
 

١ 

 

یالمهي آشکارو پنهان زیارتگاهارکردهاک   اي ا

نقالب  ز ا  ]1[)1390- 1320(اسالمیقبل و بعد ا

  *علی محمد ولوي 
  **فاطمه جمیلی 

  ***لیال محمد نیاکان     
  چکیده

زیارتگاه ها از عوامل حفظ . جوامع دینی، تاریخ روستاها، شهرها و مناطق با تاریخ مراکز زیارتی عجین استدر
و پنهانی دارند که بر  این اماکن کارکردهاي آشکار. نت ها و هویت فرهنگی جوامع محل استقرارشان هستندس

. تحول اندمدام در مسیر تطور و) آشکار وپنهان(این کارکردها . گذار استابعاد مختلف حیات اجتماعی اثر
  .    حوادث مهمی چون انقالب در این تطور نقش محوري دارند

ي شمالی حوزه( هاي ایالمزیارتگاهارکردهاي آشکار و پنهان ک» مرتون«يپژوهش براساس نظریهدر این   
روش کار در گردآوري اطالعات از طریق . در دو مقطع قبل و بعد از انقالب مورد مقایسه قرار گرفته اند )استان

هاي  کردها  حاکی از  افزایش کار هنتایج استخراج داد.تبدیل داده هاي کیفی به کمی با رویکرد مقایسه اي است
  اسالمی اعی نسبت به قبل از انقالبها در زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتمآشکار و پنهان  زیارتگاه

  . است
 .پنهان، زیارتگاه، ایالم شمالی، انقالب اسالمی و کارکردآشکار کارکرد،: واژگان کلیدي

 

     

  تهران)س(لزهرا استاد گروه تاریخ دانشگاه ا *

  تهران)س(استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا**

   کارشناس ارشد تاریخ اسالم و نویسنده ي مسئول***
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 بیان مسأله  

اش سخت متأثر از این حاکم، و زندگی و روابط انسانیي مذهبی بر تفکر آدمیاز گذشته هاي دور اندیشه 
ي بنیادي  مقولهجامعه شناسان پدیده هاي دینی به طور طبیعی به دو از دیدگاه برخی.است مهم بوده يپدیده

یکی از سنت هاي اسالمی و از مناسک مذهب شیعه،).489: 1383دورکیم،(باور ها و مناسک : تقسیم می شوند
به ها  در کشور ما  زیارتگاه .زادگان و سالم دادن به ارواح مقدس آنهاست و امام) ع(حضور بر تربت پاك ائمه

رونق یافتند وآیین  زیارت به شکلی بارز ) 25: 1379هیلن براند،(عنوان سمبل تمایالت سیاسی و مذهبی شیعه 
  .در زندگی اجتماعی مردم حضوردارد

برخوردار نبوده و  در استان ایالم نیز زیارتگاه هایی وجود دارند که هرچند در برخی موارد از وثاقت تاریخی 
مورد توجه ...نامه هستند؛ اما به دلیل باورهایی چون برآوردن حاجات و شفابخشی وفاقد سلسله نسب وشجره 

پیروزي انقالب اسالمی کارکردهاي مختلف زیارتگاه ها و نیز رویکرد اجتماعی مردم نسبت به با . مردم هستند
بر اساس  روي داده،که در آنها براي بررسی کارکرد زیارتگاه ها ي استان ایالم  و نوع تحولی. آنان متحول شد

قبل و ) نیمه ي شمالی استان(کارکرد هاي آشکار و پنهان زیارتگاه هاي ایالم "مرتون "نظریه ي کارکردگرایی 
دلیل انتخاب این دوره . گرفته استمورد بررسی قرار 1390تا 1320هاي بعد ازپیروزي انقالب اسالمی، بین سال

  .امکان دسترسی به مطلعان می باشد ؛ هم چنین،توازن زمانی میان دو مقطعي زمانی رعایت 
انقالب اسالمی چه نسبتی وجود  هاي ایالم قبل و بعد ازگاههاي آشکار و پنهان زیارتمیان کارکرد:غازینآپرسش
  دارد؟

قبل و بعد از انقالب  هاي ایالمهاي پنهان و آشکار زیارتگاهتفاوت معنا داري بین کارکرد: ي صفرفرضیه
  .مشاهده نمی شوداسالمی 
هاي ایالم قبل و بعد از انقالب هاي پنهان وآشکار زیارتگاهتفاوت معنا داري میان کارکرد:  ي یکفرضیه

 .اسالمی مشاهده می شود
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  اهداف تحقیق
 ها قبل و بعد از انقالبپنهان آن هاي آشکار وکارکردبررسیایالم،  استان هايو شناسایی زیارتگاهتوصیف

 .در این دو مقطع  هدف این تحقیق استها هاي زیارتگاهکارکرد يمقایسهاسالمی  و 

  
  اهمیت تحقیق

 هاي مختلف هستند،ردم در مناسبتاز مپذیراي خیل عظیمی به عنوان اماکن مهم فرهنگی کشورها زیارتگاه
ها  هارکرد زیارتگاک که ضرورت بررسی کشور ما ایران از اموري است افزایش میزان گردشگري مذهبی در دنیا و

اما  هایی در حد معرفی صورت گرفته؛هاي استان ایالم پژوهشدر مورد زیارتگاه. در  ابعاد مختلف را می طلبد
ي این ایسهمقوها یارتگاهزبررسی وضعیت . فته استصورت نگر کاريکارکردهاي آنها تا کنون  يدرباره

ریزي هاي اجتماعی ها را در برنامهزیارتگاهکارکردي د ظرفیت توانمی مقطع قبل و بعد از انقالبدو درموضوع 
  .بعدي در این زمینه باشد و راه گشاي مطالعاتو فرهنگی مشخص ساخته 

  تحقیقيیشینهپ

یعنی  ؛نگارش یافته ه در ارتباط با زیارتگاهکهاییپیشینهیکی :کردتوجهبایدمنابعازونهگچندبههاپیشینهبررسیدر
ها  پایان نامهها، ت، تک نگاريبا این توصیف مقاال . دیگري منابع مربوط به زیارت ؛زارع مربوط به ممناب

د مطالعه قرار گرفته اند از جمله هاي تاریخ محلی که به نوعی با موضوع تحقیق مرتبط بوده اند،مورکتابو
- عصر تیموري و زیارتگاهزارات خراسان ي کارکرد مکه درباره) 1386:نجولندایوسفی(ارکرد مزاراتکي مقاله

از . است) هجري قمري و نهم  هشتم/ میالدي 15و14ي در دو سده( "کشور ازبکستان کنونی"النهر هاي ماوراء
 )1383:جابر عناصري(زیارتگاه هاي مذهبی ایران  ثیر تشیع بر ابنیه، اماکن وتأ ي همین منبع می توان به مقاله

ها، مساجد، هاي شیعه بر اماکن مختلف مذهبی چون تکایا، حسینیهثیر اندیشهله نویسنده تأدر این مقا .اشاره کرد
را با بیانی ادبی و زیبا  مورد بررسی قرار داده و به تحلیل حضور اندیشه وتفکر مذهب ....سقاخانه، امامزاده ها و

: ابراهیم مرادي( "برکه ایالممتبقاع "ي نویسنده.د در این اماکن پرداخته استشیعه در معماري و هنر موجو
در با بناهاي مشابههاي استان ایالم را معماري زیارتگاه، سبک ضمن توجه به شرح حال صاحبان مزار )1386
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- :میرزایی(ساسانیيدورهدرهاآتشکدهاقتصاديواعیاجتمسیاسیکارکرد .ستاور مقایسه کرده شکنقاط  سایر
ان، ارتباط با اقشارمختلف چون زندرارها آتشکدهاجتماعی اقتصادي وسیاسی ثیرتأرکردگرایی ویکرد کار با)1386

