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چکیده
ویـژه تبریـز بـه    کتب معروف به مزارات از منابع بسیار ارزشمند تاریخ محلی آذربایجان بـه 

اند. این منـابع حـاوي اطالعـات    روند که بر محور مقابر مشایخ صوفیه نوشته شدهشمار می
ریـان  مراکز مهم جتبریز در خالل دوره ایلخانی به یکی ازباشند.مهمی از وضعیت شهر می

هـا  ها موردتوجه وابستگان ایـن طریقـت  تصوف تبدیل شد و مدفن عرفا و مشایخ تا مدت
مرور قرائت رسمی از تشیع جایگزین تشـیع صـوفیانه   بوده است. در پی پیروزي صفویان به

هـاي  شد و موجبات افول تصوف را فراهم کرد. علل و عواملی همچون مخالفت با اندیشـه 
ارات به علت دشمنی و بالیاي طبیعی موجب توجه و نگـارش  صوفیه، تخریب تدریجی مز

عنـوان تنهـا منـابع مکتـوب حـاوي اطالعـات از       هـا بـه  کتب مزارات تبریز شد. این کتـاب 
باشند. پژوهش حاضـر  اجتماعی، فرهنگی و ساختار شهر حائز اهمیت بسیاري میوضعیت

ر برنگارش کتـب مـزارات   هاي تأثیرگذاتحلیلی تالش دارد علل و مؤلفه- با روش توصیفی
هاي مؤثر بـر تکـوین و   را موردمطالعه قرار داده پاسخی به سؤال اصلی بیابد: عوامل و زمینه

انـد؟ بـه نظـر    تداوم مزار نویسی شهر تبریز از میانه دوره صفویه تا اواسط عهد قاجار کـدم 
اعی، فرهنگـی،  رسد اهتمام به نگارش چنین منابعی در تبریز عمدتاً نتیجه تغییرات اجتمـ می

هاي صوفیانه بوده است.سیاسی و افول طریقت
تشیع، تصوف، صفویه، مزار نویسیتبریز،ها:کلیدواژه
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مقدمه. 1
هاي تاریخی، تاریخ شهرها و رجال برجسته کتـب مزاریـه   ازجمله منابع پراهمیت در پژوهش

اسـتفاده از ایـن عنـاوین خـالی از     رسـد  توان نام برد که البته به نظر مـی نویسی را مییا مزار
هاي اندکی از این منابع مانند القند فی معرفه علماي سمرقند و تلخـیص  اشکال نیست. نمونه

آن به نام قندیه پیش از دوره مغول به رشته تحریر درآمده ولی از دوره ایلخانی نگـارش ایـن   
ـ    نوع از کتاب ه اوج خـود رسـیده   ها رشد و گسترش بیشتري یافته در سـده هشـتم و نهـم ب

است. به عقیده تعدادي از پژوهشگران روند نگارش این منابع بـا رشـد قـدرت صـفویان در     
زمـان در ایالـت آذربایجـان سـیري تـا      کـه هـم  برخی مناطق دچار افول شده است، درحـالی 
اولین کتاب مزار نویسی تبریز بـه رشـته تحریـر    حدودي متفاوت پیموده است. در قرن دهم

تا میانه دوره قاجاریه فراهم شد.ینه تداوم این شیوهدرآمد و زم
نویسی را ذیـل  نگاري، برخی پژوهشگران مزارتوجه به اهمیت موضوع تاریخ و تاریخبا
هـاي  انـد. پـژوهش  هاي خود به این منابع توجه کـرده و در نوشتههاي محلی قرار دادهتاریخ

دو دسـته تقسـیم کـرد. دسـته اول عمومـاً بـه       توان به تبریز را میمرتبط با کتب مزار نویسی
اند که کتب مربوط به تبریز را نیـز شـامل اسـت. گـروه     بررسی این آثار در کل ایران پرداخته

صورت اختصاصی کتـب مـزارات تبریـز    ها بهدهند که در آنهایی تشکیل میدوم را پژوهش
تـوان چنـد مقالـه و    مـی هاي مرتبط با دسته اولموردتوجه قرارگرفته است. ازجمله پژوهش

بـه معرفـی   » هـاي آن نگاري محلی عصر قاجار و مؤلفهتاریخ«در مقاله نامه را نام برد.پایان
). 48: 1390رجـائی، چلـونگر، نـورائی،    (دو اثر مزاریه تبریز دوره قاجار توجـه شـده اسـت   

و بررسـی  نقد«باشـد،  ترین مقاله در حوزه موردبررسی که مستخرج از رساله دکتري میمهم
از نیمه دوم سـده هشـتم تـا نیمـه دوم سـده      (نگاري محلی ایراننویسی در تاریخمزار

هاي فکري، اهداف، اهمیـت، سـاختار،   است که به سیر مزار نویسی، گرایش» ق)ه.دوازدهم 
ترین منابع این حوزه که روضات الجنان و جنات الجنان و روضه اطهـار  محتوا و معرفی مهم

: 1391منتظـر القـائم، چلـونگر و زینلـی،     (روند، اقدام شده اسـت به شمار میهانیز جزء آن
هاي چندي نیز در این حوزه به انجام رسـیده اسـت. در رسـاله دکتـري    نامه). پایان197- 204

بـه کتـاب   » نگاري به زبان فارسی در ایران از آغاز تـا پایـان عصـر ناصـري    سیر تاریخ«
شـده و  نگاري محلی آذربایجان توجهاي از تاریخوان نمونهعنروضات الجنان ابن کربالئی به

نقــد و بررســی «). 376- 378: 1383ســاالري، (ویژگــی آن موردبررســی قرارگرفتــه اســت
ــاریخ ــران از ســال  ت ــی ای ــا 656نگــاري محل ــا 1258ه /1135ت از دیگــر » م1722ت
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خـود بـه بررسـی    رود که نویسنده در فصل پنجم رسالههاي ارزشمندي به شمار میپژوهش
) کـه دو اثـر موجـود    155- 136ها پرداخته (زینلی، همان: هاي آنآثار مزار نویسی و ویژگی

شود که بـه صـورت مقالـه بـه چـاپ رسـیده       در ارتباط با تبریز عهد صفوي را نیز شامل می
نویسـی در ایـران از حملـه    مـزار «نامه کارشناسی ارشد ). در پایان155- 152همان: (است

نویسی دوره صـفوي در تبریـز توجـه و عـالوه بـر      به دو اثر مزار» تا انقراض صفویهمغول 
). 67- 86: 1391سـاداتی،  (ها موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت   هاي آنمعرفی ساختار، ویژگی

ها اختصاص به نقد و معرفی کتب مـزارات تبریـز دارد.   چنانکه اشاره شد دسته دوم پژوهش
به معرفی یکی از آثار مـزار » ضه اطهار تألیف حشري تبریزيچند نکته درباره رو«نویسنده 

نویسی تبریز و مقایسه آن با اثر ابن کربالیی پرداخته و اهـداف نویسـندگان و نقـاط افتـراق     
نامـه  ). همچنین در پایـان 133- 151: 1345آبادي، دولت(ها را موردبررسی قرار داده استآن

بـه  » نگاري مـزارات تبریـز  سنت قدیم تاریخشناخت و تحلیل محتوایی«کارشناسی ارشد
بررسی محتواي دو کتاب روضات الجنان و جنات الجنان و روضه اطهار اقـدام شـده اسـت   

شود که کتب مزاریـه تنهـا نـوع بازمانـده از     ). اهمیت موضوع ازآنجا ناشی می1397فداکار، (
روند کـه در  شمار میمیراث مکتوب حاوي اطالعات تاریخی در مورد تبریز دوره صفویه به 

شـده جهـت معرفـی منـابع مـزار     هاي انجاماند. باوجود پژوهشیافتهادوار بعدي امکان تداوم
اي از نگـارش در  هـاي تأثیرگـذار بـر رواج چنـین شـیوه     بـه عوامـل و مؤلفـه   نویسی تبریز،

