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 چكيده
و تقدس از ديرب اي در بينو عبادت جايگاه ويژه است از در بين اقوام مختلف وجود داشتهپرستش

و مذاهب دارد ا است نبودهادين اسالم نيز در اين خصوص مستثن. اديان زيارت قبور،،ين بينو در
و شفاعت خواستن از  مياتوسل نمودن و با توجه به خرده فرهنگهم امور ديني تلقي هاي شود

و مذاهب و مناسك را در بحث اعتقادات ديني،موجود در بين اقوام  اشكال مختلفي از مراسم
و زيارتگاه. توان مشاهده كردمي و مريدانهها با پذيرفتن خيل عظيمي از عالقمزارها تأثيرات،مندان

و به ويژه اقتصادي را است بسياري را در زندگي مردم مسلمان گذاشته  و تحول سياسي، اجتماعي
. اندسبب شده
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و يا روستا شمرده مي و رفاه يك شهر اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسي. شوددر توسعه

و زيارتگاه يكو رفاه اجتماعيهها بر توسعها به تأثير خرده فرهنگكاركردهاي متنوع مزارها در
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 مقدمه
ميزيارتگاه و يا يك ملت محسوب . شوندها يكي از عناصر اجتماعي، فرهنگي يك قوم

اي براي بروز عناصري كه نه تنها داراي كاركردهاي اجتماعي هستند بلكه جايگاه ويژه
و همچنين تبادل به هايرفتارهاي فرهنگي خاص مي فرهنگي نيز و. آيندحساب علت

و به وجود آمدن اين اماكن مقدس هست كه ساختن يك مزار انگيزه هايي براي پيدايي
ميمذهبي، داراي انگيزه هايرا عالوه بر تمايل و رواني نيز . سازدهاي سياسي، اقتصادي

و فرهنگ نيز از آن جا كه اماكن مقدس در ارتباط مستقيم با فرهنگ يك قوم قرار دارند
و سياسي همان قوم استپديدهةزاييد و اقتصادي، مذهبي، تاريخي ؛ هاي اجتماعي

و. ها دانستها را در ارتباط با تمامي اين پديدهتوان زيارتگاهمي،بنابراين پيشرفت
بدون ايجاد يك نگرش خاص پيشرفت؛حاصل يك نگرش خاص به عالم استهتوسع

و اين نگرش خاص بيانگ ر لزوم وجود يك فرهنگ مناسب برايو ترقي ممكن نيست
بيعامل فرهنگ از جايگاه ويژه. توسعه است و و اي در توسعه برخوردار است توجهي

 بايد،بنابراين؛هاي توسعه را با ناكامي مواجه خواهد ساختتوجهي به آن تمام برنامهكم
و در برنامهةبه صورت خاص رابط و توسعه را شناخت توجهنبداهاي توسعه فرهنگ
و متعدد كاركردهاي زيارتگاه.)18: 1388شرفي،(كافي مبذول داشت  ها بسيار متنوع

ب مي طوريه است .دكربندي بخش طبقه هشتتوان آن را در كه
و زيارتگاه،در اين مقاله و تأثير ضمن بررسي كاركردهاي متنوع مزارها ها به نقش

وخرده فرهنگ در توسعه شد يافتگي مناطق خراسان .ماوراءالنهر پرداخته

 آماريةجامع
و ازبكستان انجام چهارتحقيق حاضر در استدهشكشور ايران، تاجيكستان، افغانستان

ب ب13گيري شامل صورت نمونهه كه شاه قاسم انوار در تربت جام،:ه اساميمزار
و سنگ يادبود در توس، امام محمد غزالي مالحسين كاشفي در سبزوار، گنبد هارونيه

مير سيد علي همداني در كوالب تاجيكستان، محمد بشارا در ناحيه پنجكيت تاجيكستان، 
خواجه اسحاق ختالني در كوالب تاجيكستان، موالنا يعقوب چرخي در روستاي حلتكو 

تاجيكستان، مزار شريف در بلخ افغانستان، خواجه عبداله انصاري در هراتةشهر دوشنب
اح،افغانستان الدين نقشبند در بخارا رار ولي در سمرقند ازبكستان، خواجه بهاءخواجه

و بي ةاز دالئل عمد. بي خانم در سمرقند ازبكستان استازبكستان، گورمير
و هم عصر در اين به مزار13گيري اين نمونه  كشور چهاررغم وجود مزارهاي متعدد

ممقبوليت،توان به شهرتمي و ميز، گذاري صاحبان آن ان تأثيرعماري، معاصر بودن
.دكراشارههامزار
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هاو زيارتگاههاكاركرد مزار
بو زيارتگاههاكاركرد مزار و و متعدد  بندي صورت زير طبقهه ها بسيار متنوع