 ديها با توجه به پایگاه اقتصا تگاهزیار هاي مشخصی را با اینگروه ي نوع رابطه دهقانان وحاکمان بررسی و

 .اجتماعی افراد مشخص کرده وکارکرد آن را براي هر قشر متفاوت دانسته است

  عریف مفاهیمت

هاي آشکار کارکرد .شودتمایز قائل می1و پنهان آشکارکارکردهايمرتون بین: و پنهان آشکار ردککار
هاي پنهان کردرکا.کارکردهایی هستند که در نوع ویژه اي از فعالیت اجتماعی شناخته شده و مورد انتظار است

ها از کارکرد).749: 1376گیدنز، (ه نیستند هایی هستند که شرکت کنندگان از آن آگا نتایج فعالیت
از نظر . که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهاي نظام انجام گیرند هایی هستند فعالیت ي نظرپارسونزمجموعه

- تطبیق، دستیابی به هدف، یکپارچگی،: پارسونز هر نظامی براي زنده ماندن باید این چهار کارکرد را انجام دهد

- جامعه چهارپارسونز به عنوان یک کارکردگراي ساختاري، در) .131: 1385ریتزر،(شت الگویا نگهداسکون

- کهاستخرده نظامی اقتصاد.دهدکارکردهایی که انجام می دهند، تشخیص میساختار یا خرده نظام را برحسب

بی به هدف را از کارکرد دستیا) نظام سیاسی(  سیاست.دهدکارکرد تطبیق با محیط را براي جامعه انجام می
 اعتقادينظام.طریق پیگیري هدف هاي اجتماعی و بسیج کنشگران و منابع در راستاي این هدف انجام می دهد

) مدرسهوخانواده در: براي مثال(به کنشگران ) زش هاهنجارها و ار(کارکرد سکون را از طریق انتقال فرهنگ 
  .)138:همان(دهد جتماعی انجام میایکپارچگی را عرفانجام کارکردسر. دهدانجام می

یا سازگاري یک نظام اجتماعی را امکان پذیر  که تطبیقعملکرد هایی"ي مرتون کارکردها عبارتند از به عقیده
دیگري و آشکارردکیکی کار: دارد از نظر مرتون کارکرد دو صورت مجزا). 145: 1378گروثرز، ("سازندمی

  .کارکرد پنهان

                                                             

١-The manifest and latent function  
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ساختارها داراي کارکرد مثبت  و نمعیارا اجتماعی و فرهنگی هايي صورتردي همهکمیت کارعمواصل طبق
چنان چه افالطون هستی واقعی . ي افالطون نیز وجود دارددر اندیشهاصلاینينتیجه. )144: 1380ریتزر،(هستند

کرد یا داراي کارکرد منفی به کارهاي فاقدهکارکردگرایان نیز پدیداز نظر. نمایدپست سلب میمنفی و را از اشیاي
پلید هاي اجتماعی وجودشان قابلیت بقا ندارد؛زیرا در تأمین نیازها یا همنوایی با ضرورت هاي نظام  يمثابه

هاي اجتماعی به ظاهر عضی از الگوبکارکردگرایان علت وجود ،دلیلبه همین ).1383:485گولدنر،(موفق نیستند
  ) .454:  همان(کنند آنان توجیه میو پنهانهاي مخفیز طریق کارکردکارکرد را ابی

شود  به محل زیارت و جاي زیارت کردن گفته میزبان فارسیزیارتگاه در يچون مفهوم واژه:  2زیارتگاه
 "زیارت کردن"در زبان فارسی. ه دهیمتعریفی ارای"زیارت"؛الزم است از خود )591: 27،ج1339دهخدا،(
گرفته شده و به معناي رفتن به مشاهد متبرك و  عربی "زیاره"ریافتن مقام متبرك یا شخص متبرك است و از د

زیارت در تعریفی ). 589: همان(به عنوان تشرف باطنی براي امام، امام زاده و اولیا  بقعه ها و خواندن دعایی
دایره (الحضور فی احدي المشاهد المقدسه  الزیاره هی الحضور عند المزور ولکنها فی عرف الشیعه هی:دیگر

 .می باشد) 106: 13المعارف االسالمیه،ج

که از (نامه و مصاحبهپرسش اي، کتابخانهاین تحقیق با استفاده از منابع  دراطالعاتگردآوري:روش تحقیق
و مصاحبه ریق مشاهده وطاز انقالب از مقطع بعد داده ها در.گرفته استصورت) هستندهاي تحقیق توصیفیابزار

از دیگر ویژگی هاي تحقیق توصیفی،  .مطلعان گردآوري شده استاز انقالب از طریق مراجعه بهدر مقطع قبل
  .قایسه شده انددر دو مقطع قبل و بعد از انقالب ماي مورد نظر رهمتغی در این تحقیق. مقایسه است

پاسخگویان . آماري می باشديجامعه استان ایالمي شمالیحوزههاي کل زیارتگاه :گیرينمونه ي وآمار يجامعه
تکنیک مورد استفاده، . 3یک دسته زایر و دسته دیگر مطلعان کلیدي: در دو دسته مورد بررسی قرار گرفته اند

 بخشی از اطالعات از اسناد و تاریخ گردآوري براي.هاي باز پاسخ و بسته پاسخ بوده استنامه با گویهپرسش
اي از تاریخ که به گونهآن جنبه هاییيسازد تا دربارهتاریخ شفاهی ما را قادر می. استشدهگیريشفاهی بهره

                                                             
٢- shrine 
٣- key-Informant 
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از  شده گردآوريهاي دادهاستخراج ). 119: 1376مک نیل،(دست آوریم اند، اطالعاتی را به مستند نشدهمکتوب
تحلیل محتوا در واقع، برداشت و . استیفی بودهکو مطلعان کلیدي در این تحقیق با روش تحلیل محتواي کمی

هاي ویژگیآن است که براساسالبته، منظور روشی. ستها ها و نوشته استنباط از محتواي زبانی؛ یعنی از گفته
ي به استنتاج دربارهسیستماتیک شناخت وطورو بهیا عینی متن گفته یا نوشته شده را به طور واقع بینانه

ز طریق رجوع به مطلعان کلیدي ا4یا رواییاعتبار .)109: 1387رفیع پور،(موضوع مورد نظر اقدام کردهاي  ویژگی
تگاه و اشراف کاملی در مورد وضعیت زیار اندکه از سوي اوقاف و متولیان زیارتگاه ها معرفی شده)  22:همان (

  .آیدبه دست میهاي  ایالم دارند، 

  معرفی زیارتگاه ها

الزمان، صاحب  مسجد( هاي شهر ایالمي شمالی استان شامل زیارتگاهزیارتگاه حوزه 25مقاله دراین 
 شهرستانهايزیارتگاه؛)بختیارحاج و عیسیسید چمن،سیدمحمد عباسی، ي خلیفه يمهدي بقعه

شیروان، شاه باسسیدعلی، ع( هاي شهرستان شیروان چرداول ؛ زیارتگاه)حاضرحاجیعبداهللا،سید(ایوان
 ،»سفیدخانی«زاده محمدباقر امام دارتوت، زاده باقر امام رودبارعرب،عباسقلندر، سیده صورت بانو،

ومحمدعابدسید(ملکشاهیشهرستانهايزیارتگاه ؛)سرابلهقاسمزادهامام جعفر،زاده امام  پیرحمزه، پیرحسین،
سید  سیداحمدي، حسن،الصالح، سیدعلی(اي شهرستان مهرانهزیارتگاه ؛)پیرکتک«ابوچماقین محمدسید

