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چکیده

وجود هزاران بقعه مبارکه در ایران و اعتقاد عمیق ایرانیان به مقام و منزلت مدفونشدگان در آن و همچنین وجود
فرهنگ زیارت و اعتقاد به فرهنگ غنی معارف اسالمی ظرفیت باالیی به وجود آورده که بقاع متبرکه بهواسطه آن
قابلیت تبدیل شدن به قطبهای فرهنگی را خواهند داشت .لذا هدف این تحقیق ،شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر
مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است .بدین منظور مؤلفههای ارزشها ،هنجارها ،آداب و رسوم ،هنر ،میراث فرهنگی،
باورها و مذهب موردمطالعه قرار گرفته است .این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی ،عوامل فرهنگی را در ابعاد
ارزشها ،هنجارها ،هنر ،میراث فرهنگی ،باورها و مذهب موردبررسی قرار داده است .نمونه آماری تحقیق  150نفر
از مدیران اوقاف و متولیان بقاع و امامزادگان شهر اصفهان است .ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه محققساخته
بوده است .در این تحقیق ،جهت حصول اطمینان ،از ابزار تحقیق روایی محتوایی با نظر اساتید و متخصصان فرهنگی
استفاده شده و به منظور برآورد پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شده و ضریب پایایی  0/85محاسبه گردیده
است .تجزیه  و تحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSدر دو سطح توصیفی و استنباطی
انجام شده است .در بخش آمار توصیفی مشخصههای آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار و در بخش
آمار استنباطی از آزمون  Tتکمتغیره ،آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است .نتایج نشان داد که
ارزشها با میانگین  20/49و مذهب با میانگین  19/53بیشترین تأثیر و هنجارها با میانگین  13/18و آداب و رسوم
با میانگین  12/98کمترین تأثیر را داشتند و باورها با میانگین  16/89و هنر و میراث فرهنگی با میانگین  17/93در
حد متوسط تأثیر قرار داشتند .بر حسب عوامل دموگرافیک ،نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نمرات مؤلفههای
فرهنگی بر حسب سن ،تفاوت معناداری وجود ندارد ولی بر حسب تحصیالت و جنس تفاوت معناداری وجود دارد.
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اساساً یک فرهنگ و شکل پیچیده و پیشرفتهتر آن،
تمدن دارای چند رکن اصلی است که عبارتاند از:
یعنی ّ
«علم ،نظم ،امنیت ،وحدت و تعاون .به اعتراف بسیاری از
اندیشمندان ،انبیاء و ادیان از اصلیترین پایهگذاران شکلگیری
عوامل فرهنگساز بودهاند» (حجازی .)25 :1349 ،با
این
ِ
این بیان ،امامزادگان که در راستای کارکرد انبیاء ولو در
مقیاسی کوچکتر تعریف میشوند ،عاملی برای ایجاد این
ارکان هستند .همچنین داشتن ارتباط با انسانهای بزرگ
و اسوه ،یکی از بهترین راهها و شیوههای تربیتی به شمار
میرود .از سوی دیگر ،تأثیر معنوی و ا ِشراف ارواح بزرگ بر
دیگران نیز قابلانکار نیست .انبیاء و اولیای الهی ،بهترین
الگوهایی هستند که انسانها میتوانند از ارتباط با آنان ،در
مسیر رشد و تکامل خود بهره ببرند .این ارتباط ،در قالب
«زیارت» مطرحشده است .استقبال انسانها از اماکن زیارتی در
تمامی ادیان آسمانی و بشری و بهخصوص اشتیاق مسلمانان
مقدس ،بر کسی پوشیده نیست.
به زیارت اماکن و مزارهای ّ
برای نمونه ،تنها از میان ایرانیان ،ساالنه میلیونها زائر به
مکانهای زیارتی سفر میکنند و بهره معنوی میگیرند .از
آنجا که زیارتگاهها بزرگترین پایگاه تبلور آموزههای دینی و
آسمانی هستند ،نقش اساسی و عظیمی در تأمین راهبردی
بنیادی در حرکت تاریخ بشر داشته ،دارند و خواهند داشت.
مکانهای زیارتی مهمترین پایگاه ترسیم و تنظیم حرکت
تاریخ در آینده بشریت هستند و به عنوان مرکز ثقل و کانون
اصلی تحوالت جهانی و مدیریت فرهنگی بشریت ،ظرفیتها و
قابلیتهای خود را آشکار خواهند ساخت (موسوی و همکاران،
 .)1392دورکهایم قویاً این واقعیت را مورد تأکید قرار میدهد
که ادیان هرگز فقط یک موضوع اعتقادی نیستند .همه ادیان
متضمن اعمال تشریفاتی و شعایر منظمی هستند که در آن
گروهی از مؤمنان گرد هم میآیند .در مراسم تشریفاتی
جمعی ،حس همبستگی گروهی تأیید و تقویت میشود.
تشریفات ،افراد را از امور مربوط به زندگی اجتماعی نامقدس
دور کرده و به قلمرویی متعالی وارد میکند که در آن اعضای
گروه ،خود را در ارتباط با نیروهای عالیتر احساس میکنند
(توسلی .)1380 ،عالوه بر این نباید نقش امامزادگان را در
شکلدهی به شاخصههای فرهنگی اسالم نادیده انگاشت .در
سیره عملی امامزادگان میتوان به این شاخصههای فرهنگساز
اشاره کرد؛ مهاجرت برای تبلیغ دین ،صبر و ایستادگی در
راه تحقق آرمان ،ایثار و گذشت از جان و مال در راه تحقق
دانش
هدف ،گرایش به تکلیف محوری با نگاه به نتیجه ،ترویج ِ

دینی و غیره که هریک از اینها عالوه بر اینکه تأیید و تأکید
ِ
ِ
اسالم یک فرهنگ ارزش محور است،
فرهنگ
میکنند که
در شکلگیری و استمرار فرهنگ دینی نیز نقش به سزایی
داشتهاند (حبیبی سیسرا.)1392 ،
کارکرد امامزادگان متنوع و متعدد است و شامل کارکردهای
مذهبی ،تاریخی ،هنری ،روانشناسی ،سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی است (اصغری .)1392 ،همچنین اعتبار
امامزادهها در ایران به حدی است که وجودشان در بسیاری از
موارد دلیل عمده تأسیس اولیه یا توسعه بعدی شهرها بوده
است .امامزادگان ،زائران خود را از شهر ،پس کرانهها یا شهرهای
مجاور پذیرا هستند و توریسم مذهبی را رونق میدهند (کاستا،1
 .)1996گردشگری مذهبی امروزه یک انگیزه مشترک برای
سفر به حساب میآید .این نوع ابنیه از نظر تاریخی ،هنری،
مذهبی و اجتماعی در معماری اسالمی ایران نقش اساسی
دارند و در هر منطقه با توجه به شکل و عملکرد بنا ،با اسامی
قبه ،مزار ،مشهد ،مقبره ،مدفن ،روضه ،مقام،
گوناگونی چون ّ
بقعه ،آستانه ،گنبد و امامزاده خوانده میشوند« .این بناها را
به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شخص متوفی که اغلب
از فرزندان و نوادگان ائمه(ع) و بزرگان دینی ،ادبی و علمی
بودند ،در محل دفن وی میساختند» (براند.)317 :1366 ،
امامزادگان میتوانند با حفظ کارکردهای فرهنگی خود،
حافظ ،تولیدکننده و گسترشدهنده ارزش و هنجارهای
فرهنگی اسالمی شده و ضمن احیای آداب و رسوم و نگهداری از
اماکن تاریخی و فرهنگی به سبب معماری بینظیر خود ،باعث
افزایش گردشگران مذهبی شوند .همچنین زیارت امامزادگان
نقش مهم و تعیینکنندهای در سالمت روانی افراد و بازسازی
معنوی آنان دارد .بقاع متبرکه و امامزادگان مصداق بارز آثار
فرهنگی و تاریخی هستند که خود نیز دارای آثار فرهنگی
متعدد میباشند؛ لذا ضمن حفظ و نگهداشت ابنیه این بقاع،
باید در جهت تقویت آثار فرهنگی آن نیز کوشید.
با توجه به اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه از مهمترین
مکانهای فرهنگی محسوب میگردند لذا با مدیریت صحیح
فرهنگی آنان که الزمه آن شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر
مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است ،میتوان به عملکرد و
کارکردهای امامزادگان و بقاع ،مسیری صحیح و پررونقتر
بخشید .عالوه بر نقش شاخصسازی امامزادگان در امر فرهنگ،
توجهات مردم قرار
این مراکز باید در مقام عمل نیز در کانون ّ
گیرند؛ به گونهای که بتوانند طیف وسیعی از نیازهای فرهنگی
جامعه را تحت پوشش قرار داده و مدیریت کنند .تنها در
متبرک به جایگاه واقعی خود
این صورت است که این بقاع ّ
دستیافته و میتوانند بهمثابه یک قطب فرهنگی عمل کنند.

