شاه عبد العظیم
آراهگاُ عثذالعظین حسٌی در هجوَعِ آراهگاُ ّای ًَادگاى حسي تي علی است وِ در ضْز ری (در جٌَب
تْزاى) لزار دارد .ایي آراهگاُ تا آراهگاُ حوشُ ٍ عاّز یىی اس هطَْرتزیي سیارتگاُ ّای ضیعیاى ایزاى تَدُ ٍ
هزتَط تِ دٍرُ ایلخاًی  -دٍرُ صفَی  -دٍرُ لاجار است .ایي اثز در تاریخ  ۱۱تْوي  ۱۳۳۴تا ضوارُٔ ثثت
 ۴۰۶تِعٌَاى یىی اس آثار هلی ایزاى تِ ثثت رسیذُ است.
ًسة عثذالعظین
احوذ تي علی ًجاضی (یىی اس تشرگاى علن رجال) ،درتارُ ًسة ٍی هی ًَیسذۺ ٌّگاهی وِ جٌاسُ اٍ را تزای
غسل تزٌِّ هی وزدًذ ،در جیة لثاس ٍی ًَضتِای یافت ضذ وِ در آىً ،سثص ،ایي گًَِ ًَضتِ ضذُ تَدۺ
هي اتَالماسن ،عثذالعظین تي عثذاهلل تي علی تي حسي تي سیذ تي علی تي حسي تي علی تي اتی عالة
ّستن  .تزاساس ایي ًسخِ اس رجال الٌجاضی  ،در ًسة ایطاى  ،هیاى ٍی ٍ اهام حسي ،پٌج ًفز ٍاسغِ
ٍجَد دارد ؛ لیىي در ًسخِ ّای هعتثز ایي وتاب  ،هیاى «سیذ»  -یعٌی جذّ سَّم ایطاى – ٍ اهام حسي علیِ
السّالم  ،ضخص دیگزی ٍاسغِ ًیست  .تٌاتزایي ً ،یاواى حضزت عثذالعظین علیِ السّالم تِ تزتیة  ،عثارت
اًذ اس ۺ
 .۱عثذاهلل تي علی
پذر عثذالعظین« ،عثذاهلل » ًام داضت ٍ هادرش« ،فاعوِ» دختز عمثة تي لیس تَد.عثذاهلل ،در سهاى حیات
جذّش «حسي تي سیذ» سادُ ضذ ٍ چَى پیص اس سایطص ،پذرش «علی» در سًذاى درگذضت ،جذّش
سزپزستی اٍ را تِ عْذُ گزفت.

 .۲علی تي حسي
ًام جذّ ًخست عثذالعظین« ،علی» ٍ لمة اٍ «سذیذ» استٍ .ی ّوزاُ پسز عوَیص عثذاهلل هحض ٍ گزٍّی
دیگز اس سادات حسیٌی ،در دٍراى خالفت هٌصَر تز ضذّ عثّاسیاى لیام وزد .جوعی اس آًاى ٍ اس جولِ ٍی ،
دستگیز ٍ تِ تغذاد هٌتمل ضذًذ  .اٍ پس اس هذّتی در سًذاى ٍفات یافت .

 .۳حسي تي سیذ
جذّ دٍّم عثذالعظین « ،حسي» ًام داضتٍ .ی تٌْا فزسًذ پسز سیذ تَد وِ اس تشرگاى عصز خَدش تِ ضوار
هیزفت ٍ در تیي تٌی ّاضن ،تِ تخطص ،وزَم ،سخاٍت ٍ خذهت تِ ًیاسهٌذاى ،ضْزت داضتِ استٍ .ی اس

سَی هٌصَر خلیفِ عثّاسی تِ ٍالیت هذیٌِ گواردُ ضذ؛ ٍلی پس اس هذّتی ،هَرد خطن اٍ لزار گزفت ٍ تِ
سًذاى افتاد ٍ در سال  ۱۶۸ق ،در ّطتاد سالگی اس دًیا رفت.

 .۴سیذ فزسًذ (حسي پسز علی تي اتیغالة)
جذّ سَّم عثذالعظین ،سیذ فزسًذ تشري اهام حسي است .ایطاى سزپزست اٍلاف پیاهثز اسالم تَدُ ٍ تِ
تشرگَاری ،پزّیشواری ٍ ًیىَواری تَصیف گزدیذُ است .ضاعزاى ،اٍ را ستَدُ ٍ هزدم اس ّز سَ تِ ٍی رٍی
هی آٍردُاًذٍ .ی در یىصذ سالگی ،چطن اس جْاى فزٍ تست ٍ در سهیٌی تِ ًام «حاجش» در ًشدیىی هذیٌِ
دفي گزدیذ.

گنبد آراهگاه عبدالعظین

تٌاّا
تٌای ًخستیي ایي آراهگاُ را هحوذ پسز سیذ داعی علَی در ًیوِ دٍم لزى سَم ّجزی لوزی تزاتز تا تا لزى
ًْن هیالدی تعویز اساسی وزد .در گاُ اصلی ٍرٍدی آى وِ در ضوال آراهگاُ لزار دارد تِ فزهاى پادضاّاى
خاًذاى تَیِ ٍ سپس تا تالش هجذالوله لوی ساختِ ضذ.

