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 علیه السالم زیارت امامزاده شاهزاده قاسم

الزَّکِىُّ الطّاهِرُ الْوَلِىُّ وَالدّاعِى الْحَفِىُّ الشَهیدُ اَلسَّالمُ عَلَیْکَ اَیُّهَا السَّیِّدُ 

 دَعَوْتَ اِلى مَوْالىَ وَ صِدْقاً وَ حَقّاً وَ نَطَقْتَ اَشْهَدُ اَنَّکَ قُلْتَ حَقّاً وَ

خَسِرَ  خابَ وَ َنَجى مُصَدِّقُکَ وَ فازَ مُتَّبِعُکَ و ،سِرّاً مَوْالکَ عَالنِیَهً وَ

بِهذِهِ الشَّهادَهِ الَکُونَ مِنَ الْفائِزینَ  اِشْهَدْ لى ،مُکَذِّبُکَ وَالْمُتَخَلِّفُ عَنْکَ

اتِّباعِکَ وَالسَّالمُ عَلَیْکَ یا  تَصْدیقِکَ وَ وَطاعَتِکَ  بِمَعْرِفَتِکَ وَ

اَتَیْتُکَ ، الْمَاْخُوذُ عَنْهُ  الْمُؤْتى مِنْهُ وَ ابْنَ سَیِّدى اَنْتَ بابُ اللّهِ سَیِّدى وَ

 اَمانَتى وَ ها اَنَا ذا اَسْتَوْدِعُکَ دینى وَ حاجاتى لَکَ مُسْتَوْدِعاً وَ زائِراً وَ

 شاءاهلل.ن اِ اَمَلى اِلى مُنَتَهى اَجَلى وامِعَجَ خَواتیمَ عَمَلى وَ

 .رَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ وَشاهزاده قاسم یا َالسَّالمُ عَلَیْکَ  

سالم بر تو اى سید شهید پاک و پاکیزه و سرور من و اى دعوت کننده )به 
حق( به مهربانى ، گواهى دهم که تو حق گفتى و به حق و راستى سخن کردى 

)مردم را( آشکارا و نهان بسوى موالى من و موالى خودت دعوت فرمودى و 
رستگار شد پیرو تو و نجات یافت تصدیق کننده ات و نومید و زیانکار شد 
تکذیب کننده ات و آنکس که با تو مخالفت کرد، گواه باش براى من این 
 گواهى را تا من بوسیله معرفت و اطاعت تو و تصدیق و پیروى کردنت از

زمره رستگاران باشم و سالم بر تو اى آقاى من و اى فرزند آقاى من توئى 
درگاه خدا که از آن درآیند و)معالم دین را( از آن بگیرند آمده ام به درگاهت 
براى زیارت و حاجتهاى خود را به تو سپرده ام و من اکنون به تو مى سپارم 

 انشاءاهلل. را تا پایان عمرم دینم و امانتم و سرانجام کارهایم و همه آرزوهایم
  شاهزاده قاسم یا بر تو سالم و رحمت خدا و برکاتش
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 امام زاده شاهزاده قاسم

حرم مطهر امام زاده شاهزاده قاسم )ع( در بین امام زاده ها و     

قدمگاههاي شهرستان هاي زرقان و مرودشت داراي رتبه و 

اهمیت منحصر به فردي است که جایگاه این حرم را مخصوصاً 

 بخاطر حاجتروا شدن بسیاري از زُوار ویژه و برجستۀ می کند. 

نه که از نسلهاي بر اساس روایات و نقل قولهاي سینه به سی

قبل به یادگار مانده، امام زاده شاهزاده قاسم که حرم مطهر ش در 

 –جنوب، بین شاهراه توریستی شیراز –جاده ترانزیت شمال 

کیلومتري شمال شیراز( دقیقاً در  25تخت جمشید )در فاصله 

 منسوبین بهمدخل ورودي شهر زرقان در کناره کوه قرار گرفته از 

جعفر )ع( می باشد که مرقد قدسی او از حضرت موسی ابن 

دیرباز زیارتگاه اهالی زرقان و مرودشت و توابع و همچنین 

از سراسر علیهم السالم مسافرین و زائرین و عاشقان اهلبیت 

 کشور بوده و می باشد. 

 پیشینه کاربرد القاب شاه و شاهزاده و سلطان برای امام زادگان

ساحت مقدس ائمه معصومین مردم ایران بخاطر ارادتی که به 

و امام زادگان داشته و دارند همیشه براي متجلی کردن عظمت و 

منزلت آنها، القابی مثل شاه و شاهزاده و سلطان استفاده می کردند 
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)مثل شازده حسین، شازده قاسم، شاه قیس، شاه علی، شازده 

 ابراهیم، شاه رضا، شازده نبی، شاه قطب الدین، سلطان ابراهیم

مخصوصاً امام زادگانی که در جوانی به طرز فجیع و  .(،و..

