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 بررسی نقش امام زاده احمد بن موسی ع ) شاهچراغ (، بر پیشرفت فرهنگی شیراز

 (2)( ، مجتبی حاتمی1نویسندگان :احمد مقیمی)

 

 : چکیده

 می میان این از. است موثر جامعه اجتماعی –مسائل مختلفی در حفظ هویت و ایجاد همبستگی فرهنگی 

از مکان های هویت بخش و ارتقاء دهنده فرهنگ اسالمی  یکی عنوان به مذهبی بناهای عمده نقش به توان

اشاره نمود. بناهای امام زاده ای به عنوان یک عامل شاخص هویت شهری شناخته می شود که می توان نقش 

تاثیرگذارشان را در تثبیت هویت و فرهنگ اسالمی بیان نمود. یکی از افتخارات کشور ایران حضور پرشمار 

ن و ذریه اهل بیت پیامبر ) ع ( در آن است که ملجا و مرجع امن و مطمئنی برای مردم امامزادگان و فرزندا

مومن است. بى شک حضور امامزادگان بزرگ و واجب التکریم درکشورمان، بر عظمت و معنویت آن افزوده و 

ارگاه این سالیانه، میلیون ها نفر از هم وطنانمان را از اقصى نقاط کشور و کشورهاى همجوار به زیارت ب

بزرگواران، روانه داشته است. بناهای امام زاده ای از دیرباز سبب جذب جمعیت، تالقی افکار و توسعه فرهنگی 

بوده است. شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت ) ع (، شهری است که امامزادگان و حکیمان بزرگی در آن 

وسی) ع ( می باشد که مرقد مطهر او به عنوان یک می زیسته اند. یکی از این بزرگان، امام زاده احمد بن م

 این بر پژوهش فرضیه. باشد می مطرح شهر این در اسالمی –عنصر مهم مذهبی و هویت بخش فرهنگی 

 فرهنگی پیشرفت بر زیادی، بسیار تاثیر ،( شاهچراغ)  ع موسی بن احمد زاده امام:  که است استوار اساس،

 امام نقش بررسی هدف با مقاله، دراین. است تحلیلی –ین پژوهش، توصیفی ا بر حاکم رویکرد. دارد شیراز،

 در ،( ع)  موسی بن احمد زاده امام زائران از شیراز، فرهنگی پیشرفت بر ،( شاهچراغ)  موسی بن احمد زاده

 این نمونه حجم زائران، نفر 200 تعداد و آماری ی جامعه. است آمده عمل به سئوال ، 1392 سال تیرماه

به تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شده پرداخته است  spss پژوهش بوده اند و پس از ورود اطالعات به

استفاده گردیده است. نتایج پژوهش به مواردی اشاره دارد که در متن  Excelودرترسیم نمودارها از نرم افزار

  .مقاله، مشروحا به آن ها پرداخته شده است
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احمد بن موسی ) ع (، پیشرفت فرهنگی، همبستگی فرهنگی و اجتماعی شهروندان،  کلمات کلیدی: امام زاده

 .شیراز

 :مقدمه .1

بناهای مذهبی در بسیاری از شهرهای کشور اسالمی ایران به عنوان یک عامل شاخص هویت فرهنگی شناخته 

ی بیان نمود. بناهای امام می شود. در این راستا می توان نقش امام زاده ها را در تثبیت هویت و فرهنگ اسالم

زاده ای از دیرباز سبب جذب جمعیت و تالقی افکار و فرهنگ مردمی است که بخشی از باورهای اعتقادی و 

(. هویت شهرها فضایی برای رشد و  11، ص 1390مذهبی شان در آن تجلی پیدا می کند ) افالکیان دوست، 

ا از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم توسعه انسان می باشد، هویت و ایجاد هویت در شهره

، 1355در برنامه ریزی شهری و شهرسازی به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد ) فقیه، 

(. اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیر تحول  201ص 

ازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری بر اساس و تکامل تاریخ شهرس

(. در عرف تشیع مراد از امام  79، ص1388شواهد و مدارک علمی همواره مورد توجه بوده است ) مرادی، 

مزار زاده، فرزندان یا فرزندزادگان ائمه اطهار)ع( است و اصطالحا از باب ذکر حال و اراده محل، به مدفن و 

متبرک آنان و بزرگان سادات که در سراسر شهرها و روستاهای ایران پراکنده است، اطالق می گردد ) دائره 

(. مهاجرت سادات حسنی و حسینی به نقاط امن سرزمین های  853، ص 1369المعارف بزرگ اسالمی، 

اج بن یوسف خونخوار و شرقی اسالمی از همان صدر اسالم در حکومت جابرانه امویان و خاصه در عهد حج

