اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪﺣﻤﺰه )ع( ﺗﺒﺮﯾﺰ
اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( از ﺳﺎدات ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻨﺴﺐ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده و در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎزان و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺪاﺑﻨﺪه )اوﻟﺠﺎﯾﺘﻮ( از ﺗﻘﺮب و اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻ داﺷﺖ ،ﺣﺘ روزﮔﺎري ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺖ وزارت و دﻓﺘﺮداري اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﻗ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی و ﻋﺒﺎدت ﺳﭙﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ از ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و اﮐﺮام ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮده و ﺷﺒ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺎزم ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﻮد ،در ﮐﻮی ﺳﺮﺧﺎب ﺗﯿﺮی ﺑﻪ وی اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ رﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﺮای ﻓﺎﻧ ﮐﺸﯿﺪ و در ﻣﺤﻞ ﻓﻌﻠ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ .آﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه در ﻃ ﺳﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد
اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم و ﺣﻮﻣﺖ ﻫﺎی وﻗﺖ ﺑﻮده و ﻣﺤﻠ ﺑﺮای »ﺑﺴﺖ« ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﺪه ای از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﯿﻘﻦ در ﻃﻮل ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﻨﺎب اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه و آﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺣﺸﺮی ﺿﻤﻦ ﺗﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺼﺤﻒ ﺷﺮﯾﻒ در ﺑﻘﻌﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﻮﻟﺪ ﺷﺮﯾﻔﺶ از ﺧﻮاف اﺳﺖ و ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺎزان ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻻزم اﻟﺒﻬﺠﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻞ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در اﮐﺜﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣ ﺑﺮده اﻧﺪ ،وﻓﺎﺗﺶ در ﺳﻨﻪ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮ و ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه.
ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ی ﺟﻨﺎب اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوﻫ از ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ .آن ﻫﺎ در ﺳﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی اﯾﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی آن ﺟﻨﺎب را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺟﻨﺎب ﻧﺴﺎﺑﻪ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن اﺑﻦ ﻋﻨﺒﻪ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻦ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ  16واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣ رﺳﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:
ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ اﻣﯿﺮﮐﺎ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة ﺑﻦ اﻻﻣﺎم اﻟﻬﻤﺎم ﻣﻮﺳ اﻟﺎﻇﻢ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(.
ﭘﺲ از اﺑﻦ ﻋﻨﺒﻪ ،ﮔﺮوﻫ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻧﺴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ی اﯾﺸﺎن را در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
اﺷﺘﺒﺎه واﺳﻄﻪ ﻫﺎ را از  16ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﻞ داده اﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در زﻣﺎن ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه را در
زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻘﻌﻪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳ ﮐﺎﻇﻢ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﺿﻤﻦ رد آن ﻣ
ﻧﻮﯾﺴﺪ:
در ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ و اﻟﻮاح زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ا ﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒ ﺑﻼواﺳﻄﻪ ی ﺟﻨﺎب اﻣﺎم ﻫﻤﺎم ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( اﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ در ﯾ
ﻓﺮﺳﺨ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﺗﻬﺮان در ﻧﺰدﯾ ﺷﺎﻫﺰاده ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ.
آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺛﻘﺔ اﻻﺳﻼم و در ﺟﻨﺐ ﻣﻘﺒﺮة اﻟﺸﻌﺮاء ﻗﺮار دارد .ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪی ،ﺑﻘﻌﻪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻨﺎب اﻣﺎﻣﺰاه ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﭘﺲ از وﻓﺎﺗﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼ ﺣﺸﺮی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻨﺎی ﺑﻘﻌﻪ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻨﻮر ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه در ﺣﻮاﻟ ﺳﺮﺧﺎب در ﻋﻤﺎرﺗ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻓ اﻟﻮاﻗﻊ ﮔﻨﺒﺪ و ﻋﻤﺎرت او از ﮐﻤﺎل ارﺗﻔﺎع ﺑﺎ آﻓﺘﺎب
