
 اماکن زیارتی استان البرز

 حصارک روستای –( ع) محمد امامزاده متبرکه بقعه

 حاشیه در حصارک ستایرو در حضرت آن بقعه.  است( ع) کاظم موسى امام نوادگان از( ع) محمد امامزاده

 اى کوچه انتهاى در دشت گوهر راه سه از ،بعد شهر این غرب کیلومترى ۶ حدود در کرج قدیم جاده جنوبى

 . است شده واقع وسیعى نسبتا باغ در محمد، امامزاده نام به

 طرفین در مرتفع مناره دو با کاشیکارى ،ایوان وسیع صحن داراى مربع متر ۰۸۸ حدود مساحتى با بقعه بناى

 پیرامون از مربع متر ۰۰۸۸ حدود مساحت همچنین.  است کاشیکارى پوشش با بزرگ پوش دو گنبد و آن

 .است شده سازى همسطح بقعه

 رددگ مى بر صفویه دوره به تهران استان فرهنگى میراث تاریخى آثار فهرست در مزبور بقعه قدمت چه اگر

 . دارد ادامه همچنان عمرانی فعالیتهاى و شده نوسازى کامال بقعه ابنیه و تاسیسات ،لکن

 (ع) طاهر و اهلل عبد امامزادگان متبرکه بقعه

 یلومترک در کندر روستاى در که است( ع) کاظم موسى امام حضرت نوادگان از دوتن به متعلق متبرکه بقعه این

 محل به کیلومتر ۰۰ مسافت به خاکى اى جاده طریق از مزبور روستای. است شده واقع ،چالوس رجک جاده ۹۲

 . گردد مى وصل آدران انتظامى پاسگاه

 و وبجن ایوانى که است کوچکى اتاق شامل فعلى ساختمان لکن بوده صفوی دوره با همزمان بنا اولیه قدمت

 . دارد قرار کندر روستاى قبرستان محصور محوطه در مزبور بقعه. است کرده احاطه را آن غرب

 گونه آباد علی-(ع) اهلل عبد امامزاده متبرکه بقعه

 رد گونه آباد على روستاى ،در رود می شمار به( ع) کاظم موسى امام نوادگان از که( ع) اهلل عبد امامزاده بقعه

 عهبق نوساز و ضلعى هشت بناى. است شده واقع شهرستان این کیلومترى ۰۱ حدود در و کرج شهر مهر غرب

 .دارد قرار خود اطراف زمینهای از تر بلند اى تپه روى بر مربع متر ۰۸۸ حدود مساحتى با

 . دارد قرار خود اطراف زمینهاى از تر بلند اى تپه روى بر مترمربع ۰۸۸ حدود مساحتى با بقعه مدور گنبد

 ستفهر در.است شده ساخته سنتى کامال شکل به آلومنیومى فلزى پوشش با ۰۸۰۹ سال در بقعه کدور گنبد

 . است شده ذکر قاجاریه دوره مزبور بناى لیه او ،قدمت تهران استان فرهنگی میراث تاریخى بناهاى

 



 (ع) طاهر مزادهاما متبرکه بقعه

 است( ع) العابدین زین امام ازنوادگان(ع)طاهر امامزاده متبرکه بقعه کرج مشهورشهرستان متبرکه ازبقاع یکی

 غرب کیلومترى ۰۸ حدود در و شهر مهر پل از ،بعد ،قزوین کرج اتوبان مسیر ابتداى در ایشان منور بارگاه.

 نگامه آن پیرامون مشجر فضاى میان از بقعه این زیباى و ،نوساز رفیع گنبد. است شده واقع کرج شهرستان

 و گردید شروع ۰۸۳۱ سال در بقعه ضلعى هشت بناى احداث. است مشخص خوبى به جاده مسیر از عبور

 .است اجرا حال در تدریج به آن وداخلى خارجى نماهاى کاشیکارى

 (ع) عسکرى شاهزاده امامزاده متبرکه بقعه

 بناى یک از زیارتگاه ساختمان. دارد قرار چالوس جاده مسیر در ارنگه خور روستاى غربى جنوب در بقعه این

 است شده نصب آن در امامزاده چوبى ضریح که شده تشکیل آن طرف چهار در ایوانى و گوش چهار کوچک

 نوادگان از را امامزاده نسبت روستا اهالى. است کارى گچ آن داخل و شده ساخته گل و سنگ از مزبور بناى.

 .دانند مى( ع) کاظم موسى امام حضرت

 ،مربوط ها قبر سنگ ار برخى تاریخ. است شده استفاده اموات دفن جهت بقعه محوطه از دور های گذشته از

 با بقعه این. است صفویه زمان در بنا اولیه قدمت دهنده نشان که است هجرى یازدهم و ،دهم نهم قرون به

 . است رسیده ثبت به کشورى فرهنگى میراث سازمان تاریخى آثار جزو ۶۰۳۶ شماره

 ابهرک روستای –( ع) سلیمان امامزاده متبرکه بقعه

 لمتص باالتر ارتفاع در تقریبا و ارنگه روستاى از بخشى ،چالوس کرج جاده ۰۰ کیلومتر در واقع ابهرک روستای

 ابهرک روستاى از کوچکى محل. دارد قرار هوا و آب خوش و کوهستانى ای منطقه در روستا این. است آن به

 در است( ع) کاظم موسى امام حضرت نوادگان از شود مى گفته که( ع) سلیمان امزاده بقعه. دارد نام ،کچان

 . است شده واقع مزبور محله


