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Abstract
The children and grandchildren of Shiite Imams are called “Imamzadeh.”
They immigrated to Iran in order to find security and social status, and over
time, their number increased. The Iranians eagerly sheltered them because of
their relation to the prophet. The social status of the Imamzadehs was not
only due to their relation to the prophet though; friendship with the prophet’s
family is the Quran’s order. Their scientific and cultural activities in Iran and
holding official positions such as Sheikh al-Islam, Niqabat, Minister,
administration of Dar al-Siyadeh, and custodian of the graves of mystics
added to their social stature. After Imamzadehs’ death or murder, the
Iranians buried them and built tombs on their graves and visited their graves.
Thus, Iranians expressed their love and affection to the prophet’s family by
constructing these sepulchers. These shrines had various social, scientific,
cultural, and economic functions on the historical idea of Shiism in preSafavid Iran. Imamzadehs are considered as a factor in spreading the Islamic
faith and friendship between the prophet’s family and Shiites. The purpose
of this article is to demonstrate Imamzadehs’ role in the historical
development of Shiism in Iran in pre-Safavid period based on architectural
works and local histories. The hypothesis of the paper is that Imamzadehs
have played an important role in the construction and enrichment of Shiite
culture in Shiraz and Yazd before the Safavid era.

Keywords: Imamzadeh, Prophet’s family, Shiism, Safavid period, Shiraz,
Yazd.
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چکيده
فرزندان و نواده گان امامان شيعه براي به دست آوردن امنيت و موقعيت اجتماعی و تبليغی به ایران
مهاجرت کردند و به مرور زمان بر تعدادشان افزوده گشت .ایرانيان آنان را به سبب انتساب به رسول
اهلل(ص) با اشتياق پناه دادند .منزلت اجتماعی امامزادهها نهتنها به دليل انتساب به آن حضرت و سفارش
قرآن به دوستی اهل بيت بود بلکه کارکرد علمی و فرهنگی آنان در ایران و در اختيار داشتن مقامات
اجتماعی مثل شيخ االسالم ،نقابت ،وزارت و دبيري ،اداره دارالسياده و متولی قبور عرفا و امامزادگان و
موقوفات آنها بر منزلت آنها افزود .ایرانيان پس از فوت یا قتل یکی از امامزادگان ،آرامگاهی بر سر
مزارشان میساختند و به زیارت آن می رفتند .ایرانيان با ساخت امامزاده و تزیين آن به اقسام هنرها،
عشق و محبت خود را نسبت به خاندان رسول اهلل(ص) ابراز کردند .این مقابر کارکردهاي اجتماعی ،علمی
و فرهنگی و اقتصادي بر انگارۀ تاریخی تشيع در ایران پيش از صفوي داشتند و عاملی براي گسترش
عقيدۀ اسالمی و دوستی اهل بيت و تشيع بودند .این مقاله برآنست تا با شيوۀ توصيفی و تحليلی متکی
بر اسناد وقفی و آثار معماري و تاریخهاي محلی ،به این سؤال پاسخ دهد که امامزادهها در انگارۀ تاریخی
شيعه در ایران پيش از صفویه در شيراز و یزد چه نقشی داشتند؟ فرضيۀ مقاله آنست که :امامزادگان در
گسترش و غناي فرهنگ تشيع در ایران پيش از صفویه در شيراز و یزد نقش مهمی داشتهاند.
واژههاي کليدي :امامزاده ،خاندان پيامبر ،تشيع ،ایران ،صفویه ،شيراز ،یزد.

