بسمه تعالي

مزارات ايران (دفتر اول)
اين كتاب كه با پژوهش و تحقيق گروه تراجم و انساب بنياد پژوهشهاي اسالمي و با اشراف استاد
غالمرضا جاللي تدوين و تأليف شده است.
بنابر آنچه در مقدمه كتاب آمده  :مهاجرت سادات به دوره حكومت امويان (04-231ق ).به ويژه از
دوره حكومت حجاج بن يوسف بر عراقين (59-59ق ).كه نسبت به فرزندان علي عليه السالم با سفاكي
برخورد كرد ،آغاز شد .پس آنها به منظور فرار از بيدادگري ها و ستم امويان به مناطق دوردست
مهاجرت كردند .در عين حال قيام عليه خلفاي عباسي نيز كه در زمان حكومت علويان مازندران (-194
323ق ).افزايش يافت.
كتاب حاضر در كمبود آثار جدي و علمي در زمينه انساب و مزار شناسي و با توجه به استفاده از بيش
از  054مأخذ معتبر  ،اسناد و مدارك محلي ،از جمله آثار مهم و قابل اعتماد در زمينه محسوب مي شود.
اين اثر ارجمند به آن دسته از مزارات كه طبق تحقيقات و پژوهشهاي گروه تراجم و انساب مورد تأييد
قرار گرفته ،پرداخته است؛ البته بايد يادآوري كرد كه اين مجموعه بخشي از  3044بقعه  ،آن هم به
غير از بقاع منسوب به ديگر شخصيت ها است كه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه در سال 2351
شمسي ،معرفي شد .
اساس تدوين كتاب مزارات  ،تقسيمات سياسي استان ها و شهرستان هاي موجود كشور بوده است كه
برپايه منابع قديم ،مكان يابي و به روز شده اند .گروه تراجم و انساب بنياد پژوهشهاي اسالمي طي سه
سال و در پاسخ به نامه هايي كه از مسئوالن بقاع  ،ادارات اوقاف و شوراهاي اسالمي شهرهاي مختلف،
جهت بررسي اعتبار اسناد و مدارك مقابر موجود در آن مكان ها  ،مي رسيد ،پس از بررسي و تحقيق و
پژوهش به آن نامه ها جو اب مي داد كه اين مكان هاي مورد تأييد در دفتر اول مزارات تدوين و چاپ
شده است .
كتاب مزارات ،به اشراف غالمرضا جاللي (مدير محترم گروه تراجم و انساب) و به همت و نگارش
پژوهشگران ارجمند اين گروه همچون جناب آقاي اسماعيل رضايي برجكي ،رسول سعيدي زاده ،سيد
حسن حسيني ،محمدجواد هوشيار ،محمدحسن پاكدامن  ،شكراهلل اختري ،محمد علي ملكي ،سيد اوالحسن
هاشمي تبار و غالمعلي تژده چاپ و منتشر شده است  .الزم به ذكر است كه در پايان اين اثر  ،شجره
نامه  ،نمايه هايي اشخاص ،اماكن ،كتاب ها ،و اسناد و همچنين تصاوير آمده است.
دفتر اول كتاب مزارات ،در سال  2351شمسي توسط بنياد پژوهشهاي اسالمي ،و در  051صفحه  ،و با
تيراژ 2444نسخه و قيمت  204444ريال ،چاپ و منتشر شده است.