:شودمي

 كاركرد فرهنگي
آاييهافرهنگ از جمله پديده و آنينيست كه به شدت تحت تأثير مذهب و مناسك ها

با. گيردقرار مي فرهنگ ايرانيان پس از فتح ايران از سوي مسلمانان در ارتباطي كه
به وجود آمدن.، تغييرات فراواني را پذيرفتاست هاي فرهنگي جديد پيدا كردهويژگي

و ماوراءاماكن مذهبي در بخش و همچنين هاي مختلف ايران النهر تغييرات فرهنگي
ميافرا. رفتارهاي فرهنگي خاصي به وجود آورد كنند، رفتارهاي دي كه به مزارها مراجعه

و رسوم، اعتقادات، انديشهخاصي را بروز مي و به دهند كه ريشه در آداب ها، تفكرات
ميمردمي كه به زيارتگاه. طور كلي فرهنگ آنان دارد كنند نوعي ارتباط با ها مراجعه

مييكديگر برقرار مي اين. الت فرهنگي منجر شودتواند به تبادكنند كه نتيجة اين ارتباط
ميافراد هر كدام ويژگي و از اين هاي فرهنگي خود را در معرض ديد ديگران قرار دهند

مي،طريق و ويژگي،از طرف ديگر.كنندفرهنگ خود را منتقل هاي با مشاهدة رفتارها
فا. پذيرندفرهنگي ديگران از آنان تأثير مي و لغات جديد در زبان رسي ورود اصطالحات

حرم، صحن، بقعه،:مانند؛هاستو تاجيكي نيز از جمله كاركردهاي فرهنگي زيارتگاه
و زيارت از اين مجموعه و داستان. اندمزار، مرقد، زائر هايي كه از زندگي اجتماعي

و شخصيتمذهبي امامزاده ميها و نبردهاجنگ،شودهاي مذهبي نقل چگونگي،ها
و يا به شهادت رسيدن  و دشمناننآنامردن شان در فرهنگ عامه جاي معتبريو دوستان

و يكي از عوامل اصلي در دامن و دشمنيزدن به اين دوستيداشته از«. هاستها پس
آنفوذ اسالم در ايران ويژگي و شدينيها تركيب دو عنصر فرهنگي. هاي تلفيقي مطرح

آ و پرن،(» يندگو1ين تلفيقييمتفاوت با دو فرهنگ با منشأ متفاوت را : 1990پانوف
و روسيه در مزار مير سيد علي همداني.)68 حضور زائران از پاكستان، هندوستان، ايران

و پيروان شيخ بهاء و حضور مريدان الدين نقشبند از چين، تركمنستان، تركيه، در كوالب
و تاجيكستان در منطق ة قصر هند، جاوه، ايران، عراق، آلمان، انگليس، ژاپن، روسيه

و تلفيق افراد با مليتعارفان بخارا حلقه و فرهنگاي از اتصال هاي متفاوت را به ها
روكشد كه آنان ساعتتصوير مي بها حتي و به زها در كنار هم آداب زيارت را جا آورده

و مباحثه مي و گو .پردازندزبان اسالم با هم به گفت

1. Syncretism 
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 كاركرد مذهبي
و ماوراء ها از جمله اماكنزيارتگاه النهر در مذهبي هستند كه پس از ورود اسالم به ايران

باين سرزمين دين اسالمةهاي مقدس يكي از مظاهر ويژاين جايگاه. اندوجود آمدهه ها
را. شوندمحسوب مي مظهري كه در طول حيات خود نه تنها كاركرد مذهبي متعددي

بهبراي دين اسالم ارائه كرده است بلكه وظايف مظاه ر ديگر اسالمي نظير مسجد را نيز
مي. نحو مطلوب به انجام رسانيده است ها توان در نقشي كه زيارتگاهداليل اين ادعا را

و:دادن اعمال مذهبي ماننددر انجام و نمازخانه و عبادت معيني در حكم عبادتگاه نماز
ـ سياسي ايفاگيريهمچنين مركزي براي تصميم وجو، جستندكنميءهاي اجتماعي

ها به عنوان جانشين مسجد ايفاء در سراسر ايران بسياري از امامزاده«كه چون. كرد
و ازبكستان در جوار مزار.)25: 1988هيلن براند،(»كنندوظيفه مي هاو يا در تاجيكستان
و، عزاداريهاده است كه در مجموع جشنشهاي مذهبي مساجدي احداث شخصيت ها

ميديگر مراسم مذ شود اگر چه اين مراسم از هبي نيز در اين اماكن مقدس برگزار
و در حال حاضر به جرأت مي ازنتوان آناگذشته تا حال دچار تغييراتي شده را جزئي

و رسوم اقوام ايراني تاجيكي به حساب آورد اما به دليل سابق و آداب مذهبيةفرهنگ
از ديگر كاركردهاي مذهبي اين ابنيه شمرده ها كه دارند برگزاري اين مراسم در زيارتگاه

