروف بود. 

کززه مززادر ایززن دو از  بززه نززام سززید ابززراهیم دارای دو فرزنززد بزرگززوار سززید طززاهر و سززید علززی بززود 
، القزدر ابزراهیم سزیدی بسزیار جلیزل سزبزوار( بودنزد. سزید طزاهر بزن) سادات علزوی منطقزه بیهزپ

 شزد. مزی السزّید الّطاهرالّزاهزد شزناخته عظیم الشزنن و بزرگزوار بزود. او بزه جهزت زهزد و تقزوایش بزه
الّزاهززد الّسززید الّنا ززر  د او سززید نا ززر نیززز همچززون  ززدر بززه زهززد و تقززوا آراسززته بززود. از ایززن رو بززهفرزنزز

 وی را برادری به نام سید علی از بزرگان سادات نیشابور بود.  اشتهار داشت.
کزه بن  سید نا ر طاهر دو فرزند به نام سید نا ر و سیده زهزرا ملقزب بزه  زاحبه خزاتون داشزت 
 دختر عموی  درشان بود. ، ابی الفتوحبن  القاسم ابیبن  تی بنت سید نا رمادرشان ماه س

 :  نویسد می بیهقی 
کززه سززید قاسززم عریضززی و فرزنززدش سززید ابززراهیم و  از عجایززب روزگززار ایززن اسززت 

جملگی در مزدت ده روز در نیشزابور وفزات یافتنزد و ایزن حادبزه ، طاهراش سید نوه
کززه سززیدهفززای افتززهجززری قمززری ات 510درحززدود سززال   ززاحبه  اده اسززت. از آنجززا 

ایزن منطقزه مهزاجرت  خاتون به عقد یکی از سادات منطقه قهستان در آمده بود به
در منززابع  نمززود و علززی الظززاهر در نیمززه نخسززت قززرن ششززم هجززری وفززات یافززت.

یارتگزاه عاشزقان  .موجود فرزندی برای این بانو به ببت رسیده است کنون مزارش ز ا
 ةالعیزون و نهایز ةنزهز ؛720 ، 2  : ب اونسزاب و اولقزاب و اوعقزابلبزا )باشد.  می او

 (37  : الفنون
  



 139/ فصل چهارم _ شهرستان درمیان  

 نامه شجره

 
بن  ابراهیمسزیدبن  سیده زهرا مشهور به  احبه خاتون بنزت السزید الزاهزد نا زربن السزید طزاهر»

کبزر بزنابزی مبن  جعفزربن  ابزو القاسزم السیدالمسن طزاهربنبن  سید قاسم عیسزی  حمزد حسزن او
کبر النقیب کبربن  او  «؟ع؟امام جعفر  ادی علی العریضی بنبن  محمد او

  خدماتی _امکانات رفاهی 
یارتگاه کنزون بزه  زورت یزک مجتمزع سزیاحتیبزی  بی ز یزارتی بزا فضزای  _ سزیده زهزرا هزم ا ز

یزادی گردشزگران و اردوهزای ز همچزون  امکانزات خزوبی باشزد. مزی مناسب یذیرای زایران و 
کودکزززان، فضزززای سزززبز کوهسزززتان، آوچیزززا، وسزززایل بزززازی   برخزززورداری از، طبیعزززت زیبزززای 
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تنزور بزرای یخزت ، زایرسزرا، دسترسی به قنات و چشزمه، فروشگاه، مصلی برای برگزاری نماز
 باشد.  می نان بر خوردار

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
    آوچیا  متر مربع 300 لیمص

 حسینیه
  تلفن   

 ایوان
  مجتمع فرهنگی 

  
  همان مصلی  سالن اجتماعات   روای

   یایگاه مقاومت بسیج   شبستان
 گلزار شهدا    حن وحیان

  
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
  متری12دو تا  گلدسته

   امنا هینتدفتر 
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه   یارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویس بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب

   سرمایشی ساتیتنس   بری
 ساتیتنس

      گرمایشی 
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 مجتمع فرهنگی مذهبی مقدر  

 

 

 فیاییموقعیت جغرا
مجتمزع باشزد.  مزی یاندشت بخش مرکززی شهرسزتان درمیزانروستای مقدر تابع دهستان م

 59کیلززومتری شزری روسززتای مسزک در طززول  2 فرهنگزی مززذهبی در جزوار روسززتای مقزدر در
ت آن یزززموقع واقزززع اسزززت. فیزززاییدقیقزززه جغرا 58درجزززه و  32دقیقزززه و عزززر   44درجزززه و 
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 دارد.  قرار درمیان غرب شمالی لومتریک 29  ایکوهی و در

  خدماتی _ انات رفاهیکام
کزوه مقزدر چشزم انزداز زیبزایی بزه  موقعیت خوب مکانی این مجتمع و قرار گرفتن در بلنزدای دامنزه 

   زایرسرای بدون سقف دارد. 4گردشگری خوبی دارد. این مجتمع  آن داده و جاذبه
 :  دهد را نشان میمجتمع جدول ذیل امکانات موجود این 

 ندارد رد/ توضیحاتدا امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   ناام هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   گرمایشی  ساتیتنس   بری
   سرمایشی ساتیتنس   

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سید مرتضی 

 

 فیاییجغراموقعیت 
بخزززش رود  فزززخابزززع دهسزززتان وت ی سزززیدان بزززا طبیعتزززی سرسزززبز و خزززوش آب و هزززوا ازروسزززتا

قزه و عزر  یدق 24درجزه و  59 فیزاییه در طزول جغراکزباشد  می شهرستان درمیانقهستان 
در یززززک منطقززززه  ایززززاز سززززطح دری متززززر1860 و در ارتفززززاع دقیقززززه 1و  درجززززه 32 فیزززاییجغرا

 واقع شده است.  ستای آسفیجکیلومتری از رو 2 ۀکوهستانی و در فا ل
 معرفی امامزاده
یارتگاه قرار داردای  هبه استناد نوشت سید مرتضی به همزراه  ه.ی  496در سال ، که در محل ز

یارت امام رضا شزود. ایشزان در همزین  مزی ؟ع؟اهل بیت و خویشاوندان خود از مدینه عازم ز
ملقب  «مسافر توس» ضی بهرسد. از این رو سید مرت می محل به دست دشمنان به شهادت

فرزنزدان و اوود ایشزان دیگزر ، گردد.  ر از شهادت سید مرتضی و دفن وی در این محزل می
  مانند. می گردند و در همین محل نمی به مدینه بر
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یارتگزاه نصزب شزده اسزت ایشزان بزا  که در محزل ز واسزطه بزه  22با توجه به سنگ لوحی 
کاظم کزه ایشزانباشزد و د مزی منتسب ؟ع؟امام موسی  از  ر همزین سزنگ نوشزته آمزده اسزت 

 :  است ؟ع؟احفاد سلطان محمد عابد برادر امام رضا
بن  موسززیبن  عبززداهلل ابززن ابززراهیمبن  السززید مرتضززیبن  عبززداهللبن  السززید مرتضززی

بن  محمزدبن اسزماعیلبن  یحیزیبن  عزالء الزدینبن  زین الزدینبن  جاللبن  جعفر
ابززی الطیززب احمززدبن ابززی علززی بن  مززویزه عبززداهلل ابززن محمززدبن علززیبن  التقززی

محمزززد العابزززد ابزززن موسزززی بن  ابزززراهیم المجزززاببن  محمزززدالحائریبن  الحسزززین
 ه.ی 496الکاظم المتوفی سنه 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 ندارد یحاتدارد/ توض امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   زایر سرا   مسجد   انبار   حرم

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   خانه عالم   سردر   گلزار شهدا  مترمربع  42  حن وحیاد

   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه   آبدارخانه    ارکینگ
   گاز طبیعی   آب شرب

   تلفن    بری
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سلطان سید محمد 
 

 
 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طزول کزباشزد  یتابع دهستان درمیان بخش مرکزی شهرستان درمیان مزن ی طاغاروستا
قزه واقزع شزده اسزت. یدق 55و درجزه  32 فیاییقه و عر  جغرایدق 2و درجه  60فیاییجغرا
 کیلومتری شری شهر اسدیه قراردارد.  5دشتی ودر ت آنیموقع

 زیارتگاهمعرفی 
کاظم، مردم محل -و برادر سزلطان سزید محمزود مزی ؟ع؟سلطان محمد را فرزند امام موسی 

یارتگززاهش در  کززه ز کیلززومتری همززین روسززتا واقززع اسززت و نیززز از نظززر ایشززان بززرادر  2داننززد 
گرم است.   امامزاده ابراهیم رضای آب 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهاین  واقزع و بزا دیزواری  متزر 40در  80در ابعزاد ای  هدر حاشزیه شزرقی روسزتا در محوطز ز
 ه است. شد صورمح
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یارتگاهخدماتی این  _ امکانات رفاهی جدول ذیل  :  دهد می را نشان ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
  دو چشمه  سرویر بهداشتی   وضو خانه
   یعیگاز طب   آب شرب
   تلفن   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 امامزاده سید الیاس 

 

 

 جغرافیاییموقعیت 
کززه در  رود بخززش قهسززتان شهرسززتان درمیززان میروسززتای اویجززان تززابع دهسززتان فززخ باشززد 

 ارتفزاع دقیقزه و در 0 درجزه و 33و عزر  جغرافیزایی  دقیقزه 39درجه و  59 طول جغرافیایی
یا واقع شده اسزت. موقعیزت آن  زایکوهی وکزوه دیمزه در متر 2020 کیلزومتری  2 ی از سطح در

 کیلومتری شمال غرب شهر اسدیه قرار دارد.  20غرب آبادی واقع است. این روستا در 
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 امامزادهمعرفی 
که مطالبی بدون نقطزه بزر روی آن نوشزته  می به هنگام حفاری قطعه سنگی را مشاهده کند 

اسززت بززی نقطززه تززا زمززان خا ززی روا  داشززته های  کززه نوشززته . بززا توجززه بززه ایززنشززده اسززت
کتیبه پیشین احتماوو  زننزد  مزی حزدسهای  از روی نوشزتهساله باید داشته باشزد.  700 ۀاین 

کتیبه نوشته شده و از سال یارتگزاه ها  که نام سید الیاس بر روی  قبل بزر همزین اسزاس آن را ز
  اند. هسید الیاس نامید

 خدماتی _ کانات رفاهیام
یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد



 149/ فصل پنجم _ شهرستان زیرکوه  

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   طبیعی گاز   آب شرب
   تلفن   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ





 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل ننجم

 
 شهرستان زیرکوه 





 

 
 
 
 
 

 آشنایی با شهرستان زیرکوه
 

 

 فیاییاوضاع جغرا
بزززه  شزززمال محزززدود شزززده ازی شزززمال شزززری اسزززتان خراسزززان جنزززوب ن شهرسزززتان واقزززع دریزززا

 درمیززان وهای  نززوب بززه شهرسززتاناز ج، از غززرب بززه شهرسززتان قاینززات، شهرسززتان خززواف
 حزززد در شهرسززتان زیرکززوهمشززترک دارد.  بززا افغانسزززتان مززرز لززومتریک 147از شززری  بیرجنززد و
 و درجزززززه 33و طزززززول شزززززرقی  دقیقزززززه 58و  درجزززززه 60تزززززا  دقیقزززززه 27و  درجزززززه 59  فا زززززل

کیلومترمربزع وسزعت  8226 زیرکزوه بزالد بزر عزر  شزمالی واقزع اسزت. درجزه 34دقیقه تا  4
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 شززهر دو شاسززکوه و  ترگززان و، زهززان، زیرکززوههززای  بخززش بززه نام4 ایززن شهرسززتان دارایدارد. 

  ترگزان آهنگزران و، افزین، زهزان، شاسزکوه، دهستان شامل بهمن آباد 6، حاجی آباد و زهان
کزه 99باشد. شهرستان زیرکوه  می اسزاس  آبزادی آن دارای سزکنه اسزت. بزر 94آبادی داشته 

 نفرجمعیت داشته است.  41059حدود  1390 سرشماری سال

 تاریخی ۀپیشین
وجزززود برخزززی اسزززامی همچزززون مهزززرک و  هزززن برخزززوردار اسزززت.کوه از تزززاریخی کزززریز ۀمنطقززز

گواهی ۀشاهرخت و اسپیدان بر پیشین  ۀهمز زیرکزوه دردهزد.  مزی این ناحیه در قبل از اسالم 
در  ینوسزززنگ ۀدورهای  ات انسزززانیزززوجزززوش بزززوده آبزززار ح فّعزززال وپزززر جنزززبی خیادوار تزززار

های  بززم رود و اسززتند و وجززود محوطززهی در غارهززای نیغارنشززی و زنززدگ (زدانیزز)  ترگززان دی
 ن منطقزهیزگانه به ایا هجوم اقوام بیمهاجرت ی ایگو، خیش از تاریو پی خیتار ۀدوری باستان
ه کز  ترگان اسزت واقع در دیی ن ابر باستانیتری میزدان( قدی) هیزدویی باشد. شهر باستان می

 فزراوان ت قنواتکبه بر ن دییدر ای نوسنگ ۀانسان دوری داشته و رد اهای ر سنگدست افزا
گفتیارک 70ها را ه تعداد آنکآن بوده   از شزّدادانی آباری فلزی ها یانکت وجود کبه بر اند. هز 

ن مزردم یزان اکزایاز حرفه وشزغل نی ادیآهنگران ی شودو نام روستا می دهیوحّدادان به وفور د
آبزاد وپزر ی قمزری در قزرون سزوم تزا  زنجم هجزر زدان در دی  ترگزانیزّلم است است. آنچه مس

مزدفون شزده اسزت.  کخزای ل در عمزپ دومتزر یبرابر زلزلزه وسزی ن شهر باستانیرونپ بوده و ا
 (1383، عباس زاده) شناسان دارد. لنگ باستانکاز به ین شهر مهم نیشتر ایشناخت ب
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 منابع 
 .  1371، مشهد، چاا دوم، دانشگاه فردوسی، بهارستان، نیمحمد حس، یتیآ -
کوشزش نجیزب مایزل هزروی، )شهاب الدین عبداهلل خزوافی( حافظ ابرو - ، )ربزع هزرات( بزه 

 .1349، تهران، بنیادفرهنگ ایران
، تهزران، انتشارات شزهر آشزوب، تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات ، نجیب اهلل، رجبی -

1384. 
کارشناسزززی ارشزززد ایزززان ، حسزززین، عبززاس زاده - شناسززایی آبارباسزززتانی شهرسزززتان ، نامززه 

 تا.بی، جابی، نابی، قاینات
، تهزران، فرهنگزی مفزاخر و انجمزن آبزار، تزاریخ اسزماعیلیه قهسزتان، محمد فاروی، فرقانی -

1381. 
کوشزززش محمزززد دب، 3  نزهزززة القلزززوب ،حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسززتوف - ناشزززر ، یاقیر سزززیزززبززه 

 .تهران، یکتابخانه طهور
 



 

 
 امامزاده سعداهلل 

 

  فیاییموقعیت جغرا
یارتگززززاه در جززززوار روسززززتای شززززاهرخت در شهرسززززتان زیززززا موقعیززززت طززززول  در  وه وکززززرین ز

قززه شززمالی و در یدق 38و درجززه  33فیززاییقززه و عززر  جغرایدق 16درجززه و  60 فیززاییجغرا
 25« آبزادی اجحز شزهر» ز شهرستانکا واقع است. این مزار تا مریاز سطح دری متر 702 ارتفاع

 ترگزان و ی بخزش مزرز زکلومتر فا له دارد. شاهرخت مریک 60 «زدانیگمرگ » تا مرز لومتر ویک
م در برابزر کدژ مستح کیام به عنوان یم اویه از قدکبوده است ی ه مرزیمهم ناحی آبادنیاول
 شد.  می گانگان محسوبیب

 ؟ع؟معرفی امامزاده سعداهلل
 ؟ع؟اظمکزی ن فرزنزدان بالفصزل امزام موسزیام سزعداهلل در بزتب و اسزتعالمات نزکی در بررس

 گزوار منتسزب رماو بزه امامزان بزید. امزا چزون احفزاد و نوادگزان را مسزتقیزسعداهلل مشاهده نگرد
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 باشد. ؟ع؟جعفربن  یاز احفادموس احتماوو کنند سعداهلل ی م
 :  دانند می ؟ع؟جعفربن  یشان را منتسب به امام موسیمنابع زیر ا 
کزه ازاربزاب ی بزه نقزل از سزلطان محمزد شزاهرختی خ حسامیتاردر ی اسر حسامیبن  یعل .1

 :  نویسد می کشف بود
ه بززه کززف واقززع اسززت یشززری وه مزززارکزز ۀن قصززبه و دامنززیشززاهرخت مززاب ۀدر قصززب
گر چه در  ؟ع؟اظمکالی موسبن  سعداهلل بن  سزعداهلل تاب انسزابکمنسوب است. ا

در ) شزفکه از ارباب کی ان محمد شاهرختده است اما از سلطیبه نظر نرسی موس
کرامززات و معجزززات ائمززه اطهززار کتززاب ارزشززمندی در  بززه نززام  ؟مهع؟قززرن نهززم بززود و 

ی فرمزود از رو مزی هکزام دهیرر شزنکآورده است( مدربه رشته تحریر  المجالر ةتحف
اسزت  ؟ع؟یموسزبن  ض آبار مدفن سعداهللیه آن مزار فکشف بر من محقپ است ک
 فرمود. می بی  و ترغیف تحریارت آن مشهد شریدان را به زیروسته میو پ

آن  ۀکززه یززک رسززال سززه رسززاله در علززم رجززالتززاب کدر ی تززیخ محمززد بززاقر آیمرحززوم شزز .2
 :  نویسد می یل سلطان محمد شاهرختیاختصا  به علما و بزرگان قاین دارد در ذ

البززاهر  شززفکء الظززاهر و  ززاحب ال    ان مززن علمززاکززی السززلطان محمززد الشززارخت
قززول انززه مززن ولززد اومززام یان کززمقبززره الشززارخت وی معتقززداو بمزززار سززعداهلل الواقززع فزز

ی ر الفزانیزقزول الحقیارتزه و قزرا القزرآن لزه یذ بزینمر تالمیو ؟ع؟جعفربن  یالمطهر موس
سزه رسزاله در علزم ، محمزد بزاقر، یتزیآ) رهزا.یتب وو غکی راو فکلم اجد لسعداهلل هذا ذ

 (رجال
 :  گوید می بهارستاندر ی تین آیمحمد حس .3

ه بززه کززف واقززع اسززت یشززری وه مزززارکزز ۀن قصززبه و دامنززیشززاهرخت مززا بزز ۀدر قصززب
ی ه فرزنزدکزچزه اسزتبعاد اسزت  [گر]منسوب است. ؟ع؟اظمکالی موسبن  سعداهلل

  بوده باشد. ؟ع؟ن نام در اوود و احفاد امامیبا واسطه یا بالواسطه به ا
 بزززه هشزززت نفزززر از  271 _ 293در  زززفحات  اوزهزززار ةحفزززالزززرو  المعطزززار فزززی تشزززجیر ت .4

ه به سعداهلل مشزهورند اشزاره شزده اسزت. چهزار نفرشزان از ک ؟ع؟اظمکالی اعقاب امام موس
کزاظم 19تا  10باشند و بین با  می اعقاب محمد العابد نظزر بزه  رسزند. مزی ؟ع؟واسطه به امزام 
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از احفزاد ی احتمزال دارد و کاخزکدر  ؟ع؟وجود بارگاه سلطان محمزد عابزد بزرادر امزام رضزا
 : چنین استها  شان باشد. یکی از این شجره نامهیا

بن  یموسبن  احمدبن  یعلبن  احمدبن  الحسنبن  نیالحسبن  سعداهلل ابن الحسن
  ؟ع؟اظمکالی موسبن  محمد العابدبن  نیالحسبن  میابراه
 195 زفحه  نییالعلزوا ول انساب ی ف مدیالجرو  91 فحه  الطالب معمدتب کالبته در 

از احفزاد امززام حسززن ای  از سززعداهلل 37 ززفحه  اوزهزار ةر تحفززیتشززجی الزرو  المعطززار فزو 
اهلل __  داشزته اسزت ؟ع؟کارشزکبا امامزاده عبداهلل ی تواند قرابت می هکاد شده ی ؟ع؟یمجتب

 مور. پ األیاعلم بحقا

کرد شاعران محلی ؟ع؟امامزاده سعداهلل  دریاد 
شاعرمعروف خراسان جنزوبی درقزرن دهزم بزه امزامزاده سزعداهلل ی سام خوسفارادت ابن ح .1

 :  شاهرخت این اشعار را در دیوان خویش سروده است
  ـآ ّدددر  ددده   دددر وسددد ی ـآ ـیدددن رـآ  ادددا  

   ددددرت بگکدددد ده دیدددددهۀدر ّددددر مدددددهم  
گ شدددده ـدددرـ الدددا  بدددی الدددا و ـدددر ـ  ددداد  ّدددر 
 بدددددر   ـبگددددده ـبدددددن شسدددددددداه ـر بخرـمددددد 

 

 یددز ادد  مددن بددی   دددیی بدد د ییدداد  دده ـو   
یدددر مددهمی  دددرج ـدددیی بددد د  دیددهه  ددده بددده  
 شییین دّ   فرده ر د  ردم شدنیی بد د
 دـ دددددد   دددددده شددددددددرـر د  ـو رـ ـ ددددددیی بدددددد د

 

 :  این امامزاده چنین سروده است ۀباردر بهارستانآیتی نویسنده  .2
 ـرسدددددددد ه ـی  اشددددددددوان بددددددددا صدددددددد ا
گ   دددددددددان بدددددددددا  ّددددددددد   ـرسددددددددد ه ـی 
 ـرسددددد ه ـی  سدددددیوـن م ددددد  دیدددددن
  اصددددددددنان  ددددددددا  درگددددددددا  ـردددددددده
 اددد ن   ـ دددم در آمدددین ر کددد هگان
   ر شق در ووه و ـدیاای شااـد 
   رـ کدددددددا یه و   رشدددددددیهی   یددددددده

 ـرسدددددددد ه ـی  ا ددددددددهـن م دددددددد    
گددددددد   ـرسددددددد ه ـی ط طیدددددددان طر ددددددده 
 شددددددددداع ـیددددددددد ـن ـمیدددددددددر ـراددددددددد م ین

 ان نن شدددددددددددییی و بارگددددددددددددا مدرمددددددددددد
 شددددا  شددددق رـ ـآ د  و وددددان ب ددددهگان
 در باکدددد    دددده مددددفوـی شااـدددد 

 ّددا بخکددیه و واکددیهی   یدده گ ا
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   ی ب اددددددددادیی بددددددددر ـیددددددددن نـدددددددد ان
 بددددداو ـشسدددددان شددددداا بددددداو ـرادددددرـد
 بددددددددر شدددددددداا بدددددددداد ـآ  هـو دددددددده ودود

 

  ددددا شددددر  یددددابیی ّاچدددد  مهـددددیان
 در مدددددددرـد مدددددددا بدددددددر ـیدددددددن در ـ  اددددددداد

د   صده د ود، صه ـ ه و صه  دیال
 

 :  گوید می ؟ع؟شعرای محلی در ارادت به امامزاده سعد اهلل محمدرضا نبئی از .3
 ـی جدا شدییی   ییاـددد  الاـ ا دد  باشدددیی
گدددا  درد  اشدددددوان ــددد   ـی جدددا ش ا ددددد  
 ـ  خددددا ی بددددب  اددددیی ــدددد  ـیددددن مددددزـر
 نی ددددددددددد   دددددددددددام  بدددددددددددرد در مسددددددددددد هش
 ر ددددددا ّدددددددای  بددددددب  دددددددرـوـن دیددددددده  ـه
 صددددداشم ر دددددا و  رـمددددد  میدددددر ـدددددوه

 ـدددد  ـوّددددا  وـ  ددددرد بددددب ادددده شاودددد 
 ـهـددددددوه دیددددددن بددددددر  دددددد    ـددددددا وسدددددد ه

   ی  ددددددددگکددددددددای ه ـدددددددد آـیددددددددیین پددددددددر م 
 
 

د  مددهردـ   باشددیی مرمدده م د ر  یآ دده ـی جدا  ّرــ  آ
 ـی جدددا شدددددییی  د ییددددددای  ددار ددددددان ــدددددد 
 ّدددی شددد یو  بدددب  دددییی ــددد  ـیدددن مدددزـر
 نن باارـددددددددددددددد ان  کدددددددددددددددان من ددددددددددددددد  
یدددددن واددددد  مادددددرش بددددده د  بگ یددددده  ـه   
 شدددددددددددددددددا ع   آ میامددددددددددددددددد  میرـدددددددددددددددددوه

 ـدددددددددددددددد  ـودردّددددددددددددددددایی رـ دوـ  ددددددددددددددددرد 
 ـدددددددوه دیدددددددن بدددددددر  ددددددد    ـدددددددا  دددددددرد  ـه

  ددددددددد  گ  ددددددددده درجددددددددد ی و بددددددددده ـددددددددد ی 
 

  و و  وـف دّ ه ـیاا کان
 :  دیگراز شعرای محلیای  هسرود

یدددددارت م   دّددددددددده د   ددددده  رمددددددددان  
  ددددا   دددد رش    یددددای اکددددی مددددن
گ ّدددددددددیی وـفـدددددد    ـی مس ادددددددددان 
 آـیددددیی  ددددز  کددددددددق د   جدددد ـ   دددده
 ر ددددا نمددددا شامدددددددددا شدددددددار  شدددد د
 ـ  خا ی بب  ایددی ــد  ـیدن مدزـر

   بدددددرد در مس دددددددددهشنی ددددد   امددددددددد
 ر ددا ّددای  بددب  ددرـوـن دیدددددده  ـه
 صدداشم ر ددا و  رـمدد  میددر ـوددددده

 دّدددددددده میدددددر ـددددددددوه ـ   رـمددددد  م  
 شددداّهه اکددداان پدددر ـآ ـشددد  مددددددن

 ـی  ددددددده آـیدددددددر نمدددددددددددددددداـ   رداددددددده
 اکددددی بددددر شددددم وفیدددددددددد  وـ   دددده
 ّدددی   ایددد  مکوددددددددا رـّددد  شددد د

 یو  بب  ییی ــ  ـیدن مدزـرّی ش 
 نن باارـ دددددددددددددان  کددددددان من  ددددددد 

 ـه  ین وا  مادرش بده د  بگ یددده 
 شدددددا  دددددع   آ میامددددد  مددددددددددددیر ـدددددوه
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 ّدا  وـ  درد  ـد  ـو بب اده شاو 
 ـهـودددددددده دیدددن بدددر  ددد    ـدددا وسددد ه

 گکددددددددای ه ـدددد ی  دددد  آـیددددیین پددددر م 
 صددیو   بخکدد ه مددددددد م و وا کددان

 رـددده ّدددر آمدددان  امددد  بددده ذّ ددددددی م 
 بددره دـد  اد ن ـد ی ضدیید  م 

 رداددددده دیدددددهـر د  شیدددددددددددددددهـ شددددد د
 نن  ددددهـیی  دددده دّدددده  رمدددددددددددددان مددددرـ
 ـیددن  دده ـآ ـوفد م ـدد   اظددددی ــدد 

 

 ـدددددددد  ـودردّددددددددایی رـ دوـ  ددددددددددددددرد 
گددددد یی    ددددددددا  ددددددددددرد   ـهبدددددر  دددددهـ 

گ  دددددددده د  ودددد ی  دددد    و بدددده ـدددد ی 
  و وددددد  بدددددداف دّددددددددددد ه ـیاددددددددددا کان

  دددددکه ـددد ی  ددد  پدددر م ـیدددن ووددد ده 
 پددره ـی ـآ  دد ـو ب  ددددد  م  ردادده

 بددددددا  دددددد ه  دددددددددددددددددد ر ّددددددی نوـ شدددددد د
 ـّددددا بیدددد  ـ دددده شا ددددددددددددع   آ وددددزـ
دددددان فآه ــدددد   پیددددی ی ـش بددددر مد ددال

 

 شاهرخت  ؟ع؟ارادت راضیه احمدی شاهرخت به امامزاده سعداهلل .4
 ّای مامانگ ی  ه    ّای بابادردو ه    ّای دـ انی بچه

 در د      وصدرـ    ّس  ـون بافبافّا    بیاین بییی یه وایی
  اه   ش  ـوهـ     ی  نمای ب رگ    یه نما  ّس     

 بییم بین ـمیبا   یو   م ـ  وو ر    م ا بابای   ب 
 ـش ّس دـدـش دیگه      ال م ـ  ـررضا    یه دـدـش   یزش
ی ا     ای   ـّر باو    شا  ارـ    شیرـآ   ه دـر   اه  

 گی برـ  ن م  شاف    می رـ  رد  باص ا   مو  مه   اطا
ـَ رـی ـی ا  ّر ین  ش ن به ی  وا      ارـ شه  ـی چ ین    ـآ 

 ی  آ هگ  نآـد    ّامهی ه ب د بچه     ی ـص   ش ن   ه
 ـآ ـون به یین   آـ    ـما یه    ی رـیه   ب د شقال ـون   یزـ

 ــیر  ردن به آ هـن    و   اآ ین بابای  شیوه مخار ای   دی و ه دشا ای
گک  ه ّر وا    ـآ ظ ی وو ر ـو ا    شهن   ااّا  بچه  نوـر  

  زت و ش    ما    شه ه   یم ـیرـن    بیک ر ـین بیی ان
 نبس ه به ـین   یزـ             بر   میان ما                                          
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
 .دهد می خدماتی این مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار  درحال ساخت حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم  درحال ساخت سردر
   منزل خادم  درحال ساخت گنبد
   امنا هینتدفتر   درحال ساخت گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   بهداشتیسرویر    وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   سرمایشی ساتیتنس   بری
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 منابع

، چزاا دوم، دانشگاه فردوسزی، بهارستان در تاریخ و تراجم قاینات، نیمحمد حس، یتیآ -
 .  1371، مشهد

چزاا ، سزه رسزاله در علزم رجزال، بغیه الطالب فی اومام الغائب، خ محمد باقریش، یتیآ -
 .1344، تهران ،دانشگاه تهران

کوشززش احمززد احمززدی، وان محمززدبن حسززامیززد، یابززن حسززام خوسززف - و محمززدتقی ، بززه 
 .1366، جابی، سازمان حج و اوقاف، سالک

 تا.بی، جابی، نابی، اوزهار ةالرو  المعطار فی تشجیر تحف  -
کزززاظم خادمیزززان 5  خراسزززان جغرافیزززاییفرهنزززگ ، ارتزززش بریتانیزززا - انتشزززارات ، ترجمزززه 

 .میالدی 1910، مشهد، نقدس رضویآستا
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 ناتیه قایریپرونده بقاع متبرکه موجود در اداره اوقاف و امور خ -
کوشزش نجیزب مایز، الزدین عبزداهللشزهاب، خوافی - ، ل هزروی)جغرافیزای حزافظ ابزرو( بزه 

 1349، بنیادفرهنگ ایران تهران
 تا. بی، جابی، ناتیه قایریاداره اوقاف و امور خ، ناتیاماکن متبرکه قا، یشاطر، یرجب -
کوشزززش محمزززد دب، 3  نزهزززة القلزززوب ،حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسززتوف - ناشزززر ، یاقیر سزززیزززبززه 

 .، 1336، تهران.، یکتابخانه طهور
کن متبرکزززه و  هیزززنتحبه بزززا اعضزززای مطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززا - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی
 رکوه برای نگارندگانیامام جمعه وقت ز، هیخاطرات مرحوم فق -



 

  
 ؟ع؟دوداو امامزاده

 

 

 فیاییت جغرایموقع
یارتگززاه امززامزاده داوودکززالتززه مزززار کی روسززتا گرفتززه اسززت از توابززع  ؟ع؟ه ز در جززوار آن قززرار 

و ی قزه شزرقیدق 48درجزه و  59آن ی یایزباشزد. طزول جغراف می بخش زهان شهرستان زیرکوه
 ا واقززع اسززت.یززاز سززطح دری متززر 1880و در ارتفززاع ی قززه شززمالیدق 19درجززه و  33عزر  آن 

زهزان ی و رودخانزه فصزل کمعتزدل و خشزی آب و هزوای و داراای  هالته مزار از نوع درکر یت
 گذرد.  می از شری آن

گرفتن ب  یارتگاه به علت قرار  یارتگزاه فزوداب هزم شزهرت دارد. کر فراز ز وه فزوداب بزه نزام ز
یارتگاه نسبت به روستاهای بیارتفاع تقر ن ارتفزاع یل همزیبه دل، باشدمی متر  300مجاور ی ز

یارتگززاه برخززوردار اسززت. در شززری ی یبززایار زیبسززی یایززاد از چشززم انززداز جغرافیززز  ی روسززتا ز
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گرفته است.ین و شیسارجی وب روستاهادر جن، مر یبای در شمال روستا، رود بنم    رگ قرار 

یارتگززاه چشززم انززداز زی از بلنززد در امتززداد دره  کزرشززی بززایه مزززارع زکززداسززت یپی یبززایز
یارتگاه تا قزا می اطراف از آن جملهی رودخانه زهان و روستاها لزومتر یک 110ن یباشد. فا له ز

ن یزنزار اکرجنزد از یوه بزه بکزره یزز عبور جاده آسزفالته .لومتر استیک 12ز بخش زهان کو تا مر
یارتگززاه ی یسزززا هرجنززد نقززش بززیان و بیززهززای درمن از شهرسززتانیتوانززد در جززذب زایززر مززی ز
 باشد. داشته

 معرفی امامزاده
یارتگاه مختلزف ی ه با اسزامکاست  معتبر در شهرستان زیرکوههای  امامزاده داوود از جمله ز

مززار ، رگیمزار شز، مزار فودابهای  مامزاده به نامن ایر شده است. اکاز آن ذی خیدر متون تار
 ن مشهور بوده است.یشاهزاده داوود و سلطان حس، مان رضایمزار شاه سل، امامزاده داوود

مزززان زهزززان یمان رضزززا در داراویل عنزززوان مززززار شزززاه سزززلیزززدر ذمحمدحسزززین آیتزززی  .1
 :  نویسد می نیچن
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زهزان مشزهد معطززر و ی ب در حزوالوه فززوداکزه بزر ذروه کزمسزطور اسززت ی خ حسزامیدر تزار
ه سزر کزن واقزع اسزت یقزین و دوتزن از ا زحاب آن سزرور اهزل یزابر دکزاز ای کزیمرقد منزور 
از ی و انززوار روحززانی وضززات سززبحانیان اسززت. فیززبیززان ومحفززل مقربززان و روحانیمنزززل غ

تزار های  ف مشاهده شده است. مکررشده است در شزبیاطراف و انحاء آن مشهد شر
 (143 :بهارستان) رده است.کبر آن طور پر نور گذر  مشاعل انوار

ددد    اایددده  طدددد ر ـر بددده مدددد ا  دددداو  ج ال

 بددر ذ وۀ ـیددن  دد   بدده میوددات و موامددات
یددددر  دددده الددددای   رـددد ال  گدددر ب دددداه      دددد  

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

 

دد    مدده  ن آّددان رــدد  وردد   دداو  ج ال
گدد ی ادد  م ـدد پی ـدد ه    بددا   ـر دد  

 در م ادددر مدددهرش  رـددده  ندددرت ـ  ددد 
 مددددددفوـی موددددددیاان درش و ددددددال  مددددددفوـ
ا  بدددددددر درگدددددده بددددددا ر وددددددد  ـو   ی  اددددددد ال

 

 :  نویسد می ت اوحمریبرکتاب کدر ی تیمحمد باقر آ .2
ن مرقزوم داشزته یه در جزواب سزئوال از مززارات قزاکزدم یبه خر  احب جواهرده د

  «.نیلفاتحه لقبور المسلمو بنس بقراته ا»: بودند
اهلل  تیزومه درخش بوده از جناب آکب الحیه ناکر اسالم یمی قمری هجر 1376در سال  .3
بزه شزرح  اسخ ال و ؤن متن سین مرقد استعالم نموده است. عیدر خصو   احب ای تیآ
 :  باشد می لیذ

 : یتیاهلل آتیرسالم از حضرت آیحا  میراسالم امی سؤال آقا
د در مزززار یززان فرماییززاسززتدعا دارم بی ت اهلل العظمززیززحضززرت آ      می الززرحمن الززرحبسززم اهلل_ _

 ر و امتنان امیر سالم.کباشند. باعر  تش می از بزرگواران مدفون کیدام کرگ یفوداب ش
 : یتیت اهلل آیآ اسخ 

ه مززدفن کززن اسززت یززمزززار فززوداب واقززع در جنززب زهززان ظززاهر ا      میبسززم اهلل الززرحمن الززرح __
   .و اهلل العالم__ باشد  ؟ع؟نیر المومنیامبن  ه از احفاد ابوالفضل العباسکناب امامزاده داوود ج

ر سزالم بزه خزر یزراسزالم امیش حزا  مین ابن محمزد بزاقر حسزب الفرمزایمهر محمد حس
   .یقمری هجر 1376ی درخشی ز محمد زهرائیعز
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گنبزززد افزززین ن و در سزززاختیافزززی داوود در روسزززتابن   مربزززود بزززه عمزززروی لزززوح .4 مان چهزززار 
 :  ن بودیچنی وفکبه به خر یتککه متن  شد دایپ

المعزاد ی المزومن جعلزه اهلل لوالزده فرطزا و ذخزرا و نزورا فز ةسزبق   م یبسم اهلل الزرحمن الزرح
   .ن و بالبماهیشهر رجب من شهور سنه بمان و بالبی فی داوود توفبن   عمرو

 باشد. می مزارچهارگنبددفنعمر و  سرداوود بوده ودرمحل  احتماوو  ایشان
ه را منسزوب یزن ناحیزقبزور امامزادگزان ا، الطالب متاب عمدکخ محمد باقر آیتی به استناد یش .5

حضززرت ی عنززیشززان یبززر از اعقززاب اکه اوود اکززدانززد  مززی احفززاد ابوالفضززل العبززاس بززه اعقززاب و
 اند. ردهکان نین امامزاده را بیپ ایشان نسب دقیای ول باشد می ؟ع؟ابوالفضل

هاشزم در منطقززه  بنزی اشزاره بزه تزوطن اوود و احفززاد قمزر ت اوحمززریزبرک تزابکایشزان در 
دانززد و در  مززی داهللیززهاشززم را از نسززل عب بنززی اوود و اعقززاب قمززری د. وی تمززامیززنما مززی نیقززا
 :  آورده است؟ع؟ان اوود حضرت ابوالفضلیل بیذ

ن عقززب او کززه بززه قززائن افتززاده و لکززبززر کاسززت. داوود ا ؟ع؟ابوالفضززل ۀّیززاز فرزنززدان و ذر
ی الحسززن قاضززبن  داهللیززز از اعقززاب ابوالفضززل اسززت از جانززب عبیززن، سززتیمعلززوم ن
   .یرکعبداهلل از ا حاب امام حسن عسبن  ن سلسله است قاسمیز از این و نیالحرم
بن  داهللیعببن  الحسنبن  داهللیعببن  یعلبن  نیالحسبن  یعلبن  نیالحسبن  داوود
 طالب.  یاببن  یعلبن  عباس

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

که مورد استفاده زایران  باشد. می سمت جنوب یک آشپزخانه و سرویر بهداشتی وجود دارد 
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یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
 مجتمع فرهنگی   ایوان

  
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   نبدگ

   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده چهارگنبد 
 

 

  اییفیموقعیت جغرا
یارتگزاه واقزع در روسزتای افززین درموقعیزت یزا  59و ی عزر  شززمال دقیقزه 32و  درجزه 33ن ز

یززا وی متززر1410ارتفززاع  در وی شززرق قززه طززولیدق 45و  درجززه شززری ی لززومتریک 85 از سززطح در
گذشته و رود افینیبیرجندازم _ ن قراردارد. جاده آسفالته زیرکوهیقا رود شزور( آن را ) انه روستا

کزوه قلعزه قلومزو در  می جدید تقسیم قدیم وبه دو بخش  کیلزومتری شزمال غربزی ایزن 3کند. 
   .روستا واقع است

 تاریخی افین  ۀپیشین
ادرود یزبزه منزابع آب زی دسترسز ازی آن ناشزی ریزگ لکبزوده و علزل شزی خیتزاری ین روسزتایاف
مسززتندات  و ار بززوده اسززت. آبززارکززو شززتکجهززت  اطززراف رودی اراضززی زیحا ززلخ ن ویافزز
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پزیش از هزای  باشد. قدمت روسزتای افزین بزه دوره می آنی بر قدمت طوونی شواهدی خیتار
 رسد.  می ساسانیان احتماوو  اسالم و

 معرفی امامزاده
گنبزد  علت نام گنبد به جهت داشزتن چهزار  یارتگاه به چهار  بزر فزراز مقبزره  کوچزکگذاری ز

یارتگاهاین  باشد. می آن بزه علزت دفزن  باشزدکه می همان خانه شیخ رجب محد  افینی ز
 یا چهارگنبد اشتهار یافته است. عمروبن داوود عمربن داوود به مزار
 :  نویسد می بهارستانمرحوم آیتی در 

و ایززن جملززه از خلفززای اند  هکززوه مززیالن آسززود ۀسززه نفززر از سززادات موسززوی بززر ذرو
گردیززده بززاوخره قائززد قضززا و قززدر  عباسززی فززراری و در جبززال و  ززحاری متززواری 

کشانیده و روزی چند درخانه شیخ رجزب محزد  افینزیا  یشان را به محل زیرکوه 
کزززه  کزززوه مزززیالن  ناهنزززده شزززده  کزززوه و  کزززوه فزززوداب و آس  بزززه سزززر بزززرده و از آنجزززا بزززه 
کزززززوه  کزززززه برفرازمیال کنزززززون دومززززززاری  دیگرکسزززززی ازسرنوشزززززت آنهاباخبرنشزززززد.هم ا

کززوه( قراردارداحتمززال داردازآبززاراین دوباشززد وآ) وشاسززکوه کززوه آس  کززه بززه  ن یکززی 
فوداب  ناهنزده شزده بزه نزام داوودابزن حسزین ابزن علزی ابزن حسزین ابزن علزی ابزن 

کزززه  ؟ع؟ابزززن عبززاس ابزززن امیرالمززومنینبن  عبیزززداهللبن  عبیززداهلل ابزززن حسززن باشزززد 
یارتگززاهش مشززتاقان فراوانززی دارد. بنززابراین  حززدس قززوی بززه آن برفرازکززوه فززوداب ز

که مقابر آن ناحیه از خاند می که نسبش به چند واسزطه بزه رسد  کبر باشد  ان داوود ا
 رسد.  می ؟ع؟امیر المومنینبن  عباس
دسززت  هبززای  هکتیبزز همززین محززل چهارگنبززد احتمززاوو ه قاجززار در ناحیززه افززین و در اواخززر دور

ک اند. هکه آن را به اداره معارف بیرجند انتقال داد، آمده تیبزه و اداره معارف بیرجند خواندن 
گززذار بهارسززتان کتززابحززا  محمززد حسززین آیتززی نویسززنده  هللا بززه مرحززوم آیززتتززاریخ آن را   وا

کوفی و مضمون آن چنین بود می کتیبه به خر   :  کند. این 
لوالزده فرطزاو و ذخزراو و نزوراو فزی  هللالمزومن جعلزه ا ةسزبق    الزرحمن الزرحیم هللبسم ا

 .اهداوود توفی فی شهور سنه بمان و بالبین و بالبمبن   المعاد عمرو
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کوفی که به خر  کتابت آن سزنبن   باشد و به نام عمرو می این لوح   338 ۀداوود بوده و تاریخ 
 انسزاب آلی فز عمزدم الطالزبتزاب کبزر اسزاس ی تزیمرحزوم آ دهزد. می هجری قمری رانشان

ه بززا چنززد واسززطه کززدانززد  مززی ؟ع؟داوود را از احفززاد ابوالفضززل عبززاسبن   عمززرو، طالززبی ابزز
-بزن جه به اینکزه داوود از احفزاد عبزاسرسد و با تومی ؟ع؟رالمومنینامینسبش به عباس بن

گر چنین باشزد شزجره داوود باشد و فرزند عمرو احتماوو ، باشد می دفن ته مزار ؟ع؟علی  ۀنامز ا
 :  چنین است احتماوو  گنبد چهار مزار

داهلل ابززن یززابززن عبی ن ابززن علززیحسززبززن  ای ن ابززن علززیحسززبززن  عمززروبن داوود ا
  ؟ع؟نیر المومنیداهلل ابن عباس امیعب بن الحسن

کبر آمدن داوود فی انساب آل ابی طالب عمدم الطالبکتاب  نمزوده اسزت.  تنییزدرا به قزاین   ا
کززه مربززود بززه سززنه  کتیبززه فززوی  عمززرو فرزنززد  احتماوو باشززد مززی هجززری قمززری 338بنززابراین 

کبر باشد وممکن است نسزوب بزدین خانزدان دیگزر هزم در ایزن وویزت م ۀقبزور متبرکز داوود ا
 باشند. 