ق ( که بیدادگری ها و سفاکی ها نسبت به فرزندان علی)ع( روا می  957تسلط او بر عراقین از سوی امویان ) 

داشت، آغاز شده بوده است. با توجه به اعتقادات مسلمانان و احترام ویژه آنان برای این شخصیت های بزرگوار، 

ایی هستند که از دیرباز نقش ارتقای هویت شهری و اسالمی شهروندان بناهای امام زاده ای، به عنوان مکان ه

(. شیراز مرکز استان فارس در جنوب غربی ایران است شیراز  16، ص 1388را بر عهده داشته اند ) حبیبی، 

 عتدلنسبتاً م وهوای آب شهرستان . اینفارس است و مرکز استان شده تهران واقع کیلومتری 919 در فاصله
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 عیالمی در الواح آن و نام و اعتبار بوده اهمیت دارای قدیم هایشیراز از زمان دارد. ناحیه منظم و فصولی

 در این شهر است -سعدی و حافظ  - ایران دو شاعر بزرگ . آرامگاهاست جمشید ذکر شده در تخت مکشوف

های انگور زیادی را در شهر شیراز از دوران باستان باغ است گرفته شهر جای و آرامگاه خواجو در کنار دروازه

اند. نام این باغات که یکی ها به شمال غربی این شهر منحصر شدهاست که امروزه بیشتر این باغخود جا داده

از مواهب شهر شیراز است قصردشت است که در قلب این شهرقرار داشته و در تعدیل هوای این شهر نقش 

ها در آغاز شهری با هسته میدانی که امروز ستاد نام دارد و خیابانی که زایی دارند شیراز طبق گفتهبس

قصرالدشت نام دارد، بوده و به مرور زمان توسعه یافته تا جایی که چندین روستای مجاور از جمله گلشن 

های گذشته گذرگاه راز در سدهاست از آنجا که شی)کشن( و پودنک و احمدآباد و دینکان را در خود بلعیده 

های زیادی است، محل دفن چندین و چند امام زاده از جمله شاهچراغ و آستانه و دارای بقعهزوار به مشهد بوده

 .(16، ص1387باشد) حاتمی، می

 :روش تحقیق .2

حقیق در یک تحقیق به تناسب شرایط و زمینه های مختلف، روش هایی جهت جمع آوری اطالعات و انجام ت

انتخاب خواهد شد. روش جمع آوری اطالعات در این مقاله، آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و 

میدانی خواهد بود که با رجوع به منابع اطالعاتی، توزیع پرسشنامه و مشاهدات پژوهشگر، مبانی اولیه پژوهش 

ده خواهد شد. از این رو روش شناسی در تنظیم شده و جهت آنالیز و استنتاج داده ها از روش تحلیلی استفا

 و فرهنگی معماری، های ویژگی و نظری مبانی ابتدا. بود خواهد تحلیلی –پژوهش حاضر به صورت توصیفی 

 اسالمی شهر و جامعه فرهنگی پیشرفت وجوه مهمترین از یکی عنوان به ،(ع)موسی احمدبن زاده امام هویتی

ل پرسشنامه و نظرخواهی از زائران امامزاده احمدبن موسی)ع( و تحلی و تجزیه با سپس و بررسی شیراز،

 .شهروندان شیرازی، نقش امامزاده در پیشرفت فرهنگی شیراز مورد بررسی قرار می گیرد

 :نقش امامزاده ها به عنوان مکان ارتقاء دهنده فرهنگ اسالمی در شهرها .3
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لیه اسالمی، شهرها و روستاهای ایران، تبدیل به با رواج اسالم در ایران و گسترش مذهب شیعه در قرون او

مراکزی برای زندگی و پس از مرگ امامزاده ها، مقبره هایشان به محلی برای زیارت مشتاقان تبدیل شده که 

(. با مراجعه به  63، ص1383یکی از جنبه های مهم فرهنگی در زندگی مردم به حساب می آید) منصوری، 

ان از دیر باز به عنوان شیفتگان و دلدادگان خاندان پیامبر) ص ( شناخته شده اند ، تاریخ می فهمیم که ایرانی

زیرا مردم این مرز و بوم از ابتدا از روی آگاهی و شناخت، اسالم را پذیرفتند توصیه های نبی گرامی اسالم را 

وصیت و پاسداشت حرمت در تمسک به ثقلین )قرآن و عترت(، به جان و دل پذیرفتند ایرانیان در عمل به این 

قرآن کریم و اهل بیت پیامبر بیشترین سهم را داشته و از سایر اقوام و ملت ها پیشی گرفتند ) چهرازی و 

