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از قانن   نگااری ملیای  از تاریخ ایه عنوان شاخهبمزارنویسی 

قانن  تاا  هشتم هجنی ماور  توهاه موراخاان قانار  ن ا         

های عنبای    به زبان  ر این حوزه چندین اثنهجنی   از هم 

  نهنا    ر زمانه مزارنویسای  .  ر  اقع  ارسی نگارش یا  

آشکارا از مساال  سااسای     آید که شمار میبه ملییهای نامه

نظامی   ری  زیده   باشتن به ا ضاا  مابه ی    نهنگای      

های ملیی به معن ی ا نا  نامه این  نهن  .پن از می اهتماعی

های عیمی   مابه ی اختصااد  اشا ی زیانا از       شخصا 

 عاامیی بانای  ی ق اور عیماا   ا اااا     ید اه مسایمانان اینانای   

حفاظ  شهن از آ ات   بالیاای ب اعای   انساانی باه شامار      

ن   أآمد. عال ه بن آن ق ور عیمای بزرگ  ر هن شهنیی شا می

ای بانای آن شاهن باه ارم اان آ ر ه    ر رشاد      منزا   یاهه 

باو ه اسا . پاه ه     ماثثن  آن شهن نااز    نهنگی ا اهتماعی 

ابع ا تکاه بن منتلیایی ب –حاضن بنآن اس ی با ر ش توصافی 

تأثان مزارنویسی بن رشد  نهن  زیاارت را ماور      س  ا الی

 بنرسی   تلیا  قنار  هد. 

 

مزارات  ینگاری ملییمزارنویسیی زیارتی تاریخ: هاکلیدواژه
 .شاناز

Mazarat historiography was considered by 

historians as a branch of local historiography 

from the eighth century (AH) and until the 

twelfth century (AH), several works were 

written in Arabic and Persian .In fact, Mazarat 

historiography is a local encyclopedia, which 

obviously diverts from political and military 

issues, and deals more with religious, cultural, 

and social conditions. These local 

encyclopedias were intended to introduce 

scholarly and religious figures, because from 

the viewpoint of Iranian Muslims, the great 

scholars and divine peoples’ graves were 

considered as an important factor in protecting 

the city from natural and human pests and 

disasters. In addition, the graves of the great 

scholars in each city have brought a special 

status to that city and has also contributed to 

the cultural and social growth of that city. The 

aim of present study was to investigate the 

effect of Mazarnevisi (writing on graves), 

based on the first- hand resources on growth of 

the pilgrimage culture by using a descriptive-

analytical method.  
 

Keywords: Mazarat historiography, 

pilgrimage, local historiography, Shiraz 

graveyard. 
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 مقدمه. 1

 نگااری ملیای  تااریخ  هاای یکی از شاخهمزارنویسی 

ا ر یکان ی مابه ی    نهنگای باه شان       ب اس  که

باا   یملی ینگارخیتار پن از .حال نگاری اسالمی می

 ییا ار یییااا ه نا ی یخیتاار های نگاهی خن  حوزه

 آثاار  اغیا  کنادی  ی یک منطقه را مطااعاه مای   نهنگ

 اماا .  ارند متفا ت ییملتوا   ساختار مورخان ملیی

 یملیا  ینگاار خیتاار   ر اشاتنا    هاوه  از که آنچه

  تعیا    آثاار  نیا ا نگاارش  زةاانگی شو می ملسوب

 .  اس آنها به یک مکان ه نا اایی 

 مانز ا تخارات  یمعن   ر رقاب   عش  به  بن 

. اسا   کااران یملیا  غاا  کارانگازه اصیی ها بوم  

 یمابه   یهاا رقابا  ی یخیتاار    یعیما  یهاا زهاانگ

 مااازارات   بناقااام  هاااو  یاینهاعشااا   یشاااهن

   اعت اار  یشاهن  هن بزر ان   عن ای عیمای امامزا  ان

 از نگارانملیی شد؛ پسآن شهن ملسوب می ا تخار

   ر  ناد ن ک خیا   یآثاار  تهی ن  بهنه ا تخارات نیا

از  خاو   اریا   ینما هاا    ملاسان     نهن  معن ی

 یهاا کتااب  یآثاار  نیا ةهمی از. پاشی  ن تند یگنان 

پاس  نگاری ملیای  . این شاخه از تاریخاس  مزارات

بااا ت اااان  از شااد.غااتاموریااان آاییخانااان    از   رة

 ةر یکن هااای  نهنگاایی اهتماااعی   سااساای هامعاا

اینان  ر   ران ایی ار م والن   تاموریاانی عن اان     

 ی حضاور آنتصواف نضج  ن      ر پای  ساتنش   

مشایخ   عیما  ر هن  یاری اعت ار خاصای بانای آن   

حاات   ممات این ا نا  تا حد     یار به همناه آ ر 

نگااری ملیای آن منطقاه تأثان ابار     زیا ی  ر تاریخ

 . به  ن ال این ر یکن  مزارنویسی شک   ن  . بو 

په ه  حاضن بنآن اس  تا باا مطااعاه ماور ی     

زیاارت را باه    تأثان مزارنویسی بن  ساتنش  نهنا   

 اصاییی با تکااه بان مناابع     یتلیایی ا ر ش توصافی

   د.کنمطااعه 

قانار  ین باد مور  نظان ر ایان پاه ه      تاالثس

ای اقدام به نگارش مورخان ملیی با چه انگازهاس : 

مزارنویسی  ر رشد  نهنا    کن ند؟کت  مزارات می

هنن یک شاهن چاه    نهن    معن ی تاریخ    زیارت

 ؟  ر اس  بامازان تأثان

 

 مزارنویسی. 2

اناد  ر اصا    ها نوشته شاده آثاری که  ربارة مزار

هاا   راهنماایی زالانین    بنای تعاان مل   قا  مازار 

اهماا    از اند   از نظن تاریخ شهننشاانی تد ین شده

. ا نچه مزارنگاران عموماا   قا    بسااری بنخور ارند

کمتن باه   اند  احوال صاح ان مزار پن اخته ةبه تنهم

نقد   انتقا  مد ونان  ر مزار از هه  ت ارشناسای یاا   

اناد   یاا عیا  تعادا      تلقا   ر مکان   ن پن اختاه 

اناد. اماا   ها را با یک نام   نس  ر شان ننماو ه  مزار

احاوال مشااهان      ة وناه آثاار  رباار   ایان هنحاال  به

    هاد  انشمندان آن شهن ابالعات خوبی اراله مای 

. آثاار  را معن ای مای کناد   تاریخ  نهن  یاک شاهن   

   :اندمزارنویسی عمدتا      سته

صااورت  یااهه هااایی کااه بااه کتاااب: ا ال ة ساات

ایان   .یاک شاهن   ناحااه  ار    ت ا اختصاد به مزار

هاای  آثار عال ه بن باان ه نا ااای تااریخیی  یه ای   

 ق اور  ابالعااتی  رباارة   یملاسن یاک شاهن   یاقیامی

همچناان  انشامندانی اها  سااسا       رهالی  عن ای 

اخ ار   ر ایاات    ابعا  زند انی آنها از  یشن  کامی

بسااری  ربارة حاات  نهنگایی اهتمااعی   مابه ی    

تانم      هنادی کاه  ر ناو  خاو  م    آن شهن اراله مای 

« تاااریخ ملیاای»از منااابع مهاام    ارزشاامند اساا 

 ند.وشملسوب می

هاای  هناما آثااری کاه  ر قااا  تااریخ       م: ة ست
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های ملیای  ای(    نهن  نامهمنطقه ا ملیی )شهنی