 .9این مقاله حاصل فرصت مطالعاتی و سخنرانی در انستيتو ایرانشناسی آکادمی علوم اتریش میباشد .شایسته
است از همکاري و راهنمایی پروفسور فلورین شوارتز تشکر نمایم.
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 .1مقدمه
امام علی(ع) پس از حضور در کوفه ارتباط نزدیك و بسيار محبّتآميزى با ایرانيان برقرار
کرد (ابواسحاق ثقفی )911 :9011 ،این رفتار و مداراي آن حضرت با ایرانيان آنان را به
دوستی وي و خاندانش سوق میداد .هنگامی که فرزندان یا فرزندزادگان امامان شيعه به
ایران مهاجرت کردند ،ایرانيان ،آنان را به سبب انتساب به رسول اهلل(ص) و دستور قرآن
مبنی بر دوستی خاندان رسول اهلل(ص) ،با اشتياق نسبت به امامزادهها عشق و محبت
خود را با ساخت آرامگاهی با شکوه و مزین به اقسام هنرهاي ایرانی اسالمیابراز کردند و
زیارت مقبرۀ آنان را مصداق دوستی اهل بيت تلقی کردند .بناي مقبره بر روي مرقد
امامزادگان در شهرهاي گوناگون ایران به سدۀ دوم باز میگردد .دوستداران خاندان
رسول اهلل(ص) مثل حُکام و وزرا و مسلمانان خير ،به بنيان ،توسعه و تعمير این مقابر
میپرداختند و منبرها و درها ،کتيبهها ،قرآنهاي خطی را اهدا و وقف بر مقابر آنها
میکردند .سبك معماري ،تزیينات و مصالح و کتيبهها ادوار ساخت بقعه و دیدگاه واقف
را مشخص میکنند .تزیينات امامزادهها شامل آجرکاري ،گچبري ،سنگکاري،
کاشیکاري ،نقاشی ،درب و پنجره و کتيبهها میباشند .کتيبهها براي انتقال پيام و یا
ثبت و روایت وقایعی خاص و نيز نوعی اعالن همگانی ،براي نشان دادن مشخصات و نام
و نشان شخص سازندۀ بنا یا اثر هنري و یا سفارش دهندۀ آن بهکار میرفتهاند و حکم
نوعی امضا را دارند .متن و نقوش کتيبهها متأثر از اندیشههاي مذهبی با آیات قرآنی،
احادیث ،القاب ،عموماً پایۀ هندسی و تجریدي دارند و به صورت آشکار و رمزي ،به
مضامين دینی اشاره میکنند.
با بررسی سبك معماري و کتيبههاي امامزادهها روشن میگردد که سير آرام رو به
رشد مقابر امامزادهها و آثارشيعی از سدۀ دوم/هشتم تا دهم/شانزدهم زمينه را براي
حضور شعائر شيعی و گسترش تشيع در ایران فراهم کرد .روند ساخت امامزادهها در
ایران به دليل قدرتیابی سادات و نقبا از دورۀ آل بویه و کاکوئيان ،سلجوقيان ،مغوالن و
تيموریان توسعه پيدا کرد .دورۀ ایلخانان نقطهعطفی براي نهضت امامزادهسازي بود ،زیرا
غازان دستور داد در تبریز و دیگر والیات بزرگ مثل اصفهان ،شيراز و بغداد و امثالهما
دارالسياده ساخته شد تا سادات در آنجا گرد آیند .وي براي امور ایشان وجوهی
اختصاص داد (فضلاهلل همدانی9115( )9518/2 :9115 ،ه.ش) و (رشيدالدین.)911 :9101 ،
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این مقاله به نقش امامزادگان در شيراز و یزد میپردازد زیرا یزد جزو ایالت فارس به
مرکزیت شيراز بود و این ایالت کانون تحوالت دینی و مذهبی پيش از اسالم و در روزگار
ساسانيان دارالملك پادشاهان ایران و اصل ممالك آنان بود (ابنبلخی991 :9161 ،؛ مستوفی،
 )992 :9162در دورۀ اسالمی دین زرتشتی تا سدۀ چهارم هجري در فارس رسميت
داشت و آتشگاههاي گوناگون در نواحی و روستاها بهویژه مسوبان شيراز برقرار بود
(اصطخري .)916 :9168 ،در سدۀ چهارم تحت حمایت آل بویه سادات به شيراز مهاجرت
کردند .بيشتر مردم فارس تا سدۀ ششم مذهب سنت و جماعت داشتند (ابنبلخی:9161 ،
 )991در سدۀ هشتم اکثر مردم پيرو مذهب سنی شافعی و اندک حنفی و شيعه و
سادات صحيح النسب نيز حضور داشتند (مستوفی .)995 :9162 ،تغييرات آرام و تدریجی
دینی و مذهبی فارس نمونۀ مهمی براي تبيين اوضاع مذهبی ایرانيان میباشد .در این
دوره تحت حمایت خاندان حکومتگر محلی شيعی اینجو در طی 9125/125م-
9156/158م (استانلی لين پل و دیگران )001/2 :9115 ،به امامزادههاي شيراز توجه بيشتري
گردید و امامزاده هاي شيراز پایگاه تبليغات شيعی و هواداري از اهل بيت گردید و زمينۀ
رشد و گسترش تشيع در فارس فراهم گردید.
روش تحقيق :با شيوۀ توصيفی و تحليلی متکی به اسناد وقفی و آثار معماري و منابع
تاریخ محلی شيراز و یزد ،به عنوان یك انگارۀ تاریخی موردمطالعه قرار خواهد گرفت.
این به معناي تقدسزدایی و نادیده گرفتن منزلت دینی و قدسی مدفونين در این مقابر
نيست .به همين سبب در این مقاله دربارۀ نسب امامزادگان به شهرت آنان بسنده خواهد
شد .محورهاي موردمطالعه در مقاله عبارتند از:
 .9بررسی نقش و کارکرد تاریخی امامزادهها در تحول تاریخی شيعه بر اساس مدارک
تاریخی و اسناد و مدارک وقفی و معماري امامزادهها.
 .2بررسی نقش و کارکرد فرهنگی و اجتماعی امامزادهها بر روند تاریخ تشيع ایران پيش
از صفویه.
اصطالحات :کلمۀ امامزاده :در عرف تشيع مراد از امامزاده فرزندان یا فرزندزادگان ائمۀ
اطهار(ع) است .در اصطالح به مدفن و مزار متبرکه آنان و بزرگان سادات که در سراسر
شهرها و روستاهاي ایران پراکنده است ،اطالق میگردد (دایرهالمعارف تشيع.)112/2 :9115 ،
این کلمه از سدۀ ششم بهکار میرفته است ولی در سدۀ نهم رایج شده است .مقابر
امامزاداگان در فرهنگ عامۀ مردم تاثير داشته است بهگونهایی که گاه نام شهر و روستا
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از نام مقبره گرفته شده است .در فرهنگ عامۀ ایرانيان گاهی به جاي امامزاده کلمات
سيد ،سلطان (نيشابوري )229 :9115 ،شاه ،شاهسلطان ،شاهزاده به دليل اهميت خاندان
رسول اهلل(ص) مثل خاندان شاهی ایرانی ساسانی نزد ایرانيان داشت .مردم هر چيز بزرگ
و مهمتر از نظایر خود را با پيشوند شاه همراه میکردند .برخی این عنوان را به امام رضا
(شاه خراسان) و یا امامزادگانی مانند احمد بن موسی (شاهچراغ) و شاهعبدالعظيم نيز
دادهاند که بزرگی منزلت و شأن آنها را میرساند (صدر حاجسيدجوادي.)001 :9111 ،
مکان دفن امامزادهها را با عناوینی مثل آستانه ،عَتَبِه ،بقعه ،مقبره ،مقام ،مرقد و مشهد
بهکار بردهاند.
تشيع :شيعه بر«کسى که دوستدار على(ع) و خاندان او باشد ،استعمال دارد و نام
اختصاصى آنان گردیده است» (ابنمنظور .)258/1 :9011 ،شيعه به معناى «آن گروه از
دوستداران على(ع) که او را بر دیگر اصحاب پيامبر برترى دادهاند ،شيعه نام برده شدهاند»
(ابوالحسن االشعرى« .)91 :9162 ،پس از رحلت پيامبر گروهى شيعه ناميده شدند و ایشان
هواخواه على بودند که پيروى از وى را شيوۀ خود ساخته و به کس دیگر نگرویدند»
(نوبختى .)0 :9169 ،تفاوت هاي کالمی و اصول اعتقادي در تمایز ميان تشيع و تسنن نقش
فرعی دارند .تشيع تا آنجا یك مذهب بهشمار میرود که پيروانش یك رهبر معين را
میپذیرند ولی یك عقيدۀ دینی جداگانه نيست ( .)Heinz, 2004: 2شيعه فرقههاي
مختلفی دارد که معروفترین آن ،شيعيان زیدي ،اسماعيلی و اثنیعشري (دوازده امامی)
میباشند (صدر حاج سيدجوادي.)219 :9111 ،
پيشينۀ موضوع :ترسا برنهایمر (2191م) در کتاب علويها نخستين خاندان اسالم ،به
انساب و مهاجرت علویان اشاره دارد و به نقش اجتماعی و فرهنگی امامزادهها توجه
نکرده است .رسول جعفریان (9188ه.ش) در کتاب تاریخ تشيع در ایران به نقش حرم
حضرت معصومه و شاهعبدالعظيم (252ه.ق816/م) اشاره و فهرستی از امامزادهها نامبرده
است (صفحات مختلف) .کازائو موریموتو متخصص انساب در مقالۀ خود مطالعۀ مقدماتی
دربارۀ پراکندگی جغرافيایی نقابه الطالبيين و مقاله اولين نشان از سيادت صفویان در
کتب انساب صحت نسب صفویان را بررسی کرده است .مجموعه مقاالت نخستين کنگره
بينالمللی امامزادگان که در سال 9112ه.ش2191/م در دانشگاه اصفهان برگزار شد،
شامل  65مقاله در چهار جلد میباشد .مقالۀ محمدحسين رستگار به نام ،کارکرد وقف
در امامزادهگان استان فارس )129/2( ،و کتاب وقف ميراث جاویدان از همين نویسنده
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مطالبـی توصيـفی با فهرست و متن وقفنامههاي امامزادههاي شيـراز آمده است.
محمدمهدي فقيه بحرالعلوم محقق حوزۀ علميه قم در سایت الکترونيکی مزارات ایران و
جهان اسالم در مقاالت متعدد به معرفی نسب و حيات مدفونين و معرفی بقاع پرداخته
است .پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرک ایران اسالمی وابسته به سازمان اوقاف و
امور خيریه ،در برخی مقاالت شرح حال امامزادهها آمده است .با بررسی در این مقاالت
جز معرفی شخصيت امامزاده و معماري مقابر و برخی مطالب توصيفی ،تحقيقات علمی
دربارۀ نقش امامزادگان در گسترش تشيع در شيراز و یزد یافت نشد.
منابع تحقيق :براي شناخت نقش اجتماعی و فرهنگی امامزادههاي ایران پيش از صفویه
منابع و مدارک را میتوان به دستههاي زیر دستهبندي کرد.
اسناد تاريخي و وقفنامهها :مردم و برخی از بزرگان ،وزراء ،سالطين و حکام دوستدار
خاندان پيامبر از سدۀ سوم/نهم در ایران براي نشان دادن محبت به خاندان پيامبر و
محبوبيت و مشروعيت و شهرت خود و امور خير دینی و اجتماعی امالک و اموال و بناها
و اجناسی را براي حرم امامان و امامزادهها وقف میکردند .اسناد و گزارش وقفنامههاي
حرم امامزادگان حاوي اطالعات اجتماعی ،دینی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی هستند و
براي محققان بسيار ارزشمند است .این موقوفات بسيار زیادند و شامل ساخت بنا و
تزیينات ،صندوق ،ضریح و منبر ،در چوبی و رحل قرآن و هدایا و اجناس و نقدینه،
مزارع و باغـات و دکاکيـن میگردد .بررسـیها از اسناد موقوفات وقفنامۀ امامزاده؛
وقفنامۀ مقبرۀ سيد رکنالدین محمد حسينییزدي (متوفی9112/112م) در یزد به نام
رسالۀ جامع الخيرات ،این وقفنامه شامل یك مقدمه و متن شامل موقوفات بقعه در یزد،
اصفهان و کاشان و شهرهاي دیگر است؛ وقفنامه امامزاده احمد بن موسی شاهچراغ
توسط تاشی خانم (151ه9151/ه.ق) وقفنامۀ سيد محمد بن موسی بن جعفر(ع) شيراز که
سيد هدایتاهلل و فرزندش سيد عنایتاهلل دستغيب رقبات زیادي را وقف امامزاده محمد
کردهاند وقفنامۀ شاهزاده حسين شيراز مورد بررسی قرار گرفت.
تاريخهاي محلي :تاریخ محلی ،کتبی هستند از سوي دانشمندان ،مورخان ،محدثان ،و
مأموران مالی براي تاریخ یك مکان جغرافيایی مثل یك شهر ،یك ایالت ،یا یك روستا
نوشته شده است .نویسندگان این کتب خود شاهد و ناظر حوادث بوده یا با پرسشگري و
با اسناد و مدارک مطالب خود را تدوین کردهاند .در کتب تاریخ محلی یکی از مباحث
مهم گورستانها و بقعهها هستند .از جمله:
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 .9شَدّ االِزار فی حَطّ االوزار عن زُوّار المَزار نوشتۀ معينالدین ابوالقاسم جنيد
شيرازي مشهور به مزارات شيراز میباشد .این کتاب در سال 119ه.ق در هفت نوبت
دربارۀ  195نفر از مدفونين در مزارات شيراز نوشته شده است.
 .2شيرازنامه نوشتۀ زرکوب شيرازي است .این کتاب به تاریخ 151ه.ق9151/م
نوشته شده است و شامل یك مقدمه و دو اصل و یك خاتمه است و خاتمۀ کتاب در دو
فصل نوشته شده است .فصل اول شامل طبقات سادات  91نفر از خاندان پيامبر که به
شيراز آمدهاند و در آن شهر مدفون شدهاند .افضل آنها احمد بن موسی بن جعفر نام
برده شده و فصل دوم شامل تعداد هشت مزار در شيراز معرفی شده است (زرکوب
شيرازي.)215 :9151 ،