 و طرح پرسش نامه وکسبهاي میدانیعالوه بر بررسی. اند مورد بررسی قرار گرفته) خلیل،شیخ الیاس
ومتولیان، جستجو درمنابع مختلف انساب و  ها از مطلعانارکردهاي زیارتگاهکاطالعات درباره صاحبان مزار و 

اطالعات منابع از صاحبان بقاع در ایالم اندك است و برخی ازآن ها ناشناخته و  .گرفته استورتص رجال نیز
ایالم در عباسیي مهديتخریب شده يها از وجود بقعه از این زیارتگاه.ي معتبر هستندفاقد شجره نامه

دینوري در اخبار ؛ 5144: 12،1375از جمله طبري در تاریخ طبري ج. هاي متعددي وجود دارد گزارش
مرگ   229:  19بن جوزي در المنتظم،چ اول،ج و ا 962:؛ مقدسی در البدا والتاریخ، بی تا 426: 1371الطوال،

ر از دیگر صاحبان مزا. ذکر کرده اند که منطبق بر شهر و استان ایالم کنونی است» ماسبذان« و» رذ«مهدي را در 

                                                             
٤- validity  
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او را فرزند  است که بیشتر منابع) ع(الصالحها دارند، امام زاده علیآندر مورد اطالعاتی استان ایالم که  منابع
. دانسته اند و براي او مقاماتی در زهد و تقوي قائل بوده اند) ع(العابدینزیناالصغرابناالعرج بن حسینعبیداهللا

و امام رضا )ع(م کاظاو را دانشمند و صاحب کتاب و راوي حدیث دانسته اند؛ و از اصحاب خاص امام موسی
؛ سید اسماعیل مروزي در الفخري فی 161:  1377، الطالبیهانسابفیلمبارکه ا ةررازي درالشجفخر.( می دانند)ع(

؛ 80: 1408؛ نجاشی در رجال نجاشی،386: 1362؛ ابن عنبه در عمده الطالب ، 64: 1407انساب الطالبین، 
آرامگاه هاي خاندان پاك پیامبرنیز آرامگاه علی سنده ي کتابنوی. 496: 1404الرجال، معرفهلکشی در اختیار ا

 داند همان گونه که قبر مهدي بن منصور خلیفه عباسی را نیز در این ناحیه می را در ایالم می داند،) ع(الصالح

و شیخ مفید   77:سیدمحمد روضاتی در جامع االنساب،چ اول  از گنبد ملکشاهی،در مورد سید محمد عابد در.
او و برادرش احمدبن موسی را از  ومطالبی درج شده است؛) 193:و مامقانی در تنقیح المقال 303:ر االرشاد  د

  . یک مادر دانسته و وي را زاهد و متعبد وراوي حدیث قلمداد کرده اند

عی طبري از نسل او اظهار بی اطال. منابع از امام زاده سید حسن ونسل او اطالع چندانی به دست نمی دهند
؛ اما ابن حزم از نسل او سه تن را نام برده )257: تاریخ طبري. (کرده و مرگ او را در مدینه ذکر کرده است

صاحب قاموس الرجال نیز به استناد احادیثی که در اصول ). 64: 1983جمهره االنساب العرب،چ اول،(است 
در مورد ). 383: 3شیخ محمد تستري،ج(  الکافی از او روایت شده، از وي به عنوان راوي حدیث یاد کرده است

ي سید عیسی در ایالم می سید عیسی نیز در کتاب مقاتل الطالبین اطالعاتی وجود دارد که منطبق بر بقعه
 ).342: 1385ابوالفرج اصفهانی، (باشد

 .ایمه گرفتهآمارهایی مانند توزیع فراوانی بهربه این منظور از  آمار توصیفی و:وضعیت سنجی زوار زیارتگاه ها
در این . اغلب متغیرها در سطح اسمی و تعداد اندکی از آنها نیز در سطح رتبه اي مورد بررسی قرار گرفته اند

 يکلیه ي زیارتگاه هاي نیمه: ها ي زیارتگاه جمعیت نمونه. 1:تحقیق با دو نوع جمعیت نمونه سرو کار داریم
ژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند و از این حیث تحقیق حاضر زیارتگاه در این پ 25شمالی استان ایالم  شامل 
زایران زیارتگاه ها که عموماً از مراجعان عادي به : جمعیت نمونه ي  پاسخگویان. 2.نوعی تمام شماري است

براي محاسبه ي حجم نمونه در این بخش، از شیوه ي  نمونه گیري خوشه اي استفاده شده . این اماکن هستند



 

٨ 

 

بر اساس جمعیت متوسط ترتیب که هریک از امام زاده ها به عنوان یک خوشه انتخاب شده و  بدین. است
اطالعات راجع به جمعیت . (جمعیت نمونه ي  هریک از زیارتگاه ها محاسبه شده استروزانه، يزیارت کننده 

پرسش . داده اندپاسخ االت زایر به سؤ  335در مجموع  ) زاده متوسط زیارتگاه  از طریق پرسش از خادم امام
پرسش اصلی بود که برخی یافته هاي آن به شکل زیر نمایش داده می  11شامل  ی از زایران نظرسنجنامه ي 

  .شود
توان می. دهند نفر را زنان تشکیل می 193نفر را مردان و  142نفر جمعیت نمونه  335از مجموع :جنس زوار

  .یشتري براي رفتن به زیارتگاه ها از خود نشان می دهنداستنباط کرد که زنان نسبت به مردان تمایل ب
  

  

 

  )1(جدول شماره 

  . سال قرار دارند 75تا  12سنی  يزایران مصاحبه شونده در بازه:سن زوار

 جمع هاي سنی گروه جنسیت

 
 سال75 - 56 سال 55 - 36 سال35  -12

 
 87 10 42 35 دتعدا  مرد

36.
4% 

156 

 %4 %18.2 %14.1 درصد
 12 47 97 تعداد زن

 %5.1 %19.2 %39.4 درصد
 22 89 132 تعداد جمع

 %9.1 %37.4 %53.5 درصد
  فراوانی سنی با تاکید بر جنسیت): 2(جدول شماره 

 درصد تعداد جنسیت
 42.5 142 مرد
 57.5 193 زن

 100 335 جمع
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ت که به منظور سنجش وضعیت زایران  مورد یکی دیگر از متغیرهایی اس:میزان تحصیالت زوار
- میمشاهدهنمودار زیرآمده دردستبه است،نتایجبررسی قرار گرفته

 .شود

ر  ) 1(نمودارشماره    میزان تحصیل زوا

ز:به زیارتگاهزواريمراجعهدفعات نمیانا صد در 83.5حدود هاي مورد بررسی،زیارتگاه زایرا
  در11حدود.کنندمی مراجعهمکانبه اینچند بار براي زیارتان سالیگکنندزیارت

باً نند وکسالی یک بار مراجعه میصد ر بهبراي درصد 5تقری   .اندزیارتگاه مراجعه نمودهاولین با

 جنسیت
 جمع دفعات مراجعه به زیارتگاه

سالی یک  بار اول
 بار

سالی چند 
 117 100 15 2 یفراوان مرد بار

 %48.5 %41.2 %6.2 %1 درصد
 124 102 12 10 فراوانی زن

 %51.5 %42.3  %5.2 %4.1 درصد
 241 202 27 12 فراوانی کل

 100 %83.5 %11.3 %5.2 درصد
  زوار به زیارتگاه ي دفعات مراجعه)  3(جدول شماره 
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اظهار داشته اند که اغلب در عیدهاي مذهبی و درصد  23از میان پاسخگویان ، حدود :زمان رفتن به زیارتگاه
 23درصد اوقات فراغت را براي انجام زیارت در امام زاده ها برگزیده اند و حدود  30.ملی به زیارتگاه می روند