 ؛اناد ها   رهال( تد ین شاده )تناهمی ب قاتی معجم

ی یهاا اما به صورت مشخص   معان  صیی یا  صا  

ی تااریخ یاز   انادی مانناد:   اختصاد  ا هت ارا به مزار

  یاا   تابکنة شوشاتن  ی هامع مفادیی تاریخ هدید یز 

مطاا  به صورت غانمستقام به الی آثاری که  ر البه

 . (091: 0931 )زینییی اندها پن اختهبلث مزار

 

 مزارنویسی در ایران. 3

هااای بنخای از ساانزمان  مزارنویسای  ر ایاانان   

کتاا   ةبااوالنی  ار . تااد ین عمااد ةاساالمی پاشااان 

ات با ر ی کار آمدن تاموریان آغاز شده   ق ا   مزار

ویسای  ر تااریخ   مزارن حوزه مستقیی  ر اباز آن کت

 هاای رشاد هنیاان   ر پی  مشاهده نشده اس .اینان 

اسالمی   همچنان شنای   ة ر هامع عن ان   تصواف

ایانان پاس از    ةاهتماعیی اقتصا ی    نهنگی هامعا 

توهه باشتنی به عن اای بزر اان      ةزمانی م ول ةحمی

 ر این   ره نوعی  انای  باه    .مهاا شد آنان اتمزار

بنای ااتااام   یاا ته  ر قاا  عناصن بان نی ی نایی ر ن

 ر های ناشی از اثنات حماالت م اوالن  ر هامعاه    

پدید آماد. اعتکااف  ر مازار عیماا   عن اا یکای از       

بو  کاه بساااری از من ماان بانای ایجاا        یهایر ش

باه   ها   اذهاان خاو  انتخااب کن ناد.    آرام   ر  ل

ورخان های بنخای از ما  ها   تلصن ن ال این اعتکاف

ملیی   یا عیما   حتی   ستداران عیما بنآن شادند  

نامهی کنامات   مل    ان عیماا     تا  ر مور  زند ی

بزر ان مد ون  ر  یار خو  بنویسند. باه  ن اال ایان    

 ر یکن ی مزارنویسی از ایاا   ارس آغاز شد. 

هاای  اینکه ایاا   اارس مهاد سیسایه   توهه به با 

نگااران  ی اما تاریخآمدیشمار مبههخامنشی   ساسانی 

ملیی آن  ارغ از  ابستگی   ر    راز با  ناای پا  

باه   یغنق  ر  نهن    ا کار عصن اساالمی ی از اسالم

هااای نااد   تااالشبو  یخصااود عن ااان   تصااواف

)سااالری شاا یی   ارزنده ای  ر این راستا انجاام  ا ناد   

-920) . نا فته نماند کاه حااکم ناشاابوری   (9: 0931

ابونعام اصافهانی  ر  ی تاریخ ناشابورکتاب  ر(  ق114

 -131ابن  ندق )ق(   123) ذکن اخ ار اصفهانکتاب 

از نخسااتان کسااانی  تاااریخ باهاا کتاااب  (  رق414

ها  ر این شاهنها  هستند که به هایگاه   اهما  مزار

ابان  نادقی    ؛229-200: 0934)حاکم ناشابوریی اند پن اخته

0910 :213-231) . 

نگااری  ای از تاریخیسی به عنوان شاخهاما مزارنو

ملیی   به صورت مساتق    خااد از  اارس   از    

شااهن شاااناز شاان   شااد.  ر باای قاان ن هشااتم تااا 

نگاارش   عنبی ارسی     از هم چندین اثن به زبان 

این آثار به نوعی تلا  تاأثان تاناهمی احاوال      یا  .

باشاد. نخساتان کتااب      صاو اان مای  عن ا مشایخی 

این موضو   ر ا اخن قنن هشاتم هجانی    مستق   ر

ناام  ه ن ملماو  شاانازی با   باادین هنادتوس  معان

 ر ساال   ز ار اامازار ال زار عان  اِ  االزار  ی ح ِ دشَ

 ةتأااف شد. از این تاریخ تاا ناما  ( م 0931/  ق330)

قنن   از هم  ر مجمو  نه کتاب به صورت مساتق   

از  شاهنهای ایانان تاأااف شاده کاه      مازارات  ربارة 

مجمو  این نه اثن    اثن  ر ا اخن قنن هشاتم   ساه   

اثن  ر قنن نهم   سه اثن  ر قنن  هم   یاک اثان  ر   

ا ج تأااف ایان آثاار    .س ا قنن یاز هم تد ین شده

ی نه    ه یعنی   ره تاموریان بو ه اسا   هاه ر سد

شااه ع ااس      رة یاهه   انی صفویانی به  با قدرت

  ر راستای سااسا  تمنکز نایای   یق(0193-331ا ال )

هاای  صفویان از یک بنف   به حاشاه ر تن هنیاان 
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ت یاا تن  عن انی   متصاوا انه از بانف  یگان   قاوا    

های ملیی ر  به ا ول پن اختن به تاریخ یعیوم عقیی

نگااری   باش    مزارنویسی هم که بخشی از تاریخ

 ثن شد.أاز این امن مت یملیی بو 

 

 هاهای مزاری کتابییاپراکندگی جغراف. 4

ی آثار مزارنویسی  ر ایانان از  یپناکند ی ه نا اا

سدة هشتم تا سدة   از هم بساار قاب  تأم  اس . از 

مجمو  نه عنوان آثار تد ین شاده  ر ایان   رهی      

( به شااناز      عناوان   هزار مزار   شداالزارعنوان )

( باه هانات         سایه ااشافاعات    مقصد االق ال)

ر ضاه     ر ضاات ااجناان   هناات ااجناان    ) عنوان

( باه سامنقند     قندیه( به ت نیز   یک عنوان )بهاراال

 ( باه بخاارا   یاک عناوان    تاریخ مالزا هیک عنوان )

( به کنمان تعی   ارند. این پناکناد ی  اال ااا  ةتبکن)