 .1آثار عجم نوشتۀ محمدنصير فرصت شيرازي متوفی 9111ه.ق9121/م ،این کتاب
در سال 9191ه.ق تأليف شده است.کتاب شامل دو بخش است .بخش اول آثار عجم
حاصل گزارش سفرها و مأموریتهاي فرصت شيرازي در تاریخ ،جغرافيا ،آثار باستانی،
رجال علم و ادب و سياست شيراز و فارس است و بخش دوم شامل ابنيه ،بقاع ،مزارات،
مدارس ،بازارها و شرح احوال برخی از عرفا و حکما و شعراي شيراز میباشد که آن را
شيرازنامه خوانده است.
 .0تاریخ یزد :نوشتۀ جعفر بن محمد بن حسن یزدي (متوفی سدۀ 1ه.ق95/م) به زبان
فارسی در ده قسم شش قسم در ادوار مختلف تاریخ و چهار قسم در اماکن و جغرافياي
شهر یزد ،در سال 9002/805م .نوشته شده است.
کتب انساب :از صدر اسالم اعراب به نسب عالقۀ فراوان داشتند .نخستين سند مکتوب
از دورۀ عمر دربارۀ اسکان قبایل در شهر کوفه میباشد .از سدۀ اول به مرور زمان تا سدۀ
سوم آثار بیشماري انسابيانی مثل هشام بن محمد کلبی (216ه.ق822/م) دربارۀ انساب
قبایل و خاندانها نگاشتند .از سدۀ سوم کتب شجرهنامه علویان به شکل مشجرات و
مسلسات مثل کتاب المعقبين من وُلد االمام اميرالمؤمنين اثر یحيی بن حسن العلوي
(متوفی 211ه.ق819/م) تدوین گردید .از جمله کتب انساب امامزادگان المجدي فی انساب
الطالبيين نوشتۀ علی بن محمد العلوي العمري (سدۀ 5ه.ق99/م) و کتاب عُمده الطالب فی
انساب آل ابیطالب نوشتۀ جمالالدین احمد بن عنبه ( 828ه.ق9025/م) هستند .این کتب
حاوي اطالعات ارزشمند از نسب و مهاجرت و تاریخ اجتماعی خاندان پيامبر میباشند.
امروزه عموماً اصطالح علوي به معناي خاندان پيامبر از نسل فاطمه حسنيان و حسينيان
میدانند .همانگونه که ترسا برنهایمر نوشته است« :حسنيان و حسينيان به طور واضح

 /191بررسي نقش و کارکرد امامزادهها در تحول تاريخي شيعه در ايران پيش از صفويه با تأکيد بر امامزادههاي شيراز و يزد

براي ظهور خاندان رسول اهلل(ص) به عنوان اولين خاندان اسالم حائز اهميت بودند .آنها
نجيبترین سلسلۀ بودند زیرا الحسن و الحسين ،به عنوان فرزندان علی و فاطمه ،از
طرف مادر و پدرشان با پيامبر ارتباط داشتند» ))Teresa Bernheimer, 2013: 2
مطالعه در مورد نقش خانوادۀ رسول اهلل(ص) در جوامع مسلمان در چندسال گذشته،
موردتوجه دانشمندان قرار گرفته است .تعدادي کنفرانس بينالمللی ،کارگاه تخصصی و
چندین تكنگاري جنبههاي مختلف این خاندان را بررسی کردهاند .انتشار شجرهنامههاي
اوليۀ طالبيان بهوسيلۀ کتابخانۀ مرعشی در قم باعث شده که این منابع مواد مهمی براي
مطالعه بر روي نسب خاندان فراهم کند (.)Teresa Bernheimer, 2013: 7
 .2بررسي امامزادهها :بر اساس اسناد و کتب تاریخ محلی و آثار معماري در این مقاله
تعداد  1امامزاده که داراي اسناد موقوفاتی و معماري پيش از صفویه در شيراز و یزد
بودند ،موردبررسی قرار گرفت .این امامزادهها به شرح زیر هستند:
 .2-1شهر شيراز