فرهنگ و عوامل فرهنگی

2

فرهنگ مجموعهای از باورها و پندارهاي ارزشي است كه
در آداب و رسوم ،زبان ،ادبيات ،مذهب و ساير ميراثهاي
فرهنگي تجلي مییابد و رویهمرفته بر خلقوخوی مردم اثر
میگذارد .به عبارت ديگر فرهنگ ،حقيقت و هويت معنوي
ملتها است كه ساختار كيفي زندگي يك ملت را مشخص
مینماید بهگونهای كه زندگي كمي و مادي او را تحت تأثير
قرار میدهد؛ اما در تعريف فرهنگ اسالمي عالوه بر ویژگیهای
فوق ،شاخص ديگري وجود دارد كه آن را از ساير فرهنگها
متمايز مینماید .در تعريف فرهنگ اسالمي گفتهاند فرهنگ
اسالمي مجموعهای از اعتقادات و اصول اسالمي ،آداب و
رسوم ،اخالق و ارزشها و قوانين است كه از وحي سرچشمه
گرفته است .در اینجا به برخی عناصر فرهنگی مرتبط با
موضوع شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه اشاره میکنیم.
آداب و رسوم

3

«آداب و رسوم هر جامعه از تعدادی ارزشهای مطلوب،
مطابق فرهنگ آن جامعه تشکیلشده است و شامل شیوههای
زندگی ،عادات و رسوم خاص یک ملت ،مردم میشود» (گرانپایه،
 .)184 :1377در این تحقیق ،ارزیابی آداب و رسوم بر اساس
نمراتی است که از پاسخگویی به سؤاالت  15الی  20پرسشنامه
به دست میآید.
ارزشها

4

«عبارت است از مقاصد و اهداف مطلوبی که افراد جامعه
برای دستیابی به آنها فعالیت میکنند تا بدین وسیله نیازها و
خواستههای خود را برآورده سازند» (قلی زاده.)110 :1387 ،
در این تحقیق ارزیابی ارزشها بر اساس نمراتی است که از
پاسخگویی به سؤاالت  1الی  8پرسشنامه به دست آمده است.
باورها

5

باورها مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه
هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند.
از آنجا که خاستگاه آنها تجربهها ،سنتها و یا روشهای
علمی است ،میتوانند تأثیر نیرومندی بر رفتار داشته باشند

«هر پدیدهای (اعم از منقول و غيرمنقول ،مادي و معنوي)
كه قدمتي دارد و حامل پيام انسانی است ،چيزي از انسانهای
گذشته براي عرضه دارد» (حجت .)81 :1380 ،در این تحقیق
ارزیابی میراث فرهنگی بر اساس نمراتی است که از پاسخگویی
به سؤاالت  21الی  27پرسشنامه به دست آمده است.
مذهب

7

«در اصطالح علم کالم اسالمی ،طریقهای خاص در فهم
مسائل اعتقادی که منشأ اختالف در آن ،توجیه مقدمات
منطقی و یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است» (دهخدا:1387 ،
 .)1112در این تحقیق ارزیابی مذهب بر اساس نمراتی
است که از پاسخگویی به سؤاالت  35الی  42پرسشنامه به
دست آمده است.
هنجارها

8

«قواعدی برای رفتار هستند که ارزشهای یک فرهنگ
را منعکس میکنند یا تجسم میبخشند» (گیدنز:1387 ،
 .)35در این تحقیق ارزیابی هنجارها بر اساس نمراتی است
که از پاسخگویی به سؤاالت  9الی  14پرسشنامه به دست
آمده است.
پیشینه تحقیق
در جدول  ،1لیست کارهای تحقیقاتی که در ارتباط با
موضوع این تحقیق صورت پذیرفته ،عنوان گردیده است.
اهداف و سؤالهای تحقیق
با توجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق ،تالش شده
است تا به سؤالهای زیر پاسخ داده شود:
عوامل فرهنگی مؤثر از بعد ارزشها بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه کداماند؟
عوامل فرهنگی مؤثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه کداماند؟
عوامل فرهنگی مؤثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
عوامل فرهنگی مؤثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر
مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
عوامل فرهنگی مؤثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه کداماند؟
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تعاریف نظری و عملیاتی ،اصطالحات و مفاهیم

میراث فرهنگی
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با توجه به جایگاه بقاع متبرکه در میان مردم و نفوذ اعتقادی
باالی امامزادگان در روح و اندیشه همگان ،مدیریت صحیح
و کارآمد ،نقشی اساسی در تحقق اهداف واالی فرهنگی و
اجتماعی و سیاسی در جامعه دارد.

(رنجبر و همکاران .)49 :1386 ،در این تحقیق ارزیابی باورها
بر اساس نمراتی است که از پاسخگویی به سؤاالت  28الی
 34پرسشنامه به دست آمده است.
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یافتهها
شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع
متبرکه در شهر اصفهان

