
 ميانه بقعه امامزاده اسماعيل 

امامزاده اسماعيل درطول زمان دچار تغييرات زيادي شده و تاحدودي اثر متروكه و ازبين رفته بود ولي با اين حال درسال 
شروع به بازسازي اين اثر تاريخي،مذهبي شده واكنون ساختمان ونماي فعلي آن بازسـازي شـده ودر معـرض ديـد      ۱۳۵۴

  .عموم قرار دارد

مامزاده اسماعيل كه بنام مقبره كمال الدين شهرت دارد درجنوب مسجد جـامع ميانـه واقـع شـده ومتصـل بـه آن ميباشـد        ا
ديوارهاي اين بناء باآجر ساخته شده وگنبد و روپوش داردكه سطح خـارجي آن بـا كاشـيهاي فيـروزه اي رنـگ پوشـيده       

متـر  ۶بلنـدي گنبـد  .متر اسـت  ۵/۴ارتفاع آن تاپاي گنبد و) ۵/۵*۵/۵(مترمربع  ۳۰وسعت داخلي بقعه در حدود .شده است
درديوار شمالي بقعه دري به مسجدجامع بازمي شود كـه دربـاالي آن كتيبـة سـنگي موجودوعبـات زيـر روي آن       .ميباشد

در تـاريخ سـنه   )ع(اهللا،محمد،علي،هذه روضه سيدالشهداءكمال الدين بن سيدمحمدبن امام جعفرصادق : كنده شده است
  .شدظهور ۹۲۳

ايـن امـامزاده بـا سـاختمان     . پدر بزرگوار امامزاده نيز بنام امامزاده محمدشـهرت دارندكـه در روسـتاي كنـدوان قـراردارد     
كوچك گلي وبا يك نماي ساده وبا يك ضريح كوچك چوبي در روستاي كندوان از قدمت وسابقه زيـادي برخـوردار   

  .است

متـر و محـيط    ۱۳ارتفـاع منـاره   . ر استحكام وزيبايي قابل توجـه ميباشـد  منارةبلندي در صحن بقعه با آجر بناشده كه ازنظ 
متر و تاريخ ساختمان آن آزروي اشعاري كه روي سنگي نوشته ودر بنا نسب شـده اسـت بدسـت مـي      ۱۱قاعده پائين آن 

  .آيد

  )هجري ۱۲۵۸سنه (ابن عوض  مشهد بيرامعلي

داراي دو كتيبةسنگي است يكي در باالي دري كه از چندين راه پله اي كه در داخل منـاره اسـت وشـخص را      اين مناره
به راس مناره ميرساند نصب شده است و كتيبةديگري كه نمـاي آن از داخـل حيـاط بقعـه معلـوم نيسـت وبايـد از سـمت         

ه در پشـت آجرهـاي ديـوار حيـاط قـرار      كوچه آنـرا مشـاهده كـرد و درنوسـازي ديوارهـاي حيـاط بقعـه قسـمتي از كتيبـ         
  .وتمامي كتيبه بوضوح قابل رويت نيست  گرفته

بنام حاج حسن كريميان با مصالح سيمان و سنگ و موزائيك مرمت گرديـده    اين بنا چند سال قبل توسط شخص خيري
  .است

دي بـه حيـاط امـامزاده اسـت     درحال حاضر داراي حياط بسيار بزرگي است كه داراي چهار درب ورو  امامزاده اسماعيل
هاي مباركـة قـرآن نوشـته شـده وروبـروي يكـي از درهـاي         درپشت بقعه امامزاده روي كاشيهايي قسمتي از يكي ازسوره

  .  ورودي امامزاده نصب شده است