امامزاده علي بن حمزه :نسب وي را به حمزه بن موسیالکاظم میرسانند .وي به سال
221ه.ق به شيراز آمد و هيزمفروشی میکرد .پس از فوت یا به قول زرکوب شهادت
(زرکوب )918 :9151 ،در باب اصطخر شيراز مدفون گردید (العمري .)991 :9011 ،بهنوشتۀ
ابنعنبه« :قبر وي زیارتگاه بوده است» (ابنعنبه .)218 :9116 ،عضدالدّوله دیلمی
(112ه.ق181/م) به تعمير و بازسازي حرم حضرت علی بن حمزه پرداخت (عيسی بن جنيد
شيرازي116 :9160 ،؛ فقيه بحرالعلوم .)11 :9188 ،و موقوفات زیادي نيز بر آن وقف کرد.
عضدالدوله توليّت و نظارت موقوفات را براي نوادۀ خودش ابوعبداهلل بن ابوالحسن زید
االسود حسنی (زرکوب )219 :9151 ،سپرد .سپس ارشد در ارشد از نسل ایشان قرار داد
(ضامن بن شدقم .)262/9 :9118 ،پس از آن شخصی به نام ميرعلیالدّین محمّد فرزند
ميرمحمّد جعفر الحمزوي الموسوي اراضی تل دلگشا واقع در جعفرآباد حومۀ شيراز را
در سال 9101ه.ق 9610/م وقف کرد تا سهمی از درآمد آن را صرف تعميرات ،روشنایی،
تعزیهداري خامس آل عبا(ع) امام حسين نمایند (محمدحسين رستگار .)958 :112 ،در این
مقبره مزار ابوالحسن زید االسود ابیاسماعيل ابراهيم از نسل حسن مثنی و همسرش و
جعفر بن حسين از نسل زید االسود وجود دارد .وي از بزرگان کبار ائمه و سادات جهان
و در زمان عضدالدوله حکومت شرعيات و مناصب دینی بر عهده وي بود .مقبره جعفر بن
حسين نبيره زید االسود نيز در این بقعه میباشد (زرکوب.)219 :9151،
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امامزاده ابراهيم بن موسي بن جعفر :برخی نسبشناسان این مقبره را منسوب به
ابراهيم بن موسی بن ابراهيم بن امام کاظم(ع) میدانند (کمونه .)969 :9119 ،ولی تحقيقات
اخير صاحب مقبره را ابراهيم بن الحسين بن علی بن محسن بن ابراهيم بن موسی بن
ابراهيم االصغر بن امام موسی کاظم(ع) داند .وي نقابت سادات شيراز و تمام متصرفات
عضدالدوله دیلمی را در قرن چهارم هجري به عهده داشته و این منصب پس از وفات
وي در دهۀ آخر همين قرن به فرزندان او رسيده است .آنچه از گفتار نسابان مشهور
است ،سيد ابراهيم عالوه بر سيادت ،پسرعموي سيد رضی و سيد مرتضی ،نقيب النقباي
بغداد نيز بوده و به علم و تقوي ،حلم و عمل ،بزرگی و بزرگواري و کهتر خاندان موسوي
شيراز بهشمار میآمده است (پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکۀ ایران اسالمی ،مقالۀ آستانۀ
مقدس امامزاده ابراهيم شيراز).

امامزاده حسين بن موسي :وي ملقب به سيّد عالءالدین حسين منسوب به امام موسی
بن جعفر است .امير قتلغ از اهالی شيراز دستور داد گنبدي بر آن بساختند تا مردمان
آن را ببينند و زیارت کنند .بعد بقعه خراب شد و بازار شد (عيسی بن جنيد شيرازي:9160 ،
 )116پيش از صفویه «ميرزا علی نامی از مدینه به شيراز آمد و در این شهر ساکن
گردید .بقعهاي عالی بر مرقد مطهر حضرت سيدعالءالدین حسين بساخت و امالک و
بساتين بسيار بر آن وقف نمود و چون وفات یافت در کنار آن بقعه دفن گردید .توليت
موقوفات به دست پسرش ميرزا نظام الملك از وزراي صفویه بود .سلطان خليل حاکم
شيـراز در زمان شاه اسماعيـل صـفوي بقعه را مرمت و بر عمارتش افزوده است»
(فرصتالدوله شيرازي .)050 :9162 ،در وقفنامه ایـن امامزاده آمده است « :از درآمد
موقوفات شامل اراضـی محمودآباد ،مقصودآباد ،دهقانان ،رُمانك و قوامآباد سهمی براي
مدرس علوم شرعيه که در صفه شاه نشين تدریس کند و مخارج هفت نفرطلبه ،عمارت
مرقد ،مسجد ،آشپزخانه ،طهارتخانه ،حافظ و قاري قرآن ،روشنایی ،موذن ،دربان،
فراش ،طعام نوروز و عيدي و اطعام روز عاشورا صرف گردد» (محمدحسين رستگار:9112 ،
.)115
امامزاده احمد بن موسي بن جعفر :نخستينبار مقبرۀ وي از سوي اتابك ابوبکر سلغري
از اتابکان فارس در سدۀ ششم با گنبدي ساخته شد و مردم شيراز در حالت درماندگی
به زیارت آن میرفتند (زرکوب .)918 :9151 ،پس از آن تاشی خاتون مادر شاه ابواسحاق
اینجو در 100ه.ق9105/م قبّهاي عالی بر مقبره برآورد و زاویهایی براي اطعام مسافران و
مدرسهاي رفيع جنب آن ساخت و صلحا و عباد و متصوفه و گروهی از ائمه و علما عظام
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هر یکی علی قدر حالهم و مراتبهم و در آن بقعه شریفه مقرر فرموده و اکنون در مجموع
مشاهد بدین رونق مزاري معتبره معمور کسی نشان نداده (زرکوب918 :9151 ،؛ جنيد
شيرازي )211 :9128 ،و چندین قریه و مزرعه در ناحيۀ ميمند فارس را وقف شاهچراغ قرار
داد (فرصتالدوله شيرازي .)005-991 :9162 ،ابنبطوطه دربارۀ اقدامات تاشی خاتون
مینویسد:
«ازجمله مشاهد شيراز است تربت سيد اميراحمد فرزند موسی .این تربت شریف در نزد
مردم بسيار محترم و گرامی است .آن را محل استجابت دعا و توسل به سوي خدا
میدانند و به فضيلت آن مرقد مطهر تبرک میجویند .تاشی خاتون مادر شاه شيخ
ابواسحاق مدرسۀ بزرگی و زاویهاي براي این مزار ساخته که در آن براي مسافرین طعام
داده میشود و دستهایی از قاریان همواره بر سر تربت قرآن میخوانند و خاتون
شبهاي دوشنبه را از این بقعه زیارت میکند .در آن شب قضات ،فقها و سادات شيراز
در آنجا فراهم میآیند .این جمعيت چون در بقعه گرد میآیند به ختم قرآن
میپردازند ،قاریان با آهنگهاي خوش به قرائت مشغول میشوند و خوراک و ميوه و
حلوا داده میشود .پس از طعام واعظ باالي منبر میرود به پند و اندرز و ذکر حدیث
میپردازد .این مراسم بين نماز عصر و مغرب انجام میشد و تاشی خاتون از پنجرۀ
غرفهاي در طبقۀ دوم مشرف بر مسجد مراسم را مشاهده میکند» (ابن بطوطه:9116 ،
.)262/9