(. از طرفی، خاندان رسول خدا )ص( به خاطر، ظلم و ستم، تعقیب و شکنجه های  7، ص1391همکاران، 

و عرضه زندگی در دیار عرب، لحظه به لحظه برای هولناکی که به آنان روا می داشتند به ستوه آمده بودند 

آنان تنگ تر می شد. از این رو به دیگر سرزمین های اسالمی پناه می آوردند که تا شاید آن جا را مامن خود 

یابند . یکی از ایـن مناطق، سرزمین ایران اسالمی است که آغوش خود را برای میهمانان شریف گشوده است 

شان پناهگاه و ملجاء مردم این سرزمین می باشد. امام زاده از نظر ادبی به معنی فرزندی از و امروز آرامگاه ای

نسل امام است و در این مورد به کسی اطالق می شود که نسبش به یکی از دوازده امام شیعه برمی گردد. با 

. ساخت مساجد در تمام وجود این در عمل، لغت امام زاده به زیارتگاه یا مقبره امام زاده اطالق می گردد

شهرهای اسالمی عمومیت دارد ولی امام زاده ها و هم چنین حسینیه ها معموالً خاص فرقه شیعه به شمار 

(. امام زاده ها در شهرها یک ناحیه 15، ص1388می آیند در شهر های سنی نشین وجود ندارند ) سلیمانی، 

ها در ایران از چنان اعتباری برخوردار بوده که در بسیاری هسته ای مهم را به وجود می آورند. وجود امام زاده 

از موارد دالیل عمده تأسیس اولیه یا توسعه بعدی شهرها به شمار می آمدند. اماکن مذهبی از جمله امام زاده 

ها، زایران خود را از شهر، پسکرانه ها یا شهر های مجاور پذیرا هستند و توریسم مذهبی را رونق می 

آن ها اغلب به مکان های اصلی برای دیدار و تجمع شهروندان  .) ( Eccles, Costa, 1996, P84دهند

و نیز زیارت تبدیل می گردند و برابری، برادری، اتحاد و وحدت را که از مهمترین شاخصه های فرهنگ اسالمی 
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کان ها و عوامل ارتقاء می باشد را تقویت می نمایند و از این حیث، امامزاده ها به عنوان یکی از مهمترین م

 .( 33، ص1391دهنده فرهنگ اسالمی در شهرها، مطرح می شوند ) حجازی، علیزاده، 

 :زندگی نامه حضرت سید میر احمدبن موسی بن جعفر)ع( .4

فرزند بزرگوار امام هفتم و  "سید السادات االعاظم "و  "شاهچراغ  "حضرت سید امیر احمد) ع ( ملقب به 

رضا )ع( است. روز و سال دقیق تولد این امامزاده بزرگوارمشخص نیست اما برخی منابع روز  برادر حضرت امام

تولد ایشان را ششم ذی القعده در مدینه منوره ذکر کرده اند. حضرت سید میراحمدبن موسی شاهچراغ)ع(، 

لیری می ستود و یکی از شخصیت های عالی مقام و پرهیزگاری بود که پدر وی همواره او را به بخشندگی و د

پس از شهادت حضرت امام موسی کاظم)ع(، مردم مدینه به خانه او رفتند و با وی بیعت کردند اما پس از آن، 

حضرت سید میر احمدبن موسی)ع( در فضائل برادرش امام رضا)ع( سخن ها گفت و همگان را بر آن داشت تا 

بیعت کنند. دوران امامت امام هشتم هم زمان با  به خدمت وی برسند و با او به عنوان هشتمین امام شیعیان

اختناق و ظلم حکومت عباسیان بویژه خلیفه وقت مامون همراه بود که در پی ظلم و ستم بسیار، زمینه های 

قیام علیه آنها با زعامت و هدایت حضرت امام رضا)ع( در راه اسالم راستین و حاکمیت الهی فراهم شده بود. 

نشاندن این مبارزات و تحکیم خالفت متزلزل عباسی تصمیم گرفت تا والیتعهدی خود را  مامون به منظور فرو

به امام رضا)ع( واگذار کند و علیرغم میل باطنی امام وی را از مدینه به طوس انتقال دهد. حضور پر برکت امام 

مامت و والیت و در خراسان سبب شد که شیعیان و محبان اهل بیت)ع( رسالت برای زیارت چهره تابناک ا

برای پیوستن به ایشان از نقاط مختلف جهان به سوی ایران حرکت کنند و حضرت سید میر احمدبن موسی)ع( 

برادر آن بزرگوار نیز از جمله کسانی بود که به همراه دو تن از برادرانش و گروه زیادی از برادرزادگان و شیعیان، 