ی مجتهززد و روحززان دوسززنگ نوشززته وجودداردکززه بززرروی یکززی ازآنهانززام، در داخززل زیارتگززاه
 شود.  می دیده «ی .هز 1319الحجه سال ی به اواخر ذی متوفی محمد باقر درخش» معروف به نام

که دارای  کتیبه وقفی   :  باشد می به شرح زیر، خر است 11مضمون این 
شززرف اوعززالم ، اوسززالم مقتززدر اونززام ةح العلززم العززالم بقززیهززذا ضززر      یهوالبززاق
العز اوباء جد المنزابر و المسزاجد  زاحب المفزاخر البحزر الزذاخر او آقزا ، رسایل

وقزف  1319سزنه  ةالحجزی آخزر ذی فی المتوفی قده السنی محمدالباقر الدرخش
 ف ا لعلمززا.یرزا محمززد شززریززبرهززان الفقهززا او آ قززا می اولمعزز ةالعالمززی کززبخلززه الز

ی علز ةیزو المتعلقات مزن هزذا القری خمر سرقات من النهر و القنوات با اوراض
 .ةالمتوالی الجن ةیالتول ةساع مو التالو ةلیل لک ةالقب ذلکی اوسرا  ف
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  خدماتی _ امکانات رفاهی
سززتفاده کززه مززورد ا باشززد مززی دو اتززای و یززک آشززپزخانه بززا سززرویر بهداشززتی امکانززاتیفقززر 
 گیرد.  می ن قرارازایر

 موقوفات
یارتگزززاه  ی یزززک موقوفزززه ملکزززی بزززه میززززان چهزززار فنجزززان آب و زمزززین از روسزززتای افزززینادار ز

کززه توسززر حززا  شززیخ محمززدباقر درخشززی جهززت تززالوت قززرآن مجیززد در محززل  مززی باشززد 
گردیده است. یارتگاه وقف   ز

یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع 

انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایسززتان در تززاربهار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ -
 .1371، مشهد یفردوس

 اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زیرکوه  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
، انتشزززارات اسزززاطیر، ترجمزززه دکتزززر پرویزززز رجبزززی، ودر ایزززرانمزززارکوپول، آلفزززونر، گابریزززل -

 .1381 ،تهران
کارشناسان اداره میرا  فرهنگی - گردشزگری شهرسزتان قاینزات  ، گزارش   زنایع دسزتی و 

 جهت ببت مزار چهارگنبد در فهرست آبار ملی 
کوشزززش محمزززد دب، 3  نزهزززة القلزززوب ،حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسززتوف - ناشزززر ، یاقیر سزززیزززبززه 

 .1336، تهران.، یخانه طهورکتاب
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی



 

 

 شبرینور پ زیارتگاه

 

  فیاییموقعیت جغرا
و درجززه   59فیززاییه در طززول جغراکززباشززد  مززی وهکززریر شهرسززتان زبن زیارتگززاه در روسززتای پیشززیززا

از ی متززر 1930 شززمالی و در ارتفززاع قززهیدق 27درجززه و  33 فیززاییاقززه شززرقی و عززر  جغریدق 59
ن قزرار دارد. موقعیزت یشزری قزای لزومتریک 114 در وای  هیوهپاکت آن یا واقع است. موقعیسطح در

کزه از فزراز آن روسزتای  گرفتزه اسزت چشزم انزداز زیبزایی بزه وجزود آورده  کزوه قزرار  که بر فراز  زیارتگاه 
کوه به خوبی مشهود است.  های ر و مزارع و با بپیش  دامنه 

 زیارتگاهتاریخی  ۀپیشین
ی عنزیی یزعمزروبن قهقهزه خزابن  مانین روسزتا را بزه محمزدبن سزلیزه ایزاجداد اولی مطلعان محل
 ؟ع؟نیونامزه دعزوت امزام حسز وفه در خانه او جمزع شزدهکه بزرگان کدانند  می یسکفرزند همان 

ی شزد و چنزد دیزن تبعیانش بزه منطقزه ورامزیزمزراه اطرافبه هی  ر از مدتی واند  هوفه نوشتکرا به 
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ن کن سززایه رود افززیدر حاشززی ر مهززدیزهززا بززه نززام ماز آنی کززین مهززاجرت نمزود و یقززای بعزد بززه سززو
نززد. ک مززی شززبر مهزاجرتیبزه پی ر مهززدیزر و هزرات رفتنززد. بعزدها فرزنززد میبزه بززادغی شزد. جمعزز

از اوضزاع نزا ی کنان قلعزه حزاکسزا ن آبیتزنموارتباد قلعه با قنزات بزه منظزور ی نیر زمیزهای  تونل
گبرهزا می امن منطقه گورسزتان  ی نزیرزمیزیارتگزاه نزور وتونزل ز، تپزه شزهدا، ان(یزرتشزت) باشزد. آبزار 

              ن روستا دارد.یای خیبرقدمت تاری گواه
د در آن یزمول مغنزدر وهای  نزد وجزود روسزتاک مزی تنییزدرا ی ن موضزوعیچنزی آنچه تا حزد

 هنسزالکدرخزت  ده وکآتشی ایبوده و بقای زرتشتی ها مدی ه محل زندگکباشد  می نزدیکی
  .سال است 1500ش از یسروی به قدمت ب

 نور در سروده شاعران محلی زیارتگاهیادکرد 
 ـی جدا مدزـر  یسد   ده ـی سدان م د ر ــدد 
 نیددا در ـیددددن آمددین ادده  اددان ـددرـ  ــددددد 

 

  گددره  دد ر ینسددر ــدد  برّددر طددر   دده م  
 در ـین منان مدها اده  اب ده  ـ  در ــد 

 

یارتگاه   ابیات حاج محمد جواد حقی در معرفی این ز
   ــ  ذوـرج     ده  د ر شدق ظاد ر ا ن

 درصددددددد   واوددددددده ـدددددددیزد  ری ددددددد  صدددددددیاه
 ـی ن ندددده بددددا    ددددق بددددیین رـ   دددد  ط ددددم

  اددددددا     ددددددر  بدددددده  ردگددددددار، بی   دددددده  ددددددن
 بن وو دددر ــددد   ددداین ودددا موددداه آـدۀ م ـددد 

 

 باکدد  بددیین شدده مددزـر  دد ر پر دد ر ادد ن 
ر ادد   ددد   طددد ر  شدده مرمددده شددییا م ددد ال
 ی  شم در ـین مدزـر مودها  ادا مدی ر
گدد ی یددا ب دد ر  بددا اکددی ـشددن ار ّادد  
ـی جددا بدد د ضددی ر دد    دد  و   بدده در   در  ــ

 

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

ینهاوقا یارتگاه بزه  می ضروریهای  ف شهرستان زیرکوه  رف هز شود. موقوفات این ز
 : باشد می شرح ذیل

 شش ساعت آب و زمین از قنات مشک آب روستای پیشبر  .1
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 از قنات دیگر روستای پیشبر  چهار فنجان آب و زمین .2
 شش ساعت آب از چشمه فخر آباد روستای پیشبر  .3

باشززد وبززه دلیززل همجززواری بززا روسززتا از  مززی تلفززن و زایززر سززرا ،بززری، ایززن بقعززه دارای آب
کامل برخور دار است.   امنیت 

یارتگاه نور را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   ع فرهنگیمجتم   ایوان   تلفن   حسینیه   زایر سرا    مسجد
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

گمنج  امامزاده محمد 

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طززول کززباشززد  یمزز بخززش مرکزززی شهرسززتان زیرکززوه  وهکززرین روسززتا تززابع دهسززتان زیززا 

قزه واقزع شزده اسزت. یدق 19و درجه  33 فیاییقه و عر  جغرایدق 8 درجه و 60 فیاییجغرا
 ۀکیلزومتر از جزاد 40شری حاجی آباد قزرار دارد. مقزدار ی لومتریک45و در ای  هت آن دریموقع

کی 5آن آسزززفالته و   4در ی وه سزززارگکزززباشزززد. رود آهنگزززران از جزززوار آن و  مزززی کیلزززومتر خزززا
و دره ی وه دوشزززاخ در شزززمال غربزززکزززوه آهنگزززران در شزززری و کزززو ی جنزززوب شزززرقی لزززومتریک

امززامزاده محمززد در دامنززه تپززه مشززرف بززه . اسززتی ن آبززادیززشززری ای لززومتریک 1ران در آهنگزز
گمنج واقع است.   روستای 

 زیارتگاهمعرفی 
عظیم الشزان و بسزیار بزرگزوار بزود. عالمزه نسزابه ابوطالزب مزروزی از ، وی سیدی جلیل القدر

 :  نویسد می ه.ی 614اعالم قرن ششم هجری و متوفای بعد از سال 
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نخسزتین شزخ  از ایزن ، محمدبن ابزی عبزداهلل محمدجبلزهبن  عیسیمحمدبن 
گرفتزه اسزت.  که به قاین مهاجرت نموده و مزورد عنایزت اهزالی قزرار  خاندان است 

که عیسی نام داشت بزه عنزوان عیسزی زاهزد معرفزی  کنزد. او مزی وی سید محمد را 
کنی، محمد نا ر، نام سید زاهداست به فرزندی داشته  ید  را سیدمحمد ۀوی  ابوز

یزادی از او »: نویسزد مزی کنزد و مزی و او را عالمی فاضل و متزدین یزاداعالم  اعقزاب ز
نام سیدمحمد داشزت ه د بنیک فرز، سید ابوزید محمد اند. هدرسرخر و قاین بود

گمززنج قززائن  کزه بززه خواجززه محمززد مشززهور و مکنززی بزه ابواحمززد بززود. او در روسززتای 
 «.و در همانجا دفن شده است وفات یافته

گرچه علمای انساب تاریخ فوت او را ننوشت  نسزب شزریف اوهای  اما با توجه به واسزطهاند  ها
که او در ابتدای قرن  نجم هجزری و بزین سزال می ه.ی وفزات  410تزا  400های  توان حدس زد 

 یافته باشد. 
کزه بزه عنزوان نسزابه قزاین سید یزک فرزنزد بزه نزام ابوالغیزث و نزواحی آن بزه  احمزد داشزته 

ابوالحمزد عزو  و هزای  نامه رفته است. از او ابو احمد مختار و از او نیزز دو فرزنزد بز می ارشم
که همگی آنان از بزرگان سادات قاین بودند.   ابوالفتوح احمد به وجود آمدند 

کزه طبزپ حزروف ابجزد  علت شزهرت امزامزاده محمزد بزه خواجزه محمزد بزدان جهزت اسزت 
کزز 701خواجززه محمززد معززادل سززال  ه ظززاهراو تززاریخ سززاخت نخسززتین بنززا بززر روی قبززر ه.ی اسززت 

 (195: تاریخ قائن ؛632: 2 لباب اونساب ؛128: فخری فی انساب الطالبیین)امامزاده محمد است. 

 نامه  شجره
کزه بزه  مزی منتهزی ؟ع؟نسب شریف خواجه محمد با ده واسطه به امزام حسزن مجتبزی شزود 

 :  قرار ذیل است
ابزراهیم العجیززبن حسزن بن  عبداهلل محمدجبلزهسیدمحمدبن ابی زیدمحمدبن ابی 

 ؟ع؟امام حسن مجتبیبن  حسن المهنیبن  داوودبن  محمدبن سلیمانبن  العجیز
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 ؟ع؟حسن مجتبیامام 
 

طلحه  هیرق عبداهلل   امن    یالحس امسلمه    ام فاطمه    د   یقاسم الشه  الحسن   ام       ابوبكر   عمر      دیزحمزه   عقوب   یل   یاسمععبدالرحمن عبداهلل  ن  یحس

 حسن المثنی
 

 هیمه             فاطمه            رقینب           قسیکلثوم           ز م الفهر       حسن المثلث             امیجعفر       عبداهلل المحض        ابراه

 داود
 

 

 مانیسل
 

 محمد
 

 كه یمل        فاطمه                کلثوم              ز       یحسن عجفاطمه         مان       داود       یسل     موسی 
 

 زیم عجیابراه   اسحاق الطاوس 
 

 

 ابوعبداهلل محمد جبله         زیقاسم العج  
 

 محمد
 

 سییع
کوهستان قائن ظهور نمو د  در 

 

 حمدد الزاهد میابوز
کن در قائن  سا

 
  دمحمد )خواجه محمد(یامامزاده س

  



 179/ فصل پنجم _ شهرستان زیرکوه  

 موقوفه
یارتگاه دارای ۀموقوف کزه درآمزد آن  مزی گمنج آب و زمین موقوفه از روستای فنجان 60 ز باشزد 

 گردد. می  رف اطعام اهالی در ایام محرم

کرد سرودهدر امامزاده   شعرای محلی  یاد 
 ـددددد ه مدددددا بددددده نن درگدددددا  ـددددددرمه

 و  رـددددددد ر ـددددددد ه بوددددددده بدددددددر  
 الددددددددددب ـآ نن ـآ مددددددددددزـ ی یدددددددددداد نره
 بدددددد د ـیددددددن بارگدددددده الددددددا  و مو ددددددر
 مدددددددهمگا    ددددددد  آّدددددددرـ و بددددددداب 
 بدددده ـو  موجددددرش ـآ ـدددد   بدددد د 
 دومددددرن پددددی  یدددد  مددددرد  ن  دددداه
 شددد   در  ددد ـو  رمدددا   بهـد ددده
ی ددد  بایددده ـیدددن درگدددا   ینددد    ددده  
ی ددددددا  اددددددادی  ب ددددددایی مدنددددددی و  

 ـددددددددد گ ، درنن ده    ی ـآ ـیددددددددداه
 ع  دددددددداربیامدددددددده ـآ د   دددددددد   م مدددددددد

گرمدا  به ـدا  ش د  و ده در  دا 
یدددددددارت رـ مرمددددددد   ب دددددددای ـیدددددددن  
 وردد  ّ  دداد و شدد  نن ـددا  با ددار
گکددد   یددددرـن یددددارت   ب دددای ـیدددن  
گردیددده ددد ا  ددد د نوـر   گاال  ّدددی ـیدددن 
دددددددده  مددددددددزـر  و بوودددددددده  و اددددددددا    ـساال
 دوـآد  مددددددد من شوگددددددد ی دی دددددددهـر
  اا دددهی یددد  ب دددا ـددداری در ـی جدددا

 

  دددددهـ نن  دددددارق ـ وددددداه بدددددی شددددده 
 ّس   ام  مداده ـب ـرواـی  ه

  ددددده  ددددداه ـو بددددد د   ـوددددده مداددددده
 آ یآ ددددددددددده آـد  نن ـددددددددددد   ـ  دددددددددددر
 ّددددددددددی ـآ ـوفد آّددددددددددرـ و آ شیددددددددددهر
 بییدددم و ـددداد  و بدددی ر ددد  بددد د 
 ش یددم نن  ه ددهـی  یدد   رودداه
 مددددددهـ  ـیددددددن ب ددددددا بددددددر ـو  ااد دددددده
گ  ددده نن مدددرد  دددهـ وددد   دّددده ـیدددن 
 آمدددددا   ددددد ی   دددددر  نن بدددددهـدی
  دددددده ـدددددد ز  یددددددر  ـو رـ بدددددد د ر گدددددد 

 ن بددددددددافی دیدددددددد ـرطرـآنمدددددددده بددددددددر ن
 شددداو   ر  ددده  ـدددیاا، رضدددایی

  ا د ـآ وان و د  بگر   شاو 
گا  ّددای بددی  ددار  دده ایددهی آرزردده 

گ  ددده ـآ دـدـر  رمددددان   ددده بددد د ـیددددن 
 ا هین مدرد آن در دا  ب  یده  ه

 شددده   خییدددم ب دددای وا ددده ّاددده
یددددددددر نوـر  بهـد دددددددده وددددددددان ـ ددددددددهر  
 شددده ه  یدددرـن  اددداه شدددار و  وـددد ا
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاه را نشان _ دول ذیل امکانات رفاهیج  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   مسجد

 زایر سرا
  

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

   مقاومت بسیج ایگاه    شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینت   گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
  چشمه 4 سرویر بهداشتی   وضو خانه
گمنج آب شرب    گاز طبیعی  قنات 

   تلفن   ریب
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سید عبدالقادر 
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طزول کزباشزد  مزی وهکزریشهرسزتان ز وهکزرین زیارتگاه درروستای شوشک ازتوابزع دهسزتان زیا 

 1770 قزززه و در ارتفزززاعیدق 18و درجزززه  33فیزززاییقزززه و عزززر  جغرایدق 10و درجزززه  60فیزززاییجغرا
جنززوب شززهر ی لززومتریک 48و در ی وهکیت آن  ززایززا واقززع شززده اسززت. موقعیززاز سززطح دری متززر

رود  باشززد. مززی کیلززومتر خززاکی 8کیلززومتر آسززفالته و  40حززاجی آبززاد قززرار دارد. از ایززن مسززافت 
شززری و ی لززومتریک 1وه آهنگززران در کززدر جنززوب و ی وه سززارگکززگذشززته و ی از جززوار آبززاد کشوشزز

 جنوب شوشک است. ی لومتریک 5گردنه شتر مرده در 
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 مزار معرفی
کزه جزّد اعالیزشعظیم الشان و بزرگزوار دانسزته، وی را سیدی جلیل القدر سزید موسزی ، انزد 

کززه بززه جهززت دائززم الززذکربودن بززه  ززدر تسززبیح مکنززی و معززروف شززد.  11او  ابوسززبحه اسززت 
کرمانشزززاه کزززه برخزززی از آنزززان بزززه دینزززور  هزززاجرت کوفزززه و خراسزززان م، بخزززارا،  سزززرمعقب دارد 

کزززه در بن  موسزززی الهزززانیبن  اسزززحای انزززد. هنمود ابزززراهیم المرتضزززی از جملزززه سزززاداتی اسزززت 
بن   خراسان سکونت داشت و دارای اعقابی بزوده اسزت. یکزی از نوادگزان او سزید عبزدالقادر

کزه از اعزالم قزرن ششزم هجزری اسزت و در ابتزدای قزرن هفزتم هجزری  زین العابدین نزام دارد 
گفتزه اسزت. او یزک فرزنزد بزه  610تا  605های  بین سال هجری قمری در قزائن بزدرود حیزات 

که ملقب به قطعزی بزود  العابزدین و ابزوذر بزه  و از او دو فرزنزد بزه نزام سزید زیزننام زید داشت 
و فرزنززدان آنززان بززه آل قطعززی انززد  هو  ززر از فززوت  ززدر بززه بغززداد مهززاجرت نمود وجززود آمززده

مهاجرت و تاریخ دقیپ وفات و نزام همسزر  ۀاز انگیزمشهورشدند. متنسفانه در منابع موجود 
تزوان بزه  زحت  مزی سید عبدالقادر ذکری به میان نیامده است. از سلسله نسب شریف او

کززه ایززن  عموهززای وی در خراسززان پززی نسززب و سززکونت برخززی از  سززر بززرد وزم بززه ذکززر اسززت 
که آقای بحر العلوم آورد مطالعزات میزدانی تطبیزپ  بیشتر جنبه اسنادی دارد و بزااند  هشجره 

کزه پژوهشزگر  مزی مزذکور زمزانیهای  نیافته است. بنزا بزر ایزن شزجره نامزه توانزد مسزتند باشزد 
   نماید. تنییدمیدانی های  ضمن مطالعه اسنادی تطبیپ و درستی آن را با پژوهش

  شجره نامه
وسززی واسززطه بززه امززام م 12نسززب شززریف امززامزاده عبززدالقادر روسززتای شوشززک زیرکززوه را بززا 

 :  دانندکه شجره نامه او چنین است می منتهی ؟ع؟کاظم
جعفززززربن محمززززدبن طززززاهربن مطهززززربن بن  زیززززن العابززززدینبن   سززززیدعبدالقادر

بن  موسزی الهزانیبن  ابی علی اسزحایبن  موسیبن  موسیبن  اسحایبن  اسماعیل
 ؟ع؟امام موسی الکاظمبن  ابراهیم المرتضی
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگاه را نشان _ انات رفاهیجدول ذیل امک  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
 دو خانه   زایر سرا   مسجد

  با سالن

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا  متر300حدود   حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
  دو چشمه  سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی  قنات  آب شرب
 تلفن   بری

  
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 آشنایی با شهرستان سرایان 
 

 فیاییاوضاع جغرا 
 58تزا  دقیقزه 39و  درجزه 57ن یبزی در شمال غرب استان خراسان جنزوب ان واقعیشهرستان سرا

 قززراری عززر  شززمال دقیقزه 6و  درجززه 34تززا  دقیقززه 34و  درجزه 32و ی طززول شززرق دقیقززه 1و  درجزه
از جنززوب و ، ازشززری بززه شهرسززتان قائنززات، گنابززادو فززردوسهای  گرفتززه و از شززمال بززه شهرسززتان

شهرسزتان  کهزویرجند و خوسف و از جنوب غرب بزه بخزش دیبهای  جنوب شری به شهرستان
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لومترمربززع وسززعت دارد. مرکززز آن یک7662ن شهرسززتان یززشززود. ای زد محززدودمیززطززبر از اسززتان 
ی در دشززت، فزردوسی جنزوب شزرقی لزومتریک 45رجنزد و یشزمال بی لزومتریک 160در  انیشزهر سزرا

معززروف بززه شززتران واقززع اسززت. ی وه زاربززرکززرشززته ی ر در دامنززه جنززوب غربززیوکززه یهمززوار در حاشزز
واقززع ی   شززمالقززه عززریدق 52درجززه و  33و ی طززول شززرق قززهیدق 26درجززه و  58ان در یشهرسززرا

 باشد. می متر 1480ا یشده است و ارتفاع آن از سطح در

 انیشهرستان سرای ها دهستان ها و بخش

نام  نام بخش
 دهستان

 مساحت
 نام مرکز یتعدادآباد

ی دارا جمع
 سکنه

ی خال
 ازسکنه

مرکز 
 مرکزبخش دهستان

 یمرکز
 سکیآ 172 32 204 952 سکیآ

 سکیآ
یمصعب یمصعب 81 10 91 194   

 سه قلعه
 سه قلعه 135 10 145 1195 سه قلعه

 سه قلعه
 چاه طالب 24 7 31 5322 دوکوهه

 _  _  412 59 471 7662 _  شهرستان
 یاستان خراسان جنوبی زیت وبرنامه ریریسازمان مد: منخذ

 یخیتار ۀنیشیپ
کززه سززابقه های  آنچززه ازبررسززی کی ازآن اسززت  باسززتان شناسززی منطقززه بززه دسززت آمززده حززا

گزر قزدمت سزد می حوالی آیسک به پیش ازمیالد تاریخ در استقرارجوامع پیش از « زو» رسد. ا
 احتمزاوو رسزد. سزرایان  مزی سرایان تا آن زمزان سابقه تاریخی منطقه، را به قبل ازاسالم بدانیم

کزه در شزمال آن در دامنزه ی کوچکان( قصبه یموریدوره ت) قبل از قرن هشتم وه کزبوده اسزت 
ان طبزپ حززروف یانبزار  زایین شزهر سزرا آبی نزاتی بزه نزام سزرآب قزرار داشزته و بنزاقی کزیو نزد

 1294رسززد. همچنززین میززرزا خانلرخززان اعتصززام الملززک در سززال  مززی ابجززد بززه قززرن هشززتم
 :  نویسد می هجری قمری در سفر نامه خود
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کزردم. سزرایان حصزار کن یرزا عبدالحسزیزرزا طزاهر  سزر میدر منزل م النتزر تزون منززل 
بناها و عمارات عالی داشزته ، ی دارد. معلوم است در قدیم معقول شهری بودهبزرگ

گرانززی  اسززت. دروازه بزززرگ خززوب داشززته اسززت. حززاو همززه خرابززه اسززت. از سززال 
خیلززی خززراب شززده اسززت. حززاو چهار ززد تومززان مالیززات دارد. بیشززتر حا ززلش 

وار عمل آمده ابریشم داشته حاو امسال یک خر بیست خروار ابریشم است و سابقاو 
اعتصزام ) است. بلث آب ملکی مال عماد الملک است. باقی مال رعیزت اسزت.

 (257_ 258: 1351، الملک
ن شززاه قاجزار بززوده یه معا ززر دوران نا زرالدکزاز شزاهزادگان افغانسززتان ی کززیعبزدالرحمن افغزان 

ن شزدم و ایوارد شزهر سزرا» هکزرده اسزت کر کن مطلب را ذیخ خاطرات خود ایتاب تارکدر ، است
بززر ابززر  احتمززاوو شززهر سززرایان  (176: بززی تززا، عبززد الززرحمن) .ردمکززم مشززاهده یدر آنجززا عمززارات عظزز

 شود.  می و کوچک دهد می دست خشکسالی به تدریج جمعیت خود را از

 منابع
شزززهر سزززه قلعزززه و  یرامزززون معرفزززیپ یقزززیتحق، حزززه نجزززف زادهیو مل، فاطمزززه، یمزززیابراه -

 .1381، جابی، نابی، تونخچه یتار
دانشززگاه  یات و علززوم انسززانیززدانشززکده ادب، انیبخززش سززرا یمونززوگراف، یمهززد، یابززانیب -

کارشناسیمشهد ) ا یفردوس  .1376سال ، (یان نامه 
 بی تا.، جابی، نابی 1  ، تاریخ خاطرات، عبدالرحمن، افغان -
 سززتی ومیززرا  فرهنگززی  ززنایع د ،سززرزمین طززالی سززرخ، و حمزززه حمزززه، رقیززه، زعفرانلززو -

 .1384، جابی، گردشگری خراسان جنوبی
 .  1390، مشهد، انتشارات رستگار، سرایان، کوکب، حقدادی -
، یدهسززتان مصززعب یمززیت اقلیوضززع یبررسزز، ن مشززاور سززازه آب شززرییشززرکت مهندسزز -

 تا. یب، خراسان یآب منطقه ا یشرکت سهام
گززذر زمززانرات سززه قییززرامززون تغیپ یقززیتحق، و نجززف زاده، یمحمززود، یکززاظم - ، لعززه در 

 بی تا.، جابی، نا بی
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 یرا  فرهنگزیزسازمان م، 2استان خراسان ز جلد ، یباستان شناس یها ت پژوهشیریمد -
 .1377، استان خراسان

، یآسززتان قززدس رضززو، منززابع و مسززائل آب خراسززان، ید توسززلیو سززع، سززعداهلل، یتززیوو -
 46، 1370، مشهد



 

 
کریم شاه  مزار سلطان 

 

 فیاییاموقعیت جغر
کریمززو   قززرار یقززه عززر  شززمالیدق 2و درجززه  34و ی قززه طززول شززرقیدق 30و درجززه  58در  روسززتای 

کززوه سززفیززواقززع اسززت. ا ایززمتززری از سززطح درهزززار 2 ارتفززاع در گرفتززه و د و از ین روسززتا از شززمال بززه 
کززوه بززی شززمال شززرق باشززد. ایززن  مززی لززومتریک 25ان یشززود. فا ززله آن تززا شهرسززرا یم محززدود میبززه 

تززا زیارتگزاه امززامزاده سززلطان محمدعابززد  کاخززک قززراردارد و_ مسززیرجاده آسززفالته سزرایان سزتا بززررو
گرفتزه و اقلزای  هکیلومتر فا له دارد. این زیارتگاه در منطقز18کاخک  م آن معتزدل و یییالقزی قزرار 

در  ر ویمطبزوع و دلپزذ، زییل  زایزن روسزتا در بهزار و تابسزتان و اوایای مه خشک است. آب و هواین
کنار روستا م زمستان کال سبز کاخک از   .گذرد یها سرد است. روخانه 
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امززامزاده سززلطان ی و بنززای میباشززد. بافززت قززد مززی یمیقززدی مززو از روسززتاهایکری روسززتا
ت دارند.آبشززار زیبززای سززبز رود و چشززمه یززکهززن روسززتا حکا ۀنیشززیم شززاه از قززدمت و پیکززر

کنزار ، عدمستی مساعد و اراضی آب و هوا، فراوانی سارها گزردو در  موجبات رشد درختزان 
کوهپایکری سپیدکوه شده اسزت. روسزتا آن متمرکزز ی ای داشزته و بافزت مسزکونهیزمزو تیزر 

کوچه کزالیو است و مسیدر پ  ویروستا اغلب پی ها است.  روسزتا را بزه ی بافزت مسزکون، ر 
کززوهیمزرعززه اسززپ، یکنززد. چشززمه علززو مززی دو بخززش قززدیم و جدیززد تقسززیم ، زچشززمه درا، د 

کبرآبززاد کلگزز، یچشززمه مسززک، ا  _ مززویکر ۀر جززادیالقززات مسززییدک ازیتززک تززودک و سزز، یدره 
یادی از این محل دیدار داشته باشند. ، انیسرا گردشگران ز گردیده است تا   موجب 

کریم شاه    معرفی امامزاده سلطان 
 و ؟ع؟ضزار بزرادر امزام ؟ع؟جعفزربن  یمطلعان محلی ایشان را فرزند بالفصل امام موس مردم و

گیزری و می (کاخکدر ) برادر سلطان محمد عابد کزه بزه هنگزام در   دانند. آنها بر این باورند 
یززد النززار آفریززز و تعقیززب و کززریم شززاه هززم  گریززز امامزادگززان ز کاخززک سززلطان  سززلطان محمززد 

کزوه بزوده و همراه ایشزان گزذر از   در ایزن محزل مزدفون ه سزوی آفریزز ویهزای ایزن منطقزه بزدر 
 گردد.  می

 موقوفات امامزاده  
 :  این امامزاده دارای موقوفاتی همچون

کالته زرد .1   دوشبانه روز آب از قنات مزرعه 
کره .2   چند قطعه زمین از اراضی 
 یک فنجان آب از قنات اهلل آباد .3
 باشد. می [روددهن] چند قطعه زمین از اراضی رودهن .4
کززریمبززه اسززتناد نوشززته موجززود بززر سززرتو  برنجززی وقزز. 5  1100شززاه در سززنه ف بززر سززلطان 

، 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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کرد شاعران محلی  کریم شاه در یاد   امامزاده سلطان 
یددددددددددارت در پددددددددددی یدددددددددداد  ییاددددددددددان   
  دددددددد ـ رـ ـیددددددددن ّادددددددده  اریددددددددهن وددددددددان

 ّا  وه مددددددن  ددددددا بدددددده ـدددددد ی  اشددددددو 
  دددددددد رـ ـی وددددددددان ـدددددددد  ان  ییاددددددددان
 ـفـی  اشددددددددددددق مدددددددددددد فی  کدددددددددددداج
گددددد ی   ادددددادی بدددددر ر دددددی یددددد  رـآ بدددددر 
 مددددددرـ ـددددددام  وا ددددددان ـی  دددددد  م ددددددرو

 

  اددددددددادن بددددددددا  ییادددددددد  درد  یددددددددرـن 
  دددددد ـ ی  ددددددا  دددددد  رـ ـی وددددددان وا ددددددان
  اایددددددددددد   دددددددددددرد  ـه رـآ  ییادددددددددددان
 پرـددددد ی  دددددا بددددده م دددددرو رـ  ـیادددددان
 ـددددددددددن ت بددددددددددی ر  ففن درمددددددددددان

 ـددامان دده ـیددن درمددان  دد  دـدی بدده آ 
  کدددددا هن بدددددر ـدددددرـیی ـشددددد  بدددددارـن

 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگزاه مراجعزههززار  30 بزیش از ساونه به طزور متوسزر یارتگزاه  مزی نفزر بزه ایزن ز کننزد. ایزن ز

ای سرسززبز و ییالقززی بززا آب وهززوای تززاریخی بززه علززت قرارگززرفتن در درههای  عززالوه برجاذبززه
طبیعززی خززوبی دارد و همززین های  ی مرتفززع جززذابیتهززاکززوه زیبززای سززبزرود و آبشززار مطبززوع و

یززادی را جلززب نمایززد. گردشززگران ز های  بززا توجززه بززه اسززتعداد موضززوع سززبب شززده اسززت تززا 
گردشگری که دارد طرح   کریمو به اجرا در آمده است.  _ مصعبی خوبی 
یارتگاه را نشان خدماتی _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد حاتدارد/ توضی امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد حاتدارد/ توضی امکانات
   منزل خادم   گنبد

   امنا هینتدفتر    دستهگل
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   گرمایشی ساتیتنس   بری

وسایل 
      سرمایشی

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
  ؟ع؟بیسلطان مص امامزاده

 

  فیاییجغراموقعیت 
ی عزر  شزمال قهیدق 2و درجه  34و ی قه طول شرقیدق 30و درجه  58در ی روستای مصعب

گرفته و ارتفاع آن از سطح در باشزد. دره  مزی لزومتریک 20ان یمتزر و فا زله آن تزا سزرا 1900ایقرار 
که به جلگه آی عیحوضه آبگیر وسی مصعب  ریزد.  می سکیدارد 

کزه مزردم بزه ایشزان ای  هبزه خزاطر عالقز ب ویدفن امزامزاده سزلطان مصزبه خاطر  احتماوو 
ب یززهززم معتقدندکززه چززون ابوطای  هعززد اند. هگذاشززتی ن روسززتا را مصززعبیززنززام ا، اند هداشززت

بزه هنگززام عبززور از ی رنصززرابن نزوح سززامانیازوزرا وکاتبززان معزروف امی محمزدبن حززاتم مصزعب
 انززد. هدینامی ا داده ایززن روسززتا را مصززعبای ایززن آبززادی ریززو احی ن محززل دسززتور بازسززازیززا
  ن ادعا مستند نیست.یا کنیل
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  امامزادهمعرفی 
 دانند.  می ؟ع؟جعفربن  مردم ایشان را از نوادگان امام موسی

یارتگاهساختمان    ز
 باشد. می هیب متعلپ به دوره قاجاریساختمان اولیه امامزاده سلطان مص

 محلی رانزیارتگاه امزاده مصیب در یادکرد شاع
گادددددددر  م دددددددو   ـی ـدددددددیآمین پدددددددر 
 مددددن ب دددداآه  ددددا  الا دددد  م ددددو  
گ دد   اد ن ـددیوش بی دد  ـه بددا  خددر 
 ـددددیهی ما ددددد ه  بددددی  ددددداه و کدددددان
م در واددددددان   دددددداه ـو باشدددددده م ددددددیال
 بارّدددددددددا ـآ   ی ـ ددددددددد   وصددددددددد ا
م   ــدد  ه  شاودد   دد د ـآ م ددیال

 درده  ددددددن دوـ: گ دددددد  نن یندددددد  م 
 نمددددددای و یددددددا: گ دددددد  دیگددددددیی م 

م بدددددد د  ددددددز   ی  و ددددددا ـیددددددن م ددددددیال
 

 د ر بدددداد ـآ  دددد  ّادددده  دددد   و  ددددر 
 وددددان  ددددهـی نن صدددد ای  م ددددو  
 ـددددددددیهی ـآن  طاّددددددددا در     دددددددد 
     کدا    یسد  درشدها وگادان
 دـرد ـو ـآ م ـددددددددد   ددددددددداظی  کدددددددددان

 بییدددددم و نشددددد ا، ـددددداسا ومسدددددنین
 دـددددد  بدددددر م دددددا مدددددزـرش دـشددددد  ه

 شاوددد   دددن  وـ: گ ددد نن دگدددر مددد 
 دـددددد  مدددددا    دددددا  و رمدددددا بر خیدددددا

گردیدددددددها ن دـر  ـرکددددددد ا ا ددددددده ـش 
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگززاه بازدیززدنفززر هزززار 25سززاونه بززه طززور متوسززر  زیززر بنززایی  یامکانززات کننززد از مززی از ایززن ز

و آشزپزخانه از  زایر سزراوجود  باشد. می برخوردارسرویر بهداشتی ، تلفن، بری، آبهمچون 
وعا و عاشززورا و بززه سززیل جمعیززت در روزهززای تاسزز نظززرو  باشززد مززی نیازهززای ضززروری بقعززه

 باشد.  می شبستان در طرفین بقعه 2اربعین حسینی نیاز به وجود 
 :  دهد می خدماتی مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   ع فرهنگیمجتم   ایوان   تلفن   حسینیه
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   خانه عالم   سردر   گلزار شهدا    حن وحیاد

   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

 ساتیتنس
گرمایشی و 
 سرمایشی

     

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

  سلطان ابوالقاسم

 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه این امامزاده در روستای قاسم  20و  درجزه 58ه در کز ان قزرار داردیآباد شهرسزتان سزرا ز

ا یزباشزد. ارتفزاع آن از سزطح در مزی یعر  شمال قهیدق 43و  درجه 33و  یقه طول شرقیدق
تززا  و کیلززومتر 9داشززته و فا ززله آن تززا سززه قلعززه ی دشززت تیاسززت. قاسززم آبززاد وضززع متززر1320

 . است لومتریک 24سرایان 

 معرفی امامزاده سلطان ابو القاسم
گزان امزام ابوالقاسزم از نزوادسزلطان  ایشزان رامزردم  و باشزد مزی فاقزد شزجره نامزه این امزامزاده 

 دانند.  می ؟ع؟اظمکی موس
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کردامامزاده در   محلیشاعران  یاد 
گدد ّر  ابددان ـددیآمین ـی جاـدد   بیددا  دده 

گدددره  پدددر ـآ شددد ر  آـر ـیدددن صددددرـ   ددد یر 
 ّاددد   ددده  ددداه  نددد ی  بددد د ـب ـرواـدددی

 ه  ددر    ـددا بدده ـدد ی ـو نردد   دد سد
 مزـ ومددده ن نمدددا بددده ماـدددی نبددداد ــددد 

   شددد یوه دوـدددرـّاددد   ددده وددده الدددا 
گدددر  ددده ضدددامن نّددد  شددده  رــدددان بددد د  ـ

 

گ د  بادین ـی جاـد   گ کن طاّا    با  
 گ   گر  ده بده دـمدان وّا کدین ـی جاـد 
 ش یه   ی  وهش صه ن یین ـی جاـد 
  گر دده م  دد  شاوددات مسدد این ـی جاـدد 
 آ بدددددین مدددددرـ با دددددیین آمدددددین ـی جاـددددد 
 ـمیددددددددده وم جدددددددددف آـیدددددددددیین ـی جاـددددددددد 

 ـدددددددد ـمیی الادشدددددددده  ددددددددار ین یوددددددددین ـ
 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
، یسزاز محوطزهاستراحت زایران احدا  شده است.  باب زایر سرا جهت اسکان و 6تعداد 
از جملزه اقززدامات  بهداشزتیهای  احزدا  سززرویر، مجزاورهززای  نیزم کتملز، زسزبی فضزا

ز در یززسززبز نی حلقززه چززاه جهززت فضززا کیزز ز یززحفززر و تجهباشززد.  مززی امنززای امززامزاده هیززنت
روسزتا ی ه آبرسزانکاز شزب ضرآب شرب در حال حا امنا قرار دارد. هینتی ارکبرنامه ت یاولو
 .دفاع مقدس قرار داردی تن از شهدا مرقد دو امامزادهدر جوار گردد.  می نیتام

یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز
 ندارد اتدارد/ توضیح امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
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 ندارد اتدارد/ توضیح امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته

   فروشگاه   ابخانهکت
   آبدارخانه    ارکینگ
  کشتارگاه

 
   آشپزخانه

   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   گرمایشی ساتیتنس   بری
 وسایل
      سرمایشی

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 امامزادگان سید حسن و سید محمد 

 

 

  فیاییجغراموقعیت 
 33و ی قزه طزول شزرقیدق 41و  درجزه 58ان در یروسزتای دوسزت آبزاد از توابزع شهرسزتان سزرا

 تیوضززع و متززر1430ا یززواقززع اسززت. ارتفززاع آن از سززطح دری قززه عززر  شززمالیدق 41و  درجززه
کززرو در  یمزز لززومتریک 28 انیداشززته و فا ززله آن تززا سززرای دشززت کززوه وخ  کیلززومتری  7باشززد. 

 قرار دارد.  جنوب غربی آن
بن  باشزززند و مزززردم آنزززان را از نوادگزززان امزززام موسزززی مزززی فاقزززد شزززجره نامزززه امزززامزادهر دو هززز
 دانند.می ؟ع؟جعفر

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
 کنند.از این بقاع بازدید می نفر هزار 12ساونه به طور متوسر 
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یارتگاه را نشان  کمبود امکانات رفاهی خدماتی این ز  :  دهد می جدول ذیل 
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد ارد/ توضیحاتد امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   دممنزل خا   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
    ساتیتنس   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

  ازدک اباذر زیارتگاه
 

  فیاییجغراموقعیت 
 56و  درجززه 33و ی قززه طززول شززرقیدق 36و  درجززه 58در  کیلززومتری شززمال چرمززه 5ن بقعززه در یززا
کوهسزتانی واقزع شزدهواقع است. این زیارتگزاه در منطقزه یقه عر  شمالیدق و فا زله آن تزا  ای 

کززوه سززنجدک در  مززی لززومتریک 19ان یسززرا کمرسززرخ در  6باشززد.  کززوه   2کیلززومتری شززمال شززری و 
ک  کیلومتری جنوب این محل قرار دارد.  2وه زرد سنگ در کیلومتری شری و 

 : کند می ادیازآن چنین  قرن چهارم در شاهنامهی شاعر حماسه سرای فردوس 
 یدددددددددَی میدددددددان دو  ددددددد   ــددددددد   ود مدَ 
 هرَ َاددد ّادددان بددده  ددده ـددد ی  ددد ت و

 بگ دددددد  و ب رمددددددددددددددد د  ددددددا بگرر دددددده
 

یدد  ـدد  بیدددا  و آ یدد  ـدد  َاددد   هرَ  
 دددددددددددددددددیَی ـآ َم بددددددرـ یی وم ددددددز    ددددددیی 
 ه ر  بر ددددددددددهرَ بددده ـدددددد ی  ددد ت و َاددد

 

 معرفی زیارتگاه
یارتگززاه فاقززد شززجره نامززه بززوده و کززاظم ایززن ز کززه او خدمززه امززام  بززوده  ؟ع؟برخززی بززراین باورنززد 
کتاب  باشد. نمی است ولی چنین ادعایی قابل استناد ابزر  سزرایانلذا جهت اطالع آنچه در 

 :  شود می ت عیناو آوردهخانم حقدادی آمده اس
 ومقزاماو و فزردی وارسزته و ؟ع؟جعفزربن  موسزی رکنو ازدک معروف به اباذر ظاهراو  پیر

کزرد.  زر  ؟ع؟جعفزربن  دوانیقی  سران موسزی بوده است. در زمان او منصور را آواره 
کوه کهولززت سززن در نزدیکززی   سززران  چرمززه جززان سززپرد وهززای  از مززدتی ابززاذر بززر ابززر 

 زر  ولی آبزی نیافتنزد و ندبرای غسل او به نقاد دور دست رفت ؟ع؟جعفربن  موسی
ا ر جوشزد. لزذا بزدن او میای  هکنار جسد اباذر چشم درکه  از برگشتن متوجه شدند

کزه بزه چرمزه . جا به خاک سزپردند در همان و غسل دادند بعزدها بزر ابزر زلزلزه شزدید 
خززوانی  ضززه ززر از یززک هفتززه روب چشززمه خشززک شززد. آ، آسززیب بسززیار رسززانید
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کرد. بعد کزه بزاز خشزک  مزی از مدتی آن را ویروبزی چشمه شروع به جوشیدن  کننزد 
گززل ووی آن را درجززای اول ریختززه شززود.مززی گوسززفندی در آن محززل قربززانی  و لززذا 

مزدتی چشزمه دوبزاره  کزه بعزد ازریزند  میخونش را روی چشمه خشک شده  کرده و
 روز عاشزززورا مزززردم چرمزززه و . همزززه سزززاله در ایزززام محزززرم بخصزززو شزززودجزززاری مزززی

 بزه روضزه خزوانی و بقعزه بزرده ورا بزه ایزن  ؟ع؟نخزل امزام حسزین، مجزاورهای  روستا
 هزززا بزززرآورده شزززود.کننزززد تزززا حاجزززات آن مزززی درخواسزززت و پردازنزززد مزززیزنزززی  سزززینه

 (535  ، 1390، حقدادی)

 رفاهی  _ اتیمامکانات خد
   .دهد می خدماتی نشان فاهیامکانات ربه لحاس جدول ذیل وضعیت نامناسب بقعه را 

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
      بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

  

 
 

 
 

  هفتمفصل 
 

 یشهݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݓ برسهرستان ش





 

 

 

 
 
 

 

 آشنایی با شهرستان سربیشه

 

 فیاییاوضاع جغرا
گرفتزه و در  از مسزاحت اسزتان را دربزر لزومتر مربزعیک 8199معزادل ی شه بزا مسزاحتیشهرستان سرب

زاهززدان  _ رجنززدیو در محززور بزرگززراه ب دشززت لززوتی ه شززمال شززرقیحاشزز، شززری خراسززان جنززوبی
 دقیقزه 56و  درجزه 32تزا  دقیقزه 2و  درجزه 32 فیزاییموقعیزت جغرا شهرستان در واقع است. این

طزززول شزززرقی قزززرار دارد. شزززهر  دقیقزززه 53و  درجزززه 60تزززا  دقیقزززه 13و  درجزززه 59عزززر  شزززمالی و 
بزه  شزمال و غزرب شهرسزتان از ایزن آزاد واقع است.ی ایاز سطح دری متر 1820سربیشه در ارتفاع 

شزور افغانسزتان کاز جنوب به شهرستان نهبنزدان و از شزری بزا ، جنددر میان و بیرهای  شهرستان
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و  درح، مرکزززیهززای  بخززش بززه نام ن شهرسززتان دارای سززهیززا لززومتر مززرز مشززترک دارد.یک 110حززدود 

، مزؤمن آبزاد، نازدشزتهزای  های سربیشزه و مزود و دارای شزش دهسزتان بزه نامدو شهر به نام، مود
کزه  346و مود و نهارجان ، ونو، درح روسزتای آن دارای جمعیزت اسزت. 268 ارچه آبادی است 

نفزززر جمعیزززت داشزززته اسزززت. شزززهر  346هززززار و  39 تعزززداد 1390ایزززن شهرسزززتان درسرشزززماری 
هزوای  و کیلزومتری زاهزدان قزرار دارد. آب 395کیلومتری جنزوب بیرجنزد و  66سربیشه در فا له 

گرم و خشک  باشد.  می این شهرستان از نوع 

 تاریخی ۀپیشین
گذشززتهیسربی خیتززار ۀسززابق ی ها ها و تپززه محوطززه، غارهززا، رسززد. قززالع مززی دورهای  شززه بززه 
ی غنززا ۀدهند چنشززت نشززان وروسززتاها ی دیززدنی ماخونیززک وی میقززدی ها خانززه، یباسززتان
معجزم و  نزهزة القلزوب، بهارسزتانی هزا تزابک باشزد. ین منطقزه میزای تمزدن ۀو سابقی فرهنگ
: نویسزد مزی بهارسزتانتزاب کدر ی تزیآ انزد. هبرد د و نهارجان اسمشه و مؤمن آبایاز سرب البلدان

 اهللحمززد«. بززوده انززدی آن زرتشززت ه قبززل از اسززالم مززردمکززی میاسززت قززدی شززه شززهریسرب»
 : گوید می نزهة القلوبتاب کدر ی مستوف

ه در کزن شزهر بزوده یزاز ای سزتانیسی ممزدوح فرخز یابن الحسن قهستانی ر علکابوب
  .آمده است می به حسابی عصر سلطان محمود غزنو یشمار علما و ادبا

گفتززه شززده اسززتیه شززهر سربیوجززه تسززم ۀدربززار ز و یززن قسززمت جنززوب شززهر آبخیچززون زمزز: شززه 
گفتهین محزل قزرار داشزته اسزت بزه آن سربیسرسبز بود و شهر در مدخل ا آن  انزد! همچنزین از شزه 

نزام معزروف بزوده و بزه مزرور زمزان  نیزهزوا بزه ای ل سزردیزه بزه دلکزشزود شزه یزاد مزییسرد ب به عنوان
   به نام ساربیشه هم از آن یاد شده است.، د( حذف شده است) حرف

گنج یشهر سربیشه می خیها و آبار تار یدنیاز جمله د قلعزه ، مسزجد بززرگ، یتوان به مسجد 
گبرهزا در روسزتا، کندوکهنه و مسجد  خت مسجد و قلعه چهک عمزارت و ، ونزدیهری قبرسزتان 

، مانیالتزه سزلک کنزدوکمحوطزه تزه ، قلعزه فزال، قلعه اسفزار، رودباو کوهکرباد ، مود قلعه قالع
 رد. کغارهای زرین و چهل چاه چنشت اشاره ، عائمینگاره ب سنگ
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ی ن روسززززتایشززززورمی باشززززد. همچنززززکز یانگ از جملززززه روسززززتاهای شززززگفت کیززززماخون 
ی گززر جاهززایدچنشززت از ی روسززتای لززومتریکنگاره تنگززل اسززتاد در سززه  چنشززت و سززنگ

 ن شهرستان است. یای دنید
گرم علمی آب معدنی ها چشمه گنزدگان، چشمه آب ترش، آباد آب  چشزمه آب ، آبگزرم 

ه آب آن بزززه رنزززگ سزززبز بزززوده از جملزززه کزززاه دره یسزززی و چشزززمه آب معزززدن کتنزززای معزززدن
آبززاد  منؤگذشززته بززه منطقززه مزز سربیشززه در ن شهرسززتان اسززت.یززای آب معززدنی ها چشززمه
 بزززه ا زززول اعتقزززادی مقیزززد و معتقزززد، منؤوجزززود مزززردم مززز ناشزززی از، ایزززن نزززام بزززوده و مشزززهور
ه کزززه متعلززپ بززه امامزادگززان وجززود دارد کززن بقعزززه مبارین شهرسززتان چنززدیززدر اباشززد.  مززی

 آید. ل مییها در ذ آنن یمشهورتر



 

 
 ؟اهس؟زینب خاتون  بی امامزاده بی

 

 

  فیاییموقعیت جغرا
کززاهین ازتوابززع بخززش  کززاهی یا کززه درموقعیززت  مززی مززود شهرسززتان سربیشززهروسززتای  باشززد 

 در دقیقززه شززمالی و 38و  درجززه 32طززول شززرقی وعززر   دقیقززه 27و درجززه  59 فیززاییجغرا
یارتگززاه امززامزاده متززری از2280ارتفززاع  یززا واقززع اسززت. ز کززوهی بلنززد در جززوار  بززر فززراز سززطح در
طریزززپ جزززاده  کیلزززومتری شززهرمود از17کیلزززومتری شززهر سربیشزززه و  52و در  یاهکزززی روسززتا

یارتگاه در  و خوش آب و هوا قرار دارد.  سرسبز ییالقی وای  همنطق آسفالته ارتباد دارد. ز
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 معرفی امامزاده
که آیتی عیناو آن را در بهارستان آوردهبن  علی .1  :  دیگو می، محمدیاسری در تاریخ قهستان 

  یاسزمن بزا، گزل چشزم عصزمت، زنان خانزدان سزترعلیا و مهزدعظمیۀ دیگرسید
 : با  مرتضویۀ سالل، وله با  نبوی، عفت

 ؟ع؟ ی م نن د   م ـ  وو ر       رددددد دداددددان پیادددددددددر  دودمددددددددددددش
کزززه از گذرشزززان بزززر، اسزززباب بزززه سزززببی از کزززاهین  قزززرای نهارجزززان در وویزززت  قریزززه 

کزززرده و) اسزززت افتزززاده و در خرمنگزززاه قریزززه قزززائین ه بزززه واسزززط کزززاهی( نززززول اجزززالل 
 داد. محرمززانش بززه امززر کززه آن مخززدره را روی داد خززرمن زنززدگانی بززه بززادای  هعارضزز
کزوه و محزل فعلزی )ای  هبزر سر شزت غمزین را آن درّ  تکفزین پرداختزه و و تجهیز بزاوی 

 تربززت او برافروختنززد و از سززر بززرای  ه ززدف خززاک مززدفون سززاختند و قبزز مزززار( در
کززه بززه خززار  راه نزززدارد و  پیززدا شززدبرکززات آن قبززه بززردامن آن عقبززه فززاخره سزززوقی 

کزه  زاحبان امزرا  و علزل از  ازسقف آن سوی آبی به غایت شیرین جریان یافزت 
یابند. از اجتمزاع  می نوشیدن آن آب زول شفا یافته و  حت و سالمتی خود را باز

گرفتززززه و بززززر دهززززان سززززوی  ززززفای  هوسززززر آن آبخانزززز آب در، قطززززرات ای  ه ززززورت 
کززه آب از زیززر و در پززیش  ززفهاند  هسززاخت  آن جززاری اسززت و از شززیوه تختززی اسززت 

علزززل از   زززاحبان امزززرا  و دهزززد. مزززی جنزززات تجزززری مزززن تحزززت اونهزززار( نشزززان)
 (132 :1371، آیتی) گردند. می بی آسیب وخلل نوشیدن آن آب شفا یافته

 :  گوید می تاریخ بیهپبه نقل از  بهارستان احب  .2
که حضزرت امزام محمزد تقزی از راه طزبر مسزینا از ، اسزان آمزدبزه خر ؟ع؟هنگامی 

چون بزه قصزد ازدوا  بزا ام الفضزل دختزر مزنمون خلیفزه  وویت قهستان عبور نمود.
احتمززال دارد مخززدراتی از خانززدان عصززمت و طهززارت بززا حضززرت  عباسززی بززوده

کزه ایزن مخزدره در هنگزام رفزتن یزا مراجعزت در منززل  ؟ع؟جواد همزراه بزوده باشزند 
 (132: 1371، آیتی) کاهین وفات یافته باشد.