78

عنوان

سال

پژوهشگر

امامزادگان در طول تاریخ ایران اسالمی همواره نقش و جایگاه اجتماعی قابلتوجهی داشتهاند .این
دسته از مکانهای زیارتی ،از حالت مکان مذهبی صرف خارجشده و کارکردهای منحصربهفردی
در قالب فرهنگ بومی هر منطقه پیداکردهاند ،بهگونهای که شبکهای از رفتارها و آداب دینی
در تعامالت زائران با یکدیگر و با مکان ایجادشده به وجود آمده است .ادی معتقد است از طریق جامعهشناسی دین
آیینها و مراسم ،امنیت عاطفی ،هویت و نقطه اتکای ثابتی در بحبوحه ناسازگاریهای عقاید برای
انسان فراهم میشود و بدین وسیله ،با کمک به انسان در شناخت خودش ،احساس هویتیابی
را در او ایجاد میکند.
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بقاع متبرکه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی بر فرهنگ عمومی مردم داشته و نقش بهسزایی
نقش فرهنگی
در تعالی معنویات مردم دارند .مردم همچنین اعتقاد و باور خاصی به این بقاع متبرکه داشته و در
– اجتماعی بقاع
زمان گرفتاریها و مشکالت و حلوفصل اختالفات قومی و قبیلهای به بارگاه آنان رجوع میکنند و
متبرکه استان ایالم
در بعضی موارد نیز شورای حل اختالف آن منطقه در گوشهای از صحن امامزاده فعالیت مینماید.
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اعتقاد مردم به امامزادگان موجب شده است برای کسب ثواب در حد توانایی خود اموالی را وقف
کنند .اختصاص وقف به مشاهد شریفه به ویژه مرقد امامان معصوم و امامزادگان در گسترش تشیع
بیتأثیر نخواهد بود؛ زیرا با قویتر شدن بنیان اقتصادی آنان ،توانایی آنها در جهت تبلیغ و اشاعه
فرهنگ تشیع از طریق برگزاری مراسم مذهبی ،افزون خواهد شد .گره بسیاری از موانع و مشکالت
اجتماعی که ریشه در اقتصاد جامعه دارند و همچنین بسیاری از معضالت فرهنگی ،با همکاری و
همیاری همهجانبه مردم به نهاد وقف ،سازمان اوقاف و امور خیریه و یا به طور مستقیم به مقابر
متبرکه امامزادگان گشوده خواهد شد.

کارکردهای
فرهنگی و
اقتصادی موقوفات
امامزادگان
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وجود امامزاده در زندگی اجتماعی مردم تأثیر به سزایی از جهت معنوی و مادی داشته است .مردم
برای رسیدن به حاجات خود نذوراتی برای امامزاده قرار میدهند و او را منجی خود میدانند و از تأثیر امامزادگان در
او طلب شفای مریضان و شفاعت در پیشگاه ائمه را دارند .مردگان خود را به امید آمرزش در آنجا آداب و رسوم مردم
مدفون میکنند و امواتی را که قرار بود به عتبات فرستاده شود در آنجا نگه میدارند.
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شریفی و
همکاران

اثرات روانی،
زیارتگاهها ،محلی برای حضور و گردهماییهای حتی تفریحی است و محیطی برای آرامش خاطر
اجتماعی زیارتگاهها
و پخش نذورات و اعمال حسنه است.
بر روی زوار

1381

محمد پور

از آنجا که در دوره حاکمیت  70ساله نظام کمونیستی در شوروی ،مسلمانان ساکن شوروی از
دسترسی به جهان خارج و ارتباط با برادران دینی خود و دسترسی به اماکن و تعلیمات مذهبی
محروم بودند ،وجود نشانهها و عالئمی از اهلبیت عصمت و طهارت ،در حفظ روحیه دینی مردم
مسلمان منطقه و امکان مقاومت آنها در برابر سیل افکار الحادی و سیاستهای دولت شوروی
اهمیت زیادی داشت .امامزاده بیبی هیبت به دلیل تقدس و احترام و شهرتی که در بین مردم
محل داشت این وظیفه را به خوبی به جای آورد و در حفظ اعتقادات مردم و اتصال آنها به اهلبیت
عصمت و طهارت نقش کلیدی ايفا کرد.

ِ
هیبت
نقش بیبی
باکو در حفظ و
تداوم اعتقادات
اسالمی مردم
جمهوری آذربایجان
در دوره شوروی

2013

دلبستگی به مکانهای مذهبی یک رابطه عاطفی است که بین افراد و محیطهای دینی آنها ایجاد
میشود .مقاالت منتشرشده نشان میدهد که گرچه مذهب تأثیر چشمگیری بر دلبستگی به
مکانهای عمومی دارد ،ساختارهای معماری و تخصیص مکانها هم  ،نقش مهمی در تقویت این
وابستگی ایفا میکنند .با این حال ،نقش مشخصههای معماری و شکل مکانهای مذهبی به عنوان
ارکان معنابخش به این مکانها هنوز به طور کافی شناختهنشده است.

دلبستگیهای
عمومی به
مکانهای مذهبی

2014

بقاع متبرکه عالوه بر نقش و تأثیر مذهبی میتوانند بر عمران و آبادانی منطقه تأثیرگذار باشند و در
کنار فضای معنوی ،فضای تفریحی نيز برای مردم ایجاد کنند .نتایج ضریب رگرسیونی حکایت از آن
دارد که مؤلفههای معنوی ،اقتصادی و فرهنگی ،رابطه معنادار با توسعه گردشگری مذهبی دارند.

نقش بقاع
متبرکه در توسعه
گردشگری مذهبی
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همیلتون

جلیلیان

کشتیآرا و
همکاران

عبدالهی
متنق

نجفی و
همکاران

زنگیآبادی
و همکاران

ادامه جدول  .1تحقیقات پیشین
عنوان

یافتهها

زيارتگاهها از جمله اماکن مذهبي هستند که پس از ورود اسالم به ايران و ماوراءالنهر در اين
سرزمينها به وجود آمدهاند و از مظاهر ویژه دين اسالم محسوب میشوند .مظهري که در طول
حيات خود نهتنها کارکرد مذهبي متعددي براي دين اسالم ارائه کرده ،بلکه وظايف مظاهر دیگر
اسالمی نظير مسجدها و حسينيهها را نيز به نحو مطلوب به انجام رسانده است؛ زيرا در انجام اعمال
مذهبي مانند نماز و عبادت در حکم عبادتگاه و نمازخانه و نیز در حکم جایگاهی برای نذورات و
همچنين مرکزي براي تصمیمگیریهای اجتماعي  -سياسي بوده است.

کارکرد مزارات و
زیارتگاهها
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اصغری

يوسفي

(نگارنگان)

عوامل فرهنگی مؤثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه با
توجه به عوامل جمعیت شناختی کداماند؟
روش تحقیق
تحقیق این مقاله به وسیله روش توصیفی و پیمایشی انجام
شد .اين روش به منظور كشف واقعيتهاي موجود يا آنچه هست
انجام ميشود .در واقع اين روش تحقیق به منظور توصيف كردن
يك جامعه تحقيقي در زمينه توزيع يك پديده معين انجام
ميشود .به همين دليل محقق درباره علت وجودي توزيع بحث
نميكند ،بلكه تنها به «چگونگي» آن در جامعه مورد تحقیق
ميپردازد و آن را توصيف ميكند .محقق به دنبال شناسایی
عوامل مؤثر در به کارگیری فرهنگی بقاع متبرکه و ابعاد آن
شامل هنجارها ،ارزشها ،زبان ،میراث فرهنگی ،هنر و مذهب
است .جامعه آماری در این پژوهش مدیران اوقاف ،متولیان
بقاع و امامزادگان شهر اصفهان هستند که تعداد آنها با توجه
به آمار اداره کل اوقاف و امور خیریه استان  150نفر است.