ﻻف ﺑﺮاﺑﺮی ﻣ زﻧﺪ و ﻋﻤﺎرت ﻣﺮﻗﺪش ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪن در ﻫﻮا و ﺻﻔﺎ دﻋﻮی ﺑﻬﺘﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻘﻌﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﺮار ﻋﻠﯿﺴﺸﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و
در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗ ﮐﻪ در دوره ی ﺻﻔﻮی و ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﻘﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
… از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1007ق در زﻣﺎن ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﻗﺰﻟ ﻣﺴﺠﺪ« اﺳﺖ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن را
ﻣﺒﺎﺷﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮده در ﺿﻤﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻘﺒﺮه آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺮور دﻫﻮر و ﺗﻘﺎﺿﺎی
روزﮔﺎر رو ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﻧﻬﺎد ﺗﺎ در ﺳﺎل  1279ق از ﻃﺮف ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﺾ و ﻣﺼﺪر ﺧﯿﺮﻧﺪ ،رﺳﺘﻢ ﺧﺎن را
ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ازدﯾﺎد روﻧﻖ زﯾﺐ و زﯾﻨﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﻣﻘﺪس ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺻﺤﻦ ﻣﺒﺎرک او را ﭘﻨﺎﻫﺎه و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﯿﻦ
ﻋﻤﻮم ﻣﻘﺮوﺿﯿﻦ و ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠ ﮐﺎرﻧ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد از آﺳﺘﺎن اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼ ب اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣ ﮐﻨﺪ:
آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺻﺤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﺳﯿﻌ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق و
ﺷﻤﺎل آن ﺣﺠﺮات و ﻣﺪرس ﻫﺎ ،ﮐﻪ از دﻫﻬﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺎه اﻣﻮات ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺳﺎل ﻫﺎی
 1333ـ  1334ﺷﻤﺴ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ اوﻗﺎف ﻇﻬﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺣﺠﺮه و اﻗﺎﻣﺘﺎه ﻃﻼب ﻋﻠﻮم دﯾﻨ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﺘﺸﻞ از ﺻﺤﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪﺣﻤﺰه ،ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻇﻬﯿﺮﯾﻪ )ﻗﺴﻤﺖ اداری ﺑﻘﻌﻪ( و
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ اﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه در ﻏﺮب ﺻﺤﻦ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻇﻬﯿﺮﯾﻪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ در ﺷﻤﺎل ﺻﺤﻦ و
اﯾﻮان ورودی و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﻦ ﻗﺮار دارد.
درب ورودی ﺻﺤﻦ از ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه و ﺟﻨﺲ در از ﭼﻮب اﺳﺖ .ﻃﺎق ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺳﺮ در ﺻﺤﻦ از ﭼﻬﺎر ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨ
ﻣﺮﻣﺮ درﺷﺖ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺎﯾﻪ و دو ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨ ﺳﻪ ﮔﻮش ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧ در ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺳﻨ
ﻫﺎی ﻃﺎق ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ،ﺳﺮدر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن زﯾﺒﺎﯾ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﻧﺪ .ﺳﻨ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ،
ﺻﺎف ﺑﻮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺪارد وﻟ ﺳﻨ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺎﻧ در از دو ﺳﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ دارای ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻋﺎﻟ و
ﺣﺎوی آﯾﻪ ی ﺷﺮﯾﻔﻪ ی »اُدﺧُﻠﻮﻫﺎ ﺑﺴﻼم آﻣﻨﯿﻦ« و در زﯾﺮ ﻫﺮ ﯾ از آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﺮﻧﺞ ﻋﺒﺎرت »ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗ درب ورودی و ﺑﺮ روی دﯾﻮار ،ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻣﺮﻣﺮﯾﻨ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻘﻌﻪ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﻃﺎق در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗ ﻣﺼﺮاع »ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺻﻒ ﺑﻠﻨﺪ اﻗﺒﺎل« و در ﺟﺎﻧﺐ ﻏﺮﺑ ﻣﺼﺮاع »ﻣﻘﺎم داﻧﺶ و
آﻣﺮزش اﺳﺖ ﻧﺎم ﺧﺪا« ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺣ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ ﯾ رﺷﺘﻪ اﺳﻠﯿﻤ زﯾﺒﺎ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب
ﺷﺮﻗ ﺻﺤﻦ ﻗﺮار دارد .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.اول از ﻃﺮﯾﻖ ورودی ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻪ از ﻓﻀﺎی دﻫﻠﯿﺰ
اﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و دوم از ﻃﺮﯾﻖ ورودی آﻗﺎﯾﺎن از راه ﮐﻔﺸﻦ .دﻫﻠﯿﺰ ﺑﻘﻌﻪ در ﺑﯿﻦ ﮐﻔﺸﻦ و اﯾﻮان ورودی ﻗﺮار دارد .در ﺿﻠﻊ
ﺟﻨﻮﺑ دﻫﻠﯿﺰ راه ﭘﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻮان ﻋﺘﯿﻖ ﺑﻘﻌﻪ ،در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد و ﭘﻨﺠﺮه ی