که در آن زمان راه قزومر مسزدود بزود  ؟ع؟علت آمدن امام جواد از این مسیر بدان جهت بود 
که اعراب برای رسیدن بزه نزواحی مختلزف  یعنی مسیر دامغان بسته بود. بنابراین تنها راهی 
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کرمزان و راور و عربخانزه و، کند می خراسان جلب توجه نجزا از آ کزاهین و مسزیر خوزسزتان بزه 
گزواهی کزه  مزی بزه قزاین بزوده اسزت. البتزه منزابع تزاریخی هزم  هززای  ایزن روسزتا در دورهدهنزد 

گزذرگاه، گذشته کناره یکزی از  کرمزان و جنزوب در  هزای ا زلی خراسزان و قهسزتان بزه سزوی 
 (135: 1381، بهنیا) ایران بوده است.

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

  محل از دنیا رفته باشد.

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

 باشد.  می فراوانی

 امامزاده یادکرد شاعران محلی
 :  زینب خاتون سروده استبی  بیاین ابیات را درباره مدفن  آیتی 

د  در ـیدن ـدوادت در و  بیا  ه  یه ـار   ــ
 بدددر  ددد   طددد ر  دددرد   ج ددد  وادددا  دوـددد 
گددددر آ مددددییی و  یسدددد  شددددر   دددد ود  ر  ددددان ـ

 ص اـد   ه در  ی م صایی،  ه  با  ی
 ـ ددد  ـمددداه ّکددد ی و ـددد  ان دیدددن رضدددا

 ـ   ه ـآ ر دا ذو ـرجد   ـی ـین نـ ا ه
 بگدددرـر ـدددر بددده  دددا   ددده بدددر  دددرج  رمدددهـن
 ـی طارددددم ـددددوادت و ـی ـددددار  طییددددق
 ب ادددا ـرـد ددد  بدددر نن  ددده بجددد یی ـدددواد  

 بن وو ددر ــدد  ـیددن بارگددا  د  ددر م ـدد  
 ه   ددده ـیدددن طددد ر دیگدددر ــددد ب ادددای دیددد

 ـی جددددددا مودددددداه مددددددییی ن  پیا ددددددر ــدددددد 
  ددددد د یادگدددددار آّدددددرۀ آّدددددرـی ـآّرــددددد 
    نـد ان بده  وضده رضد ـن برـبدر ــد 
  داده  رشد ه دـرد و ودا وو شدایر ــدد 
 ـآ نـدددد ان ن    دددد   ددددا  و ـ سددددر ــدددد 
  ین در  یاآ   ـ   ده مو ده میسدر ــد 
گدددددرت ـرـدۀ رضددددد ـن ـ  دددددر ــددددد   بددددداآ ن 
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یدددددددارت  دددددددا  ن م ـددددددد ی  ـمدددددددی آ  دددددددن  
  و  ـفمددددین ـدددد یا مگددددر  ددددرد  ـ سدددد یا

 م ددده برـدددر  ّ   ددده ـآشدددن   بدددرد  ــددد 
یز بر ـیدن  یبد  ـی   یدز  ا ن شاع ـش   
 ن  رـددددددد   وا ددددددده پرـ  ددددددده  در وادددددددان
 نن یددد  بددده  ددد ا و م دددر دگدددر در دیدددار مدددی
 در  ی دددددددددد ـ آ  دددددددددد ن شددددددددددایهـن  ددددددددددیب 
 ـیدددن م وددد  ر یدددا در ـیدددن بووددد  شدددییا
 ّددر  ددب بدده  سدد    دّدده ـ جدداه  ددهم  

 

گرت ـمی  ه شد ا   بده مدکدر ــد  ردـ 
 نو شدد ا و  اصددی  شدد    دد  ر ــدد 

 ّای بارگددده  ددد ا م ارــددد  گدددا دـددد ه
  ز بیب   بده ـدی   ـش داو ـ گدر ــد 

ین  ه  ـ ارگان ّاچ ن د  برـ   ار ـ   ر ــ
 بن وو در ــد  در  اظایه مده ن م ـد 

گدا ر د  ـشادر ــد     ی آمین ا  فر  
یدد ر ــدد   بددا  ر ـددزد   شدد ه  دده شددایان  

 پددددی ر ــدددد  ی دددد  ـددددخن  و و آ شددددی  ن
 

 (89و 88: 1346، آیتی)  
 :  شود می  حن مزار دیدههای  درحال حاضر این اشعار بر دیوارها و سردر ایوان

 مدددددن نشددددد ای ّادددددین درگادددددی  هـ ن ددددده

  وه ّرگددددز بدددده  ددددا ـمیددددهی ـآ ـیددددن در  ادددد 
  ددددهـی رـ  ادددد  ـی آـیددددرـن در دددد    یدددده
 دو بدددددددار  نمددددددده  ـه  دددددددا دو بدددددددار  در بدددددددز ی

 ـی م کدددددددف  یدددددددر  بر دددددددات یدددددددا  اطاددددددده
گ ددددددداّ  بخکددددددده   رمددددددد د   ددددددد   دددددددهـ 
ی دم  ـ  ر  اب ا  ـ     ادافت ــد   

 

  دددددده  و بدددددده بیددددددر بیدددددداره د ی دگیبددددددز ی 
بدددددددز ی گددددددر وددددددد ـو  یایدددددده دو بدددددددار  د   ـ
  دده  ددا  الددای شدداا رـ بدده اکددی  ددر بددز ی
     رـ ددددددده در ـیدددددددن نـددددددد ا ه پدددددددر بدددددددز ی
 مار دددددد  بدددددد د م دددددد ر  صدددددد ه و صدددددد ت

 صددد  ـتّدددر  دددب  ددده بدددرـی  ددد   رـددد ه 
د   ی دم دادـت ــ   ا  ذوـفش رـه وا هـ 

 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاه در زمینی به مساحت  ایزن باشزد. در  مزی هکتزار تهیزه و در حزال اجزرا 20طرح جامع ز

یارتگززاه تصزززویب و در  و مجتمزززع تجززاری و اقززامتی طززرح سززاختمان جدیززد حززرم در جززوار ز
یارتگزززاه در محززز دسزززت اقزززدام اسزززت. در ل ورودی سزززوی مسزززجدی بزززه مسزززاحت  زززایین ز
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مترمربزع جهزت اقامززه نمزاز بزرادران وخززواهران سزاخته شزده اسززت. از  زایین دره تزا بززاوی 150

که یارتگاه  کوه   ها  له را باید طی نمود.باشد ده می زینب خاتونبی  بیز
همچنزین  کزانکر و20، بزاب زایرسزرا29سالن جهت برگززاری مجزالر دارد. ایزن زیارتگزاه  دو
اطززراف  یرسززرای شخصززی دارد. عززالوه بززر ایززن اهززالی روسززتا در ایززام خززا  تعززدادی چززادر درزا30

 فروشزززگاه  اسزززخگوی نیزززاز زایزززران 5 تعزززداد نماینزززد. مزززی زیارتگزززاه جهزززت اسزززکان زایزززران نصزززب
 طززور شززبانه روز در تمززام ایززام سززال دایززر و آمززاده ارائززه خززدمات بززه زوار باشززد. دفتززر آسززتانه بززه مززی
کاروان نسزبتاو بززرگ نیازهزای  خزتای  هنباشد. آشپزخا می کنزد. آب مزورد نیزاز  مزی را تزنمینهزا  وپزز 

کشززی روسززتا و تانکرهززای سززیار بززرآورده کتابخانزز مززی زیارتگززاه از طریززپ لولززه  نسززبتاو خززوبی  ۀشززود. 
کزززوه در محزززل حزززرم  ۀنقلیزززه را در بزززاوترین نقطززز ۀآن امکزززان تزززرّدد بزززا وسزززیل ۀآسزززفالت ۀدارد. جزززاد

وده اسززت. بززه دلیززل ازدحززام جمعیززت در بعضززی مواقززع بززه رغززم ایجززاد فضززاهای  ززذیر نمزز امکززان
   شود. می مناسب مشکل سنگین ترافیک ایجاد

کاشزی 5/3و ارتفزاع  4و عزر   9بزه طزول ، کشتارگاهی   دفزع فاضزالب و سیسزتم متزر بزا 
  کنند. نذری خود را در آن محل ذبحهای  ساخته شده است تا زّوار دام

 شزت زایرسزرا و نزدیزک حزرم ایجزاد ، تشزویی در سزه قسزمت  زایینچشمه دس 70تعداد 
یارتگزاهشده است. انبزار  یزادی ماننزد فزرش و ظزروف خزوراک پززی و غزذا خزوری و  ز وسزایل ز

که شب در آنجا بیتوته می  تو را در اختیار زواری   کنند. می گذارند 

یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات رفاهی خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات کاناتام

   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات کاناتام
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سیدحامد علوی 
 
 

 

 

 

 فیاییموقعیت جغرا
شززت از توابززع نک یارتگززاه واقززع درروسززتای چک شهرسززتان  بخززش مززود دهسززتان نهارجززان ایززن ز

یارتگززاه مززی سربیشززه  38درجززه و  32دقیقززه طززول شززرقی و  23درجززه و  59 در باشززد. ایززن ز
یزا قزرار دارد. چنشزت در فا زله 2140 ارتفزاع در دقیقزه عزر  شزمالی و  62متزری از سزطح در

یارتگاه ی لومتریک 10شه و یشهر سربی لومتریک  واقع استی اهکز
گذشزته بزه دلکزچنشزت بزر وزن بهشزت اسزت ، بعضی معتقدند هزوا و آب ل خزوشیزه در 

اسزت و گذشزته یر درختزان مزیزه از زکمتعدد های  فراوان و رودخانههای  وهین مبودن و داشت
خززود ی دامززدار ایززن نقطززه را بززه عنززوان محززل زنززدگی گروهزز، ن منطقززه بززه بهشززتیززشززباهت ا
گززذر زمززان بززه کززگذارنززد  مززی ن منطقززه را بهشززتیززننززد و نززام اک یمزز انتخززاب  ه بعززدها بززر ابززر 
 دهد.  می ر نامییچنشت تغ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87
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 ادهمعرفی امامز
محمزد یاسزری مشزهور بزه بن  شود نقل قولی است از مورخ مشهور علزی می بیان ذیلدر آنچه 

گردان مال محمدبن حسام خوسفی بوده و آیتی آن را عیناو در  که وی از شا  بهارسزتانحسامی 
 :  آورده است

الحامززد هلل علززوی درحززدود سززال ، در دوران خالفززت الطززایع هلل عبززدالکریم عباسززی
کززه از نوادگززان امززام محّمززد هجززری قمزز 400 گروهززی از مردمززان خانززدان خززود  ری بززا 
بودند و به باقرّیه شهرت داشتند از یهرب به ری و از آنجا به خراسان آمده و  ؟ع؟باقر

گزیدنزد و مزّدتی نگذشزته بزود بزه امیزد تنسزیر  در بعضی از نواحی خراسان اقامت 
ک بنی دولتی علوی و برانداختن اساس دولت  ردنزد. وقتزی ایزن خبزر بزهعباس قیزام 

کززه لقززبش، رسززید «الطززایع هلل» بززود و در آن زمززان بززر  «القززادر بززاهلل»  سززرش احمززد را 
گززروه ، کززرد مززی خراسززان و مززاوراء الّنهززر حکومززت دسززتور داد لشززکری بززرای نززابودی 

بززه راه  آنززان الحامززد هلل علززوی فززراهم نمایززد. القززادر بززا سززپاهی بزززرگ بززرای جنززگ بززا
راه فززرار بززه  مززد علززوی وقتززی بززا اطززالع شززد بززه سززبب قلززت سززپاهافتادنززد. سززید حا

گریز سزرانجام در نزدیکزی چنشزت های  کوه گرفت. با تعقیب و  قهستان را در پیش 
کززوه و غززاربرای آنززان ماننززد  سززپاه القززادر آنهززا را بززه محا ززره درآورد و نبردآغززاز شززد. 

 نمود. می سنگری بود و از جانشان محافظت
که همان غار بوداز  ناهگاه سپاهیان الحامد هلل آمدنزد و در دشزت  می بیرون، شان 

امزا چزون تعزداد سزپاهیان عباسزی بیشزتر از ، پرداختند می با سپاه عباسی به مبارزه
سزید »هزا  در خزالل ایزن درگیری، هزار نفر بود و تعداد یاران الحامد بسزیار انزدک بزود

سزیدند. بعزد از شزهادت به شهادت ر« عبدالجلیل» و«قاسم» و دو فرزندش« حامد
گروه انتخاب شد. «نقیب» سّید محمد معروف به، سید حامد او  به فرماندهی این 

و درک آن غزار را بزا  کنزد مزی عبزاس اجسزاد را در غزار  نهزان بنزی به خاطر ترس از سپاه
گل  بندد.  می سنگ و 

دیگزر  آنزان را بزا سزّید نا زر فرزنزد، کنزد مزی چون سّید محمد بزرای اطفزال احسزاس خطزر
کنززد. دسززت غیبززی و مززدد الهززی  مززی عربسززتانۀ سززید حامززد از راه خززور و خبززی  روانزز
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خداوند مددکارشان شزد و از چشزم دشزمن  نهزان شزدند و سزپاهیان عباسزی هنگزامی 
کزوه ۀ که آنان از منطق، خبردار شدند گزروه از  گزروه  خبی  گذشته بودند. بزاقی افزراد هزم 

 اطراف پراکنده شدند. های  نو بیاباها  چنشت خار  شدند و در کوه
 :  نویسد می آیتی به نقل از حسامی در ادامه

گذشته بزود 800سنه  در که در آن زمان چهار  دسال بر این وقایع  سزیدی ، هجری 
که سیدمحمدمشعشع نام داشت با جمعزی از وویزت عربسزتان بزه قهسزتان  بزرگوار

کهف کشزف نمزود و جسزدها را بیزرون آ غار() آمده و آن  و  ورد و سزردابی پرداختزهرا 
وقتزی : نویسزد مزی و در آن سزرداب مزدفون سزاخت. حسزامی آنها را در تابوت نهاده

که جسد را بیزرون آوردنزد سزرش برهنزه بزود و لزیکن بزدنش بزه لبزاس سزبز پوشزیده و 
کززه تعویززذی بربززازوی همززایونش بسززته بززود. سززید محمززد  بززه همززان رسززم و نشززان 

 احبش را در آن تعویذنوشته یافتنزد و بالجملزه  مشعشع از پیش خبر داده بود نام
  (135 :1371آیتی ) ظهور این مزار از سنه هشتصد است.

کززه در کسززی بززدین نززام معززروف نیسززت مگززر وزم بززه یززاد آوری اسززت  احمززدبن  کتززب انسززاب 
 هلل کزززه او را الحامزززد ؟ع؟ زززادی امزززام جعفزززر محمزززدبن اسزززحپ فرزنزززد بن محمزززدبن حمززززه

جدش اسحپ نیزملقب به المزؤتمن بزاهلل بزوده وبزا حضزرت  ل است وخیلی جلی گفتند و می
کاظم وجزود  طالزب الطالزب فزی انسزاب آل ابزی معمزدکتزاب  ازیک مادرنزد. در ؟ع؟امام موسی 

 تنییزززدهزززرات  نا زززر لزززدین اهلل را در نزززواحی اسزززفراین والری و اوود  اعقزززاب الحامزززدهلل را در
 .اهلل العالم بحقایپ اومور__  نماید می
گونززه  اسززخای  هآسززتان قززدس طززی نامززهززای  نیززاد پژوهشب  موضززوع سززید حامززد علززوی را ایززن 
کرد»: دهززد مززی از جملززه سززادات ، انززد هدر طززول تززاریخ سززادات مختلفززی بززه قهسززتان مهززاجرت 

یزززدی، مهزززاجر اسزززماعیلی  :1371، زادهسزززعید) «هزززارونی و بزززاقری هسزززتند.، مبرقعزززی، اشزززتری، ز
  197_ 191) 

گفتززه علززی گورکززانی بن بنززا بززه  امززامزاده سززید ، یاسززر حسززامی قهسززتانی مززورخ اواخززر عهززد 
 و فرزنززدانش از سززادات بززاقری هسززتند در عهززد خالفززت الطززایع بززاهلل عباسززی حامززد علززوی
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گروهززی از خانززدان (363 _ 381) کززه بززه باقریززه معززروف بودنززد از هایی  سززید حامززد علززوی بززا 
کردند   (61: 1371، یتیآ) .مدینه به ری و از آنجا به خراسان عزیمت 

بزه ری  ؟ع؟اومزام الصزادیبن  این نکته با مهاجرت فرزندان محمزدبن اسزحای المزؤتمن
 (. 54:  حاح اوخبار ؛290: المجدی فی اونساب ) کند می مطابقت

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

کردنزد.های  دادند و خانواده  ایشان را ازطریپ خور و خبی  به خوزستان و عربستان منتقزل 
 (61: 1371، آیتی)

قمری سید محمد مشعشع با جمعی به قهستان آمد و اجساد سید حامد و  800در سال 
کرد و آنها را مزدفون سزاخت و بزر آن بقعزه دو فرزندش را از غار بیرون آورد و سردابی ای بنزا بنا 

یززش حسززین کززه همززراه او بززود بززه نززام درو کززرد و خززود بززه ، نهززاد و مززرد  ززالحی را  خززادم آنجززا 
 (. 10: تاریخ مشعشعیان ؛135: 1371، آیتی) .خوزستان بازگشت

اومززام بن  محمززدبن اسززحای المززؤتمنبن  آیتززی معتقداسززت احمززدبن محمززدبن حمزززه
 و  سزززززرش احمزززززد ملقزززززب بزززززه  کزززززه انسزززززانی جلیزززززلانزززززد  هگفت مزززززی ی را الحامزززززد هللالصزززززاد

کزززه از ایزززن القزززاب رایحزززه خالفزززت استشزززمام« النا زززر لزززدین اهلل»   شزززود.  مزززی بزززوده اسزززت. 
  (63  1371، آیتی) 

گر سید حامد علوی همان احمدبن محمزدبن حمززه باشزد شزهادت او بایزد در حزدود ، ا
بززراین ، داننززد مززی چززون نسززابین هرنسززل را حززدود سززی سززالقمززری اتفززای افتززاده باشززد و 300

 136شززهادت امززام  ززادی ) ؟ع؟اسززاس امززامزاده یززاد شززده بززا  ززنج واسززطه بززه امززام  ززادی
کتزاب مززارش را از تزاریخرسد.  می قمری( کثر مطالب  که حسامی ا  همچنین با توجه به این 

  1371، سززعیدزاده) قمزری نوشززته شزده برگرفتززه اسزت400کزه در حززدود « روبختزی قهسززتانی»
کزه توان نظریات او را مردود دانست. نمی (51  875) ابزن حسزام خوسزفی همچنین اشعاری 

ازبزرگزان خوسزف و نزواحی مجزاور بزه ای  هقمری( شاعر معروف خراسان جنوبی به همراه عد
یارت در آنجا توقف نموده تواند دلیزل دیگزری بزر  می روستای چنشت رفته و یک هفته برای ز

 ت این مزار باشد. واقعی
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 نامه شجره
یززافتی از بنیززاد پژوهش کززه بززه اسززتناد هززای  برابززر اسززتعالم در اسززالمی آسززتان قززدس رضززوی 

 ؛ 195: عمدم الطالزب  ؛290: المجدی فی اونساب ؛109، 76 المبارکه مالشجرمنابعی همچون. 
 ؛217_ 218  ، 3 : الززززرو  المعطززززار ؛26: الفخززززری فززززی اونسززززاب  ؛87: سززززرا  اونسززززاب

 ؟ع؟بززا چهززار واسززطه بززه امززام جعفززر  ززادی (الحامززد هلل) نسززب احمززد ؛63: آیتززی بهارسززتان
 : رسد می

ی الحجززززاز) بن محمززززدی(علیابززززو) الحمزززززه محمززززدبنبززززن  الحامززززد هلل() احمززززد
  ؟ع؟امام  ادیبن  بن اسحای المؤتمنی(الصوف

کرد شاعران محلی   زیارتگاه در یاد 
یزارت از بزرگان به ای  هعد م هجری قمری به اتفایحسام خوسفی شاعرقرن نهبن  محمد .1 ز

یارتنامز توقف مهنوی آمد و  ر از یک هفته کزه ایزن ابیزات دردیزوان اشزعارش در ای  هز سزرود 
 :  باشد می تقدیم به آستان مبارک سیدحامدعلوی
  ودددددددار  ـ   دددددددن وصدددددددا ـرو ددددددداد

گددددا مکددددگین مو ددددر    ددددایی ادددد ن 
 د ودی  دددددددددا رد  یددددددددددان بددددددددداب 

    ددددداه الا دددددانالدددددب ـآ   شیددددده  وددددد
گدددددددددد ا موددددددددددا   بدددددددددداآ  ددددددددددرده  در 
  ا دددددددددای باکددددددددد  ـ  ددددددددداد مدددددددددا رـ
 بددددده شندددددی ن نددددده بوددددده ـآ   آگدددددا ی

 

 و دددددددا ـرخ دددددددق یرودددددددع باراوددددددداد 
   دددددددددار م دددددددددر مکدددددددددگین پیا دددددددددر

 ـ ده و ادرـب بر ـوفدش  ه اکدی
 آ مدددددددن بکددددددد  شهی  درد ا دددددددان

یددددددددارت  امدددددددده  ـی نبدددددددداآ  ددددددددرده  
  واضددددددای ا کدددددد  ـ  دددددداد مددددددا رـ
 الهیدددددده نمدددددده در ـو  ددددددار  مددددددزـ ی

 

 (455  : دیوان محمدبن حسام خوسفی)
 :  حسام در بیان امامزاده سید حامد علویبن  محمدهای  از سروده دیگری ۀقصید

 ـ رـج مددددددهش   دددددد  م ددددددابی  ـوریددددددا  ـی پر ددددددد   ددددددد  وادددددددا  م ددددددد ا    ییدددددددا
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گدددد ن  شددددایه  دددده  وشدددد ان  وـیددددای ـددددرمه 
 دّ دددده ّای شدددداع واددددا   دددد  م  م ددددهیا

 دآدیددددددده  ن  ددددددداو بددددددده ّ گددددددداه  رگدددددددیی
 گ ی دددده  سدددد    دددد  بدددده بددددامر ّادددد     دددده

گ هـدددددددددد   رـدددددددددد   ـی  فردددددددددد  ـدددددددددد ر  
ددددر واددددا   دددد  یا   دددده اـل  ـصددددداو  اددددا 
گددددددددیو   رشدددددددد گان ـ  مرمدددددددده  دددددددد    طدددددددد ال
 مدددا   ی د  بددده  و ددد   ددد ی  ددد   دددرد  ـیدددی
 ـ ندددددار  وضددددد   ددددد  مگدددددر نن   ددددده  سددددد 
گددددر طدددد ـ  شددددییی شددددره    دددده  شجددددا  ـ
 بدددا نو دیددده   و بددده و ددداو  ددد   دددرد  ـیدددی

   ی اددد ن مدددن شسددداو  دددار آ دددار  ددد  مددد 
 ب ـددددد ان   ددددددا مدددددا رـ م ددددد   دـر  ددددده در

 یددددا روال مددددن   مدددد  ـد دددد    ــدددد جم
ـدددددد   یددددددا رو بدددددده   ییددددددا و  اددددددا  موهال
 یددا رو بدده  ددا   دد ی مویاددان ش ددر  
 یددا رو بدده شسددن ـددیرت الا ددان و رــدد ان
 یددددددا رو بددددددهین مودددددداه  ددددددییی و موددددددیی نن
 ـبدددددددن شسددددددداه رـ بددددددده   ایددددددد   گدددددددا  دـر

 

 ـآ  ددددددا  نـدددددد ان  دددددد  ـدددددداآ ه    یددددددا
 دهه مکددا ا   رشددیه رـ ضددیاّددر صدد 

 اد ن ـددامیی آ  ددا   د  ـوددزـی  یایددا
گ ییدا  گ ی ه صدادج ــد  در ـیدن مد   
 ـی ـدددددددیو  وضددددددد  اادددددددن نرـی ـی یدددددددا
 ـ ددهر شجدداو  دد ـو باا ه دده ـآ شیددا
ـر مکدددددددددداه  دددددددددد  مکدددددددددداّیر ـوریددددددددددا   وال
دددددددا م بیدددددددا  یدددددددا وواددددددد  ـرندددددددییی  واال
یددددددا   دددددد  ـدددددد ها شییددددددر  هـ دددددده آ ب  
هی  یوضدددد  شسدددد   و ا یددددا  یددددا ـددددیال

دددددد   ـ  ر بی دددددد  رودددددد ی شا یددددددا ش ال
 یدددد ه ـردسدددداو  ددددان یسددددیرـ شسددددابیا
گیدددددا  بددددداآـر ـدددددیو مامددددد   ددددد   کدددددن ه 
ددددددددا د اسیددددددددا   اـدددددددداع  ددددددددهـسیا و  و ال
یددا   ا جددا  دده   ددر  د دده  دد ـن بددرد و  دد   
ای ـصددددد یا  یدددددا رو بددددده نبدددددی ی م ددددد ال
 یدددا رو بددده ـددد ر و   ددد  و  وددد ـی ـ ویدددا
  ا ددهر موددداه   ددده مودددیی ــددد  رـضدددیا

 ـشدددددددویاـآ د  دددددددر شدددددددواوت و دیددددددد ـن 
 

 (455 و243، 242    :1366، محمدبن حسام خوسفی)
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
کوهسزتانی و راه  زعب العبزور آنهای  جاذبه از باشزد.  مزی این زیارتگاه طبیعت جالزب و زیبزای 

 شزود. مزی با ذخیره در تانکر و از طریپ لولزه کشزی آب روسزتا تزنمین آب مورد نیاز از طریپ چشمه و
کزززه در شزززناخت ، اتزززای زایرسزززرا 3 چشزززمه سزززرویر بهداشزززتی دارد و10تعزززداد  تعزززدادی آوچیزززپ 
گردشگریها  آیین    تواند جالب باشد. می و خصو یات مردم برای هر 

یارتگاه را نشان می  :  دهد جدول ذیل امکانات موجود این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   هفروشگا   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری
      

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 ؟ع؟مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل
 

 
 

 فیاییموقعیت جغرا
یارتگزززاه دقیقزززه  17درجزززه و  33دقیقزززه طزززول و  14رجزززه و د 59در  ؟ع؟حضزززرت ابوالفضزززل ز

 18واقززع در روسززتای نززره سززنگ دهسززتان مززؤمن آبززاد بخززش مرکزززی ودر  فیززاییعززر  جغرا
یارتگزاهسربیشزه قزرار دارد. چزون ایزن  _ کیلومتری شهر سربیشه و در حاشیه جاده اسزدیه بزر  ز

  (58: 1384، هاشمی زاده) شود. می از مسافت دور دیده بلندی واقع شده

 زیارتگاهپیدایش 
کززه پیرمززردی نابینززا حززدود ، قبززل منتقززل شززدهی هززانه از نسززلینه بززه سززیآنچززه سزز آن اسززت 

کزه بزه او  مزی خوابد. سیدی را در خواب می دویست سال پیش در بین راه زیر بوته هوم  بینزد 
کازه حمزه می فرمان یارتگزاهی  مزی سنگ بزرگی اسزت و، دهد در محلی به نام  بایزد درآنجزا ز

کنزد. او  زر از بیززداریبنز یزاد مکزان مززورد نظزر را پیزدابزا جسزت ا  کنزد. ایزن فززرد  مززی و جززوی ز
کزه  بززوده اسزت. تزا مززدتها مزردم بزه قصززد  ؟ع؟سززید مزورد نظزر حضززرت ابزو الفضزل معتقزد بزود 
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بردنززد. بززه مززرور زمززان ایززن مکززان بززه  مززی را بززا خززودها  سززنگ ۀتبززرک قطعززات شکسززته شززد
 گردد.  می زایری ادیتعداد زی رایو  ذ شود می جایگاهی مقدس تبدیل

 رفاهی _ امکانات خدماتی
یارتگاه  چزرا  و، دارای  نج زایر سرا با امکانات محدود شزامل فزرش ؟ع؟حضرت ابوالفضل ز

 باشد.  می ظروف خوراک پزی
یارتگاهجدول ذیل امکانات این   :  دهد می را نشان ز

 ندارد یحاتدارد/ توض امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
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 ندارد یحاتدارد/ توض امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا تهیندفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

گلبانگ  مجتمع فرهنگی مذهبی 

 

 فیاییموقعیت جغرا
گلبانگ واقع در یارتگاه  روستای برکوه از توابع دهستان مؤمن آبزاد بخزش مرکززی شهرسزتان  ز

دقیقه عزر  شزمالی قزرار دارد  32درجه و  32دقیقه طول شرقی و  32درجه  59در  سربیشه
یززا  کززوه اسززت و تززا شززهر  1840و ارتفززاع آن از سززطح در یارتگززاه در دامنززه  متززر قززرار دارد. ایززن ز

 .کیلومتر فا له دارد 7سربیشه 

 ارتگاهزی پیدایش
کسززی مززدفون نیسززت و جززای قبززری هززم وجززود نززدارد و پیززدایش آن مربززود بززه  در ایززن محززل 

که که ازبک می داستانی است  برای غارت و چپزاول بزه ایزن روسزتا حملزه ها  گویند هنگامی 
کنزون  شخصی ناشناس بر باوی تخته، کردند که ا یارتگزاهسنگی   ایسزتد و فریزاد مزی اسزت ز
گلبانزگ خرا» زنزد. مزی کزنیززا  گهززان  «.سززان مزا را از شززر دشزمنان حفززظ  بززه محزض ایززن نزدا نا

 روند. می غارتگران در زمین فرو ۀکند و همزمین دهان باز می



 227/ فصل هفتم _ شهرستان سربیشه  

که در ب که: ن مردم منطقه وجود دارد این استیباور دیگری  ن مزردم و افزراد یب در جنگی 
یارتگززاهی نززونکان کززدهززد از م مززی ظززالم رخ کززه مززی دهیشززنی یسززاطع شززده و نززوای نززور ز  شززود 

مزردم ها  براسزاس همزین داسزتانگردنزد.  مزی مزنیبرنزد و از شزر دشزمن ا مزی مردم به آنجا  نزاه
یزززارت آن غالبزززاو از  اند. هرونزززد و بنزززایی بزززرآن سزززاخت مزززی ایزززن مکزززان را مقزززدس شزززمرده و بزززه ز

یززارت ایززن محززل حززاجی آبززاد و برکززوه بززه، روسززتاهای شورسززتان آینززد و بززه قصززد تبززرک  مززی ز
 .مالندکشند و بر  ورت خود می می ه سنگ آندستی بر تخت

  خدماتی _ امکانات رفاهی
 دهد. جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   تلفن    کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   نهوضو خا

   بری   آب شرب



 

 
 

 سلطان بیدار دهیک  امامزاده شاه
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
 35در و باشزززد  مزززی بخزززش مرکززززی شهرسزززتان سربیشزززه ایزززن روسزززتا تزززابع دهسزززتان غینزززاب

باشزند.  مزی از طایفزه عشزایری بهلزولی کیلومتری شری سربیشه قرار دارد. اغلب مزردم روسزتا
کزاری اسززت. حزدود شزغل آنهززا دا خززانوار در ایزن محززل حضزور مسززتمر  35مزداری و زرشززک 

  کنند. می و در برخی ایام از این محل بازدیداند  هدارند و بقیه جمعیت مهاجرت نمود
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
 دهد. می خدماتی این مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
  شهید بارانی  گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه

در حال   سرویر بهداشتی   وضو خانه
  ساخت

   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 رودوش ماهیامامزاده سید محمد معروف به پیر سبز پ
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در طزززول کزززباشزززد  مزززی شهرسزززتان سربیشزززه، بخزززش درح، رود تزززابع دهسزززتان درحمزززاهی
 قزه شزمالی ویدق 12درجزه و  32 فیزاییقزه شزرقی و عزر  جغرایدق 41درجه و  60 فیاییجغرا

کزای  هدرت آن یا واقع شده است. موقعیاز سطح دری متر1190 در ارتفاع کوهسزتانی بزوده  ه و 
رود معززروف بززه مزززار پیززر سززبز پززوش در جززوار کیلززومتر فا ززله دارد. مزززار مززاهی 120بززا سربیشززه 

کزه در  زورت بهسزازی گرفتزه اسزت  گردشزگری  مزی جاده ترانزیتی مرز قزرار  توانزد مزورد توجزه 
گیرد.   قرار 

 یابی نام ریشه
کزوه خزار  عزدها بزه درح شزود و ب مزی درح در ا ل دره بزوده اسزت زیزرا قنزات آن از  زایین دو 

کزه مخفزف همزان دره  مشهور شده است. البته برخزی هزم معتقدنزد درح برگرفتزه از دره و او 
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گرفته شزده اسزت.  کزه دو راه از هزم اند  هدرح را برگرفتزه از محلزی دانسزت هزم بعضزیآب بوده 
 شود. می جدا
و بزر  آب جزاری قلعزه دره حصزاری محکزم اسزت و بزرو چشزمه»: گوید می مستوفی مورخ 
 «. هستای  هوی آن قلعبا

کزه بزه افغانسزتان منتهزیآیتی آن را از مضافات مؤمن آباد و آخر وویزت قهسزت  ان دانسزته 
کززه مززابین هززرات و سیسززتان و آخززرین عمززال  مززی شززود. یززاقوت حمززوی آن را شززهری دانسززته 

هرات اسزت و تزا اسزفزار سزه مرحلزه و از آنجزا تزا دره دو مرحلزه راه اسزت. امیزر عبزاس درهزی 
که در نیمه قزرن  زنجم هجزری در دوران حکومزت غزنویزان ام یر و سپهبد رشیدی بوده است 

کزززه بزززه  (175: بهارسزززتان) .از طزززرف آنزززان بزززر منطقزززه امزززارت داشزززته اسزززت شزززهر قزززدیمی آن 
کوچززک نززام داشززته در محززل قلعززه بسززتانگاه محلززی بززرای راهزنززی  شززهرکوهک یززا شززهرکوه 

  معروف به قلندرشاه بوده است.

 خدماتی _ رفاهیامکانات  
بزه عنزوان هزا  باشزد و یکزی از اتای مزی سه اتای به  ورت قوسی با آجزر درحزال سزاخت او اخیر

 . استمنزل خادم مورد استفاده 
یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
 انبار   حرم

  
  اتای 3تعداد   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته

   فروشگاه   تابخانهک
   آبدارخانه    ارکینگ
 کشتارگاه

  آشپزخانه 
  

   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 نوده علیاامامزاده سید عبداهلل 
 

 

  فیاییجغراموقعیت 
کزه در موقعیزت  مزی بخزش درح شهرسزتان سربیشزه ،این روستا تابع دهستان ونزو   60باشزد. 

کیلزومتر  50  در فا زله دقیقه عر  شمالی و 30درجه و  32دقیقه طول شرقی و  27درجه و 
 قرار دارد.  کیلومتری شری سربیشه 135شمال غربی درح و 

 تاریخی مزار ۀپیشین
گذشتگان نقل انآنچه مطلع که کنند می محلی از  ن ام و همین سزاختمااین ن همین است 
گذشته  دور وجود داشته است. های  از 
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد می خدماتی این مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   خانهآشپز   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
 تلفن    بری

  
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هشتم
 

 شهرستان فردوس





 

 

 

 
 
 

 آشنایی با شهرستان فردوس
 

 فیاییاوضاع جغرا 
شهرسزتان  واقزع شزده اسزت. ایزنی شهرستان فردوس در شمال غرب استان خراسان جنزوب

قزه تزا یدق 33درجزه و  57و ی عر  شمال دقیقه 21درجه و  34قه تا یدق 21درجه و  33ن یب
 لزومتر مربزع ویک 4103 مسزاحت ایزن شهرسزتان قزرار دارد.ی طزول شزرق دقیقزه 28و درجه  58
نفزر بزوده اسزت. شهرسزتان فزردوس دارای  194هززار و  41تعداد 90سرشماری  ت آن دریجمع
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 و بززرون باغسزتان، هزای حومززهدهسززتان بزه نززام3و ر فززردوس و اسزالمیه شزه2، بخزش مرکزززی1
کززه از مرکززز اسززتان  باشززد. مرکززز ایززن شهرسززتان شززهر مززی کیلززومتر  195تززاریخی فززردوس اسززت 

 فا له دارد. 
اسزت. انزار ایزران  یکزی از تولیدکننزدگان عمزده عالوه بر تولید زعفران، شهرستان فردوس

رسزد هشزتاد در زد انزار شهرسزتان  مزی هزار تن 30به ، هرستانمیزان تولید ساونه انار این ش
کشزورهای حاشزیه  کشزورها  زادر می کزره جنزوبی، خلزیج فززارسفزردوس بزه  شززود. از  و دیگزر 

سزززومین ، ریزززز نیو  سزززاوههای  شهرسزززتان فزززردوس  زززر از شهرسزززتان، نظزززر میززززان تولیزززد انزززار
 شهرستان تولیدکننده انار ایران است. 

 تاریخی ۀپیشین
چه زمانی بنا شده است بزه درسزتی مشزخ  نیسزت ولزی آنچزه مسزلم  [فردوس]اینکه تون 

 قزدمت آن بزه عصزر احتمزاوو باشزد و  مزی باشد تزون از شزهرهای تزاریخی خراسزان جنزوبی می
فزردوس  اسزتقرار انسزان در سزمت جنزوب تپزه خنچزه شزهرهای  گزردد. نشزانه می کیخسرو باز
محوطززه سززرتخت  رد. همچنززین ازسززاله یعنززی دوران مفززر  دا چهززارهزارای  هسززابق حکایززت از

توان نام برد. شهرتاریخی تون ازجمله شزهرهای اوایزل باغستان به عنوان سایتی نوسنگی می
کهنزدژ مزی دوره اسالمی محسزوب بزارو  شارسزتان و حصزار و، شزودکه بافزت شزهری همچزون 

 داشته است.
کشززته حملززه مغززولدر  تززونمززردم شززهر  کززه از  ها  شززته و تپززه  قتززل عززام شززدند بززه طززوری 

کوخزانتخزت ، ساخته شد و برروی آن تپه کزه بزه هال کزو» را قزرار دادنزد. ایزن تپزه  « تخزت هال
   معروف است تا چندی قبل در نزدیکی خندی فردوس باقی بود.

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 منابع
 اطالعات فرمانداری شهرستان فردوس -
کوشش منوچهر محمزدی، میرزاخانلرخانسفرنامه ، اعتصام الملک، میرزا خانلرخان - ، به 

 .1351، تهران، چا خانه فردوسی
کوشزززش محمزززد دب القلزززوب ةنزهززز ،حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسزززتوف - انتشزززارات ، یاقیر سزززیزززبزززه 

 .1381، قزوین، حدیث امروز
کوشززش محمددبیرسزززیاقی، سزززفرنامه نا ززر خسزززرو، قبادیزززانی، نا رخسززرو - دانشزززگاه ، بزززه 

 .1370، تهران، تهران
انتشززارات آسززتان قززدس ، فززردوس/ تززون، و خدیجززه بززوذرجمهری، محمززدجعفر، یززاحقی -

 .1374، مشهد، رضوی



 

 
  ؟امهع؟و ابراهیم امامزادگان سلطان محمد

 

 

  فیاییجغراموقعیت 
در فا ززله  باسززتانی تززون و م واقززع در شززهریبارگززاه امامزادگززان سززلطان محمززد و سززلطان ابززراه

یززادیبزرگززراه  ایززن انززدکی از مسززجد جززامع و در جززوار بززه  شززود و مززی باعززث جززذب مسززافران ز
 است. به ببت رسیده  شورکدر فهرست آبار ملی  لحاس اهمیت تاریخی بنا

 امامزادگانمعرفی 
گروه تراجم و انساب بنیاد پژوهش آستان قدس رضزوی اسزکندربیگ منشزی های  برابر اعالم 

  ، 3 : تزاریخ عزالم آرای عباسززی) .کنززد مزی هجزری از ایزن امززامزاده یزاد 1038ذیزل وقزایع سززال 
ین شزاه در در دوره نا زرالد 1294اعتصام الملزک بزه سزال  همچنین میرزا خانلرخان (1643

 :  نویسد می اش سفر به تون در سفرنامه
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کززززه در آن دو امززززامزاده از اوود حضززززرت موسززززیای  هشززززهر تززززون بقعزززز در بن  هسززززت 
گنبدی قرار دند. ا مدفون ؟ع؟جعفر که بلندی آن از سطح بزام بر فراز بقعه  متزر  7ارد 

گذشته در زیر بقعه  که به هنگام بازسازی امامزاده سردابهاست. در  ای قرار داشت 
کردنزد و قسزمتی هنزوز بزاقی اسزت. در  گردید و قسمتی از آن را خراب  به آن برخورد 

در ، کردنززد تززا براسززاس و ززیت آنهززا مززی ایززن سززردابه بعضززی از اجسززاد را نگهززداری
کززربال بززا خززود ببرنززد.زمززان ح کززاروان بززه حجززاز یززا  ، سززفرنامه میززرزا خانلرخززان) رکززت 

 (259: اعتصام الملک
 :  گوید می هجری نیز1344محمد معصوم شیرازی متوفی به سال 

گویند نواده  می است نامش سلطان محمد و دیگریای  هامامزاد در میان قلعه بقعه
  (715: 3 ، طرایپ الحقایپ). باشد می ؟ع؟حضرت رضا

 باشند.  ؟ع؟کاظم ن دو بزرگوار از اعقاب امام موسیبا توجه به این موارد احتمال دارد که ای

 زیارتگاهساختمان 
گردشگری ایزن بنزا را مربزود بزه دوره باستان یزانشناسان میرا  فرهنگی و  . داننزد مزی تیمور

کززه درسززال  گززدار معمززار وباسززتان شززناس فرانسززوی  شمسززی از فززردوس  1305موسززیو آنززدره 
یان نسبت کرده است آن را به دوره تیمور  دهد.  می بازدید 

 ها کتیبه
کززه بززر دماغززه دو لنگززه آن ایززن دو بیززت آمززد بززه اسززتناد اشززعار بززاوی درک  .1 ه چززوبی ورودی بقعززه 

کاشی 984مربود به ها   تاریخ ساخت در، است  :  باشد می هجری و توسر استاد حا  علی 
ا       شاو  ین درا و ص و ـ    اش ـ 

دددددد   گ   دددددده  دددددده دـد ـ ادددددداه ــدددددد اد در و ال
 

 ـآ   ی ـدو دـ ددددد  ـآ پیر دددددرد وسددددد ی 
ـی  گ دد  دد »:  ددا ی  بددر  «بگکددا]ی[ در و ال

 

هجزری قمزری بزوده  984اخت آن سزال تزاریخ سز« بگشا در جنزت» با محاسبه حروف ابجد
گنبزد چنزین مسزتفاد از است. کزه ایزن قسزمت از سزاختمان مربزود بزه مزی اشعار  دوره  شزود 

نشزریه ، «آبزار تزاریخی شزهر فزردوس»، احمزد، نوغزانی ؛198: بناهای آرامگاهی) باشد. می شاه اسماعیل
  (71: تون، فردوس ؛193: 1366 سال، 17ش ، ممشکو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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کتیب .2 در داخل ایوان پهلوی درب بقعه نصب شده است ایزن ابیزات بزا خطزود  کهای  هبر 
 :  باشد می برجسته از دوره  فویه ودر عصر شاه اسماعیل  فوی

 مااددددددددددددر ر ددددددددددددا شددددددددددددا  ــدددددددددددداا یا
  ا دددده  بیسدددد  وااددددار ـآ ّجددددرت شدددده
  ددددده بددددده  ددددد ن ـرشددددداار بخکددددد  یا ددددد 
 ّسددددددددد  ـمیددددددددده  دددددددددز   ایددددددددد  شدددددددددا 
  دددددده بدددددده  دددددد ن ّددددددر  دددددده ـرشدددددداار   دددددده

 

 ت یدددددددددددزدـن  ـددددددددددد  ن دددددددددددار مدددددددددددهر 
 بددددددددده    یدددددددددق ش دددددددددرت ـددددددددد دان
 ـآ بدددددددددددددددددرـی  دددددددددددددددددرـ  د  یکدددددددددددددددددان
گددددددددردد نبددددددددادـن  م دددددددد   دددددددد ن بدددددددداآ 

 در رو دددددددد   ددددددددهـی واددددددددان، بدددددددداد
 

کزرده اسزت.  کتیبزه یزاد  گذشته از این  که در دوره نا رالدین شاه از فردوس   میرزا خانلرخان 
 ( 41: تاریخ فردوس)
 924بززه سززال  عیل وان ایززن امامزادگززان سززنگ لززوحی مربززود بززه عصرشززاه اسززمادر ایززو .3

اشززعاری  میانززه بلززث ونسززخ یکززه بززا خطزز باشززد مززی متبرکززه هجززری زمززان بازسززازی ایززن بقززاع
کنده ، بدین شرح    : شده استبر آن 

 در آمددددددددددان  ددددددددددهـر  شدددددددددده دیددددددددددن
 بددددددددددددر  اددددددددددددا  ـسادددددددددددده مو دددددددددددد ه
 ب دددددددددهۀ ـو شددددددددداان ّ ددددددددد  ـم دددددددددیی
 ماادددددددددر ر دددددددددا شدددددددددا  ــددددددددداا یا
 شددددددداع   ودددددددین شیددددددده ی ـ یو ددددددد 

 دـرشش ددددددددرت شددددددددق بدددددددد د  گدددددددده
  بیسدددد  وااددددار ـآ ّجددددرت  ا دددده

  ددده بددده شناددد  ـمیدددر و ادددهۀ م ددد 
  اددددددددده  ـرا ددددددددد  ادددددددددا ر شیدددددددددهر
 ـددددددر ـ بدددددداو دیددددددن ـدددددد  هو  بیدددددد 

 شددددددا   دددددداری ال ددددددا  ماددددددهی شددددددان 
  ددددددده   کدددددددان دـد و آ دیدددددددن ودـد ـ

 اددددددا ر ـوـدددددد  می ددددددر و امددددددان
   ـدددددددد  ن ددددددددار مددددددددهرت یددددددددزدـن
  دددرد  وشدددن وادددان  دددرـن بددده  دددرـن
  ددددده برـ دددددهـ    خدددددی  ارویدددددان
 شددده بددده    یدددق ش دددرت ـددد دان
 نن  ادددددددددر بسددددددددد   شددددددددده مدددددددددردـن
 م  دددددددددع وددددددددد د ومدددددددددهوۀ ـ یدددددددددان
 شنددددددددددی  رمدددددددددد د  ـآ ر  ـشسددددددددددان
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  ددده بددده  ددد ن ـرشددداار بخکددد  یا ددد 
 بدددددددددددا  اددددددددددداه  ددددددددددد ـبو  بخکدددددددددددیه
  دددددددده دگددددددددر ّددددددددر  دددددددده ـرشدددددددداار  ه
 ّسددددددد  ـمیددددددده  دددددددز   ایددددددد  شدددددددا 
 ش ددددددددددرت وـردددددددددد  وفیدددددددددد   دددددددددد ن
ال ددددددددددددا   ددددددددددددهـ بدددددددددددد د وا یدددددددددددده  د 