امامزاده سيد محمد بن موسي :نسب وي را به امام موسی بن جعفر میرسانند .با
برادرش حضرت شاهچراغ از یك مادرند .وي اهل فضل و صالح و شب زندهداري و
روزهداري بوده به شيراز آمده و از طریق حقالکتابه قرآن بسياري از بندگان آزاد فرموده،
بقعهاش مطاف و زیارتگاه و محل فيض است و بسياري از سادات و اخيار و صلحا و ابرار
در جوارش مدفوناند (فرصتالدوله شيرازي .)001-991 :9162 ،ميرزا هدایتاهلل دستغيب که
از سجالت وقفنامه برمیآید از شخصيتهاي بلندمرتبه سادات شيراز بوده ،خانه خود و
چندین خانه از اطراف خریداري کرده و آن را توسعه داده و امالک و رقباتی بر آن وقف
کرد .در متن وقفنامه واقف پس سپاس خداوند و درود بر رسول خدا(ص) و توصيف مقام
رسالت آن حضرت و وصی او و اهل بيت عصمت و طهارت با ذکر آیاتی از قرآن به انفاق
مال در راه خداوند و پاداش عظيم آن اشاره دارد .واقف آدرس محل مقبره را در محلۀ
آالن از بالکت از محالت معروف شيراز ذکر کرده و بيان میکند که طاق قِبلی را مسجد
گردانيده و وقف عموم مسلمانان کرده است .وي همچنين به ساخت مدرسۀ رفيع شامل
بيست و شش اتاق مستحکم اشاره دارد که این مجموعه را به نام دارالهدایه نامگذاري
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کرده و آن را وقف طالب فرقۀ ناجيه اثنیعشریه معروف به دوستی اهل بيت و برائت از
دشمنان دین و مدرس آن را براي تدریس علوم دینی و بيست چهار حجره را براي
سکونت طالب و یك حجره نيز براي خادم اختصاص داده است .واقف چهار باب مغازه ،و
یك باب کوکنارخانه ،قهوهخانه ،یك باب کارخانه گندمکوبی و یك آسياب و پنج مزرعه
و یك آسياب در حومۀ شيراز و پانزده مزرعه و دو آسياب در بلوک خفرک و مرودشت،
سروستان ،فسا و ابرج وقف کرده است (متن وقفنامه سيد هدایتاهلل بر آستانۀ امامزاده محمد،
محل نگهداريگنجينۀ آستانۀ شاهچراغ؛ محمدحسين رستگار ،وقف ميراث جاویدان.)921 :9112 ،

بر اساس وقفنامه سيد عنایتاهلل حسينیدستغيب فرزند سيد هدایتاهلل به تاریخ
 125ه.ق9126/م توسعۀ قسمتهايگوناگون بقعه مشتمل بر شش طاق و رواق و
قهوهخانه و چراغخانه ،فراشخانه و چهار باب اطاق فوقانی در نهایت استحکام بنا نهاد و
طاق روي ضریح مقدس را با رواق متصل به آن را مسجد گردانيد و وقف بر کافۀ اهل
ایمان و اسالم ساخت .سپس طاق قبلۀ ضریح را مجلس حفاظ و ذاکران سيدالشهداء(ع)
وقف نمودند تا در آنجا تالوت کالماهلل و تعزیهداري جناب اباعبداهلل عليه التحيه و الثنا
نمایند و ثواب آن را بر ارواح ائمۀ معصومين عليهم السالم و امامزاده واجب التعظيم و
التکریم نمایند و چهار باب اطاق فوقانی را براي طالب علوم دینيه و متولی شرعی معين
که در آنجا سکنی نمایند .واقف پس از اختصاص روستاها ،مزارع و باغات در شيراز و
بلوک کوار ،رامجرد ،برج ،فسا ،مقرر کرده از محل درآمد محصوالت زمستانی و تابستانی
و سایر موقوفات سهامی براي تعميرات بقعه ،بابت تعزیۀ جناب سيدالشهداء(ع) ،وراث،
حق التوليه ،سفرۀ طعام زوار ،ناظر ،قاریان  ،ذاکر ،موذن ،کفشدار ،فراش وسقا پرداخت
گردد (متن وقفنامه ،سيـد عنایـتاله دستغيـب ،بر آستانۀ امامزاده محمد محل نگهداري گنجيـنۀ
آستانۀ شاهچراغ؛ محمدحسين رستگار ،وقف ميراث جاویدان.)905 :9112 ،

امامزاده محمد صوراني :نسب وي را محمد بن حسن بن حسن بن حسين بن اسحاق
بن امام موسیالکاظم مشهور به ابن سَبَّأ در شيراز کشته شد و قبر او در این شهر است
(العمري.)991 :9011 ،

امامزاده اسماعيل :بهنوشتۀ حمداهلل مستوفی این مقبره منسوب به اسماعيل بن موسی
بن الکاظم(ع) در روستاي مایين مرودشت وجود داشت که موردتوجه و زیارت مردم بوده
است (مستوفی.)920 :9191 ،
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 .2-2شهر يزد