  . کننددرصد نیز زمانی که حاجت و درخواستی در نظر دارند، براي رفتن به زیارت اقدام می

 

  زمان رفتن به زیارتگاه) 2(نمودار شماره 

- ل از انقالبها نسبت به قبوضعیت زیارتگاه يمقایسه:و بعداز انقالب زوار قبلزیارتگاه از دیدگاه 

جنسیت نشان میرا به تفکیکاین سؤالآمده در موردنتایج به دست. )3(شمارهو نمودار )4(جدول
  .دهد

 جنسیت
 کل بمقایسه با قبل از انقال

بدتر شده تغییر زیادي تا حدودي بهبود بسیار بهبود 
 142 0 2 35 105 فراوانی مرد

 %43.5 %0 %0.8 %10.7 %32.1 درصد
 184 2 10 45 127 فراوانی زن

 %56.5 %0.8 %3.1 %13.7 %38.9 درصد
 326 2 12 80 232 فراوانی کل

 %100 %0.8 %3.8 %24.4 %71 درصد
  مقایسه ي وضعیت زیارتگاه قبل و بعد از انقالب اسالمی): 4(جدول شماره
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 مقایسه ي وضعیت زیارتگاه قبل و بعد از انقالب اسالمی) 3(نمودار شماره 

رفته است، آثار از دیگر موضوعاتی که مورد پرسش زایران قرار گ:ز نظر زوارازیارتگاه در محل آثار و نتایج 
وجود زیارتگاه موجب دوستی و "که درصد از پاسخگویان معتقدند 40حدود . محل می باشدزیارتگاه درنتایج و

 9در حدود . دانسته اند "موجب آبادانی منطقه"زیارتگاه را درصد دیگر وجود  40. "وحدت مردم شده است
 3و  ترتگاه به رفع بیکاري کارگران فصلی کمک کرده اسزیا درصد نیز به این نکته اشاره کرده اند که وجود

  .درصد نیزآثار متفرقه ي دیگري را براي زیارتگاه برشمرده اند

  
ز نظر زوار :)4(شماره  نمودار   تأثیر زیارتگاه بر زندگی اهالی محل ا
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ر:يامقایسهتحلیل زعد بوقبل(اهو پنهان زیارتگاهآشکارردهايککا نقالبا   )ا

مورد تغییرات به وجود آمده در دردر این پژوهش با استفاده از افراد مطلع سعی در به دست آوردن اطالعاتی
نیمه ساختار  ي آوري اطالعات نیز با استفاده از پرسش نامهجمع. کارکردهاي مختلف زیارتگاه ها نموده ایم

ال به صورت باز طراحی سؤ 22بدین منظور . صورت گرفته استافراد ي حضوري با این یافته و انجام مصاحبه
االت هدف آن است که پاسخگو در مورد زیارتگاه مورد در این سؤ. گویان پرسیده شده استشده و از پاسخ

اي کلی را در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی در دو مقطع زمانی قبل و بعد از نظر، مقایسه
  . ب اسالمی انجام دهدانقال

  وضعیت موقوفات و نحوه ي اداره ي آن ها ؛. 1
 نذورات و انواع آن؛.  2

از نظر سن، جنس، قومیت، سطح سواد و تحصیالت ، سطح درآمد، نوع شغل، شهري و (تغییر در نوع زوار . 3
 ؛...)جی و روستایی بودن، مناطق مراجعه نظیر اطراف، استان، استان هاي همجوار، کشورهاي خار

 موسسات و اماکن وابسته؛. 4
 تعداد خادمان و کارکنان زیارتگاه؛.5

 توسل و تبرك به درختان متبرك در کنار زیارتگاه؛.6

 موارد مصرف درآمد زیارتگاه؛.7

 مشاغلی که به واسطه ي زیارتگاه ایجاد شده است؛.8

 وضعیت بهداشتی زیارتگاه؛.9

  ها؛تأثیر زیارتگاه بر توسعه ي راه .10
 فعالیت فرهنگی زیارتگاه؛.11

 نقش زیارتگاه در مهاجرت؛.12

 آیین هایی که در زیارتگاه صورت می گیرد یا با زیارتگاه ارتباط می یابد؛.13

 نقش زیارت در ارتقاي فرهنگ دینی مردم؛.14

  رفتار مردم در تعظیم و تکریم زیارتگاه و رعایت هنجارها  هنگام زیارت؛.15
 از زیارت؛ ي مردم انگیزه.16

 ي حل اختالف؛کارکرد زیارتگاه در زمینه.17
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 خانواده با سایر خانواده ها؛ گاه در ایجاد دوستی و پیوندنقش زیارت.18

 کارکرد تفریحی زیارتگاه؛.19
 پناهندگی ستم دیدگان ، افراد تبعیدي یا مخالفان حکومت به زیارتگاه؛.20

 بطه با حکومت؛وضعیت زیارتگاه  هنگام انتخابات و نوع را.21

 .نظرات آزاد پاسخگو.22

به منظور سنجش پرسش هایی در مورد انواع کارکردهاي آشکار و پنهان در ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و 
ها در پرسش از این شاخص  ،از این رو.یک از این مفاهیم ارایه گرددسیاسی  الزم بود شاخص هایی براي هر

 . مطالب نوع متغیر مرتبط با کارکرد مورد نظر و توصیف آنها آمده استاینيهمطلعان رعایت شده و در ادام

  )آشکار(  کارکرد اقتصادي
ذورات براي سنجش این کارکرد در پرسش نامه نوارکرد آشکار، دو شاخص موقوفاتکبنا بر تعریف مفهوم 

  .)2و  1هايسؤال(گنجانده شده است 
دریافت  ، در مورد هر امام زاده نتایج خاصیسخ مطلعانبا بررسی پا) وضعیت موقوفات:(توصیف متغیرها

  . این پاسخ ها در سه دسته طبقه بندي شد .گردید
نوع ملک و یا اظهار داشتند که قبل از انقالب میزان موقوفات در حد کم بوده و  مطلعان پاسخگواکثر . 1

مقدار زمین هاي آگاه شدن مردم نسبت به فواید وقف، ساختمان آرامگاه وقفی بوده است؛ اما با وقوع انقالب و
وقفی در اطراف آرامگاه و نیز اموال وقفی دیگر نظیر تانکر آب، مصالح ساختمانی، فرش، کولر، انواع لوازم 

  .است درصد از مطلعان اعتقاد دارند که میزان موقوفات افزایش یافته 87حدود. خانگی افزایش یافته است
دیگر از پاسخ دهندگان معتقدند که اصوالً زمین هاي وقفی امام در دوره ي بعد از انقالب نسبت اما دسته اي .2

د که میزان موقوفات نسبت به اندرصد نیز بر این عقیده12عنی حدودیبه قبل از آن تغییر چندانی نداشته است؛ 
  .قبل از انقالب تغییر چندانی نکرده است

  .ن نیز به این سوال جواب نداده انددسته ا ي دیگر از پاسخ گویا.3
می توان متغیر موقوفات را داراي کارکرد اقتصادي آشکار دانست که با توجه به نتایج به دست آمده تغییرات آن 

 .کارکرد اقتصادي آشکار افزایش یافته است "متغیرموقوفات" يدر جهت مثبت بوده است؛ یعنی در زمینه
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طبقه بندي آن ها، می توان هاي داده شده توسط مطلعان وي پاسخاز مطالعه پس :موقوفات يي ادارهشیوه
  . اداره ي موقوفات را قبل از انقالب اسالمی به شیوه هاي زیر دسته بندي نمود نحوه ي 