آذربایجان توجه چندانی مبذول نشده است. جسـتار حاضـر تـالش دارد عـالوه بـر معرفـی       
هاي توجه بدان را در تبریز دوره صفوي و قاجار بـا  ها، علل و زمینهع مزاریه و ویژگی آنمناب

کرده، پاسـخی  اي تبیینبر مطالعات کتابخانهروش توصیفی تحلیلی و رویکرد تاریخی با تکیه
به سؤال ذیل بیابد.
ویه تـا  هاي مؤثر بر تکوین و تداوم مزار نویسـی شـهر تبریـز از دوره صـف    عوامل و زمینه

اند؟اواسط عهد قاجار کدم
هاي چندي در قالب تغییرات اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی   رسد علل و مؤلفهبه نظر می

هاي صوفیانه به نفع قرائت رسمی از تشـیع بـر رویکـرد نویسـندگان در     ویژه افول طریقتبه
متغیر ثابت است.نوعی وابسته به این ها بهتدوین این کتب تأثیرگذار بوده و سایر مؤلفه
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نگاهی گذرا به سیر نگارش کتب مزاریه.2
توان نشان از اهمیت مـدفونان یـک   استفاده از واژه مزار، مرقد، آرامگاه، تربت و روضه را می

محل و نوعی قداست، حرمت و جایگاه خاص اجتمـاعی یـا مـذهبی دانسـت. ایـن تقـدس       
محـل شـده اسـت. بـه اعتقـاد      هایی در خصوص مدفونان یـک سبب توجه و نگارش کتاب

پژوهشگران توجه به مزارات توسط نویسندگان کتب مختلف در ایران مسبوق به سابقه بـوده  
زینلـی، همـان:   (و در برخی تواریخ محلی مانند تاریخ نیشابور و بیهق انعکـاس یافتـه اسـت   

ذرا ). البته الزم به یادآوري است کتب یادشـده جـز مـوارد بسـیار انـدك و اشـارات گـ       137
و294و 231: 1361ابـن فنـدق بیهقـی،    (دهنداطالعات چندانی در این زمینه به دست نمی

نویسـی  ). اولین اثري که بتوان آن را در ردیف کتب مـزار 177و40: 1403؛ نیشابوري، 345
اسـت. ایـن شـیوه از    »قندیـه «و تلخیص آن به نـام  »القند فی معرفه علماء سمرقند«قرار داد 

شـد االزار فـی حـط    «وره ایلخانی و تیموري با اقبال بیشتري همراه شد. کتـاب  نگارش در د
نفـر از بزرگـان   315معروف به مزارات شیراز در تعیین محـل دفـن   » االوزار عن زوار المزار

) 2: 1328داشتن یاد و خاطره ایشان (شـیرازي،  این شهر باهدف زیارت اهل قبور و زنده نگه
توسط عیسی بن جنیـد بـا اضـافاتی در همـین دوره     »ره هزار مزارتذک«و ترجمه آن با عنوان 
). در سده نهم تاریخ مالزاده در مـورد مـزارات بخـارا    1364شیرازي، (به رشته تحریر درآمد

مقصـد  «). 1: 1339معین الفقرا، (جهت انتفاع از انفاس قدسی مشایخ، علما و عرفا نوشته شد
نیـز در همـین راسـتا توسـط یکـی از اعضـاي ایـن        »یهاالقبال سلطانیه و مرصد االمال خاقان

واعـظ حسـینی،   (هایی بدان افـزوده شـد  طریقت به نگارش درآمد که در دوره صفویه بخش
رسد حافظ حسـین کربالیـی از ایـن کتـاب     از برخی تشابهات موجود به نظر می).4: 1351

ست.بندي کتابش بدان نظر داشته امتأثر شده، در نگارش مقدمه و تقسیم
یابی صفویه و تمرکزگرایی ایشان را عامل افـول ایـن شـیوه    اي از پژوهشگران قدرتعده

). ولـی وجـود   168- 169منتظر القائم، چلونگر، زینلـی، همـان:   ؛138زینلی، همان: (دانندمی
از تـداوم ایـن شـیوه تـا     هایی از کتب مزاریه در مناطقی مانند کرمان و آذربایجان نشاننمونه

در مورد مزارات کرمان باهدف ذکر بزرگـان  »تذکره االولیاء محرابی کرمانی«ار دارد. عهد قاج
هـاي شـهر   ) و دو نمونـه از مزاریـه  134و 11: 1382محرابـی کرمـانی،   (و مشاهیر این شهر 

تبریز در همین دوره به رشته تحریر درآمد و در دوره قاجار با نگـارش دو اثـر دیگـر تـداوم     
یافت.
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نگاري محلینویسی و تاریخکتب مزار. 3
انـد چنانکه اشاره شد برخی پژوهشگران، کتب مزاریـه را در ذیـل تـواریخ محلـی قـرار داده     

). ولی مبنایی جـز  21: 1390؛ نورائی و شعربافچی زاده، 48رجائی، چلونگر، نورائی، همان: (
اهت اطالعات این منابع در خصوص یک شهر یا ناحیه کـه بـا ویژگـی تـواریخ محلـی شـب      

نگاري محلی دینـی بـدون ذکـر ویژگـی یـا      کنند. رزنتال در اثر خود از تاریخدارند، ارائه نمی
تـوان کتـب مـزارات را   کند که آیا مـی ها یادکرده است با این حال روشن نمیمشخصات آن

شـود کـه بـا توجـه بـه      ). حال این سؤال مطرح می1: 1365رزنتال، (ذیل این دسته قرار داد 
توان چنـین منـابعی را در   ها در ارائه اطالعات در مورد اشخاص خاص میکتابرویکرد این

نمایـد ابتـدا ویژگـی    بندي کرد؟ جهت پاسخ به این سـؤال الزم مـی  ذیل تواریخ محلی دسته
نویسی بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.تواریخ محلی و مزار

یافتـه کـه   وره معاصـر تـداوم  نگارش تاریخ ایاالت و شهرها از قـرون اولیـه آغـاز و تـا د    
). سـاختار  22: 1391شود (میثمـی،  می1کننده بودن، از آن به تاریخ محلی تعبیرباوجود گمراه

: 1393ثواقـب،  (پایه اطالعات جغرافیایی، تاریخی و رجالی اسـتوار اسـت  این تواریخ بر سه
دوري از ). اطالعات جغرافیایی بر عنصر مکان، یعنی یـک عرصـه جغرافیـایی خـاص و    51

؛ نورائی و شـعربافچی  22؛ میثمی، همان: 3: 1380خیراندیش، (یافته استتمرکزگرایی سامان
2انـد حساب نیامده). ازنظر رجالی نویسندگان تالش دارند احوال کسانی که به14زاده، همان: 

مختلـف جهـان اسـالم نیـز بـه شـمار       را انعکاس دهند که نوعی گزارش از زندگی جوامـع 
). نویسـندگان چنـین   65: 1389؛ خضـر،  76: 1393چلونگر، احمدي اختیار، زینلی، (رودمی

حـال رجـال یـک    اي بـه شـرح  هایی در نگارش آزادي عمل بیشتري داشته، توجه ویژهکتاب
الي توان تفاخر جویی محلـی را در البـه  اند و میآوردهشهر یا منطقه و انساب ایشان به عمل

؛ ثواقـب،  13؛ نورائی و شعربافچی زاده، همـان:  283: 1380ژند، آ(ها مشاهده کرد مطالب آن
).4: 1380؛ خیراندیش، 16: 1393

باشند که در برخی موارد مشابه تـواریخ محلـی   هاي چندي میها نیز داراي ویژگیمزاریه
)، حاوي جزئیـات،  58: 1373کوب، زرین(باشند. این منابع هرچند خالی از اغراق نیستندمی

یاب و نادر، اطالعات فراوان در مورد شـهر، احـوال بزرگـان، اوضـاع اجتمـاعی،      مطالب کم
هـاي محلـی بـه    و در کل منبع سودمندي در کسـب آگـاهی  3عامهورسوم، فرهنگابنیه، آداب
ویـژه در مـورد   ها بهاین کتاب).50: 1389؛ قیطرانی، 12- 15: 1380صالحی، (روندشمار می