بقعۀ سيد رکنالدين :مقبره سيد رکنالدین محمد حسينی متعلق به سدۀ هشتم
ه.ق/چهاردهم است .در این بنا آیات قرآنی تزیين شده است .از جمله سورۀ اخالص به
خط کوفی و فتح تا آیۀ پنجم در گریو گنبد ،سورۀ انسان تا آیۀ  ،98دوازده ترنج که
یكدرميان آنها به خط ثلث سورۀ تين و سورۀ اخالص به خط کوفی در آنها تزیين شده
است .در شانزده مقرنس اسما جالله خداوند مثل القدره هلل ،الحکمه هلل ،در داخل چهار
گوشواره به خط کوفی آیه فسيکفيکم اهلل (بقره ،)911 ،در حاشيه هشت مثلث داخل
فيلپوشها کلمۀ الملك هلل ،در زیر گوشوارها در چهار ضلع از اول سورۀ یس تا آخر آیۀ
91تزیين شده است.
موقوفات سيد رکنالدين :وقفنامۀ این بقعه به نام رسالۀ جامع الخيرات چاپ شده
است .این رساله سند وقفنامۀ سيد رکنالدین ابوالمکارم محمد یزدي (فو112
ه.ق9112/م) و پسرش شمسالدین است .این وقفنامه در سال 112ه.ق و 111ه.ق
نگارش یافته است و نسخههاي آن به شهرهاي مرتبط مکه و مدینه و کربال فرستاده
شده است .متن شامل یك مقدمه و متن موقوفات است .اطالعات آن شامل مساجد و
مدارس و خانقاهها و رباط ها و وضعيت مذهبی یزد و اوضاع اقتصادي آن را روشن
میکند .این رساله به چگونگی ادارۀ موقوفات اشاره دارد .وي مدتی قاضیالقضات و
صدرات در دورۀ ابوسعيد داشت .در این رساله  05بنا که  21بناي آن را سيد رکنالدین
و  22بناي آن را پسرش وقف کرده بودند و شامل منازل ،مدارس ،مساجد ،قنات ،حمام،
آسياب ،بقعه ،دارالسياده ،دارالحدیث ،خانقاه ،رباط ،بيمارستان ،کتابخانه ،داروخانه و
مغازه و موارد مصرف درآمد آنها شامل سادات ،بنیفاطمه که در یزد اقامت دارند و
ساداتی که مدتی در این شهر ساکن میشوند .اوالد واقف ،خویشاوندان ،حرم کعبه و
حرم نبوي و اميرالمومنين و امام حسين(ع) و بندگان این پدر و پسر میباشد .حدود
سهام بيش از  01قنات 21 ،مغازه و اموالی در اصفهان ،تبریز ،کاشان و یکصد مزرعه در
یزد میباشد .در وقفنامه به  1مسجد 8 ،مدرسه 90 ،خانقاه و  99رباط اشاره شده که
هرکدام سهمی از موقوفات برخوردار هستند .هزینۀ درمان بيماران و همراهانشان ،داروي
بيمار و یتيم خانه و کفن و دفن مردگان اختصاص داده شده است (متن جامع الخيرات).
این وقفنامه دیدگاه تمدنی و اجتماعی سيد رکنالدین شيعی را روشن میکند.
امامزاده سيد ابوجعفر محمد :این امامزاده از نوادگان علی عریضی ،کوچکترین فرزند
امام صادق(ع) است و سلسله و نسب او ابوجعفر محمد بن علی بن عبداهلل بن احمد
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الشعرانی بن علی العریضی بن االمام جعفر صادق(ع) است .بر اساس سنگ قبر ،وي در
سال  020ه.ق9110/م در یزد از دنيا رفت .این بنا در سال  116ه.ق9115/م به وسيلۀ
خواجه اسحاق بن حسن ساروج مرمت و کاشيکاري گردید (کاتب .)950 :9151 ،سپس
امير معينالدین اشرف ساباطی آن را مرمت کرد و امير قطبالدین بن صدرالدین بر آن
گنبدي ساخت (جعفري جعفر بن محمد )950-911 :9101 ،در این مرقد عدهایی از بزرگان
سياسی و مذهبی سادات مدفون شدهاند (ایرج افشار .)218/2 :9150 ،از نسل این امامزاده
یك هزار نفر سادات صحيح النسب در یـزد هستند .ایـن مقبره در طی سدۀ نهم
چندینبار مرمت گردیده است .کانونی براي نشر تالوت قرآن و دوستی خاندان رسول
اهلل(ص) بود (کاتب.)958-951 :9151 ،
 .9بررسي تأثير امامزادهها در تغييرات فرهنگي شيراز و يزد
 .9-1مهاجرت امامزادگان به ايران :علویان از اواخر عهد اموي به ایران مهاجرت کردند.
ازجمله یحيی بن زیـد (فو 925ه.ق101/م) به خراسان آمد و عليه امویـان شورش کرد و
بهوسيلۀ نيروهاي حاکم اموي کشته شد ( .)Halm Heinz, 2004: 19شيعيان جسد وي را
در جوزجانان دفن کردند (ابوالفرج اصفهانی .)955 :9018 ،مرقد او امروز در سرپل در
افغانستان زیارتگاه میباشد .در خالفت عباسی پس از قيام حسين فخ در سال 961
ه.ق186/م علویان به ایران و شمال آفریقا مهاجرت کردند .ازجمله یحيی بن عبداهلل (فو
915ه.ق112/م) بود که به گيالن آمد و به ترویج اسالم پرداخت (ابوالفرج اصفهانی:9018 ،
 .)188والیتعهدي امام رضا(ع) در خالفت مأمون زمينۀ مساعدي براي مهاجرت بيشتر
سادات و علویان به ایران فراهم کرد و تعدادي از برادران و خواهران و عموزادگان و
صحابۀ آن حضرت از سادات حسنی و حسينی به ایران مهاجرت کردند (همان .)518 :پس
از شهادت امام رضا(ع) این امامزادگان به کوهستانها و نواحی دوردست ،ازجمله به
کوهستان دیلم و طبرستان پناه بردند و برخی بدانجا شهيد گشتند و مزار و مرقد
ایشان مشهور و معروف است (سيد ظهرالدین مرعشی.)218 :9161 ،
در دوران متوکل (فو 201ه.ق869/م) با مظالم و ستمگريهاي وي ،عدهاي از سادات و
علویان مثل عبدالعظيم حسنی (فو 252ه.ق861/م) از حجاز و عراق به مناطق دیگر از
جمله ایران مهاجرت کردند و چون ایرانيان دوستدار خاندان رسول اهلل(ص) بودند این
سادات را پناه دادند و در بزرگداشت آنان کوشيدند.
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 .9-2گسترش امامزادهها در ايران :ایرانیها به دليل دوستی و عشق به اهل بيت به
امامزادگان ارادت داشتند و در بزرگداشت آنان میکوشيدند .امامزادگان و سادات با
ازدواج با اوالد ایرانيان بهطور روزافزون بر شمارشان افزوده گردید .آنگونه که عضدالدوله
(فو 112ه.ق181/م) دختر خود را به زید االسود داد و او را نقيب قرار داد .صاحب بن عباد
(185ه.ق115/م) وزیر آل بویه دختر خود را به ازدواج ابوالحسن علی مدفون در بقعۀ
علویان درآورد (محمدمهدي قفيه بحرالعلوم ،سایت مزارات ایران و جهان اسالم .ذیل علویان همدان).
امامزاده ابراهيم از سوي عضدالدوله به نقابت سادات شيراز و تمام متصرفات دولت
دیلمی را در قرن چهارم هجري بر عهده داشت.
عشق و محبت ایرانیها به خاندان پيامبر و این ازدواجها زمينۀ تسهيل اسکان و
بهبود اوضاع زندگی سادات و افزایش آنان را در شهرهاي ایران فراهم آورد .آنگونه که
مردم و حکمرانان در شيراز و یزد پيوسته سادات را پناه میدادند و مسکن ،زمين و
امکانات زندگی در اختيار آنان قرار میدادند .در شيراز بنا بر گفتۀ ابنبطوطه عدۀ سادات
شيراز آنان که مستمري دارند از کوچك و بزرگ هزار و چهارصد و کسري است و نقيب
آنان عضدالدین حسينی نام دارد (سفرنامه .)269/9 :9116 ،سادات بهوسيلۀ نهاد نقابت،
براي اقامت و استقرار گستردۀ خود از حمایت سازمانی برخوردار شدند (موریموتو:9111 ،
.)995

 .9-9معماري و هنر آرامگاهسازي :ایرانی ها چون براي سادات احترام خاصی قائل بودند
براي فرزندان علی و حسين در ایران زیارتگاههایی به وجود آوردند ( Bertold Spuler,
 )2015: 172و براي نشاندادن دوستی خود موقوفاتی بر آن وقف میکردند .این مقابر
نماد دوستی خاندان رسول اهلل(ص) میگردید .معماران و هنرمندان ایرانی با خلوص نيّت
مقابر و آرامگاه براي امامزادگان بنيان گذاشتند و با هنرهاي گوناگون مثل معماري،
آجرکاري ،گچبري ،حجاري ،خطاطی و کتيبهنویسی ،نقاشی ،نجاري و منبتکاري،
صندوق و ضریحسازي ،فلزکاري ،آرامگاهها را تزیين کردند و بر شکوه و عظمت آنان
افزودند .سير تطور هنر آرامگاهسازي در ایران و مرمت امامزادهها در ادوار مختلف پيش
از صفویه از سوي بزرگان و حُکّام و مردم دوستدار اهل بيت روند فزایندۀ رو به رشدي را
از سدۀ چهارم/دهم تا دهم/شانزدهم نشان میدهد .در هنر معماري امامزادهها نمادهاي
شيعی در پالن ،سازه ،شکل ،تزیينات بنا خود را در ابعاد اجتماعی و تاریخی و هنري
نشان میدهد .در معماري امامزادگان هنر ایرانی به آرامی با هنر شيعی ارتباط نزدیك
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برقرار کرد و نبوغ هنرمندان ایرانی در بهبود ساخت بنا و طرح و تزیينات آثار شيعی
بسيار درهم آميخت .بهگفته تيتوس بورکهارت «دید احساسی و تفکري هنر ایرانی تا
حد زیادي وابسته به مح يط اجتماعی شيعی است که مرز بين شریعت و حال دل
(طریقت) میباشد» (بورکهارت .)00 :9165 ،بنا بر گفتۀ اتينگهاوزن «عموم مردم ،سلسلهها و
جنبشهاي با عقيدۀ غيررسمی (شيعی) براي زیارت مقابر و آرامگاههاي اعقاب علی
اهميت زیادي قائل بودند و هميشه تالش میکردند که اماکن مقدسه سنتی و کهن
ایران را اسالمی کنند و همين روند از طرف ایران به سرزمينهاي غرب اسالمی،
مخصوصاً مصر عصر فاطمی ،نيز توسعه یافت .این پدیده در ایران ریشهاي عميق و کهن
داشت (.)Ettinghausen Richard and Oleg Grabar, 1994: 110
چنين مینماید که نظریۀ اتينگهاوزن در تبدیل اماکن مقدسۀ سنتی به امامزادگان
محل تردید است زیرا انساب و اسناد و منابع وجود شخصيت تاریخی امامزادگان را تأیيد
میکند .سبك معماري متفاوت مقابر یافتهشده پيش از اسالم مثل مارليك ،سيلك و
دورۀ هخامنشيان با معماري امامزادگان در عصر اسالمی متفاوت است .چهار و نيم قرن
وقفه بهدليل مخالفت آیين زرتشتی در دفن و مقبرهسازي در طول دورۀ ساسانی نظریۀ
اتينگهاوزن را تأیيد نمیکند .همان مرقد تمامی امامان شيعۀ مشهد امام رضا(ع) تبدیل
به زیارتگاه شيعيان شد و شهر مشهد در اطراف حرم ایجاد شد و توس قدیم را تحت
الشعاع قرار داد ( .)Halm Heinz, 2004: 33بههمين شکل اطراف مرقد امامزادهها مثل
ري ،قم و شيراز محالت و بافت مسکونی نوینی شکل میگرفت.
 .9-4امامزادهها به عنوان کانون دوستي اهل بيت و قطب فرهنگي و زيارتي:

امامزادهها به سبب شرافت نسبی و امتيازات علمی و سجایاي اخالقی و عرفانی و مقامات
اجتماعی داراي منزلت اجتماعی بودند لذا از سوي مسلمانان و دوستداران آنان زیارت
میشدند .از اسناد موقوفات و گزارش ابنبطوطه و محلینویسان برمیآید ،مزار
امامزادگان شيراز و یزد به عنوان یك قطب فرهنگی و تبليغی مطرح بودند .مناسك
زیارت شامل قرائت و حفظ قرآن ،دعا ،خواندن زیارتنامه و طلب شفاعت و توسل،
مناقبخوانی در اعياد جشن و عزاداري و امام حسين(ع) در ایام عاشورا بيان مصيبتها و
رنجهاي اهل بيت ،برپایی نمازهاي جماعت ،مراسم تدریس و تعليم و سخنرانی دینی
مراسم نماز جماعت ،وعظ و خطابه و جشن اعياد و حلقههاي تعليمی و اخالقی ،قرائت و
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حفظ قرآن دارد .مثالً ابنبطوطه گزارش کرده در حرم احمد بن موسی در شيراز
خطيبی در آن سخنرانی میکرد (ابنبطوطه.)269/9 :9116 ،
بر اساس وقفنامههاي امامزادههاي شيراز زائرین به قصد استشفا و طلب حاجت از
اهل بيت و فرزندان آنان به زیارت این مشاهد میرفتند .توسل به ائمۀ معصومين و طلب
شفاعت از ایشان و زیارت مشاهد و مقابر متبرکه امامان شيعه و منسوبان آنها ،بهویژه با
تأکيد بر جنبۀ فوقطبيعی امام ،از شاخصها و ویژگیهاي مهم فرهنگ شيعه است
(مدرسی طباطبایی.)01-02 :9181 ،

ازجمله گزارش جنيد شيرازي از زیارت حرم احمد بن موسی در شيراز و سيد محّمد
برادرش یاد می کند« :زیارتگاهی پربرکت و عالیمرتبه دارد که محل وثوق و اعتماد
مردم جهت نيایش به درگاه پروردگار است .مهتران نيکوکار و راستگاران پرهيزگار آنجا
سکونت میگزینند و بر مرقد مبارکش پيمان میبندند و رجالالغيب براي نزدیکی به
خداوند متعال بر آن تربت شریف حضور مییابند» (جنيد شيرازي .)212 :9128 ،بدینسان
اگرچه سنت نبوي و سيرۀ امامان معصوم عليهمالسالم ،شاکلۀ اصلی فرهنگ زیارت را
تشکيل میدهند بخش قابلتوجهی از فرهنگ زیارت در ميان مسلمانان بهواسطۀ وجود
این مقابر و مراسم و مناسك و آداب و رسوم مذهبی و اجتماعی امامزادگان شکل گرفت
و به مرور زمان داستانهاي هيجانانگيز از کشف و کرامت و شفادادن بيماران و حل
مشکالت زائرین غنا پيدا کرد.
 .9-1نذورات در امامزادهها :زائرانی که به عشق و محبت خاندان پيامبر به زیارت مقبرۀ
امامزادگان می رفتند نذورات گوناگون مادي و معنوي میپرداختند .به گزارش ابنبطوطه
تاشی خاتون ،مادر اسحاق اینجو ،دستور داد تا در جوار مزار شاهچراغ مکانی براي اطعام
ایجاد گردد و بزرگان ،سادات و فقها و در فاصلۀ نماز عصر تا شام با خوراک و ميوه و
حلوا پذیرایی شوند (ابنبطوطه .)269/9 :9116 ،بر اساس وقفنامۀ امامزاده سيد محمد
نذورات زیادي براي اطعام زائرین اختصاص یافته بود .بر اساس وقفنامۀ سيد عالءالدین
حسين در شيراز سهمی از درآمد موقوفات اختصاص به اطعام نوروز و عيدین و روز
عاشورا داده شده بود .در مزار امامزاده محمد بن علی در یزد خواجه معينالدین در سال
 869ه.ق هر روز آش براي اطعام مساکين داده میشود (کاتب .)958 :9151 ،در اسناد
موقوفۀ سيد رکنالدین یزد ،سيد احمد و سيد محمد ،بخشی از مصارف درآمد موقوفات
را اختصاص به طعام براي مجاورین ،زائرین ،سادات ،علما ،صوفيه ،ایام عاشورا ،اعياد،
طالب ،فقرا و مساکين داده بودند.
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مجموعهاي از آداب و رسوم و شعائر زیارت در انگارۀ تاریخی امامزادگان پيش از
صفویه شکل گرفته و گسترش یافت .زیارت درحقيقت ،از روي عقيده در دل و جان و
برقراري ارتباط قلبی با خدا براي شادي روح متوفا بود .این شعائر و آداب زیارت براي
امامزاده یك مفهوم مقدس فراهم کرده است .از نظر مردمشناسی نذورات و مناسك نذر
از روي عقيده توسل به امامزادگان براي برآوردهشدن حاجات و گاهی براي کسب شهرت
موجب هویتیابی دینی و اجتماعی بود .نذورات با توجه به طبقۀ اجتماعی و جنسيت
نذرکننده موضوع بسيارمهم مردمشناسی تاریخی براي فقر زدایی بوده است .نذورات
مادي مثل موقوفات مزارع و باغات و دکاکين ،اطعام زائرین با نان و گوشت و حلوا،
قربانی کردن و نذورات معنوي مثل تالوت و حفظ و نگارش قران ،خطبه ،نماز جماعت،
دعا ،ذکر و روزه گرفتن بود.
 .9-1نقش علمي و آموزشي امامزادهها :بسياري از این امامزادگان از محدثان و
دانشمندان و مؤلفان اسالمی بودند و بهوسيلۀ آنان علوم اسالمی منتشر گردیده است.
براي نمونه شاهزید اصفهان را میتوان برشمارد .بر اساس اسناد موقوفاتی که بررسی
گردید ،بقعه برخی امامزادگان جنبه آموزشی داشتند و واقفان مدارسی در کنار مقابر
امامزادهها بنيان میگذاشتند .این مدارس نقش مهمی در تربيت طالب و علما و ترویج
معارف و علوم اسالمی و شيعی داشتند .بر اساس وقفنامۀ تاشی خاتون براي مقبرۀ
احمد بن موسی و در وقفنامۀ سيـد محمد اشاره به ساخت مدرسه شده است و در
وقفنامۀ شاهزاده حسين شيراز به حقوق مدرس علوم شرعيه و هفت نفر طلبه و در
وقفنامۀ سيد رکنالدین (فو 112ه.ق9112/م) به سه مدرسه و نه خانقاه اشاره رفته است
(رسالۀ جامع الخيرات .)11 ،در مزار امامزاده محمد بن علی در یزد خواجه احمد فراش
مدرسهایی در سال  850ه.ق بساخت (کاتب .)956 :9151 ،ازجمله مراکز علمی دارالشفاي
سيد رکنالدین در یزد در کنار مدرسه رکنيه بود (رسالۀ جامع الخيرات.)11 ،
این مدارس اسالمی و شيعی در شيراز و یزد موجب گسترش معارف اسالمی،
شيعی ،عرفانی و آموزش علوم و فرهنگ خاندان پيامبر و تشيع پيش از صفویه را در این
شهرها فراهم میکردند.
 .9-1منزلت و کارکرد اجتماعي امامزادگان :یکی از پدیدههاي مهم که علویان را
عليرغم اختالفاتشان متحد کرده است ،افزایش احساس آنها نسبت به خود به عنوان یك
نيروي اجتماعی متمایز به عنوان خانواده اول اسالم است ()Teresa Bernheimer, 2013: 2
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سادات به سبب انتساب به پيامبر و فرمان خداوند مبنی دوستی خاندان پيامبر (سوره