  ي موقوفات به عهده ي اهالی روستا بوده  و به شکل نوبتی کارهاي امام زاده را انجام می داده اند؛ اداره.1

  ؛  اند موقوفات داراي خادم بوده.2

  ؛اند ات توسط هیئت امناء اداره می شدهموقوف.3

امام زاده هاي مورد بررسی، توسط هیئت امنا و زیر نظر سازمان  اما بعد از انقالب اداره ي موقوفات در اغلب
ز شکل اجتماعی به صورت اداره ي این موقوفات اي نحوهبه عبارت دیگر، . ریه انجام می شوداوقاف و امور خی 

حکومتی در آمده است و می توان از این لحاظ تغیییر کارکرد را از شکل اجتماعی به شکل سیاسی دانست؛ 
کارکرد اجتماعی آشکار به کارکرد سیاسی پنهان تغییر یافته "نحوه ي اداره ي موقوفات "یعنی در زمینه ي متغیر 

 .است 

به منظور سنجش کارکرد اقتصادي پنهان مورد نظر قرار گرفته است؛  شاخص هایی که:کارکرد اقتصادي پنهان
و مشاغل به وجود ) 8سؤال(، نحوه ي هزینه کرد درآمد زیارتگاه ها ) 11سؤال(توسعه ي راه ها : عبارتند از

 ) .9سؤال (آمده به واسطه ي زیارتگاه ها

ي راه هاي منتهی به رتگاه ها را می توان توسعهیکی از کارکردهاي پنهان زیا: ي راه هاتأثیر زیارتگاه بر توسعه
  .زیارتگاه دانست 

ها در دوران بعد از پیروزي انقالب به میزان زیادي توسعه پیدا کرده درصد از مطلعان  راه  84 ي به عقیده.1
  .است

  .ه استها به مقدار کمی صورت گرفتدرصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که توسعه ي راه 16تنها .2
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توان گفت  کارکرد اقتصادي پنهان در این زمینه  به میزان قابل  ها می بنابراین،  به استناد بخش اعظم پاسخ
کرد که زنان نسبت به مردان تمایل بیشتري براي توان چنین برداشتمالحظه اي افزایش یافته است ؛ یعنی می
  .رفتن به زیارتگاه ها از خود نشان می دهند

ها دارد، میزان که نشان از کارکرد اقتصادي پنهان زیارتگاه"تأثیر زیارتگاه بر توسعه ي راه ها "متغیر  در زمینه ي
  .این کارکرد در دوران بعد از انقالب به میزان قابل توجهی افزایش یافته  است

نظر قرار شاخص هایی که به منظور بررسی کارکرد اجتماعی پنهان زیارتگاه ها مد :کارکرد اجتماعی پنهان
، )18سؤال (حل اختالفيزیارتگاه در زمینه، نقش)17سؤال(انگیزه ي مردم از زیارت :گرفته اند؛ عبارتند از

، نقش زیارتگاه در ایجاد دوستی و پیوند خانواده با سایر خانواده ها )13سؤال (نقش زیارتگاه در مهاجرت 
  ).19سؤال (

از بررسی پاسخ ها در مورد کارکرد زیارتگاه ها در زمینه ي پس :حل اختالفي کارکرد زیارتگاه در زمینه 
حل اختالف در میان گروه هاي گوناگون مردم اعم از خانواده ها ، زن و شوهرها، طوایف با تمسک به آدابی 
نظیر خون صلح،  قسم و نظایر آن و مقایسه ي آن با قبل از انقالب توسط آگاهان ، نتایج به این صورت حاصل 

  :شد که 

، نسبت به قبل از                                                                      این زمینهدرصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند کارکرد زیارتگاه ها  در 33حدود .1
  .انقالب تغییر محسوسی نداشته است و روند گذشته همچنان ادامه دارد

به . این کارکرد نسبت به قبل از انقالب کاهش یافته است پاسخگو ابراز نموده انددرصد از مطلعان  45حدود  .2
عقیده ي این گروه از آگاهان در گذشته و پیش از وقوع انقالب، استفاده از مکان مقدس زیارتگاه و تمسک 

وم تر بوده است مرس مردم   يجستن به قداست امام زاده ها براي انجام آدابی نظیر خون صلح و قسم به وسیله
  . و با گذشت زمان و پس از انقالب اسالمی این عمل در بین مردم کم رنگ تر شده است



 

١۶ 

 

دهند،  براین درصد از پاسخگویان را تشکیل می 22دسته ي سوم از مطلعان که در اقلیت قرار داشته و حدود .3
گوناگون، پس از انقالب اسالمی بیشتر عقیده اند که کارکرد زیارتگاه ها در زمینه ي حل اختالفات بین اقشار 

  :بنابر این  در یک نگاه و جمع بندي کلی می توان به این نتیجه رسید که . شده است

توان آن را یک کارکرد پنهان از جنبه هاي فرهنگی، ها که میکارکرد حل اختالف براي زیارتگاه در زمینه ي
 .می این کارکرد تا حدودي کاهش یافته استسیاسی و اجتماعی به شمار آورد، پس از انقالب اسال

براي بررسی کارکردهاي آشکار فرهنگی زیارتگاه ها، شاخص فعالیت ) آشکار:(کارکرد فرهنگی
زیارتگاه  و نیز وضعیت ) 15سؤال (، نقش زیارتگاه در ارتقاي فرهنگ دینی )12سؤال(فرهنگی 

گاه ها .قرار گرفته اند در پرسش نامه مورد سؤال ) 10سؤال(بهداشتی زیارت  

بر اساس مشاهدات واطالعاتی که از وضعیت کنونی و  ):وضعیت بهداشتی زیارتگاه ها( توصیف متغیرها 
گذشته ي زیارتگاه ها از خادمان و متولیان کسب شده است، بیشتر زیارتگاه ها قبل از انقالب فاقد امکانات 

داشتند، داراي وضعیت مطلوب نبودند؛ اما تغییر در این  بهداشتی بودند و معدود ي از آن ها که این امکانات را
  .البته، تعداد  اندکی نیز در شرایط کنونی فاقد این امکانات هستند. وضعیت کامالً براي زوار مشهود است

  ي قبل ازوضعیت بهداشتی زیارتگاه ها نسبت به دورهکهاندپاسخ دهندگان مطلع اظهار داشتهصددر 97.1

  .ه میزان قابل مالحظه اي بهبود یافته استب  قالبان       

اگر  این متغیر را داراي کارکرد  ،بنابراین. درصد از ایشان بهبود نسبی را در این مورد ابراز داشته اند 3تنها .2
فرهنگی بدانیم، باید گفت  از این نظر کارکرد فرهنگی آشکار  زیارتگاه ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته 

آشکار می باشد، میزان این که داراي کارکرد فرهنگی"وضعیت بهداشتی زیارتگاه ها"است؛ یعنی در مورد  متغیر 
  .کارکرد به میزان قابل مالحظه اي افزایش یافته است

با مطالعه و بررسی پاسخ هاي مطلعان در باره ي شیوه ي  تغییرفعالیت هاي فرهنگی : فعالیت فرهنگی زیارتگاه
  .ها نسبت به قبل از انقالب می توان این پاسخ ها را  به سه دسته طبقه بندي نمود زیارتگاه



 

١٧ 

 