ه نا اایی م ان این حقاق  اس  کاه کاانون تجماع    

تاموریاان عمادتا   ر    ة  ر عیما   زهاا    ا اااا   ر  

هناتی  ارسی کنمانی سمنقندی بخارا   ت نیز باو ه    

ناشااابور کااه از    چااون اصاافهانی بیااخ  یشااهنهای

 ور  توهه مزارنویساان شهنهای بزرگ اینان بو ندی م

انااد. از بن اایی بااا توهااه بااه اینکااه یکاای از  ن ااو ه

های راهنمایی زالانین ایان   های نویسند ان مزارانگانه

آن  ةنو  نگااه هامعا   ة هندها بو ی این آثار نشانمزار

عیماای زهاا       ةهاا   بقعا  توهه به مزار بارةعصن  ر

 .(093: 0931)زینیییا ااا  بو  

هجنیی  م   ه ما ج تأااف این کت   ر قن ن نه

تاموریان باو ه اسا . ایان امان متاأثن از       ةیعنی   ر

اسا .  ر ایان    ه ضای  نهنگی حااکم  ر ایان   ر  

های عن انی به شدت رشد کن ه   اها   اندیشه ه  ر

مانگی  س از پا چه  ر هنگام حااات   چاه    یبنیق 

 نظن   پناهگاه تو ه من م بو ند. حمطم

مهم   حاالز اهماا  ناو  نگااه   هایگااه       ةنکت

. عماادة ایاان اساا عیماای نویسااند ان ایاان آثااار  

از عیماای  باشاتن  نویسند ان مشنب تصواف  اشتند   

؛ 211: 0911)شانازیی  زمان خو  بو ندشعنا    عن ای 

توهه به ماهاا  مزارنویسای    با .(11 :0931اافقانای  معان

ثن از حاکما  تفکن عن انی بو ی به بور ب اعی أکه مت

  ند عمدة نویسند ان این آثار  نای  عن اانی  اشات  

ای تنگاتن  بان مزارنویس   ماد ونان  ر مازار   رابطه

های اماماان  ز آرامگاهکه قطع نظن ا  هو   اش ی چنا

هااا منبااو  بااه عن ااا      امامزا  ااانی باشااتن ماازار

متصوا ان اس  که اغیا  مان م زماناه از منیادان       

 یپاس از مانگ    اند شدهارا تمندان آنها ملسوب می

با ایجا  بقعه   بار اه بن مزارشانی آنها را مانناد ایاام   

؛ 031 :0939 )زنگناهی اند شمن هحاات معزز   ملتنم می

نویسااند ان ماازارات بااا  ربااار    .(093: 0930زینیاایی 

های ر ز ار خوی  ر اب  عماقای نداشاتند       ا 

عمدتا  اه  حدیث   را ی اخ ار بو ند. این  ساته از  

یاا نویساندة    تاریخ قام نویسند انی همچون نویسندة 

منص   زارت   یا پاوندی نز یک با نها   تاریخ ری

باه سافارش حکوما      زارت   سااس  نداشاتند    

؛ آذرناوشی  02: 0910)ر.  قمیی این آثار نگارش ناا تند 

 .(040: 0933؛ کسن یی 31: 0913

 

 ها و مخاطبان آنهااهداف نویسندگان مزار. 5

هااای اهااداف متعااد ی از نویسااند ان کتاا  ماازار

اندی بنخای از ایان اهاداف باه     نوشتن این آثار  اشته

  ضااو  مشااخص بااو     ر ههاا  تلقاا  همااان 

ایان   ةاز همیا  نادی هاا نگاارش یا ت  این کتاب یاهداف

اهدافی راهنماایی بانای زالانین   شناسااندن ق اور      

ی کاه از ساوی     همچناان عیماا    نزندان آنها یامامان

شاااعه   عیمااای آن مااباه  اسااتل اب زیااارتی     
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 ةاند.  ر این آثار  ق  باه تنهما  زیارتگاهی یا ته بو ه

تن به نقد   انتقا  احوال صاح  مزار اشاره شده   کم

مد ون  ر مزار از هها  ت ارشناسای یاا تلقاا   ر     

)اذکااییی  مکان   ن ا ال  ابهار پن اختاه شاده اسا     

. بنخی از نویسند ان هم به هها  تقانب   (00: 0939

به ار ا  با ه   مشاهد مقدسه عیمای  ین   مشاایخ  

)معاان   اناد ها پن اختهر ی زمان به تأااف کتاب مزار

. بنخاای هاام بااه  نمااان سااالبان    (0: 0931اافقاانای 

هاا   وناه کتااب  حاکمان  ق   س  به نگاارش ایان  

 ارابس تأثان  ق  حاکمان اا ته. (1: 0940) اعظی  اندز ه

  ایان نلیاه از    دن اشات هاا  مزارنامه نگارش  ر یکم

 نگاری ملیی تقنی ا خو هوش بو .تاریخ

 اان شاهن را کاه از    ر  معن ی بز عش  به زا  اه

های تاریخ ملیی اس  را وام  اصیی نگارش کتابع

نکتاة مهام   . (1-9: 0923)شاانازیی  ن اید نا یده  ن ا   

 یگنی که ن ایاد نا یاده  ن ا ی اهمااا    هایگااه      

بزر ان  ین    ان   ر ماان مان م اسا  کاه حتای     

شاان رعایا    پس از  ر بش  آنها نس   به آرامگاه

شو    این از رسوم ناک شنقاان اس . این عما   می

ا ای  ین   قدر انی نس   به صااح ان مازار باو       

د ان که با کس   ین همچنان  اایی بنای تشوی  آین

   ان  نام خو  را ها ید   آرامگاه خوی  را مازار  

 اه  بان  سازند.  

 الییی که ذکن شد ر یکان  آشاکار نویساند ان     

بو . به  ن اال ایان ر یکن هاا نتاایجی      آثاراین  سته 

باا  نویساان  احتمااال  مزارناماه   یگنی حاص  شد کاه  

پاس    چنان ر یکن ی  س  به نگارش نز ه بو ناد  

ه د ستا ر ها حاص  شا این از نگارش کت  مزارات 

تاریخچاه  آشانایی باا   اس . از همیه این  ستا ر ها: 

