
 
   دکانی پربرکت: امــامــزاده

 
   » توضيح المسائل « 

  نوشته دکتر شجاع الدين شفا
  
 

و اين شغل بخصوص در دوران . نيز پرداختند" امامزاده سازی"، دکانداران دين به "سيد سازی"وظيفه شرعی به موازات 
  .صفوی و قاجار رونق بسيار گرفت

  
 نفر بودند که اگر از اين عده خود امامان ده گانه از حسن بن علی تا حسن ٩١قبال گفته شد که اوالد ذکور امامان، جمعا 

از . عسکری، که بقعه و بارگاه خاص دارند، مستثنی شوند کليه امامزاده ها بايد از اوالد همين هشتار فرزند ذکور ائمه باشند
بديهی است که . رزمينهای اسالمی ديگر رفتنداين جمع، عده ای تا آخر در عربستان و بين النهرين ماندند و عده ای نيز به س

  .عده زيادتری هم به ايران کانون اصلی تشيع آمدند
  

امامزاده هايی که صاحب بارگاه و بقعه خاص شدند طبعا دو سه نسل اول بعد از امام بودند، زيرا اگر ميبايست همه اعقاب 
در اين صورت با . تن بقعه و بارگاه خاصی الزم ميايدصيحيح النسب ساخ" سيد"امامان امامزاده محسوب شوند، برای هر 

محاسبه نسبت متوسط افزايش افراد يک خانواده در طول سه نسل، تعداد مجموع فرزندان و نوادگان ذکور اين هشتاد نفر نبايد 
چاپ (ی رزم آراء از هزار تجاوز کند، در صورتيکه در مجلدات هفده گانه جغرافيای نظامی شهرستانها ايران، تاليف حاجی عل

  .  تا از آنها تنها متعلق به دارالمومنين قم است۴۴۴ امامزاده ياد شده است که ٢٧٠٠، بتنهايی از )١٣٢۵ تا ١٣٢٠
  

وجود يک امامزاده در يک شهر يا روستا يا قريه، از يکسو : انگيزه اين فريبکاری نيز، مانند فريب سيد سازی، روشن است
و جلب زوار از نقاط ديگر است و از طرف ديگر ضامن رزق و روزی متولی بقعه دار،  زائرين محل ضامن جلب توجه

محل امامزاده مرکز رتق و فتق امور مومنين تسط مال يا آخوند يا ضمنا . زيارتنامه خوان، کفشدار امامزاده و دعاگويان ديگر
پيشنماز محل نيز هست، و اگر امامزاده بحد کافی معتبر و محل زيارت باشد، از راه موقوفات و نذورات، و گنبد و گلدسته و 

  .محراب، درآمد خدا پسندانه ای نيز باری دعاگويان تامين ميشود
  

 ته هر دره و هر جای ديگری که يف امامزاده سازی در هر شهر و هر ده و باالی هر کوه و دربر اين اساس بود که فن شر
احاديث و تذکره ها و شجرنامه های متعددی برای تثبيت شجره النسب امامزاده های نوشناخته . محل تردد بود رونق گرفت

ن کشف شدلایر در حفاری ها به استخوانهای دست بدست آمد، جای پايهای مختلفی از خود آن بزرگواران يا از اسب و االغشا
نخرده آنان بر خردند، و هر وقت هم که هيچکدام از اينها ممکن نشد يکی از مومنين خواب نما شد و مدفن امامزاده را در الم 

  .رويا يا در عالم مکاشفه ديد و آنرا اعالم کرد
  

سازی ها و سيدسازی ها و معجزه سازی ها، اشکال شرعی ديده البته برای هيچيک از اين امامزاده سازيها، همانند حديث 
  :نميشد، حتی کار در مواردی خاص حالل مشکالت نيز ميشد

  
از اينکه زنانش به حضرت عبدالعظيم ميرفتند و احتمال داشت در آنجا سروگوشی بجنبانند ناراحت ) ناصرالدين شاه(قبله عالم« 

 جويی کرد، و مالباشی يکی دو روز بعد خواب نما شد که درخت چنار روبروی در از مالباشی وقت در اين باره چاره. بود
از آن پس رسم شد که بانوان حرم بجای ضريح حضرت عبدالعظيم به آن درخت . اندرون نظر کرده حضرت امام زمان است

  ).١٣٣۵بر همايون، چاپ تهران نقل از خاطرات بزرگ اميد مخ( » . دخيل ببندند و برای انجام حاجات خود به آن متوسل شوند
  
 

 
  :گردآورنده

  شاهين کاويانی
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