ـ    هـا داراي اطالعـات   ام و کـاربري ابنیـه، محـالت و خیابـان    تغییرات کالبدي شـهر، تغییـر ن
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هـا در اصـل بـراي تعیـین محـل دقیـق       اطالعات جانبی آنوجودباشند. بااینارزشمندي می
؛ نـورائی و  7همـان:  خیرانـدیش، (هـا و راهنمـایی زائـران نوشـته شـده اسـت      مزارها، بقعه

ان و عمدتاً بـه زبـان فارسـی بـا     ها ساده و رو). روش نگارش آن21شعربافچی زاده، همان: 
استفاده از آیات، اشعار... و بخشی از آن حاصل مشاهدات نویسنده و در حکم نوعی تحقیـق  

هـایی ماننـد   بـراي گـروه  نویسـی تـوان تـذکره  میدانی است. بر این اساس کتب مذکور را می
ـ 4نگاري و تدوین دایـره المعـارفی  حالاي نوعی شرحصوفیه و به اعتقاد عده ه شـمار آورد ب

).21: 1390؛ نوائی و شعربافچی زاده، 4: 1345مدیر شانه چی، (
نگاري ماننـد تـواریخ   رسد بایستی میان منابع تاریخبا توجه به مطالب مطروحه به نظر می

نگاري یا نوشتن تاریخ عبارت از نـوعی معرفـت   محلی و منابع تاریخی تمایز قائل شد. تاریخ
شـود. لـذا منـابع    تاریخی تمام شواهد و آثار یک دوره را شامل مـی و دانایی است. ولی منبع 

). بر ایـن اسـاس   78: 1381حضرتی، (روندنگاري بخشی از منابع تاریخی به شمار میتاریخ
نگـاري دانسـت و قـرار دادن ایـن منـابع در ذیـل       توان منبع تـاریخ کتب مزار نویسی را نمی

ها در مطالعات تاریخی گـاه  اید، ولی اطالعات آننمپذیرش نمیهاي محلی چندان قابلتاریخ
باشند.تري را دارا میمراتب فزوننگاري اهمیتی بهاز منابع تاریخ

هاي تبریزساختار و محتواي مزاریه. 4
هـاي مزاریـه را دارا   رود که بیشـترین تعـداد کتـاب   تبریز ازجمله شهرهاي ایران به شمار می

یافتـه و از  دوره صفویه آغـاز و تـا اواسـط عهـد قاجـار تـداوم      باشد. نگارش این منابع از می
هـاي  ویژه عقاید و رویکردهاي مذهبی متـأثر شـده اسـت. مزاریـه    ادبیات و تحوالت زمان به

عنوان تنها منابع حاوي اطالعات محلی، جاي خالی تواریخ مفقود را تا حـدودي  آذربایجان به
انکه اشاره خواهد شد، اهتمام بدان عمدتاً تحـت  کنند و برخالف سایر مناطق ایران، چنپر می

هـاي  به اینکه در خصوص این کتب و ویژگـی داده است. نظرتأثیر افول جریان تصوف روي
هاي ارزشمندي صورت گرفته، لذا در مقاله حاضر منـابع مزارنویسـی تبریـز    هرکدام پژوهش

به اختصار معرفی خواهد شد.
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الجنانروضات الجنان و جنات 1.4
تبریز توسط حـافظ حسـین کربالئـی از مریـد     هاي عنوان سرآغاز نگارش مزاریهاین کتاب به

مشایخ الله که به علت خدمت در مزار بابا فرج تبریزي به این نـام معـروف شـده بـه رشـته      
). وي هـدف از نگـارش کتـاب را    2/ 1: 1383ابن کربالیـی تبریـزي،   (تحریر درآمده است

علما، سالطین، احوال، آثار و مقابر ایشان که تا زمان وي اقـدامی جهـت ثبـت    معرفی اولیاء، 
کند که پس از استخاره و اسـتجازه بـدان اقـدام کـرده     خاطره ایشان به عمل نیامده، عنوان می

). 2- 3همـان:  (کند با اجازه چه کسی به ایـن مهـم پرداختـه اسـت    است. ولی مشخص نمی
اي از ات ناشـی شـده، زیـرا وي مرقـد مشـایخ را روضـه      گذاري کتاب نیـز از مـزار  علت نام

روضات جنان دانسته و اثر خود را بدان موصوف کرده است. کتـاب شـامل مقدمـه، هشـت     
روضه و یک خاتمه در مقابر سرخاب، چرنداب، گجیـل، ویالنکـوي و نـواحی اطـراف، در     

ـ        315حال شرح اي در ذکرهنفر از بزرگـان و عرفـاي مـدفون در تبریـز اسـت کـه درواقـع ت
رسد تـرس از فراموشـی یـاد    ) به نظر می3- 4همان: (رودحال اهل طریقت به شمار میشرح

و خاطره مشایخ مدفون به علت عدم توجه عمومی ناشی از تغییـرات فرهنگـی و اجتمـاعی    
هـا و تحـوالت ایـن    ازنظر اعتقـادي گـرایش  ).271همان: (عامل اصلی این اقدام بوده است

زیسـت  است. حافظ حسین در سده دهم هجري میمشاهدهر تا حدودي قابلدوره در متن اث
هـاي صـوفیانه دوره   وفـادار بـه سـنت   توان از صوفیانو پیرو طریقت کبرویه بود. وي را می

گذار به تشیع، یعنی رواداري حداکثري و تسـنن شـیعیانه بـه شـمار آورد و بـرخالف اکثـر       
هـاي  ). تفسـیر داده 315و 12/ 1: 1383کربالیی، ابن (صوفیه دوره صفوي شیعه نبوده است

هاي اجتماعی و فرهنگی تبریز از برآمدن ایلخانـان تـا اوایـل دوره    تاریخی اثر، گویاي ویژگی
صفوي است. عالوه بر مسائل مذهبی تأثیر تحوالت سیاسی و زمامداري صفویه سـبب شـده   

- 203/ 2همـان:  (بـراز نظـر بپـردازد   گذار این سلسله بـه ا در متن اثر بااحتیاط در مورد بنیان
204.(

اي نویسنده در دیباچه پس از حمد و ستایش علت نگارش را مطـرح و در ادامـه مقدمـه   
در مورد زیارت قبور آورده است. وي کتاب را به هشت روضه تقسیم کـرده اسـت. روضـه    

به مـزارات  ). در روضه دوم تا چهارم46- 15/ 1همان: (اول به مقابر صحابه اختصاص دارد
هـا پرداختـه کـه در ادوار بعـدي همچنـان      سرخاب، چرنداب، گجیل و مشایخ مدفون در آن

غیـراز  ). روضه پنجم در مورد مزارات داخل شـهر بـه  448- 47/ 1همان: (اندموردتوجه بوده
). روضه ششم اختصـاص بـه مقـابر منـاطق     538- 449/ 1همان: (سه قبرستان یادشده است
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). دو روضه آخر کتـاب در ارتبـاط بـا گرایشـات وي و     108- 1/ 2همان: (اطراف شهر دارد
) 206- 109/ 2همـان:  (حال بدرالدین احمد اللهصورت مفصل در شرحوابستگی طریقتی به

). در 03—207/ 2همـان:  (شـده اسـت  و سلسله عبداللهیه علویه عالدولویه کبرویـه نوشـته  
نبـی، رسـول، ولـی، مرشـد، نبـوت و والیـت       خاتمه کتاب به معنی و مفهوم واژگانی ماننـد  

زمـان بـا تغییـر تـدریجی     هاي صوفیه منطقـه آذربایجـان هـم   که در شناخت دیدگاهپرداخته
فرهنگی جهت پذیرش تشیع از اهمیت زیادي برخوردار است. باوجود اهمیت و اسـتفاده از  