دلخراشی به شهادت می رسیدند را با پیشوند شاهزاده تکریم 

میکردند همانگونه که هنوز براي حضرت علی اکبر )ع( و 

حضرت قاسم ابن الحسن )ع( عبارت شاهزاده علی اکبر و 

که از شاهزاده قاسم بکار می برند.  امامزاده قاسم زرقان نیز 

قرنهاي گذشته به عنوان شازده قاسم شناخته شده و مورد تکریم 

و تعظیم مردم و شیعیان قرار گرفته طی روایات شفاهی و 

اي که بارها در مورد او دیده اند در سنین جوانی رؤیاهاي صادقه

در همین نقطه به طرز فجیعی به شهادت رسیده و  دفن شده 

 است. 

امام کاظم به  منسوبینده قاسم را از شاهزا ،مردم زرقان و حومه

حضرت موسی ابن جعفر )علیه السالم( می دانند که  همراه 

و پس از  ندحضرت احمد ابن موسی )شاهچراغ( وارد ایران شد

به شهادت رسیدن حضرت احمد ابن موسی )ع( و بسیاري از 

کاروان آن حضرت، عده اي نیز به اطراف و اکناف فارس متواري 

شدند که برخی از آن عزیزان دوباره به چنگ مأمورین حکوت 

غاصب عباسی افتادند و به شهادت رسیدند از جمله شاهزاده 

ت رسیده و در همانجا قاسم که در ابتداي کوه زرقان به شهاد
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مدفون گردیده و قرنها مرقد او بصورت سنگ چین و یک ضریح 

کوچک فلزي به عنوان یک نشانه باقی بود تا حدود نیم قرن پیش 

که توسط عده اي از عاشقان و جوانان و خَیّرین زرقانی و 

کمکهاي زُوار مرقدي به جاي مرقد  سنگچین ساخته شد و در 

ضلعی موجود با گنبد و گلدسته و  دهه اخیر ساختمان هشت

 ضریح براي آن حضرت ساخته شده است.

 چشم اندازهای بسیار زیبا و معنوی

ساختمان این امام زاده عالیقدر نماي بسیار زیبا و معنوي و 

اصفهان از دو  -روحبخشی دارد که زائرین و مسافرین جاده شیراز

 طرف می توانند این مناظر معنوي را رصد کنند.

 صات فنی سازه هامشخ

و  متر مربع 777ضلعی بقعه حدود  8مساحت زیر بناي 

مربع  متر 2777سبز شیب دار کوهستانی زیباي فضاي مساحت 

که از دو طرف جاده قابل نیز مجموعۀ گنبد و گلدسته ها است، 

داراي کاشیکاري فیروزه اي با طرحهاي اسلیمی است رؤیت 

 سنتی می باشد.
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 طرح جامع امام زاده

ز آنجا که مکانهاي مهم و در حال توسعه طبق مقررات نیاز ا

به طرح هادي یا جامع و تفضیلی دارند، سایت بیرونی و درونی 

 –امام زاده شاهزاده قاسم نیز به عنوان یک اقامتگاه زیارتی 

سیاحتی تحت نظر سازمان اوقاف، توسط مهندسین مشاور تعریف 

م محسوب می شود و طراحی شده که طرح توسعه و تکمیلی حر

و تمام عملیاتهاي عمرانی و مرمتی و توسعه فضاي سبز و احداث 

 امکانات دیگر طبق آن طرح صورت خواهد گرفت. 

طرح جامع سنگچین قدیمی و الزم به ذکر است که نمائی از 

امام زاده شاهزاده قاسم در پشت جلد این کتاب  مطهر سایت حرم

 درج شده است.

 ثبت شده در سازمان اوقافحرم شاسنامه دار و 

رسیده ملی به ثبت زرقان  شاهزاده قاسم حرم و مرقد امام زاده 

و تحت نظر و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه استان فارس 

و امام زاده شاهزاده قاسم نیز به ثبت رسیده  آستانه قرار دارد. آرم

 داراي اعتبار رسمی می باشد.
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 قاسم روز زیارتی امام زاده شاهزاده