درصد پاسخ گویان معتقدند که قبل از انقالب زیارتگاه ها فاقد فعالیت فرهنگی فوق برنامه نظیر  30حدود .1
ها تا حدودي گسترش بوده اند، لیکن بعد از انقالب این فعالیت ... انتشار کتاب، کالس هاي قرآن و احکام و 

  .یافته اند

درصد از پاسخگویان اظهار داشته اند که فعالیت هاي فرهنگی فوق الذکر در دوران بعد از انقالب  65حدود .2
ایشان به فعالیت هایی نظیر انجام مراسم مذهبی، برگزاري نشست . به میزان چشمگیري افزایش پیدا کرده است

یز در این مورد اشاره می کنند و فعالیت زیادي را براي زیارتگاه ها متذکر می ن... ها و سخنرانی هاي مناسبتی و 
  .شوند

درصد از پاسخ گویان نیز اعتقاد دشتند که این گونه فعالیت ها نسبت به قبل از انقالب تغییر  5البته، حدود .3
فرهنگی آشکار براي   که معرف کارکرد "فعالیت فرهنگی زیارتگاه"متغیر   يدر زمینه.محسوسی نیافته اند

 .زیارتگاه می باشد، می توان گفت  این کارکرد افزایش یافته است

، )7سؤال(براي بررسی کارکرد پنهان فرهنگی زیارتگاه ها شاخص هاي درختان متبرك :کارکرد فرهنگی پنهان
ارها و تکریم ، رعایت هنج)14سؤال(، مراسم هاي مرتبط با زیارتگاه)8سؤال(هزینه کرد درآمد زیارتگاه ها

،نقش زیارتگاه ها در )18سؤال (، نقش زیارتگاه ها درحل اختالف)17سؤال(مردمي ، انگیزه)16سؤال(زیارتگاه
مورد پرسش قرار )20سؤال (و کارکرد تفریحی زیارتگاه ها) 19سؤال(ایجاد دوستی و پیوند بین اعضاي خانواده

  .گرفته اند

یکی از سؤاالت مطروحه در زمینه ي  ): متبرك درکنار زیارتگاه جستن به درختانتوسل (  :توصیف متغیرها
بنا بر یک اعتقاد دیرینه، در برخی از اماکن زیارتی . زیارتگاه ها، درختان متبرك همجوار با زیارتگاه می باشد

ه درختان همجوار متبرك بوده و براي برآورده شدن حاجات به آن ها دخیل می بسته اند؛ اما صرف نظر از ریش
یابی فرهنگی این مسأله و ارزش گذاري نسبت به درست و غلط بودن آن، می توان این متغیر را داراي کارکرد 

بر اساس پاسخ هاي گردآوري شده از پرسش نامه ي مطلعان ، نتایج زیر حاصل . فرهنگی پنهان به حساب آورد
  :شد



 

١٨ 

 

زاده اي  مورد نظر ایشان ، فاقد درختانی بوده درصد از مطلعان اظهار داشته اند  اصوالً امام  48در حدود . 1
 .است که به زعم اهالی و زایران متبرك باشند

درصد از مطلعان اظهار داشته اند چنین درختانی در گذشته وجود داشته اند؛ اما بعد از انقالب 28در حدود . 2
یا اساساً درخت مذکور به دالیلی اسالمی یا عقیده ي مردم نسبت به چنین خاصیتی در مورد آنان از تغییریافته 

  .نظیر ساخت و ساز از بین رفته است
درصد از مطلعان نیز اظهار داشته اند چنین درختانی قبل از انقالب وجود داشته و هنوز هم  24در حدود . 3

  .وجود دارند
شده است، می اند  این عقیده در بین زوار کم رنگ تر  از آن جا که درصد بیشتري از مطلعان اظهار داشته

متغیر  توان این نکته را ابراز کرد کژکارکرد فرهنگی پنهان این متغیر کاهش یافته است؛یعنی در زمینه ي
که داراي کارکرد فرهنگی پنهان می باشند، از آن جا که "درختان متبرك اطراف زیارتگاه "تبرك جستن به  

ن ادعا کرد که کژکارکرد فرهنگی پنهان آن نیز بعد از انقالب این عقیده کاهش یافته ؛ بنابراین، می توا
  .کاهش یافته است

اجرا شده در زیارتگاه ها پاسخگویان مطلع را می  ي مناسک در زمینه :مناسک و آیین هاي مرتبط با زیارتگاه
  :توان به دو گروه دسته بندي نمود 

ب گاه نسبت به دوران قبل از انقالمناسک ومجالس مربوط به زیارتدرصد از پاسخ گویان معتقدند  65حدود .1
درحالی که قبل از انقالب حضور  زیارتگاه ها محدود به سال تحویل نوروز و ایام  ؛است بسیار افزایش یافته

و آیین هایی بعد از انقالب عالوه بر موارد فوق، مجالس. عزاداري محرم و آداب مربوط به اموات می شده است
یارت عاشورا،  دادن افطاري و مواردي از این دست به نحو چشمگیري افزایش  نظیر سخنرانی، دعاي کمیل،  ز

  .یافته است

درصد از پاسخ گویان نیز براین اعتقادند که انجام این امور نسبت به دوران قبل از انقالب تغییر  27حدود .2
  : بنابراین، در جمع بندي کلی می توان این گونه ارزیابی نمود. چندانی نکرده است

-  پنهان توان ابراز داشت که این گونه مراسم داراي کارکردیابند می می با زیارتگاه ارتباطهکمورد مناسکیدر
  .از انقالب افزایش یافته استبه دوران قبلکارکرد نسبتومیزان اینفرهنگی براي زیارتگاه بوده



 

١٩ 

 

در برآوردن تقاضاي زوار به عنوان یک مکان  از دیدگاه مطلعان  نقش زیارتگاه ها:  کارکرد تفریحی زیارتگاه
تفریحی، ناشی از استقرار زیارتگاه ها در محل هاي خوش آب و هوا  و سرسبز، وجود امکانات رفاهی در 

  .در این زمینه مطلعان دو نوع پاسخ اظهار داشته اند  .اطراف زیارتگاه و  امنیت بیشتر در این اماکن است
کارکرد تفریحی اماکن زیارتی نسبت به قبل از انقالب تغییرچندانی نکرده کهبراز داشتندویان اگاز پاسخگروهی. 1

  .درصد از پاسخ گویان این سؤال می باشند 37این دسته از مطلعان، حدود . اند
بل قاانقالب افزایشزاها نسبت به قبلکه کارکرد تفریحی زیارتگاهین عقیده اندادوم از مطلعان بريدسته. 2

توان لی میکبنديزاین رو، در جمعا. درصد از پاسخ گویان هستند 63این گروه بیش از . اي داشته استمالحظه
  :که یدسرنتیجهاینبه

- وان برتیمنظربگیریم، درآن را یک کارکرد پنهان فرهنگی که در صورتی"هازیارتگاهتفریحیکارکرد"يدرزمینه

  .ارکرد نسبت به قبل از انقالب اسالمی افزایش یافته استکه اینکبراز داشت گاهان اآاظهارات مبناي
- هاي نقش زیارتگاه ها درها شاخصپنهان زیارتگاهسیاسیارکردهايکنظور بررسیمبه ):پنهان(رد سیاسیککار

، نقش )22سؤال(ت رویدادهاي سیاسی نظیر انتخاباا درهوضعیت زیارتگاه،)21سؤال(دیدگانستمدادن بهپناه
در پرسش نامه آورده )8سؤال(و نحوه ي هزینه کرد درآمد زیارتگاه ها )18سؤال (حل اختالفزیارتگاه ها در

  .شده اند
از دیگر کارکرد هایی ) : پناهندگی ستم دیدگان، افراد تبعیدي یا مخالفان حکومت به زیارتگاه( توصیف متغیرها