میانگین سن نمونه  18/7درصد شرکتکنندگان در تحقیق
بین  25تا 30سال 33/3 ،درصد بین  30تا  33/3 ،40درصد
بین  40تا  50و  12درصد  50به باال است .بر اساس یافتهها،
 12درصد شرکتکنندگان در تحقیق با فراوانی  18نفر ،زن و
 82/7درصد با فراوانی  124نفر ،مرد هستند .همچنین 22/7
درصد شرکتکنندگان در تحقیق دیپلم 23/3 ،درصد فوقدیپلم،
 45/3درصد لیسانس و  8/7درصد فوقلیسانس هستند.
جهت بررسی روایی سازه پرسشنامه محققساخته ،ابتدا
پژوهشگر به مطالعه گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و با
توجه به رویکردهای مختلف به ارائه چهارچوب پیشنهادی در
این زمینه اقدام نموده است .چهارچوب پیشنهادی ارائهشده
از  6مؤلفه ارزشهای فرهنگی ،هنجارها ،آداب و رسوم ،هنر
و میراث فرهنگی ،باورها و مذهب به عنوان عوامل فرهنگی
مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه تشکیل یافته است .در
ادامه ،تحلیل عوامل مربوط به هر یک از قسمتهای مختلف
و چارچوب پیشنهادی و نهایی ارايه شده است .پایایی این
ابزار نیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرمافزار
 SPSSتائید شد .آلفای کرونباخ برای ابعاد ارزشها ،هنجارها،
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انسان در هیاهوی زندگی روزانه با مشکالت و سختیهایی دست به گریبان است که گاهی تحمل آنها
از عهده وی خارج است .از این رو به دنبال مأمن و خلوتگاهی برای تخلیه روحی خویش میگردد.
در این میان مسلمانان و خصوصاً شیعیان به واسطه ایمان و اعتقاد فطری و معنوی خویش به خدا
و اولیای الهی ،زیارت امامزادگان و بقاع متبرکه را راهی برای تخلیه روحی و روانی خود مییابند؛
زیرا دین و مذهب توانایی آرامش روحی انسانها را در خود نهفته دارد.

بررسی کارکرد
فرهنگی امامزاده
میر زینالعابدین
شهر ورزنه

2013

دهقی و
همکاران
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بر اساس پژوهشهای به عمل آمده سادات و امامزادگان از همان سدههای آغازین حضور چشمگیری
در افغانستان داشتهاند .این پدیده با بررسی القاب اختصاصی و نامهای طایفههای قدیمی سادات
و امامزادگان در البهالی منابع تاریخی ،همچنین بقعههای موجود و قبرستانهای سادات و
نقش علمی،
امامزادگان در سدههای سوم و چهارم آشکار میگردد .نقشی علمی ،فرهنگی و سیاسی سادات
و امامزادگان ،ارتباط تنگاتنگی با جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی آنان در جامعه داشته است .فرهنگی و سیاسی
سادات و امامزادگان با کمال استفاده و بهرهگیری از جایگاه اجتماعی و نفوذ معنوی خویش در سادات و امامزادگان
در افغانستان
جامعه همچنین با استفاده از توانمندی علمی و فکری خویش گامهای عملی و مؤثری در راستای
ترویج فرهنگی اسالمی شیعی برداشتهاند .نقش آنان در مؤلفههای علمی ،فرهنگی و سیاسی مورد
کاوش قرار گرفته و اقدامات عملی که از سوی آنان صورت گرفته ،در قالب شاخصههای جداگانه
موشکافی گردیده است.

سال

پژوهشگر

79

شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع
متبرکه در شهر اصفهان

80

آداب و رسوم ،هنر و میراث فرهنگی باورها و مذهب به ترتیب
 0/821 ،0/821 ،0/886 ،0/830 ،0/906 ،0/843به دست آمد.
براي تحلیل دادههاي تحقیق از روشهای آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفاده شد .در بخش آمار توصیفی مشخصههای
آماری مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی از آزمون  Tتکمتغیره ،آزمون فریدمن
و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافتههای تحقیق
آمار توصیفی و استنباطی

ابتدا دادههای جمعیتشناختی پرسشنامه و سپس دادههای
مربوط به سؤاالت پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
آمار توصیفی مربوط به دادههای جمعیت شناختی پرسشنامه

یافتههای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنس،
سن و تحصیالت است که بر اساس یافتهها  18/7درصد
شرکتکنندگان در تحقیق بین  30-25سال 33/3 ،درصد
بین  30تا  33/3 ،40درصد بین  40تا  50و  12درصد 50
به باال میباشند.
 12درصد شرکتکنندگان در تحقیق با فراوانی  18نفر،
زن و  82/7درصد با فراوانی  124نفر ،مرد میباشند.
 22/7درصد شرکتکنندگان در تحقیق دیپلم 23/3 ،درصد
فوقدیپلم 45/3 ،درصد لیسانس و  8/7درصد فوقلیسانس
و باالتر هستند.
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی تحقیق

نتایج جدول  2نشان میدهد باالترین میانگین با 20/49
مربوط به ارزشهای فرهنگی و پایینترین میانگین با 12/98
درصد مربوط به آداب و رسوم بوده است.

یافتههای استنباطی مربوط به سؤاالت اصلی تحقیق

نتایج جدول  3میانگین رتبهای مؤلفهها را نشان میدهد.

ارزشها باالترین و هنجارهای فرهنگی پایینترین رتبه را به
خود اختصاص داده است.

نتایج جدول  4نشان میدهد که نتایج حاصل بین مجموعه

رتبههای ششگانه مؤلفههای فرهنگی در مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه در سطح  p<0/000معنادار است (مقدار خی دو

 .)252/24لذا سؤال تحقیق مبنی بر اینکه تفاوت معنیداری

بین مجموع نمرات مؤلفههای فرهنگی در مدیریت کارآمد

وجود دارد ،تائید میگردد.

در نهایت این سؤال مطرح است که با توجه به عوامل

جمعیت شناختی جامعه آماری ،میزان تأثیرگذاری عوامل
فوقالذکر در مدیریت مؤثر بقاع متبرکه چگونه است؟

نتایج مندرج در جدول  5نشان میدهد که بین نمرات

مؤلفههای فرهنگی بر حسب سن تفاوت معناداری وجود ندارد؛
ولی بین نمرات مؤلفههای فرهنگی بر حسب تحصیالت و
جنس تفاوت معناداری وجود دارد .آزمون زوجی ارائهشده

در جداول  6و  7تفاوت گروهها بر حسب جنس و تحصیالت
را نشان داده است.

نتایج مندرج در جدول  6نشان میدهد بین نمرات مؤلفههای

فرهنگی مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه ،در مورد زنان
و مردان تفاوتي معنادار وجود دارد.