اي بـدان  بعـدي اشـاره  عنوان سرآغاز تکوین منابع مزار نویسی تبریز، در آثـار ادوار این اثر به
توان اطالعات مهمی از ساختار و بافت کالبـدي شـهر   الي مطالب کتاب مییابیم. در البهنمی

ها و مسائل اجتمـاعی میانـه دوره صـفوي بـه دسـت آورد کـه بخشـی از آن را        تبریز، گروه
دهد.مشاهدات نویسنده تشکیل می

روضه اطهار2.4
یه و شـاعران سـده یـازدهم پـیش از نگـارش روضـه       مأل محمدامین حشري تبریزي از صوف

) و مـدتی  221/ 1: 1374منـزوي، (ق) بـه نظـم درآورد  1011اطهار، روضه ابرار را در سال (
حشـري،  (آن را بـه نثـر برگردانـد   بعد به پیشنهاد جمعی از دوستانش و از سر حـب وطـن  

از واژه بـاب در  ). وي همانند ابن کربالیی کتاب را بـه هشـت بخـش تقسـیم و     1- 2: 1371
تـن از بزرگـان،   400نامگذاري آنها استفاده کرده است. بخش عمده کتاب حاوي اطالعـات  

و منـاطق اطـراف شـهر اسـت     مدفون در مقابر سـرخاب، گجیـل  اصحاب، تابعین و مشایخ
). وي با وجود مفقود دانستن روضات الجنان ابن کربالیـی، کتـاب خـود را بـر    3- 4(همان: 

وجـود  صورت خالصه، همراه با حذف و اضافاتی تألیف کرده است، بااینبهپایه و اساس آن 
عنـوان فـردي   ). حشـري بـه  1345آبـادي،  هایی بین دو اثر وجـود دارد (ر.ك: دولـت  تفاوت

) 423: 1379نصـرآبادي،  (کردوابسته به صفویان که مواجب خود را از حکومت دریافت می
لذا تأثیر تحـوالت ایـن   ، آوردتشیع اثر خود را پدیدعباس و غلبههاي شاهزمان با پیروزيهم

حال امیر بدرالدین احمد الله کـه  توان در متن اثر مشاهده کرد. براي مثال به شرحدوره را می
اي که وي بـدان وابسـته بـود، نپرداختـه اسـت.      مغضوب حکومت بوده و نیز سلسله صوفیه

کـه ایـن دو   مامزاده به ابتداي اثر، درحـالی همچنین افزودن مدفن ائمه شیعه و اسامی چهارده ا
باب هیچ ارتباطی به تبریـز ندارنـد، مؤیـد تـأثیر مسـائل مـذهبی ایـن دوره اسـت. حشـري          

هـا اطالعـی بـه دسـت     حال حدود یکصد نفر از کسانی که ابـن کربالیـی در مـورد آن   شرح
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نوعی تکملـه  ش بهدهند در این اثر ثبت کرده و با وجود عدم توجه به برخی مزارات، اثرنمی
رود.روضات الجنات به شمار می

شـده اسـت. بـاب اول در مـورد     چنانکه اشاره شد روضه اطهار به هشـت بـاب تقسـیم   
) و باب دوم به چهارده امامزاده که در سـن پـایین   13- 5حشري، همان: (حضرات ائمه (ع)
ات تعـدادي از امـام   ). باب سوم به مزار16- 15همان: (اند، اختصاص داردبه شهادت رسیده

زادگان پرداخته و از عون و زید بن علی (ع) شروع کرده است. باب چهـارم در مـورد اوالد   
هـاي شـاخص   ائمه و اولیاي مدفون در داخل شهر است که عالوه بر صـوفیه برخـی چهـره   

). بـاب پـنجم تـا هفـتم     89- 31همـان:  (دوره پس از تشکیل سلسله ایلخانی را شامل اسـت 
- 91همـان:  (ات الجنان به مزارات سرخاب، گجیل و چرنداب اختصـاص دارد همانند روض

- 145همـان:  () و آخرین بخش کتاب به مشایخ مدفون در اطراف شهر پرداختـه اسـت  144
172  .(

منظر االولیاء3.4
ق) سـومین اثـر مزاریـه و    1304حدود سیصد سال پس از نگارش روضه اطهار، بـه سـال (  

در دوره قاجاریه با نام منظر االولیـاء توسـط محمـدکاظم بـن محمـد      اولین کتاب از این نوع
نمـا شد. علـت نگـارش خـواب   تبریزي از صوفیه نعمت الهی ملقب به اسرار علی شاه نوشته

علی شاه به وي واگذارشده تا نقصان موجـود در  شدن و مأموریتی بود که از سوي مجذوب
: 1388اسـرار تبریـزي،  (شـهر را برطـرف نمایـد   اولیاي مدفون در مورد تاریخ تبریز و احوال

دانسـته و تـالش   »بـراي همخانگـانم  «). بر این اساس هدف خود را نوشتن تاریخ تبریـز  33
). کتـاب  30- 31اسـرار تبریـزي، همـان:    (کرده احوال اولیاء و تعداد قبور را مشخص نمایـد 

هـایی  وجـود تفـاوت  بااینشده، ها نوشتهصورت مستقیم در مورد صوفیه و در ارتباط با آنبه
نیز با کتب گذشته دارد. همچنین حاوي اطالعات مختلفی از تبریز عهد قاجار اسـت. کتـاب   

حال کسانی که پس از نگـارش روضـه   اي سیصدساله در شرحاز آن لحاظ که اطالعات دوره
ر پـیش  اند را در بردارد، از اهمیت برخوردار است. نویسنده از اثـ شدهاالطهار در شهر مدفون

اسـرار تبریـزي،   (کند، متـأثر شـده اسـت   از خود که گاه از آن با عنوان تاریخ حشري یاد می
1388 :36،40 ،41 ،43 ،44 ،53 ،56 ،57 ،64 ،68 ،72 ،76 ،78 ،80 ،84 ،90 ،93 ،98 ،99 ،
گـذاري  )، با وجود این در نام184، 174، 173، 170، 160، 139، 134، 132، 128، 120، 101
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بندي مورداستفاده حافظ حسین کربالیی پیـروي کـرده و کتـاب را    کتاب از عنوانهايبخش
در شش روضه پدید آورده است.

منظر االولیاء با یک حدیقه در مقدمه آغـاز و در ادامـه هماننـد ابـن کربالیـی بـه مـدفن        
صحابه پرداخته است. روضه اول شامل سه گلشـن در شـرح احـوال امامزادگـان و سـادات      

). 85- 49همـان:  (ر تبریز که برخی در شمار عرفا و صـوفیه بودنـد پرداختـه اسـت    مدفون د
روضه دوم هفت گلزار را شامل است که به مـدفن اولیـاء اختصـاص دارد و در ایـن بخـش      

علـی شـاه و صـوفیه    حال حاجی محمدجعفر قراگوزلوي همدانی معروف به مجـذوب شرح
و در زمان نگـارش کتـاب بـه مقبـره مـال      طریقت نعمت اللهی که در مجذوبیه مدفون بودند
حـال سـه نفـر از بـانوان مـدفون در تبریـز       باشی معروف بوده، پرداخته است. همچنین شرح

شـده کـه   ). روضه سوم به هفت گلستان تقسیم180- 89همان: (مورد توجه قرار گرفته است
یـز محسـوب   نوعی تـاریخ سیاسـی ن  به سالطین و وزراي خفته در تبریز اختصاص دارد و به

زار در مورد شعراي معروف مـدفون در  ). روضه چهارم با دو الله218- 184همان: (شودمی
). 232- 219همـان:  (تبریز است که در بازشناسی تاریخ فرهنگی شهر اهمیت به سزایی دارد

همـان:  (باشـد روضه پنجم با پنج سیر در مورد مشایخ مـدفون در منـاطق اطـراف شـهر مـی     
هـاي  خرین روضه با دو بهار در مورد سلسله نعمت اللهی، امتیازات و ویژگـی ). آ262- 235