زم خراسان شد. روزها می گذشت و مقام والیت حضرت امام رضا)ع( بالغ بر دو یا سه هزار نفر از طریق بصره عا

بیش از پیش بر مردم آشکار می شد، مامون که از این موضوع ناخرسند بود نتوانست ایشان را برتابد و حضرت 

هجری قمری به شهادت رساند اما مأمون به این امر اکتفا نکرد و از آنجایی که خبر حرکت  202را در سال 

ید میر احمدبن موسی)ع( به او رسیده بود دستور داد تا یاران و خویشان امام را به شهادت برسانند. حضرت س
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هنگامی که حضرت سید میر احمدبن موسی)ع( به نزدیکی شهر شیراز رسید و از خبر شهادت حضرت امام 

کم فارس صف کشید رضا)ع( مطلع شد. برای خون خواهی برادر با یاران خویش در مقابل سپاه قتلغ خان حا

و با شهامتی بی نظیر با آنان مبارزه کرد اگرچه در این نبرد، عده ای از امامزادگان و اصحاب حضرت سید میر 

احمدبن موسی)ع( زخمی و تعدادی نزدیک به سیصد نفر به شهادت رسیدند اما قتلغ خان شکست خورد و به 

وسی)ع( با یاران خود در پشت دروازه های شهر سمت دروازه های شیراز گریخت. حضرت سید میر احمدبن م

شیراز خیمه زدند تا بتواند با پیکاری دوباره پیروز میدان نبرد باشد قتلغ خان که در خود توان مبارزه را نمی 

دید ناجوانمردانه دستور داد تا سربازانش شب هنگام به جایگاه او حمله برند. در این نبرد نابرابر حضرت 

عانه جنگید اما دست ستم سربازی به همراه شمشیری بر فرق سر مبارک ایشان وارد آمد و شاهچراغ)ع( شجا

هجری قمری به شهادت رساند و برای همیشه سرزمین شیراز را میزبان  203ایشان را در هفدهم رجب سال 

 .(3)خود ساخت

 : مناسبت نامیدن حضرت سیدمیراحمدبن موسی)ع( به شاه چراغ ) ع ( .5

شاه چراغ)ع(، لقب با برکت سیدالسادات حضرت سید امیر احمد)ع( فرزند هفتمین نور آسمان کلمه مقدس 

امامت است و شهرت آن در نزد شیعیان به خصوص ایرانیان از ) احمدبن موسی)ع( ( افزونتر است شاه در لغت 

در فارسی شاه  به معنای اصل و خداوند و مهتر و بزرگ است. سلطان )ملک( از اسامی خدای تعالی است که

معنی شده است سالطین و حاکمان چون خود را از سایر مردمان برتر می پنداشتند، خویش را منتسب به این 

کلمه می نمودند، غافل از اینکه حقایق همیشه ثابت اند و سلطان حقیقی خداوند و اولیاء اویند. در لغتنامه 

کلمه شاه چنین معنی شده است هرچیز که در بزرگی های معتبر از جمله دهخدا، برهان قاطع، فرهنگ معین، 

و خوبی به حسب صورت و معنی از امثال خود ممتاز باشد استفاده از کلماتی مانند شاه عرب و شاه پیغمبران 

برای حضرت محمد)ص( و شاه مردان و شاه نجف برای حضرت علی)ع( و شاه کربال و شاه شهیدان برای امام 

رای حضرت امام رضا)ع در میان شیعیان فارسی زبان بسیار متداول است چراغ حسین)ع( و شاه خراسان ب

وسیله ای برای ظهور روشنی در برابر تاریکی و ظلمت است؛ بدین سبب درقرآن مجید، حضرت رسول اکرم)ص( 
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هدی و السالم علی ائمه ال» و ائمه اطهار به چراغهای فروزان تشبیه شده اند در زیارت جامعه کبیره میخوانیم 

مصابیح الدجی ( سالم بر شما پیشوایان هدایت و چراغهای فروزان تاریکی ها( و نیز به همین مناسبت است 

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه ( به درستی که حضرت اباعبدا...الحسین)ع( چراغ » که میگویند 

و شریف و چراغ روشنایی و نور و معرفت هدایت و کشتی نجات است(.شاه به معنی بزرگ و بزرگوار و نیک نژاد 

است. بنابراین شاه چراغ به معنی نورانی ترین چراغ است. در بعضی از منابع، در مورد دلیل نامگذاری احمدبن 

   :موسی) ع(، به شاهچراغ، گفته شده است که

نچه روی قبر تا زمان امیر عضدالدوله دیلمی کسی از مدفن حضرت احمد ابن موسی )ع(، اطالعی نداشت و آ

را پوشانده بود تل گلی بیش به نظر نمی رسید که در اطراف آن،خانه های متعدد ساخته و مسکن اهالی بود. 