 

 ـآ بددددددددددددددرـی  ددددددددددددددرـ  د  یکددددددددددددددان
 صددددددددددهم   ددددددددددرج شددددددددددا  وـمددددددددددان

    ددددددهـی واددددددان    در رو دددددد، بدددددداد
گددددددردد  نبددددددادـن، م دددددد   دددددد ن بدددددداآ 

 بددددددددا   دددددددد  بدددددددداد ونن وا یددددددددهـن
 یددددددارو ـآ   ددددددا وشرمدددددد  مددددددرنن

 

 (44: 1387، مهدیزاده _ جوادی)

 ایام زیارت
کززه برمسززیر راه  ؟ع؟الرضززاارتبززاطی زایززران مشهدهززای  بززه دلیززل موقعیززت مکززانی شززهرفردوس 

اه امامزادگززان سززلطان محمززد و باشززد. بارگزز مززی  ززذیرای خیززل عظیمززی از مسززافران، قززراردارد
کززززه درایززززام تززززرین مکززززان سززززلطان ابززززراهیم از مهززززم یززززارتی شهرسززززتان فززززردوس بززززوده  هززززای ز

گردانی وده فاطمیه مراسم عزاداری با شرکت اقشزار مختلزف  ۀتاسوعاوعاشورا ومراسم نخل 
که در مراسم ایام محزرم حزدود، گردد می مردم برگزار راسزم نفزر بزرای بر زایی م هززار 2 به طوری 

کزه از مسزیر  شوند. بیشتر زایران بارگاه می عزاداری به این مکان مقدس مشرف قدس رضوی 
یززارت ایززن مززی هززای خراسززان جنززوبی بززه مشززهد مقززدس سززفراسززتان دو امززامزاده  کننززد بززه ز
 شوند.  می مشرف

برگززاری مسزابقات بزه ، مزذهبیهای  توزیع بروشور بزه مناسزبت تهیه و، برگزاری نماز جماعت
، تزالوت و تجویزد، برگززاری جلسزات محفزل انزر بزا قزرآن شزامل قرائزت، مختلفهای  بتمناس

، هزاشزاد و جشزنهای  برگزاری مراسم اعیاد و مناسزبت، برگزاری مراسم سوگواری در ایام عزاداری
گیزززری از خزززّدام ، برگززززاری مراسزززم ادعیزززه در ایزززام مختلزززف، برگززززاری مراسزززم تحویزززل سزززال بهزززره 

 باشد.  می ازدیگر اقدامات فرهنگی این بقاع افتخاری در ایام خا 
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 فردوس امامزادگان اتموقوف

ک آدرس رقبه نوع رقبه  ردیف  شماره پال
 یک ا لی قنات بلده یک فنجان آب 1
 یک ا لی قنات بلده دوفنجان آب 2
 یک ا لی قنات بلده چهار فنجان آب 3
 یک ا لی قنات بلده دوفنجان آب 4
 یک ا لی بلده قنات یک فنجان آب 5
 یک ا لی قنات بلده  نج فنجان آب 6
 یک ا لی قنات بلده ده فنجان آب 7
 21و  366 اراضی خداوندی فردوس آبی زمین مزروعی 8
 353 منازل مسکونی سعد آباد زمین تبدیل به احسن شده 9
 دو ا لی سعد آباد فردوس  نجاه وسه فنجان آب 10
 232 جنب امامزاده زمین بایر 11
 3288 بلده فردوس زمین مزروعی آبی دو ونیم جریب 12

 اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان فردوس : منخذ

 خدماتی  _امکانات رفاهی 
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   دمسج

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

  سلطان احمد وسلطان ابوالحسن امامزادگان
 

 
 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگزززاه امامزادگزززان سزززلطان احمزززد وسزززلطان ا دهسزززتان ، بوالحسزززن در روسزززتای مهویزززدز

کیلززومتری شززمال شززرقی  30و در فا زله  شهرسززتان فززردوساز توابززع بخززش مرکززی  باغسزتان
و یززک  اسززت. ایززن محززل یکززی از خززوش آب و هززواترین نقززاد شهرسززتان واقززع  فززردوسشززهر 

گردشگری است. مسجد جامع گزردو زایزران و، سد، غار، قلعه، منطقه   ودره سرسبز درختان 
یادی را به سوی خود جذب نموده است.   گردشگران ز

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3
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 ات سلطان احمد موقوف
ک آدرس رقبه نوع رقبه کد رقبه  شماره پال
 ا لی .101 روستای مهوید  نج دانگ آب واراضی 1
 ا لی .101 روستای مهوید نیم دانگ آب واراضی 2
 ا لی .101 روستای مهوید یک ونیم دانگ آب واراضی 3
 ا لی .101 روستای مهوید یک ونیم دانگ آب واراضی 4
 ا لی .101 روستای مهوید اراضییک دانگ آب و 5
 ا لی .101 روستای مهوید یک دانگ آب واراضی 6
 ا لی .101 روستای مهوید نیم دانگ آب واراضی 7
 ا لی .101 روستای مهوید یک دانگ آب واراضی 8
 ا لی .101 روستای مهوید نیم دانگ آب واراضی 9
 ا لی .101 روستای مهوید نیم دانگ آب واراضی 10
 ا لی .101 کالته برکی مهوید شش دانگ آب واراضی 11
 ا لی .101 کالته برکی مهوید شش دانگ آب واراضی 12
 ا لی .101 کالته خندان مهوید آب واراضی 13

ا له  9و یک قطعه زمین  14
 ا لی .101 روستای سنو مهوید درخت

 101فرعی از  343 روستای مهوید بقعه یکباب 15
 ف وامور خیریه شهرستان فردوساداره اوقا: منخذ
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  خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   نگیمجتمع فره   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   ویر بهداشتیسر   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن همراه   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

  سلطان ابوالحسنمزار 

 
 

یارتگززاه امززامزاده ابوالحسززن از بافززت قززدیمی روسززتا و در فا ززله یززک ای  هدر  شززت در ؟ع؟ز
یارتگزززاه سزززلطان احمزززد  که بزززوده و یزززوکزززواقزززع اسزززت. ایزززن بنزززا در  زززای  کیلزززومتری شزززری ز

شززود و ورودی  مززی طززاقی احاطززه چهززار که قبززر امززامزاده توسززر یززکززدارد  کوچززکسززاختمان 
ا ززلی از داخززل محوطززه بززه بقعززه راه دارد. قبززل از ایززن ایززوان بززه بقعززه ا ززلی راه داشززته و در 

 انزد. بزرای حفاظزت بنزاردهکزورودی فرعی از جبهزه شزرقی بزاز  کحال حاضر بسته است و ی
یارتگاه سلطان ابو الحسن فاقزد هرگونزه امکانزات سقف آن با قیر گونی پوشیده شده است. ز
 باشد.  می رفاهی خدماتی



 

 
  امامزاده میر افضل

 

 

  فیاییموقعیت جغرا
کززه در  مززی روسززتای امرودکززان از توابززع دهسززتان باغسززتان بخززش مرکزززی شهرسززتان فززردوس باشززد 

 دقیقززه 20و درجززه  58 فیززاییجغرا دقیقززه شززمالی و در طززول 13و درجززه  34 فیززاییعززر  جغرا
یززا واقززع 1940کیلززومتری شززمال شززری شززهر فززردوس ودر ارتفززاع  35شززرقی ودر  متززری از سززطح در

کوه کزه زرد مزیهزای  است. امرودکان در دامنه بلندترین قلزه ایزن محزل بزه نزام  متزر از  2550باشزد. 
گنابزاد قزرار داشزت و از سطح دریا ارتفزاع دارد ایزن روسزتا در گذشزته در مسزیر ارتبزاطی فزردوس  بزه 

گالبزی و کثزرت درختزان   اهمیت زیادی برخزوردار بزود. علزت نامگزذاری آن بزه امرودکزان بزه دلیزل 
کان یا معدن امرود معروف شزد. برخزی هزم معتقدنزد  اشتهار تولید زیاد امرود یا گالبی بوده ولذا به 

کوه همانند امزرود کزوه ، باشزد مزی که چون شکل  و هنزوز هزم نزام امزرود انزد  هنامیدروسزتا را بزه امزرود 
یززاد در جززوار زیارتگززاه و در ززد بززاویی از  کززوه در منطقززه بززاقی اسززت. دو چنززار قطززور بززا قززدمت ز
کنززار  کززه شززاید بززا ایززن بقعززه پیونززد تززاریخی داشززته باشززند. در  سززادات روسززتا جززای تنمززل دارد 
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کهنسزال و با  ف زیارتگزاه چشزم انزداز اطزراهزای  زیارتگاه استخر قنزات و تعزدادی درختزان چنزار 
   اند. هجالبی ایجاد نمود

  خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگززاه دارای  باشززد. جززدول ذیززل  مززی سززاعت آب موقوفززه از قنززات امرودکززان سززفلی 3ایززن ز

یارتگاهاین  خدماتی امکانات رفاهی  :  دهد میرا نشان  ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته

   فروشگاه   خانهکتاب
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن همراه   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 فردوس شاهمیرکسلطان  امامزاده

 

  فیاییجغراموقعیت 
 از توابزع بخزش مرکززی شهرسزتان فزردوس، باشزد مزی انیک شزاهروستای خانیک که نام ا لی آن خ

کززه  در فا ززله و دقیقززه شززمالی  13درجززه و  34دقیقززه شززرقی و  17درجززه و  58در موقعیززت اسززت 
بجسزتان قزراردارد. ایزن روسزتا  _ بزرگزراه فزردوس کیلومتری 2 کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس و30

وضززعیت بزا کوهسزتانی  ایززیدر منطقزهشززد. خانیزک با مزی قزدیمی ایززن منطقزههزای  ادیاز جملزه آب
کزه  مزی منطقزه تزاریخیاز روسزتاهای  قرار دارد و ییالقی نزام ایزن  واقزع اسزت. سرسزبزای  هدر درباشزد 

 قنات دارد.  6این روستا  اند. هنامید شاهچشمه یا  یعنی چشمه سلطان و محل را خانیک شاه

 معرفی امامزاده
کززه بززه  شهرسززتان فززردوس() خانیززکنززوب روسززتای واقززع در قلززه ج امززامزاده  بقعززه قززرار دارد 

کزریم شزاه را گزذاری روسزتا بزه عنزوان خانیزک.برخی دلیزل نزامباشزد مزی شزاه معزروفسلطان 
کتب تزاریخی و جغرا می وجود این امامزاده بزه وجزود ایزن امزامزاده در  فیزاییدانند. در برخی 

 :  روستای خانیک اشاره شده است از جمله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3)
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کتزززاب ، ارتزززش فیزززایینشزززریه جغرا 144ایزززران جلزززد نهزززم  زززفحه  فیزززاییدر فرهنزززگ جغرا در 
کتززاب لغتنامززه دهخززدا، 169تززر لطززف اهلل مفخززم  ززفحه کایززران ابززر د هززای فرهنززگ آبادی در ، در 

کتزاب فرهنزگ آبادی کشزور ابزر  و مکزانهزا  دفتر بقاع متبرکه اداره اوقاف خراسان در  هزای مزذهبی 
کریم شاه در آن محل اشاره شده است.   دکتر  ا لی به روستای خانیک و دفن امامزاده 

  خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می جدول

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

   بسیج ایگاه مقاومت    شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن همراه   بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 امامزاده سلطان ابوالقاسم 
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
 از بخززش مرکزززی شهرسززتان فززردوس روسززتای سززرند یکززی از روسززتاهای دهسززتان باغسززتان 

که در   واقزع قزاین _ بیرجنزد _ شزری فزردوس در نزدیکزی جزاده فزردوسی لزومتریک62می باشد 
یارتگاهسزززرند در مسزززیر راه ارتبززز اسزززت. کزززه  مزززویرکو ی مصزززعبهزززای  اطی ز گرفتزززه اسزززت  قزززرار 

یزادی را بزه سزوی خزود جلزب گردشزگری مسزافران ز  روستاهای فوی الزذکر بزه دلیزل موقعیزت 
کننززد و آب انبززار قرائززی و ، آب انبززار امززامزادهگذرنززد. از ایززن روسززتا مززی، در مسززیر عبززور مززی 

 باشد.  می لفیض آباد و غفور از جمله آبار تاریخی این محهای  بر 

 امامزادهمعرفی 
 دانند.  می ؟ع؟جعفربن  دارند ایشان را از احفاد موسی می آنچه مردم اظهار



 255/ فصل نهم _ شهرستان قاینات  

کرد شاعران محلی  امامزاده  در یاد 
 ی آّرــدددددددددددد ـیددددددددددددن ضددددددددددددیی  ـآ ذرـر 

 اکدددددددددددی د  رـ اددددددددددد  وـ  ددددددددددد  بی ددددددددددد 
 بددددددددددددد د ـآ  سدددددددددددددا م ـددددددددددددد   ددددددددددددداظی
 گ  ددددددددددهی ـدددددددددد ز بددددددددددر  ددددددددددرـآش بددددددددددین
گ  ددددددددددددددددددهش ب گدددددددددددددددددددر  بیب  ددددددددددددددددددهـی 

 شددددددددره مکددددددددرال  شدددددددده ّر دددددددده در ـیددددددددن
 گدددددددرباین شددددددده درددددددد  بیدددددددا بددددددده شدددددددره
 ـی ورددددددد  ـددددددد ی ـیدددددددن شدددددددره بکددددددد او
 ـیددددددن بووددددددهااا  دددددده م  ددددددع ـ دددددد ـرااا بدددددد د
ت ــددددد   ـیدددددن    دددددم م یدددددر ـدددددیار   ددددد ال
 نمددده بدددیون ـآ مهی ددده بدددا واوددد  ـآ مدددیی 
گکدد  بددا   ددر ـآ مدداورـ بگ دد   مددفم ن ادد  
 ـآودددددددددد ر   آگددددددددددار پرـ  دددددددددده  در آمددددددددددین
گدددد ن گ دددد  رـ  دددده فردددده    کدددد ا   ه مددددهر 

 ـددددددددد دن وـدددددددددرـی ـو اددددددددد  د یصددددددددد
 گیب گددیی بدده دیددهۀ شددق بددین بددهین ـددرـی
 صدددددا بر کدددددیه  بدددددر  وـمددددد   رشددددد گان
ـر ش ددددددر    ـی جددددددا م ددددددا  و مددددددفمن  وال
 رو ددددد    ددددده ما دددددا ـ رـ ّرصددددد   و شددددداه

 

  یدددددددن  کدددددددا   آ دددددددیو  ـرددددددد  و  ـددددددد  
 نیددددددددددددد  شدددددددددددددق د ون نن پیهــددددددددددددد 
 شدددددمال و مادددددرش  ا  ددددده در د  ّاـددددد 
  ددددددددده  کدددددددددا   آگ  ددددددددده ـرخ رــددددددددد 

 یدددددددددده ی بیالاـدددددددددد بیددددددددددرج ـدددددددددد ز ش
 د  ـو  ددددددددددا ـبدددددددددده بددددددددددهـن شیهــدددددددددد 
  دددددددده آدـی ددددددددهۀ ّادددددددده بددددددددی ّاـدددددددد 
گکدددددای ه  ّاددددده مکدددددنا ّاـددددد    ددددده 
ۀ ـو  اطادددده بددددد د  وددددهش رـدددد   و ودددددهال
 ـین   راکدی شیدهر و آّدرـی ـطادر ــد 
 مکددددد اج بادددددر دیدددددهن   ی بدددددرـدر ــددددد 
د  در ــ  بایه  اد د م دع و مادع ن    د   دا میسال

گا  ّددا ی پددر پددر ــدد  ـآ ظ ددی ـشددویا ّادده 
 ـددد ان شیدددهر و آّدددرـی ـطادددر ــددد ـآ ب 

 ـآو ان  ا  درش باک  ب ار ماار ــ 
دددا بدددر ـیدددن در ــددد   صدددهّا آر دددا م  ال
یدددددرـ ـمددددداه ّکددددد ی مدددددارـ بدددددرـدر ــدددددد    
دددر ــددد   ـی جدددا شددد ا بدددرـی میی دددان میسال
 ّددر ب  دده شددیو    دد  و ن  ـطاددر ــدد 

 

 مسعود شاکری()  
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  خدماتی _امکانات رفاهی 
 :  دهد اتی این مزار را نشان میجدول ذیل امکانات رفاهی _ خدم

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   زار شهداگل    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن همراه   بری

نگارندگان اطالعات میدانی: منخذ



 

 

 
 
 
 

 
 

 فصل نهم 
 

 شهرستان قاینات





 

 

 

 
 
 
 

 آشنایی با شهرستان قاینات
 

 

 

 فیاییجغرااوضاع 
قزززرار دارد. ایزززن شهرسزززتان ازشزززمال بزززه ی شهرسزززتان قاینزززات در شزززمال اسزززتان خراسزززان جنزززوب

گنابزززاد رجنزززد و شزززری بزززه یجنزززوب بزززه شهرسزززتان ب، انیاز غزززرب باشهرسزززتان سزززرا، شهرسزززتان 
و  درجزه 59تزا  دقیقزه 34و  درجزه 58ه محدود شده است. قاینات درحد فا زل شهرستان زیرکو

 عر  شمالی واقع است. دقیقه 8و  درجه 34تا  دقیقه 5و  درجه 33و دقیقه طول شرقی  27
، هززای مرکزززیبخززش بززه نززام3کیلومترمربززع مسززاحت دارد و دارای 7601ایززن شهرسززتان  
خضزری دشززت ، اسززفدن، بلزوکنزیم، یزن شززهرآر، هزای قززاینشزهر بززه نزام5، بلزوک و سززدهنزیم

 50و  ارچززه آبززادی دارای سززکنه  187باشززدکه  مززی آبززادی ارچززه 237دهسززتان و  8 بیززا  و
تعزززداد  1390  ارچزززه آبزززادی آن خزززالی ازسزززکنه اسزززت. قاینزززات براسزززاس سرشزززماری سزززال

 نفرجمعیت داشته است. 111216

 یخیتار ۀنیشیپ
گزارش  کزوون امریکزایی و اسزناد  باستان شناسی به هینتبه استناد  سرپرستی پروفسور استانلی 
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 باشزززد و مززی غززار خونیزززک قائنززات نخسززتین زیسززتگاه بشزززر در شززری ایززران، مززوزه ایززران باسززتان
و از طریزپ شزکار انزد  هکرد دراین غار زنزدگی مزی   ارینه سنگی میانه نئاندرتال در دورانهای  انسان

   اند. هدر این غار از بین رفتبر ابر زلزله  احتماوو امرار معاش نموده و
   :سدینو می رانیاخ ده هزار ساله یتار

رنظززر شززخ  یسززال ز7الد بززه مززدت یش ازمززیپزز 323تززا330ی هززاسززالی ن طززیقززا
ی شززد. و یاداره مزی از بسزتگانش بزه نزام ابطخزن رومزی کزیی ندر وبزه فرمانزدهکاسز

 (262 ، 1  : 1372رضایی ) د.ین به قتل رسیسرانجام در قا

کریستن سن ان قهستانیلیاعخ اسمیتار  :  سدینو می به نقل از 
بززود و همراهززی مززردم ی انکاشززی شاهنشززاه 18ازی کززیدر دوره اشززکانیان قهسززتان 

مؤسزر سلسززله اشزکانیان باعزث شززد تزا خانزدان قززارن در « اشزک» قزاین بزا ارشززک
تشکیالت حکومتی او نقش داشته واین موضزوع موجزب توجزه اشزکانیان بزه قزاین 

هرشززد. درایززن زمززان خانززدان قززارن یکززی از هفززت خانززدان بزززرگ وگسززترش ایززن ش
 (159: فرقانی ؛34: 1351، کریستن سن) .اشکانیان بود

، باشززد مززی 985آن جمززادی الهززانی  کززه تززاریخ تحریززر قنززات فززرخ آبززاد سززندی تززاریخی از در
 :  چنین آمده است

د وهشزت قبل از این تاریخ به هزارو انصدسال قنات فرخ آبادبلزده قزاین جزاری شز
 .اسزتمذکور و چهار طاحونه برآب قنات مذکور دایر بزوده  ۀهزارسرای آبادان دربلد

  (59: 1384، رجبی)
کزرم قبزل ازهجزرت پیزامبر 515تاریخ سندکه بزه  ۀبا محاسب تزوان نتیجزه  مزی رسزد مزی ؟لص؟ا

که شهر قاین در    هزارخانه آبادان داشته است. 8، سال قبلهزار  2 حدود گرفت 

-رشزادته اسزتعداد فرمانزدهان و کز مهم قدرت بودکاز مرای کیهد ساسانیان ن در عیقا

 مشهود است. معجم البلدانو  خیناسخ التوار، یخ طبریتارآن در ی ها

 :  سدینو می ی _ هز 340به سال  کوالممال کالمسالتاب ک دری ا طخر
تها نه بهذا اوسزم و قصزبیر بها مدیمغازه فارس و لی من خراسان علی قهستان ه

هزززا خنزززدی و یو لهزززا قهنزززدز و عل …ن لهزززا مزززن المزززدنیو قزززا، عهین و اهلهزززا شزززیقزززا
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 مززن الصززرود.ی و هززی قهنززدز و مززامهم مززن القنززی المسززجد الجززامع و داراومززاره فزز
 (1340: 215، یا طخر)

 اور  م ززور ی در  367سززال دردان عززرب ایززن دوره یاح معززروف وجغرافززیسزز، ابززن حوقززل
 :سدینو می

آن مرکززز( ) ازخراسززان دربیابززان فززارس اسززت. قصززبهای  هان( ناحیززقوهسززت) قهسززتان
کززری وخززوروطبر وطززبر مسززینان ) قززاین وشززهرهای آن ینابززذ گناباد(وطبسززین و 

 (180: 1345، ابن حوقل) است.
 : کند می معرفیگونه  این قاین را معجم البلداندر (626_ 539) یاقوت حموی

راو مزن یزثکهزا خلقزاو یبهان ونسزبت السزابور و ا زین نیب من الطبر بیقر، ن بلدیقا
شزابور و ا زفهان و ین نیبزه طزبر بز کیزاسزت نزدی ن شزهریقزا ؛اهل العلزم و الفقزه

یززاقوت ) از دانشززمندان و فقهززا بززدان شززهر نسززبت داده شززده اسززت.ی ریززثکخلززپ 
 (150: 1399، حموی

ی رفززگونززه مع نیززقززاین را ا، نزهززة القلززوب تززابکدر دراواسززر قززرن هشززتم ی حمززداهلل مسززتوف
 :  است نموده

، زآب در انززدرون شززهر داردیارکززچنززد  م دارد.کززمحی ن شززهری بزززرگ اسززت وحصززاریقززا
ن بزه هزر شزهر قهسزتان یاز قزا اند. هساخت ها سردابها  چنانچه دربیشترخانه، درزیرزمین

گیر از ترشیغ معتزدل دارد و حا زلش ی ست فرسنگ راه است. هزوایب، یکلیز و طبر 
ر را آوت کزباشزند و همزه ی ثر مردم آن شهر سزپاهکار باشد و ایوه و زعفران بسیغله و م

 (146: 1336، مستوفی) ا باشد.یحرب مه
الززت پهنززاور و پززرآوازه یهززا  ایتخززت اکززه قززرنی میار قززدیاسززت بسززی ن شززهریدر هززر حززال قززا

 قهستان و وویت قاینات بوده است. 
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کوشزش نجیزب مایزل هزرویربزع هزرات)، حافظ ابرو) شهاب الدین عبداهلل خزوافی( - ، ( بزه 

 .1349، تهران، بنیادفرهنگ ایران
، تهزران، انتشزارات شزهر آشزوب، تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینزات، نجیب اهلل، رجبی -

1384. 
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 زیدالنار امامزاده

 

 

  فیاییموقعیت جغرا
یارتگزززاه در   50در فا زززله  و نزززاتیشهرسزززتان قااز توابزززع بخزززش سزززده ز یزززآفری روسزززتاایزززن ز

 33آن  فیزاییو عر  جغرا طول شرقی درجه 59 در موقعیت آن قرار دارد. قایناز ی لومتریک
مسزیر  روسزتای آفریزز بزر. باشزد می متر 1430ا یوارتفاع آن از سطح در شمالی قه یدق 27درجه 

 کیلززززومتری جنززززوب آن  6 رودخانززززه شززززورود از قززززرار دارد. قززززاین _ رجنززززدیب _جززززاده سززززرایان 
کوه  گذرد.  یارتگاهمی   نوب شری آن واقع است. در ج ز

 امززامزادهخ شززهادت یتززوان از تززار مززی خ آن رایاز تززاری بخشزز و هززن داشززتهک ۀنیشززیز پیززآفر
رزاخززززانلر خزززززان یمدانسززززت. ی ن آبززززادیززززهجززززری قمزززززری در ا 203سززززال ه بزززز ؟ع؟دالناریززززز

 :  دیگو می در سفر نامه خود کالمل اعتصام
از سزززادات ی نجزززا جمعزززیدر ا .میز مانزززدیزززدر آفر 1295 ع اوولیزززروز شزززنبه ششزززم رب
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 ؟ع؟جعفززربن  یدبن موسززیززش را حضزرت زیخززو ه جززّد کززننزد ک مززی یزنززدگانی موسزو
اعتصام ) .ناتمام است هنوز ساخته و کر حشمت الملیام که  حن او را دانند می

 (293: 1351، الملک

 معرفی امامزاده 
خانززه تابکدر  3591بززه شززماره و  باشززد مززی یمعتبززر و خطززای  هه نسززخکززانسززاب  تززابکدر 

 : است آمده چنین، موجود استی آستان قدس رضو
عبززززاس را بسززززوخت و  بنززززی های شززززد خانززززهی بززززر بصززززره مسززززتولی د النززززار وقتززززیززززز

گرفته ین سبب او را زیشان را آتش زد و بدیاهای  نخلستان گفتند و آخر او را  د النار 
 .دیبه مرو بردند و به زهر منمون شربت شهادت چش

 :  است دهآم جامع اونسابتاب کدر 
ن یزیتع «یمن راسزّر » در 247_206 ل ّکزوفات او را در آخر خالفت متوی خ  دوقیش

گفززت  مززی نمززوده و لززذا جززامع ، یروضززات) .رفتززه اسززت کز بززه خززایززه همانجززا نکززتززوان 
 (67: اونساب

 : آمده اومالی منتهتاب کدر 
ن یه طززالبکززا یام ابوالسززرایززه در اکززگفتنززد بززه جهززت آن مززی د النززاریززرا زی موسززبن  دیززز

 .دیعبزاس را در بصزره بسزوزان بنزی های د بزه بصزره رفزت و خانزهیرده بودند زکخرو  
مزنمون او را بزه حضزرت رضزا  .مزنمون بزه مزرو فرسزتادندی ند و بزراد را منخوذ داشتیز

نمزوده و او  کز دریزه زمان مستعصزم را نکل بلّک ام متوید زنده بود تا آخر اید و زیبخش
 (95  ، 2  : اومالی منته، یقم) رد.کوفات  «یر من راّس » را منادمت نموده و در

 :  دیفرما می خ  دوییش
، دیرسز مزی جزاکس زد و بزه هزر عبزا بنی های رد و آتش در خانهکد در بصره خرو  یز

  «.النار شد دیب به زن رو ملّق یاز ا و النار النار»: فرمود می
 :  نویسد می عیون اخبار الرضا احب 

گرفتنزد و ، ز بر افروختیفرمود و آن آتش خشم و ست چون در بصره خرو  حضرت را 
متعر  حضرت نشد و او  ؟ع؟رضا ردند و منمون به خاطر امام کد یبه خراسان تبع
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گزر بزه خزاطر شزما نبزود او : گفزت ایشانفرستاد و به  ؟ع؟را به خدمت حضرت رضا ا
 (479: ون اخبار الرضایع) رساندم. می را به قتل

 :  دیگو می بعمدم الطال احب 
در  ؟ع؟طالزب یابزبن  یعلبن  نیالحسبن  یعل د ابنیزبن  ز بود و محمدینکد الناریمادر ز

اهزواز را از مهزرش بربسزت و چزون وارد  کالزت ملزیا ت امزارت ویزاا ریالسرای ام خرو  ابیا
هزا و  عباس زد و تمام نخلسزتان بنی های بصره شد و بر آن شهر غالب آمده آتش در خانه

 د النار گفتند.ین رو زیها را آتش زد از ا نل آیوسا
سهل با حضرت به محاربت و قتل پرداخت و بعزد از جنزگ بن  هم حسنی از طرف

ه حضزرت را در کزی لش منمون فرستاد در حزایر نمود و پیو جدال حضرت را دستگ
گذشز ؟ع؟خزاطر حضزرت رضزا ه . منمون بزرده بودندکبند  ت و او را بزه از جزرم او در 

د النزار یزو وقزت بزا زیهز هکزرد کزاد یزسزوگند  ؟ع؟. امام رضزادرش فرستادخدمت برا
. بعزد از آن بزه دسزتور مزنمون حضزرت را زهزر دادنزد و د را رهزا نمزودیزد. زیزسخن نگو

  .د نمودندیشه
 :  استی عبدون از  درش مروی اباز  ؟ع؟ون اخبار الرضایعدر 

ان را یعباسهای  و خانهرد کدر بصره خرو   ؟ع؟برادر امام رضای د ابن موسیچون ز
بزود و او را بزه ی هجر 199ن داستان در سال ید او را نزد منمون آوردند وایشکبه آتش 

گفزتیجهت زن یا گفتند. منمون  و از آنجزا ی ردکزد در بصزره خزرو  یززی ا: د النار 
در آتزش  ؟ادیزو بزا هلزه وآن زی ف و غنزیزدشمنان مزا را از بقهای  اول خانه ی.گذشت

اح بززود شززوخ ومززّز ی د چززون مززردیزز. زعززم خززود را غصززب بنززی های نززهبعززد خا وی زد
گزر دوبزاره بزه مدکزار کزن از همه جهت به خطزا یرالمومنیامی ا: گفتند نزه روم یردم. ا
د را بززه یززد و زیززن سززخن بخندیززمون از انزنززم. مزز مززی دشززمنان خودمززان را آتززش ۀخانزز

د را به تزو یجرم زن خطا و ه مکام فرستاد یو پ فرستاد ؟ع؟خدمت برادرش امام رضا
د را بززه خززدمت حضززرت آوردنززد سززخت نسززبت بززه او اظهززار یزز. چززون زدمیبخشزز
 (479: خ  دوییش) ند.کلم نّک ه ابداو با او تکرد و قسم خورد کی نگران
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 د النار یز امامزاده ساختمان

 
آن خ سزاخت یموجود در بنا وبه استناد مورخزان قهسزتان تزاری ها بهیتکه بقعه براساس یاولی بنا

گزواه می یه اسالمیبه قرون اول کزه بزه طزرز جزالبی بزا  رسد. این ادعا بزه  کزوفی  کتیبزه آجزری بزا خزر 
کتیبه در جرز شمالی جبهزه غربزی حزرم باشزد. بزر ایزن اسزاس  مزی تراش آجر اجرا شده است. این 

بزه  اند هیکزی از بزی نظیزر تزرین آبزار تزاریخی ایزران خواهزد بودکزه بزر اسزاس آنچزه نوشزت این زیارتگزاه
ن بزود. بعزد از عمزل خزود یقزای در زمان خالفت مزنمون والزی دهند. و می نسبتی معتصم عباس

گریزدر آفری دبن موسزیزد نزادم شزد و بزه محزل دفزن زیزدن زیدر بزه شزهادت رسزان ی ه و زاریزز آمزد و 
 را بر مرقد امامزاده ساخت. ی وهکبا شی رد و بناکاریبس
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کرد   زیدالناردرسروده شعرای محلییاد 
 : ندک می نقل بهارستان دری تیرحوم آم

گذاشته و اند می را امامزادهشرح حال ی وقت ه در کزبزه خزواب رفزتم ی کنوشتم قلم را 
هسززتم و بززا خضززوع و خشززوع آن  ؟ع؟دم در روضززه مقدسززه امززام رضززایززا دیززؤعززالم ر

 ر درب بزرگ نقزره انداختزهر است و دستانم بیسراز کارت نموده و اشیحضرت را ز
مشززعر اسززت بززر  کن خززایززالبتززه ا «.کبفنائزز کنیکمسزز، کببابزز کریززفق»: میگززو مززی
در هززا  امامزادهن یززارت ایززه زکززنیا ایززدارد ی ن محززررات تززوجهیززه امززام همززام بززر اکززنیا

  .ارت امام استیه دست نرسد به منزله زکی وقت
 :  دیسرا می ده راین قصیآمده و ا این امامزادهارت یبه ز 1326ن یشان در فروردیا

گ س دددددددان ن ییدددددددددزبدددداآ نی    دددده باب ددددددان 
گ دد   بدددا   دـدد   درـآ  ددن  ددددده بچی ددددد  
 گ یددددا ش ددددان وـدی ـیددددان  ددده  ددددددار طدددددد ر
یدددده  ددددددار و مددددزـر  دددددد   ددددددد ر بددددددار   دددددداه  دددد   
و خددددر  ـیدددد ـن آد  ــدد  بدددر ـددر  یدد ـن آ  ال
 ـآ نـادددددددددان د ود  رـد  دددددددددده مهـیددددددددددان

 و  دددزال ـیددزدی      دد ـّ   دددده ب دددگیی شددددر  
گ  ددددده م یددددر      اکدددای اددددد  ـو  ددددداد بددددر نن 
 ن  ـآ دمددددد   دددددده آـدۀ م ـدددد     ی ــدددم    
 نبکددد ه  ددددن بدددددده  ددد ن و آمدددر  بدددددرـدرش   
دد  ـه ش درت ــ   یدن گ  ده نیددد    دددده آ دهال

 

 بگکددد د  در آ  وضددد  رضددد ـن ن دددددددییز 
گدددا و  یددددددان ن دددددییز  بدددردـر  د ددده ـآ 

 ر بددددددیون آ بیددابددددددددان ن ییددددددددزن رد  ـدددددد
   ـّددده مددد ب   یددددی آ یدددددرـن ن ییدددددز
  ددا ـددر  کددیه  بددر   دد  ـیددددد ـن ن ییددز
گ  ددددده م یدددددر در کدددددددددان ن ییددددددددز  بدددددر 
گ  دده ردد ـی دوردد  ـدددد  ان ن ددددییز  بددر 
 یددددددددداد ن ره آ ومودددددد  ـدددددددد آـن ن دییدددددددز
 در  ا  و   ن   اد به میدهـن ن ییدددز

 ان ن دییدددزدـبدد  بددد هی ادددد  فردد   وادد
  وشدددن  ددددا د شددداع ش س ددددان ن دییدددددز

 

 ایززن هکززداشززته ی موسززبن  دیززز عه بززه آسززتانیززمعززروف ارادت وی شززعرااز ی ابززن حسززام خوسززف
 :  گردد می شان نقلیقطعه شعر از ا

 مدددا بددده درگدددا   ددد  شددداّا بددددده  یدددداآ نمدددده  ـیدددی
   ی د  در طددددر  آـ یددددددد   دویدددددق ــدددد 

 ده  ادداه دددا  دده مدادد د شدد د  ام دددد  مددا بدد

 اآ نمدددده  ـیدددیر  ددددده بدددد دیی آ ددد ی  ددددد  و بددددد 
 باآ ـآ ـین   ی  ه بر ووه مجددداآ نمدده  ـیدی
 بددر در ش رت ـ  ان ا  ـیددداآ نمده  ـیدی
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 شدددددددرم  م  دددددد  ـ بدددددداو ماس ددددددددان نمدددددده
دددددددی آ وطددددددن یدددددددده  ددرشال  ب دهگدددددددا یی بدددددددده ـمال
 بس ددددددده ـشدددددددرـه ر   و دددددددد  ـم دددددددددا  شادددددددا
 شدداع ـددان ن دد  د  دروگددر ـ یو  ددده ـیددی
 مددا ادد    دد  ر و  دد  شددا اآ  کایدددد گه رـآ
 ادد ن ودد ـآ  رمدد  وددایز  ن    دددددد  ــدد 

 

 مددا بهیددن م دد   دورد  بدده  اداآ نمددده  ـیدی
 بددددده در ب دهگددددد  ب دددددده   ددددد ـآ نمددددده  ـیددددی

ا  به  ـیدی رب د  بدده شجددداآ نمده  ّاچد  شجال
د  وگهـآ نمده  ادددهـ   ـیدی بین  ه اد ن شداعّ 

 بددددا  و پددر  یخ دددده در ـددددای  بددداآ نمدده  ـیددی
یدددده ودد ـآ نمدده  ـیددی   رمدد   ددن  دددده بددددده ـمال

 

 (1366، )ابن حسام خوسفی
 :  وده استراز شعرا این ابیات را س دیگر یکی

 ب دددددددددددددهۀ شدایس دددددددددد  الدددی ردگدددددددددددار
 آـدۀ الدددددددددددددا  ـمدددددددددددداه ّ  ایددددددددددددن
 نـ دددددددددا   م جددددددددف ـّددددددددا  یدددددددددداآ

گددددددددد ن ن ییددددددددددزـی شایدددددد  ده فرددددددده 
 رّ ددددددد رد  کدددددق ـی شیددددددددر   دددددددرد
 در ر  نیدددددین شددددددق  دابددددددد  مدددددددددهه
 باددددر  ددددد  خ ـّ  ّک ددددددی پیکدددددد ـ
   ن الا د  بدر آمیددن ودددا ی  اد د

 

  سدددا الددددا  ـشادددده ذوـفم دددددهـر 
یدددددده  دددار ـی  ددد ر  ددددداو نشدددنار   
 نـ ی ددددددددد  پددددددددر آ درال شاّدددددددددددد ـر

 گددارمکدداهت مد دد و ـّددددا   آ
 مدددرد پدددرد  و گجددد ی ّدددددد شیار
 بددد دی ـی الدددا یز   ددد ی  ددددددامهـر
گیو  السدددد   ددددددردی  دددددددا آـر  بددددا
ـر ط دددددع  ابندددددددار  دشدددددان بدددددددددهال

 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
ر راه و  زحن جهزت یبزری و تلفزن بزوده و تعزدادی تزابلو در مسز، یشزکآب لوله ی ن زیارتگاه دارایا

 باشد. یمی یهفت چشمه دستشوی آن دارای بهداشت ریزایران نصب است. سروی یراهنما
شزود.  مزذهبی اسزتفاده تا در مراسزمندمتر مربع ساخته ا 700با زیربنای ای  هحسینیاخیراو 

یارتگاهاین  گانه زای  هدر محوط ز باشزد و  مزی متزر 4×4ای تزا 15کزه دارای ایزر سزرایی دارد جدا
آن در میانزه روسزتا  موقعیزت خزوب .موجود است وسایل آشپزی جهت استفاده زوار در انبار

یادی را به خود جذب نماید. زایر است به لحاس امنیتی توانسته  ان ز
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یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می خدماتی این ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   تلفن   حسینیه
 مجتمع فرهنگی   ایوان

  
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   گرمایشی  ساتیتنس   بری

   سرمایشی ساتیتنس   
 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

  امامزادهموقوفات 
 کامززال دارایخ یرامززات در طززول تززارکو وجززود ی خید النززار بززا توجززه بززه سززابقه تززاریززز امززامزاده

بزر ی لزیدلی میقزدهای  وقفنامزهکثزرت  وجزود باشزد. مزی گزریدی ز و چند روستایدر آفری فموقو
 بزه مزرور زمزان توسزر افزراد سزودجو تصزرفتاریخی آن است. برخزی از ایزن موقوفزات  ۀپیشین
ن یززدانززگ آب متعلززپ بززه ا 52موجززود های  در حززال حاضززر بززه اسززتناد وقفنامززه .اسززت شززده
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   .باشد می امامزاده
 :  دهد می ن موقوفات را نشانیا خصاتمشل یجدول ذ

 مقدار موقوفه و محل وقوع آن خ وقفیتار نام واقف
 گمیجه بیمن

 یمال داوود بهلول
 خدابخش

 عباسی یربالک
 ینقی مال عل

 یمهدی یربالک
 ی رضایربالک
 ی محمد خانیربالک

 یمال غالم عل
 مال محمد جعفر

 علی خلف حسین میرزا
 حا  مال محمد

 بل عریمال اسماع
 مال موو

م یمال ابراهی یربالک
 یاز علینی یربالک
 گدا و فاطمهی علی ربالک

 مسلم خلف خواجه علی
ی یربالکآقا بابا فرزند 

 اسحای
 یمال موس

 ی.ه 1195
 ی.هز1236
 ی.هز1236
 ی.هز1248
 ی.هز1272
 ی.هز1289
 ی.هز1300
 ی.هز1312
 ی.هز1322
 ی.هز1332
 ی.هز1335
 ی.هز1337
 ی.هز1341
 ی.هز1341
 ی.هز1349
 ی.هز1378
 ی.هز1380
 ز
 ز
 ز
 ز

 زیدو دانگ آب از قنات آفر
 زیدانگ از قنات آفر کی
 زیم دانگ آب از قنات آفرین
 زیم دانگ آب از قنات آفرین
 زیدانگ آب از قنات آفر کی
 یبا اراضی دانگ آب از مزرعه زول سفل کی
 کم روز آب از مزرعه فلین

 زیآب از قنات آفر فنجان  نج
 از محمد آباد دانگ آب کی
 م دانگ آب از محمد آبادین

 م فنجان آب از اسفشادیدو ون
 زیم دانگ آب از قنات آفرین
 ل آبادیطاقه از مزرعه اسماع کی

 ل آبادیدو سهم و طاقه از اسماع
 زیدانگ از قنات آفر کی
 م دانگ از قنات قومنجانین

 ادی نج طاقه از تنگل ز
  نج فنجان از مزرعه روم

 زیاز قنات آفرم دانگ آب ین
 شبانه روز از عباس آباد کی

 م روزیاز چاه  شت پل ن

اربع  خواجه نظام الدین
 کوز و دو دانگ از قنات آفریز 53 عشروتسعمانه

کربالیی یوسف   استکه ده فنجان بوده  یک دانگ ازقنات آفریز 1272  بیه 
 نیه قایریاداره اوقاف وامور خ: منخذ
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 منابع 
انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ -

 .   1371، مشهد یفردوس
چزاا ، سزه رسزاله در علزم رجزال، بغیه الطالب فی اومام الغائب، خ محمد باقریش، یتیآ -

 .1344، تهران، دانشگاه تهران
 اسناد وقفی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات  -
 تا.بی، جا بی، نابی، 3جلد ، اوعالم قاموس تراجم شهر الرجال و النساء، نیرالدیخ، یرکلالز -
کوشززش احمززد احمززدی ، وان محمززدبن حسزامیززد، یابزن حسززام خوسززف - و محمززدتقی ، بززه 

 .1366، تهران، سازمان حج و اوقاف، سالک
 تا.بی، جابی، نابی، طالبیمناقب آل اب، ابن شهر آشوب -
 ، جزابزی، نزابزی ،نییا زول انسزاب العلزو یده فزیزالجر، نید حسزیسز، یالزربزاط ینیالحس -

   .قمری 1419
اطالعزززات مطلعزززان ، اطالعززات موجزززود در اداره اوقززاف و امزززور خیریززه شهرسزززتان قاینززات -

   .امنای مزار هینتمحلی و 
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یقدس رضوآستان 
 المعزارف تشزیع مدایزر، 1368 ،کامران فنایی و بهاء الدین خرمشزاهی، حا  سید جوادی -

 .1368، 2 جلد
 .هجری قمری 1298، جابی، نابی، میجنت النع -
 .یکتابخانه آستان قدس رضو ،3591به شماره  ینسخه خط، انساب، نیتا  الد، یرضو -
 جزوه. ، ید بن موسیز، قهر جبارمظهر ، نید حسیس، انیرضو -
 تا.بی، جابی، نابی، جامع اونساب، ید محمد علیس، یروضات -
 .1369، قم، انتشارات نا ر، نیتاریخ قا ، د محسنیس، د زادهیس -
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انتشزززارات علمیزززه ، ترجمزززه محمزززدتقی ا زززفهانی، ون اخبزززار الرضزززایزززع، شزززیخ  زززدوی -
 تا.بی، تهران، اسالمی

 جا.بی، نابی، 2جلد ، دارشا ،دیخ مفیش -
   تا.بی، جابی، نابی، 1 ، زندگانی علی بن موسی الرضا ،عمادزاده -
 تا.بی، جابی، نابی، طالبیانساب آل اب یالطالب ف معمد -
 تا.بی، جابی، نابی، 2جلد، اومال یمنته، خ عباسیحا  ش، یقم -
کارشناسان اداره میرا  فرهنگی - گردشزگری شهرسزتان قاینزات  زنایع دسزتی ، گزارش  و 

یدالنار در فهرست آبار ملی   جهت ببت آرامگاه ز
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی
 .  1384، جابی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سفیران رستگاری، محمد، ملکی  -
کوشزش منزوچهر سفرنامه میرزا خانلرخان، ام الملکمیرزا خانلر خان اعتص -  ،محمزدی بزه 

 .1351، تهران، چا خانه فردوسی
، نشززریه بناهززای آرامگززاهی بززه نقززل از دایززرم المعززارف تشززیع در دوره اسززالمی حززوزه هنززری -

 .1376، تهران، پژوهشگاه فرهنگ وهنر اسالمی
جلزد اول خراسزان  ،رانیزا ییایزفرهنگ جغراف، یالدیم 1910ا به سال یتانیوزارت جنگ بر -

کزززززاظم خادم .1380سزززززال، مشزززززهد، یانتشزززززارات آسزززززتان قزززززدس رضزززززو، انیزززززترجمزززززه 



 

 

  ؟ع؟موسیبن  زیدامامزاده 
 
 

 

  فیاییموقعیت جغرا
یارتگززاهایززن  گلزززار شززهدادر  و در محلززه فززرخ آبززاد ز در موقعیززت  ن ویقززا شززهر مرکزززی جنززب 
واقزع اسززت. ی عزر  شزمال 43رجزه و د 33و ی قزه طزول شزرقیدق 11درجزه و  59 فیزاییجغرا

 ا قرار دارد. یمتر از سطح در1440این مکان در ارتفاع 

  امامزادهمعرفی 
کاظم کزه بز احتمزاوو باشزد و  نمزی ؟ع؟این امامزاده فرزند بالفصل امام   ااز احفزاد ایشزان باشزد 

  رسد. می ؟ع؟جعفربن  چند واسطه به موسی
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگزاهاز جمله امکانزا سزرویر بهداشزتی وفضزای ، آشزپزخانه، فروشزگاه، زایرسزرا، ت ایزن ز

 1589بل آب با اراضی از قنزات فزرخ آب بزه شزماره  زالک 20ن امامزاده یباشد. ا می سبز زیبا
حقززوی خززادم و تززالوت ، روشززنایی، موقوفززه میرزامحمززدجعفر دارد و درآمززد آن  ززرف تعمیززر

یارتگاه  گردد. می قرآن در محل ز
یارتگاه را نشان جدول   :  دهد می ذیل امکانات موجود ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفاء    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا   حیاد حن و
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

وسایل 
   وسایل سرمایشی   گرمایشی 

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع
 اطالعات پرونده امامزاده زید موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
، انتشزززارات شزززهر آشزززوب، تزززاریخ ومشزززاهیر قاینزززات، و میزززهم رجبزززی، نجیزززب اهلل، رجبزززی -

 .1390 ،تهران
کن متبرکزززه قاینزززات، رجبزززی، و نجیزززب اهلل، مفیزززد، شزززاطری -  باهتمزززام اداره اوقزززاف و، امزززا

 .1383، جابی، امورخیریه قاینات
 موجود در اداره اوقاف و امور خیریه قاینات  نامه خاندان نوربخش شجره -
 .  1362، تهران، کتابفروشی خیام، ریب السیحب، خواند میر -
   .اسناد وقفی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه  شهرستان قاینات -
   .1409سال ، سید احمدبن محمدبن عبدالرحمن، گیالنی -
  امنا و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -



 

 

  با ابوذر(با) ابوذرجمهر قاینیآرامگاه 

 

 فیاییجغراموقعیت 
دقیقززه  13درجززه و  59در موقعیززت  کیلززومتری شززری قززاین و2آرامگززاه ابززوذرجمهر قززاینی در 

یززا قززرار دارد. ایززن 1550دقیقززه شززمالی ودر ارتفززاع  42درجززه و  33شززرقی و  متززری از سززطح در
کززوه ابززوذر از رشززته طریززپ بلززوار  آرامگززاه ازکززوه امززام جعفززری واقززع اسززت. آرامگززاه در دامنززه 