  باا توهاه باه سان      ه اسا   هنن   هننمندان منطق

هاای بان ر ی آن   حکاکینقوش   های موهو    ق ن

ی  ر زماناه هننحجااریی   ابالعات ارزشمند توانمی

یسای  ر  مزارنوکس  کان .  منطقه  خطابی   نقاشی

هاا   نما هاای   شناسیی معن ی سان   من محقاق  به 

یک شهنی مقایسه کارکن  مزارات مسیمان نسا   باه   

تاأثان مازارات  ر ر نا       ا یاانی   بقا  ساین مباه 

 مهاهنپابینی  رشد  نهنگی   ا بییاقتصا ی منطقهی 

 مابه ی  شعالنپن از . همچنان به آشنایی با منطقه می

  هتماعی منطقهی ایجا  امناا   من م   معن ی تاریخ ا

 .  کند ستنش  نهن  زیارت یک منطقه کمک می

ان را نویساند  ای کاه  تنین انگازه ر مجمو  مهم

انگاخ  این بو  کاه  هایی بنمیبه تأااف چنان کتاب

بنخی شهنهای بزرگ اسالمی چاون ملا  تجماع      

هاای  نهنگای   عیمای      هاا   کاانون  استقنار حیقه

اغیا      ت   ت یاا  آن زماان باو     عااا  اه   عو

های بساار مهم   ره نان  کانی  ر آن شاهنها   چهنه

ات آمدند.  با  بش  زمان مقاابن   مازار   ن  هم می

 ر  یمتعی  به این ا نا  که مور  احتانام عاماه بو ناد   

شدی به نلوی که امکان شناساایی  قاا    شهن متناکم 

ر شاهنها  ابا  اه  هو  مقابن آناان    یآنها  شوار شد

 ر حااای   یشاد به  س   ناموشی   نساان سپن ه می

که نام آنها زنده   مور  استنا    یا توس  من م باو ه  

هاای  اس . ابا بنخی از اه   ض  باا نوشاتن کتااب   

سااعی  ر توهااه  ا ن   یااا آ ری نشااان   ات ماازار

اسامی مقابن هن یک از بزر ان مزبور  ر شهن  اشتندی 

هاایی  را احاا کنند. اکناون کتااب  تا زیارت ق ور آنان 

مختیاف  ر  ساتنس   ی شهنها ات رباره تاریخ مزار

اس  که عال ه بن اراله نشانی ق ور رهالی  انشمندان 

  اه  سااس    کمال یک شهنی باه ناوعی اخ اار      

 رباره حاات  نهنگای     بسااری ر ایات   ابالعات

ی ایان   هاد اهتماعی   مابه ی آن شاهنها ارالاه مای    

مناابع مهام تااریخ      ر زمنةتوان میه از منابع را  ست
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؛ 020: 0931 انی  )یوسافی ملیی منااب  ملساوب کان     

 .(093: 0931زینییی 

 هم  قاا  اهاداف نویساند ان ایان آثاار امکاان       

کند. باا توهاه باه    شناخ  مخاب ان آنها را  ناهم می

اهداف باان شدهی  سته نخسا  مخااب ان ایان آثاار     

بو ه   این آثار بنای آشنایی آنهاا  تو ه   عموم من م 

زیارت آنها تد ین شده اس   ةبا صاح ان مزار   شاو

  می بزر اان   عااماان    ة.  ست(09: 093 1)معان اافقنای 

 ینی بو ند که هه  اینکه نام بزر ان باه حنما      

عزت بن ه شو    از هه  زنده کن ن آثار صااح ان  

ابعا  از  مزار   بی  رحم  بنای آنان به هها  مت 

)شاانازیی  هاا بو ناد   مند به کتا  مازار  هاسالفی عالق

حاکمان    نمانن ایان بو ناد  ستة سومی   . (99: 0911

که اا ته با اهدا ی خاد   متفا تی امان مزارنویسای   

 .(1 :0940) اعظی  ند کنرا تشوی  می

از تد ین ایان  نویسند ان مزارات اهداف   ر اقع

 آثار ع ارت بو  از:

  تاان یج  نهناا  زیااارت ق ااور    .  سااتنش0

 مشاهد مقدسه.

راهنمایی زیارت کند ان ق وری باه  یاهه ق اور     .2

 امامان   امامزا  ان.  

تقنب به ار ا  با ه   مشاهد مقدساه عیماای    .9

  ین   مشایخ ر ی زمان. 

 . کس  ثواب   اهن اخن ی.1

 نایشات ح  ااوبنی   زنده نگاه  اشتن ناام   .4

 بزر ان   ا ااای یک شهن   یا یک منطقه.  

شناسایی ق اور عیماا   بزر اان   ممانعا  از      .1

 . (011: 0931)زینییی   ناموشی   نساان نام   مقام آن

ای از مزارات ساخته سااس  زمان یاا  . اا ته پاره3

 باشد  چشمی اه  ملیی با مل   یگن میچشم هم

. ا ای  ین نس   به بزر ان   عار ان   معن ای  3

)ر. :  اا اهتمااعی    نهنگای منطقاه     نخ گان عیمی

 .(33: 0914چیی مدینشانه

 

 محتوای آثار مزارنویسی. 6

 اقعااا  ایاان اساا  ایاان  سااته از منااابع  ارای  

هااای مختیفاای سااختار  احاادی ناسااتند   بااه  ونااه 

آثااار یااک  انااد.  ر حقاقاا  ایاان   نگااارش یا تااه 

 اناد. اند که با حکم    تاریخ عجان شدهنامه نهن 

یاک مقدماه   یاک ماتن     ت از اهای مزارکتاب غاا 

اناد. سااختار مقدماه ع اارت اسا  از:      تد ین شاده 

ااا  زیااارت ق ااور   پاسداشاا  ملاساان شااهنی اهما

ی انگازه   هادف  ا ضا   ینی   مبه ی شهنمد ونانی 

  ماتن کتااب.    نگارند ان این آثااری  هنسا  مطااا   

اا  زیاارت ق اور      تنین بخ  مقدماهی اهما مشن  

نکو اشاا  مااد ونان اساا  کااه اغیاا  بااا اسااتنا     

احا یث ن وی باان شده   بعضاا  هام از مناابع ق یای     

؛ 1: 0940 اعاظی   ؛119: 0923)شاانازیی  شده اسا    اخب

. بن خاالف مقدماه کاه  ر    (9-0: 0911کنبالیی ت نیزیی 

 اویی شادهی   وهز   خالصاه هاا بسااار ما   کتاب مزار

هماناه  های بیندی ساختار اصیی متنی عموما  با شن 

های غان اقع   ممیو از اخ ار غیوآماز   ر ای  اس 

 باشد.می

ات هاای مازار  مهم   اساسی  ر غاا  کتاب ةنکت

 نانااه آنهاساا  کااه متااأثن از تااأثان    نگاااه تسااامح 

باشاد.   هاای آنهاا مای   های عن اانی  ر نوشاته  اندیشه

کاه  ر   ره   بهاار الا ةضر خن مث  أبنخالف آثار مت

هاای  شاه ع اس صافوی نوشاته شادهی غااا  کتااب     

هااا  ااارغ از تعصاا ات ماابه ی بااو ه   ضاامن  ماازار

ای باه اها    های اسالمیی نگاه  یاهه پاسداش  ارزش

 ارند. این ناو  نگااه هام ملصاول      با  پاام ن)د(

نگن اغی ه تفکن تصواف  ر این عصن اس    هم نمایا 
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حاکمااا   ةیااک   ران شاااخص ماابه ی  ر عنصاا 