از جمله پیرزنی در پایین آن تل، خانه ای گلی داشت و در هر شب جمعه، ثلث آخر شب می دید چراغی در 

ن است، چند شب جمعه مراقب می بود، نهایت روشنایی در باالی تل خاک می درخشد و تا طلوع صبح روش

روشنایی چراغ به همین کیفیت ادامه داشت با خود اندیشید شاید در این مکان، مقبره یکی از امامزادگان یا 

اولیاء اهلل باشد، بهتر آن است که امیر عضدالدوله را بر این امر آگاه نمایم، هنگام روز پیرزن به همین قصد به 

دیلمی رفت و کیفیت آنچه را دیده بود به عرض رسانید.امیر و حاضرین از بیانش در سرای امیر عضدالدوله 

تعجب شدند.درباریان که این موضوع را باور نکرده بودند، هر کدام به سلیقه خود چیزی بیان کردند.اما امیر 

خانه پیرزن که مردی روشن ضمیر بود و باطنی پاک و خالی از غرض داشت فرمود: اولین شب جمعه شخصا به 

می روم تا از موضوع آگاه شوم.چون شب جمعه فرا رسید شاه به خانه پیرزن آمده و دور از خدم و حشم آنجا 

خوابید و پیرزن را فرمود هر وقت چراغ روشن گردید مرا بیدار کن .چون ثلث آخر شب شد پیرزن بر حسب 

د و از شدت شعفی که به وی دست داده معمول روشنایی پرنوری قوی تر از دیگر شب های جمعه مشاهده کر

  « شاه! چراغ» بود بر بالین امیر عضدالدوله آمده و بی اختیار سه مرتبه فریاد زد: 

امیر بیدار شد و ناگهانی از خواب پریده و چشمش را متوجه سمتی نمود که پیرزن چراغ را به او نشان می داد 

گفتی عجیب بماند و چون رو به سمت چراغ بر باالی تل و چون علنا و آشکارا چشمش نور چراغ را دید در ش

برآمد اثری از چراغ ندید و چون به پایین آمد باز نور چراغ با روشنایی زیاد خود نمایی می کرد،خالصه اینکه 
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امیر شخصی را جهت کاوش در آن منطقه مامور می کند و.... مقبره فرزند ارشد موسی بن جعفر)ع( حضرت 

گردد و به دستور امیر بر باالی آن جایگاهی ساخته می شود که تا امروز زیارتگاه عاشقان  شاهچراغ پیدا می

 .(4)اهل بیت عصمت و طهارت می باشد

 : مشخصات و معماری امامزاده .6

السالم( امام هشتم شیعیان، در شیراز، در کنار آرامگاه حضرت سید میر احمد برادر حضرت امام رضا )علیه

ی سردزک ی سردزک معروف، واقع شده است. محلهای که به محلهر خیابان احمدی و در محلهای واقع دفلکه

ی مؤلف فارسنامه، از محالت مهم شهر شیراز بوده... و از زمانی که حصار شهر را ی قاجاریه به گفتهدر دوره

. این محله اکنون به ی سردزک را ادغام و به همان نام سردزک خواندندی دشتک و محلهکوچک کردند، محله

ی لب آب پیوسته است، ی سر باغ و محله سنگ سیاه و حصار جنوبی شهر و محلهی بازار مرغ و محلهمحله

ی بازار مرغ شیراز قرار دارد. معین السالم( در محلهمؤلف تأکید دارد که محل امامزاده احمد بن موسی )علیه

ه هم اکنون احمد بن موسی در آن مدفون است، در اواخر قرن ای کالدین ابوالقاسم جنید شیرازی گوید محله

ی باغ قتلغ مشهور بوده است. مساحت امروزی بارگاه آستان مقدس احمدی و محمدی هشتم هجری به محله

متر مربع زیربنا در دست ساخت قرار دارد )  100000بیش از  1360مترمربع است و از سال 60000)ع( ، 

ی آثار تاریخی ایران، اسکلت بنای (. بر اساس فهرست نامه 1386هنگی وگردشگری، گزارش سازمان میراث فر

ه( تعلق دارد.  628 - 658امامزاده احمد بن موسی یا شاه چراغ شیراز به زمان اتابک ابوبکر سعد بن زنگی )

بدی بر فراز مشهور است که در زمان امیر مقرب الدین مسعود، بدرالدین وزیر اتابک ابوبکر چهار طاق و گن