و مدارس علوم دينيه در جوار زيارتگاه. شوندمي هاي ياد شده ضمن آنكه وجود خانقاه
ب ميه از نكات بارز اين بخش ميشمار توان به خانقاه منتسب به امام محمد رود كه

و مدارس ديني خواجه بهاء غزالي در گنبد و خانقاه ين نقشبند در بخارا الدهارونيه توس
.دكرو خواجه احرار ولي در سمرقند اشاره 

 كاركرد تاريخي
و سابق و بناهاي باقيمانده از گذشته، تاريخ بةبا توجه به آثار ميه يك قوم .آيددست

ترين اين آثار بناهاي تاريخي هستند كه در هر گوشه از اجزاي خود كليدي يكي از مهم
م؛نهفته دارند پنيكليدي كه و گمشدتواند گنج ها با زيارتگاه.تاريخ بشر را بگشايدةهان

و سوابق محلي كه در آن قرار گرفته و ثبات خود را تاريخ و يا قومي كه حيات اند
و اين پيوستگي سبب شده است تا اين اماكن مقدس از عجين شده،مديون آن هستند اند

ب در.روندشماره عناصر مهم تاريخي ميغباري كه ، توان اثري هنريهر گوشه از آن
و جاي پايي از گذشتهدستمايه و تاريخ«. ها را يافتاي چگونگي ساخت يك امامزاده
و انگيزهساخته بشدن آن و، روايته وجودآمدن آن شده استهايي كه باعث ها

ميحكايت و نكات همگي به باز شدن گره،شودهايي كه در مورد آن نقل هايي كور
ميتاريخ مبهم ها به كاركردهاي تاريخي زيارتگاه.)159: 1377خليل پور،(»كنندكمك

و فرهنگ يك قوم ايجاد كرده و تلفيقي كه بين مذهب اي از اهميت ويژه،انددليل ارتباط
و فرزندانشةمجموع. برخوردار است آرامگاهي گورمير در سمرقند كه مدفن امير تيمور
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بي،رسيدبه همراه استادش مي و مسجد و يا مزار بي خانم همسر امير تيمور بركت است
ب و بناي هارونيه از جمله آثار تاريخي هستند كه دليل رعايته گوركاني در سمرقند

.گرفته استرت از سوي جمعي مورد مطالعه قرارآداب زيا

 كاركرد هنري
و انديشاي است كه از ديرهنر پديده و هنر كردهول انسان را به خود مشغةباز فكر است
درةگرفته است اما مانند هر پديدزندگي انسان شكل هاي مختلفدر جنبه ديگري كه

و گيردارتباط با زندگي انساني قرار مي و دوام خود به تكامل احتياج دارد ، براي ثبات
بر« مياساس محرك تكامل يك هنر و ديني صورت الگ گرابار،(» گيردهاي دنيوي

1994 :46(.
و قوانين خود يكي از قوي،هااسالم با آيين و ترين محركاصول هاي ديني در ايران

در. شودآسياي مركزي محسوب مي پس از فتح ايران به دست اعراب مسلمان، هنر ايراني
و البته به اين معني كه هنر ايراني تحت تأثير قوانين اسالمي  خدمت دين اسالم قرارگرفت

و مفهوم جديدي  و تضادهاي هنر ايراني. پيدا كردمعني مفهومي كه با كنار گذاشتن اختالف
و پيوند دادن پديده اين مفهوم در بناهاي. هاي مشترك به وجود آمدبا دستورات اسالمي

در. مذهبي اسالمي به خوبي قابل مشاهده است از جمله بناهاي مذهبي كه پس از اسالم
و و آرامگاهادهالنهر ساخته شده امامزماوراء ايران و قديسان استها به طوري؛هاي عارفان

ميكه آنان مجموعه و اسالمي به حساب  اي كه با مجموعه. آينداي از آثار هنري ايراني
و«گيري از خاصيت منحصر به فرد دين اسالم يعني بهره و محلي پذيرش عناصر قومي

و.به وجود آمده است). 191: 1990جنسن،(» آميزش با آنها بناهاي مذهبي همچون مساجد
مراكزي كه نه تنها مكان مناسبي براي. مزارها از مراكز مهم خلق آثار هنري شمرده شدند

ها با كاركردهاي زيارتگاه. كردندحفظ آثار هنري بودند، بلكه هنر اسالمي را نيز معرفي مي
م و رنگ به ديگران ميهنري خود مفاهيم اسالمي را با زبان هنر، تصوير . كنندنتقل

وها، نقاشي، حكاكي، كندهكاريآيينه ها،ها، گچ بريها، آجرچينيكاريكاشي همگي ...كاري
و اسالمي هستند آنچه كه موجب خرسندي در حين تحقيق شد،. زبان گوياي هنر ايراني