سااسی   نکته قاب  توهه  یگن اینکه هنچه از شانق  

کناام ایان تساامح باشاتن     به غنب اینان حنک  مای 

هن چند منابع شنق اینان چاون بخاارای    ینمایان اس 

هنات   سمنقند هم قاب  قااس باا  ضاای  نهنگای    

ن ایان  اا   یگا  باشند.  اهماق   از حمیه م والن نمی

آثاری توهه  یهه این آثار به تاریخ ملیی اسا . ایان   

گی تصوین ر شنی از احوال  نهنگیی عیمی یمهآثار 

 هناد.  باه  یاهه      اهتماعی شهن مور  نظن اراله می

اینکه این آثار امکان شناسایی نخ گان  نهنگای یاک   

تاریخ ایانان را  اناهم    اسالمیشهن اسالمی  ر قن ن 

بی   قضا ت مثافان  ر مور  ا نا ی آ ر ند.  ارزیامی

نشانگن مازان سایطه   نفاوذی اسا  کاه شخصاا       

هاای مهام  ر ایان شاهنها     ا کار   ساانة شخصاا   

اند.  آثار مزار نویسی از هه  ملتاوا  رصاد     اشته

تامان نااز مخاب ان بو ند.  ر مقدمه همه این آثار باه  

اا  زیاارت ق اور   پاسداشا      ملاسن شهنهای اهما

  اهداف نگارند ان آنها پن اخته  هاان   انگازهمد ون

 ر ای هشده اس    ابالعاات بسااار  قاا    ارزناد    

بارة تاریخ شهنها   با رهای من مان سااکن  ر آنهاای   

به تبکنة  متن همه این آثار عمدتا اراله شده اس .  ر

اند   کمتان باه نقاد   انتقاا      ها پن اختهصاح ان مزار

هه  ت ارشناسای یاا تلقاا   ر     مد ونان  ر مزار از

هاا را باا   اند   یا عی  تعدا  مازار مکان   ن پن اخته

 اند.یک نام   نس  ر شن ننمو ه

نکته قاب  توهه اینکه آثار مزارنویسای باا  هاو     

اراله ابالعاات هزلای    قاا  از ا ضاا   نهنگایی      

اقتصا ی   اهتماعیی به  یاهه تابکنة عیماای عن اا       

هاایی  اغاناق    اساتان  دتا  همناه با ا ااا  شهنهای عم

هاا  غان  اقع  ر باره صااح ان مازار     بعضا آماز غیو 

هاا سااخته سااسا     ای از مزارکه پاره چنا. باشندمی

چشمی اه  ملیی یا مل   یگان باو ه   زمان   یا هم

اس . بنابناین بخ  اعظم این آثار به ا عال   اعماال  

نظن از اینکه ایان   باشند. اما صنفها میصاح ان مزار

هااای خااو  بااه خصااود  ر مسااال   منااابع  ر  ا ه

غانعا ی صا ق باشندی یکی از منابع مهم تاریخی باه  

آیناد   بخشای از تااریخ  بشاته مادیون      شمار مای 

ابالعاتی اس  کاه  ر ایان مناابع ارالاه شاده اسا        

 .(010: 0931 )زینییی

با توهه به م احثی کاه مطان  شاد باه صاورت      

شاداالزار  ای   حال مثاف   ملتاوای  مور یی شن  

کااه  ر ارت ااا  بااا   حاا  اال زار عاان ز ار ااماازار 

مزارنگاری  ر ایاا   ارس اس ی مور  بنرسی قانار  

  ان  :می
 

 شد االزار فی حط االوزار عن زوّار المزار. 7

ااادین ابوااقاسام هنااد بان     االسالم معاننوشته شاخ

ملمو بن ملمادبن عمنی شانازی )  اات بعاد از ساال    

( از ک ار عیما ی  عاظ   شعنای شاناز  ر قنن هشاتم  330

هاای  اس  که کتاب  را باه نثان عنبای نوشاته   باه ناام      

)شاانازیی  نااز خواناده شاده     کتاب اامازارات    اامزارات

ر اختاااار . از زنااد ی ا  ابالعااات چناادانی  (114: 0923

م 0931/  330را  ر سااال  شااداالزارناساا . ا  کتاااب  

تاأااف نماو     ر ا اخاان هماان قاانن  ر حاواای سااال     

 .  (23-21: 0911)شانازیی  م از  ناا ر  0933/ ق311

اادین هناد شانازی این کتااب را  ر شان    معان

احوال   تعاان مل  ق ن همع کثانی از زها    عیماا  

اناد نوشاته     امنا    سالبانی که  ر شاناز   ن شده

اس .  مثاف کتاب  را به عد  ایاام هفتاه باه هفا      

نوب  که هان نوبا  شاام  ذکان ماد ونان یکای از       

تاا   های معن ف شاناز باشاد تقساام نماو ه   ق نستان

زیارت کنند ان هن کدام را به نوبا   ر یکای از ایاام    
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هفته   ا ن نتوانند هن کدام را  ر یک شا  همعاه یاا    