ی آن حضرت ساخته و پرداخته گردانید. پس از آن اتابک ابوبکر خود رواقی بر آن آستانه افزود. در زمان بقعه

ه( گنبد بقعه تعمیرات اساسی شد و در  745 - 746ی معظمه تاشی خاتون مادر شاه ابواسحق اینجو )ملکه

ی ا گردید که بعدها این بانو مدفن خود را همسایهای عالی به دستور او بنجنوب آن و متصل به بقعه مدرسه

ی ق، توسط مرحوم حبیب اهلل شریفی متولی آستانه 912ی شریف امامزاده بار دیگر در سال بقعه بنا کرد. بقعه

ق بر اثر  997ی موجود در آن سال تعمیر اساسی و مفصلی گردید. ولی در سال شاه چراغ به موجب وقف نامه
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ها تعمیر و بقعه مجددا نیمی از گنبد و بنای بقعه خراب شد اما از محل درآمد موقوفات خرابیی شدیدی زلزله

(. بنای کنونی بقعه مشتمل بر ایوان  1385تجدید بنا گردید ) گزارش سازمان میراث فرهنگی وگردشگری، 

ها و و اطاق هایی از چهار جانب و مسجدی در جانب غربی حرماصلی در مشرق و حرم وسیع و شاه نشین

های ریز و رنگین در قرون گذشته به های متعدد متصل به بقعه است درون بنای بقعه با قطعات آینهمقبره

کاری ظریف و زیبا خود یکی از شاهکارهای هنری قرن کاری شده که این آیینهی استادان متبحر آیینهوسیله

های ریز رنگین، به سبکی هنرمندانه، آئینه ردن آئینهی هنرمندان شیراز است. درون حرم را با به کار بگذشته

ها است. بنای ها و کاشیهای زیبای فارسی و عربی، تزیین کننده نمای اطراف آینهکاری کرده و انواع خط

حرم، مشتمل بر ایوانی در جلو و حرمی گسترده در پشت ایوان است که در چهار جانب حرم، چهار شاه نشین 

است. ضریح آن در شاه نشین زیر گنبد قرار دی نیز در پشت حرم )سمت غرب( ساخته شدهقرار گرفته و مسج

است. حیاط شاه چراغ دارای دو در اصلی ورودی است که در سمت جنوب و شمال دارد و از نقره ساخته شده

ط، حوض شویم. در میان حیاحرم از زیر دو سر در بزرگ کاشی کاری شده گذشته و وارد حیاط وسیع حرم می

است. حرم شاهچراغ در سمت غرب حیاط و بزرگ فواره داری ساخته شده و در اطراف حوض درختکاری شده

در سمت شمال شرقی حیاط قرار دارد. غیر از دو در اصلی، دو در  -برادر شاه چراغ  -حرم سید میرمحمد

رود درگاه مانندی نیز از ق میفرعی دیگر نیز وجود دارد که یکی به بازار حاجی و دیگر به مسجد جامع عتی

هایی دو طبقه ساخته شده که در شود. در دور تا دور حیاط، اتاقضلع شمال حیاط وارد بازار شاه چراغ می

های نفیس های آهنی ایوان حرم به وسیله چوباست. ستونپیشانی و جرزهای جلو آنها کاشی کاری شده

است. امکانات وسیعی مثل بت کاری شده به کار رفتهپوشش داده شده و در سقف مسطح آن نیز چوب من

است. پاسگاه انتظامی، دفتر پست و مخابرات، کتابخانه و موزه در این حیاط وسیع برای رفاه مردم ایجاد شده

است که مهمترین آنها های پس از انقالب اسالمی، تاکنون کارهای بسیاری زیر انجام گرفتهاز نخستین سال

  :(5)عبارتند از

  .هزار متر مربع 100توسعه مجموعه فرهنگی مذهبی حرم در زمینی به مساحت  -

ها تماماً کاشی کاری حجره در دور تا دور حیاط در دو طبقه که پیشانی و تاق نمای این حجره 162ایجاد  -
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 .استشده

  .نصب سنگ مرمر در کف حرم و دیوارهای اطراف -

  .سنگ فرش کردن حیاط وسیع آرامگاه -

است و قسمتی از وصیت نامه امام خمینی ) ره (، بر  اخت سر در جنوبی که اسکلت این در، بتون آرمهس -

روی کاشی معرق به خط نستعلیق، زینت بخش فضای درونی آن است. دو لنگه در وروردی آن از چوب ساج 

  .استهای هشت پر برنزی آراسته شده تهیه شده و به وسیله ورق و قبه

متر سنگ مرمر شده و  5/1، سالنی زیبا ساخته شده که کف آن و دیوارهای اطراف تا ارتفاع در غرب حرم -

