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 بنای ستا شیعیان هفتم امام کاظم موسی پسر چراغ،شاه به ملقب «احمد سید میر» آرامگاه،شیراز چراغشاه

 دو با آنباشکوه  گنبد.است شده ساخته هجری ششم سده ، سلجوقیان ی دوره در شاهچراغ، آرامگاه اولیه

  .گری مینمایددر مرکز شهر جلوه زیبا، ی دسته گل و مناره

 معماری بنا

 در شده کاری کاشی بزرگ سردرب دو و هستند آن اصلی های درب که دارد ورودی درب دو چراغ شاه

 مترمربع هزار 41 حدود در آن مساحت که است مستطیل شکل به مرکزی صحن. دارد وجود آنها باالی

 گندمک های سنگ به مزین صحن کفِ. است شده ساخته طبقه 1 در غرفه 461 آن دور تا دور و بوده

 . است بخشیده آن به نظیر بی ای جلوه که باشد می فارس

 ردهن. اند داده انجام را آن زیبایی به که شده انجام ماهری هنرمندان توسط بارگاه این های رواق نماسازی

 .اند شده ساخته ساج چوب از شوند می دیده صحن این در که چوبی های

 اهش برادر -( ع)محمد میر سید مطهر حرم آن، شرقی شمال ضلع در و بسیار وسیع است چراغ شاه حیاط

 .باشد می چراغ

 بنای ارامگاه

 ستون 41دارای ایوان این.بوده مرمر سنگ جنس از آن نمای زیبایی است که ایوان  بر مشتمل حرم، بنای

 یزن آن مسطح سقف در و شده داده پوشش نفیس های چوب وسیله به حرم ایوان آهنی های ستون.است

 ستا ان طالیی درب ایوان های قسمت نوازترین چشم از یکی است رفته کار به شده کاری منبت چوب

 هایکاری کاشی با حرم گنبد دارد فرد به منحصر ظاهری و شده کاری منبت ان های چوب چهار که

 .میرود شمار به ایران گنبدهای زیباترین از یکی ظریفش
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 مسجد یک همچنین دارد، وجود نشین شاه چهار بنا سوی چهار در و است ایوان پشت در گسترده حرمی

 و از جنس نقره می باشد دارد قرار ،گنبد زیر نشینشاه در  ضریح. شود  می دیده آن غرب سمت در هم

 . اند کرده تزئین طالیی های برگ با را ضریح باالی

 صندوقی نیز مطهر مرقد روی بر همچنین باشد، می نوازی چشم های کاری خاتم به مزین ضریح درون

 رنگ هفت های کاشی و رنگی ریز های آینه با بارگاه درونی صحن است زیبا بسیار که دارد قرار خاتم از

 افض به  خاص ای جلوه  .فراوان، های چراغ چهل و یافته زینت عربی و فارسی تزیینی های خط انواع و

 .است بخشیده

 کتابخانه حرم 

 بوده مترمربع 1011 حدود کتابخانه این وسعت. است ان کتابخانه ، شاهچراغ حرم امکانات از دیگر یکی

 . است گرفته قرار آن در مختلفی هایکتاب و

 موزه ی حرم 

 تاریخی، ارزش با شیء هزار چهار حدود طبقه دو در مربع متر 4411 وسعت با شاهچراغ مقدس آستان موزه

( ص)محمد حضرت ی نامه تصویر موزه، این جالب موارد از.است داده جای خود دل در را مذهبی و فرهنگی

 شده تهنوش نیز آن انگلیسی و فارسی ی ترجمه و بوده کوفی خط به آن اصل که است مصر پادشاه به

  .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.Iranindepth.com 

 شاهچراغ نامگذاری دلیل

 همچون ها خانه بین در که احمد میر سید مدفن از کس هیچ م(۹۸۹–۹1۹)دیلمی عضدالدوله امیر زمان تا

 آن پاییین در اش خانه که پیرزنی توجه ، خرابه باالی در چراغی درخشش. نداشت اطالعی بود، ای خرابه

 میرا با را مطلب این دلیل همین به بود، نور آن پیگیرِ مدتی او. کرد جلب خود به را داشت قرار خرابه

 .گذاشت میان در دیلمی عضدالدوله

 ن؛ک بیدار را من شد روشن چراغ وقت هر فرمود پیرزن به و خوابید آنجا در و رفت پیرزن منزل به و شاه

 هب داشت که زیادی ذوق با و کرد مشاهده همیشه از تر پرنور را چراغ آن پیرزن رسید فرا که شب آخرِ

 نامیده شد.شاهچراغ  این مکان  بعد به زمان آن از و ،"چراغ شاه،": زد فریاد و رفت امیر سر باالی

 

  : طناز اکبریگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک 
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