ص ح شن ه زیارت کننند   به این تنتا  زیاارت خاو    

را از تمام آنها  ر هف  ر ز یا هفا  هفتاه باه انجاام     

رسانند. هدف مثاف نه باان تاریخی بیکاه آ ااه کان ن    

زیارت ق ور   یاا  کان ن اها  ق اور     بنا ران  ینی از 

ها   ا صاف    ضاای   اس .  همچنان بنخی ازسانت

باااان  اان   تااا ااگااویی باانای متابعااان   اهاا  ق ااور 

 . (99: 0911)شانازیی ها باشد راهنمایی بنای زالنین مزار

کتاب خو  را  ر یک مقدماه    ر هفا     یمثاف

ش بندی کن ه اس . مثاف  ر مقدمه اثننوب  تقسام

ضمن اشاره به  ضال  شهن شاانازی باه تفصاا    باا     

استنا  به احا یثی  ال بن استل اب زیارت   اقدام باه  

. مثااف  (24-9: 0923)شاانازیی  آن سخن کن ه اسا   

نفن  ر هف  نوب  کتاابی بااان    904مجموعا  تبکنة 

کن ه که نخستان  ن  شاخ احمد ک ان   نفن ساصد   

تنهمه حال ا   ر این پانز همان یعنی آخن کسی که 

کتاب آ ر ه شاده شااخ مشانف ااادین مصایح بان       

باشاد    ر هماان کتااب    ع داهلل سعدی شانازی مای 

شداالزار اس  که نام   کناه شاخ صلاح   بان ب ا    

 .(93)همان:  مأخب قدیمی  یگن نوشته شده اس 

ا نچه مثاف این کتاب مورخ ن و ه   باه هماان   

بان قیام ا     اریخیتا اغال    مسااملات    اا  بنخی

هاری شده اماا باه عیا  قادم  زماان    ستنسای       

 اشتن به یک عده کت ی که اکنون  یگن اثنی از آنهاا  

ای از اشاخاد    بنها ناس    معاصن بو ن با پااره 

 قااایعی کااه  ر ایاان کتاااب بااه ذکاان آنهااا پن اختااهی 

 هدی که ساین مأخاب  ابالعات  نان هایی به  س  می

ایان   .نان ابالعاتی ناساتند تاریخی موهو  حا ی چ

ابالعات به ر شن شدن بسااری از حوا ث تااریخی  

منبو  به  ارس   نواحی مجا ر آن   تنهمه احوال 

همعی از رهال منتس  به آن سنزمان کمکی شاایان  

ی یک اثن صاو اانه  شداالزارنماید.  از بن ی کتاب می

اس  که با هدف کس  ثواب   اهن  ر احوال عن ای 

عیمای مشهور نوشاته شاده اسا    الان      مشایخ  

مداحانه   ممیو از کشف   شهو    ر ایات کناماات  

 ونه بساار  ار . مثاف حتای  ر احاوال حاکماان      

های سااسای هام ایان شااوه را ا اماه  ا ه      شخصا 

اعتقاا   ار   مثااف   .(213-211: 0911)شاانازیی  اس  

زالن باید به این اصا  معتقاد باشاد کاه مااا   ارای      

یه زیاارت  ئایان مسا  توهه باه   ر     هم اس    با 

کند. با این توصافی مثاف اثن خاو  را  معنی پادا می

به یک تبکنة صاو اانه م ادال کان ه اسا . هنچناد      

ی تلصااالتی  شاانازنامه تالش کن ه همانناد مثااف   

اساتاد   مشاایخی آثاار     اات صااح  تنهماه را      

اریخ ااف نااز باشاتن متکای باه تاو      ثبنویسد. منابع م

ابوع داالسان سلایمیی    ب قات ااصو اهصو اانه مانند 

عطاار   ا اااا   ةتابکن ابونعام اصفهانی    اال ااا  حلية

 ی 32ی 13ی 10ی 11ی 43 :0911 )شاانازیی باشد ناشابوری می

39). 

این کتاب با اینکاه بنخای اشات اهات تااریخی       

های عیمای  ار  کاه اا تاه ماور  نقاد   ایانا        ا زش

 ی231ی234: تعیاقات 0923)شانازیی منحوم قز ینی اس  

های بساار اس  اما  ارای امتاازات   سو مندی (911

کااه ارزش آن را    چناادان کاان ه اساا . از همیااه: 

بان ه اسا  کاه     مثاف  ر تد ین آنی از منابعی سو 

 (011 :0913)صفای اکنون بسااری از آنها موهو  ناس  

شااناز باه     ابالعات ساو مندی  ر بااب ملاالت    

ی 211ی 091ی 023ی 003ی 003 : شانازی: ر.) هد  س  می

ایاان اثاان ابالعااات بساااار  (913ی 921ی 911ی 910ی 911

مفادی  ربارة ملالتای کاه  ر زماان مثااف  هاو       

 هاد.  اابا ایان    نی  شده اراله می اشته   اکنون تخ

کتاب  ربارة شناخ  با   شهنی شااناز از اهمااا    
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مادارسی   خاصی بنخور ار اس .  همچنان  ر بااب 

هاای سیسایه     بزر اان بنیقا    هاا مساهد   خانقااه 

عن ای بزر ی که منتس  به امامان هستندی با رهاا    

هاای  کانی  ازارش کاامیی     ر تارها   اخ ار هنیان

عاال ه بان آن  ر ماور   ضاعا  باغااتی        هاد. می

 شااناز قانن هشاتم   ها حتای ساساتم آباااری    چشمه

شده اس . بنخی این اثن ذکن  ر ابالعات  نان هایی 

 ر آن  یده « بازار »شانازی ناز مانند  ةبا اهج ها اژه

؛ کتااب حاا ی شاماری از اساامی   اعاالم       شو می

  « کاوه   ان  »اسکفشاذی )اسفکشار( »کهن اینانی مانند 

ی  اخ ااار بنخاای (939ی 231ی 93)همااان: اساا  « منااا ر»

هنیانات  کنی مانند پخ  آثار معتزاه  ر شانازی  ر 

بنخی سنن   آ اب مانناد سان     .آن  رج شده اس 

 قف   یا استنساخ کتاب  ر آن انعکاس یا ته اسا   

 ر مااور  انساااب اشااخاد   .(933-923 ی233)همااان: 

سمعانیی موقو ااتی   االنسابمشهور شهنی مث  کتاب 

عااا ات   رسااومی اقااوالی نااام قضااات  ااارس       

هاا بو ناد     غان ارسی نام اشخاصی که مااکان قنیاه 

مشاااهان آن قنیااه   ابالعااات تاااریخی  ر مااور     

تاریخچه آن قنا ی به باور مثاال بی اان ناام یکای از      

ها اس    به نام امان بی ان کاه از امانای م اول    قنیه

ه اس . یاا  ر ماور  شان  بیوکاات       بو ه نام  ن ت

سیسیه سا ات عاای منت هی من همیه سا ات بنجانی 

. اا ته (493: 0923)شانازیی به تفضا  سخن  فته اس  

نا فته نماند  ر مد    ستای  عن ا   عیمای کناماات  

سنایی   اغناق شده اس . نکته قابا   آنان بساار قصه

ات مان م  تأم   یگنی ر ان کا ی اهتمااعی   ر حاا  

 شهن شاناز توس  نویسنده اس .

....ی ناااز  ویااای شااداالزارساااختار ا باای کتاااب 

 ستورات نگارشی    ضای ا بای حااکم بان هامعاه     

  ق  اس .

شمسای باه    0921کار تصلاح این کتاب  ر سال 

پاشنها  منحوم عالماه قز ینای   باا کماک منحاوم      

ع اس اق ال آن آغاز شد. اما به  اا  بامااری منحاوم   

قز ینی مدتی باه باول انجامااد   بااالخنه  ر ساال      

ا  ملتوای کتاب کاه  منتشن شد. عال ه بن اهما 0923

های مهم این اثنی بدان اشاره شد یکی  یگن از  یه ی

حواشی   اضا اتی اس  که منحوم قز ینای بان ایان    

 اند.  کتاب نگاشته

 

ل تم   م -ش داالزار  ة)ترجم   تذکرة هزار مزار. 8

 (االحباء

شداالزار  ای حا    کتاب  ةتنهم هزار مزاره تبکن

توساا   ثااافکااه پااس از م اال زار عاان ز اار ااماازار

 نزندش عاسی بان هنااد شاانازی باه  رخواسا       

ای از بزر ان شهنی   ستان   نز یکان باا توهاه   عده

به اینکه آشنایی کام  به خ    زبان عنبی نداشتند با 

باه  ارسای   « میتمس االح ا  خااصا  من اانیاا  »عنوان 

تنهمه شد. خاندان هناد شانازی از خاندان معن ف 

هدا  ا   ر شاناز باه  عاظ     شاناز بو ه   پدران   ا

پن اختناد. عاسای بان هنااد کتااب      خطابه من م می

را به  ارسی تنهمه کن    ناام آن را   شداالزارپدرش 

میتمس االح ا  خااصا  من اانیا  نها .  انگازه   هدف 

ا  از تنهمه   تکما  اثن پدرش پاسخ به نااز هامعاه  

   آن ر ز شاناز از هه  شاوه زیاارت مازار بز اان   

 نویسد:  مثاف  ر مقدمه کتاب میاس .  عیما بو ه 

  از هها     ن ا  این کتاب میتمس االح ا ... ناام  

ر اقاای شاافا  کااه  ر زیااارت چهاا  مقااام شاااناز  

ها که پدر تو   شااخ  ر     ااتماس کن  که مزارمی

ما نوشته اس ی از مطااعه آن عاهزیم ا ن تو  ارسی 

ند شاویم شااید کاه    مکنی تا ما    یگنان از آن بهنه

  ناز  خدا ناد موها      منظور اه  سعا ت  ان   
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)شاانازیی  امتنان شاو    رحم    غفنان   کنام   

0911 :91)  . 