کمربندی قاین گذر   بیرجنزد _ گردشگری نوربخش و ابوذر به مسجد جامع قاین از طریپ زیر 
گردشزگری قزاین مزی مزرتبر کززه در  مززی شززود. آرامگزاه ابزوذر یکززی از جزذاب تزرین نقززاد  باشزد 

کزززه گرفتزززه و بزززه علزززت چشزززم انزززداز بسزززیار زیبزززایی  گردشزززگری قزززرار  دارد و  داخزززل مجموعزززه 
 ر قاین اغلب ایام شلو  است.به شه نزدیکی آن
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 جمهر قاینیمعرفی ابوذر
 نسزززب او ا آمزززد ویزززن بزززه دنیمعزززروف بزززه بزززوذرجمهر در قزززاقزززاینی  ابزززراهیمبن  قسزززیم ابومنصزززور
تزا  وی ن بزود. وی معا رسزلطان محمزود غزنزویبزرگزوار و معزروف قزای هزاخاندان ه ازیمنصور

شزعرای قزرن  استمداران ویس رجمهر ازات بود. بزرگمهر قاینی یابوذید حیشاه در ق عصر بهرام
و ، انیزغزنو ران در عصزریزخزرد او موجزب رشزد ا ر ویاسزت. تزدبی ربع اول  زنجم قمزر چهارم و

ر او موجززب یتززدب مززت وکان بززود. حیززو بی ر فنززون معززانکززحززه نززاطپ او مبتیر  ززائب و قرکززف
ل یزن دلیدب. بزدنزه اهزل علزم و ا از بداننزد ویزن یرا از او بز خزود، اسزتیه نه ارباب سک دیگرد

 و را بزه امزارت آل نا زر منسزوب نمودنزدی  سرش سزلطان مسزعود و وی سلطان محمود غزنو
کزه  او ش بهره بردند.یران در عصر خویرشد ای شه او برایر و اندیاز تدب کسانی است  از جمله 

ه خزود از بزرگزان و شزعرای کزی عروضزی نظزام اند. هکرد ادب  ارسی ایجاد ابتکاراتی در شعر و
 یمنزوچهر، یفرخز، یعسزجد، یف عنصزریزباشزد او را در رد می یمه اول قرن ششم هجرین

 کیزه هزر کزر نمزوده کزو مسزعود سزعد سزلمان ذی ابزوالفر  رونز، یافکفزه اسزیابزو حن، یدامغان
نزام ابزوذرجمهر ی اند. حتز ان به فضل و ادب در نزد ملل عالمیرانیران و معرف ایه افتخار ایما

ی عروضززز) انزززد. هامهزززالش نسزززبت داد آل نا زززر را بزززه او و کو بقزززاء ملزززورا برآنزززان مقزززدم داشزززته 
 (28: 1327، سمرقندی

 الیتیمزه ةتتمزکتزاب  در ی(قمزری هجزر 425ی متوفزا) معا ر بوذرجمهری بعالب ابومنصور
 :  سدینو می انشیدر ب

مبزززدع ، شزززاعر مفلزززپ بزرگمهزززرالملقزززب بزززه ی نیم القزززایابزززراهبن  میابزززو منصزززور قسززز
ی دام اهلل تعززالی محمززود الغزنززوبن  عراء السززلطان اوجززل مسززعودن مززن شززیباللسززان

بزز ؛ …هکززمل بززان عر ی از شززعرا و دیسززرایمزز شززعری وفارسززی بزرگمهربززه دو ز
بار سلطان اجل سلطان محمود ومسعود غزنو  باشد.  می یدر

 :  اوستهای  این ابیات ازسروده
 دانیـر دددات دمس م  ت ی  ا  وا      دددعی   ـر  دددددبس    ا   یرـ    

 انیهی اسا م ای   ا        نیهی   ـریو  اسا م ا ـر 
 (45  1353، بعالبی نیشابوری) 
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 :  نویسد می لباب اولباب کتاب ره نگاری از قرن ششم درکتذی محمد عوف
 ا  امززارت ویززدر نوبززت آل نا ززر ر، قززاینی ابززراهیم ابومنصززوربن  قسززیم بزززرگ مهززر اومیززر
در  ززدف طبززع او بززه ، بززه وی نززاظر، ده امززل اربززاب هنززریززد ود ون فضززل بززدو نززاظر بززیبسززات
 (32: 1321، عوفی) . لغت منقول... دو در هر او رکب رکغرر ف ان مقبول است ویهردو ب

 :  نویسد می درباره بوذرجمهری موّرخ دوران آل نا رت یخان هدا یقل رضا
 ش مشتمل بزرکدل اشعاری و فارسی به تاز و بودی سلطان محمود غزنوی از امرای و

  .است داشته می ن خوشیمضام
 :  سدینو می تیسخن هدال یذتر مصفا کد

، آمززده اسززت ابومنصززور مززهیتیال ةتتمزز و لبززاب اولبززابه در کززنززام و نصززب او چنان
 (140  ، 1  : 1340، مصفا) است.ی نیم القایابراهبن  میبوذرجمهر قس

ه در ادب کزی تحزووت گذشزته وی شزعراهای  یارات و نوآورکدر بخش ابتی ر رازیشمر ق
 :  اد نمودهین یاز بوذرجمهر چن اندجاد نمودهیای  ارس

و ی میو بوذرجمهر قسزی سرخسی چون بهرام، ان عجمیه عروضکبحور مستحد  
 (180: 1360 ، یقیر راز) . …اند ردهکشان احدا  یامهال ا

 :  دیگو می رانیات ایخ ادبیتار هسندیح اهلل  فا نویذب
در علزم عزرو  اسزتاد ی ه وکزاسزت ی نیم القزایابزراهبن  میهمزان قسز، یمیمنظور از قس

 (570  ، 1  : 1371،  فا) .داشته استی یهاینه نوآورین زمیا در و رکمبت بوده و
ر کار امزارت لشزکزم در یابزراهبن  میابومنصزور قسز»: دیزگو مزی دانشوران خراسان ۀنام ۀسندینو

 (188: 1336، ریاضی) «.ته استگف می زیشعر ن .و  سرش بودی محمود غزنو
 و سززوتان علززم نقززد الشززعرکشیابززوذرجمهر را از پ، ینززیعبززدالوهاب قزوبن  عالمززه محمززد

  (134_ 133و 28: 1327، عبدالوهاب قزوینی) دانسته است.ی عرو  و قواف
گفته است  : در  فت  سته نیز 

گکاد  رـ بین  نن الس   اآ ددده  دددد  صدددن رد  به دـ         ـر 
 گه  ه   ه آ  ک گ  باآ  نن         رددددد   ئما  ه دّان ماّ
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گفته است و در سفته است و هم  : او 
   به  هم  ـوـ   ه ّاه  خرّا          ردددرـی نن ما دددان ـدددددر می

 دشان ــ  در د  دوـ  ۀدیه       ال هـ ی ین پر نویدی    
 :  مدح سلطان محموده بوذرجمهر در یمعروف بهار ۀدیقص ابیاتی از

گ دددددد  ـ  ی بدددددده بددددددار ــدددددد  باددددددار  نمدددددده 
 ـآ ط وددددددددد  ـددددددددد  ان ـ ادددددددددی وادددددددددان

 آ  ودددددددا مر  دددددددا   ـآ شدددددددرج  دددددددا بدددددددرو
گددددددددددا ااددددددددددن رـ  آ فردددددددددده   ّسددددددددددار ـآ 
  بددددددددددددب نّدددددددددددد ی دشدددددددددددد   وـددددددددددددرـبی

 ـآردددددددددم واکدددددددددی، آدـددددددددد  ـدددددددددام  ـو
 بدددددددداد و شددددددددا  وگ دددددددد ن، آدـدددددددد  شددددددددا 

بددددددددد ی بدددددددددزم  ـمکدددددددددم  دددددددددا بخدددددددددارـ   
 آ دددددددددددددددددددداه و امددددددددددددددددددددد  ـ ب دددددددددددددددددددددهگان رـ

 ـآشدددددددددددرج  دددددددددددابروآ الددددددددددای مدددددددددددر    
 آ یددددددددددا ـوـآـیددددددددددرـن  ددددددددددا بدددددددددده  دددددددددد رـن
 بددددددددددددده  وه وم دددددددددددددیواین ـآّی ددددددددددددد  ـو
 آد راددددددددددددددر  ود رودددددددددددددداه مسدددددددددددددد ا  
  دددددددددددده ی  رـبدددددددددددده ّددددددددددددرده ـآ آما دددددددددددده
   ددددددددددددددددا  و ددددددددددددددددهم  ـ ومددددددددددددددددهید 
 ـدددددددددددددددددددددددددددرـی ـو و رـی و رـیددددددددددددددددددددددددددد  ـو
 ـددددددرـی دشددددددا   بددددددی نو  بددددددی  ددددددان
 آ وددددددددددددا   دددددددددددد  ـوـ ب دددددددددددد   ددددددددددددا  ی
 ودددددددددد   و  ددددددددددی و ش ددددددددددی وّی دددددددددد  ـو

   دددددار ـ دددددهر   دددددار ـ دددددهر   دددددار ــددددد  
  گددددار ــدددددد   گددددار ـ ددددهر  گددددار ـ ددددهر

 ب ددددار ـ ددددهر ب ددددار ـ ددددهر ب ددددار ــدددد 
   دددددار ـ ددددددهر   ددددددار ـ دددددهر   ددددددار ــدددددد 

 ــددد  شددداار شددداار ـ دددهر شددداار ـ دددهر
 ــددد   ادددار ـ دددهر  ادددار ـ دددهر  ادددار
 ــدددددد    ددددددار ـ ددددددهر   ددددددار ـ ددددددهر   ددددددار

 ــدددد  بخددددار ـ ددددهر بخددددار ـ ددددهر بخددددار
 ــدددد  شددددوار ـ ددددهر شددددوار ـ ددددهر شددددوار

 ب ددددار ـ ددددهر ب ددددار ــددددد  ب ددددار ـ ددددددهر
 ــددددد  ـددددد ـر ـ ددددهر ـدددد ـر ـ دددددهر ـددددد ـر

 ش دار ـ دهر ش دار ــد  ـ دهر ش دار
 ــددددد  مدددددهـر مدددددهـر ـ دددددهر مدددددهـر ـ دددددهر

 ــددددد  دمدددددار ـ دددددهر دمدددددار ـ دددددهر دمدددددار
 ــدددد   خددددار ـ ددددهر  خددددار  ددددهرـ  خددددار
 ــدددددد  باددددددار ـ ددددددهر باددددددار ـ ددددددهر باددددددار
 ــددددد  مادددددار ـ دددددهر مادددددار ـ دددددهر مادددددار
 ــددددد  شدددددرـر ـ دددددهر شدددددرـر ـ دددددهر شدددددرـر
 ــدددددد  ومددددددار ـ ددددددهر ومددددددار ـ ددددددهر ومددددددار
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 آ ییو یدددددددددددددددددددز  و دددددددددددددددددددیا   ددددددددددددددددددده رـ
 رـ دـدـو و ش دددددددددددددددددددددددددرت ـو ـمدددددددددددددددددددددددددان

 آّدددددددددرد   ددددددددددا بدددددددددده بددددددددددز ین ــدددددددددد رـن رـ
 ـددددددددددددخا و ودددددددددددد د ـو ـ ددددددددددددهر  ددددددددددددا ـو
   اوشسددددددددددددددددددددددددددن ـو و دوردددددددددددددددددددددددددد  ـو

 

 ــدددددد   ددددددرـر ـ ددددددهر  ددددددرـر ـ ددددددهر  ددددددرـر
 ــدددددد  ـ ددددددهر مددددددرـر مددددددرـر ـ ددددددهر مددددددرـر

 ـدددد ـ ـ ددددهر م ددددار م ددددار م ددددار ـ ددددهر
 بدددددار ـ ددددهر بدددددار ــدددد  بدددددار ـ ددددهر

 زـر ـ دددددهر ّدددددزـر ـ دددددهر ّدددددزـر ــددددد ّددددد
 

 (77و  34_ 33: 1321 ، )عوفی
او را از شززعرای ذو اللسززانین و در شززعر  لبززاب اولبززابو عززوفی در  الیتیمززه ةتتمززبعززالبی در 

کردهعربی و فارسی استاد شمرده   :  اند و ابیاتی از او به عربی نقل 
 دبددددم اشد  دددد   دد یان ـو دـ ب     او دددد ـرد ددد رد بدددروه شا  دون ـر

 ب[ی]= ـر  ـ   رـ  ـر دد ـوا، هیب   ن   اا ـ     ع و شس هیـر  ا ـریب  م  شجو 
گ یب  ط ف ی یـرما) گا  اص ه ـ هـ  ه  گیدن  ش در ـیی دایبادار بدا   ـ ها  اّدان در پدرد  ال ادان شدهیا 
   ا( یان  خی   یم در، ّاه و وه طا وا ه  ما ه ن چ ان یّا پ شان بر یم
 :  است ان سرودهکن درهجو مشریت را به  ورت دلنشین بیا

 اردددی ـر ال ددددا اسال   ی ی دد مر ر      ن ر ـ  ای بخ  ی   د ـراکر  
ن ـد م ـآ ن د  ـد آـن ید بهن شاا ب د  به، ان دوـ  دـر ه ه مکر   ه در شاری    م  شاا بخا)

ی م م دان ـ ده و م م دان ندـش ه باشد ه دـ دا شدرـ   ن شار یان ا  ه مکر   وم   و یاب ها یی یرّا
 ا(به ن   ـ آـ ه   خ ـّ ه شه

یزادی داشزت. او در یاضزیطزب و ر، متکح، در فلسفهی نیبوذرجمهر قا ات اطالعزات ز
ن یززبزر اای  هنززید قریگماشزت. لقززب بزوذرجمهر شزا مزی غزنزه وقزاین بززه مزداوای بیمزاران همززت

ار سزززلطان مسزززعود غزنزززوی خسزززته شزززد و در ابزززوذرجمهر در آخزززر عمزززر از دربززز (؟)ادعزززا باشزززد
گشزززت گردیزززد و بزززه عبزززادت حزززپ تعزززالی مشزززغول   وسزززرانجام در زادگزززاهش قزززائن اقامزززت 

هجری قمری همزمان با  ادشاهی سلطان مسعود  سر سزلطان محمزود دار فزانی را 433سال
گفت. بنا بر که بعد ۀدر دامن را و یتش او وداع  نزام خزودش معزروف شزدبه خزاک ه ب او کوهی 

قنزات ابزوالخیری خزود  روز آب از یزک شزبانه آن محل ایجاد نمودند. او آرامگاهی بر و ردندسپ
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امززور خیریززه بززا همکززاری  اداره اوقززاف وامززروز  داری آرامگززاهش نمززود وهنگزز  را وقززف مرمززت و
گردشززگری شززهر اداره میززرا  فرهنگززی بززر ایززن آرامگززاه نظززارت دارنززد و  کززز  یکززی از بهتززرین مرا

 باشد.  قاین می

 ساختمان آرامگاه
شزری ی لزومتریک 2  دری وهکزای  هبزر دامنزه نزاهموار و  زخر قزاینیبوذرجمهر مجموعه آرامگاه

ه بززر کزز داردبززا و دلگشززا یزای  هو منظززراسززت سززاخته شززده ی ن بززا ظرافززت و مهززارت خا ززیقزا
 تمام شهر مسلر است.
کزززه آرامگزززاه حالزززت مرکزیزززت وای  هایزززن بنزززا مجموعززز یزززت دارد و فضزززا اسزززت  های محور

معمززاری ایززن بنززا قرارگززرفتن آن در محلززی هززای  اقززامتی یکززی از ویعگی خززدماتی و، معمززاری
یادکه موجب شده است اخزتالف ارتفزاع سزه قسزمت معمزاری آن بزه  است با شیب نسبتا ز

 متر برسد.  5/6
در  باشززد و مزی از دوره سزلجوقیهجزری قمززری از بناهزای قززرن ششزم و هفزتم  آرامگزاهایزن 

یه مرمت، ریتیموهای  دوره گرفته اسزت. ایزن بقعزههایی   فویه و قاجار فزرم  بزه بر آن انجام 
 .چلیپایی و با معماری زیبایی ساخته شده است

کاربنززدی پیشززانی ایززوانیمعمززار در تززز کززرده و نززوع  گززو اسززتفاده  ه هززا بززین داخلززی بنززا از 
کززه همززین نززوع طززای را در جززرز ا ززلی تززداعی  .کنززد مززی  ززورت طاقنمززای جنززاغی اسززت 

گنبد یکی از زیباترین بخشیتز گچکاری زیر  هزای  هزای ایزن بنزا بزوده اسزت و لچکزیینات 
گچبریآن دارای مقرنر 8به 4 باشزد. مصزالح ا زلی در  مزی خفیزف و هنرمندانزههای  ها و 

ابعززاد آجرهززای اسززتفاده شززده در ایززن بنززا  .باشززد مززی گززو و آجززر، سززاخت ایززن بنززا سززنگ
گرفتززه اسززت.سززانتی متززر اسززت. دردوره قا 23×23×3 یززه تعمیراتززی بززرروی آن  ززورت   جار
کاربندی هب که شامل  گچی است. خصو  تزیینات زیر پوشش بقعه   های 
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 موقوفه
کزه از امزالک شخصزی  مزی این آرامگاه دارای یک شبانه روز آب و اراضزی از قنزات بلهزوری باشزد 

گززردد. ایززن داری سززاختمان آمرمززت و نگززههای  بززوده تززا درآمززد آن  ززرف هزینززه بززوذرجمهر رامگززاه 
کتیبه بر بدنه آرامگاه نصب شده این چنین است  :  وقف نامه به  ورت 

 : اول ۀبیتک
د یم السکوقف السفار العلم و طروس الحی ر و الضمائرالحمد هلل الذیالسرای هو الواقف عل

ی نفخ فرریروم یری هه جمررر رگرر  ریرده صراب  خ یرو العرر  و العمرم و رتهاما را  عرد دررو   
شررنالا رو     و  کیرری یا  زررررا اخرر  ره  رروا یات و صررالت ت  وا رر  لرر  الرر لیرر اقالصررور و 

ی ن را وقف و ببس  خلر  ررر ی ن جمله اطراف  ل ه قای ا  زررا  لموریا  قنات ج ری اراض
ی ا   قر ا  جنرا  رگروب  راری کیا  و خدام ی ز ور را  راج ت  رولی ا ح صل اراضکلمو  

ا  وقرف ذششررا و طمرر  ر  وقو رات ی دیرا  ردت  دکرلره رحمر ای وا  غفاری شمور  ا ا
 (ول  خدا ا ی  و اگرا   حمد عل ضل اهلل ، اگرا   ط) د.یغض  لما

 :  دوم ۀبیتک
ن رگروب ید  را لعنرر خردا و لفرریرلمای س  نر ررر ک زرگوارلد و هر  …ا  ر ی    رجمله خر
خ شرمر ی را ارار) رو ه  اشرد. هلرد ااواحر  ی.. لگ.زیلما لکن دند یا،  الما الثما .گر رار شو 

 (ق 1222ا گنا کر ضا  المنار
هجری قمری چون ملزک وقفزی متعلزپ بزه بقعزه بزه مزرور زمزان از حزال وقفیزت  1222سال  در

کزه سزند آن در  گردیده بود با تالش علما از تصرف افزراد خزار  وبزه حزال وقزف در آمزد  خار  
کارشناسززان میزرا  فرهنگززی جهززت گززا)محزل اداره اوقززاف و امزور خیریززه قززاین موجزود اسززت.  رش 

 ببت در آبار ملی( 
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 خدماتی _ امکانات رفاهی
بلزززوار بزززا روشزززنایی ، آب نمزززا، راحتتسزززکوهای اسززز، دارای آوچیزززپ همچنزززین ایزززن آرامگزززاه

، امکانزات  زخره نزوردی، راهروی  لکانی، آب انبار، استخرآب، میدان، فضای سبز، کامل
گرفتززه وشهرسززتان ی گردشززگر قطززب جموعززهآرامگززاه در من یززا باشززد. مززی نگهبززان بززه  قززرار 
 .ده استیبه ببت رسی در فهرست آبار مل 2759شماره 

 :  دهد می خدماتی این آرامگاه را نشان _ یل امکانات رفاهیذجدول 
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات

   انبار   آرامگاه ا لی
   زایر سرا    مسجد

   بوفه    سینیهح
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   فضای سبز   سردر
   منزل نگهبان   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آوچیپ    ارکینگ

   رستوران   رگاهکشتا
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   استخرو آبنما   آب شرب
   منبع آب   بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

 گزارش کارشناسان میرا  فرهنگی. ،  نایع دستی وگردشگری قاین، اداره میرا  فرهنگی -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  کانو مهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
، نززابززی، فززی محاسززن اهززل العصززر الززدهر ةیتیمزز، عبززدالملک ابومنصززور، بعززالبی نیشززابوری -

 .1353، چاا تهران
کوشززش دکتززر مظززاهر مصززفا انتشززارات مجمززع الفصززحا  1  ، رضززا قلززی خززان هززدایت  - ء بززا 

   1340، تهران، امیرکبیر
، انتشزززارات شزززهر آشزززوب، مشزززاهیر قاینزززات تزززاریخ و، و میزززهم رجبزززی، جیزززب اهللن، رجبززی -

 .1390 ،تهران
 .  1336، مشهد، کتابفروشی باستان، دانشوران خراسان، غالمرضا، ریاضی -
 .1371سال ، جابی، انتشارات فردوس، 1  ، رانیدر ا اتیخ ادبیتار ، ذبیح اهلل،  فا -
کو، محمد، عوفی -  .1335سال ، جابی، چاا اتحاد، شش سعیدنفیسیلباب اولباب به 
کوشززش مززدرس ، المعجززم فززی معاییراشززعارالعجم، ن محمززدیشززمر الززد، یقززیر راز - بززه 

 .  1360، تهران، انتشارات زوار، چاا سوم، رضوی
 .1374، تهران، انتشارات نشرقطره، چهارمقاله، احمدبن عمر، سمرقندی یعروض ینظام -
کن متبرکزززه  و  هیزززنتان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای مطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگ - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی
 اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات  -



 

 

  و سام والم زبیده خاتونبی  بیامامزادگان 
 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه در جوار روستاییا  59ت در موقعیز نزات ویشهرسزتان قای زکاسفشاد در بخش مر ن ز

قززززه عززززر  شززززمالی و در ارتفززززاع یدق 46و درجززززه  33قززززه طززززول شززززرقی و یدق 17و درجززززه 
لززومتر فا ززله دارد. ایززن روسززتا موقعیززت یک9ا واقززع و تاشززهر قززاینیززاز سززطح دری متززر1395

کنار آن کوه امام جعفری در شری آن واقع است. می دشتی داشته و رود قاین از     گذرد و 
ج بزا یه بزه تزدرکزلعزه اسزترآباد واقزع در شزمال روسزتا بزود ق ه مزردم اسفشزادیزونتگاه اولکس

گکت شززیززجززاد امنیا  امززروز قززدیمی افززت. از آبززادیدر اطززراف قلعززه ادامززه ها  ونتگاهکسززی ریززل 
یارتگززاه فقززر گززرفتن اسفشززاد در منطقززی اسززترآباد بززاق ز هززای  کبززا خاای  همانززده اسززت. قززرار 
ن روسزتا یزاز منزابع مهزم در آمزد مزردم ای کزیو د آجر فزراهم نمزوده یتولی نه را براینرم زمی آبرفت
 باشد.  می یدار ورهک
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 امامزادگان معرفی 
یارتگززاهمززدفون در  مززردم افززراد ۀعامزز بن  دختززر موسززیده خززاتون یززسززام و وم وزبرا اسززترآباد  ز
 دانند. می ؟ع؟جعفر

کززه اوود موسززی نززز اونسززابکتززاب ک ۀنویسززند نفززر بززوده و  42 ؟ع؟جعفززربن  معتقززد اسززت 
، علزم الهزدی) دانزد مزی یرا رود بار سزفل محل شهادت آنها و وم از آن جمله هستند. وی سام
، خزاعزی) دهزد. می خبرن بزرگواران در خراسان یاز حضور ا بحر اونسابتاب ک ولی (10: 1352

کتابخانه آستان قدس   .(73: نسخه خطی 
 امامزادگزانین ن و طبسیقاخراسان از زوزن به ی ل راه ارتباطیدله ببراین احتمال دارد بنا

گذر از ا یارتنامه و سنگ لوح این بزرگواران بزه ایزن ین مسیبا  ر به شهادت رسیده باشند. در ز
که این محل مدفن سام و وم و زبیده خاتون   .باشد اشاره شده است می موضوع 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
کزه اسزت احزدا  شزده  ازایزر سزری بزه عنزوان تزاا 10غزرب محوطزه تعزداد در سزمت شزمال و 

مجهزز ای  هآشزپزخان شزود. مزی وآب مورد نیاز از طریپ چاه موتور تزنمین باشد می همه مفروش
نظیززر ان ار بززرای  خززش نززذورات عمززومی خززود ماننززد اطعززام مراجعزززّو دارد تززا بززه وسززایل طززبخ 

کنند.آبگوشت غلور ]؟[ و   از آنها استفاده 
یارتگاه را نشان  :  هدد می جدول ذیل امکانات ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد



 287/ فصل نهم _ شهرستان قاینات  

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات اطالعات موجود در  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 نسخه خطی.، کتابخانه آستان قدس رضوی، بحر اونساب، ابو مخفف، خزاعی -
 .1352، بئیطبع بم، چاا سنگی، کنز اونساب، مرتضی، علم الهدی -
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی



 

 

 گان حسن و افضل امامزاد

 

 ی یایت جغرافیموقع
یارتگاهاین  کزومیران از ز ه در کزباشزد  مزی نزاتیبخزش سزده شهرسزتان قا در نزدیکی روستای 

قززه یدق 27و درجززه  33فیززاییو عززر  جغراقززه شززرقی یدق 51درجززه و  58 فیززاییطززول جغرا
وه کز بزاکیلزومتر و 50ا واقزع شزده اسزت. تزا قزاین یزاز سزطح دری متر 1352شمالی و در ارتفاع 

یارتگززاههززا اطززراف کززوهلومترفا ززله دارد. یک 4ران یومکزز دی محمززد آبززاد  انززد. هردکرا احاطززه  ز
 گزذرد. عامزه می تری شمال آنکیلوم3بیرجند از  _قاین  _درغرب آن قرار دارد و جاده سرایان 

یارتگززاهمززردم ایززن  کمیززران» بززه را ز کززوی میززران بززه معنززای مززی «مزززار  ی و محززل کززو شناسززند. 
کها  باشد.  می منظور همان دو امامزاده میران 

 معرفی امامزاده
 دانند.  می ؟ع؟جعفربن  افضل را از احفاد موسی حسن و امامزادگانمردم  ۀعام
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کرد   محلی روده شاعراندر س امامزادگانیاد 
گکد ه ــدد  گدا ّ یددددهـ   در میدان   ّسدارـن 
 ـآ وو د مرمه ـ  دددان شسن با ـ  دا ــد 
ـ دده یددن ااددن در  ددا  و  دد ن ب  یدده     دد گ نـ 
یددن ـدد م    ّاددددیرـن رـ بگدد  بددر  د د ب ار دده  
 آـدگددان ش ددرت م ـدددد  بدددددن وو ددر رـ ب ددین

 گ یدده وردد  بددا ـیددن   یددزـن بییددم  یدددددددد  م 
 

دد ادد    ن باددارـن در ااددن نفردددده پیددهـ گکدد ه ــ
د  ددان د یدا گکد ه ــ دیـ   ـین   یر  ک ه رمّ 
د  ین   یزـن بین اده ب بدا گکد ه ــ  در  رـجـ 
گکد ه ــد  دددا   ّاج ـر مرمه الددددا  و م  دال
دد   ـآ  رـمدددددا   گکدد د  بسدد ه درّددا گکدد ه ــ
گکد ه ــد   شندددر   م ـددددی الداب ا بدر مدا 

 

 ماتیخد _ امکانات رفاهی
یارتگزززاهایزززن   آنی بزززه نزززام بزززانهزززا  دام از اتایکزززهزززر  کزززه دارد سزززالن 2 زایرسزززرا بزززا 34تعزززداد  ز
گززذاریرماپ افزراد بززه سزیدر تشزو اسززت ن امززر توانسزتهیهمز وشززده ی گزذار نزام ر یززدر امزور خی ه 
   .شتارگاه خوبی داردکحمام و ، ییدستشو ۀچشم 32ند. ک کمک

یارتجدول ذیل امکانات موجود در محل   :  دهد می را نشان گاهز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
 مجتمع فرهنگی   ایوان

  
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   درسر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
 کتابخانه

  فروشگاه   
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 سلطان جلیل ورزق  امامزاده

 

 فیاییجغراموقعیت 
ه در کزباشزد  مزی ناتیشهرستان قای زکن بخش مریحومه قا دهستان از توابعورزی ی روستا 

قزززه و در یدق 39درجزززه و  33 فیزززاییو عزززر  جغرا دقیقزززه 19درجزززه و  59 فیزززاییطزززول جغرا
 34در  و زززایکوهی میزززان  ت آنیزززا واقزززع شزززده اسزززت. موقعیزززاز سزززطح دری متزززر 1600ارتفزززاع 

کوه در یکیلومتری شری قا کوه ورزی در غرب و آسمان  کیلومتری شزمال آبزادی  1ن قرار دارد. 
باشد قبل از ورزگ وجزود داشزته  می تاریخی دارد و آنچه مسلم ۀروستای ورزی پیشیناست. 

گبرهززا بززر ایززن قززدمت  گورسززتان  کززاریز و وجززود  کهنسززال چنززار اطززراف  اسززت. وجززود درختززان 
 دهند.  می گواهی
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 معرفی امامزاده 
متزر و  7/1متزر و عزر   5بر باوی تپه سنگی در جنوب روستای ورزی سنگ چینی به طول 

 شود و هیو بنزا و بقعزه و امکانزاتی نزدارد و در بزین مزردم بزه نزام می سانتی متر دیده 20ارتفاع 
ننزد ک مزی اشتهار دارد. مردم محل به او ارادت دارند و بر قبرش شزمع روشزن« سلطان جلیل»
یارتش و  خواهند. می آیند و از او حاجت می در ایام سوگواری به ز



 

 
 عبداهلل  امامزاده

 

 

  فیاییت جغرایموقع
ز کزاز مری لزومتریک 97نزات در فا زله یبخش سده شهرسزتان قا کبادامی این زیارتگاه در روستا 

گرفتززه اسززت. طززول جغراف شززرقی و عززر   قززهیدق 50درجززه و  58برابززر بززا  آنی یایززشهرسززتان قززرار 
از سزطح ی متزر 1610ه در ارتفزاع کزباشزد  مزی قزه شزمالییدق 42درجه و  33آن معادل  فیاییجغرا
 وه شمر قرار دارد. کاه و در شری آن یوه سکدر شمال آن  .ا واقع شده استیدر

 امامزاده  معرفی
ان سززالخوردگدانند مززی ؟ع؟اظمکززی از احفززاد امززام موسززرا  امززامزاده عبززداهللی محلزز مطلعززان

که  می محلی نقل قول بزه و  پیزدا شزدهی سزنگ لزوحامزامزاده  یبزه هنگزام سزاخت بنزاکنند 
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یارتگاهن سنگ نام عبداهلل را بر یاستناد هم  اند. هنهاد ز

کرد شاعران  عبد اهلل امامزادهاز  محلی یاد 
 نرـمددددددگا  ـ دددددد    ددددد  و ّاسدددددددر ــدددد   
گدددددرـم  ـو  ددددده  ددددددیز      دددددهـ  ــدددد   دددددداه 

 دددددهـی رـ  دده بدد د د ددن نن و دددداوم دد   
   ددده  وـ   شداودددددددات واددددع آـیدددر  دددد د م 

 دردـ و شسر دددددا  دددده مییدددددن شاّددددددزـد   ددددددیز
گدددددددددرـم   ـشم دددددددزرگا  مهی ددددددده وددددددده 

 ردددینن ّاددده بدددرـدر و ّادددددد   دددددد ـّرـن  ی
  رد دددده  ددددرـر آ    دددددد  مددفمدددددد ن آشدددد   دددد 
 مجادددددد  ه رـ شایدددددددده  ادددد د نن دد   یدددده
 ّدددی صددددداشم  ددددددزـ  ادددددام  شدددددان مدددهـه
 ّددددددی ـآ بدددددددی  اددددددددددام  نن د   سددددددددردگان
 ّددر ا دده  دده ـآ  دد ـر مددر نن آشدد   ابنددددددار
 ّرواودددده بارگددددا  و م دددددد  وایگاّکدددددددان
گدددر مددددددهـه  ـرو ددده  اسدددم ـآ بدددی ـو   شددددددده 
 ـ دددددددددددهر ـیددددددن ـ ددددددددین ـددددددا  دو ـ بددددددددوین

 

ـددد   د  بن وو در  ه   ر اکدی ش درت م   ــ
 مجددددا   شددیوه ـآ بددددی ـو دیدددده   ددددر ــدد 
 د بدددداد مدددد   و  وضدده ـو بدددددده آ ددا ر ــدد 
د   ص   و مسا  ه ی  بده ید  شددان ما در ــ
د   ـی جا بییم و بدی  دب و بدی یدار و یددددا ر ــ
ددد  ر ــ ادددهـ  ددد ـن و  دددددد ّـ آّ   ب دـدد  و د رـ 
 در ّددر مادار  د ددن بدددده ـشد ـ  م د ر ــد 

 ش ددرت آّدددددرـی ـطادددددر ــدد  در ن  و  اردده
  ددز دـبکددان  اددان مددده ـامددددددد   دد  ر ــدد 
  یدددر ـف ددداه  ارددددددق ـ دددددددددان دـ ر ــددد 
 رددیآـن آمددین و  ددرش  هـو ددده ـ  دددددددر ــدد 

 ـ  ددد ن م ددد ر وا ددددده   یدددددر و مو ددددددر ــددد 
 ما  ددددددده مادددددددر و مددددددا   ی آ ددددده  ـ دددد ر ــدددد 

 ــ  ّر ص د  و شدداه م م ش ی   پر نذر
 گردیددده  د ددددددع م جدددددف ـ  دددددر و ـصدددار ــددد 

 

کان ذلک بتاریخ )  (هجری شمسی 1375و 
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  خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهخدماتی  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد وضیحاتتدارد/ امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفاء    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   نهآبدارخا    ارکینگ
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

      گرمایشی  ساتیتنس
 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
کن متبرکزززه  و  هیزززنتمطالعزززات میزززدانی نگارنزززدگان و مصزززاحبه بزززا اعضزززای  - امنزززای امزززا

 مطلعان محلی
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 اطالعات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قاینات -



 

 

  مسعود امامزاده

 

  فیاییجغراموقعیت  
شهرسزتان  بلزوکدر حد فا ل روستاهای شزندان و نوغزاب از توابزع بخزش نزیم زیارتگاهاین 

 33دقیقززه طززول شززرقی و  47درجززه و  58آن در  فیززاییقاینززات واقززع اسززت. موقعیززت جغرا
یارتگزاه تززا قززاین  46درجزه و  فا ززله دارد. کیلزو متززر 75دقیقززه عززر  شزمالی قززرار دارد. ایززن ز

کمر اژدها ک کوه     اند. در اطراف آن واقعوه مسعودی و 

 زیارتگاهپیدایش 
یارتگززاهمززردم ایززن  ۀعامزز کززاظمه نززام امززامزاده را بزز ز  ؟ع؟مسززعود و منسززوب بززه امززام موسززی 
کتززب ان مززی کززاظم فرزنززدی سززابداننززد. در  اسززت  ببززت نشززده «مسززعود» بززه نززام ؟ع؟از امززام 

 .  و را فرزند بالفصل آن حضرت دانستتوان ا نمی بنابراین
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 خدماتی _ امکانات رفاهی 
 .خیّر ساخته شده استویر توسر افرادسر ای وتا 7یی بازایر سرادر سمت شری بقعه  

یارتگاهجدول ذیل امکانات موجود در محل   :  دهد می را نشان ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب

   تلفن    یبر
اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 

 رعبدالرزاق یر عبداله ومیزادگان مامام
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
و عززر   دقیقززه 24و  درجززه 59فیززاییقززدیم در طززول جغرا ایززن زیارتگززاه در محززل روسززتای بزنابززاد

ه اسزت. بزا شزهر ا واقع شدیاز سطح دری متر 1586قه و در ارتفاع یدق 57و درجه  33 فیاییجغرا
برابززر زلزلزززه ویززران شزززد و بززه دلیزززل  1357لومترفا ززله دارد. روسزززتای بزنابززاد در سزززال یک63 قززاین

کزوه در شزمال  تزر جابزه کیلومتری  ایین 2نزدیکی با گسل بعد از زلزله به فا له  گلسزنگ  جزا شزد. 
کوه سرتخت در غرب و جنوب غربی این آبادی قرار دارند.   غربی و 

 گانامامزادمعرفی 
ان بارهززا شززورش یافتنززد و قهسززتانیه چززون اعززراب بززر قهسززتان تسززلر کززاحتمززال بززرآن اسززت 

، نهبنزدان در سه نقطه از قهستان ازجملزه عربخانزه زدند وی استینمودند اعراب دست به س
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ج بزا مزردم یان دادنزد و اعزراب بزه تزدرکرا اسزی آبزاد قاینزات اعرابز بزن ا  ویدشت بی خضر
احفزاد جعفزربن  از اوود وی افزراد احتمزاوو ن رفزت. یبز ها ازشورش و ش شدندیخو قوم وی بوم
ا شزهادت در یز زر از فزوت  رده وکزن محزل مهزاجرت یزل عزرب بزه ایزطالب بزه همزراه قبا ابی
 ان مدفون شده باشند. کن میا

داننززد. بززا توجززه بززه  مززی جعفززر طیززار را فرزنززدان مززردم محززل میززر عبززد الززرزای و میززر عبززداهلل
یارتگاه از که ویز در یزک  داننزد و مزی جعفزر طیزاربن  را منتسب به سید محمزد میغان طبر 

گمزان مزارات قهستاننسخه خطی به نام  رود مؤلزف آن یکزی از  مزی که تاریخ تحریزر نزدارد و 
هجززری قمززری در  875ابززن حسززام در سززال ) اوود و یززا پیززروان ابززن حسززام خوسززفی باشززد.

 : کند می ی دفنش یادجعفر طیار و جابن  گذشته است( از محمد
بززر اذکیززا پوشززیده نماندکززه بیشززتر اوود جعفززر طیززار علیززه التحیززه والکرامززه در خززاک 

گرامزی عزون اسزت در قریز، چهاند  هخراسان بود کزه عزم  از ای  همحمدبن جعفر طیار 
گیلزززک و مرقزززد منزززور مشزززهد مطهزززرش ظزززاهر و اسزززم آن قریزززه ارمغزززان  قزززرای طزززبر 

کزه آن همزام مقبورگشزته است. در همان زمان « ازمیغان» یعنی ابتزدای فزتح اسزالم 
کیفیزت ای  هقب کزوفی ذکزر  گزردون افراختزه وبزه خزر  بر سرتربتش ساخته و سرش به 

کززابر و اسززاغر گشززته و ا کنایززه آن مرقززوم  ولززی در اسززت ا ززاغر بززا  ززاد ) شززهادتش بززر 
( آن بلززد و بلوکززاتش همززواره شززموع نززذورات بززه آن اسززت سززین نوشززته شده ا ززل بززا
کزه بترسزایان در بیهزپ  می مالئک آشیان همی برندو به مراد آستان رسند و سزاداتی 
کزه مزدفون در بزنبن  عزونبن  اند و فرزند حسزن زمینی قاینزات( ) بزادآ عبزد اهلل جعفزر 

که مسّم   ی جد خود اوست در مصرخ هرات است.است و برادرش 
یززاد ایززن نسززخه پیززدا نشززد.( بنززابراین و سززفانه بززه رغززم پززرسنمت)   ززاحبان ایززن زیارتگززاهجززوی ز

کزه بزه هنگزام تسزخیر  احتمزاوو فرزندان بالفصزل جعفزر طیزار نیسزتند و  از احفزاد آن بزرگزوار باشزند 
شزهادت و  ؟ع؟به وسیله مسلمانان و بعدها به هنگزام وویتعهزدی حضزرت رضزا وویت قهستان

زرگززواران از یززا مززرگ طبیعززی ایشززان در ایززن سززرزمین رخ داده اسززت. در هززر  ززورت زیارتگززاه ایززن ب
کنون مورد توجه و احترام مردم  قرار داشته است.   در اسالم تا 
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 بزن آباد زیارتگاه خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
 مسجد

  سرا  زایر   
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   بدارخانهآ    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
، انتشزززارات شزززهر آشزززوب، تزززاریخ ومشزززاهیر قاینزززات، و میزززهم رجبزززی، نجیزززب اهلل، رجبزززی -

 .1390 ،تهران
کن متبرکزززه قاینزززات، رجبزززی، و نجیزززب اهلل، مفیزززد، شزززاطری -  باهتمزززام اداره اوقزززاف و، امزززا

 .1383، جابی، امورخیریه قاینات
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 امنا و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
العات موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قایناتاط -



 

 
 علی بن  امامزاده قطب الدین

 

  فیاییجغراموقعیت 
کالتززه سززعید از توابززع بخززش مریززا یارتگززاه در نزدیکززی روسززتای   نززاتیشهرسززتان قای زکززن ز

 33 فیززاییقززه شززرقی و عززر  جغرایدق 57و درجززه  58 فیززاییه در طززول جغراکززباشززد  مززی
یارتگززاه یززاز سززطح دری متززر1940قززه شززمالی و در ارتفززاع یدق 40و درجززه  ا واقززع اسززت.این ز

یارتگزززاه گورسزززتان « زیززرنج» معززروف بززه ز کنززار  کالتززه سزززعید و در  بزززوده و در غززرب روسزززتای 
که با شزهر قزاین حزدود  کالتزه سزعید از نزوع  35عمومی واقع  کیلزو متزر فا زله دارد. روسزتای 
کوهی با آب و هوای نیمه  ح کوه بلگی در جوار آن یرایی ممیان  که   باشد.  می باشد 
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 معرفی امامزاده
بخزش اعظزم ی سزتگکابزر ش ه بزرکز باشزد مزی دیسند آن سنگ لوحی از جنر مرمر سف گانهی

ت یزالحجزه قابزل رؤ یخ ذیوتزاری علزبن  نینزام قطزب الزدفقر ن رفته و یبوده و ازب آن ناخوانا
حب نزا بزه اسزتناد همزین سزنگ نزام  زانگاشته شده اسزت. بی ه آن شعریدر حاش است و

گذاشت این قبر را قطب   اند. هالدین 

 زیارتگاه زیرنج  _ امکانات رفاهی
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   اجتماعاتسالن    روای

   تلفن    شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   بری   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 

 سلطان محمد  امامزاده

 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگززاهن یززا  59نززات در موقعیززت یشهرسززتان قای زکززدر روسززتای مهززنج از توابززع بخززش مر ز

 1710قززه عززر  شززمالی و در ارتفززاع یدق 47و درجززه  33قززه طززول شززرقی و یدق ززفر  درجززه و
دارد.  ن قزراریغزرب قزای لزومتریک19ودر ی وهکیت آن  ایا واقع است. موقعیاز سطح دری متر

 وه هل قره ووخ زو دراطراف آن واقعند. ک، خنجیمر رک، ارتفاعات سه چنگو

  امامزادهمعرفی 
کزاظم داننزد. البتزه در  مزی ؟ع؟مردم محل زیارتگاه را منسوب به سلطان محمد فرزند امزام موسزی 

کززاظم بزین کززه بزهیزک نفززر بززه  ؟ع؟فرزنززدان امزام موسززی  سززلطان محمززد » نزام محمززد وجزود داشززته 
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گنابززاد مززدفون« عابززد کاخززک  باشززد. بنززابراین  ززاحب ایززن  مززی معززروف بززوده و ایشززان در شززهر 
نیسززت و شززاید یکززی از  ؟ع؟جعفززربن  موسززی زیارتگززاه امززامزاده محمززد فرزنززد بالفصززل حضززرت

تزرین ابزر  باشزد. قزدیمی مزی شجره نامه و مستندات تاریخی احفاد ایشان باشد. این زیارتگاه فاقد
یززارت کززه بززر روی چززوب بززا ایززن عبززارت نوشززته شززده مززیای  هنامزز موجززود ز سززیدی و مززووی » باشززد 
«. هجزری قمزری 1335امام موسی الکزاظم لحلیمزه عنزی و عزن ولزدی بتزاریخ بن  سلطان محمد

 این ابر بر بدنه ضریح نصب است.

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی   :  دهد یرا نشان م ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   زار شهداگل    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
 منزل خادم   گنبد

  
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
 تلفن    بری

  
ندگاناطالعات میدانی نگار: منخذ



 

 

  ؟ع؟جعفربن  طفالن موسی امامزاده
 

 فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه نیا قزرار نزات یشهرسزتان قای زکزمر بخزش ی ورنجزان درروستا میانه درای  هبر فراز تپ ز

 33درجزه و  33 فیزاییو عزر  جغرا شرقی قهیدق 9درجه و  59 فیاییه در طول جغراک دارد
ت آن یززززا واقززززع شززززده اسززززت. موقعیززززطح دراز سززززی متززززر 1860و در ارتفززززاع  شززززمالی قززززهیدق
کوه آبیزدر در غزرب و جنزوب غربزی ایزن  باشد. مین یجنوب قای لومتریک17در  وی وهستانک

 روستا واقع است. 