نتایج مندرج در جدول  7نشان میدهد بین نمرات

مؤلفههای فرهنگی مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

افراد با تحصیالت دیپلم با افراد با تحصیالت فوقدیپلم و

لیسانس تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول  .2میانگین و انحراف معیار عوامل فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع
شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

ارزشهای فرهنگی

20/49

6/65

هنجارهای فرهنگی

13/18

5/56

آداب و رسوم

12/98

4/16

هنر و میراث فرهنگی

17/93

6/87

باورها

16/89

4/94

مذهب

19/53

6/94

(نگارندگان)

یافتههای استنباطی و توصیفی پرسشهای تحقیق

مؤلفهها

میانگین رتبهها

ارزش

5/45

هنجار

1/92

آداب و رسوم

2/08

هنر

3/78

باور

4/29

مذهب

4/01
(نگارندگان)

جدول  .4آزمون فریدمن
تعداد

71

مقدار خی دو

252/24

درجه آزادی

6

سطح معناداری

0/000
)نگارندگان(
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جدول  .3میانگین رتبهبندی عوامل مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه
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در این بخش یافتههای استنباطی و توصیفی تحقیق بر
اساس سؤاالت تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.
سؤال اول :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد ارزشها در مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  8حاکی از آن است که بیشترین میانگین
نمره پاسخ ارزشهای فرهنگی با  2/80مربوط به سؤال  7گویه
(احترام به بقاع سایر اقلیتهای دینی) و کمترین میانگین نمره
پاسخ با  2/16مربوط به سؤال  8گویه (ساماندهی محلههای
مذهبی در اطراف اماکن مذهبی و بقاع) بوده است .همچنین
یافتههای جدول نشان میدهد در پرسشنامه مرتبط با ارزشهای
فرهنگی T ،محاسبهشده برای همه گویهها با سطح معناداری
پذیرفته شده است .باالترین میانگین رتبهای به ترتیب مربوط
به گویههای  6و  3و ( 7ایجاد شرایط تبادالت فرهنگی در
زمینه اعتقادات در بین زائران بقاع و جذب گردشگران خارجی
و معرفی بقاع و امامزادگان و تاریخچه زندگی آنها و احترام به
بقاع سایر اقلیتهای دینی) بوده است .با استفاده از جدول
فوق نتیجه میگیریم رعایت ارزشها در بین افراد ،یکی از
مهمترین عوامل مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
سؤال دوم :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد هنجارها در مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  9حاکی از آن است که بیشترین میانگین
نمره پاسخ هنجار با  2/60مربوط به سؤال  11گویه (جذب
سرمایهگذاری توریسم مذهبی) و کمترین میانگین نمره
پاسخ با  2/02مربوط به سؤال  14گویه (میزان تعهد و تقید
به رعایت مسائل ،موقوفات و امامزادهها) بوده است.
یافتههای جدول نشان میدهد در پرسشنامه مرتبط با
هنجار T ،محاسبهشده برای همه گویهها با سطح معناداری
پذیرفتهشده است .باالترین میانگین رتبهای به ترتیب مربوط
به گویههای  11و  10و ( 12جذب سرمایه گذاری توریسم
مذهبی و تالش در تبدیل توریسم مذهبی به عنوان یک عرف
اجتماعی و ایجاد حس تکریم و ترویج فرهنگ مهماننوازی
در محل اماکن متبرکه) بوده است .با استفاده از جدول فوق
نتیجه میگیریم رعایت هنجارها در بین افراد یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
سؤال سوم :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد آداب و رسوم در
مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  10حاکی از آن است که بیشترین
میانگین نمره پاسخ آداب و رسوم با  2/64مربوط به سؤال
 18گویه (احیای آداب و رسوم محلی) و کمترین میانگین
نمره پاسخ با  1/92مربوط به سؤال  17گویه (رعایت آداب

معاشرت و الگوهای رفتاری در تعامل با زائران) بوده است.
یافتههای جدول نشان میدهد در پرسشنامه مرتبط با
آداب و رسوم T ،محاسبهشده برای همه گویهها با سطح
معناداری پذیرفتهشده است .باالترین میانگین رتبهای به
ترتیب مربوط به گویههای  18و  15و ( 20احیای آداب و
رسوم محلی و معرفی شیوه رفتار و رسوم مردمان ساکن در
محل بقاع متبرکه و برگزاری مراسم و آداب اعتقادی مردمان
محلی نسبت به بقاع متبرکه) بوده است .با استفاده از جدول
فوق نتیجه میگیریم عمل به آداب و رسوم در بین افراد ،یکی
از مهمترین عوامل مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
سؤال چهارم :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد هنر و میراث
فرهنگی در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  11حاکی از آن است که بیشترین
میانگین نمره پاسخ هنر و میراث فرهنگی با  2/95مربوط به
سؤال  22گویه (انجام مراسم آئینی و آمیخته با هنرنمایشی
در اماکن متبرکه) و کمترین میانگین نمره پاسخ با 2/19
مربوط به سؤال  24گویه (تهیه عکس و فیلم از بقاع متبرکه
برای حفظ مکتوب آثار تاریخی) بوده است .همچنین در
پرسشنامه مرتبط با هنر و میراث فرهنگی T ،محاسبهشده
برای همه گویهها با سطح معناداری پذیرفتهشده است .باالترین
میانگین رتبهای به ترتیب مربوط به گویههای  22و  27و
( 23انجام مراسم آئینی و آمیخته با هنرنمایشی در اماکن
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ردیف

میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی
مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع
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میانگین

1

تالش در پاکسازی ذهنیتهای نادرست درباره
اسالم و امامزادگان

2/35

1/193

2

تعهد و دلبستگی کارمندان بقاع متبرکه

2/49

1/134

26/492

3

جذب گردشگران خارجی و معرفی بقاع و امامزادگان
و تاریخچه زندگی آنها

2/77

1/210

28/062

0/000

4

وجود پاسخگویان مسائل شرعی جهت اشاعه احکام
شرعی در محلهای متبرکه

2/33

1/007

28/307

0/000

4/07

5

ساماندهی محلههای تاریخی در اطراف اماکن
مذهبی و بقاع

2/53

1/103

28/125

0/000

4/47

6

ایجاد شرایط تبادالت فرهنگی در زمینه اعتقادات
در بین زائران بقاع

2/78

1/206

27/855

0/000

4/98

اول

7

احترام به بقاع سایر اقلیتهای دینی

2/80

1/405

23/486

0/000

4/88

سوم

8

ساماندهی محلههای مذهبی در اطراف اماکن
مذهبی و بقاع

2/16

1/116

23/291

0/000

3/87

سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

مقدار T

3/99

24/096

0/000
0/000

4/83
4/92
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10

تالش در تبدیل توریسم مذهبی به عنوان یک 
عرف اجتماعی

2/40

1/054

27/493

0/000

3/79

دوم

11

جذب سرمایهگذاری توریسم مذهبی

2/60

1/221

24/624

0/000

4/04

اول

12

ایجاد حس تکریم و ترویج فرهنگ مهماننوازی
در محل اماکن متبرکه

2/45

1/419

20/818

0/000

3/57

سوم

13

انجام برنامههای فرهنگی سالم در محل اماکن
متبرکه

2/19

1/143

22/086

0/000

3/48

14

میزان تعهد و تقید به رعایت مسائل ،موقوفات
و امامزادهها

2/02

0/913

26/733

0/000

2/84
)نگارندگان(

جدول  .10میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  ،Tسطح معناداری و میانگین رتبهای مرتبط با آداب و رسوم
ردیف

میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی
مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار T

سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

رتبه

15

معرفی شیوه رفتار و رسوم مردمان ساکن در
محل بقاع متبرکه

2/59

1/074

29/120

0/000

4/00

دوم

16

حفظ و گسترش مراسم و آیینها

2/05

0/866

28/585

0/000

3/19

17

رعایت آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در
تعامل با زائران

1/92

0/913

24/212

0/000

3/12

18

احیای آداب و رسوم محلی

2/64

1/009

31/676

0/000

4/35

19

برگزاری آیینهای نذورات در محل امامزادگان
و بقاع متبرکه

1/98

0/906

26/409

0/000

3/03

20

برگزاری مراسم و آداب اعتقادی مردمان محلی
نسبت به بقاع متبرکه

2/28

1/036

26/614

0/000

3/32

اول

سوم
)نگارندگان(

دوفصلنامه علمی -پژوهشی مرمت و معماري ايران

9

کوشش و دقت در حفظ ،نگهداری ،صرفهجویی
و استفاده صحیح از بیتالمال امامزادگان

2/27

1/279

21/767

0/000

3/28
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ردیف

میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی
مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار T

سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

رتبه
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متبرکه و آشنا کردن زائرین با هنرمندان معمار و  ...سازنده
بقاع متبرکه و معرفی معماری و اسرار ساخت بناهای متبرکه)
بوده است .با استفاده از جدول فوق نتیجه میگیریم نگهداری
هنر و میراث فرهنگی در بین افراد ،یکی از مهمترین عوامل
مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
سؤال پنجم :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد باورها در مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  12حاکی از آن است که بیشترین میانگین
نمره پاسخ باورها با  2/96مربوط به سؤال  30گویه (جمعآوری
باورها و داستانهای مذهبی مناطق اماکن متبرکه) و کمترین
میانگین نمره پاسخ با  2/10مربوط به سؤال  34گویه (عمقبخشی
به باورهای مذهبی و تشویق مردم به سفرهای مذهبی) بوده
است .یافتههای جدول نشان میدهد در پرسشنامه مرتبط با
باورها T ،محاسبهشده برای همه گویهها با سطح معناداری
پذیرفتهشده است .باالترین میانگین رتبهای به ترتیب مربوط
به گویههای  29و  30و ( 28مستندسازی داستانها و باورهای
مذهبی مناطق اماکن متبرکه و جمعآوری باورها و داستانهای
مذهبی مناطق اماکن متبرکه و احترام به باورهای مردمان ساکن
در محل اماکن متبرکه) بوده است .با استفاده از جدول فوق
نتیجه میگیریم توجه به باورها در بین افراد یکی از مهمترین
عوامل مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
سؤال ششم :عوامل فرهنگی مؤثر از بعد مذهب در مدیریت
کارآمد بقاع متبرکه کداماند؟
یافتههای جدول  13حاکی از آن است که بیشترین
میانگین نمره پاسخ مذهب با  2/69مربوط به سؤال  36گویه
(جذب گردشگران مذهبی از ادیان مختلف برای مشاهده
اماکن مذهبی دیگر ادیان) و کمترین میانگین نمره پاسخ
با  1/88مربوط به سؤال  38گویه (اجرای مراسم دینی در
اماکن متبرکه) بوده است .یافتههای جدول نشان میدهد
در پرسشنامه مرتبط با مذهب T ،محاسبهشده برای همه
گویهها با سطح معناداری پذیرفتهشده است .باالترین میانگین
رتبهای به ترتیب مربوط به گویههای  38و  39و ( 42اجرای
مراسم دینی در اماکن متبرکه ،آشنایی و تبلیغ برای فریضه
وقف و اجتناب از القای اعتقادی به زائران در جهت تغییر
نظام باوری و اعتقادات) بوده است .با استفاده از جدول فوق
نتیجه میگیریم عمل به دستورات مذهبی در بین افراد یکی
از مهمترین عوامل مؤثر در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه است.
پیشنهادها
با توجه به نتایج در خصوص گویههای مربوط به ارزشهای
مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه پیشنهاد میگردد مدیران

برای جذب گردشگران و زائران از کشورهای دیگر برنامهریزی
کنند تا شرایط مطلوب برای تبادالت فرهنگی در زمینه
اعتقادات صورت بپذیرد.
با توجه به نتایج در خصوص گویههای مربوط به هنجارهای
مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه پیشنهاد میگردد تالش
بيشتري جهت جذب سرمایهگذار در زمینه توریسم مذهبی
صورت پذیرد .همچنین با ایجاد امکانات و آموزش الزم به
کارکنان ،به ترویج مهماننوازی اسالمی شایسته زائران و آموزش
صحیح استفاده از منابع بیتالمال امامزادگان پرداخته شود.
با توجه به نتایج در خصوص گویههای مربوط به آداب و
رسوم مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه ،پیشنهاد میگردد
با احیای آداب و رسوم محلی هر منطقه از بقاع و معرفی شیوه
رفتار و رسوم مردمان ساکن در محل بقاع متبرکه شرایط
زنده نگاهداشت آئینهای مذهبی فراهم شود و بقاع به صورت
قطب فرهنگی معرفی شوند.
با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص گویههای مربوط به
هنر و میراث فرهنگی ،پیشنهاد میگردد برای حفظ و رسیدگی
به این مکانها به عنوان میراث فرهنگی مذهبی تالش شود و
این مکانها از طرق مختلف ،هرچه بیشتر به مردم و باالخص
زوار معرفی گردند و اسرار ساخت آنها برای مردم بازگو شود.
همچنین از دیدگاه هنری نیز در معرفی زیباییشناختی و تأثیر
نوع معماری به کار رفته در آنها بر روی زائران از ابعاد مختلف
روانشناسی دینی ،مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد و از یافته
های آن در جهت اهداف پژوهش استفاده گردد .
با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص گویههای مربوط
به باورهای مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه پیشنهاد
میگردد در جمعآوری باورهای قدیمی و داستانهای مذهبی
محلی مربوط به امامزادگان در قالب مستند و داستانهای
تاریخی مذهبی اقدام شود .همچنین برای ارتقای باورهای
مذهبی مردم ،از طریق احترام به باورها و سوق دادن آنها به
سمتی که وارد ورطه خرافه نشوند تالش شود.
با توجه به نتایج در خصوص گویههای مربوط به نمونه
مذهب مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه پیشنهاد میگردد
با آموزش کارکنان در راستادي رعایت اخالق عبادی ،این
مهم در بین زائران رواج یابد .همچنین سعی شود مراسم
دینی تا حد امکان در بقاع هر محل صورت گیرد تا جایگاه
امامزادگان همیشه محترم و پررنگ بماند .همچنین پیشنهاد
میگردد جهت بازدید گردشگران ادیان مختلف از این مکانها
برنامهریزیهاي الزم صورت پذيرد و تالش شود بدون کمترین
سوگیری ،تأثیرات مذهبی مثبت و قابل تأملی در ذهن آنان
بهجا گزارده شود.

جدول  :11میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  ،Tسطح معناداری و میانگین رتبهای مرتبط با هنر و میراث فرهنگی

22

انجام مراسم آئینی و آمیخته با هنرنمایشی در
اماکن متبرکه

2/95

1/126

31/946

0/000

4/67

اول

23

معرفی معماری و اسرار ساخت بناهای متبرکه

2/73

1/294

25/879

0/000

4/13

سوم

24

تهیه عکس و فیلم از بقاع متبرکه برای حفظ
مکتوب آثار تاریخی

2/19

1/054

25/497

0/000

3/21

25

مطالعه در مورد سبک معماری بقاع متبرکه

2/62

1/324

24/229

0/000

4/37

26

حفظ آثار هنری و معماری بقاع متبرکه

2/38

1/434

19/935

0/000

3/69

27

آشنا کردن زائرین با هنرمندان معمار و  ...سازنده
بقاع متبرکه

2/78

1/332

25/326

0/000

4/66
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حفاظت از اماکن تاریخی مذهبی به عنوان تاریخچه
فرهنگی کشور

2/24

1/129

24/180

0/000

3/27
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ردیف

میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی
مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار T

سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

رتبه
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دوم
)نگارندگان(

جدول  .12میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  ،Tسطح معناداری و میانگین رتبهای مرتبط با باورها
ردیف

میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی
مؤلفههای فرهنگی مؤثر بر مدیریت کارآمد
بقاع متبرکه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار T

سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

رتبه

28

احترام به باورهای مردمان ساکن در محل اماکن
متبرکه

2/74

1/045

32/098

0/000

4/44

سوم

29

مستندسازی داستانها و باورهای مذهبی مناطق
اماکن متبرکه

2/89

0/871

40/584

0/000

5/12

اول

30

جمعآوری باورها و داستانهای مذهبی مناطق
اماکن متبرکه

2/96

1/086

33/379

0/000

5/11

دوم

31

اجرای مراسم و آیینهای نسبت دادهشده خاص
به هر یک از بقاع متبرکه

2/16

0/868

30/491

0/000

3/24

32

احترام و حفظ باورهای خاص پیرامون امامزادگان
و معجزات

2/29

0/832

31/767

0/000

3/69

33

ارتقای باورهای مذهبی مردم

2/25

1/165

23/680

0/000

3/23

34

عمقبخشی به باورهای مذهبی و تشویق مردم
به سفرهای مذهبی

2/10

0/886

28/234

0/000

3/18
)نگارندگان(

جدول  .13میانگین ،انحراف معیار ،مقدار  ،Tسطح معناداری و میانگین رتبهای مرتبط با مذهب
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سطح
معناداری

میانگین
رتبهای

35

جذب گردشگران مذهبی از ادیان مختلف برای مشاهده اماکن
مذهبی خود

1/99

28/034 0/871

0/000

3/43

36

جذب گردشگران مذهبی از ادیان مختلف برای مشاهده اماکن
مذهبی دیگر ادیان

2/27

27/062 1/012

0/000

4/34

37

رعایت اخالقیات عبادی از طرف زائران

1/88

0/846

26/478

0/000

3/34

38

اجرای مراسم دینی در اماکن متبرکه

2/71

29/223 1/137

0/000

5/77

اول

39

آشنایی و تبلیغ برای فریضه وقف

2/69

29/320 1/120

0/000

5/71

دوم

40

عدم تفتیش عقاید و باورهای مذهبی زائران

2/34

23/360 1/212

0/000

4/21

41

جلوگیری از تماس و برخورد گروههای متعصب دینی با زائران

2/49

25/983 1/115

0/000

4/53

42

اجتناب از القای اعتقادی به زائران در جهت تغییر نظام باوری
و اعتقادات

2/55

31/314 0/983

0/000

4/67

ردیف

انحراف
میزان تأثیر هریک از عوامل زیر در شناسایی مؤلفههای فرهنگی
میانگین
معیار
مؤثر بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه

مقدار T

رتبه

سوم
(نگارندگان)

نتیجهگیری
نتایج نشان میدهد از بعد مدیریت بر ارزشها ،داشتن ارتباط با انسانهای بزرگ و اسوه ،یكی از بهترین راهها و شیوههای
تربیتی است .روح و جان آدمی ،در جریان این ارتباط ،صیقل مییابد و از کدورتها و ناپاکیها خالص میگردد .این تأثیرپذیری،
در پرتو الگوبرداری از رفتار ،منش ،خلقوخویَ ،ح َسنات و تمایالت انسانهای بزرگ است .از سوی دیگر ،تأثیر معنوی و ا ِشراف
ارواح بزرگ بر دیگران نیز قابلانکار ناپذير است .با آنکه هنجارهای خاصی در نتیجه وجود بقاع شکل نمیگیرد اما میتوان
گفت هر جا که یک شخصیت مذهبی دفن است ،تحوالت سیاسی ،اجتماعی و حتی اقتصادی را سبب شده است .محل دفن،
گاه یک روستا بیش نبوده ،اما با پیشرفت عمرانی و مهاجرت معتقدان ،بافت شهری به خود گرفته که برای نمونه میتوان از
شهرهایی چون مشهد ،نجف ،کربال ،قم و امثال آنها نام برد که اماکن مقدس اسالمی در این مناطق باعث جذب زائر و توریست
شدهاند .در حقیقت وجود امامزادگان و بقاع باعث جذب سرمایهگذاریهای داخلی و حتی خارجی و گسترش و پیشرفت آن
شهر و شهرهای اطراف است .زیارتگاهها یکی از عناصر اجتماعی و فرهنگی یک قوم یا یک ملت محسوب میشوند .عناصری
که نهتنها دارای کارکرد اجتماعی هستند بلکه جایگاه ویژهای برای بروز رفتارهای فرهنگی خاص و همچنین تبادالت فرهنگی
دارند .از بعد آداب و رسوم شاهد تأثیر بسیار زیادی از وجود بقاع متبرکه هستیم .همه ادیان جهان عالوه بر باورها و اعتقادات،
مناسک و آداب خاصی نیز دارند که با انجام آن ،برای مردم شکل واقعی و ملموس به خود میگیرند .بدون شک مراسم مذهبی
موقعیتهای برجستهای هستند که از طریق آنها نمادهاي مذهبی برای حفظ ایمان کوشش میکنند .برای اکثریت مذهبیها
در هر جمعیتی ،شرکت در اشکال مختلف مراسم موجب میشود عالوه بر مواجهشدن با یک جهانبینی ،آن را به عنوان وجهی
از شخصیت خود نهادینه سازند.
تعدادی از مناسک مذهبی رایج در مکانهای مذهبی به ویژه امامزادگان عبارتاند از :زیارت که شامل وضو ،غسل ،اذن
دخول ،بوسیدن ضریح و توسل و خواندن زيارتنامه میشود و نذر که شامل نذورات مادی متنوع و یا نذورات عبادی خاص است.
همچنین برخی از این آداب و رسوم خاص باعث جذب زائران مذهبی و عادی برای دیدن و شرکت در این مراسم میشود ،نظیر

