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امامزاده ميرزا شعيب دوزالامامزاده ميرزا شعيب دوزال
نام: نام: سيد شعيب

نسب: نسب: امام موسى بن جعفر(ع)
ــا جلف ــرى  كيلومت  65 در  دوزال  ــتاى  روس مـكان:مـكان: 

و 20 كيلومترى خرولنق 
زمان احداث: زمان احداث: دوره ايلخانى/ اواخر قرن هفتم هجرى قمرى

مشخصات فيزيكى بنا:مشخصات فيزيكى بنا:
بقعه به صورت هشت ضلعى آجرى بلندى است كه بر روى 
يك قاعده سنگى استوار بوده و در هر ضلع طاق نمايى بلند 
با طاق جناغى به چشم مى خورد كه از يكنواختى نماى 
خارجى برج مى كاهد. ساختمان برج امامزاده شعيب (ع) 
از لحاظ معمارى و تركيب مصالح و قرار گرفتن آن باالى 
تپه بسيار شبيه به برج هشت ضلعى مؤمنه خاتون (خواهر 
سيدشعيب) در جمهورى خود مختار نخجوان است. اين 

زيارتگاه داراى مناره اى به طول هفت متر مى باشد.
روايت معروف:روايت معروف:

ــيد محمدآقا  ــيد را پدر س برخى از اهالى منطقه اين س
ــر) مى دانند و برخى  ــيد محمدآقا نوجه مه (امامزاده س
ــاهچراغ) مى باشد كه در  ــيداحمد (ش معتقدند برادر س
ــن دو برادر به  ــت. بنا به اين روايت اي ــيراز مدفون اس ش
قصد زيارت مشهد مقدس از شهر مدينه حركت مى كنند 
ــد و  ــهادت مى رس ــه ش ــيراز ب ــيداحمد در ش ــى س ول
ــعيب به منطقه آذربايجان فرار كرده و در منطقه  سيدش
ــوت در محل كنونى  ــكنى مى گزيند و پس از ف جلفا س

زيارتگاه دفن مى شود.

امامزاده «شام امام»امامزاده «شام امام»
نام:نام: سيد احمد

مكان:مكان: روستاى حق وردى آباد (شاهمار) در 
حومه جلفا

زمان احداث:زمان احداث: حدود 60 سال پيش
روايت معروف:روايت معروف: يك سيد روحانى به خواب 
شخص چوپانى آمده و نشانى مدفن خود را 
مى گويد. اهالى روستا محل مذكور را حفر و 
مقبره ايشان بصورت سالم نمايان مى شود. 
ــد بر روى  ــد اتاقى با يك گنب ــال ها بع س
اين مقبره توسط اهالى احداث مى گردد.

امامزاده «بابا يعقوب»امامزاده «بابا يعقوب»
نام:نام: بابا يعقوب

مكان:مكان: نزديكى شهر سيه رود در كناره جنوبي 
رودخانه ارس

روايت معروف:روايت معروف:  بابا يعقوب و خواهرش كه مزار 
ايشان نيز در نزديكى اردوباد روبروى  بخش 
سيه رود در خاك جمهورى نخجوان مى باشد 
از مدينه هجرت كرده و در اين منطقه ساكن 
ــده اند و بعدها بدنبال مشاهده نورى كه از  ش
قبر خواهر شان به سوى قبر ايشان ساطع شده 

مدفن ايشان زيارتگاه گرديده است.
بهارهزاروسيصدونودويك



ــزادگان در ايران از  بقاع متبركه امام
ــتند كه پس از مساجد  مراكزى هس
ــترين تأثير را در آرامش روانى و  بيش
ــد معنوى جامعه داشته اند. وجود  رش
ــزار مقدس در ايران  هزاران بقعه و م
ــان در ارتقاء  ــر آن ــش انكارناپذي و نق
ــادات دينى  ــالق و اعتق فرهنگ، اخ
ايجاب مى كند نگاه تازه و دوباره اى به 
ــاى معنوى و مراكز نور و  اين كانون ه
ــته باشيم. تربت پاك اين  هدايت داش
ــتگارى از دير باز مورد  ــفيران رس س
توجه عميق همه اقشار جامعه بويژه 
ــگران از داخل و خارج  زائران و گردش
كشور بوده و بهترين مكان براى تزكيه 
ــجاياى اخالقى و  ــس و تكميل س نف
ارتباط با خالق يكتا شناخته شده اند.

امامزاده «سيداسماعيل(ع)» (معروف به امامزاده زاويه (ع))
نام:نام: سيد اسماعيل بن حبيب
نسب:نسب: امام موسى كاظم (ع)

مكان:مكان: 5 كيلومترى جنوب هاديشهر و 25 كيلومترى جلفا در روستاى زاويه
مشخصات فيزيكى بنا:مشخصات فيزيكى بنا: امامزاده از يك حياط ، مسجد و زيارتگاه تشكيل شده است. ساختمان بقعه قديمى بوده و 
ابعاد آن 4×4 متر است و گنبد آن بر روى ديوارهاى قطور آن بنا شده است. بر روى قبر مطهر امامزاده ضريح چوبى 
مشبكى نهاده اند كه قريب 120 سال پيش توسط يك نجار هنرمند نخجوانى ساخته شده است. مزار مشبك كارى 
و چوبى امام زاده با پوششى از شيشه و فلز محافظت مى گردد. در حياط امام زاده دو درخت چنار تنومند با قدمتى 
بيش از 400 سال وجود دارد. باغ هاى زيباى گردو و گيالس و جويبارهاى خنك و روان از ديگر جاذبه هاى مزار اين 
امام زاده مى باشد. در محوطه ضلع جنوبى تعدادى زائرسرا جهت رفاه حال زوار در نظر گرفته شده است و يك مسجد 

قديمى به مساحت 200 متر در ضلع غربى امام زاده قرار دارد كه ورودى آن با بقعه مشترك است. 

  بارگاه امامزاده «سيد محمد آقا بارگاه امامزاده «سيد محمد آقا(ع)(ع)»» 
نام:نام: محمدابن سالم(ع)

نسب: نسب: امام موسى بن جعفر (ع) 
مكان:مكان: روستاى نوجه مهر در 95 كيلومترى شمال شرقى جلفا در مرز ايران و جمهورى ارمنستان

ــالم به آذربايجان آمده و در اين منطقه زندگى و  ــى جهت تبليغ دين اس ــان در دوره عباس روايت معروف:روايت معروف: ايش
ــپس درگذشته اند. اين سيد بزرگوار بين مردم محل و نيز متدينان سراسر كشور از قداست و احترام خاصي  س
برخوردار است و در ايام خاص بويژه بهار و تابستان روزانه بيش از 3 هزار زائر و گردشگر مذهبى از اين امامزاده

ديدن مى كنند. اين امامزاده داراى توليت بوده و در حدود180 باب زائرسرا با امكانات نسبتاً خوب دارد.