های های مشبک چوبی و شیشهاسامی الهی با خط زیبا و به رنگ طالیی بر سطح آن نوشته شده است. پنجره

 تی انجام گرفتهاست. آینه کاری و گچ بری آن به سبک سنرنگی در شکل مختلف، زیبایی آن را دوچندان کرده

 .است

ساخت گلدسته جنوبی، این گلدسته شبیه و قرینه گلدسته شمالی است. کاشی کاری آن دارای رنگ طبیعی  -

های خداوند هایش شبیه گلدسته شمالی است اما سطح گلدسته شمالی به ناماست. اگر چه بدنه آن و نوشته

های آنها با هنرمندی خاصی نوشته شده ا امامان و لقبهای مزین شده و حال آن که بر بدنه این گلدسته، نام

 .ست

 .استدر سقف ایوان، چوب ساج به کار رفته و اسامی الهی و ائمه اطهار با چوب نارج و افرا بر آن نوشته شده -

های بزرگ این حوض از جنس است. سنگحوض بزرگی در میان حیاط با الهام از سبک مذهبی ساخته شده -

  .استاز معادن نی ریز فارس تهیه شده چینی است و

اند. ساختمان این بازارها اگر چه با در دور تا دور آرامگاه، خارج از محوطه، بازارهایی دوطبقه ساخته شده -

است) تصویر مصالح نوین ساخته شده، اما در ساخت آن، شیوه سنتی و معماری اصیل ایرانی محفوظ مانده

 .شماره یک (
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 : تحقیق یافته های .7

در زمینه بررسی نقش امام زاده احمد بن موسی ) ع (، در توسعه فرهنگی شیراز، از زائران امام زاده احمد بن 

، با توزیع پرسشنامه، سئوال به عمل آمده است. در این تحقیق بر اساس  1392موسی) ع (، در تیرماه سال 

را  %40نفر معادل  80از پاسخگویان را زنان و %  60نفر معادل  120اطالعات استخراج شده از پرسشنامه، 

 .مردان تشکیل می دهند) نمودار شماره یک (

 

 : وضعیت سنی پاسخگویان . 1-7
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همانگونه که در جدول شماره یک قابل مشاهده است، بیشترین زائرین امامزاده احمد بن موسی ع ، در رده 

 .از زائران را تشکیل می دهند درصد 5/31 و 30 ترتیب به سال 60 – 46و  30 - 21سنی 

 

 : میزان تحصیالت زائران امام زاده احمد بن موسی ) ع ( . 7 -2

(، دیپلم می باشند و  61% با فراوانی مطلق  3/30بر اساس اطالعات نمودار شماره دو ، بیشتر پاسخگویان )

 .( می باشند %2% ( دکترا و یا بیسواد )  7/1کمترین آنها ) 
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اول، حضور یا عدم حضور زائران در برنامه های فرهنگی امامزاده ) نمایشگاه، کالس های فرهنگی و درسئوال 

 122آموزشی، بازدید از موزه و ... (، مورد بررسی قرار گرفت که ازمیان دویست نفر پاسخ دهنده به این سئوال، 

د که شرکت ندارند. ) جدول شماره نفر اعالم کردن 78نفر اعالم کردند که در برنامه های فرهنگی، شرکت و 

  دو و نمودار شماره سه (

 ( : حضور یا عدم حضور زائران در برنامه های فرهنگی امامزاده 2جدول شماره ) 

 

 

سئوال شماره دو پرسشنامه، با این عبارت که ) کدامیک از برنامه ها و مراسم های فرهنگی امامزاده احمد بن 

نفر پاسخ دهنده ،  200گی شیراز، موثرتر می دانید؟ ( بیان شده بودکه ازمیان موسی ع ، را در پیشرفت فرهن
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زائران ، تمام برنامه ها را از جمله جشن ها، عزاداری ها، یادواره ها محافل انس با قرآن کریم و  %70بیش از 

سعه فرهنگی شیراز، برپایی نمایشگاه ها را که در محل امامزاده احمد بن موسی )ع(، برگزار می گردد را در تو

 .بسیار موثر می دانستند)نمودار شماره چهار (

 

در سوال بعدی، جنبه گردشگری مذهبی و فرهنگی، امامزاده مورد بررسی قرار می گیرد. نقش امامزاده احمدبن 

زائران معتقدند که  %80موسی)ع(، را در ترویج گردشگری فرهنگی و مذهبی، تا چه حد می دانید؟ بیش از 

مزاده احمد بن موسی ) ع (، تا حد بسیار زیادی، توانسته، گردشگران را جذب نماید. به نقل از برخی منابع اما