ارﺳ آن را از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه اﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﻦ اﯾﻮان و ﺻﺤﻦ ﺣﺎﺋﻠ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در دﯾﻮار ﺷﺮﻗ اﯾﻮان دو ﻗﻄﻌﻪ ازاره ی ﻣﺮﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﻞ و ﺑﻮﺗﻪ وﺟﻮد دارد و اﺣﺘﻤﺎل ﻣ رود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دوره ی آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﻮﻫﺎ و ﺗﺮﮐﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﺤﻦ اﯾﻮان ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ،ﺳﯿﺎﺳ و ﻓﺮﻫﻨ دﻓﻦ ﺷﺪه و دور ﺗﺎ
دور اﯾﻮان ﻧﻘﺎﺷ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾ وﺟﻮد دارد .ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﺎق اﯾﻮان آﯾﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺷﺪه و در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑ آن دری ﺑﺎ ﻃﺎق ﻣﺮﻣﺮی ﻗﺮار دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ در از ﭼﻮب ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ی ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺮ ﯾ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻃﺎق ،ﯾ ﺗﺮﻧﺞ ﻗﻨﺪﯾﻠ ﮔﻠﺪار ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﻮی ﺗﺮﻧﺞ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﺑﻨﺪه آﺳﺘﺎن وﻻﯾﺖ
ﻧﺸﺎن« و در ﺗﻮی ﺗﺮﻧﺞ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻋﺒﺎرت »ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ وزﯾﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن« ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ وزﯾﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﻔﻮی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ.دری ﮐﻪ زر ﻃﺎق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟ از ﻟﻄﻒ ﻫﻨﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻠﻘﻪ و ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﺘﻌﺪدی دارد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ی ﺷﺒﻪ ﻫﺎ
ﻋﺒﺎرت از »ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ«» ،ﯾﺎ ﻣﻔﺘﺢ اﻻﺑﻮاب« و »ﯾﺎ ﻗﺎﺿ اﻟﺤﺎﺟﺎت« اﺳﺖ.
دو ﻗﻄﻌﻪ ازاره ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در ﭘﺸﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻃﺎق ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ دﯾﻮار ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻘﻌﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .در وﺳﻂ اﯾﻦ
ﻗﻄﻊ ﺳﻨ ﻫﺎ ﯾ ﺗﺮﻧﺞ ﻗﻨﺪﯾﻠ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﻠﺪان و ﺑﺎﻻی آن ﮔﻞ و ﺑﺮگ ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮواﻧ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ در آورده اﻧﺪ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﺮاب ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری و ﮔﭽﺒﺮی ﺷﺪه ای ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ی ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎﻻی آن ﺗﻤﺜﺎﻟ از ﺟﻨﺎب
ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه و ﭘﺴﺮش ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد اﻟﻪ وردی ،ﻧﻘﺎش ﺗﺒﺮﯾﺰی ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری و آﯾﻨﻪ ﮐﺎری ﺳﻄﺢ دروﻧ ﮔﻨﺒﺪ و
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت و آراﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎی داﺧﻠ در ﺳﺎل  1381ش ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺰار اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﻮار
ﻏﺮﺑ و ﺟﻨﻮﺑ در ﺳﺮداب ﻗﺮار دارد .ﻓﻀﺎی ﺳﺮداب ﺣﺪود دو ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ روی آن ﺳﻨ ﻣﺰاری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻗﺒﺮ
دﯾﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪوﻟﻪ اﻣﺎن اﻟﻪ ﻣﯿﺮزا ﻃﺎﻟﺐ در ﺳﺮداب وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﻮار ﺟﻨﻮﺑ و ﺷﺮﻗ اﺳﺖ و اﺳﻢ وی
ﺑﺮ روی ﺳﻨ ﻣﺮﻣﺮی ﺣ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﻣﺰارش ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻘﻌﻪ ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( دارای ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻔﺼﻞ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻮده و واﻗﻒ آن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ وزﯾﺮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻇﻬﯿﺮﯾﻪ« اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺑﻘﻌﻪ ی اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﻋﻠﻢ و
ادب و ﻣﺬﻫﺐ دﻓﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺒﺮةاﻟﺸﻌﺮاء و آﺳﺘﺎن اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﯿﺪﺣﻤﺰه ،آﺛﺎر ﻗﺒﻮر آن ﻫﺎ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪس ﺳﯿﺪ ﺣﻤﺰه )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( از ﺑﻘﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮده و ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر زاﺋﺮان از اﻗﺼ
ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺄت اﻣﻨﺎء و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اداره اوﻗﺎف ﺗﺒﺮﯾﺰ اداره ﻣ ﺷﻮد.
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