رسد نگـارش ایـن دو بخـش تحـت تـأثیر اثـر ابـن        ). به نظر می270- 265همان: (آن است
دهد.کربالیی بوده و اطالعات بسیار خوبی در مورد سلسله نعمت اللهی به دست می

تاریخ اوالد اطهار4.4
گفتـه توسـط محمدرضـا حسـینی تبریـزي در      زمان با کتاب پیشتقریباً همتاریخ اوالد اطهار 

اي شده است. طباطبایی کتاب را به خواهش عـده ق تحریر و به زیور طبع آراسته1300سال 
از دوستانش پس از حدود سی سـال مطالعـه، بـر اسـاس روضـه اطهـار نوشـته و آن را بـه         

بیسـت). نویسـنده کتـاب را    –: هفـده  1389طباطبـایی،  (شاه تقدیم کـرده اسـت  ناصرالدین
گفته تنهـا بـه امـام    همانند روضه االطهار در هشت باب پدید آورده و برخالف سه منبع پیش

زادگان و مزارات ایشان توجه دارد نویسنده مقصـود خـود از تـألیف کتـاب را بیـان احـوال       
بـاب عنـوان کـرده    امامزادگان و تعیین و تشخیص مزارات سادات، علما، اصحاب و اعـزه اح 

). شاید بتوان این تغییر رویکـرد را نشـان تقویـت و برتـري یـافتن      120و 149همان: (است
هاي شیعیانه وي به شمار آورد (طباطبایی تبریـزي،  جایگاه قرائت رسمی از مذهب و گرایش
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ــه 119و 89و 71و 69و 17و 5: 1389 ــیعی در البـ ــات شـ ــار گرایشـ ــاب ). آثـ الي کتـ
همــان: (اشــتباه، غــازان را شــیعه دانســته اســتاســت. چنانکــه، هرچنــد بــهمشــاهدهقابــل

تـوان اطالعـاتی از عرفـا و صـوفیه تبریـز یافـت.       الي مطالب آن مـی وجود در البه).بااین85
حائز اهمیت اسـت.  هاي شهر تبریز در میانه دوره قاجارهمچنین ازنظر شهرشناسی و ویژگی

از روضه االطهـار تـأثیر پذیرفتـه و از آن اسـتفاده کـرده و      طباطبایی نیز همانند اسرار تبریزي
اي بـه اثـر حـافظ حسـین کربالیـی      گاهی به نقد اطالعات حشري پرداخته است ولی اشاره

، 93، 87، 86، 83، 82، 64، 62، 61، 56، 15، 13، 4: 1389طباطبـــایی تبریـــزي،  (نـــدارد
اثر دیگـر، از وابسـتگان جریـان    ). پدیدآورنده کتاب برخالف نویسندگان سه146، 101،133

رود و از خاندان روحانی برخاسته که جدش اجازه اجتهاد داشـته اسـت  صوفیه به شمار نمی
). بر این اساس خاستگاه و اعتقاداتش در گـزینش مـواد کتـاب اثـر نهـاده اسـت.       70همان: (

والت ایـن  توان تـا حـدودي نتیجـه تحـ    ها را میحال آنمقدمه و نحوه انتخاب افراد و شرح
شود که نوعی پیروي از روضـه  حال عون و زید بن علی آغاز میدوره دانست. کتاب با شرح

اطهار است.
هاي مختلف کتاب از واژه باب اسـتفاده و کتـاب را در هشـت    بندي بخشوي در تقسیم

باب تحریر کرده است. پس از مقدمه در باب اول از عون و زید سخن گفتـه و در ادامـه بـه    
- 61همـان:  (پیامبر (ص) پرداخته است. باب دوم در مورد اوالد امـام سـوم اسـت   اصحاب

همـان:  (ع) رسـانده اسـت  (). در این بخش نویسنده سلسله نسب خود را به امام حسـن 69
) و باب چهارم در مـورد امامزادگـان   77- 75همان: (). باب سوم در مورد اوالد امام سجاد64

هـا  ). باب پـنجم بـه مقـابر سـیده    89- 81همان: (ه استشدع) نوشته(نسل موسی بن جعفر
). در باب ششم به اوالد محمد بن حنفیه پرداخته اسـت 94- 93همان: (یافته استاختصاص

- 101همـان:  (باشدهاي تبریز می). باب هفتم کتاب در مورد مزارات امامزاده98- 97همان: (
یز است که در آن بـه ابنیـه و بافـت    ). آخرین بخش کتاب در مورد تاریخ دارالسلطنه تبر102

کالبدي شهر توجه شده است. این بخش جهت شناخت وضعیت تبریز در میانه دوره قاجـار  
).149- 105همان:(حائز اهمیت است

هاي تأثیرگذار برنگارش کتب مزاریهعلل و مؤلفه. 5
اختار جامعـه،  یابد که در ارتباط بـا سـ  هاي چندي فعلیت میتکوین یک اثر تحت تأثیر مؤلفه

توان منابع هـر دوره را تـا   دهد. بر این اساس میحوادث و الگوي فکري و فرهنگی روي می
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رضـوي و  (ها و تمایالت مردم آن عصـر دانسـت  دهنده نوع نگرش و دیدگاهحدودي نشان
). بررسی اخبار منابع و تحوالت سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی ایـن   1386:110جابري نسب،

هاي چندي در رویکرد صوفیه به خلق چنین آثـاري  آن است که علل و مؤلفهدوره حاکی از 
و تعـدادي اختصـاص بـه مسـائل     است. از این میان برخی از عوامل مشـترك تأثیرگذار بوده

هـاي مـؤثر مـورد    تـرین مؤلفـه  صفوي و قاجاریه دارد که در ادامه برخی از مهمخاص دوره
بررسی قرار خواهد گرفت.

صوفیهافول 1.5
هـاي مطـرح در   فرهنگی و محل حضور چهره- تبریز از دوره اتابکان تدریجاً به کانون علمی

هاي مختلف تبدیل شد و این روند در دوره ایلخانی با مرکزیـت سیاسـی اداري تبریـز    عرصه
تقویت شد. مرکزیت سیاسی مهاجرت بیشتر فرهیختگان را سبب گردید تعدادي از ایشـان را  

دادند. هرچند با توجـه بـه اطالعـات موجـود تکـوین تصـوف در       تشکیل میمشایخ صوفیه 
آذربایجان از نیمه دوم سده سوم با ظهور ابراهیم بن یحیـی جوینـانی یـا ابوالحسـن ارمـوي      

)، ولی این جریان پـس از  275/ 1؛ ابن کربالئی، همان: 239: 1370جامی، (اتفاق افتاده است
سـنت رشـد چشـمگیري در سراسـر دنیـاي اسـالم       سقوط عباسیان و تضعیف  مذاهب اهل 

اطالعـات سـفینه تبریـز مؤیـد آن     ).133: 1396ابی صعب، (ویژه فالت ایران داشته استبه
هاي ششم تا هشتم دوره اوج و عهد طالیی مکاتب عرفانی در محـدوده ایـران   است که سده

هـاي  کز جدیـد جریـان  ویژه تبریز بوده که در خالل آن آذربایجان به مرفرهنگی به- تاریخی
- 519، 233، 224، 98، 96- 92، 56- 55، 37- 1381:36ســفینه تبریــز،(عرفــانی تبــدیل شــد

هــا در آذربایجــان بــا ظهــور قــدرت طریقــت). ایـن 680- 676، 696- 695، 653- 652، 553
صفویه و صوفیان قزلباش امکان تداوم چندانی نیافتند و روند گذشـته دچـار تغییـر و تحـول     

شد.
ل دوره صفوي تصوف با ساختار قدرت ایشان پیوند نزدیکـی داشـت ایـن پیونـد     در اوای

: 1387به شمار آورند (الشـیبی،  »شیعی- دولت صوفی«نظران آن را سبب شد برخی صاحب
مرور سرشت صوفیانه آن دچار دگرگونی شده رو به افـول نهـاد (صـفت گـل،     ). ولی به387