1. Eccles costa
2. Cultural elements
3. Customs
4. Values
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آیین سنتی و مذهبی قالیشویان فین کاشان و روستای خاوه اردهال که همهساله در دومین جمعه مهرماه در مشهد اردهال
برگزار میشود و جزو آداب و رسوم محلی است و ساالنه پذیرای بسیاری از زائران و مردم معتقد است .همچنین از بعد توجه
به بخش هنری و میراثی ،مدیریت بقاع نشان داد که امامزادگان در طول تاریخ ایران اسالمی همواره نقش و جایگاه اجتماعی
قابلتوجهی داشتهاند .این دسته از مکانهای زیارتی ،از حالت مکان مذهبی صرف خارجشده و کارکردهای منحصربهفردی
در قالب فرهنگ بومی هر منطقه پیداکردهاند ،به گونهای که شبکهای از رفتارها و آداب دینی در تعامالت زائران با یکدیگر و
با مکان ایجادشده به وجود آمده است.
مراسم آييني ،وسيله اجرايي آموزهها و دستورهاي ديني و مذهبي در هر جامعهای است و اين دستورات ،اغلب شامل تعاليم
اخالقي و تعدیلکننده افراط و تفريطهاي رفتاري براي اعضاي يک جامعه است .برخی از این مراسم مانند تعزیهخوانیها  معموالً
با مکانهایی که برای مردم بار معنوی دارد پیوند مییابد؛ به خصوص امامزادهها که از اخالف ائمه محسوب میشوند بیشتر
موردتوجه مردماند .در عین حال از دید هنر معماری ،بنای بقاع تجلیگاه هنرهای مختلف و منعکسکننده عمق نگرشها،
باورها و ذوق و سلیقه انسانهای مختلف در ادوار گوناگون است .اماکن مذهبی از حیث زیباشناسی و دقتی که در ساخت و
رنگآمیزی و معماری دقیق آنها به کار رفته عالوه بر ایجاد فضایی معنوی ،بر ایجاد آرامش و نفوذ احساسات عمیق دینی بر
دل و جان زیارت کنندگان نقش به سزایی دارند.
در معجون فرهنگ ،هنر جایگاه رفیع و ارزندهای دارد و زمانی که جنبه دینی و مقدس بيابد ،بارزتر میگردد .به گواهی
تاریخ ،دین و مذهب در ظهور و رشد انواع هنر نقش داشتهاند و نخستین هنرهای انسانی مانند نقاشی منتج از جهانبینی
و باورهای دینی انسان بوده است؛ هنری که ارزشها و باورهای مذهبی را نمایان ساخته ،تبلیغ و ترویج میکند .با توجه به
بعد مذهب در مدیریت کارآمد بقاع متبرکه میتوان گفت امامزادگان در طول تاریخ ایران همواره نقش و جایگاه اجتماعی
قابلتوجهی داشتهاند .همه ادیان جهان عالوه بر باورها و اعتقادات ،مناسک و آداب خاصی نیز دارند که با انجام آن ،دین برای
مردم شکل واقعی و ملموس به خود میگیرد .مناسک دینی ،در ظاهر ،مجموعهای از رفتارها و اعمال فیزیکی را شکل میدهد
اما بیگمان ،روحی در کالبد آن جاری است که اثرات معنوی و ذهنی دارد.
همچنین میل به جاودانگی و نیکوکاری ،در سرشت بشر به صورت خدادادی نهفته است و آدمی همواره برای جاودانه زیستن
و نیکوکار شدن کوشیده است .یکی از اموری که تا حدودی پاسخگوی این دو خواسته درونی انسان است ،یادگاری ماندگار
و صدقهای جاوید به نام «وقف» است که در گذشتههای بسیار دور و در تمدنهای کهن ریشه دارد .این آئین نیک و کهن با
ظهور اسالم رونقی دیگر یافت و با اثرپذیری از جهانبینی اسالمی و برخورداری از پشتوانه احکام شرعی به صورتی استوار و
جهتدار در زمینههای مختلف مذهبی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی به جریان خود ادامه داد .امروزه در سراسر دنیا و در
همه فرهنگها ،سنت حسنه وقف را پدیدهای سودمند میدانند و کم و بیش از موقوفات استفاده میکنند .نهایتاً در مورد تأثیر
بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه اینگونه میتوان نتیجه گرفت که بخشی از فرهنگ هر جامعه را عقاید و
باورهای آن جامعه شکل میدهد؛ مانند عقاید و باورهای مذهبی که برگرفته از اصول و معنویات هر دین و مذهب است .باورها
و داستانهای مختلف مذهبی و اعتقادی از خوبیها و مسلکهای رفتار و حتی معجزات افراد امین به خصوص امامزادگان از
دسته باورهای رایج و مستحکم در هر دین و جامعه است؛ بنابراین تحقیق پیرامون این باورها و جداساختن باورهای حقیقی
از خرافات صرف ،یکی از راههای مقابله با اشاعه فرهنگ خرافه در مورد امامزادگان در میان مردمان است .شناخت کافی در
این زمینه و انجام پژوهشهای عمیق از ورود باورهای غلط از ادیان تحریفشده دیگر به جدا ً جلوگیری میکند و همچنین از
سودجویی بسیاری از عامالن فریب جلوگیری میکند.
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5. Beliefs
6. Heritage
7. Religion
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8. Norms

منابع و مآخذ
	-اصغری ،پروین .)1392( .بررسی کارکرد فرهنگی امامزاده میر زینالعابدین شهر ورزنه .مجموعه مقاالت اولین کنگره
بینالمللی امامزادگان ،تهران :اسوه.
	-باقری ،نفیسه و دردشتی ،سمیرا .)1392( .کارکردهای اجتماعی امامزادگان و مناسک مذهبی آنها .مجموعه مقاالت
اولین کنگره بینالمللی امامزادگان ،اصفهان.
	-ﺑﺮاﻧﺪ ،هيلن .)1366( .ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان دوره اﺳﻼﻣﯽ .کرامت اله اﻓﺴﺮ (مترجم) ،ﺟﻠﺪ اول ،ﺗﻬﺮان :ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
	-توسلی ،غالمعباس .)1380(.جامعهشناسی دین .تهران :سخن.
	-جلیلیان ،قهرمان  .)1392( .بررسی و تبیین بقاع متبرکه استان ایالم و نقش فرهنگی  -اجتماعی آنها .مجموعه مقاالت
اولین کنگره بینالمللی امامزادگان ،اصفهان .نوبت اول ،انتشارات اسوه.305 :
	-حبیبی سیسرا ،مرتضی .)1392( .راهکارهای عملی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی .مجموعه مقاالت اولین
کنگره بینالمللی امامزادگان ،نوبت اول ،انتشارات اسوه.1663 :
	-دهقی غالمی ،علی و عابدی ،سیدمحمد .)1392( .نقش علمی ،فرهنگی و سیاسی سادات و امامزادگان در افغانستان.
مجموعه مقاالت اولین کنگره بینالمللی امامزادگان ،اصفهان.
	-رنجبر ،محمود و ستوده ،هدایت اله .)1386( .مردمشناسی با تکیهبر فرهنگ مردم ایران .تهران :آریانا.
	-زنگیآبادی ،علی و باقری کشکولی ،علی .)1392( .تحلیلی بر نقش بقاع متبرکه در توسعه گردشگری مذهبی .مجموعه
مقاالت اولین کنگره بینالمللی امامزادگان ،نوبت اول ،انتشارات اسوه.1689 :
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Identify the Cultural Factors Affecting Efficient
Management of the Holy Shrines in Esfahan City
Mehdi Esna Asharan* Faezeh Taghipour**

Abstract
The main goal of this research is to identify cultural factors affecting efficient
management of the holy shrines in Esfahan. To this end, values, norms, traditions,
art and cultural heritage, beliefs and religion factors were studied. In this research,
descriptive survey research was used in different dimensions such as values, norms, art,
cultural heritage, beliefs and religion. The statistical society was included 150 Owqaf
(charity institution) managers and trustees of holy shrines in Esfahan. A researchermade questionnaire was used to collect data. Also to ensure the content validity, survey
instrument was designed by teachers and cultural specialists’ cooperation. The reliability
was calculated using Cronbach’s alpha and reliability coefficient was estimated 0.85.
The SPSS statistical software was used for analysis of data in descriptive and inferential
levels. In descriptive statistic, the average percent and standard deviation were used and
in inferential statistic, independent t- test, Friedman test and variation analysis. According
to the results, the values and the religion average (20.49 and 19.53, respectively) had
the highest effect and norms and traditions average (13.18 and 12.49, respectively) had
the lowest effect. Also, the average of beliefs and cultural heritage (16.89 and 17.93,
respectively) had a moderate effect. Regarding demographic factors, the results show that
there is no meaningful relationship between culture and age, but there was a meaningful
difference between education and gender.
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