 امامزادهمعرفی 
امزززام  بزززال فصزززل فرزنزززدانباشزززد و آنهزززا را  مزززی ؟ع؟جعفزززربن  برخزززی معتقدنزززد طفزززالن موسزززی

 دانند.  می ؟ع؟کاظم

  خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
 انبار   حرم

  
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

   بسیج ایگاه مقاومت    شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: نخذم



 

 

  خدیجهبی  بیامامزادگان شاه سلیمان و 

 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگززاه ن یززا کززرر ازز وه بخززش سززده شهرسززتان کتوابززع دهسززتان  سزز در نزدیکززی روسززتا ی 
 فیزاییقزه شزرقی و عزر  جغرایدق 54درجزه و  58 فیزاییه در طزول جغراکباشد  می ناتیقا

ا واقززع شزززده اسزززت. یزززاز سززطح دری متزززر 1670مالی و در ارتفزززاع قزززه شززیدق 38درجززه و  33
یارتگزاهز یزوه رکزن قزرار دارد. یغرب قا یلومتریک 53در وی وهکیت آن  ایموقع وه کز، درشزری ز

ی لززومتریک دو دردرغززرب روسززتا واقززع اسززت. ی کوه چرخززوکزز، شززمالی لززومتریکواراز در یززک 
   شود. می دهیرو به روستا دی رر دو  ناهگاه سنگکوه کدامنه 
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 امامزادگانآشنایی با 
کزززه اینجزززا مزززدفن  از اوود موسزززی  خدیجزززه و شزززاه سزززلیمانبزززی  بیاهزززالی محزززل معتقدنزززد 

 . باشد می ؟ع؟کاظم

  خدماتی _ امکانات رفاهی
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 دندار دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   تلفن    سردر
   آب شرب   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   بری   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه

اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ



 

 
 

 گ ینامامزاده مراد و باقر 
 

 
 فیاییجغراموقعیت 

ه در طزززول کزززباشزززد  مزززی نزززاتیز بخزززش سزززده شهرسزززتان قایزززایزززن روسزززتا تزززابع دهسزززتان آفر 
قزززه و در ارتفزززاع یقد 33و  درجزززه 33 فیزززاییقزززه و عزززر  جغرایدق 6و درجزززه  59 فیزززاییجغرا
جنزوب ی لزومتریک29و در ی وهکیت آن  زایزا واقزع شزده اسزت. موقعیزاز سطح دری متر1810
ی لززومتریکیززک وه آبیززدر در کززجنززوب و ی لززومتریکوه در یززک کززن قززرار دارد. قلعززه یقززاغززرب 

ز کززمر تززای نززوع راه دسترسزز .ذردگززیان روسززتا مززیززاز م [= نیگنززان؟]گ یززجنززوب شززری و رود ن
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جالب و دیدنی این روسزتا ی خیآبار تار باشد. از می کیلومتر29و به طول  آسفالته، شهرستان
 باشد. می آنی نیر زمیدژ ز

 امامزاده معرفی
کزه در قزدیم در ایزن محزل مقزداری سزنگ می معمران نقل روی هزم انباشزته بزود. در بزر  کنند 

کزها  میانه این سنگ گزرد  یزارتسنگی  بزر روی آن ای  هکننزد و نوشزت مزی ه امزروزه مزردم آن را ز
را برمبنززای سززنگ هززا  شززد. انتخززاب ایززن نام مززی دیززدهها  شززود درمیززان ایززن سززنگ مززی دیززده

که با بررسی آن نوشته می موجود در محل ضریح  خوانده نشد.ها  دانند 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یار _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می تگاه را نشانخدماتی این ز

 ندارد توضیحاتدارد/ امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
  واحد  4 زایر سرا   مسجد   انبار   حرم

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   ر شهداگلزا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر   دوگلدسته گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
  سه چشمه  سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه   آبدارخانه    ارکینگ
کشی  آب شرب    گاز طبیعی  لوله 
   تلفن    بری

اطالعات میدانی نگارندگان: خذمن





 

 

 

 فصل دهم
 

بیاض دشت شهرستان خضری 





 

 
 
 
 
 
 

 امامزاده عبداهلل 

 

  فیاییجغراموقعیت 
کارشک شهرستان قایا درجزه  58 فیزاییه در طزول جغراکزباشزد  مزی ناتین زیارتگاه در روستای 
از ی متززر 1805ع قززه شززمالی و در ارتفززایدق 2و  درجززه 34فیززاییقززه شززرقی و عززر  جغرایدق 43و 

لزومتر فا زله یک66کیلزومتر وتزا قزاین 10ا واقع شده است. تا شهر خضری دشزت بیزا  یسطح در
کزه یکزی از مهمتزرین قطب گردشزگری هزای  دارد. این زیارتگاه در دره سرسزبز نزیم بلزوک قزرار دارد 
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 باشد.  می وزیارتی استان خراسان جنوبی
کارشزززک  ، دشزززت بیزززا ، هزززای خضزززریهمشزززرف بزززر رادر زمزززان قزززدیم چزززون موقعیزززت 

بززا  و گذاشززتند مززی بززر فززراز قلززه همجززوار آن هززاییبززان دیززدهبززود لززذا فززردوس وچرمززه ، کاخززک
گاهو ایجاد دو آتش ختنوافربر  قلزه علزت آن رابه همزین کردند.  می د مردم را از وجود دشمن آ

 .گفتند می دودی

  امامزادهمعرفی 
امزززام بن  حسزززن مهنزززیبزززن  محضبن  داهللعبزززبن  الجزززونی موسزززبن  عبزززداهلل، ایزززن امزززامزاده

، فاطمزه، لهزومکام ، نزبیزهزای  ازده فرزنزد بزه نامیزی الجزون دارای باشد. موس می ؟ع؟حسن
سزلمه  ام، م بزود. مزادرشیعبداهلل و ابزراه، محمد، هکیمل، ام الحسن، هی ف، جهیخد، هیرق

کزه وحشزی او همزان زنزی ا باشزد. مزی رکبی اببن  عبدالرحمنبن  طلحهبن  دختر محمد سزت 
گفته ریاحی درباره  : اش 

 هدددددـ ا ا ـهال دددم ا ـرری   و      ةمس ا   من  وا  اال  یوج 
 هو ـ اا مهمات  سا ی ـرانرم      ددةـم اال دددا  دددّا  ن بی اؤـم ا

 ـ اه باشها د ر  رد   ـآ  ا ه   د ّر   ی ی رـ من   ش دـره ر  ار ّر آن مس اا   رـ  ه ا ن ـهال )
 (و ـآ مهیی با ب رگ ـ ی میین ب دا (بخکیه م    یزـن رـ یو  )

خ یخ  زالح و شزیداشت. برخی او را ش به ابومحمد اشتهار بود وی کمی موسبن  عبداهلل
 ززاحب ی چززون ابززوالفر  ا ززفهانی شززان را موّرخززان بنززامیدنززد. شززرح حززال اینام مززی رضززا

و محمزد  ت اوحمزریبرکقر آیتی در و محمد با عمدم الطالبو نویسنده  ّینیمقاتل الطالبتاب ک
بززه تفصززیل  الززرو  المعطززار، اغززانی، جنززت النعززیم، انسززابکتززب  و بهارسززتاندر ی تززین آیحسزز
 اند. هنمود بیان

تزززرس خلیفزززه در  مون عباسزززی پیوسزززته ازنموسزززی حسزززنی در ایزززام خالفزززت مزززبن  عبزززداهلل
موقعیزت طبیعزی  هجزری بزه قهسزتان رفزت تزا از 203بزرد و در سزال سزر مزیه بحالت  نهانی 

نیززز نیززروی انسززانی طوایززف عززرب نززعاد بقفززی وسززاوری  کارشززک و سززایر ارتفاعززات قهسززتان و
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ع ذیزل حضزور ایشزان را در بمنزا. که در حوالی آبگاه خضری سکونت داشتنداستفاده نماید 
گواهی منطقه نیم  : کند می بلوک 

کتابخانه آستان قدسای  هدر نسخ  :  است آمده رضوی خطی در 
یززد و محمززدبن  203ل درسززا  کم قززاین شززد و ز هجززری قمززری معتصززم عباسززی حززا

کردنززد. محمززدبن موسززی ؟ع؟بززرادران امززام رضززا ؟ع؟موسززی کاخززک و  در ؟ع؟قیززام 
 سربازان منمون در دشزت آفریزز بزه شزهادت رسزیدند. در با نبرد در ؟ع؟زیدبن موسی
متزواری  دلیزل تعقیزب نظامیزان مزنمون پیوسزتهه بز ؟ع؟عبداهلل امامزادههمین سال 

برد. چون طوایف اعراب در منطقه خضزری سزکونت  می بود و در حال اختفا به سر
 ؟ع؟بعززد از شززهادت امززام رضززا. بززرای امنیززت بیشززتر بززدان محززل  نززاه بززرد، داشززتند

گفزت و از  مزی وکزیوی شزعر ن رد و او رضزا نزداد.کزطلب ی تعهدیووی منمون او را برا
خزت و هزم در آنجزا وداع جهزان یگر هیزبزه بادالعبزاس  بنی میاز ب ث بود.یرّوات احاد

 (5: یتابخانه آستان قدس رضوک 3591به شماره ، ینسخه خط، یرضو) گفت.
 :  نویسد می ناسخ التواریخمؤلف 

گونه  ورتش اند، الجون بودی عبداهلل فرزند موس امامزاده ل یمای اهیبه سی کچون 
خ  ززالح یه شززکززداهلل عبزز، دو  سززر اسززت از عقززب او. بززود او را جززون لقززب نهادنززد

ابزا ، عهزد سزازدیرا ول خواسزت او می ز لقب داده بودند. منمونیو او را رضا نی گفتند
اجابزت  کیزجزا دعزوت حزپ را لب ه اقامزت نمزود تزا همزانیزخت ودر بادینموده بگر

 (369  ، 2  : 1363، سپهر) .نمود
 : است آمده میجنت النعتاب کدر 

جززززز ، باشززززند مززززی ه مشززززهورکززززی هززززار نفززززرن چیززززاز اوود عبززززداهلل محززززض بعززززد از ا
ی ابوالحسززن اسززت و بعضززی ه ویززنکسززت و یالجززون ابززن عبززداهلل محززض ن یموسزز

خ  زالح یه معروف به شزکعبداهلل از دو نفر است. ی و نسل واند  هنستابوعبداهلل دا
اده از یزمون زنمون آمزد. مزنبود و اورا رضزا خواندنزد و در زمزان حضزرت رضزا بزه نززد مز

ان یززخززت و در مینززد عبززداهلل بگرکعززت یبی نمززود تززا بززا و مززی اهللحززد طلززب از عبززد
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 (83: ی 1298 ، میالنع ةجن) رد.که وفات ک اعراب  نهان شد تا آن
 :  آورده است عمدم الطالبتاب کنویسنده 

ضززاو و یای لقززب بالرضززیخ الصززالح و ین عبززداهلل الشززیالجززون مززن رجلززی عقززب موسزز
 الرضا فخر  عبداهلل وجه هارباو منی موسن ب یعلی ه و علیر علیان المامون قد تغک

م و امهمززا ام یث و مززن ابززراهیززاوحادی ه ومززات بهززا و قززد رویززالبادی العبززاس الزز بنززی
 عمزدم الطالزب) ر.کزبی ابزبن  عبدالرحمنبن  عبداهللبن  طلحهبن  سلمه بنت محمد

 (انساب آل ابوطالبی ف
 :  دیگو می نیمقاتل الطالبیتاب کدر ی ابوالفر  ا فهان
گفززتکززرده اسززت کززت یززاز  ززدرش روای علززوبن  محمززد وّرای از عبززداهللبن  جعفززر : ه 
بزه او نوشزت و در آن نامزه ای  همنمون نامز، بودی متواری موسبن  ه عبداهللکی هنگام

عهد خزود یول ؟ع؟الرضای موسبن  یرا مانند علی ه وکرد کاو را امان داد و ضمانت 
گمان نداک: سازد و دنبال آن نوشت بن  یه من نسبت به علکی ن رفتاریرم با اه من 

  .از فرزندان ابوطالب از من بترسند کیو یانجام داده ام ه ؟ع؟الرضای موس
 : موسی فرستاد و او در جواب نوشتبن  منمون نامه فوی را برای عبداهلل

گردیات رسزز نامززه  ه تززو کززبززود ی کات حززا نامززه، دیززد واز مضززمون آن اطززالع حا ززل 
رنزگ یبه دام خدعه و ن، ار خود را به دام اندازدکه شکی ادیند  مرامانی خواهی م

 و تعجزبی زیزو خزونم را بری مزرا بزه چنزگ آورای  هردکزطرح ای  هنقش ی.خود انداز
گزذار ی عهدیولای  هنم چگونه حاضر شدک می گمزانیزگو ی؟نزکخود را به من وا  ا تزو 
مزن نسزبت ی لزیم یا بزن حال تو بیو با ا ی؟ردکچه « رضا» من خبر ندارم بای نک می
گمان ات یعهدیبه ول و  میلزی نسزبت بزه سزلطنت ی؟ آیزا بزیبر می در باره منی چه 

کززه خّرمززی و شززیرینی کززه راسززتی بززه خززدا  حکززومتی  اش تززو را مغززرور سززاخته اسززت؟ 
ومزت که حکزنیتر دارم از ا دوست، ندازندیه مرا در آتش سوزان و خروشان بکسوگند 

گ اشامم و یبه نامشروع بی را در شدت تشنگی بت آبرم و شریمسلمانان را به دست 
را بززا آن مسززموم  «رضززا» ه بزززرگ خانززدان مززاکززاسززت ی ا از تززرس آن انگززور مسززمومیزز

نه ام را تنزگ یرده و سک نهان بودن و اختفا مرا خسته ای  هردکال یا خیو  ی؟ساخت
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گریر شده و دنیسی ه من از زندگکبه خدا سوگند ، ساخته ن و ید ا را دوست ندارم. ا
مززن  ۀه دسززت در دسززت تززو بگززذارم تززا منظززور خززود را دربززارکززداد  مززی نم اجززازهیززآی

خداوند مرا منمور حفزظ ی ول، ردمک می ار راکن یا ی(و مرا به قتل رسان) یساز یعمل
اش تزو از راه کزی و ا، زمیزتزوانم بزه دسزت خزود خزون خزود را بر نمزی رده وکجان خود 

 وی شزتک مزی و مزرای افتی می نم به من دستکتو م یه من خود را تسلکآن ی بی گرید
گردن تو بود و من ن می هکشگاه خدای عزوجل یدر پ ز بزه  زورت یزرفتم خون من در 

ی ایززن دنیززب از ایززن ترتیرفززتم و بززد مززی یتعززالی ده بززه درگززاه خززدایسززتمدی مقتززول
 شدم. می  ست آسوده

خزود هسزتم و ی ابزری ردن راه نجزاتکزدا یزه در زدد پکزهسزتم ی ن را بدان من مردیا
کزه رضزاکزی ارکزم تا یوشاک انجزام ی عزّوجزل را بزه دسزت آورم و عملزی ت خزداینم 

گردمکدهم  از  افتم ویزبزه منظزور خزود نی ردم راهزکر کهرچه فی ول، ه مقّرب درگاه او 
و ها  هیزآ کیز کیزردم و کزدرآن است مراجعزه ی ت و درمانیه هر هداکن رو به قرآن یا

گذهای  سززوره تقززّرب بززه درگززاه ی بززرای زیززه چکززردم کززمشززاهده ، رانززدمآن را از نظززر 
گزاهیاو نی انسان از شزهادت در طلزب رضزای عزّوجل برای خدا آن ی بزرا سزت. آن 
دام کززشززتر اسززت و بززا یلتش بیاز اقسززام جهززاد در راه خززدا فضزز کیززدام کززه بززدانم کزز

: دیمافر می عال و وجّل عّز ی دم خدایزدم و د قرآن را وری، باشدی دسته از مردم مهتر
  ررُذ

وا الذَ رراُر َولم یَن یَقرراُالا فذَ کا مم ُ ررَن الم رروَلکا وا ُ رریلا َظرر   یُجرردا مم ُغلم (. مشززاهده 123: ةتوبززال) کا
فزر خزود را کافران کزرا یزسزت. زیش از تو نیاسالم بی ضررش برای افرکو یه هکردم ک
گشتهیارشان بکار ساخته و مردم آنها را شناخته و به کآش و جسته ی از آنها دور، نا 

فززر خززود را  نهززان ک وفتززه یمززردم را فر، «اسززالم» رسززرپوشیتززو در زی ولزز، تززرس دارنززد
تهمززت  کیززو بززا ی شززک مززی پ مززردم را(یززبززدون تحق) و بززه مجززرد سززوء ظززنای  هداشززت

ی ریزگ مزی اموال مردم را به زور، یشک می ریکنیم و به زنجنجه میکبندگان خدا را ش
امزوال ، رده اسزتکزه خدا حزرام کی نک می یگسار می و علناو ی نک می و بناحپ خر 

و بززا ی نززک مززی و حقززوی مسززلمانان را منززعی دهزز مززی خززدا را بززه مطربززان و آواز خوانززان
گرفتیاسالم راه ن در  کو بزه سزود شزرای  هردکزو بناحپ جوانب آن را احاطه ای  هرنگ 

گزر روزگزار بزا مزن ، یمزوده ایپی و چزون دشزمنان راه دشزمنای  هم نمزودکآن ح  زر ا
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جزان خزود را در ، دادی اریزاز اهل حزپ ی ارانیله یرد و خداوند مرا به وسکت مساعد
گزر خزدا بزه تزو کآنچنان ، ردکراه جهاد با تو فداخواهم  گزردد و ا ه خزدا از مزن خشزنود 

 ززر ، دیشزکا عمزر مزن بزه آن روز نیزفزر تزو را بزه روز جززا محزّول فرمززود یکمهلزت داد و 
بزدان داناسزت ی ا تزو در دل دارم و خزداجهزاد بزی ه مزن بزراکی تّی م و نین تصمیهم

 (584: نیمقاتل الطالبیترجمه ) والسالم. __ ندک می تیفاکوشش و جهاد کمرا از 
گززازار کتززاب ی محمززد بززاقر  ن یززبززه ا ت اوحمززریززبرکتززاب کدر  مقاتززل الطززالبیینبززه نقززل از 

یارتگاه  :  داردض اشاره یپر ف ز
کارشزک از بلزوک دشزت بیز نیقا وویتدر  یارتگزاهیا  در مزرعه  بزه نزام یکزی از  ز

شزززودکه از آن  مزززی دهیار از بقزززاه آن محزززل شزززنیرامزززات بسزززکاسزززت و ؟مهع؟اوود ائمزززه
یارتگاه حدود را تاخته بود و  ترکمان آنی طاغ چند نفر از آن جمله؛ نمایند مینقل  ز
امزوال و مواشززی ه و غزارت یززآن قر گرفتن از مزردمریاسز قصزدو چزون بززه  نزدردکغزارت 

 بگرفززت بززر ایشززان سززر راه، رسززیدهب یززاز غی سززوار، دیززک آنجززا رسززیدندآنهززا بززه نز
 . دیبرگردانان رایطاغ وجماعت

ه در کزافتزاد ی بلنزدجزای از هزا  ااز بّن ی کزین اوقزات یزر در ایزدر وقزت تعمهمچنین  
و آسزیبی بزه او برسزد  زدمه بزدون آنکزه و  بیزرون بزردعادت محزال بزود جزان سزالم 

کرامزات ازآن مشزهد شزریف بسزیار دیزده اشزد وی یابرخاسته مشغول بّنز زایزن قبیزل 
 (132: 1371، آیتی) شده است.

 :  نویسد می گونه نیا امامزادهن یدر باره ا بهارستان تابکدر ی تین آیمحمد حس
ف و یشززری بززه قصززبه فززارس مشززهد کیززنزد کارشززکه یززا  در قریززدشززت ب کدر بلززو
عنبزر سرشزت  ظزاهرش همچزون بهشزتی ه روح و  زفاکزف واقزع اسزت یمنی مرقد

حزان و جنززت یهزا روح و ریه فکززدهزد  مزی ت بززاطنش خبزرّیزت و نورانیزاسزت. از روحان
ه آن کزنزد ک مزی تیاک احبش حی مش از مقام تقرب و زلفایم عنبر شمیم و نسینع
رامززات کات و ظهززور کززم همززواره اسززتجابت دعززوات و نزززول بریرکززه و مقززام کززمبار ۀبقعزز

ی ر و طزرف توجزه رجزال و بزرگزان اسزت و تزا چنزدم مشزهویبوده و زیارتگاه مزبزور از قزد
رده و کزم یه تقزدیزکه بزه آن آسزتان زین  زفویه سزالطکزی ر فلزینفی هاقبل شمعدان

در آن ی مان  ززفویاز عهززد شززاه تهماسززب و شززاه سززل، شززان بززر آن نقززش بززودیای اسززام
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 ؟ع؟یفش بززه سززه واسززطه بززه حضززرت امززام حسززن مجتبززیموجززود بززوده و نسززب شززر
 (130: 1371، یتیآ) گردد. می یمنته

 عبداهلل امامزادهنامه  شجره
ن امزامزاده بزه سزه واسزطه بزه امزام یزف اینسزب شزری خیتب معتبر انساب و متزون تزارکبه استناد 

الجزون فرزنزد عبزداهلل محزض و ی الجزون و موسزی شان فرزنزد موسزیشود. ا می یمنته ؟ع؟یمجتب
 باشد. یم ؟ع؟یتباز فرزندان امام مجی کیی عبداهلل محض فرزند حسن مهن

 
 
 

 ابوبکر     دیز      جعفر    ن    عبدالرحمنیحس    حسنعمرو         قاسم   عبداهللطلحه   
 

 

 

 میابراه    محمد    کهیمل    هی ف    الحسن ام     جهیخد     هیرق    فاطمه      کلهوم ام
 
 
  میابراه   ییحی  موسی الجون    ریادر

 

 

 

 ؟ع؟عبداهلل امامزادهت وفا
ی خیتزب تزارکل از جهزان رفزت. در ّکزه در زمزان متوکزبزود تزا آن ی وسته متزواریپی موسبن  عبداهلل

ان و یزشزان بیاز وفزات ای سزانکیهزا نقزل آنی بزاو تمزامیه تقرکزاند  هردکوفات امامزاده عبداهلل را نقل 

 عبداهلل محض

کارش  کامامزاده عبداهلل 

 ؟ع؟مام حسن مجتبیا
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ان شززان نقززل کززاینه از اجززداد و نینه بززه سززیسزز هکززی بززا شززواهد موجززود و اطالعززات مطلعززان محلزز
 :  شود می ن اقوال اشارهیاز اهایی  انطبای دارد. به نمونه، ندینما یم
ینبی چنینبن  سعیدبن  احمد .1  : کند می روایت سندس از محمدبن سلیمان ز

که عبداهلل از دنیزا رفتزه بزود خبزر مزرگ او را و همچنزین خبزر ، چهارده روز بعد از این 
حمززدبن عیسززی را بززه متوّکززل دادنززد و او از ایززن خبززر بسززیار خوشززحال شززد و مززرگ ا

و از انقزالب  زیرا او از آن دو بسیار وحشزت داشزت، نشاد فراوانی به وی دست داد
گهزززانی آنزززان بزززه شزززدت دانسزززت و از  مزززی هزززا راچزززون فضزززیلت آن ترسزززید. مزززی نا

کززامالو  یدیززه از آن دو نفززر  گززاه بززود  فرمززانبرداری و اطاعززت ز لززذا خیززالش از ناحیززه  وآ
کرد. امزا متوّکزل خزود  زر از یزک هفتزه از  یدیه آسوده شد و اطمینان خاطری پیدا  ز

 این دو واقعه به قتل رسید. 
 :  آمده است نیمقاتل الطالبیتاب کدر  .2

و لزم  …ه اومزنیزعطی ؟ع؟مون بعد الوفات الرضانه میتب الکمون و نام المیای توار
 (نیترجمه مقاتل الطالبی، یا فهان) ل.کام المتویان مات ای الی زل عبداهلل متواری

 :  است عبداهلل آمده امامزادهدر خصو  وفات خ یناسخ التوار تابکدر  .3
 وکززیرد و او رضززا نززداد و شززعر نکززطلززب ی تعهززدیووی مون او را از بززرانمززی تززیبززه روا
گریزالعباس بزه باد بنی میث بود. از بیگفت و از روات حد می م در آنجزا خزت و هزیه 

گفززت. از و م یالجززون از عبززداهلل و ابززراهی عقززب بمانززد و عقززب موسززی وداع جهززان 
 (2 : 1363، سپهر) .بود

 :  نویسد می انساب تابکدر  .4
ه اقامت نمزود تزا یخت و در بادیابا نموده بگر، عهد سازدیخواست او را ول می موننم

 3591بزه شزماره ، ینسزخه خطز، یرضو) اجابت نمود. کیجا دعوت حپ را لب همان
 (369: یتابخانه آستان قدس رضوک

 :  ندینما می شان نقلانکاینه از اجداد و نینه به سیه سکی محلهای  بنا به نقل قول
دشزت ی روسزتای در حزوالی و سزاوری ل عزرب بقفزیزان قبایزدر می موسبن  عبداهلل

کززه رد تززا کزز مززی یزنززدگ ا  بززه طززور اختفززایززب ابززر بززر ی قمززری هجززر 247در سززال آن 
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نهادند تا هرجا شتر ی شان جنازه را بر شتریت ایرحلت فرمودند. بنا به و ی ماریب
دشززت ی کززینزدی در محلززی مسززافتی شززان باشززد. شززتر  ززر از طززیزانززو بزنززد مززدفن ا

مقززام هززم ن یزوتزاه نمززود و دومرتبززه بلنزد شززد و بزه راهززش ادامززه داد. اکی ا  تززوقفیزب
توقف و جنازه  کارشکی در محل روستات شتر ی. در نهانون به مزار شهرت داردکا
 سپرده شد. کبه خای شان در محل فعلیا

از آن جملزه ، از شزعر نیزز بزی بهزره نبزود و اشزعاری از او نقزل شزده اسزت ؟ع؟امامزاده عبزد اهلل
که احمدبن سعید به سندش از اسماعیل کرده استبن  اشعار زیر است   :  یعقوب روایت 

 و ـ ددددددددددد  رار ددددددددددداد وددددددددددد ـدی و مددددددددددداذ 
 ـن  ای  دددددددددددد  ةد یددددددددددددا ر دددددددددددد ةمخا دددددددددددد

  یددددددا رو ـن شا دددددد  و ددددددا    دددددد   نددددددن
 ورندددددددددددن م دددددددددددی ت شددددددددددداّهـت رو دددددددددددابة
 ـذـ  ددددددددددددددارم ـ د یدددددددددددددداّی  ددددددددددددددارم ـ ـ ذی

 

 بدددده و  سدددد  ـرودددداه ـشددددهی ـراودددداذ  
  ادددددا مدددددا   یادددددا ـراارددددد  ـر جدددددا ا
   ددد  شدددروع یو ددد  بخ دددر ـرا دددار 
 ی دددددداب ن  دددددد  مددددددن ـفر   دددددداسا
 و صا وـ ـرد  میوداد مدا  د  ـرا داشا

 

 (589: مقاتل الطالبیین، نیا فها)

گنجانده است  :  آیتی این اشعار را در مضامین فارسی در قالب ابیاتی 
گدددددده و بیگدددددداّ    وه و نیادددددد  ـی ــددددددم 
  دددددا م ددددداد ن نددددده بگدددددردـ ی ـآ   ی  ییدددددم
ددیا  آ بخدد ـ  اردد  بده بخدد   دهـ   ّاچد  ننّ 
 گر رـیه  ــ  به ـر  ار مدن و نمده  مدر 

 بدداد ش دده بسدد هش شدده  مسدد  ر برـددیییی
 ریدد  نبکدد ه بدده  دد ن گکدد ه بایددره بدده واددان
گیوّدددد   دددده بایر دددده ّرــددددان و م یددددا  بددددا 
  دددددا آد یدددددا شددددده  بیدددددیون شددددده  ـآ بدددددی نآـد

 

  ام   ـو ن ی   ی  و   رـ در ااّ  
 ـدد ی  دد د شدداّه د یددا  دده بدد د بدده  ّـ 
گارـّدددد     ی ن رد  بدددده د یددددا و شددددهی 
گددداّ   ـی  دددهـیی  ددده برــدددرـر  ادددان ن

 د یددا شدداّ ادد ن شددیی    دده آ د یددا بددیو
 دـمدددن دشددد  بددد  ـدددا  ه میبا گددداّ 
    ددده در وـدی بیبددد  آد  ـآ د  نّددد 

  رگاّ ، آد  در و   م   د صدا
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  عبداهلل امامزادهموقوفات 
 ردیف  مقدار وقف محل وقف
فنجان آب با اراضی 18 قنات سلطان آباد  1 
فنجان آب با اراضی 24 قنات سلطان آباد  2 
نجان آب با اراضیف 12 قنات سلطان آباد  3 
فنجان آب بدون اراضی 18  قنات سلطان آباد  4 
فنجان آب با اراضی 36 قنات سلطان آباد  5 
فنجان آب با اراضی 36 قنات سلطان آباد  6 
فنجان آب بدون اراضی 18  قنات سلطان آباد  7 
فنجان آب بدون اراضی 48  قنات سلطان آباد  8 
ب بدون اراضیفنجان آ 78  قنات سلطان آباد  9 

یک شبانه روزآب  قنات مزرعه بسک آباد  10 
کارشک  11 دو شبانه روزآب با اراضی مزرعه خیگو 

کارشک  12 شش فنجان آب با دومن زمین مزرعه 
اطالعات موجود در محل نمایندگی اوقاف و امور خیریه نیم بلوک: منخذ  

 خدماتی  _ رفاهی امکانات
 اتزای 8شزامل  زایزر سزراهکتار قزرار دارد.  3به مساحت حدود آن در زمینی  ساتیتنس حرم و
، آبسززردکن،  ایززاب قنززات، هززا و مزززارعباشززد. فضززای سززبز مناسززب و همجززواری بززا بززا  مززی

، و انبززززاری سززززاتیتنسو اتززززای  هکتابخانزززز، آب انبارهززززای قززززدیمی، سززززکوهای اسززززتراحت
ر یدفتزر مخزابرات و سزا، دهدفتر اداری امامزا، وضوخانه، بهداشتی زنانه ومردانههای  سرویر
بزه علزت ان کزن میز. اآورده اسزتان فراهم زایری را برا ش بخشییفضای امن و آسا امکانات

گردشگری تبدیل شود.  می همجواری با دره سرسبز نیم بلوک  تواند به یک قطب 
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یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
 مجتمع فرهنگی   ایوان

  
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 ساتیتنس
   سرمایشی ساتیتنس   گرمایشی 

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

کوشززش علیرضززا، شززرایر منبززر در ت اوحمززریززکبر، محمززدباقر، تززییآ - ، جززا بززی، ابززاذری بززه 
 .1385، بی جا، انتشارات  بح پیروزی

 .1346، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،دّر غلطان، نیمحمد حس، یتیآ -
انتشززارات دانشززگاه ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ - 

  .  1371، مشهد یفردوس
، نشزر  زدوی، یمحالتز ید هاشم رسولیس، ینیترجمه مقاتل الطالب، ابوالفر ، یا فهان - 

 تا.بی، تهران
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل - 

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
کارشک -  و امور خیریه بخش نیم بلوک اداره اوقاف، اطالعات موجود درپرونده مزار 
 .یقمر یهجر 1298، جابی، نابی، میجنه النع -
، انتشزززارات شزززهر آشزززوب، تزززاریخ ومشزززاهیر قاینزززات، و میزززهم رجبزززی، نجیزززب اهلل، رجبزززی -

 .1390 ،تهران
 3591بززه شززماره ، ینسززخه خطزز، انسززاب، نین تززا  الززدیمحمززد بززن لطززف الززد، یرضززو -

 .یکتابخانه آستان قدس رضو
 .13573شماره ، 1350مرداد  26 ،سه شنبه ،امه اطالعاتروزن -
کارشناسزیز ا، ککارشز یمحلز یایزجغراف، محمد رضا، یساور - سزال ، ایزجغراف یان نامزه 

 .ات مشهدیدانشکده ادب، 1343
 .1371، قم، انتشارات فروردین، تاریخ قاین، سیدمحسن، سعیدزاده -
انتشززارات ، ؟ع؟یامززام حسززن مجتبززحضززرت ، خیناسززخ التززوار، یرزا محمززد تقززیززم، سززپهر -

 .1363تهران ، 2 ، هیاسالم
کن متبرکزززه قاینزززات، رجبزززی، و نجیزززب اهلل، مفیزززد، شزززاطری -  باهتمزززام اداره اوقزززاف و، امزززا
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 .1383، جابی، امورخیریه قاینات
 بخشداری نیم بلوک شهر خضری دشت بیا  و، رجبی، و نجیب اهلل، مفید، شاطری -

 .1383، بیا  وبخشداری نیم بلوک باهتمام شهرداری خضری دشت
 انساب آل ابوطالب یالطالب ف معمد -
 امنای امامزاده  و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -



 

 

 امامزاده اسماعیل 

 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه این  43جزه و در 58قائنزات در  بلزوک در جوار روستای خشکان از توابزع بخزش نزیم ز

متززری از  1770قززرار و درارتفززاع  دقیقززه عززر  شززمالی 48درجززه و  33دقیقززه طززول شززرقی و 
یا قرار دارد. این  یارتگاهسطح در کرقند 200در فا له  ز  55قاین و در فا زله  _ متری از جاده 

یارتگاه باشد. می کیلومتری از شهرقاین ی و بزر روی وهکانیزت میزخشکان برخزوردار از موقع ز
دارد ودر شززمال آن ی یبززایاطززراف چشززم انززداز زی ه نسززبت بززه روسززتاهاکزز اسززت واقززع ای هتپزز
 .  قرار داردی وه مسعودکجنوب آن  در وه وکاهیس
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 معرفی امامزاده
کززاظم احفززاد بززهچگززونگی انتخززاب نززام و انتسززاب ایشززان  بززه درسززتی مشززخ   ؟ع؟امززام 

 امزامزادهمحمزد عابزد و  امزامزاده سزلطانکه بزه همزراه نیست. شزاید ایشزان از علویزانی باشزد
در هززیو یززک از منززابع   ززورت چنززین موضززوعی . در هززریززد النززار بززه ایززن وویززت آمززده باشززدز

  نشده است. تاریخی ذکر

 موقوفات
یارتگاهن یا  :  باشد می به شرح ذیلی موقوفاتی دارا ز
گنج مر ی دانگ آب با اراض کی .1   از مزرعه 
 قلعهی وتور تگ پاز چاه می شبانه روز آب بدون اراض کی .2
 یدیجمشی م روز از چاه موتورین .3

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگاه حن  گر به وسیله ز کزف یک دیوار بزه ارتفزاع یزک متزر از آجزر محصزور  دیزده اسزت و 

کی یارتگاهباشد. در جنوب شرقی  می آن خا دارای هفزت اتزای بزا یزک سزالن و یزک  زایرسرا ز
تلفززن از دیگززر  بززری و آب و، چشززمه سززرویر بهداشززتی 6دباشززد. تعززدا مززی راهززرو و آشززپزخانه

یارتگاه گذشزته آب مزورد نیزاز باشزد. می امکانات این ز یارتگزاه در  توسزر نهزری از روسزتای  ز
که به درون آب انباری در جزوار  یارتگزاهگزنشک  شزد ولزی امزروزه آب  مزی ریخزت تزنمین مزی ز

 شود.  می مورد نیاز با تانکر تهیه
یارتگاهاین موجود دول ذیل امکانات ج  :  دهد می را نشان ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا    مسجد
   دارالشفا    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   زار شهداگل    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
 منزل خادم   گنبد

  
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

ندگاناطالعات میدانی نگار: منخذ



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 فصل یازدهم  
 

 شهرستان طبس 





 

 

 
 
 
 

 ی با شهرستان طبسیآشنا

 

  فیاییاوضاع جغرا 
 55460اسززتان خراسززان جنززوبی قرارگرفتززه اسززت. شهرسززتان طززبر بززا  ایززن شهرسززتان درغززرب

کشزور لبنزان دارد. فا زله بزین  5باشزدکه وسزعتی  مزی کیلومترمربع بزرگترین شهرسزتان ایزران برابزر 
ایززن  رسزد. مزی کیلزومتر 400ن روسزتاهای منتهزی الیزه شزمالی و جنزوبی شهرسزتان بزیش از دورتزری

کرمزززانشهرسزززتان بزززا اسزززتان مزززرز اسزززت.  خراسزززان رضزززوی و یززززد هزززم، سزززمنان، ا زززفهان، هزززای 
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هززای  از شززری بززه شهرسززتان، هززای بردسززکن و شززاهرود شهرسززتان طززبر از شززمال بززه شهرسززتان
هززای   نززوب بززه شهرسززتان راور و از غززرب بززه شهرسززتاناز ج، بشززرویه و خوسززف، سززرایان، فززردوس

 خور و بیابانک از استان ا فهان محدود است. اردکان و بافپ از استان یزد و
اسزت بزوده  نفزر 500هززار و  68 تعداد 1390 براساس سرشماری سال شهرستانجمعیت 

. ایزززن دهسزززتننفزززر روسزززتایی  500هززززار و  28نفزززر شزززهری و هززززار  40 از ایزززن تعزززداد حزززدود کزززه
، به نززام طززبرشززهر 3، دیهززوک و عشززپ آبززاد، مرکزززیهززای  بززه نام بخززش 3دارای شهرسززتان 

، نخلسززتان، منتظریززه، گلشززن، پیرحاجززاتهززای  بززه نام دهسززتان 8 ودیهززوک و عشززپ آبززاد 
کوه یخاب و دارای ، کویر، دیهوک باشزد. آب و هزوای ایزن  مزی  ارچه آبادی 191دستگردان و 

گرم و خشک  شد. با می شهرستان 

 منابع
 . 1345، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ترجمه جعفر شعار، اور  م ور، ابن حوقل -
تحقیززززپ محمدجابرعبززززدالعال ، مسزززالک والممالززززک، ابززززراهیم بززززن محمززززد، ا زززطخری -

یه العربیه المتحده، دارالقلم ،الحسینی  .1381، الجمهور
 انتشزززززارات ، عبدالحمیزززززدآیتی ترجمزززززه، تقزززززویم البلزززززدان، ابوالفزززززداء حمزززززوی دمشزززززقی -

 .1349، تهران، بنیاد فرهنگ ایران
 پرونده بقاع متبرکه ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی شهرستان طبر، محمود، امینی -
 .1359، تهران، دانانتشارات جاوی، ترجمه ذبیح اهلل منصوری، خداوند الموت، پل، امیر -
کشززززورهززززا  فرهنززززگ آبادی، محمدحسززززین،  ززززا لی یزززززدی -  بنیززززاد، و مکانهززززای مززززذهبی 

 .1367، های آستان قدس رضوی پژوهش
که بود، یعقوب، دانشدوست -    .1373، تهران، انتشارات سروش، طبر شهری 
گردشگری طبر - گردشگری استان ی ،اداره کل میرا  فرهنگی -راهنمای   زد نایع دستی و 
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، انتشزارات نزورعلم، جغرافیای تاریخی و توریستی طزبر، و زهرا فتحی، رستم،  ابری فر -
 .1384، همدان

کوشززش محمززد دبیرسززیاقی، سززفرنامه نا ززر خسززرو، قبادیززانی، نا رخسززرو - دانشززگاه ، بززه 
 .1354، تهران، تهران

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



 

 
  ؟ع؟موسی الکاظمبن  امامزاده حسین

 

  فیاییجغراموقعیت 
درجزه  33دقیقه طول شزرقی و  55درجه و  56این امامزاده درشمال شهر طبر در موقعیت 

گرفتزه اسزت.  660در ارتفزاع دقیقه عر  شمالی و  35و  یزا قزرار  کزویر متزری سزطح در در دل 
گلشن زیبای طبر قرار دارد   ودر 

  دهامامزامعرفی 
گیزری قیزام علویزان در سزرزمین گروهزی از آنزان بزرای تزداوم بخشزیدن بزه های  با او   اسزالمی 

کزززه از امنیتزززی نسزززبی برخزززوردار بزززود. در ایزززن  کردنزززد  مبارزاتشزززان بزززه سزززوی ایزززران مهزززاجرت 
کوتزاه وویتعهزدی امزام رضزامهاجرت یادی از سزادات و امامزادگزان در زمزان  از  ؟ع؟ها عده ز

کزه بالد عرای و حجا ز و یمن به خراسان آمدند. اما هنوز غالب آنها به مقصد نرسزیده بودنزد 
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از طزرف مزنمون  ؟ع؟بعزد از شزهادت حضزرت رضزا پزیش آمزد. ؟ع؟واقعه شهادت امزام رضزا
کلیزه سزادات را دسزتگیر و یزا  کزه  عباسی به تمام حکام و امرای بالد بین راه دستور داده شد 

  (160 :قیام سادات علوی ) به قتل برسانند.
شزد.  امامزادگزانو بزه خزاک سزپردن آنهزا ایزران بقزاع بسزیاری از  با شهادت این بزرگزواران
که مدفنش در شزهر طزبر بزوده دارای  می موسی الکاظمبن  یکی از این عزیزان حسین باشد 

کزه در  ؟ع؟جعفزربن  باشد. امامزاده حسین ازآخزرین فرزنزدان موسزی می بارگاه و موقوفاتی بزود 
کزاروانی بزه ایزران آمزد و  ؟ع؟نی پیش از شهادت برادر بزرگوارش حضزرت رضزاسنین نوجوا بزا 

 مخفیانززه بززه طززبر روی آورد و در آنجززا بززه شززهادت رسززید.، در پززی تعقیززب عمززال عباسززی
  (17: 1377، عالم زاده)

کزززاظم قزززاموس الرجزززالو  انسزززاب الطزززالبیینکتزززب   ؟ع؟حسزززین را فرزنزززد امزززام موسزززی 
 . بخش آخر(، 11  : قاموس الرجال ؛152: لبیینانساب الطا ) اند. هدانست

کتززاب   تهززذیب اوحکززامجلززد اول و همچنززین  الفقیززه مززن و یحضززرهشززیخ  ززدوی در 
را از محزدبان عصزر  ؟ع؟موسزیبن  حسزین 48در جلزد  بحزار اونزوارشیخ طوسزی جلزد اول و 

 سزی نقزلموبن  جعفزر و مزادرش و مزادر احمزدبن  خویش دانسزته و روایزاتی را از  زدرش موسزی
  (106  ، 7  : رجال الحدیث معجم) نموده است.

کتاب  نسب شناس محمدبن محسن الحسینی  :  نویسد می ةالطالبی ةمنتقلدر 
هاشزم  بنزی و جعفزربن  موسی در بغداد بود که در پی مهاجرت فرزندان موسزیبن  حسین

طزور موسزی نیزز بزه جانزب طزبر روانزه شزد و چزون بزه بن  حسین، ایران به نقاد مختلف
مفقزود( معزروف گردیزد. لزذا در ) سری و مخفیانه راهی طزبر شزده بزود بزدین جهزت بزه

 (219  ) کتب انساب و مشجرات مکرر از ایشان به مفقوده یاد شده است.
 ةمنتقلززطبززا طبززا در قززرن  ززنجم درکتززاب بن  بززه موضززوع مفقززوده بززودن ایشززان آقززای ابوعبززداهلل

 :  گوید می ةالطالبی
کزز وهززی در طززبرگر و مفقززود لقززب انززد  هشززود و از اوود مفقود مززی ه بززه آنهززا موسززوی گفتززهانززد 

اسززت کززه نززا شززناخته بودنززد و بازماندگانشززان معززروف بززه فرزنززدان فززالن  گروهززی از طززالبیون
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   (218  ) جعفر است.بن  موسیبن  باشند و در اینجا مراد حسین میمفقوده 
فرزنزدانی موسزی بن  کزه حسزین عبزداهلل نجزاری معتقزد اسزتبن  نسابه دیگر ابی سزعد سزهل

که از دیر زمان در شهرستان طبر زندگی گوید بزه عقیزده مزن موسزو می دارد  یون کردند. وی 
که نسب شناسان به احمدبن موسی الکاظم منتسب  :  گویند می اند. در حالی 

مقزززیم طزززبر بزززوده و آنجزززا از دنیزززا رفتزززه و آرامگزززاهش موسزززی الکزززاظم بن  حسزززین
 ؟ع؟بزززرادران بزززه بزززرادرزاده خزززود امزززام جزززواد یاز تمزززام آنجاسزززت. ایزززن حسزززین نزززام

 (218: ةالطالبی ةمنتقل) .تر بود مهربان
کتاب  تنییددر   :  نویسد می قرب اوسناداین موضوع  احب 

کردند؟ آن  کدام یک از عموهایت نسبت به تو بهتر رفتار  که  از امام جواد سؤال شد 
بزه خزدا سزوگند امزام جزواد » :هزم فرمودنزد ؟ع؟امزام رضزا «.حسزین»: حضرت فرمود

که حسزین نسزبت بزه او خزوش رفتزار تزرین افزراد بزود. گفته  : قزرب اوسزناد ) «درست 
 (219  ، 49  : بحار اونوار ؛378

کمونه حسینی   :  نویسد میآقای سید عبدالرزای 
کرمزان اسزت و ای  همرکز ناحی« ب» و« د» طبر به فتح میزان نیشزابور و ا زفهان و 

شزود. طبسزان بزه  زورت تثنیزه بزه قزول حمزوی  مزی بسان نامیزدهقهستان قاین و ط
که  شامل طبر عناب و دیگری طبر تمر است و مشهور ترین همان طبر است 

کزه  ؟ع؟محصولش خرماسزت و شزهری نزدیزک مشزهد امزام رضزا اسزت. نقزل شزده 
گذشززته اسززت. بن  حسززین کززاظم آنجززا در  هززای خانززدان  ززاک  آرامگززاه )امززام موسززی 
 (175_174: 1371، ترجمه عبدالعلی  احبی، زرگان  حابه و تابعینو ب؟لص؟ پیامبر

 :  گوید میابوطالب اسماعیل مروزی 
کززه بززه حسززین طبسززی کززه حسززینبن  هززایی  موسززی در بن  امززام منسززوبند معتقدنززد 

 طبر از دنیا رفته است و در آنجا قبزر حسزین و اوودش عبزداهلل و احمزد قزرار دارد.
  (انساب الطالبیه )
کم طزبر ضزبر  ؟ع؟منسوب به امام رضاای  هتاریخی نام از منابع در بعضی خطاب بزه حزا

کززه تززاریخ آن مربززود بززه شززعبان سززال  باشززد. در ایززن نامززه امززام  مززی هجززری قمززری 199شززده 
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کار برد ؟ع؟رضا کلمه مفقود را به  محاسزبه سزن ، بزا توجزه بزه تزاریخ نگزارش نامزه اند. هدو بار 
که در نام کزه مخفیانزه بزه سزر حسین هنگام مفقود شدن  ه بزه آن اشزاره شزده و مزدت زمزانی 

کززه تززاریخ وودت ایشززان مززی بززرده چنززین بززر  178بایززد اواخززر قززرن دوم یعنززی حززدود سززال  آیززد 
کزه دوره بن  آخزرین فرزنزد موسزی احتمزاوو هجری قمری بوده باشزد. ایشزان  جعفزر بزوده اسزت 

ر زمززان ورود امززامزاده بززه کززودکی و نوجززوانی وی مصززادف بززا حکومززت هززارون الرشززید بززود ود
 (17: 1377، زاده بزرگ عالم) طبر والی این شهر عامربن زروامهر بود.

 به محض اطالع از آمزدن حسزین بزه جانزب خراسزان بزرای عزامربن زروامهزر ؟ع؟امام رضا
که مزورد اعتمزاد ایشزان بزود نامز) ورود آن امزامزاده بزا  را از نویسزد و او مزی بزه اوای  هوالی طبر( 

گزندی به وی نرسد. ا ل نامه دخبر ن انزد  ر دسترس نیست و مطلعان محلی مدعیموده تا 
که در زمان حیاتش تولیزت امزامزاده طزبر را بزر  که ا ل آن نامه نزد میرزا غالمحسین متولی 

داشززته و بعززد از مززرگش یکززی از دوسززتان او بززه  مززی عهززده داشززته بززوده و او آن را نزززد خززود نگززه
کتا بخانزه آسزتان قزدس از طزبر بیزرون بزرده و دیگزر ابزری از آن در دسزت قصد انتقال آن بزه 

که امروزه در نزد بسیاری موجزود باشزددر دیزوان خطزی میزرزا علزی  مزی نیست. سواد این نامه 
هززم در خزانززه آسززتانه مبارکززه ای  همنشززی باشززی مززتخل  بززه رشززیدی موجززود اسززت. نسززخ

کززوفی بزوده و تما رضزویه مضزبود اسزت. مزت آن را ابوالقاسزم سززحاب در ا ززل نامزه بزه خزر 
که  تاریخ رضوی   د.یآ ل مییدر ذمذکور داشته 
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 :  چنین است ؟ع؟منسوب به حضرت رضا ۀرونوشت نام ۀترجم 

جعفرالرضززا بززه عززامربن زروامهززر بن  موسززیبن  از علززی         بسززم اهلل الززرحمن الززرحیم
 : مرزبان طبسین

پروردگارا از  .که غیر او خدایی نیست کنم خداوندی را می سالم بر تو همانا ستایش
کززه بززر محمززد مززی تززو بنززده و پیززامبرت درود فرسززتی. سززتایش خززدایی  ؟لص؟خززواهم 

که از همه جهانیان بی نیاز و همه به او نیازمندنزد. خزدای توانزایی  یکتا را سزاست 
کززه از او یززاری  کززه هززر  کززه از همززه برتززر اسززت و بززر آنچززه بخواهززد تواناسززت خززدایی 

کمزان و بخواهد ا کم همزه حا که به او  ناه برد او را  ناه دهزد. حزا و را یاری دهد و هر 
هززیو موجززودی بززر وجززود مقدسززش پیشززی ، پززرورش دهنززده همززه پززرورش دهنززدگان

گزردش اسزت  نمی نگرفته و هیو چیز جایگزین او باشزد. قلزم بزر حمزد و بنزایش در 
کارهزا بزرای مزا پزیش   ر در  نهان و آشکار از نا فرمانی او بپرهیزد. اما بعد در میان 

کزه  آمدی روی داده و در آن ناحیه بر هیو کر بجز تو اعتماد ندارم و آن این اسزت 
مفقزود شزده و ایزن  (که درود خدا بر او باد) فرزندی از فرزندان قریش از عترت پیامبر
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موضوع موجب حزن و اندوه شده است. این فرزند حسین نام دارد. او نزدیک بلزو  
کززودکی رسززیده و د گنززدم سززاله اسززت. 12ر سززن  گززون و درسززفیده  رنززگ چهززره اش 

گونه هایش برجسزته اسزت و موهزایش  زاف از ، چشم راستش نقطه قرمزی است. 
کززه مفقززود شززده  کززه  مززی سززال 9زمززانی  کززه او قصززد آن ناحیززه را  گززذرد. اطززالع یززافتم 

کن اسزت. از تزو دروازه تانت دوسز خزواهیم از مزی خراسان است داشته و در آنجا سزا
کنزی و چنانچزه او را یزافتی  زر از آن  گمشزده  کمک بخواهی و اقدام به یافتن ایزن 

گزاه سزازی و از تزو کزه  مزی که  زفات و نشزانه هزایش برایزت مسزلم شزد مزرا آ خزواهم 
کزه بزر همزه وویزت دارد او  نسبت به او نیکی و مدارا و مالطفت نمایی تا خداوندی 

کززه مضززطرب هسززتن کارهززای  د برگردانززد ورا بززه خززانواده بزرگززوارش  از راه بزرگززواری 
که در آن ناحیه برایت پیش کزه ان شزاء  می کوچک و بزرگی را  آیزد بزرای مزن بنزویر 

 ۀدر سززور جززّل  و اهلل تعززالی مززرا در انجززام آن موفززپ خززواهی یافززت و فرمززان خززدای عززّز 
وا اخن الررات الری اهلمررا و اخا : فرمایززد مزی نسززاء ۀمبارکز بکمرررم  ا  اهلل یررر رکم ا  ارو ذ

رراس ا  احکمرروا  العرردب ا  اهلل کررا  گررمیعا  صرریها :  ززر از آن فرمززودهو   رر ن النذ
 اولی اخ  ر  نکم  را  انرا ررم فری  رید  رر وه الری اهلل و الرگروب  و سزالم و رحمزت

که فرمان الهزی را شزنوا هزای  خدا و برکاتش بر تو و همه دوستان مسلمانت باد. آنان 
 سولش هستند. بردار خدا و ربوده و فرمان

 ۀمزدیریت فرهنگزی آسزتان قزدس رضزوی دربزار ۀآقای سید محمود مرعشی در  اسزخ بزه نامز
 :  نویسد می موسی الکاظم چنینبن  حسین

کتب انساب فراوان و مشّجرات بزر مزی کزه ایزن امزامزاده فرزنزد  آنچه از  آیزد آن اسزت 
علززم بالفصززل آن حضززرت اسززت و هیچگونززه تردیززدی در ایززن زمینززه میززان علمززای 

کززه آیززا ایززن امززامزاده دارای  نسزب نبززوده و آنچززه اخززتالف بزین آنهززا واقززع شززده اسزت 
کزززه نسزززل دارد و از باشزززدیا خیزززر؟ جمعزززی از نّسزززاب مزززی نسزززل و عقزززب ان معتقدنزززد 

زندگی نامه و مبزارزات آن  ۀکردند. دربار می زمان درخود شهرستان طبر زندگیدیر
کتب انساب و تراجم  گونه تعرضی در   نیامده است. حضرت هیو 
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کتاب   :  نویسد می بهارستانآقای آیتی در 
کزززه سززلطان ابزززراهیم رضززامدفون در ناحیززه طزززبر مسززینا روسزززتای ) بعیززد نیسززت 

کتاب بن  آبگرم( از فرزندان حسین هم نوشته است  الطالب معمدموسی باشد. در 
موسززی و بن  و بالطبسززین قززوم یقولززون انهززم موسززویون و انهززم مززن ولززد الحسززین» کززه
کتاباو و ما اجبت عن شیءکت  «. بوا الّی 

آسزتان قزدس رضزوی بازسزازی ایزن  ؟حر؟ ر از پیروزی انقالب اسالمی بزر حسزب فرمزان امزام
یارتگاهی بسیار مجلل 1363در سال  بارگاه را آغاز و بزر فزراز مزدفن ایزن امزامزاده  و بزا شزکوه ز
گزذار شزد. لزیکن بزه  ر از اتمام بقعزه مرکززی حزرم مطهزر بزه متولیزان محلزی  احدا  شد. وا

گززرفتن آن در مسززیر راه زایززران امززام رضززا فیززاییلحززاس موقعیززت جغرا کززه از  ؟ع؟بقعززه و قززرار 
کامزل  می مناطپ مرکزی به مشهد الرضا مشرف شدند و با توجزه بزه عزدم امکانزات بازسزازی 

این امامزاده توسر متولیان محلزی سزبب شزد تزا مقزام معظزم رهبزری طزی حکمزی بزه تزاریخ 
تولیت این مکان مقدس را به آیت اهلل واعظ طبسی نماینزده خزود در خراسزان  4/4/1373

   و تولیت آستان مقدس رضوی تفویض نمایند.