که به زعم خویش مورد ظلم واقع شده  بود، نقش پناه دادن به افرادي استکه براي زیارتگاه ها می توان متصور 
از این منظر مقایسه اي را  دکه توانسته انمطلعانی.مأمن و پناهگاهی براي استقرار وآرامش می باشند و به دنبال

  :سه دسته ابراز داشته اندبین قبل و بعد از انقالب انجام دهند، پاسخ هایشان را در
که نقش زیارتگاه ها از این منظر، نسبت به قبل از انقالب  درصد از پاسخ گویان، اظهار داشته اند 20 ودحد. 1

 .اسالمی بیشتر شده است

درصد از مطلعان بر این عقیده اند که از این لحاظ تفاوت محسوسی بین دوره هاي قبل و بعد  47اما حدود . 2
  .از انقالب اسالمی مشاهده نمی شود

درصد از مطلعان  نیز ابراز می دارند که نقش زیارتگاه ها در ایجاد مأمن و پناهگاه براي ستم  33حدود . 3
  .دیدگان در دوره ي بعد از انقالب اسالمی کمتر شده است



 

٢٠ 

 

در یک جمع بندي کلی و با توجه به این که حدود نیمی از پاسخ گویان تفاوت محسوسی را از این منظر، بین 
پناه "ها درنقش زیارتگاه :رسید کهتوان به این نتیجه  از انقالب گزارش نکرده اند، می دو دوره ي قبل و بعد

به عنوان یک کارکرد پنهان سیاسی نسبت به دوران قبل "دادن به ستم دیدگان، افراد تبعیدي و مخالفان حکومت
  .از انقالب تفاوتی نکرده است

مطلعان در مورد  نوع  يپس از بررسی پاسخ ها:ا حکومتهنگام انتخابات و نوع رابطه ب ها وضعیت زیارتگاه
  . ها با رویدادهاي سیاسی نظیر انتخابات دارند نتایجی به این شرح به دست آمدکه زیارتگاهرابطه اي

ابراز داشتند که این گونه  رابطه در دوران قبل از انقالب بسیار  مطلعان  پاسخ گویان  درصد از 92قریب به . 1
  . اما بعد از انقالب به نحو چشمگیري افزایش یافته  است کم بوده ؛

درصد از افراد مطلع  هم اظهار نموده اند که تغییر محسوسی در این زمینه، در دو دوره ي قبل و  8حدود  .2
در صورتی که یکی از : که در برآیند کلی می توان اظهار داشتپس، . بعد از انقالب به وجود نیامده است

بدانیم، می توان از پاسخ هاي "رویدادهاي سیاسی نظیر انتخابات"زیارتگاه ها را نقش این اماکن در کارکردهاي
 .مطلعان دریافت که این کارکرد پنهان سیاسی، نسبت به دوره ي قبل از انقالب افزایش چشمگیري داشته است

 :)اسالمی انقالب قبل و بعد از(اي استان ایالمهکارکرد زیارتگاه ي برآیند نهایی مقایسه

ارکردي خاص طراحی شده اند، کهرکدام به منظور بررسی ه کپس از بررسی اولیه ي تک تک شاخص هایی
ضروري است برآیند تغییرات کارکردها به همراه شدت و جهت هریک از این تغییرات مورد نظر قرار گیرد تا 

مفهومی است  :میزان تغییر :بر این اساس.قرار دادبتوان بر این اساس میزان تغییرات یاد شده را مورد قضاوت 
ه بر کبر اساس بررسی هایی: جهت تغییر  .ضریب تغییر محاسبه می شودکه بر اساس دو مفهوم جهت تغییر و

آن ه در دوران بعد از انقالب نسبت به قبل ازکارکردهاییکگرفته است،هاي افراد مطلع صورتروي پاسخ
  .نشان داده شده اند -1ند با اکه با کاهش مواجه شده و کارکردهایی+ 1 افزایش یافته اند، با

درصد از مطلعان اعتقاد  55تا  45که بین به منظور محاسبه ي دقیق تر تغییرات، در پاسخ هایی: ضریب تغییر
ه تغییر درصد از پاسخگویان معتقد ب 65تا  56، در پاسخ هایی که بین 1ضریب  ،داشتند که تغییر صورت گرفته

درصد از افراد مطلع اعتقاد داشتند که تغییر صورت گرفته،  66و براي کارکردهایی که بیش از  2بودند، ضریب 



 

٢١ 

 

ي برآیند هریک از کارکردهاي چهارگانه ي اقتصادي، براي محاسبه. در نظر گرفته شده است 3ضریب 
مثالً کارکرد (شاخص هاي هر کارکرد  ي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ابعاد آشکار و پنهان، جمع جبري نمره

  .سته اه دست آمدب) پنهان فرهنگی 

جهت   تعریف عملیاتی  نوع کارکرد
  تغییر

ضریب 
  تغییر

میزان 
  تغییر

  برآیند

  اقتصادي

  +4  +2  2  +1  موقوفات  آشکار
  +2  2  +1  نذورات

  پنهان
  +3  3  +1  توسعه ي راه ها

  +2  2  +1  گاهوه ي هزینه کرد درآمد زیارتنح  +6

  +1  1  +1  مشاغل به وجود ایجاد شده

  اجتماعی

  آشکار

بدون   سن زایران
  تغییر

بدون 
  تغییر

بدون 
  تغییر

بدون   جنس زایران  +4
 تغییر

بدون 
 تغییر

بدون 
  +2  2  +1  قومیت تغییر

  +2  2  +1  سطح سواد

  پنهان

بدون   انگیزه ي مردم
 تغییر

بدون 
 تغییر

بدون 
 تغییر

1+  
  - 1  1  - 1  حل اختالف

بدون  مهاجرت
 تغییر

بدون 
 تغییر

بدون 
  +2  2  +1  خانوادهایجاد دوستی و پیوند بین  تغییر

  فرهنگی

  +3 +2 2 +1 فعالیت فرهنگی زیاتگاه  آشکار
  +1  1  +1  ارتقاي فرهنگ دینی

  پنهان
  - 1  1  - 1  توسل جستن به درختان متبرك

10+  
  +2  2  +1  گاههزینه کرد درآمد زیارت
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  +3  3  +1  وضعیت بهداشتی زیارتگاه ها

  +2  2  +1  آیین هاي مرتبط با زیارتگاه

  +1  1  +1  رعایت هنجارها و تکریم زیارتگاه

بدون   انگیزه ي مردم
  تغییر

بدون 
  تغییر

بدون 
  - 1  1  - 1  حل اختالف  تغییر

  +2  2  +1  ایجاد دوستی و پیوند بین خانواده

  +2  2  +1  ارکرد تفریحی زیارتگاهک

  سیاسی

  _  _  _  _  _  آشکار

  پنهان

  +2  2  +1  هزینه کرد درآمد زیارتگاه ها

4+  
  - 1  1  - 1  حل اختالف

بدون   پناهندگی ستم دیدگان
 تغییر

بدون 
 تغییر

بدون 
  +3  3  +1  رویدادهاي سیاسی نظیر انتخابات تغییر

 گیريتیجهن

داراي کارکردهاي مختلف اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و رسی شده در این تحقیق اي برهبیشتر زیارتگاه 
با بررسی کارکرد زیارتگاه ها . که در چارچوب کارکردهاي آشکار و پنهان دسته بندي شدند هستندفرهنگی 

 مشخص شد که این اماکن آیینی عالوه بر کارکرد مذهبی از حیث تاریخی،  هنر ، معماري، قدمت بنا و نوع
میراث فرهنگی جوامع محل استقرارشان  ي ارتباط این اماکن با فرهنگ وسنت هاي گذشته ي  مردم  به مثابه