تــوان معلــول دو عامــل الزامــات سیاســی یافــول تصــوف در ایــن دوره را مــ).541: 1381
گـراي پـس از   حکومت و قدرت گیري تشیع با قرائت رسمی دانست. درنتیجه محیط کثرت

پیـروزي صـفویه بـا    اي بـا فرهنـگ متمرکزتـري داد.   سقوط عباسیان جاي خود را به جامعه
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برتـري  چنـدان عمیـق و همراهـی مریـدان خانقـاه اردبیـل،       ایدئولوژي شیعه، با شعارهاي نه
صوفیان وابسته به ایشان را در پی داشت. ولی در بطن ایـن مسـئله چالشـی مهـم کـه همانـا       

هاي ایشان و سـوي  نمود. یک سمت آن صوفیه و اندیشهگیري فضایی دوقطبی بود رخشکل
مرور راه همکاري با حکومـت را برگزیـده، مناصـب    دیگر فقها و مجتهدان قرار داشتند که به

گرفتند.مذهبی را در دست
الف: تغییر رویکرد سیاسی

گیري شاه اسماعیل از اداره امور پس از شکسـت چالـدران بـه اختالفـات قزلبـاش      کناره
). 64- 83: 1379شاه بن قباد حسـینی،  خور(ناپذیري شدانجامید و یأس جایگزین شکست

ل تداوم یافـت.  عباس اوخواهی قزلباش آغاز و تا دوره شاهطهماسب زیادهاز ابتداي دوره شاه
عنـوان صـوفیان   گیري فضاي جدید سیاسی شـد کـه عنصـر قزلبـاش بـه     این امر سبب شکل

مرور در حاشـیه قـرار گرفتنـد    داده بهنزدیک به دربار جایگاه خود را تا حدود زیادي ازدست
طهماسـب آغـاز   ). دوره طوالنی حکومت شـاه 327- 330: 1385؛ رویمر، 399(الشیبی، همان:

رود کـه در ادوار بعـدي ادامـه یافـت.     ها به شـمار مـی  ب برخی ابنیه و خانقاهو تخری5فشار
تهماسب تالش کرد قزلباش را از ارتکاب برخی مناهی بازداشته اصول و احکـام شـریعت را   

را شاید بتوان نشـانی از  »پناهشاه دین«). استفاده از عناوینی مانند 46: 1359قمی، (رواج دهد
عبـاس اول شـدت بیشـتري یافـت. ورود     ست. این روند در دوره شـاه این تغییر رویکرد دان

توان مؤیـد تغییـرات   به منابع، قتل و سرکوب برخی از ایشان را می»صوفینا«واژگانی مانند 
برخی مشـایخ و تـالش   طلبیاحتماالً قدرت.)882/ 2: 1382منشی ترکمان، (جدید دانست

فویه طی کرده بودند در سـرکوب برخـی   جهت به دست گرفتن قدرت از همان راهی که ص
تأثیر نبوده است. تخریـب برخـی امـاکن ماننـد تکیـه حیـدر در تبریـز،        هاي صوفی بیگروه

اعتنایی و کاهش اعتبار قزلبـاش  سرکوب نقطویان، واگذاري مشاغل پست جهت تحقیر و بی
اقـدامات را  ). ایـن 186/ 1: 1347فلسـفی،  (هـا دارد نشان از افول صوفیه در خالل این سال

و همانند گردانی به شمار آورد. الزامات سیاسی سـبب  سازيتوان نوعی سیاست یکپارچهمی
شد صفویان در مرحله تثبیت قدرت رویکرد خود را تغییـر داده، بـا چـرخش بـه شـریعت،      
طریقت را در حاشیه قرار دهند. شاهان صفوي در پی آن بودند تـا اعتقـادات رسـمی شـیعی     

).92: 1396جاي تشیع غالی و صوفیانه رواج دهند (ابی صعب، د فقهی را بهمبتنی بر قواع
مشکالت متعدد در دوره فترت بین سقوط صفویه تا برآمدن قاجار نیـز در افـول جریـان    
تصوف موثر افتاد. در دوره قاجار باوجود رفتار همراه با مداراي اکثر پادشـاهان ایـن سلسـله،    
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هاي صوفیانه در میان عامه چندان مساعد نبـود  د طریقتشرایط اجتماعی براي گسترش مجد
گــذار قاجاریــه تــا حــدودي بــه اربــاب ). باوجودآنکــه بنیــان656- 655: 1362شــیروانی، (

ها توجه کرد ولی جانشین وي تحت تأثیر علما نظر مساعدي به ایشان نداشـته اسـت  طریقت
عنوان مرکز حکومت ولیعهـد سـبب   ). انتخاب تبریز به260و 173/ 3تا: معصوم علیشاه، بی(

حدودي اهمیت سابق را بازیابد و رفتار همراه با رواداري عباس میـرزا و دربـار تبریـز    شد تا
اي از ایشـان  گیري بر ارباب طریقت در برخی مناطق موجبات مهاجرت عـده در کنار سخت

شـیروانی،  (ه اسـت تـأثیر نبـود  که این امر در نگـارش منظراالولیـا بـی   به تبریز را فراهم آورد
1328 :614.(

یابی علما و مخالفت با صوفیهب: قدرت
ق) زمان الزم بود تا با تبلیـغ، آمـوزش و نگـارش منـابع     907از رسمیت تشیع در سال (

زمینه رواج تشیع بر پایه فقه شـیعه فـراهم شـود. در ایـن راه اهتمـام حکومـت و مهـاجرت        
: 1352آبـادي،  خاتون(یان نقش مهمی داشتعلماي شیعی از سایر مناطق و همکاري با صفو

). باآنکه علما در تأسیس صفویه نقشی نداشـتند ولـی تـدریجاً    66- 67: 1369؛ شیرازي، 461
راه همکاري را انتخاب و با مبادي قدرت پیوند یافتند در نتیجه قرائت رسـمی از مـذهب بـر    

ع موجبـات حضـور   تشیع صوفیانه برتري یافت. گرایش تهماسب به قرائـت رسـمی از تشـی   
تکیه بیشتري بر رفتارهاي دینی با طرد عقاید قزلباش به عمـل  علما در دربار را فراهم آورد و

). اسـتفاده بیشـتر از عنـاوینی ماننـد شـاه      185: 1392؛ متـی،  120/ 1: 1391جعفریـان،  (آمد
شاه بـن  خورر.ك:(پناه نسبت به ادوار گذشته نشان از تغییر رویکرد حکومت تواند بوددین

). هرچند همه علماي برجسـته دربـار مخـالف    643/ 2: 1383؛ قمی، 18: 1379قباد حسینی، 
ر.ك: الشـیبی،  (مشـاهده اسـت  تصوف نبودند و برخی مفاهیم صوفیانه در آثـار ایشـان قابـل   

وجـود تـا ظهـور علمـایی     ها کاسته شد. بـااین این گرایشمرور از) ولی به394- 397همان: 
بحرانـی،  (لسی صوفیان قزلباش همچنان پیوند خود با دربار را حفـظ کردنـد   مانند عالمه مج

شده توسط یکی از سیاحان اروپایی اواخـر ایـن دوره از   ) چنانکه در فهرست ارائه122تا: بی
).bell, 1762: 1/ 148(خلیفه به عنوان یکی از مقامات دربار یادشده است

توحیـد بـود. عـدم تطـابق     ان صفوي مخـالف از دید علما عقاید قزلباش در مورد پادشاه
برخی اعتقادات صوفیه مانند نظریه وحدت وجود، کفر و ایمان، خطـا و صـواب، رهـایی از    

6قید شریعت و دستورات اعتقادي و عبادي، رعایت حدود شریعت، مجالس رقص و سـماء 

: 1381ر، فـاخوري و الجـ  (ها با عقاید رسمی سـازگار نبـود  و برخی انحرافات و سوءاستفاده
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برانگیـز بـود کـه واکـنش     ). همچنین نفی تقلید از مجتهدان ازجمله مسائل چـالش 291- 293
هاي صـوفیانه آغـاز و   زمان با تکوین اندیشهعلما را در پی داشت. این روند از قرون اولیه هم