 موقوفات 
کشززت در جززوار حززرم مطهززر  .1 کززه دارای یززک رشززته قنززات و اراضززی قابززل  مزرعززه حسززین آبززاد 

امززور  هجززری قمززری جهززت 767سززال ه بززوده توسززر آقززای امیززر حسززین خززان عضززدالدوله بزز
یه آستان وقف  گردد.  می جار

کیلومتری طبر توسزر آقزای امیزر اسزماعیل 4چهار سهم از دوازده سهم روستای جمز واقع در  .2
گردیده است.  726گیلکی به سال   هجری قمری جهت روشنایی امامزاده وقف 

فنجززان آب و دو قطعززه زمززین از روسززتای دیهشززک توسززر آقززای میززر سززید  بیسززت و  ززنج .3
گورسزرخی بزعبزدال هجزری قمزری جهزت غزذای فقزرا در شزب جمعزه وقزف  726سزال ه حپ 

 گردیده است. 
فزرش بقعزه مبارکزه  کیلومتری شمال طبر جهت تن مین32تمام روستای دره بید واقع در .4
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گردید.  726سال ه ب گیوند وقف   هجری توسر آقای میر سیدعلی 
یه بززه سززال بشزز _کیلززومتری جززاده مشززهد26شززک واقززع در تمززام روسززتای ی.5 هجززری  940رو

گردیده است.   توسر آقای امیرکمال الدین وقف 
هجززری  940سززال ه کیلززومتری طززبر بزز 42دو روسززتای خروسززان علیززا و سززفلی واقززع در .6

گردید.  کمال الدین وقف   جهت تامین غذای خدام توسر امیر 
مین هجزری جهزت تزا 940سزال ه کیلومتری طبر بز 22تمام روستای خرو سفلی واقع در .7

گردید.  کمال الدین وقف   غذای خدام توسر امیر 
میزر سزید عبزدالحپ  توسر آقزای امامزادهسهم از آب نهرین جهت مصارف متفرقه  340.  8

گردیده است.   گورسرخی وقف 
فنجززان سززهم آب بززه همززراه اراضززی متعلقززه در منطقززه بشززرویه توسززر آقززای میززر سززید  50 .9

گور سرخی  گردیده است. و هجری624 به سالعبدالحپ   قف 
گزززور  70روسززتای ملونززد در  .10 کیلزززومتری شززمال طززبر توسزززر آقززای میززر سزززید عبززدالحپ 

گردیده است.  هجری جهت تامین غذای خدام637 به سالسرخی   وقف 
هجززری  1375هکتززار از مزرعززه و قنززات فززتح آبززاد منطقززه عشززپ آبززاد دسززتگردان بززه سززال  131 .11

 گردد.  می هت امور جاریه آستانه وقفشمسی توسر آقای سید حسین محمودی ج
 1375 بزه سزالدو شبانه روز آب یک حلقه چزاه موتزور در منطقزه عشزپ آبزاد دسزتگردان  .12

یه آستانه وقف امورتوسر آقای سید حسین محمودی جهت   گردد.  می جار
 بزه سزالل ظهیزری راضزی شزهر طزبر توسزر سزرکار خزانم بتزودو قطعه زمین مزروعی از ا .13

گردیده است. جه 1377 کتابخانه آستانه وقف  کتاب   ت خرید 
مترمربززع زمززین مزروعززی از مزرعززه اهلل آبززاد از توابززع بخززش مرکزززی 10500دو سززاعت آب و  .14

یزه امزامزاده وقزف 1380طبر توسر آقای عبزاس زمزانی بزه سزال   گزردد. مزی جهزت امزور جار
 (؟ع؟میقات الرضامجله )
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 .1371، مشهد، چاا دوم، دانشگاه فردوسی، بهارستان، نیمحمد حس، یتیآ -
 تا.بی، جابی، نابی، مهاجران آل ابوطالب، عبداهلل، ابن طباطبا -
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی طبر، محمود، امینی -
یه، قرب اوسناد، عبداهلل بن جعفر، حمیری -  تا.بی، نجف، مطبعه الحیدر
که بود، یعقوب، دانشدوست -  .1373، تهران، انتشارات سروش، طبر شهری 
گردشگری طبر - کل میرا  فرهنگی استان یزد، راهنمای   تا.بی، اداره 
 تا.بی، ا فهان، نابی، جامع اونساب، محمدعلی، روضاتی -
 .1379، تهران، مرکز نشرکتاب، قاموس الرجال، محمدتقی، شوشتری -
 .1345، تهران، کتابفروشی بارانی ،3  یپطرائپ الحقا، محمد معصوم، شیرازی -
، انتشزارات نزورعلم، جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر، رستم و زهرا فتحی،  ابری فر -

 .1384، همدان
کززویر ؟ع؟حسززین بززن موسززی الکززاظم، بزززرگ، عززالم زاده - انتشززارات ، سززتاره پززر فززرو  سززمان 

 . 1377، مشهد ،شرکت به نشر آستان قدس
کززویر ، رگبززز، عززالم زاده - انتشززارات امززور فرهنگززی آسززتانه حسززین بززن ، نززوری منیززر در افززپ 

 .  1382، طبر، ؟ع؟موسی الکاظم
بنیززززاد ، ؟لص؟هززززای خانززززدان  ززززاک پیززززامبرآرامگززززاه، سززززیدعبدالرزای، کمونززززه حسززززینی -

 تا.بی، انتشارات آستان قدس، های اسالمی مشهد پژوهش
 تابی، تهران، اسالمیه، بحار اونوار، محمد باقر، مجلسی -
 ؟ع؟مجالت طبر میقات الرضا -
گردشززگری منتشزر شززده توسززر اداره فرهنگززی آسززتان هززا  سززی دی، بروشزورها - و راهنماهززای 

 .؟ع؟مقدس حسین بن موسی الکاظم
 



 

 
 امامزاده زیدبن علی

 
  فیاییجغراموقعیت 

هر کیلززومتری شززمال شزز 25در  کیلززومتری شززری شززهر طززبر و 115روسززتای شززاهزاده علززی در 
 کیلزومتری جنزوب بشزرویه واقزع اسزت. 50 در فا زله بشزرویه و _ دیهوک مسیر جزاده دیهزوک

 24درجزه و  57دقیقزه عزر  شزمالی و  28و  درجزه 33روستای شاهزاده علی در موقعیزت 
گرفتزه  1500دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  کوهسزتانی قزرار  یا ودریک منطقه  متری از سطح در

کزززوه یارتگزززاهمتر 1825متزززر و پیشزززکول بزززا 1648بزززا « پرخزززو» هزززایاسزززت.  را در محا زززره  ز
 37همین ارتفاعات موجب اقلیم مناسب هم شده اسزت. ایزن روسزتا دارای  اند. هخودگرفت

که معیشت آنها از امور خدمات رسانی به زایران تنمین  شود.  می خانوارمی باشد 

  امامزادهمعرفی 
 در ردیزف دوم را بزه عنزوان شزاه و سزلطان و هاآن، برای تجلی دادن عظمت و منزلت امامان

یززد را از فرزنززدان امززام سززجادعلمززای انسززاب گوینززد.  مززی هززمشززاهزاده ، بززه امامزادگززان  ؟ع؟ز
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که در سال  می کردنزد. او  هجری 120دانند  گزروه بزا او بیعزت  گزروه  کوفزه  کوفه شزد و اهزل  وارد 

کززرد و چززون بززا شززجاعت کوفززه قیززام  کم  ان از نزدیززک قززادر بززه و سززپاهیجنگیززد  مززی علیززه حززا
هجزری قمزری  121را توسر تیر اندازان ماهر در روز سوم ماه  زفر سزال  مبارزه با او نبودند وی
بزه چنزد  بلکزهنبزوده  ؟ع؟از فرزندان بالفصل امزام سزجاد شاهزاده علیبه شهادت رساندند. 
کززاری شززده موجززود در محززلرسززد.  مززی ؟ع؟واسززطه بززه امززام سززجاد کاشززی  کتیبززه   بززه اسززتناد 
که به سال  یارتگاه  المعارف بقاع متبرکه آقای محمد مهزدی  مبه نقل از مؤسسه دایر 1383ز

گونه بحر العلوم آمده است   :  معرفی شده استشجره نامه ایشان این 
یزدبن علزی ابزی القاسزم یزد ابزی سزعید علزم الهزدیبن  ابوالبرکات ز محمزدبن بن  ز

بن  عابزد الزکزی الجزواد الفزارسظفر ابی منصور البن  الحسن العالم الزاهدالحبیب
یزاد احمزد ابززیبن  محمزدبن الحسزن اودیزب الفاضززل النقیزب  محمززدبن  مجعفزر ز

کبززربن عبززداهلل المفقززودبن الحسززن المکفززوف بن  علززیبززن  الحسززن اوفلربن  او
 ؟ع؟اومام سجادبن  او غر

 کرد شاعران محلیشاهزاده علی در یاد
یهبن      ـرس ه   ی  یا  

 ه م جددددف ـّددددا وفـدددد شددددازـد    دددد   دددد
 ا ن نو شیدات اکداه ـش نو بواـد 

 

 شددازـد    دد   دده مر ز دد ر و ص اـددد  
 ما  ددددده  دددددرـت بادددددر ّدددددر درد دوــددددد 

 

 بک او به ـ ی شرم  بار ـ ـ 
 شددازـد    دد  بدد د  خددر ـیددن دشدد  و آمددین
 ـآ ر دددا  دددهـ شددده  در ـیدددن  و ددده مندددین

 

 شودددا  ددده شدددییی ـوـددد   دددردوا بدددیین 
یددهبن   ددد  ــددد   دددام  ـآ رـ   یودددین  

 

 نی ه به درگا  مه و ّ  ه و ـا 
ـر شسددددددددددددین ـر  ی ـآ  خددددددددددددر ادددددددددددد   وال   وال
 برـدددددی ه و ـدددددر آ  ددددده بدددددا شدددددی ن و شدددددین

 

 دـر دددددده م ددددددا رت بدددددده ـّددددددا شددددددرمین 
گددده یددداد شسدددین  گددده یددداد شسدددن    ددده 

 

 در ذ ر و  یاآ ه      ا ـردا 
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 ب گدددددر  ددددده بددددده شددددد ج و ـشددددد یاج ـآ ر  د ر
 پیوـ دددددده صدددددد   وا ددددددم نن م  ددددددع  ددددددد ر

 

 و و دددا ّاددد   اای ددده   ددد ر ـآ دشددد  
 ـدداآ ه آمور دد  بدده صدده وودده و ـددی ر

 

 ـآ بارط ـ  مرمهش شهال رشا 
 یددددددددددددارو ــددددددددددددهی ـمیدددددددددددده دـرد  ددددددددددددردـ
یددددددددددهبن   دددددددددد  رّا ددددددددددهش   آ وددددددددددزـ   
 ـآ ر ددددددا و  ددددددره بدددددده آـیددددددر ـیددددددن درگددددددا 
 بددددددددددر ـددددددددددا   و بددددددددددر بددددددددددا   نن یددددددددددا ـ 

 

 بادددددددددر  بدددددددددرد ـآ شددددددددد ا   ن    دددددددددا 
 ـآ ّدددد   ّددددرـا و دّکدددد   ددددار رادددد 

 ازـد    دددد  بددددرد ال ددددا  ددددز  جددددز بدددده شدددد
گ ددا   رشادد   ددن و بخکددا آّادده وددره و 

 

  ب رـن ط  یی ـآ    در   ی موا 
 )غالمرضا اسدی مقدم(

 موقوفات
کزززه در جزززوار  12شزززش سزززهم از مزززدار  .1 یارتگزززاهچشزززمه   قزززرار دارد وقزززف بزززر شزززاهزاده علزززی ز

واناتشزان داننزد و حتزی دامزداران هزم وقتزی حی می باشد. اهالی آب این چشمه را متبرک می
یارتگاهشود از آب چشمه  می مریض   دهند. می به آنها ز

کوه برمن از توابع ارسزک از میزاه و اشزجار و اراضزی بیوتزات و  .2 یک سهم از مزرعه موسوم به 
یارتگززاهجمیززع متعلقززات توسززر مالعباسززعلی وقززف بززر  شززود تززا جهززت  مززی شززاهزاده علززی ز

کززردن و پینززه یارتگززاههززای  مر بنززدی سززفید  ه شززود. تززاریخ تنظززیم ایززن موقوفززه بیسززتم هزینزز ز
  باشد. می هجری قمری 1312ذیحجه سنه 

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
کززه  مززی زایرسززرا دیززده 59در سززمت غززرب  ززحن تعززداد حجززره آن بززه امززور آسززتانه  14شززود 

گیززرد. در سززمت جنززوب وضززوخانه و دفتززر  مززیاختصززا  دارد و مززابقی در اختیززار زوار قززرار 
اهزالی روسزتا قزرار دارد. و در مرکزز فرهنگزی آن عزالوه های  و خانهها  شری آن با  امامزاده و در

کتب بعضی وسایل  نایع دسزتی و سزوغاتی بزه زایزران عرضزه شزود. در ایزام خزا  و  مزی بر 
 کنند.  می زمان ازدحام جمعیت خّدام افتخاری همکاری

کتزب درخواسزتی هزار3کتابخانه امامزاده حدود  کتاب دارد و  هزا زایزران را در اختیزار آن جلد 
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دهزد. تعزداد دو بزاب حمزام توسزر خیزران بشزرویه سزاخته و وقزف بزر زایزران شزده اسزت.  مزی قرار

کتیب  :  باشد می نصبها  بر باوی در یکی از حمامای  هاین موضوع به  ورت 
 که حپ خیرش دهد هر  بح و هر شام           خوشا حاجی ضیایی نیک فرجام

ک  (1368) امززبه شهزاده علی دو باب حم           ف زوارزززززر وقزززززززر تطهیزززززهرد بزززززبنا 
 5زمینزززی بززه وسزززعت ، چشززمه دستشززویی 8، سززرویر ظرفشزززویی 6، وضززوخانه 2

کاروان بزری  از طریزپروشزنایی ها اختصا  یافتزه اسزت. هکتار برای زمان حضور 
  شود. می تنمینی ی بهداشتکششبکه لوله از طریپآن  شرب سراسری و آب

یارتگاه خدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشانز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   زایر سرا   مسجد   انبار   حرم

    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان   سالن اجتماعات   روای   مجتمع فرهنگی   ایوان

   گلزار شهدا    حن وحیاد
   خانه عالم   سردر
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه   آبدارخانه    ارکینگ   فروشگاه   کتابخانه   امنا هینتدفتر    گلدسته   منزل خادم   گنبد

   یگاز طبیع   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع 
 اطالعات پرونده مزار شاهزاده علی  ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
 .  1382، قم، انتشارات سلسال، شاهزاده علی، حسین، اسدی مقدم -
گرفته از  -  خادم و مطلعان محلی ، امنا هینتاطالعات میدانی بر 
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی طبر، محمود، امینی -
گیالنزی، محمزد مهزدی، بحر العلوم - المعزارف بقزاع متبرکزه  مموسسزه دایزر، و فقیزه جاللزی 

 تا. بی، جابی، نابی، ایران
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یرضوآستان قدس 
، انتشزارات نزورعلم، جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر، رستم و زهرا فتحی،  ابری فر -

 .1384، همدان
 کتابخانه آستان قدس، جزوه سه هزار مزارات ایران، علی، فلسفی -



 

 

  امامزاده سیدحسین روستای ِزرگ

 
  فیاییجغراموقعیت 

دیهزوک دهسزتان  بخزش در، طزبر شزهر شری تریکیلوم 46در  ؟ع؟امامزاده آقا سید حسین
رگ و در روسززتای کریززت ایززن  .واقززع شززده اسززت کیلززومتری شززری روسززتای ا ززفهک 4در  زک

یارتگززاه دقیقززه طززول  13درجززه و  57دقیقززه عززر  شززمالی و  24و  درجززه 33در موقعیززت  ز
یزززا قزززرار دارد. موقعیزززت مکزززانی زرگ در 1340شزززرقی و در ارتفزززاع   ای همنطقززز متزززری سزززطح در

  غرب ارتفاعات شتری واقع است. در و کوهپایه

  امامزادهمعرفی 
ه بز کزهبزر ایزن باورنزد  مزردمداننزد.  مزی ؟ع؟جعفزربن  موسزی فرزندرا  آقا سیدحسینمردم  ۀعام

کزوه همجزوار با دشمن امامزاده هنگام درگیری دارد  لاحتمزا. رسزد مزی بزه شزهادت در دامنه 
کاظما  . دباش ؟ع؟یشان از احفاد امام 
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یارتگزاه ایزن  یکی از مدارک قدیمی کزه آقزای علزی مزی  ارچزه نوشزته ذیزلز میزرزا بن  باشزد 
هجزززری شمسزززی  1279هجزززری قمزززری مطزززابپ بزززا  1318آخونزززد مزززال عبزززدالرحیم در تزززاریخ 
  سروده و آن را به طرز زیبایی تزیین نموده است. اشعاری را در رابطه با این امامزاده

 

کتززاب فرهنززگ جغرا در بیززان روسززتای زرک بززه دفززن ، منطقززه بشززرویه() 46جلززد  ،ارتززش فیززاییدر 
کتززاب ای  هامززامزاده حسززین در ایززن روسززتا اشززار امززامزاده آقززای محمززد  4336شززده اسززت. در 

کزاظم که نسب شزریفش بزه امزام   مهدی بحرالعلوم به دفن امامزاده حسین در روستای زرک و این 
کتاب  می جغرافیای تاریخی شهرسزتان طزبر بزه رسد اشاره شده است. آقای محمود امینی در 

کزدام از ایزن 55امامزاده سید حسزین در  کیلزومتری جنزوب شزری طزبر اشزاره دارد. لزیکن هزیو 
   اند امامزاده سیدحسین را معرفی نمایند.منابع نتوانسته

که آقای علی ازای  هگزید  1318الرحیم بزه تزاریخ مزال عبزدمرحوم میرزا آخونزد بن  اشعاری 
گلچینززی از ایززن اشززعار 1279بپ بززا هجززری قمززری مطززا کززه  دور دورا هجززری شمسززی سززروده 
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  امامزاده نگارش یافته است. ضریح این
 یدددددددددددارو ـیدددددددددددن بووددددددددددد  ر یدددددددددددع  ددددددددددد 
 مددددددددده ن  یسددددددددد  ـآ و رددددددددد  و مدددددددددهر
  ددددد   وددددد دی ـددددد  ـیدددددن آمدددددین و مگددددددر

گ سددددددددد ان  دددددددددار  ادددددددددیودی  ـددددددددد یدددددددددا 
 یددددددددددددا در ـی جددددددددددددا بددددددددددددرـی ــدددددددددددداا یا
 یددددا  دددده اددددا  ــدددد  و ش ددددرت ی ـددددا

 گ کددددددددددددن ـشادددددددددددده ب ندددددددددددده ـددددددددددددی ر آ
گدددددددددددا ـددددددددددد ان مر  ددددددددددد ی   خ ددددددددددد  ـآ 
  ددددددددددددددد ر  ی ددددددددددددددد ال بدددددددددددددددامر و وو ددددددددددددددددر
ت و شددددددددددددددددد    یدددددددددددددددددای  دددددددددددددددددزال ر د   دال

دد شددا  ـدد  ان شسددین ـ   )ـرندداظی( َ  بن م 
 گکدددددددددددد ه مدددددددددددده  ن در ـیددددددددددددن آمدددددددددددددین

 

  ددددددددده بددددددددد د ّاچددددددددد  رددددددددد  رددددددددد  و ف ف 
دددددددددد  ـراددددددددددفوـ  ّسدددددددددد  بر ددددددددددر آ و ال
  کدددددددد    دددددددد    ددددددددرد  ـی جددددددددا وددددددددا
  دددددددده  کسدددددددد ه در ـو   یددددددددا  دددددددددهـ
 شددددددددق  وددددددددار    ددددددددا  ادددددددد د   ددددددددهـ

ددددددددددااودددددددددد  ای دـرد بدددددددددده صددددددددددخرۀ صال
 ؟س؟شدددددداو  ـآ بددددددزه ش ددددددرت آّددددددرـ

 گددددددددا بددددددددا  شسددددددددن ـمدددددددداه ّددددددددهی    
 میددددددددد ۀ م دددددددددم ش دددددددددرت م ـددددددددد   
 ـ  ذی ر وددددددددددد  ـمددددددددددداه رضدددددددددددا؟ع؟
 آ واضددددددددددددای دّددددددددددددر بدددددددددددده ـددددددددددددیاا
  دددده بدددد د  ّاچدددد  بددددا  ـره پددددر ـآ ب بددددا

 

 موقوفه
که فعالو ای  هموقوف این مزار دارای دو شبانه روزآب    است. یدهخشک از قنات زرگ بوده 

 خدماتی  _ نات رفاهیامکا
 سراسزری ۀشود. بری آن مّتصل به شبک می آب مورد نیاز زّوار از طریپ مجتمع آبرسانی تنمین

یارتگاهباشد. راه ارتباطی  می کی بزه طزول  ز کیلزومتر تزا روسزتای ا زفهک و 4توسر جاده خزا
یارتگزاه دارای  شزود. مزی طزبر متصزل _ ر از آن به جزاده آسزفالته دیهزوک رسزرا زای 14ایزن ز

 مترمربززع وسززعت دارنززد. در جززوار امززامزاده خانززه عززالم دیززده30باشززدکه هرکززدام حززدود  مززی
که روحانی  می یارتگاهشود   یابد.  می در ایام خا  در این محل حضور ز

یارتگاههمچنین این  اسزت. آشزپزخانه  متزر 5/6×16دارای سالن اجتماعزاتی در ابعزاد  ز
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باشزد. آبگزرمکن خورشزیدی دارد. در فضزای سزبز  می متردر حال احدا 30×12آن در ابعاد 
یتززون، درخززت و نهززال همچززون تززوت300آن بززیش از  کززالیپتوس دیززده، ز شززود.  ارکینززگ  مززی ا
یارتگزززاه  کزززافی برخزززوردارز باشزززد و در قسزززمتی از محوطزززه محلزززی بزززرای بزززازی  مزززی از فضزززای 

   .اند هچشمه دستشویی احدا  نمود40کودکان اختصا  یافته است. اخیراو تعداد 
 :  دهد می خدماتی این مزار را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   فضای سبز   حسینیه
   آبسردکن   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

کودکان   شبستان    وسایل بازی 
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری سراسری

 اطالعات میدانی نگارندگان: نخذم
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 منابع 

 اطالعات پرونده مزار آقا سید حسین؟ع؟ زرگ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
 تا. بی، تهران، بشرویه 46جلد ، های کشور آبادی جغرافیاییفرهنگ ، ارتش جغرافیاییاداره  -
گرفته از  -  ن محلی ا فهکخادم و مطلعا، امنا هینتاطالعات میدانی بر 
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی طبر، محمود، امینی -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
که بزود، یعقوب، دانشدوست - انتشزارات سزروش ، سزازمان میزرا  فرهنگزی، طبر شهری 

 .1369، تهران



 

 

 سّید محمدابن جعفر طّیار ۀمتبرک ۀبقع

 
 فیاییجغراموقعیت 

دربخززش مرکزززی و در ، کیلززومتری شززمال شززری شززهر طززبر 38روسززتای زیبززای ازمیغززان در 
یارتگزاهایزن مشزهد واقزع شزده اسزت.  _ کیلومتری جاده طزبر 12دهستان منتظریه ودر  در  ز

دقیقززه طززول شززرقی قززرار  45و  درجززه 56دقیقززه عززر  شززمالی و  46و  درجززه 33موقعیززت 
کی 5/1کیلومتر مقدار  12از مسیر ارتباطی آن  گرفته است.  باشد. می کیلومتر خا
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  امامزادهمعرفی 
یارتگززاه در یززک نسززخه خطززی بززه نززام .داننززد مززی جعفززر طیززاربن  را منتسززب بززه سززید محمززد ز
گمان قهستان مزارات د و یزا پیزروان ابزن رود مؤلزف آن یکزی از اوو می که تاریخ تحریر ندارد و 

گذشززته اسززت( وی  875ابززن حسززام در سززال ) حسززام خوسززفی باشززد. هجززری قمززری در 
یزد بزرادران امزام رضزا و تفصزیل آمزدن  ؟ع؟ضمن بیان شرح حال امامزاده محمد و امزامزاده ز

جعفزر طیزار بن  از محمزد عبزاس بنی آن دو بزرگوار به خراسان و شهادت آنان به دست عّمال
 : کند می ن چنین یادای و جای دفنش

الکرامزه در خزاک  و ةبر اذکیزا پوشزیده نماندکزه بیشزتر اوود جعفزر طیزار علیزه الّتحیز
گرامزی عزون اسزت در ، چهاند  هخراسان بود کزه عزم  از ای  هقریزمحمدبن جعفر طیار 

گیلزززک و مرقزززد منزززور مشزززهد مطهزززرش ظزززاهر و اسزززم آن قریزززه ارمغزززان  قزززرای طزززبر 
کزه آن همزام مقبزوراست. در همان زما« ازمیغان» گشزته  ن یعنی ابتدای فتح اسالم 
کیفیزت  بر سرای  هقب کزوفی ذکزر  گردون افراختزه وبزه خزر  تربتش ساخته و سرش به 

کززابر و اسززاغر گشززته و ا کنایززه آن مرقززوم  ا ززاغر بززا  ززاد اسززت ولززی در ) شززهادتش بززر 
ا زل بزا سزین نوشززته شزده اسزت( آن بلزد و بلوکززاتش همزواره شزموع نزذورات بززه آن 

کززه بززه ترسززایان در  مززی سززتان مالئززک آشززیان همززی برنززدو بززه مززرادآ رسززند و سززاداتی 
کززه مززدفون در بزززنبن  عززونبن  انززد و فرزنززد حسززن بیهززپ زمینززی  آبززادعبززد اهلل جعفززر 

کززه مسززّمی جززد خززود اوسززت در مصززرخ هززرات اسززت.)  قاینززات( اسززت و بززرادرش 
کتابخاننمت) یاد در بیرجند و  ستان قدس این نسخه آ ۀسفانه به رغم پرس و جوی ز

  پیدا نشد.(

 موقوفه 
و پززرورش  کززاری جهززت بززرنجمترمربززع و دو هکتززار زمززین  900یززک موتززور آب و اسززتخری بززا 

 باشد.  می بر امامزاده وقفدرخت خرما در روستای ازمیغان 
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
رای دونزززوع تزززر مربزززع سزززاخته شزززده اسزززت و داهززززار مبزززه مسزززاحت ای  هایزززن زیارتگزززاه در محوطززز

کزززاروانی بزززا هیزززنتآشزززپزخانه   متزززر مربزززع زیربنزززا بزززا ا زززول بهداشزززتی20متزززر مربزززع و زّواری بزززا  70ی و 
دهزد.  ارکینزگ و  مزی متر مربع وسایل مورد نیاز را در اختیار زایران قزرار12باشد. انبار امامزاده با  می

کودکزززان و فضزززای سزززبز وسزززرویر بهداشزززتی بزززا  ، ز اسزززتچشزززمه نوسزززا 12قسزززمت بزززازی بزززرای 
 کشزی بهداشزتی تزنمین لولزه روشنایی بقعه از طریپ بزری سراسزری و آب شزرب آن از طریزپ شزبکه

   بندد. می کند و آخر شبشود. خادم آن  بح درب مزار را باز می می
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 ندارد یحاتدارد/ توض امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   زایر سرا   مسجد   انبار   حرم

   سرمازا ساتیتنس   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان   نمازخانه   روای

   منزل خادم   گنبد   آبسردکن   سردر   گلزار شهدا    حن وحیاد
   فروشگاه   کتابخانه   امنا هینتدفتر    گلدسته
   آبدارخانه    ارکینگ
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه
   گرمایی ساتیتنس   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع 

 ن اطالعات پرونده مزار ازمیغا، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
گرفته از  -  خادم و مطلعان محلی مزار ازمیغان، امنا هینتاطالعات میدانی بر 
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی طبر، محمود، امینی -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
که بزود، وبیعق، دانشدوست - انتشزارات سزروش ، سزازمان میزرا  فرهنگزی، طبر شهری 

 .1369، تهران
گردشگری طبر - کل میرا  فرهنگی -راهنمای  گردشگری اسزتان  ،اداره   نایع دستی و 

 تا.بی، یزد
، انتشزارات نزورعلم، جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر، رستم و زهرا فتحی،  ابری فر -

 .1384، همدان
 تا.بی، جابی، نابی، نسخه خطی، هستانمزارات ق  -
 های موجود در محل امامزاده.کتیبه -



 

 

 شیی احمد زنوغان  زیارتگاه

 
  فیاییجغراموقعیت 

راور و در  _کیلززومتری جززاده دیهززوک 25 در، کیلززومتری شززهر طززبر 125 در شززیخ احمززد ۀبقعزز
یارتگاهاین  واقع است. روستای زنوغان دقیقه عزر  شزمالی و  59و  درجه 32در موقعیت  ز

گرفته 955اع دقیقه طول شرقی و در ارتف 40درجه و  57 یا قرار   است. متری سطح در

 شیخ احمدمعرفی 
گویزای هویزت ایشزان باشزد بزه  کزه  در بررسی منابع و تحقیقات میدانی هیو سند و مزدرکی 

گردان امززام ؟ع؟جعفززربن  مززردم ایشززان را از احفززاد موسززی ۀعامزز دسززت نیامززد. حسززن  و از شززا
 دانند.  می ؟ع؟عسکری
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کتاب  که این امام  می زندگانی امام عسکریعماد زاده در  گرد داشزته  هزار  18نویسد  شا
گردان خززود تو ززیه مززی در سززامرا تززدریر و  نمززود. بززا توجززه بززه شززرایر خفقززان آن زمززان بززه شززا

که به تدریر معارف اسالمی پر می که نسب و نام خود را در هر شهر و روستایی  داختنزد کرد 
کثیزر » بزه معنزای «شزیخ» یافتنزد. مزی اشتهار« شیخ» مردم به ۀلذا در بین عام اظهار نکنند و

یزاد« العلم که مردم از علوم او اسزتفاده ز کسی بود  خ یبردنزد. بنزا بزراین احتمزال دارد شز مزی و 
 (4   عمادزاده: ) احمد هم یکی از این افراد باشد.

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
ظزروف و فزرش و  وسایل مزورد نیزاز مزردم همچزون مترمربع دارد و 20و  24به مساحت دو انبار 
چشززمه سززرویر بهداشززتی دارد. 8تعززداد و دهززد مززی قززرارن امسززافر غیززره را در اختیززارچززرا  و 

کشززی بهداشززتی شززبکه لولززه از طریززپآن  شززرب بززری سراسززری و آب از طریززپ روشززنایی بقعززه
 یززک فززرشیقسززمتی از  ززحن موزا روسززتا قززرار دارد.  ززارک، شززود. در جززوار بقعززه مززیتززنمین 

 باشد.  می
یارتگاهخدماتی این  _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   حسینیه

    ندوی قر  الحسنه
   فرهنگیمجتمع    ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
 پرونده بقعه شیخ احمد زنوغان   ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
 خادم و مطلعان محلی بقعه شیخ احمد زنوغان ،امنا هینتاطالعات میدانی برگرفته از  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 تا.بی، جابی، نابی، ؟ع؟زندگانی امام حسن عسکری، عماد زاده -
تزززا.بزززی، جزززابزززی، نزززابزززی، زنوغزززان، ایزززران جغرافیزززاییفرهنزززگ ، لطزززف اهلل، مفخزززم  ایزززان -



 

 
 پیرحاجاتمزار ه معروف ب بقعه شیی احمدبن اسحاق

 
  فیاییجغراموقعیت  

یارتگززاه در   و در روسززتای مرکزززی دربخززش، طززبر شززهر شززمال غربززی کیلززومتری 120ایززن ز
کوهسزتانی و ییالقزی بزا اقلیمزی یززد در منطقزه _پیرحاجات و در مسیر جاده قدیم طزبر ای 

ران موجززب شززده اسززت تززا در تمززام فصززول  ززذیرای زایزز مناسززب قززرار دارد و بززه همززین علززت
یادی باشد.  یارتگاه در موقعیت این ز  30درجزه و  56دقیقه عر  شزمالی و  7و  درجه 34ز

گرفته است. 1045دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  یا قرار     متری سطح در

 شیخ احمدمعرفی  
که بودکتاب در   : آمده است طبر شهری 

کیلززومتری  110انزد اسززت در بززکززه نزززد مززردم طززبر بززه پیززر حاجززات ز مزززار پیززر ابونصززر
کوهسززتان بنززا شززده اسززت. بززرای های  شززمال طززبر و چسززبیده بززه  ززخره دامنززه 
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گذر گور  کاروانسرای جو خواه و رباد  -کنیم و  ر از پیمودن راه می رسیدن به آن از 

که در دام کی  کوهستانهای خا  رسیم.  می ها ایجاد شده است به آنجانه 
که به سال  معجم البلداندر  شزرحی در  است جری قمری نوشته شدهه 626یاقوت حموی 

که خال ه آن چنین است باره شیخ ابونصر  :  و آرامگاهش دارد 
که فا له آن تا طزبر  .ایر اباذز در زبان فارسی به ایراوه شهرت دارد  15دهی است 

گرفتزه فرسنگ کوه قرار  قلعزه محکمزی دارد و اطزراف آن مززارع و ، است. بر روی قله 
هزای جزاری  و سیا و انواع میوه هاسزت. در آنجزا آبها  تاک ها وو خرماستانها  با 

یان فنقاهی مخصزو   زونهایت  فا و  اکی است. در آنجا خاشیرین دارد و در 
گنبزدی کزه دارای  باشزد و در آن آرامگزاه  مزی است. نزدیک خانقاه آرامگاهی اسزت 

کزهای  هقبر شیخ ابی نصر زاهد ایراو کزه ا مزی است. چشمه آبی دارد  ز دعزای گوینزد 
وجود آمده است و وفات او بعد از سال  انصد اتفای افتاده اسزت. یزاقوت ه شیخ ب

کززه ایززن مطالززب را حززافظ ابوعبززداهلل محمززدیززگو نجززار بغززدادی بززرای مززن بیززان بن  د 
  کرد.

که در زمان تیموریان نوشته شده است نیز از این مزار یاد  شود.  می در جغرافیای حافظ ابرو 
 :  آمده است تاریخی شهرستان طبر جغرافیایکتاب در 

بن  مزززار را بززه نززام احمززد، ذیززل بقززاع و مزززارات طززبر دانشززمندانۀ گنجینززکتززاب 
یزادی را بزه  می تنییداسحای  کرامزات ز که سخت مورد توجزه زایزران قزرار دارد و  کند 

 (172  )دهند.  می  احب مزار نسبت
مزززار پیززر حاجززات  ۀدر بززارای  هآسززتان قززدس مقالزز 1372تیززر  12روز شززنبه  قززدسدر روزنامززه 

گردیده و نام قدیم پیر حاجات را از فردی از اهزالی محزل سزبزه آبزاد( ) احمدبن اسحای در  
کرده است.  تحقیقی و مستدل از محمد رضا اظهزری  ۀمقال، ممشکو ۀمجل 20 ۀشماردر ذکر 

کتزابشده چاا  ابزو  وسزفیبن  از قاسزم ارشزاد الزراعزههزای است. در این مقاله بزه اسزتناد 
کلمزززه معجزززم البلزززداننصزززر هزززروی و  از  مجمزززل فصزززیحیو « ایرابزززاذ» یزززاقوت حمزززوی ذیزززل 

کزه نزام قزدیم ده پیزر حاجزات بزوده و شزیخ مزدفون در « ایزراوه» فصیحی خوافی مدعی اسزت 
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کزه در سزال  ارشزاد الزراعزهطبسزی از اجزداد  زاحب ای  همزار آنجزا شزیخ ابونصزر ایزراو اسزت 
درگذشزته اسزت. شزیخ ابونصزر نیزز بنزا بزه نوشزته  _ ری در ایزن دههجری قمز 500یا بعد از  500

کرامات فراوانی بوده است.   منابع مذکور دارای 
کزه بزه ارشاد الزراعهکتاب  در بزاره هجزری قمزری تزالیف شزده در 921سزال  ابونصر هزروی 

 :  نویسد می پیر ابونصر چنین
 __ روحزه و رزقنزا فتوحزهقزدس اهلل __علمزا ۀعمد، شیخ اوسالم ، فضال ۀشیخ ابونصر زبد

کزه مزدفن مبززارک آن حضزرت در قریززه ایزراوه بزه وویززت طزبر گیلکززی و وطزن مززالوف آن 
 :  بایگ زاوه و محووت است فرموده ۀحضرت و آبا و اجداد ایشان از قری

گیددددر  ـی د  بدددده  ددددی و بددددی   رـ دددد   دددد  
 شاصدا نن شد ای و ـدیر، ی  م وده آمدین

 

  دددد  مدددده    یرگدددد ی و  دددد  ذه صددددایر 
یددددربا   ددددر  دددده ّددددزـر م ودددده در مدددده    

 

 :  نویسد می وا .معصوم علیشاه نیز تو یفی از مزار پیر دارد طرایپ الحقایپدر 
گززوارا و بسززاتین و اشززجار ای  هایززراوه نززام قصززب کززوه آب  اسززت بززه قززرب طززبر بززر قلززه 

، بسیار دارد و شیخ ابونصر ایراوی نسبتش به آنجاست. در ایراه چشزمه آبزی اسزت
کززه از جغرافیززای تززاریخی ) دعززای شززیخ اسززت و مزززار شززیخ نزدیززک آن اسززت. گوینززد 

 (125: طبر
که اینجا مزار شیخ احمدبن اسحای است.   مردم محل عقیده دارند 

 موقوفه 
 5/139بززه ارزش ای  هاسززحای معززروف بززه پیززر حاجززات دارای موقوفززبن  بقعززه شززیخ احمززد
کل  کزه بایزد اسزت بزوده  ابعزهسهم قنزات روسزتای حاجزات بزا اراضزی ت 5760فنجان آب از 

گردد.    رف هزینه تعمیرات و شکست و ریخت آرامگاه 
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 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگاهاین  متزر 280متر مربع ایجاد شده است و حزرم آن هزار  40به مساحت ای  هدر محوط ز

از مزردم متر مربزع نمزاز خانزه دارد. انبزار بقعزه وسزایل مزورد نیز150گیرد. حدود  می مربع را در بر
دهزززد.  مززی همچززون ظززروف و فزززرش و چززرا  و وسززایل مزززورد نیززاز را در اختیززار مسزززافران قززرار

کودکزان و فضزای سزبز سزرویر بهداشزتی روشزنایی بقعزه از ،  ارکینگ و قسزمت بزازی بزرای 
شزود. از  مزی کشزی بهداشزتی تزنمینطریپ بزری سراسزری و آب شزرب آن از طریزپ شزبکه لولزه

 باشد.  می رفضای سبز مناسبی برخوردا
 :  دهد می خدماتی این بقعه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   ت بسیج ایگاه مقاوم   شبستان   سالن اجتماعات   روای   مجتمع فرهنگی   ایوان   فضای سبز   حسینیه

   منزل خادم   گنبد   خانه عالم   سردر   گلزار شهدا    حن وحیاد
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه   آبدارخانه    ارکینگ   فروشگاه   کتابخانه   امنا هینتدفتر    گلدسته
   تلفن    آب شرب
      بری

 میدانی نگارندگاناطالعات : منخذ
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 منابع 

 اطالعات پرونده مزار پیرحاجات  ، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
، نزابزی، تصزحیح محمزد مشزیری، ارشزاد الزراعزه، 1356، قاسم بزن یوسزف، ابو نصرهروی -

 .1356، جابی
گرفته از  -  خادم و مطلعان محلی پیر حاجات.، امنا هینتاطالعات میدانی بر 
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، جغرافیای تاریخی طبر، محمود، مینیا -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
در تزاریخ حزافظ  جغرافیزای تزاریخی خراسزان، شهاب الدین عبداهلل، )خوافی( حافظ ابرو -

 . 1370، انتشارات اطالعات تهران، ر ورهرامتصحیح دکت، ابرو
که بزود، یعقوب، دانشدوست - انتشزارات سزروش ، سزازمان میزرا  فرهنگزی، طبر شهری 

 .1369، تهران
گردشگری طبر - کل میرا  فرهنگی -راهنمای  گردشگری اسزتان  ،اداره   نایع دستی و 

 تا.بی، یزد
، انتشزارات نزورعلم، و توریسزتی طزبرجغرافیزای تزاریخی ، رستم و زهرا فتحی،  ابری فر -

 .1384، همدان
 .1339، مشهد، انتشارات باستان، مجمل فصیحی، احمدبن محمد، فصیحی خوافی -

 حافظ ابوعبداهلل محمد بن نجار بغدادی
 .1345، تهران، نابی، 3جلد، طرایپ الحقایپ ، محمد معصوم، معصوم علیشاه -
 مقاله محمد رضا اظهری  ،1379 اییز  ،20شماره  م،مجله مشکو -
 قمری.  1399، بیروت، داراحیاء الترا  العربی، بیروت، معجم البلدان، یاقوت حموی -
 آستان قدس 1372تیر  12روزنامه قدس روز شنبه  -



 

 

 فشاه(مزار ) جعفربن  امامزاده سید حسین
 

 

 فیاییجغراموقعیت  
یارتگاه واقع در در  خش مرکزی و در روسزتای فشزاه ودر ب کیلومتری شری شهرطبر و 10 این ز

یارتگززاهایززن  فیززاییموقعیززت جغرا  56دقیقززه عززر  شززمالی و  42و  درجززه 33در موقعیززت  ز
گرفتزه اسزت 860دقیقه طول شرقی و در ارتفاع  59درجه و  یزا قزرار  فشزاه نزام  .متری سزطح در
که نخلستان انبوه و زیبایی دارد.  می دو روستا  باشد 

  امامزادهمعرفی 
کتیبزه و هزدایا ی ایزن امزامزاده  داننزد. آنچزه از مزی ؟ع؟مردم ایشان را از احفزاد امزام بزاقر ۀعام

یارتگاهشود ساختمان  می مستفاد    از دوره  فویه وجود داشته است. ز
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 در یادکرد سروده شعرای محلی امامزاده
 ـدددددددددددیهی در  کدددددددددددا آ  سدددددددددددا رـددددددددددد  
 بارگدددددددددددداّ  ادددددددددددد  و دددددددددددد  ـراددددددددددددفوـ
 ّسدددددددددددد   یآ دددددددددددده وو ددددددددددددر صددددددددددددادج

   مر  ددددددددد  باشددددددددددهدر   دددددددددی   اددددددددد
 بن وو دددددددددددددددر صدددددددددددددددادج ـی شسدددددددددددددددین

گدددددددد یی  یددددددددا بی  ددددددددن  دددددددده مدددددددده   دددددددد  
گ دددددددددددددددزـر  ا دددددددددددددددهـن   ددددددددددددددد   گدددددددددددددددا 
  اطادددددددددده رـ  دددددددددد   دددددددددد ر  ددددددددددین باشدددددددددد 
 گدددددددددر  ددددددددده مداددددددددد د ذـ دددددددددرت باشددددددددده

 

 آـدۀ م دددددددددددد    و ـدددددددددددد   ب دددددددددددد   
   شددددددددددددق ـ ددددددددددددهر نن بدددددددددددد د پیددددددددددددهـ
 مددددددددددا  ب دددددددددددا و صددددددددددادم   دددددددددداطق
 ـو بددددددددر ـیددددددددن   ددددددددق مو ددددددددهـ باشدددددددده
  یسدددد  ّددددر  ددددب بدددده درگادددد  فیددددق

 مادددددددددددددر  ددددددددددددد  پددددددددددددد ییرـ  درگدددددددددددددا  و 
  ددددددددد ر اکدددددددددی مدادددددددددهی و   ددددددددد 
 ادددد ن  دددده ّا دددداه بددددا شسددددین باشدددد 
  ددددددددددا   و ددددددددددین آـیددددددددددرت باشدددددددددده

 

 ر باز نشسته آموزش و پرورش مشهد(محمود ایلخانی دبی)

 خدماتی  _ امکانات رفاهی
یارتگاهاین  یارتگاهکنار  باشد. در می فاقد موقوفه ز کزه آب ز را بزه اراضزی  نهزر آبزی جریزان دارد 

متزززر در ضزززلع شزززمالی  4×4غرفزززه در ابعززاد  5رسزززاند. تعزززداد  مززی تزززان نخزززلبززی رونزززپ و درخ
یارتگاه    اند. هان ایجاد نمودزایرجهت اسکان  ز

یارتگاه خدماتی این _ جدول ذیل امکانات رفاهی  :  دهد می را نشان ز
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   یرحجره زا   مسجد
   سرمازا ساتیتنس   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   قبرستان روستا    حن وحیاد

   آبسردکن   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گرمایی ساتیتنس   آب شرب
   تلفن    بری
      

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
 فشاه   ؟ع؟پرونده مزار سید حسین جعفر، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبر -
 .1385، یزد، انتشارات نیکو روش، افیای تاریخی طبرجغر، محمود، امینی -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
که بود، یعقوب، دانشدوست - ، انتشزارات سزروش، سازمان میرا  فرهنگزی، طبر شهری 