همانگونه که اکثر امام زادگان روزهاي زیارتی خاص دارند، 

روز مخصوص زیارتی شاهزاده قاسم روز جمعه است که معموالً 

مردم زرقان و روستاها و شهرهاي اطراف در این روز به زیارت 

این امام زاده عظیم الشأن می آیند و به نذر و نیاز و مناجات و 

رداري از طبیعت زیبا و دامنه هاي صله ارحام می پردازند، برخو

کم شیب کوه و چشم اندازهاي بسیار زیباي جاده و دشتها و 

ارتفاعات نیز عامل و انگیزه تفریح و تفرج در زائرین باصفاي 

 گردد.هزاده قاسم میاش

 مراسم عبادی و معنوی

 هر روز : نماز جماعت مغرب و عشا

 ت جامعه کبیره روزهاي شنبه بعد از نماز مغرب و عشا : زیار

روزهاي یک شنبه بعد از نماز مغرب و عشا : قرائت و ختم 

 قرآن کریم 

ب و عشا : حدیث شریف رروزهاي دوشنبه بعد از نماز مغ

 کسا و زیارت امین اهلل

 روزهاي سه شنبه بعد از نماز مغرب و عشا : دعاي توسل
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روزهاي چهارشنبه بعد از نماز مغرب و عشا : حلقه صالحین 

 شبهاي جمعه : دعاي کمیل؛ مداحی و مناجاتو 

جمعه ها ، صبح : دعاي ندبه و زیارت عاشورا ؛ ظهر : نماز 

 جماعت؛ عصرها : زیارت آل یاسین و دعاي سمات

 کارها و برنامه های مهم فرهنگی در طول سال 

برگزاري تمام ، برگزاري یادواره شهدا بخصوص سادات شهید

مخصوصأ محرم ، رمضان، نیمه  مناسبتها ، میالدها و شهادت،

استقبال و پذیرائی از زائرانی که هر ساله در ، شعبان و دهه فاطمیه

وي چند سالروز شهادت امام رضا )ع( در قالب کاروان پیاده رَ

پذیرش ت به زیارت شاهزاده قاسم می آیند، هزار نفري از مرودش

ي برگزار، اردوهاي دانش آموزي و دانشجوئی از استان و کشور

برگزاري ، هاي گرم و سردایستگاههاي صلواتی غذا و نوشیدنی

مراسم مختلف ادعیه و قرائت قرآن و احکام ویژه براي دختران و 

اجراي مسابقات و برنامه هاي فرهنگی، هنري، علمی، ، بانوان

مداحی و عزاداري و و ورزشی براي کودکان و نوجوانان،  تفریحی

هیئت امناي حرم و هیئت  مولودي خوانی در مناسبتها توسط

 جوانان عاشورائی زرقان 
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 نظم و انضباط اداری و مالی

ساختمان و فضاي سبز امام زاده شاهزاده قاسم زرقان با 

وسعتی حدود سه هزارمتر مربع داراي سند رسمی است و از آنجا 

 3که اداره امور این امامزاده گرانقدر تحت نظر اداره اوقاف )ناحیه 

یئت امناي امام زاده داراي حکم رسمی از ( است و هفارس

سازمان اوقاف وامور خیریه هستند تمام فعالیتهاي اداري و مالی 

آن طبق قوانین و مقررات انجام می گیرد و در سامانه هاي 

مخصوص کشوري ثبت و ضبط می گردد، به همین خاطر داراي 

نظم و انضباط مالی و اداري خاصی با پنج زیر فصل مخصوص 

ه اي )عمرانی، فرهنگی، جاري، قرآنی و بقعه( می باشد که بودج

نذورات و هدایا طبق مقررات در هر ردیف به مبلغ و درصد 

 خاصی زیر نظر اوقاف هزینه می گردد.

 پر ازدحام ترین اوقات نماز و زیارت

جلوه هاي زیبا و بدیع و امکانات رفاهی و  فضاي معنوي این 

جذب مسافرین و خودروهاي امام زاده هر شبانه روز باعث 

هنگام سحر  می شود که شلوغ ترین زمان معموالًعبوري بسیاري 

تا طلوع آفتاب است که اکثر اتوبوسها و خودروهاي سواري 

شخصی براي اقامه نماز صبح در اینجا توقف و از فضاي معنوي 
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آن بهره می برند. در مناسبتهاي مذهبی نیز این ازدحام بیشتر 

 است.

 مهم دیگر :امکانات 

 داراي دوربین مدار بسته در اضالع مختلف داخل و بیرون

 اتاق مانیتورینگ و کنترل دوربینهاي مدار بسته

سالن برگزاري جلسات با امکانات سمعی و بصري که معموال 

توسط گروههاي مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنري 

 و ورزشی رزرو و مورد استفاده قرار می گیرد.