در اعصار بعدي تداوم داشته است چنانکه در آثار افرادي همچون امام محمـد غزالـی، عـین    
: 1377؛ عـین القضـات،   32/ 1: 1383غزالـی،  (ت همدانی و نسفی انعکاس یافته استالقضا
). بر این اساس اختالفات دو گروه مسبوق بـه سـابقه بـوده و    102- 105: 1384؛ نسفی، 170

یی را هـا تـالش است و تعدادي از علماي اهل سـنت  مشاهدهقابلپیش از رسمیت تشیع نیز 
- 317: 1382(ر.ك: خنجـی اصـفهانی،   انـد  آوردهعمله به جهت مقابله با برخی اعمال صوفی

به طرق مختلف مخالفت خود را بـا صـوفیه ابـراز    7). علما از زمان همکاري با حکومت309
بـه  8کردند. یکی از این اقدامات نگارش کتب و رساالتی در رد عقاید اهل طریقـت بـود.  می

مطاعن المجرمیـه فـی رد الصـوفیه و    االسالم کرکی با نگارش اعتقاد برخی پژوهشگران شیخ
پسرش شیخ حسن بن کرکی نویسنده عمده المقال فی کفـر اهـل الضـالل آغـازگر ایـن راه      

). شیخ بهایی و مالصدرا نیـز بـه   341/ 15: 1408طهرانی، ؛456/ 2: 1382اند (مجلسی، بوده
ن زمینه نوشـته  نگارش آثاري در مخالفت با صوفیه پرداختند و کتبی مانند جامع عباسی در ای

در کتـاب عـین الحیـوه بـه     محمدباقر مجلسی نیـز مأل).156/ 1: 1383منشی ترکمان، (شد
بـا ایشـان پرداخـت   9به مبـارزه عملـی  ها را فرقه ضاله دانستهآنهاي صوفیه اشاره وبدعت

).453- 2/465و 379- 387/ 1مجلسی، همان: (
وقعیـت علمـا را تضـعیف کـرد،     هاي نادرشاه تـا حـدودي م  فروپاشی صفویه و سیاست

درنتیجه فشار بر صوفیه کاهش یافت. در فاصله بین سقوط صفویه و استقرار قاجاریه برخـی  
هاي صوفیه مانند نعمت الهی، ذهبیه و نوربخشیه در آذربایجان نفـوذ و بـه رقابـت بـا     سلسله

تصـوف بـار   ). در ایـن فاصـله زمـانی    122- 123: 1387ر.ك: قربان نژاد، (یکدیگر پرداختند
مـرور  ویژه با حمایت محمدشاه قاجار و وزیـرش تـا حـدودي احیـا شـد. ولـی بـه       دیگر، به

روحانیت موقعیت خود را بازیافت و نهاد دیـن و سیاسـت تـا حـدودي در کنـار هـم قـرار        
سـبب  گرفتند. حمایت قاجاریه از مذهب رسمی، مسئله مشروعیت و مقبولیت سلسله جدید

روحانیت از قاجاریه در برابـر تهاجمـات روسـیه بـا صـدور      نزدیکی دو طرف شد. حمایت
فتواي جهاد و سپس سردمداري در نهضت تنباکو، ایشان را درصحنه اجتماعی مطـرح نمـود  

). در این دوره برخی علما ماننـد نـائینی همکـاري علمـا و حکومـت را      254: 1390فوران، (
ان اصولی بر اخباریگري به تثبیـت  ). همچنین برتري جری81: 1387حائري، (دانستندالزم می

هـایی ماننـد صـوفیه و    یابی علما بار دیگر به مبارزه بـا جریـان  جایگاه اجتهاد انجامید. قدرت
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توان آن را نقطه مشـترك ایـن دو دوره تـاریخی بـه شـمار آورد.      ها انجامید که میسایر گروه
علیشـاه و قـرار گـرفتن در    تمایالت عرفانی برخی علما مانند حسـین  البته بایستی متذکر شد

هایی همچون نعمت اللهی شد.مسند ارشاد موجب تقویت طریقت
دهنده تشابهاتی اسـت  بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دوره صفویه و قاجاریه نشان

که در رویکرد صوفیه به نگارش کتب مزارات مؤثر بوده است. توجه حکـام هـر دو سلسـله    
زعـم علمـا   هایی کـه بـه  سمی مذهب، مقابله با صوفیه و گروهبه تشیع و به طبع آن متولیان ر

رود. بـا توجـه بـه    هاي این دو دوره به شمار میرفتند از ویژگیکژرو و انحرافی به شمار می
دسـت تحـت تـأثیر مسـائل فرهنگـی و      رسد نگارش کتبـی ازایـن  موارد مطروحه به نظر می

تـوان  اساس نگارش مزاریه ها را میتغییرات سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است. بر این
نوعی واکنش به تحوالت ایدئولوژیک و تأثیر فضاي جدید دانست. تأثیر تحـوالت جدیـد را   

فتنـه  «توان از برخی اخبار مندرج در این منابع عیناً دریافت. نویسنده روضـات الجنـان از   می
اطهـار نیـز بـه ایـن     ). در روضـه 270/ 2ابـن کربالیـی: همـان:    (سخن به میان آورده»علما

... بصـیرت غرض از بیان این مقدمه آن است که کوتاه طبعـان بـی  «شده است.تغییرات اشاره
گفته کـه جمعـی کـه    اعتراض گردد. سبب آنکه یکی از این طبقه، در مجلسی میرا سد باب

فالن، ذکر نشان در تذکره مذکور ساخته چگونگی اعتقادشان بـر مـا ظـاهر نیسـت، چگونـه      
). نویسـنده منظراالولیـا نیـز بـه نقـش صـوفیه در       3- 4: 1371(حشـري،  »ایشان را نیک دانیم

دانـد را دشمنی بـا اهـل طریقـت مـی    تشکیل سلسله صفوي اشاره و علت سقوط این دولت
گیري بـر صـوفیان و حتـی    ). در زمان نگارش منظراالولیاء سخت168اسرار تبریزي، همان: (

). از مجمـوع چهارکتـاب   171همـان:  (مشـاهده اسـت  تداد قابـل ها به علت اردستور قتل آن
به رشته تحریـر درآمـده اسـت کـه     موجود در خصوص مزارات تبریز، سه اثر توسط صوفیه
هـا بـه علـت    باشند. نویسندگان مزاریهحاوي اسامی عده کثیري از عرفاي مدفون در تبریز می

انـد ضـمن معرفـی    عامه تالش کردهتوجهیترس از فراموشی یاد و خاطره مشایخ در اثر بی
شخص مدفون، محل دقیق مزار را نیز مشخص نمایند.

هاي افراطیقرائت2.5
دوره ایلخانی توجه به مقابر ائمه و اولیاء موجبـات اخبار برخی منابع حاکی از آن است که از

- 220و 272- 173و 275- 276/ 1: 1376بطوطـه، ابـن (رشد زیارت را فـراهم آورده اسـت   
هاي افراطی و تندروانـه  گیري فضاي همگرایانه در فالت ایران قرائتزمان با شکل. هم)219
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در خصوص برخی مسائل مانند زیارت قبور از سوي افرادي ماننـد ابـن تیمیـه مطـرح شـد.      
منهـاج  «هاي شیعیانه به زیارت بود و در کتاب ق) از مخالفان گرایش728م(احمد بن تیمیه

نقـد و رد نـوع زیـارت شـیعیان از     به»الکالم علی زیاره القبور«در بخشی به نام »السنه النبویه
پرسـتی  مقابر ائمه و امامزادگان با استناد به آیات قرآن پرداخته و آن را در ردیف شرك و بت

). بـا توجـه بـه شـواهد تـاریخی زیـارت       132- 133/ 2: 1321ابـن تیمیـه،   (داده اسـت قرار
ویژه صـوفیه مرسـوم بـوده    هاي مسلمان بهته و در میان سایر گروهاختصاص به شیعیان نداش