« هازار   یاک مازار   »یا « هزار مزار»این کتاب به 

 .(92: 0913)صفای اشتهار یا ته اس  

کتااب شاداالزار    ةا نچه تنهما  هزار مزارکتاب 

ااا  اساا  امااا از ههاااتی قاباا  توهااه    ارای اهما 

ال  متنی از ا اخن قنن هشتم   ا الا  قانن   باشد. ا امی

نهم هجنی مشتم  بن مطاا  بساار مهام   شایساته   

نکاات هااا      مطاا  اضاا یی   مالحظه اس . ثاناا 

از آن  شاداالزار  ونا ون  ر تنهمه آمده که  ر ماتن  

مطاا  ذکن شده باشاتن متضامن     ذکنی نشده اس .

هاااا   مشااااهدات شاااخص متااانهم یاااا مالقاااات

هااای  ی بااا رهااال معاان ف   مشاااهان  مصاااح  

عن اس . مخصوصا  شن حی  ربااره ا انا ی کاه  ر    

حاات  اشته   بعاد از  ی سان    شداالزارزمان مثاف 

ای اا   یاهه  حاالز اهما  یاناد  ر نقاب خاا  کشااده  

گانی از آن ذکانی   زیانا  ر هاام مأخاب  ی   د. باشمی

. (4مصااالح  ةمقدمااا :0911)شاااانازیی نشاااده اسااا  

ی اسا  کاه   یهاتنین موار  این اضا ات  استانهاا 

هایی اس  که بزر ان متنهم ناظن آن بو ه   صل  

 شااداالزارآن زمااان بااا پاادر مثاااف یعناای صاااح   

اند ا ن صن ا  هماان موضاو  ماور  نظان قانار       اشته

 ااان  باااز کتاااب حاضاان بساااار بااا ارزش   حااا ی 

 ی اس .  یمطاا   نان ها

متنهم  ر پایان شن  احاوال بساااری از عن اا      

هاای خاو  ذکان    ها   شاناده بزر انی مطاا ی از  یده

)شاانازیی  اا    ارزش اسا    نمو ه که بساار باا اهما 

. به بور مثال  ر شان   های قز ینی(ش یا ا ی232: 0923

حال شاخ عن ة بن مساعو  مطااا ی نقا  کان ه کاه      

باشد   حاص  مطااعات   مالحظات شخصی  ی می

ای بااه آن نشااده اساا    ر کتاااب شااداالزار اشاااره 

. آنچه کاه ارزش ایان کتااب را    (933:  0911)شانازیی 

ارتقااا  بخشااادهی مسااموعات   مشاااهداتی متاانهم  

توان  ف  هنااد کتااب  یگانی     اقع میباشد  ر می

 غان از کتاب پدر عنضه  اشته اس .  

 ر موار ی ناام ا انا ی  ر تنهماه آماده کاه  ر      

ناامد   آن شام  اسامی کسانی اس  کاه  ر   شداالزار

زمان مثاف  ر قاد حاات بو ه    وت ایشان بعاد از  

  ات مثاف اتفاق ا تاا ه اسا   ر ایان ماوار  کاار      

ع تکمیه کار پدر اس . تنهمه  ارسای  متنهم  ر  اق

توس  توس  پسن نویساندهی باا تماام     شداالزارکتاب 

نواقص آن نکته قاب  تأما   یگانی کاه ارزش ایان     

کتاب را   چنادان کان ه اسا . متانهم  ر بعضای      

کنااد   از مواضااع از پاادر خااو  حکایاااتی نقاا  ماای

 ار  مصاح    ی با معاصنین موضوعاتی بااان مای  

ص  یگنی را نقا  آن ر ایاات ماسان    که مسیما  شخ

ن و ه اس    این خو  از مختصات بساار مهام   باا   

نویسای   هماه   اا ته ساا ه  ارزش کتاب حاضن اس .

 همی   عموما  بخشادن این اثان  ر هها  انتقاال    

ماناث  کانی   عیمای از نسایی باه نسا   یگان از       

نکاات   هازار مازار  ملاسن این کتاب اس . نویسندة 

باتی را به خاوبی بنهساته کان ه اسا .     اخالقی   تن

ها حاا ی نکاات اخالقای   تنباتای     اراله شن  حال

 بو ه اس . 

 ر کنار این امتاازاتی کتااب  ارای نواقصای هام    

 کاما   تنین اشاکال کتاابی عادم تسای     هس . مهم

متنهم به زبان عنبی باو ه اسا ی چاون متانهم  ر     

های عنبی ماتن  تنهمه کتاب ت عا  از تنکا  همیه

کند اکثن ع ارات به ساااق  ارسای ناسا     ااه     می

متنهم عانا  کیمات مهجور عنبی منادرج  ر اصا  را   

رساد کاه   آ ر    چنان به نظن مای ضمن ع ارات می

چون از  ر  معاانی آن عااهز باو ه تنهماه را باه      
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مزید بن عی  آنکاه   نلوی مجم  بن زار کن ه اس .

 ارسای  متنهم سعی  ار  اشعار عنبای را باه اشاعار    

که چازی که  ر متانهم ناسا    تنهمه کند  ر حاای

ی  ینا همان ذ ق شاعنی   هنن نظم اس . منحوم قز

عانبات  بسااار   »نویساد:   ر مور  اشعار متانهم مای  

تان اسا ی اصانار عجا ای     ضعاف   ذ ق  از آن ضعاف

)شاانازیی   « ار   ر ساختن اشعار بساار سخاف   میلون

. ساختار کتاب بن اساس (013: 0931 ؛ زینییی943: 0923

متن عنبی کتاب تد ین شده اسا  کاه شاام  یاک     

 مقدمه   هف  نوب    یک خاتمه اس .

توسا   کتان ناورالی  صاال باا       هزار مزارکتاب 

خطاای   بااا اسااتنا  بااه کتاااب  ةاسااتنا  بااه    نسااخ

باه   0911ی تصلاح   تهاه شاده    ر ساال   شداالزار

 سایه انتشارات کتابخانه احمدی شاناز منتشان شاد.   