میلیون زائر به زیارت حرم مطهر حضرت احمدبن موسى)ع( مشرف  8معتبر، در ایام نوروز سال گذشته، حدود 

 .کشور دارد ) نمودار شماره پنج ( شدند و این حرم با این تعداد زائر بعد از مشهد مقدس رتبه دوم را در
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در پرسش بعدی، مهمترین تاثیر امامزاده احمد بر زائران و شهروندان، مورد بررسی قرار گرفت. همانگونه که 

از زائران، پیوند برادری و برابری، اتحاد و وحدت را، مهمترین تاثیر  %85نمودار شماره شش نشان می دهد، 

انند. این مهم، حتی در خلق و خوی شهروندان شیرازی، موثر بوده بگونه ای که فرهنگی امامزاده احمد می د

 .آنها، انسانهایی مومن، با فرهنگ، متحد و مهربان می باشند

 

در سوال آخر، میزان تاثیرگذاری برنامه های مذهبی و فرهنگی امام زاده احمد بن موسی ) ع ( بر پیشرفت 

زائران، معتقدند که این برنامه در  %90فت. که طبق نمودار شماره هفت، فرهنگی شیراز، مورد تحقیق قرار گر

 .حد بسیار زیادی بر هویت و فرهنگ شیراز، تاثیر گذاشته و می گذارد
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 : جمعبندی و نتیجه گیری

شکی نیست که امام زادگان نقش برجسته ای در گسترش تشیع در مناطق مختلف ایران در دوره های مختلف 

تاریخی داشته اند. نگاهی به تاریخ ایران اسالمی به روشنی نشان می دهد که فراگیری تشیع در شهرها و 

های خالفت بنی امیه و بنی  روستاهای ایران زمین، پیوندی وثیق با مهاجرت علویان و امام زادگان در دوره

عباس داشته است. در این میان، مهاجرت گسترده امام زادگان به ویژه فرزندان امام موسی کاظم)ع( پس از 

آمدن امام رضا)ع( به ایران و پذیرش والیت عهدی مامون، یکی از برجسته ترین ادوار مهاجرت علویان به ایران 

ظلومانه خود، توانستند، بذرهای تشیع را در سرزمین ایران، بپراکنند است که با حضور ماندگار و یا شهادت م

و زمینه رشد و گسترش آن را در دل و جان ایرانیان، نهادینه کنند. شیراز یکى از مهمترین شهرهاى مذهبى 

ایران اسالمى است شهرى که مقام معظم رهبرى آن را سومین حرم اهل بیت)ع( و سومین شهر مذهبى ایران 

مى نامیدند بى شک حضور امامزادگان بزرگ و واجب التکریم در شیراز و مرقد مطهر آنان در این شهر بر اسال

عظمت و معنویت آن افزوده و سفر سالیانه میلیون ها نفر از هم وطنانمان از اقصى نقاط کشور و کشورهاى 

موسى)ع( نشانى بزرگ از  همجوار به جهت زیارت بارگاه این بزرگواران به خصوص حضرت سید میر احمدبن

معنویت شیراز می باشد. بناهای امام زاده ای از دیرباز سبب جذب جمعیت، تالقی افکار و توسعه فرهنگی بوده 

است. فرضیه مقاله این است که امام زاده احمد بن موسی ع ) شاهچراغ (، تاثیر بسیار زیادی، بر پیشرفت 
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وزیع پرسشنامه بین زائران امامزاده، از کتب و منابع مختلف، استفاده فرهنگی شیراز، دارد. در این راستا، ضمن ت

شد. نتایج حاصله، فرضیه مقاله را مورد تایید قرار می دهد. بدین صورت که شهروندان و زائران، مهمترین عامل 

ا و مراسم از زائران، برنامه ه %72پیشرفت فرهنگی شیراز را وجود امام زاده احمد بن موسی ) ع ( می دانند. 

های امام زاده، از جمله برگزاری مراسم های جشن والدت ائمه، عزاداری شهادت ائمه، یادواره های شهدا و 

محافل انس با قرآن کریم را باعث پیشرفت فرهنگی شیراز می دانند. نتایج نشان می دهد که امام زاده احمد 

را در بین شهروندان شیرازی، تقویت کرده و بستر بن موسی ) ع (، فرهنگ برابری، برادری، اتحاد و مهربانی 

 .مناسب برای پیشرفت فرهنگی بیشتر، فراهم آورده است

 : پی نوشت ها

  دبیر اجرایی کنگره بین المللی امام زادگان-1

 کارشناسی ارشد برنامه ریزی -2

  

3- www.shahecheragh.ir      

4- www.shahecheragh.ir      

5- www.shirazcity.ir 
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