تٌای آراهگاُ در تخص پاییي چْارگَضی است وِ ّز سَی آى حذٍد ّطت هتز است .در تاال هاًٌذ ّوِ
تٌاّای سلجَلی تزفزاس چْارگَضِ حزم چْار گَضَار یعٌی چْار عاق هَرب تٌا وزدُاًذ ٍ تاالتز اس آى یه
ّطت ضلعی ٍ تز رٍی آى یه ضاًشدُضلعی ساختِاًذ .رٍی ایي ضاًشدُضلعی گٌثذ اصلی حزم ساختِ ضذُ
است .توام ایي تخصّا اس درٍى آییٌِواری ضذُ است .تعویز ٍ تغییزات اصلی ایي تخص در سهاى

ضاُعْواسة صفَی اًجام گزفتِ است .صحيّا ٍ ایَاى اس آثار دٍرُ صفَی هی تاضذ .در دٍرُ لاجار تعویزات
ٍ اضافات تسیاری صَرت گزفت .پَضص سریي گٌثذ تِ فزهاى ًاصزالذیي ضاُ در سال ّ ۱۲۷۰جزی لوزی
تزاتز تا  ۱۸۳۵هیالدی اًجام گزفتِ است.

آثار تاریخی
تاریخ ساخت صٌذٍق داخل آراهگاُ عثذالعظین ّ ۷۲۵جزی لوزی تزاتز تا  ۱۳۳۵هیالدی است.
دٍ لَحِ وتیثِ چَتی رٍی یه جفت در چَتی جذیذ تز ًصة ضذُ وِ تاریخ ساخت لَحِّا ّ ۸۴۸جزی
لوزی هغاتك تا  ۱۴۴۴هیالدی است.
تاریخ ساخت درب تشري چَتی تیي رٍاق ضوالی ٍ هسجذ سًاًِ ّ ۹۰۴جزی لوزی (تزاتز تا  ۱۴۹۸هیالدی)
ٍ تِ سثه دٍرُ تیوَری است.

سردر آراهگاه در زهاى کنىنی با نشاى زهاى و شوار آرا رفراندوم جوهىری اسالهی

آراهگاُّای پیزاهَى
تسیاری اس ًاهذاراى ایزاى در وٌار آراهگاُ ٍ رٍاقّای اعزاف ،عوذتاً در تاغ عَعی ،تِ خان سپزدُ ضذُاًذ.
اسجولِۺ ًاصزالذیي ضاُ لاجار (وِ پس اس پیزٍسی اًمالب اسالهی تخزیة گطت!!!) ،آیتاهلل سیذ اتَالماسن

واضاًی ،هال علی وٌی ٍ هحوذ لشٍیٌی ،عثاس الثال آضتیاًی ،ضیخ هحوذ خیاتاًی ،ستار خاى ،هحوذتمی
فلسفی ٍ تزخی حىام اردالى وِ اس ٍاتستگاى پادضاّاى لاجار تَدًذ ًیش در صحي آرهیذُاًذ.
در دٍرُ پْلَی آراهگاّی در جَار ایي آستاى تزای رضا ضاُ پْلَی تذارن دیذُ ضذ وِ تِ تذریج تسیاری اس
ٍاتستگاى ایي خاًذاى در آى جا تِ خان سپزدُ ضذًذ .اس جولِۺ علیزضا پْلَی ،سلیواى تْثَدی ،سپْثذ
فضلاهلل ساّذی ،ارتطثذ هحوذ خاتن ،حسي علی هٌصَر .ایي آراهگاُ پس اس اًمالب اسالهی سال  ۱۳۵۷تِ
ّوزاُ آراهگاُ پٌجاُ تي اس ٍاتستگاى رصین گذضتِ تَسظ گزٍّی تِ سزدستگی رٍحاًی تذًام صادق خلخالی
ٍحطیاًِ ٍیزاى ضذ.

سردر آراهگاه در دوراى قاجار با نشاى سلطاى صاحبقراى ،بانی نىسازی بنا

درگذضت عثذالعظین
عثذالعظین اس تزس خطن خلیفِ ٍلت فزار وزدُ ٍ تِ ری ٍارد هیضَد ٍ در سزداب خاًِ یىی اس ضیعیاى آى
ضْز تِ سًذگی پٌْاًی رٍی هی آٍرد .اٍ رٍسّا رٍسُ هیگزفت ٍ ضةّا تِ ًواس هیایستاد .گاّی پٌْاًی اس
خاًِ تیزٍى هیآهذ ٍ لثزی را وِ اوٌَى رٍتزٍی آراهگاّص است سیارت هیوزد.

پس اس هذتی عثذالعظین تیوار هیضَد ٍ چٌذی تعذ در هیگذردٌّ .گاهی وِ خَاستٌذ اٍ را غسل تذٌّذ
واغذی را در پیزاٌّص هییاتٌذ وِ اٍ خَد ٍ پذراًص را ًام هیتزدۺ هي اتَالماسن پسز عثذاهلل پسز علی پسز
حسي پسز سیذ پسز حسي پسز علی تي اتیغالة ّستن.