شوري )21 ،مورد احترام طبقات گوناگون مسلمانان بودند .وراثت و قرابت با پيامبر به
شکل منزلت اجتماعی براي سادات درآمد .عموماً امامزادهها از علما و عرفاي برجستۀ
اسالم و تشيع بودند و از موقعيت اجتماعی باالیی برخوردار بودند .آنان به هر شهري
وارد می شدند به سبب وابستگی به خاندان پيامبر مورد احترام و صاحب منزلت
اجتماعی میشدند .آنگونه که ابنبطوطه گزارش کرده است «در اردوهاي سلطان
ابوسعيد حاجبان و نقيبان پيشاپيش او حرکت میکردند (ابنبطوطه.)282/9 :9111 ،
امامزادگان مقامهايگوناگون اجتماعی پيش از صفوي بهدست آورده بودند .این مقامات
شامل نقابت ،قضاوت ،خطيبی ،محتسبی ،صدرات ،وزارت ،مدرسی مدارس ،سفارت و
توليت آستانۀ شيوخ اهل تصوف و عرفان بود .این مقامات بر موقعيت اجتماعی و
اقتصادي سادات و امامزادگان میافزود .دوستداران امامزادهها موقوفات گستردهایی براي
آنان اختصاص می دادند .مثالً امامزاده ابراهيم از سوي عضدالدوله به مقام نقابت منصوب
گردید و امامزاده حسين بن زید االسود در عصر آل بویه مناصب شرعی و دینی شيراز
علی االطالق را برعهده داشت (زرکوب.)219 :9151 ،
ایجاد دارالسياده از عهد آل بویه (001-121ه.ق9156-116/م) و در عصر غازانخان
(فو111ه.ق9110/م) بر موقعيت آنان افزود .در دورۀ آل اینجو و تيموري موجبات تحرک و
اعتبار بيشتر سادات فراهم گردید .این مقامات اجتماعی موجبات گسترش تشيع را در
شيراز و یزد پيش از صفویه فراهم میکرد .انگارۀ تاریخی روند گسترش تشيع در گزارش
ابن بطوطه و حمداهلل مستوفی به حضور شيعيان در شيراز اشاره دارد (مستوفی:9191 ،
 )996و سيد قطب الدین احمد انجوي مرکز دایرۀ سيادت و غصن شجرۀ نبوت در سال
 685ه.ق از سوي ارغون حاکم مملکت فارس گشت (زرکوب.)11 :9151 ،
 .9-1نقش اقتصادي امامزادهها :پس از مهاجرت سادات به شهرهاي مختلف ،آنان مورد
اکرام شيعيان و حُکّام و بزرگان قرار میگرفتند و اموال و زمين و خانه به آنان اختصاص
میدادند .دوستداران خاندان پيامبر با اجازۀ استفاده از بخشی از خمس براي فقراي
سادات موجب تمکن مالی آنان را فراهم میکردند .حجم وسيعی اراضی و باغات و
روستاها و آسيابها و دکاکين که در وقفنامههاي امامزاده سيد احمد ،سيد محمد و
سيد حسين شيراز و بهویژه سيد رکنالدین یزد نشان از حجم باالي فعاليت اقتصادي
موقوفات امامزادهها در ایران پيش از صفویه دارد.
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 .9-1موقوفات امامزادگان :ایرانيان به سبب دوستی خاندان پيامبر موقوفاتی بر
امامزادهها وقف میکردند .یکی از سنن دینی و اجتماعی و اقتصادي در جوامع اسالمی،
سنت وقف است .موقوفات بيانگر نيتهاي خير واقف است و میتوان آن را از کنشها و
همبستگی اجتماعی اسالمی دانست .هدف از وقف رساندن خير به دیگران و کسب
محبوبيت اجتماعی است .لذا هم عامل و نماد همبستگی دینی و اجتماعی است و هم
کارکرد اقتصادي دارد .از مصارف وقف در اماکن متبرکه میتوان به بازسازي ،تجهيز و
رونق و تهيۀ امکانات موردنياز مرقد ،طعام و حقوق کارگزاران و طالب و مدرسان اشاره
کرد .براي نمونه وقفنامههاي امامزاده سيد احمد بن موسی ،سيد محمد و سيد حسين
شيراز و بهویژه سيد رکنالدین یزد داراي موقوفات فراوانی بودهاند و اشياء قيمتی و قرآن
و کتب دینی وقف حرم آنان شده بود .براي نمونه قرآن خطی موقوفۀ تاشی خاتون است
(آل داوود ،شيخ ابواسحاق اینجو.)965/5 :9112 ،

 .4نتيجه
مطالعۀ انگارۀ تاریخی امامزادهها نشان میدهد سادات از دورۀ آل بویه داراي نفوذ
اجتماعی ،سياسی ،اقتصادي و فرهنگی در شيراز و یزد بودند .مردم و بزرگان شيعه و
سنی شيراز و یزد براي ابراز دوستی خود با اهل بيت به زیارت مقابر آنان میرفتند.
خَيّران موقوفات زیادي به قصد استشفا و برآوردهشدن حاجت خود براي تعمير و مرمت
و هزینههاي روزانۀ ادارۀ حرم امامزادگان وقف میکردند .نذورات واقفان با توجه به طبقۀ
اجتماعی و جنسيت نذرکننده موضوع بسيارمهم مردمشناسی تاریخی بهویژه تأثير
اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی داشتند .از اسناد موقوفات و گزارش سياحان و تاریخهاي
محلی برمیآید ،حرم این امامزادگان زیارتگاه مسلمانان اعم از سنی و شيعه و کانون
فعاليت اجتماعی بود .مراکز آموزشی و فرهنگی وابسته به این مقابر نتایج تعليمی و
تبليغی داشتند و مدرسان و طالب موجب گسترش علوم دینی را در شيراز و یزد فراهم
میکردند .حرم امامزادگان کانونهايگسترش تبليغات شيعی و بهوسيلۀ انواع هنرهاي
گوناگون بنيان و تزیين میگ ردید و این هنرها موجب تداوم تاریخی و تداوم فرهنگ
زیارت امامزادگان میگردید .مفاهيم زیارت و شعائر و آداب و رسوم و مناسك زیارت
امامزادگان به مرور زمان مستحکمتر شد .بههمين سبب حضور امامزادهها در صحنۀ
فرهنگ و جامعۀ شيراز و یزد موجب گسترش و تداوم فرهنگ دوستی خاندان رسول
اهلل(ص) و گرایش به تشيع پيش از صفویه گردید.
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