 .1369، تهران
، انتشزارات نزورعلم، جغرافیزای تزاریخی و توریسزتی طزبر، فتحیرستم و زهرا ،  ابری فر -

 .1384، همدان
 ؟ع؟امنا و مطلعان محلی امزامزاده سزید حسزین جعفزر هینتاطالعات میدانی برگرفته از  -

 در فشاه





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوازدهمفصل 
 

  شهرستان نهبندان





 

 

 

 
 
 

 ندانبآشنایی با شهرستان نه
 

 فیاییجغرااوضاع 
 درجزه 32تزا  دقیقزه 21و  درجه 30درجنوبی ترین قسمت استان درحدفا ل این شهرستان 

 دقیقزه طزول شزرقی واقززع 52و  درجزه 60تززا  دقیقزه 35و  درجزه 58عزر  شزمالی و  دقیقزه 20
تززرین شهرسززتان اسززتان  کیلومترمربززع وسززیع26094ایززن شهرسززتان بززا وسززعت  اسززت. شززده
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 نفززر 610هزززار و  55تعززداد 90سرشززماری  باشززد. جمعیززت شهرسززتان در مززی خراسززان جنززوبی
 مرکززی وشوسزف و شزهرهای نهبنزدان وهزای  بخش بزه نام 2بوده است. شهرستان نهبندان 

   دهستان دارد. 5 شوسف و
و  دقیقززه 2و درجززه  60فیززاییشززهر نهبنززدان مرکززز شهرسززتان نهبنززدان بززر روی طززول جغرا

گرفتززه  متززری از سززطح1185دقیقززه و در ارتفززاع  32درجززه و  31 فیززاییعززر  جغرا یززا قززرار  در
 باشد. می لومتریک 85لومتر و تا نقطه مرزی یک 180است. فا له نهبندان تا مرکز استان 

 خشززک در بززرهای  ودشززتهززا  همززوار بیابانهای  بخززش اعظززم ایززن شهرسززتان را سززرزمین
گیززرد. ارتفاعززات ایززن شهرسززتان در بخززش شززمالی آن واقززع شززده اسززت وکززوه سززرخ وکززوه  مززی 

 باشند.  می ازجمله قلل مرتفع آن بیدمشک وکوه بوبک
ابززانی اسززت و تززوده هززوای سززرد و قطبززی از اواخززر یآب و هززوای شهرسززتان نهبنززدان خشززک و ب

غالبزززاو ای  هترانزززیمدهزززای  ر قزززرار داده و در برخزززورد بزززا تودهیز ایزززن منطقزززه را تحزززت تزززنبییفصزززل  زززا
گاهی توده هوای جنوب شرقی می جوی را باعثهای  زشیر کز) شود  انوس هنزد یزه از اقموسزمی( 

را بزه همزراه دارد. همچنزین بادهزای ای  هدر فصزل تابسزتان رگبارهزای پراکنزد، گیزردسرچشمه می
گرد و خاک همراهیروزه س 120  باشد.  می ستان غالباو با وقوع توفان شن و 

 تاریخی ۀپیشین
ه معنزی شزهر در فارسزی بز «نزه یزا نیزه» هکزیابی نام نهبندان ایزن نظریزه وجزود دارد ریشه ۀدربار

 واقع در شزری نیزه در باشد. آبادی بندان می وآبادی است. بندان جمع بند وبه معنای زندان
ام سیستان بود. از این جهت برخی جغرافزی نویسزان عزرب قزدیم شزهر نزه کگذشته زندان ح

کززه نززه وبنززدان بززا یکززدیگرادغام شززدند ایززن  اند. هیززا نیززه را از شززهرهای سیسززتان شززمرد بعدها
یزک نزز ززه از شززهر»: نویسززد مزی تززاریخ سیسززتانام بززه نهبنززدان اشزتهار یافتنززد. در دودر های  کنک

ای اسزت و نزه و بنزدان در عزر   سیستان و در سرحد قهسزتان واقزع بزوده و امزروز هزم قصزبه
گفت احتماوو « اند. به هم کدیگر و نزدیکی برخزی مطلعزان  انزد. هاز قرن هفتم به بعد نهبنزدان 

ززه را بززه معنززای نهززادن  گذشززته وقتززی اشززرار بززه وویززت  اند. هدانسززتنک کززه در  آنهززا بززراین باورنززد 



 375/  فصل دوازدهم _ شهرستان نهبندان
 

که از این محل، زدند می قاینات دستبرد کردنزد  مزی ها حملهمردم به آن، گذشتند می زمانی 
ززه» کردنززد تززا هرآنچززه دارنززد در همززان جززا بگذارنززد. بنززابر ایززن مززی هززا را وادارو آن بززه معنززای  «نک

که آن را نه نامیدند.باشد و چ می بگذار و نهادن  ( 22: 1386، شبانی) نین بود 

 منابع
 اطالعات فرمانداری شهرستان نهبندان  -
انجمززن تززاریخ  ،عبززدالحی ،باهتمززام حبیبززی طبقززات نا ززری، منهززا  سززرا ، جوزجززانی -

 .1343، کابل، افغانستان
یخ روض، سیدمحمد برهان الدین، خاوندشاه - بزه همزت محمزدجواد ، الصزفا ةتار

 .1338، تهران، 1 ، کتاب فروشی خیام، رمشکو
، تهزران، انتشزارات اسزاطیر، ترجمه دکتزر پرویزز رجبزی، مارکوپولو در ایران، آلفونر، گابریل -

1381. 
، ین سززعادت نززوریترجمززه حسزز، رانیززل در ایززا ده هزززار میززسززفرنامه ، یسرپرسزز، کریسززا -

 .1363، چاا دوم، تهران، نایانتشارات ابن س
، جززززابززززی، چززززاا سززززنگی، بسززززتان السززززیاحه، العابززززدین بززززن اسززززکندر زیززززن، شززززیروانی -

 قمری. 1316
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید، حسین، شبانی -
 .1388، تهران، انتشارات زوار، تصحیح ملک الشعرای بهار، تاریخ سیستان  -
بنگزاه ترجمزه و ، دهبزه اهتمزام منزوچهر سزتو، اء الملزو یزاح، ن سیسزتانییملز  شزاه حسز -

 .  1383، تهران، نشرکتاب
کوشزززش محمزززد دب القلزززوب ةنزهززز، حمزززداهلل، ینزززیقزو یمسزززتوف - انتشزززارات ، یاقیر سزززیزززبزززه 

 .1381، قزوین، حدیث امروز



 

 
 سیدعلیامامزاده آقا 

 

 

  فیاییجغرامو قعیت 
یارتگززاهایززن   60 در مرکزززی شهرسززتان نهبنززدان بخززشروسززتای سززید علززی از توابززع  در محززل ز

 یارتگزاهز است. واقع شده دقیقه عر  شمالی 23و درجه  31و دقیقه طول شرقی  1و درجه 
حاشزیه  در و کیلزومتر فا زله دارد85کیلومتر وتا شهر نهبنزدان  25سید علی تا شهر سربیشه 

 باشد. می بیرجند _نهبندان بزرگراه
یرای خیزل عظیمزی همزه روزه  زذ مشهد موجب شده است تا _همجواری آن با بزرگراه زاهدان

کزززه ازایزززن مسزززیر ، گذرنزززد مزززی از زایزززران و مسزززافران باشزززد. مخصو زززا زایزززران  اکسزززتانی وافغزززانی 
کسززی در ایززن محززل سززاکن نبززود و مززی لحظززاتی درایززن محززل اطززرای طززی  کننززد. قبززل از انقززالب 

 نفر شده است.  300اخیر مهاجرت مردم باعث ایجاد روستایی با های  سال
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 امامزادهمعرفی 
داننزد. امزا از  مزی ؟ع؟طالب ابیبن  را منسوب به نوادگان حضرت علی دم محل سید علیمر

   اطالعی ندارند. ایشان در این محلآمدن و شهادت و علت  زمان
بزوده معروف به باقریزه  ایشان از یاران الحامدهلل علویاحتمال دارد که برخی براین باورند 

کرددولت علوی علیه  ایجادبرای  قهستانکه در  و زر از مبزارزات  ندخلفای عباسی خرو  
کنززده و بززه بززا یززارانش در  هجززری قمززری 400خززونین در سززال  سززرزمین تززاریخی قهسززتان پرا

مامزادگان سلطان سید بزاقر از خویشاوندان  که وی شهادت رسیدند. بنا براین احتمال دارد
گیززوک سززفلی  وسززید مززراد کالتززهمززدفون  دالحسززینسی ومززدفون در  یارتگززا در   بززودهدهززک  هز

  باشد.وسرنوشت آنان با هم یکسان 
سززیدعلی در روسززتای سززیدعلی دارای »: گویززد مززیآیززت اهلل شززیخ محمززد شززریف رازی  

 (263  ، 3  : گنجینه دانشمندان )«. باشد می بقعه وحرم
کززرده اسزتاوسززالم شزیخ ذبززیح اهلل محالتزی  ةبقز امززامزاده سزید علززی در روسززتای »: ذکززر 

گرفته  سید علی دارای حرم  ( 66  ، 2  : اختران تابناک )« است.و محل توجه زایران قرار 
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 وجود دو آرامگاه دراین محل ۀباورهای مردم دربار
کزه هزردو متزری  70در فا زلۀ در این محزل  یارتگزاهاز یکزدیگر شزاهد دو بقعزه هسزتیم  را بزه  ز
 :  شناسند. در این باره چنین باورهایی وجود دارد می اسم سید علی

یارتگاهبرخی معتقدند  .1 یارتگزاه، که در قسمت شزمال واقزع شزده ز سزید محمزد بزرادر  ز
 سیدعلی است. 

که  بعضی .2  باشزد. ایشزان مربود به تنه و دیگری مربود بزه سزر از قبور یکیبراین باورند 
که می آنها در توجیه این موضوع احتمال کزه در اختیزار بزوده  دهند  مزدفون ابتدا بزدن ایشزان 

کزار راانزد  هبرگرداند ایشزانرا جهت الحای به تنزۀ  آن، پیدا شدکه سر عدبو شده  بزرای  و ایزن 
کرددن مظلومیت انشان د  جنایزتو  از شزهادت و مظلومیزت ویای  هابزد نشزان که تزااند  هاو 

 اهلل العالم بحقایپ اومور(.) .حکام عباسی باشد
کتاب  .3  :  آمده است نهبندان دیار خورشیددر 

سزید علزی را در عزالم  سال قبل خادم مزار شمالی به نام شزیخ بهلزول150در حدود 
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یا کزه چزون قبزر ا زلی در حزدود  می بیند و از ایشان می رؤ متزری قزرار دارد 70خواهد 
کبرداری ای  هبرای آن محل بقع که او در محل مورد نظر شروع بزه خزا بسازد. روز بعد 

سززازد و بززه ایززن نحززو  مززیای  هقعززشززود و بززرای آن ب مززی کنززد بززا آبززار قبززری رو بززه رو مززی
یارتگاه ا لی از قسمت شمالی به قسمت جنوبی جاب   .شود می جا هز

 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
احزززدا  شزززده اسزززت. ایزززن اسزززتفادۀ زوار بزززاب سزززوئیت جهزززت 10و  بزززاب زایرسزززرا40تعزززداد 
آب مزورد نیزاز . ندگیر می به طور رایگان در اختیار زوار قراردارای امکانات وزم بوده و ها  واحد

کتابخانز 3شزود. تعزداد  مزی ازطریپ شبکه روسزتا تزامین  2آن حزدود  ۀنفزر خدمزه بابزت دارد. 
کتاب دارد. هزار   جلد 

کنزززار  کزززدام بزززا بهداشزززتی مردانزززه و زنانزززه های  سزززرویر زایزززر سزززرادر  و دو چشزززمه  7هزززر 
، بهداشززتی سززرویر، آشززپزخانه، کشززتارگاه، حمززام، وضززوخانۀ مردانززه و دو وضززوخانۀ زنانززه

، تززوت، هکتززار بززا درختززان عنززاب 4فروشززگاه مخززابرات وجززود دارد. فضززای سززبز آن حززدود 
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گرمایشزززی و  مزززی مجنزززون و انزززار، تزززوت، سزززرو، کزززا ، سزززنجد،  سزززته باشزززد. دارای سیسزززتم 

یارتگاهاین  باشد. می سرمایشی یادی روای ز  باشد.  می دارای دو  حن با تعداد ز
یارتگاهاتی این خدم _ جدول ذیل امکانات رفاهی   :  دهد می رانشان ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   حمام    حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   دفتر مخابرات   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
 گاز طبیعی   آب شرب

  
   تلفن    بری

   ساندویچی   نانوایی
 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع
 اطالعات پرونده مزارآقا سیدعلی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .3جلد، تابی، جابی، نابی، گنجینه دانشمندان ،محمد شریف، رازی -
 .1375، جابی، نابی، مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید ، حسین، شبانی -
 مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی -



 

 

 ؟ع؟نید الحسیس امامزاده

 
 

 یفیایجغراموقعیت  
یارتگزززاه درجزززوار روسزززتای دهزززک از توابزززع بخزززش شوسزززف شهرسزززتان  ؟ع؟نیحسزززالد یسززز ز

دقیقززه طززول  31درجززه و  59دقیقززه عززر  شززمالی و  11درجززه و  32نهبنززدان و در موقعیززت 
یا واقع است. این  1932شرقی ودر ارتفاع  یارتگزاهمتری از سطح در ی لزومتریک110در فا زله  ز
مشهد به سمت عربخانه و بزر فزراز  _ده ارتباطی زاهدانلومتری غرب جایک30شهر نهبندان و 

گردی وهک  ده است. یواقع 
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 امامزادهمعرفی 
 :  نویسد می لحسین دهکاسید شرح حال مزار در بهارستانآیتی در 

 ؟ع؟بززن امیرالمززومنین بززن العبززاس داهللعبیززبن  علززیبن  حسززین بعیززد نیسززت مززدفن
گزل یزا میزوه چیزده شزدهبزه جنیزه بزه تخفیزف نزون  ممادرش مسزما باشد.  بزه معنزی 

کبراست. علمای انسزاب تصزریح  واین اسم شایع است در عرب و فرزندش داوود ا
کزه در  کبزر در وویزت قزاین فزرود آمزده چنزان  والزد  مکزین اوسزاسکرده اندکه داوود ا

نقل فرمزوده عجزب ایزن اسزت  ؟ع؟ماجدم در ذیل اسامی اوود حضرت ابو الفضل
کزه  زاحب ایزن مززار فرزنزد بزال واسزطه حضزرت امیزر که در میان عوام شزهرت  دارد 

کززه بززه شززرف مزاوجززت آن [ اسززت. مززادرش جّنّیززه ]= پززری ؟ع؟المززومنین ای بززوده 
کزرده اسزت. گونزه خرافزات  گردیده و بی سوادی تولیزد ایزن  ، آیتزی) حضرت مشّرف 

1371 :142) 
بزه احتمزال ی خیارتب تزکو استناد به  نییا ول انساب العلوی ف مدیالجرتاب کبه استناد 
 :  ل باشدین امامزاده به شرح ذیدارد نسب ا

 ؟ع؟طالبیاببن  یعلبن  عباسالبن  داهللیعببن  یعلبن  حسین
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کززه آیتززی در  گونززه  کبززر فرزنززد ایززن بزرگواربززه  بهارسززتانهمززان  کززه داوود ا اشززاره نمززوده اسززت 
نیزز چنزین ده داوود امزامزاده داوودکالتزه مززار زهزان( و شزجره امزامزا) وویت قزاین آمزده اسزت

 «  ؟ع؟طالبیاببن  یعلبن  العباسبن  داهللیعببن  یعلبن  داوودبن حسین»: است

که سید باقر سزید  و« سزید بزاقر» مدفن در آبزادی خزالی از سزکنه، اهالی منطقه معتقدند 
و سززیدنا « سززید مززراد» و سززید مززراد مززدفن در روسززتای« سززید علززی» علززی مززدفن در روسززتای

بزا هزم نسزبت فزامیلی داشزته اندکزه در نبزردی  احتمزاوو کالته مزار دهک الحسین مدفون در 
لزیکن از زمزان آمزدن و تزاریخ جنزگ مزذکور  اند. هخونین با دشمنان اسالم به شهادت رسزید

بن  عبیززداهللبن  را فرزنززد علززی اطالعززی در دسززت نیسززت. چززون مرحززوم آیتززی سززیدنا الحسززین
رود همززۀ آنززان بززه چهززار واسززطه از  مززی تمززالاح، دانسززته اسززت ؟ع؟امیززر المززؤمنینبن  عبززاس

برسزند و شزهادت آنزان  ؟ع؟طریپ حضرت ابوالفضل عباس به حضرت امیر المؤمنین علزی
 به خراسان بوده باشد.  ؟ع؟حتی قبل از ورود حضرت امام رضا

گززر  امززا دیگززرآن باشززد احتمززال  آنچززه در شززجره نامززه انسززاب آمززده اسززت  ززحت داشززتها
کززه  400کززه در حززدود سززال  باشززندهززان و لشززکریان الحامززدهلل علززوی ااز همرهززا  این باشززد 

کردنزد و بزاوخره در قهسزتان خراسزانهجری قمری به منظور تنسزیر دولزت علزوی در   قیزام 
 اهلل اعلم.__  به شهادت رسیدند هم

 سید الحسین زیارتگاه موقوفات
 محل موقوفه مقدار موقوفه نام موقوفه
 گه سرچاه(جل) شمر آباد نیم روز آب قنات
 حسین آباد دهک سه شبانه روز آب قنات
 مزار ساقی بیرجند یک طاقه آب قنات

 

  



 385/  فصل دوازدهم _ شهرستان نهبندان
 

 یادکرد شاعران محلی
 :  این ابیات بر روی سنگ مزار سید الحسین حک شده است

 ـصدددد د  آـیددددرـ ردددد  یددددا ـددددیه ـردسددددین
 میدددددر  دددددرو  دددددییی  سدددددم پددددد ر مر  ددددد 
  وشدددددددن آ م ددددددد   ددددددد  بددددددد د   ی نـدددددددداان

     رگدددده ــدددد  ددددا مددددا  رـ بدددده م دددد  ـ دددد
گددددرد م ددددر ـر    دددده  ددددا   دددد  مددددهـر  بددددر 
 وشکدددد  ادددده بددددی بدددده ّددددر دو واددددان دـرد

 

یدن   ـی دـد   خرم    جی رـ به  یم و  
  امدد  شسدددین و بدددردر ـش دداو  ددد ر  دددین
 ـی  وضدددددد   ددددددد  ـددددددد ی  ـودددددددرـه  یدددددددیین
 بدددادـ مددددم صدددادج   یددد  مدددیین  دددین
گر  ددددار شددددرال و شددددین  ّددددر دشددددان  دددد  بدددداد 

 بده  کدف ین نن  س     رـ ب د مد   شیهر
 

یارتگاهدر محل  که مردم با مهر نماز به آن تف ز گزر مهزر ، زننزد مزی لنسنگ سیاهی وجود دارد  ا
گرنه خیر نیست.  (306: 1386 ، شبانی) چسبید تفنل خیر است و 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
 اسزت.گردیزده  زایرسزرا احزدا  24تعزداد ، ساخته شزده زیارتگاهعالوه بر فضاهایی که در دو طرف 

کزه تحزت  سزال زیارتگزاهایزن باشزد.  یشتارگاه وفروشزگاه مزکوی بهداشتهای  ردارای سروی هاسزت 
 باشد. می شهرستان نهبندان و امور خیریه اداره اوقاف پوشش

یارتگاه را نشان _جدول ذیل امکانات رفاهی   :  دهد می خدماتی این ز
 ردندا دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد
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 ردندا دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
اه انتشززارات دانشززگ، نززاتیخ و تززراجم رجززال قایبهارسززتان در تززار، نیمحمززد حسزز، یتززیآ -

 .1371، مشهد یفردوس
 اطالعات پرونده مزارسید الحسین موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1375 ،،جابی، نایب مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید، حسین، شبانی -
کارشناسان اداره میرا  فرهنگی - گردشگری شهرستان نهبنزدان ، گزارش   نایع دستی و 

 جهت ببت ساختمان مزار سید الحسین در فهرست آبار ملی 
 محلی مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان -



 

 

 مریم بی  بی زیارتگاه
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه در محل روستای افضزل موقعیزت  د بخزش شوسزف شهرسزتان نهبنزدان و درآبزااین ز

کیلزومتری شزری  30دقیقزه طزول شزرقی  14درجزه و  60دقیقه عزر  شزمالی و  51و درجه  31
کوهستانی قرار دارد.   شوسف در یک منطقه 

 زیارتگاهشرح حال 
کزاظمبی  بیه مردم ایشان را عام ینزب  ؟ع؟و خزواهر امزام رضزا ؟ع؟مریم خاتون دختر امزام  و ز

کاهی یارتگزاه بزدین نحزو مزی خاتون مزار  گذشزته محزل قبزری در  داننزد. پیزدایش ز کزه از  بزود 
کسی از  زاحب قبزر اطزالع نداشزت. تزا اینکزه یزک نفزر  زاحب قبزر  کوه قرار داشت اما   ای 

شزود.  مزیبزرای آن قبزر ای  هبیند و از طرف او منمور ساختن بقعز می بی مریم( را در خواب بی)
سنگی هنوز هم در محزل  دهد. این ستون می محل قبر را به آدرس یک ستون سنگی نشانی

 مذکور مشهود است. 
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  خدماتی _امکانات رفاهی 
یارتگاه دارای  کزه  مزی زایرسزرا 8این ز چزوب  و سزقف آنهزا را بزا، تزای آنهزا را بزا سزنگ 4باشزد 

   اند. هتای آن با آجر و تیرآهن ساخت 4 واند  هپوشاند
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات موجود در این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   نگیمجتمع فره   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   ویر بهداشتیسر   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع
 اطالعات پرونده بقعه بی بی مریم موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یقدس رضوآستان 
 .1375، جابی، نابی، مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیار خورشید، حسین، شبانی -
 مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی -



 

 

  ؟ع؟حضرت ابوالفضلمقدس مسجد 
 

 

 فیاییجغراموقعیت 
کززویری در جززوار روسززتای  زاهزدان در بیابززانی خشززک و _ جززاده نهبنززدان 10 کیلززومتر در ایزن مسززجد

 چنززد سززاعت سززفر باشززد تززا  ززر از مززی خونیززک  ززایین محلززی بززرای اسززتراحت مسززافران خسززته
 این مکان بیاسایند و به راز و نیاز با پرودگار خویش بپردازند.  کویر دقایقی را در در

 ؟ع؟ابوالفضل پیدایش مسجد
ای در سزززززاختن آن هزززززیو ارادهباشزززززدکه بزززززانی آن  مزززززی ایزززززن مسزززززجد از جملزززززه مسزززززاجدی

که نداشته یتی  چگزونگی  نمایزد. مزی یابد اقزدام بزه سزاخت آن می است بلکه بر اساس منمور
 : کند می گونه بیان ماجرا را حا  موسی رافت خودش این
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رآن خوابیزدم در عزالم یک شزب بعزد از نمزاز شزب و خوانزدن دعزا و قز1360در سال 
 ؟ع؟ مسززجد حضززرت ابوالفضززلی نززونکن محززل یه در همززکززردم کززا مشززاهده یززرؤ

ز وجزود یزنی کنار آن جاده خاکبا با سقف بلند ساخته شده است ودر یزی مسجد
ن یبزوده اسزت( همچنزی ککزه در آن زمزان خزای نزونکاشاره به جاده آسفالته ) دارد.

گفتمدم. با خودید می را همی میآب انبار قد نجا ساخته شده ین مسجد چرا ایا، م 
ار یبسزهزای  بزا و جالزب بزا فرشیه بزه طزرز زکدم یاست؟ بعد داخل مسجد رفتم ود

ی متزیبزا و قیزهزای  ن فرشیزه اکفرش شده است. در ذهنم آمد ی متیخوش نما وق
ی دم از داخل محراب مسجد شخصین موقع دیاست؟ در همی سانکاهدایی چه 

د یه شززاکززبززه ذهززنم آمززد ، بززت بززودیهار بزرگززوار و بایه بسززکززمززد و زاهززد جلززو آی نززوران
ردن را هززم کززشززان جززرات سززؤال بززتیبززه خززاطر هی باشززند ولزز؟ع؟حضززرت خضر

گفت مسزجد ی بزراهزا  ن فرشیخواهم از ا می: گفتم ی؟چرا ناراحت: نداشتم. به من 
گفززت ناراحززت نبززاشی بخززرم ولزز ی سززتانک ای روفرشزز کیززتززوانی  مززی، پززول نززدارم. 

دم و آوردم وآن شخ  بزه مزن یخری ستانک ای روفرش کیرفتم ، بله: فتمگ ی؟بخر
گفت از شما قبول اسزت، من هم انداختم، منبر بیندازی گفت آن را رو ، بعد به من 
گفتنزد خزانواده شززدم. ردایزاز خزواب ب کزه  ززحبت از ی دیزچزه خززوابی د: ام بزه مززن 

گفززتم اردم. بززا خززوکززف یززشززان تعری. خززواب را برای؟ردکزز مززی مسززجد وفززرش نجززا ید 
گفزتم بزه خزاطر قزرآن و نمزاز 40زاهدان است و تا آنجا ه کزاسزت ی فرسخ راه است. 

 ززر از چنززد شززب دوبززاره همززان  نززدادم.ی تززیبززه آن اهمی لززیشززب خوانززدم و خید
رفززتم ، اهگززل بززودکز یززرون مسززجد نیززه بکززدم یززمسززجد را در همززان محززل خززواب د

ی ه روکزمسزجد وجزود دارد  نارکبا یلوح بزرگ سنگی و ز کیدم ید، مسجد کینزد
بت یهو بای ه همان شخ  نورانکدم ین دین بیدر هم .ات قران نوشته استیآن آ
گفززت ایززه دفعززه قبززل او را در خززواب دکزز ی ن سززنگ را بززاویززده بززودم آمززد و بززه مززن 

فززتم و یبزود ب کیزنزدی نم ولززکزه آن سززنگ را نصزب کزن. مززن رفزتم کزمسزجد نصزب 
گر بکدم یترس گزر روی ند. از طرفزکبشزی متیسنگ ق ن است آنکفتم ممیه ا ی هزم ا
گفزتن یدر ا ند.کش می من رای حتما  اها، فتدیمن بی  اها ا یزن موقع من شزروع بزه 
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گفزتن ک ؟ع؟ابوالفضل ردم کزنگزاه ، افتزادم ؟ع؟ا ابالفضزلیزردم و  ر از چنزد مرتبزه 
لزوح سزنگی های  بزه نوشزته ز سزالم اسزت.یزم سالم است و سزنگ لزوح نیدم  اهاید

نزار مسزجد دو کدم یبعد د« همیدیداهلل فوی ای» دم نوشته شده استید، مردکدقت 
 زورت شزان را هزم پوشزانده بودنزد ، دار شزدندیزو باحجاب خوابند و بی زن چادر

گفتنززدیززد نمززی ومززن  ززورت شززان را ان نصززب یززمززن جر ی؟چززرا نززاراحت، دم. بززه مززن 
گفززتن م. آن دو زن ردکززف یززایشززان تعری را بززرا« ؟ع؟ا ابالفضززلیزز» سززنگ و افتززادن و 

و ، دیززبگذار ؟ع؟ن مسززجد را ابوالفضززلیززه اسززم اکزز ززر چززه خززوب اسززت : گفتنززد
یزد و دوبزاره بینجا بودیگفتند ما از قبل منمور مواظبت از ا اییزد. یم. اون هم شما برو

ار را کزبزاز هزم جزرات شزروع بزه ی دار شزدم ولزیزم. از خزواب بینجا هستیما مواظب ا
 نداشتم.

گفتنززد جززا ردم.کززف یززاز دوسززتان واقززوام تعرچنززد نفززر ی خززوابم را بززرا ار یبسززی همززه 
چون از طرف نهبندان اول لزوت و از طزرف زاهزدان آخزر لزوت اسزت و ، استی خوب

ه کزر بزودم کزن فیزوجزود نزدارد. مزن چنزد روز در ای و مسزجدیر هزین مسزیزدر طول ا
ه کززدم یززبزار سززوم خززواب دی ه  ززر از چنززد روز بززراکزنم کززه یززمصزالح آن را چطززور ته

ل یززتحوی ید آن نامززه را جززایززز دارم. بایززنای  هدوچرخزز در دسززت مززن اسززت وای  هنامزز
اده یزدم. از دوچرخزه پیرسزی ار بزرگزیبسزی ایزدهم. با دوچرخه به راه افتادم تزا بزه در

ن موقزع بزاز همزان شزخ  یزنم. در اکزا عبزور یزگشزتم تزا از در مزی یشدم و دنبال  لز
گفزت چزرا اقزدامده یزه در دفعزه اول ودوم در خزواب دکی بزرگوار  بزودم آمزد و بزه مزن 
گفتم ی؟نک نمی گفزتکا عبور یگردم تا از در می یدنبال  ل: من  ا یزدری بزر رو: نم. او 

رد. بعزد کزرار کزن جملزه را تیزا و نترس وتا سه مرتبه ایبزن به در ی؟گرد می دنبال پل
گفزت؟یزه بزه درکز ؟ع؟حضزرت نزوح ی؟دانز نمزی مگر شزما قزرآن: گفت مزن  ا زد چزه 
گفتکت کحری وقت، گفتم ر  رد  ُم اهلُل َ مم گ َما َو ى  ُبسم رم ی بزرای عنزی، (41 :هزود) َما ى   ا
جرکززحر رسززی هززا و بززراى  ت بسززم اهلل مر کززردم هاى  توقززف مس ه رفززتم کززی مقززدار .و حرکززت 

ی بعد از مدت، روم می خ زده راهیی ایدری خ زده است ومن رویا یه درکمتوجه شدم 
آن شزخ  بزرگزوار آمزد و بزه مزن  و، راه مزن شزدداشت همی الهکه کنفر  کی، دمید
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گرفززت و آن یززم دریدیززم دیه رفتززکززی مقززدار، ن هززم همززراه توسززتیززا: گفززت ا مززو  
گفززتم، میغززری بشززو هکززد یه همززراه مززن بززود ترسززکززشززخ   نتززرس. چنززد : مززن بززه او 

م و آن شزخ  بزرگزوار هزم آمزد. در آن موقزع از دهزانم یرون آمزدیزا بیزلحظه بعد از در
آن شزخ  بزرگزوار در  ست؟یر چگیدها  نیا: دم وگفتمیمن ترس، آمد باوی یزهایچ

گفت ن و کزرسزد وشزما اقزدام  مزی ه بزه شزماکزآن مسجد است ۀنیهزها  نیا: جواب 
 ه مززن در خززوا بکززی از جمالتزز نیززز ام شززدم و خززانواده ردایززنتززرس. مززن از خززواب ب

گفزتمید گفتم متوجه خواب من شدند. می : گزر مصزمم بزه سزاخت مسزجد شزدم و 
بززه نززام مسززجد حضززرت ی ینم. در ابتززدا رفززتم وسززفارش تززابلوکززد اطاعززت امززر یززبا

که در خواب دیده بزودم ببکبعد آمدم نهبندان تا م را دادم. ؟ع؟ابوالفضل  نم.یزانی 
 وسزر هزم موجزود اسزت.ی میشده است و آب انبار قزدی وبک که جاده خاکدم ید
گزر پزل یدی ت و جاهااسی ن  اف و همواریمسجد زمی نونکنها فقر در محل یا

شزند وبزا کن را خزر بیه دور آن زمزکزتور آوردم کترا کیاست. رفتم و از داخل روستا 
گفتم اکا رار راننده ترا خزر  ؟ع؟نجا را به نام مسزجد حضزرت ابوالفضزلیتور به او 

گفتزکحفزر ی هم آوردم تا در آن محل چزاهی مقّن  کیش. کب مزردم  ۀنزد و بزر خزالف 
دن آن را به من دادند. مزن هزم بزه همزراه خزانواده و یب رس ر از یک هفته خبر به آ

سزر  نزاه در آن  کیزاز زاهزدان آمزدم وی مانیسز کن بلزویماش کیر خوارم با یفرزند ش
را بزه جزان و ی الت فراوانزکدم و مشیشکی سال آنجا رنج وسخت 16محل ساختم و 

  من به بار نشست. سال زحمت 16 ۀدم باوخره بمریدل خر
متر از سه مزاه  زر از نصزب کو ی سالگ 80در سن  1383فت در سال اری وسمرحوم حا  م
 کیزان رسزاند و دعزوت حزپ را لبیزش را بزه  ایت خزویزمورنم «همیدیزداهلل فزوی ایز» سنگ لوح

گرفت و به و  ؟ع؟ش حضرت ابوالفضلیگفت و در جوار ارباب خو وی را ت خزودش یآرام 
، شزبانی) .بزادی ن رحمزت الهزیو قزر روحزش شزادند. سزپرد کبه خزا ؟ع؟ابوالفضلدر مسجد 

1386 :286 _ 289) 
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  خدماتی _امکانات رفاهی 
کزه مزی زایرسزرا 7در حال حاضردارای  یزخ و حمزام بزه  زورت رایگزان در ، آب جزوش، باشزد 

امنزا  هیزنتنفزر نیزروی مزوقتی دارد.  3نفر نیروی بابزت و  5دهد. تعداد  می اختیار زایران قرار
کززار کشززی حسززین آبززاد مززی بززه  ززورت افتخززاری  دو ، کننززد. آب مززورد نیززازاز طریززپ آب لولززه 

کتورتوسززر تززانکر حمززل حلقززه چززاه ، شززود. دارای سیسززتم  ززوتی مززی ودر  ززورت نیززاز باترا
کامپیوتر با دفتزر نگهبزانی و دفتزر  باشزد. ایزن مسزجد بعزد از سزاختن  مزی امنزا هیزنتسیستم 

گزذار شزد هکتزار فضزای سزبز دارد و  4. حزدود تماماو به اداره اوقزاف و امزور خیریزه نهبنزدان وا
یتزززون گزززل و چمزززن فضزززای مناسزززبی را بزززرای ،  سزززته، عنزززاب، درختزززان ز گزززز و  کتوس و  کزززا

کولرهزا و هزوا سزازها  گرمایشزی و سرمایشزی آن بزا  استراحت زّوار فراهم نمزوده اسزت. سیسزتم 
 شود.  می انجام

کلیها   ارکینگ اتوبوس شزده و تعزداد  وسایر نقلیه در قسمت شمالی مسزجد ایجزاد ۀو 
دهزد. دو  مزی هزا قزراربه طور شبانه روزی خزدمات مزورد نیزاز مسزافران را در اختیزار آن مغازه 9

طزرح  باشد. می چشمه و دو وضوخانه مردانه و زنانه 40واحد دستشویی مردانه و زنانه دارای 
ه همچزون توسزع گزرفتن امکانزاتی نظر در با هکتار24زمینی به مساحت  در این مسجدجامع 

، آشزززپزخانه، نزززانوایی، هزززافروشزززگاه، آمفزززی تئزززاتر، درمانگزززاه، کتابخانزززه، زایرسزززرا، مسزززجد
کودکان خواهد بود. ، فضاهای اقامتی و تفریحی، تعمیرگاه اتوموبیل، کشتارگاه  فضای بازی 

 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   حمام   محراب
   رستوران شخصی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   ناام هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
کتور وسیله نقلیه   آب شرب   تویوتا _ ترا
   تلفن    بری

گازوئیل  رایگان  آبجوش و یخ      مر بنزین و 
 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
موجزززود در اداره اوقزززاف و امزززور خیریزززه  ؟ع؟طالعزززات پرونزززده مسزززجد مقزززدس ابوالفضزززلا -

 شهرستان نهبندان
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1375، جابی، نابی، مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید، حسین، شبانی -
 مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی -



 

 

 ملک چاهرویی زیارتگاه

 

 فیاییجغراموقعیت 
یارتگززاه ملززک چززاه کززوه  چهززار حلقززه چززاه دامززداری و متززری جنززوب 200در  روییز در دامنززۀ 
 19و درجزه  59این آبادی از توابزع دهسزتان نزه شهرسزتان نهبنزدان در  .نسبتاو بلندی قراردارد
کیلززومتری جنززوب غربززی  72در  و دقیقززۀ عززر  شززمالی 11و درجززه  31و دقیقززه طززول شززرقی 

 در ایززام بهززار و و باشززد مززی خززالی از سززکنهآبززادی ملززک چززاهرویی  قززراردارد. شززهر نهبنززدان
 پردازند.  می وبه دامداری زنند می چادر سیاه آنجاتابستان دامداران در 

 زیارتگاهمعرفی 
کنون در جزایی از ایشزان  ا ل و نسب و علزت آمزدن او بزه ایزن منطقزه مشزخ  نیسزت وتزا

کزرده بزا  1316یاد نشده است. در سال  گابریزل از ایزن دیزار عبزور  که آلفزونر  هجری شمسی 
کسززی اطززالع درسززتی اظهززار گابریززل نمززی پززرس و جززو از مززردم آن زمززان هززم  از ایشززان بززه  کنززد. 

کتابنامه نهبنزدان می عنوان یک شخصیت مذهبی یاد ابزر سزحابی در فرمانزداری ، کند. در 
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یزززش و ای  هقزززرن نهزززم عزززد در»: نویسزززد مزززی 46شمسزززی    1379سزززال  نهبنزززدان بزززه از دراو
 ززوفیان بززه حاشززیه دشززت لززوت و منطقززه خبززی  راه یافتندکززه از جملززه پیززر چززاهرویی در 

 (1379، نامه نهبندان، یسبحان) شری ده سلم است.

 خدماتی  _امکانات رفاهی 
یارتگاه شزد و هزم  مزی . آب مورد نیاز بقعه از طریپ چاه تزامینباشد می زایرسرا 11دارای  این ز

کنززون بززه علززت خشکسززالی آب مصززرفی بززا تززانکر کززوه تزز ا  میننو از طریززپ حززو  انبززار  ززایین 
کنزون  تنها فضای سبز این محزل 1383سال از شود. تا قبل  می گزز و تزا  بزود و هزم ا درختزان 

کا   بید به آن اضافه شده است.  ونخل خرما، درختان 
یارتگاه را نشان  :  دهد می جدول ذیل امکانات این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه

   مجتمع فرهنگی   انایو
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

 اطالعات پرونده ملک چاهرویی موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
ات انتشززار، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1375، جابی، نابی، مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید، حسین، شبانی -
، تهزران، انتشزارات اسزاطیر، ترجمه دکتزر پرویزز رجبزی، مارکوپولو در ایران، آلفونر، گابریل -

1381. 
 امنای آرامگاه و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -



 

 

 آرامگاه شیی احمد 

 

  فیاییجغراموقعیت 
در  شهرسزززتان نهبنزززدان شوسزززفاز توابزززع بخزززش  شزززیخ احمزززد در روسزززتای دهزززکآرامگزززاه 
و ارتفززاع دقیقززه عززر  شززمالی  11درجززه و  32طززول شززرقی و  دقیقززه 31درجززه و  59موقعیززت 

یا واقع اسزت و 1925 کیلزومتر  110از سزمت مغزرب تزا شزهر نهبنزدان حزدود  متری از سطح در
 فا له دارد. 

 معرفی شیخ احمد
ایشززان  براینباشززد. بنززا مززی مرشززد، رئززیر طایفززه، مززرد بزززرگ و دانشززمند کلمززۀ شززیخ بززه معنززای

آرامگززاهی بززرای او  فززردی عابززد و عززارف بززوده و بززدین سززبب مریززدانش بعززد از فززوت او احتمززاوو 
از خادمزززززان نززززززد امزززززامزاده سیدالحسزززززین باشزززززدکه در نزدیکزززززی هزززززم  احتمزززززاوو  و اند. هسزززززاخت
 اند. شده مدفون
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  خدماتی _امکانات رفاهی 
 :  دهد جدول ذیل امکانات رفاهی _ خدماتی این مزار را نشان می

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   باران   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   سرویر بهداشتی   وضو خانه   آشپزخانه   کشتارگاه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
 اطالعات پرونده شیخ احمد دهک موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز یل ززا  -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1375، جابی، نابی ،،مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 امنای و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -



 

 

  ؟ع؟ی مرتضی علیمجتمع فرهنگی مذهب
 

 

  فیاییجغراموقعیت 
یارتگاه در جوار  شزهر  کیلزومتری 25بخزش مرکززی در فا زله  از توابزعهمهنزگ  روستایاین ز

کوهسزتانی بزر فزراز تپز 2نهبندان و در  یارتگاه در یک منطقزه  ای  هکیلومتری جنوب روستای ز
   شزمالی و ارتفزاعدقیقه عزر 41و درجه  31دقیقه طول شرقی و  53درجه و  59 موقعیتدر

یا واقع است.ا متری1800    ز سطح در

 زیارتگاهمعرفی 
یارتگاه را به عنوان قدمگاه امام علی کزه آن  می ؟ع؟مردم محل این ز شناسند و بر این باورنزد 

گذر از این منطقه جهت اقامه نماز در این مکزان توقزف کنزد و چزون  مزی حضرت در هنگام 
که امزروز  می زند و آب جاری یم آب نبوده با شمشیر خود به  خره کوه آنجا  شود و در  ایین 

بززا  ؟ع؟خوانززد. بنززا بززراین انتسززاب ایززن محززل بززه امززام علززی مززی ایشززان نمززاز، ضززریح قززرار دارد
یشزه تزاریخی داشزته باشزد.  نمیاند  ه ا ننهاد این خطهبه توجه به اینکه آن امام همام  توانزد ر
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کززه مززردم  آن  بززهبززرای اظهززار محبززت قلبززی خززود ن دارنززد خا ززی بززه ایشززاارادت امززا از آنجززا 
که به چنین  حضرت   اند. هشدل ئآباری قااست 

 خدماتی _ امکانات رفاهی
یارتگززاهدر سززمت شززرقی  ر سززاخته شززده ای بززه عنززوان زایززر سززرا توسززر افززراد خّیززتززا 40تعززداد ز

آجزر  رآهن وبزا تیز یتعزداد هزا  یتاایزن ا گیزرد.ار قرارمزی کزه بزه طزور رایگزان در اختیزار زّو است 
گنبدی گرفته ب باشند و می وسیمان و برخی به  ورت  کنار هم قرار     اند. هطور نا منظم 

گردیزده چهار چشمه  کنار زایر سراها احزدا   کزه دارایسرویر بهداشتی در  آب  اسزت 
یارتگاهو ها  ایتباشند. در حد فا ل ا می کشیلوله  کوه جاری اسزت و  ز چند چشمه آب از 

که منظرۀ زیبزا کاشته شها  وت نیز در این حد فا ل ودر مسیر چشمهچند درخت بید وت ده 
یارتگزاهبه وجود آورده است. در انبار و جالبی  ظزروف و وسزایل آشزپزی وجزود دارد  یمقزدار ز

یارتگزاه ای تزد.  زندوی نزذورات در اگیزر می در اختیار زّوار قرارکه  کزه در آمزد ز نصزب اسزت 
 . شود می یارتگاهزضروری های  ساونۀ آن  رف هزینه

 :  دهد می خدماتی را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی
 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
    ندوی قر  الحسنه   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

   یگاه مقاومت بسیج ا   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   گنبد
 امنا هینتدفتر    گلدسته
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 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ

 منابع
 اطالعات پرونده قدمگاه همند موجود در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نهبندان -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -

 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو
 .1375، جابی، نابی، زارات شهرستان نهبندانم، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیارخورشید، حسین، شبانی -
 امنای قدمگاه و مطلعان محلی هینتمطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با اعضای  -



 

 

 علی موسی  آرامگاه شیی 

 

  فیاییجغراموقعیت  
 .در جزوار میزدان  زاحب الزمزان قزرار دارد شزهر نهبنزدان ریشزشیخ علی موسزی در  آرامگاه

دقیقزه عزر  شزمالی  32و  درجزه 31دقیقۀ طول شزرقی و 2و درجه  60 موقعیت در این بقعه
یا واقع است1185 ارتفاع در و  .متری از سطح در

  معرفی شیخ علی موسی
کزاظم برخی همچون مزاربان بزراین  مزه مزردمرسزاند. عا مزی ؟ع؟نسب ایشان را به امام موسی 

کززه کسززتان بززه ایززن  باورنززد  کشززور  ا کززه از  بززه نشززر  و آمززد محززلوی از علمززای پرهیزگززاری بززوده 
مریزدان ، مردم بزوده چون مورد اعتماد و عالقه می و ارشاد مردم اشتغال داشته وحقایپ اسال

گلی ساخت او  ر از مرگش یارتشهای  و شباند  هبنای  کنزون نمزاز می جمعه به ز  روند. هم ا
 شود. می جماعت به طور مرتب در این محل برگزار
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  خدماتی _امکانات رفاهی 
باشززد.  مززی چشززمه دستشززویی 4شززود و دارای  مززی میننآب مززورد نیززاز از شززبکه آب شززهری تزز

 گرمایشی و سرمایشی مناسبی دارد.  ساتیتنسسیستم  وتی و 
یارتگاه را نشان _ جدول ذیل امکانات رفاهی    :دهد می خدماتی این ز

 ندارد دارد/ توضیحات امکانات ندارد دارد/ توضیحات امکانات
   انبار   حرم
   زایر سرا   مسجد
   آبسردکن   حسینیه
   مجتمع فرهنگی   ایوان
   سالن اجتماعات   روای

    ایگاه مقاومت بسیج   شبستان
   گلزار شهدا    حن وحیاد

   خانه عالم   سردر
   منزل خادم   بدگن

   امنا هینتدفتر    گلدسته
   فروشگاه   کتابخانه
   آبدارخانه    ارکینگ
   آشپزخانه   کشتارگاه
   سرویر بهداشتی   وضو خانه
   گاز طبیعی   آب شرب
   تلفن    بری
   سیستم  وتی   

 اطالعات میدانی نگارندگان: منخذ
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 منابع

داره اوقززززاف و امززززور خیریززززه عززززات پرونززززده آرامگززززاه شززززیخ علززززی موسززززی موجززززود در ااطال -
 نهبندان شهرستان

انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، محمززد حسززن، یزدیزز ی ززا ل -
 .1367، مشهد، یآستان قدس رضو

 .1375، جابی، نابی، مزارات شهرستان نهبندان، ابراهیم، زنگنه قاسم آبادی -
 .1386، مشهد، انتشارات روزنگار، نهبندان دیا رخورشید، حسین، شبانی -
 مطالعات میدانی نگارندگان و مصاحبه با مطلعان محلی -



 

 

  پیر مقرب بقعه
 

  فیاییموقعیت جغرا
در جنزوب قبرسزتان عمزومی ودر غزرب روسزتای دوزنگزان از توابزع « پیر مقزرب» این زیارتگاه به نام

کززه تززا مرکززز دهسززتان بخززش مرکزززی شهرسززتان ن کیلززومتر و تززا جززادۀ ا ززلی  12هبنززدان واقززع اسززت 
 کیلومتر فا له دارد.  155تا شهر نهبندان حدود  کیلومتر و 40بیرجند حدود  _نهبندان

گرفته ممکزن اسزت از عرفزا و اقطزاب عابزد و  احتماوو  که عنوان مقرب هم به خود  از آنجا 
 باشد. زاهد

 منابع
 .  1371، مشهد، چاا دوم، دانشگاه فردوسی، ارستانبه، نیمحمد حس، یتیآ -
 امنای بقاع متبرکه  هینتاطالعات  -
 معمران و مطلعان محلیها،  اطالعات دهیاری -
 تابلوها و اسناد موجود در محل بقاع متبرکه ها،  کتیبه، اطالعات -
 اطالعات تابلوهای میرا  فرهنگی موجود در برخی نقاد  -
انتشززارات ، کشززور یمززذهبهززای  و مکانهززا  یفرهنززگ آباد، حسززنمحمززد ، یزدیزز ی ززا ل -

 1367، مشهد، یآستان قدس رضو
بزه اهتمزام ، انتشارات فکر بکر، دیوان اشعار، الدینمحمدبن حسام، ابن حسام، خوسفی -

 .1390، جابی، حوزه هنری خراسان جنوبی و سازمان تبلیغات اسالمی
یشزه، نجیزب اهلل، رجبزی - کززل میزرا  فرهنگزی، هزاینزام آبزاد یززابی ر  زنایع دسززتی و ، اداره 

 .1388، جابی، گردشگری خراسان جنوبی
 .1371، قم ، فرانشر، نیخ قایتار، د محسنیس، دزادهیسع -
 سنوات مختلفهای  نتایج سرشماری، مرکز آمار ایران -
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