هاای موهاو      مصلح کتاب ضامن مقابیاه نساخه   

ی بساااری از عااوب   شاداالزار ها با کتااب  بنابنی آن

کتاب را اصال  کن ه    ر موار ی که تنهمه بسااار  

مایه باو هی اصا  عنبای ماتن را نااز از      سخاف   کم

  ر پا رقی کتاب ذکن کن ه اس . شداالزارکتاب 

 

 . نتیجه9

 یهاناسنزم از یبنخ   نانیا  ر یسیمزارنو

   ر حقاق  نوعی از   ار  یبوالن نهاشاپ یاسالم

نویسی اس .  ر این س کی انوا  مختیف شن  حال

بندی موضوعی خاصی را م نای کار نویسند ان  سته

عم  آمدهی نشانگن  های به هند. بنرسیخو  قنار می

پس از  اتمزار کت  عمده نیتد آن اس  که 

 انیمورات آمدن کار یر  بااییخانان شن     

ی هاانیهن رشد ن ال  ستنش یا  .  ر  اقعی به

  یشنا ناهمچن   یاسالم هامعه  رعن ان   تصواف 

 حمیه از پس نانیا ی نهنگ   یاقتصا ی یاهتماع

 آنان اتمزار   بزر انی عن ا به توهه نهازم یم ول

یک  نیتد  ی به سانی کهشدبا  از پا   ناهم 

 را مزارها  ر خصود  ونهاامعارفةنی ار ش 

 یکن یر  با یملی ینگارتاریخ از یبخش توانمی

. عی    عوام  نگارش  انس  ی نهنگ   یمبه 

. زیارت  ر 0توان چنان بنشمن : ها را میمزارنامه

ای  اشته   عال ه بن گاه  یههسانه پاام ن  نامی های

مکت  اسالمی  ر ساین مکات  ناز بن زیارت ق ور   

 مشاهد مقدس سفارش زیا ی شده اس .  از آنجا که

   تجمع مل  یاسالم بزرگ یشهنهای از بنخ

ی بو ه یعیم ا ی نهنگ یهاکانون   هاحیقه استقنار

 آن  ر ی کن ره نان  شاخص  یهاچهنه اغی 

 نآنا  بش  ر پس از   آمدندمی هم  ن  شهنها

 احتنام مور  ا نا  نیا به متعی  اتمزار   مقابن

بن همان  .د ن یموم من م  اقع میع  ستان   

یی  ر هاکتاب نوشتن با  ض  اه  ازشماری  اساس

نامی ی یا آ ری   توههایجا    ر یسعی هامزار زمانه

  ر مزبور بزر ان از کی هن مقابن یاسام   نشان

 ارتیزبه احاای  تا   ر پی آن بو ند  ه اشت یارها را 

ها بنای زالنان به . مزارنامه2.  بپن ازند ایشان ق ور

شدندی تا  ر هنگام عنوان راهنمایی ملسوب می

مصال ی زمانه ایجا  تقنب به ار ا  پا    منور این 

ای عیما   بزر ان را  ناهم آ ر ه   همچنان  سایه

 هایمزارنامه. 9ای  رماند ان باشند؛ بنای تسکان  ر ه

از همیه  هزار مزار...   شداالزار ی ح  اال زار عن

شوند. این    من ع های شاناز ملسوب میمزارنامه

به معن ی   اراله شن  حال بزر ان   عیمای شاناز 

  ارالة نکات تنباتی   اخالقی پن اخته    ر زمانه 

ا اهتماعیی  نخ گان  نهنگیشناخ  رهال سااسیی 

های مدارسی مساهدی با رها   عقاید آنانی بنیق 

 ضعا  ه نا ااییی اقیامی آب   هوای بنای شهنی 
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های مهجوری های ملالتی  اژههای قناتباغاتی چشمه

ها   ساختار ا بی  ... ابالعات بساار مفاد   اهجه

ها  هند.  ر مجمو  این مزارنامه س  ا اای اراله می

نکه  ر معن ی تاریخ اقتصا یی سااسیی بن آعال ه

اهتماعیی  ضعا  ا بیی تاریخ هنن   من م شناسی 

 خا  بو هی  ر رشد   تن یج  نهن  زیارتی ر ن  

اقتصا ی   مهاهنپبینی ایاا   ارس ناز نق  

 بسزایی  اشته اس .

 

 منابع 
ی اامعارف بزرگ اسالمی ة این(. 0913آذرنوشی آذرتاش )

اامعاارف   ةر ی. تهنانی منکز  اینزین نظن کاظم بجنو

 بزرگ اسالمی.

. تصالاح    تاریخ باها  (. 0910ابن  ندقی عیی بن زید )

 تعیاقات احمد بهناار. تهنان: کتابفن شی  ن غی.

. تهاانان: نگاااران ایاانانتاااریخ(. 0939اذکاااییی پن یااز )

 موقو ات ا شار.

. تاااریخ ناشااابور(. 0934حاااکم ناشااابوریی ابوع ااداهلل ) 

ملمادحسان ناشابوری. مقدماة  کتان شافاعی     تنهمة

 کدکنی. تهنان: نشن آ ه.

. 12ش  ة.. مشاکو مزارهای اینان(. 0939زنگنهی ابناهام ) 

 تابستان.

نگاری اینان از نقد   بنرسی تاریخ(: 0931زینییی بهمن )

 . پایان نامه.  انشگاه اصفهان.ق0094ق تا 141سال 

نگااری ملیای   ساانتاریخ (: »0931ساالری شا یی عیای ) 

اصاافهان: مجیااه عیماای   په هشاای «. ایاااا   ااارس

  انشگاه اصفهان.

 

 

 

 

 

 

. االنساب(. 0312سمعانیی ابوسعاد ع دااکنیم بن ملماد )

تلقااا  ع ااداانحمن باان یلااای اامعاااای یمااانی.    

 حادرآبا .

شاداالزار  (: 0923شانازیی معان اادین ابوااقاسم هنااد ) 
. تصالاح   تلشااة    ی ح  اال زار عن ااز ار اامزار

 ملماد قز ینی   ع اس اق ال. تهنان: نوید.

. تاابکنه هزارماازار(: 0911شااانازیی عاساای باان هناااد )

تصلاح   تلشااة منصاور رساتگار  ساایی. تهانان:      

 امانک ان.

. تهانان:  تااریخ ا بااات  ر ایانان   (: 0992صفای ذباح اهلل )

 توس.

. تنهماة حسان   تاریخ قم(: 0910قمیی حسن بن ملماد )

بن ملماد قمی. تصلاح   تلشاة ساد هاالل ااادین   

 تهنانی. تهنان: توس.

 . تهنان: هامی.شهنیاران  منام(: 0933کسن یی احمد )

ر ضات ااجناان  (. 0911کنبالیی ت نیزیی حا ظ حسان )

. تصالاح هعفان سایطان ااقنایای.      ی هنات ااجناان 

 تهنان: بنگاه تنهمه   نشن کتاب.

. مشاهد:  مازارات خناساان  (. 0914چیی کاظم )مدین شانه

  انشگاه مشهد.

. تااریخ ماالزا ه  (. 0931معان اافقنا ی احمد بن ملماو  ) 

 ها[: منکز مطااعات اینانی.احمد  یچان معانی. ]بی

مقصد االق ال سیطاناه   (: 0940 اعظی ساداصا  اادین ) 
. به کوش  مایا  هان ی. تهانان:    مقصد آمال خاقاناه

 بناا   نهن .

کتااب مااه   «. تااریخ ماالزا ه  (: »0931شهنام )  نییوسفی

 .020. د 14-11. ش تاریخ   ه نا اا

 

 