)  شکنسید حسن روم (مات منتسب به آن ها چون القابی چون پیر ، بابا  و نیز،کرا. حایز اهمیت فراوان هستند
  .با شیوه ي زندگی مردم و مشکالت آن ها مرتبط است ...و

هاي مختلفی است که در جدول برآیند ها در زمینهارکرد زیارتگاهکه با مقطع قبل از انقالب، افزایش در مقایس 
هاي مذهبی و مناسبت به هاي فرهنگیي برنامهزمینهاز جمله افزایش کارکرد در. نهایی کارکردها مشخص است
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رسد با  تغال رو به فزونی است و به نظر مییا کارکرد اقتصادي زیارتگاه چون ایجاد اشتفریحی ارکرد کیا  ملی
ي نهادهاي مدنی  با توسعه. این کارکرد باز هم افزایش یابد امکانات رفاهی در اطراف زیارتگاهافزایش 
 یاست متولیان نیز بر جمع آوريس. را از دست داده اند ها  برخی کارکرد هاي  پنهان اجتماعی خود زیارتگاه

 ي زنده وفعالی هستند که عامل اینها کانون ها در مجموع، بیشتر زیارتگاه. رتگاه استمراکز حل اختالف از زیا
شود و نامی  اگر زیارتگاهی فاقد کارکرد باشد، پس از مدتی  متروك می. هاي آن هاستتداوم و پویایی  کارکرد

نگی و اجتماعی و ي صورت هاي فره همه که مطابق با اصل عمومیت کارکرديچرا  از آن باقی نخواهد ماند؛
ساختارها، داراي کارکرد بوده وبراي بهترین منظور به وجود آمده اند و باید از طریق کارکردهایشان بررسی 

برخی از آنان متروك شده و  ارکرد زیارتگاه ها مشخص گردید کهدر بررسی ک). 458:گولدنر، همان(شوند، 
ي  سوي سازمان هاي مربوط در زمینه شده ازامات انجام به نظر می رسد با اقد .زوار خود را از دست داده اند

زایران بیشتر جذب  ، موجب گردیدهاز طریق رسانه هاي مختلف اطالع رسانی صاحبان مزار و بررسی انساب
برخی زیارتگاه ها به دلیل ناشناخته بودن . بیشتر است) ع(زیارتگاه هایی شوند که احتمال انتساب آن ها به ائمه 

و دوري از جاده کارکرد کوه يمکان نامناسب از قبیل واقع بودن در دامنه رفتن دراحب مزار و قرارگهویت ص
علی رغم این  .) زیارتگاه پیر حسین در روستاي زنجیره علیا   :مثل( خود را در جذب زوار از دست داده اند 

امکانات رفاهی موجود در  ،وه بر آنعال. یاد دارند بهحضور زوار فراوان را بر مزارش  ي که گذشتگان خاطره
اطراف زیارتگاه و رعایت مسائل امنیتی و مناسب بودن راه در افزایش یا کاهش کارکرد زیارتگاه ها نقش داشته 

  .است

  : پی نوشت

  .می باشد ي مسئول شناسی ارشد نویسندهه کارته از پایان ناماین مقاله برگرف[1] 

  مآخذ ومنابع

  . تهران، نشر علمی وفرهنگی،،الفصول الفخریه)1363(علی بن مهنا،ا بن عنبه، احمد بن  - 
  . قم، رضی، چ سوم مده الطالب فی انساب آل ابی طالب،ع ،)1362(ابن عنبه،  احمد بن علی بن مهنا، - 
  . قمر مکتبۀ آیت اهللا مرعشی، ناش جلد،2، جامع الرواة، )1403(یلی الغروي الحائري، محمد بن علی،اردب - 
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چ اول، موسسه آل ، اختیار معرفه الرجال،تحقیق سید مهدي رجایی،)  1404(بن عمر،الکشی محمد  - 
  .البیت

  . بیروت تحقیق لجنه من العلما،نشر دارالکتب العلمیه،، )1983(حزم اندلسی، جمهره االنساب العرب،ابن  - 
  .بیروت معرفه،،تحقیق احمد صقر، دارالمقاتل الطالبین،) ا بی ت(بوالفرج االصفهانی ، علی بن حسین،ا - 
 .تهران،انتشارات  دانشگاه تهران ، لغت نامه،) 1373( دهخدا، علی اکبر، - 

 .تهران،نشر نی،  اخبار الطوال، محمود مهدوي دامغانی، ) 1371(دینوري،ابوحنیفه احمد بن داود، - 

  .تهران صور بنیانی حیات دینی، ترجمۀ باقر پرهام، نشر مرکز، ،)1383(دورکیم، امیل، - 
 یات جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثالثی، نشرعلمی،نظر ،)1375(رج،ریتزر، جو - 

  . تهران
  . ؛ تکنیک هاي خاص تحقیق در علوم اجتماعی؛ نشر شرکت انتشار؛تهران)1387(رفیع پور، فرامرز؛ - 
  .اصفهان ، جاویدان،جامع االنساب ،) 1335(، روضاتی، سید محمد علی - 
  .قم جلد، االرشاد،  بی نا، 2،)ق 1314(،عمانشیخ مفید، محمد بن محمد بن ن - 
  .تهرانچاپ پنجم، ،نشر اساطیر،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تاریخ طبري،)1375(طبري، محمد بن جریر، - 
  .قم، کتابخانه آیت اهللا نجفی،الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ،)1377(فخر رازي ، - 
وبزرگان صحابه وتابعین،ترجمۀ ) ص(امبر ان پاك پیآرامگاه هاي خاند ،)1375(کمونه، سید عبدالرزاق، - 

  .  مشهد، بنیاد پژوهش هاي اسالمی آستان قدس  عبد العلی صاحبی،
  .قم، نتشارات کتابخانه آیت اهللا نجفی، سراج االنساب، ا)1385(گیالنی، احمد کیاء، - 
  .انتهر،  بحران جامعه شناسی غرب، فریده ممتاز، نشر  علمی، )1383(گولدنر، آلوین، - 
  .تهران ،، نشر نیترجمۀ منوچهر صبوحی، جامعه شناسی ،)1376(گیدنز، آنتونی، - 
، نشر دانشگاه عالمه طباطبایی، ترجمۀ زهره کسایی ،جامعه شناسی مرتون،)1378(گروثرز، چارلز،  - 

  .تهران
 .نشرآگاه؛ تهران، ترجمۀ محسن ثالثیدر علوم اجتماعی،  روش هاي تحقیق ،)1376(مک نیل،  پاتریک، - 

  .قم، کتابخانه آیت اهللا نجفی،الفخري فی انساب الطالبین،) 1407(مروزي،سید اسماعیل، - 
  .چاپ نجف ، تنقیح المقال فی علم الرجال، تصحیح غروي نائینی،) 1341(مامقانی، شیخ عبداهللا، - 
وبرنامه شرکت پردازش  ایرج اعتصام، ترجمۀی، معماري اسالم ،) 1379(هیلن براند، رابرت، - 

 .رانتهریزي،

 .تهران ، ناشر شهید سعید محبی،2، ج) 1385(دایرةالمعارف تشیع، - 
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دانشگاه ساسانی،دورهها درآتشکدهو اقتصادياجتماعیکارکردپایان نامه )1386(اصغر،علی،میرزایی - - 
 .تهران

 .،  دانشگاه تهرانپایان نامه  بقاع متبرکه ایالم ) 1380(رادي ابراهیم،م -- - 
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