سالن برگزاري مراسم عقد ازدواج از طریق سامانه رواق 

 پیوندهاي آسمانی 

 دفتر ثبت کرامات، دلنوشته ها و خاطرات زائران

توانند خاطرات خود و دیگران را در رابطه   زائران محترم می

با نذر و نیازهایشان و کشف و کرامات امامزاده شاهزاده قاسم 

هاي معنوي زائران مخصوصاً ثبت فرمایند. این خاطرات و نوشته 

آنهائی که در  نذر و نیازها و توسالت در این حرم حاجتروا شده 

و به آرزوهاي خود رسیده اند و یا به طریقی به اهداف معنوي و 



 

 امام زاده شاهزاده قاسم علیه السالم                                                                           03
 

مادي خود نائل شده اند تبدیل به جزوه و کتاب می شود و در 

 سایت اینترنتی امام زاده و سایتهاي مهم دیگر نیز درج می گردد.

 امکانات موجود سکونتی 

عالوه بر سالن اجتماعات، در فضاي بیرونی در قسمت شرقی، 

نماهائی است که روي دامنه کوه بنا صحن امام زاده داراي طاق

حجره آن را در بر می گیرد و یک راهرو مشترک  02شده و تمام 

تمام آنها را به هم وصل می کند. مساحت هر یک از این دوازده 

متر مربع است. این  27گی مفروش هستند حدود اتاق که هم

معموالً از قبل ار است وّموقت زُزائرسراي با صفا که جهت اسکان 

بندي در  بصورت تلفنی یا حضوري رزرو می شود و با نوبت

گیرد. این اتاقهاي استیجاري  اختیار عالقمندان و زائرین قرار می

  داراي دستشوئی، حمام و آشپزخانه مشترک هستند.
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 سَیّد شهید

 نذر حضرت شاهزاده قاسم )ع(
 

 
 است قاسم شهزاده که شهید سیّد این

 است کاظم موساي حضرت پاک نسل از

 فرشتگان مدار و خلق مراد باشد

 است اَعاظم بر  او حشمتِ ، وصل که زیرا

 دهد می سوق سما به تا خاک ز را دل

 است مالیم شیبش که کوه و ، ها گلدسته

 سنگري مثل حرم که کنی می احساس

 است ناظم و نگهبان شهر ابتداي در

 شهید نوگل این به بُرده پناه ، زرقان

 است حاکم شهر این بر قرنهاست ، شهزاده

 خویش خداي نزد و زنده ، شهید باشد

 است نادم و وصل او به که هر شفیع گردد

 مدام شود می خود زائر گشاي مشکل

 است دائم اِعراض به ولیک ، منکران با
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 حرم این در چشیده هرکه وصال طعم

 است قائم بقعه این مراسم در پیوسته

 کاج چند و آب خُمی و چین سنگ دیوار

  است قاسم شهزاده گذشتۀ از تصویري

 حق نشانده نشانی سنگِ مسیر هر در

 است الزم بقعه هر حرمت کعبه مانند

 شمع بسته دو ، جمعه شب هر ، بخیر یادش

  است مراسم زان ، گرا ، هنوز ، خاطرم در

 نذر اداي بر پدر امر و نذر احکام

 است مَعالم از مرا ، خفته خاطرات زان

 صفاست و زیبائی معدن ، عشق کان این

 است عالِم و شیدا که است دلی حاجتروا

 حرم این کرامات و یُمن ز ما زرقان

 است مداوم فیض و نعمت و ناز سرشار

 

 

 
 ملتمس دعا –والسالم 

 زرقان فارس -محمد حسین صادقی )غالم( 
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 نیازهای عمرانی ، فرهنگی و بهداشتی

تعمیر پمپ قدیمی یا خرید پمپ جدید براي آبیاري فضاي 
سبز ، افزایش و تکمیل و به روز رسانی سیستم حفاظتی دوربین 
هاي مدار بسته و مانیتوریینگ، ترمیم کاشیکاري هاي روي گنبد و 

ویس هاي بهداشتی، نصب تابلوهاي دو گلدسته ، افزایش سر
راهنماي زائرین در جاده ترانزیت شیراز تخت  جمشید، افزایش 

 امکانات آشپزخانه 

 : ء اسامی هیئت امنا

آقایان : حاج شیخ محمد رضا صادقی، حاج عباس جمشیدي، 
حاج ابراهیم رحیمی، حاج علی همتی و حاج قاسم جمالی، داراي 

 و امور خیریه احکام رسمی از سازمان اوقاف
در طول شبانه روز به عنوان راهنما حرم نیز خادمین افتخاري 

 و خادم در خدمت زائرین محترم هستند. 
عالقمندان و مسافرین جهت رزرو خانوادگی زائرسرا و 

و  77032623500استفاده از امکانات می توانند از طریق تلفنهاي: 
 اقدام نمایند.  79073288368

 امامزاده شاهزاده قاسم زرقانسایت آستانه 
http://shazdeghasem.blog.ir 

 

 .رَحْمَهُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ وَ موَالسَّالمُ عَلَیْکَ

 التماس دعا