ها براي پیران و مشایخ خود احترام زیادي قائل بودند و ایـن احتـرام را   است. پیروان طریقت
داشـتند. اهـل طریقـت زیـارت شـیخ را جزئـی از       پس از مرگ ایشان همچنـان مرعـی مـی   

وپا کردن موقوفات جهت اداره امـور مـزار   دستالصالحات دانسته، در ایجاد آرامگاه و باقیات
کردنـد  کوشیدند و به طرق مختلف جهت حفظ یاد مرشـد اقـدام مـی   و پذیرایی از زائران می
ویـژه مزاریـه هـا در ایـن راسـتا      هاي صـوفیانه بـه  ها در مورد سلسلهکه نگارش برخی کتاب

).237/ 1: 1344نفیسی، (بررسی استقابل
کتاب به مسئله زیارت قبور مؤمنین و مؤمنات پرداخته که بـه نظـر   ابن کربالیی در مقدمه

رسد تقلیدي از مقصد االقبال است. وي بر استحباب زیارت با استناد به آیات و احادیـث  می
هـا عمـدتاً   با توجه به این نکته مهـم کـه مزاریـه   ).5- 14/ 1ابن کربالئی، همان: (تأکید دارد

زیارت، باانگیزه راهنمایی زائران مـزارات مشـایخ صـوفیه،    باهدف شناساندن مزارات و آداب
) شـاید بتـوان رشـد    17؛ منتظر القائم...، همان: 7: 1380خیراندیش، (اند شدهعلما و ... نوشته

هـاي افراطـی و   مزاریه نویسی در دوره ایلخانی را نـوعی واکـنش صـوفیه در مقابـل قرائـت     
زیارت قبور به شـمار آورد. البتـه سـکوت منـابع و     هاي ابن تیمیه در ردافکاري مانند اندیشه

کند.نبود اطالعات کافی امکان بررسی بیشتر این فرضیه را میسر نمی

تخریب و نابودي مزارات3.5
وجود چهار گورستان معروف چرنداب، گجیل، بیالنکوه و سرخاب که تـا تحـوالت جدیـد    

هـاي سرشـناس علـم و دیـن،     فن چهـره عنوان مددادند، بهبخشی از کالبد شهر را تشکیل می
مـرور  کرد، ولی بهها را به خود جلب میویژه شیوخ اهل طریقت توجه وابستگان این گروهبه

درگذر ایام و حوادث مختلف مزارات دچار نابودي شدند که ایـن عامـل در تکـوین چنـین     
تـوجهی  و بیتأثیر نبوده است. عوامل چندي همچون بالیاي طبیعی، جنگ، دشمنی آثاري بی

عوام درنتیجه افول جریان صوفیه بر این روند تأثیرگـذار بـوده اسـت. بالیـاي طبیعـی ماننـد       
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بر بافت کالبـدي آن اثـر منفـی    داده و با تخریب ابنیه مختلفبارها در تبریز رويزلزله و سیل
افتـه  اخبار کتب مزارات هرچند انـدك، انعکـاس ی  الينهاده است. تأثیر چنین وقایعی در البه

زاویـه بـر   200است. براي مثال بر اساس اخبار روضات الجنان و جنات الجنان در چرنداب 
ابـن  (سـاخت »هـا را منهـدم و منـدرس   سیلی آمده و اکثر آن«شده بود سر مزار اکابر احداث

هاي غیر شـیعی  هاي داراي گرایشویژه سلسله). دشمنی با صوفیه، به274/ 1کربالئی، همان: 
تأثیر نبوده است. اقدام تبراییان در نبش قبـر مشـایخ ازجملـه ایـن مـوارد      ن روند بینیز در ای

نیـز از عوامـل تأثیرگـذار بـر     هـا و حمـالت قـواي عثمـانی    ). بروز جنگ315همان: (است
رسد که قـواي  مزارات بوده است. از فحواي برخی اخبار چنین به نظر میتخریب تعدادي از

- 55حشـري، همـان:   (اندریب تعدادي از مزارات اقدام کردهعثمانی در حمالت خود به تخ
41.(

روند تخریب مـزارات پـس از ابـن کربالیـی تـداوم یافـت چنانکـه حشـري نیـز بـدان           
در این زمان که اکثر قبور اصحاب و اهـل اهللا را مخـالفین و معانـدین    «نویسد: کرده، میاشاره

رسـد  توجه به مطالب مطروحه به نظـر مـی  ). با 2: 1371حشري، (»اندمنعدم و منهدم ساخته
انـد و بـر ایـن    توجهی بـه مـزارات بـوده   ابن کربالیی و مأل حشري عیناً شاهد تخریب و بی

انـد. بـر اسـاس اطالعـات    احساس خطر اقدام به این مهـم کـرده  اساس از روي عالقه و نیز
ها نـه اثـر مانـده و    اکثر آنالحال از «روضات الجنات تبریز مدفن بسیاري از اکابر اولیا بود که 

جاي کتاب خـود بـه ایـن مسـئله تأکیـد      ). وي در جاي274/ 1(ابن کربالئی، همان: »نه خبر
اما آنچه در این زمان پـیش بعضـی از عزیـزان    «نویسد: دارد. براي مثال در مورد سرخاب می

ق یـا عـدم   . همچنین به وضعیت مزارات توجه داشته از رون»مشهور و معروف بوده، این بود
). با توجه بـه مـوارد مطروحـه بـه     207ابن کربالئی، همان: (ها گزارش داده استتوجه بدان

تـوجهی جهـت پـاس    رسد نویسندگان این آثار به علت نگرانی از روند تخریب و بینظر می
دقت محل مزارات و مشخصـات آن را  داشت یاد و خاطره مشایخ، عالوه بر معرفی ایشان به

اند.ناساندن محل مقابر اقدام به نگارش کردهثبت و جهت ش

گیري. نتیجه6
هاي محلی، چنـین  بندي کتب مزارات توسط برخی پژوهشگران در ذیل تاریخباوجود تقسیم

شـده  توان خالی از اشکال دانست. از سوي دیگـر بـرخالف نظـرات ارائـه    بندي را نمیدسته
شـیوه در برخـی منـاطق ماننـد تبریـز بـا       نویسـی در دوره صـفویه،  ایـن   مبنی بر افول مزار
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هـا و علـل   توجهی همراه نبوده، بلکه شاهد تداوم آن تا اواسط عهد قاجـار هسـتیم. زمینـه   بی
نویسـی صـوفیه و   تأثیرگذار برنگارش کتب مزارات اگرچه در برخی موارد تداوم سنت مزار

تبریـز در برخـی   هـاي  ناشی از عقبه فکري ایشان و معلول رشد تصوف بـوده ولـی مزاریـه   
ها نتیجه افول تصوف و تأثیر آن در عرصه اجتماعی و نشان از روندي متفـاوت نسـبت   مؤلفه

یـابی و گسـترش نفـوذ علمـا     به آثار گذشته دارد. الزامات و رویکرد صفویه پـس از قـدرت  
هـاي  موجبات برتري قرائت رسـمی از مـذهب را در برابـر تشـیع قزلبـاش و سـایر جریـان       

ها در مـدار  م آورد. در نتیجه این تغییرات جریان تصوف و مشایخ آنها که مدتصوفیانه فراه
مـرور در اثـر مسـائل و    توجه عامه و برخی حاکمان قرار داشتند، در حاشیه قرار گرفـت. بـه  

مشکالت متعدد از اقبال عامه به صوفیه و درنتیجه مـزارات ایشـان کـه بـه تعـداد زیـادي در       
ها و نیز دشمنی سبب تخریـب  . در کنار آن بالیاي طبیعی، جنگتبریز قرار داشت، کاسته شد

و نابودي مزارات گردید که خود را در توجه به حفظ یاد و خاطره ایشان با نگـارش اسـامی   
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هاي افراطی بر این روند بی تـأثیر نبـوده   دیگري همچون حب وطن و مقابله با برخی اندیشه
است.
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