و توريستها در مجموعة آرامگاهي بود كه تعداد قابل توجهوجود موزه يهااي از زائران
و اين امر به خوبي مي و خارجي را به سمت خود معطوف ساخته بود تواند در راه داخلي

و معرفي شخصيت و گسترش فرهنگ غني اسالمي و شناساندن بسط و مذهبي هاي عرفاني
و با توجه به خلق آثار هنري همچون مناطق مورد نظر گام و مهمي را بردارد هاي اساسي

و و شكلتهذيب كه معموالً براي تزيين موزه نقاشي، مينياتور، خطاطي و دادن به ويترينها  ها
ميقاب و شاهكارهاي هنرمندان هاي موجود از آن استفاده كنند، ضمن معرفي استعدادها

و محلي،  و تمدن اسالمي از نكات جالب توجه بومي در. استهمراهي اين آثار با فرهنگ
موزهدوالدين نقشبند در بخارا وجودو خواجه بهاءمزارها مير سيد علي همداني در كوالب
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ضمن آنكه در سبزوار سازمان. دهداز اقدامات مثبت متوليان امر در اين خصوص خبر مي
اين اثر،،ميراث فرهنگي اين شهرستان ضمن بازسازي مزار مالحسين كاشفي به منظور حفظ

و نظارت مستمري است اث كرده ساختمان اداري ميراث فرهنگي را نيز در محوطه مزار احد
و نگهداري از اين بناي آرامگاهي به انجام مي .رساندرا در مراقبت

 شناسيكاركرد روان
و سختي و حيات خود با مشكالت هايي كه بر سر انسان مجبور است براي زندگي

ق،خيزدبرگيرند به مبارزه راهش قرار مي امي هنگ. هرمان اين نبرد هميشه انسان نيستاما
و احساسات خود دچارةكه انسان نتواند بر مشكالت زندگي فائق آيد به واسط عواطف

مينوعي پريشاني رواني مي و اين پريشاني وشود تأثير خود روان او را تحت تواند روح
و انسان را آزرده كندقرار هايي براي از بين بردن شناسي راهبر طبق تحقيقات روان«.دهد

و. ها تخلية رواني استو روان وجود دارد كه يكي از اين راه اين آزردگي روح دين
ها را در خود نهفته هايي هستند كه توانايي آرامش روحي انسانمذهب از جمله پديده

.)291: 1372خرمشاهي،(» دارند
هاي مناسبي از مكان،ها به واسطة اعتباري كه از نظر مذهبي در بين مردم دارندزيارتگاه

ميبرا و رواني به حساب فضايي؛فضاي مزارها، فضاي روحاني است. آيندي تخلية روحي
و او را وادار سازد در برابر مشكالت كه مي  تواند عواطف انساني را تحريك كند
با. هايي خالف زندگي عادي خود بروز دهدالعملعكس هايي همچون العملعكسانسان

و زاري، روان و يا گريه و نياز مي راز و تخليه و با اميد به اينكه قدرتي برتر درماني شود
و نگهداري آنان وجود دارد مي،براي حفظ  كاركردهاي. دهدبه زندگي خود ادامه

و روان انسان اثر،هاشناسي زيارتگاهروان و اينمي كاركردهايي است كه بر روح گذارد
و نيرومند است كه به عنوان اثرگذاري يكي از اماكني كه مراجعه به آنها ها به حدي قوي

و توسل محسوب مي هر چند؛در بين فرهنگ مردم ما شناخته شده است،شودآخرين اميد
و برتر را در خود كه انسان از بدو آفرينش در برابر حوادث طبيعي نياز به نيروي مافوق

سخ؛كرداحساس مي و و مشكالت و باليا . ها حفظ كندتينيرويي كه بتواند او را از حوادث
و مذهب بود،آنچه كه توانست اين نياز انسان را برآورده سازد اما براي اطمينان بيشتر،دين

و قلبي دست و ملموس نياز داشت تا در كنار آن به آرامش روحي يابد به يك مكاني مادي
و نياز كندو در همان را،به همين دليل؛جا با معبود خود راز و اماكن مذهبي پرستشگاه

و فروكش زيارتگاه. براي اين كار ساخت و قلبي ها را ساخت، تا مكاني براي آرامش روحي
و اضطرابكردن هيجان زائران اطمينان قلبي دارند كه هرگز تنها. ها باشدهاي دروني انسانها

و قدرتي مافوق آنان وجود دارد كه همواره حي توان برآوردن همةو هستو حاضر نيستند
از«نيازهاي بشري را داراست؛ بنابراين،  و ريختن اشك شوق و استغاثه به درگاه او با توسل

شان يا اشك داشتن اميد به گاهي مطمئن با اشك نياز به حل مشكالتداشتن چنين تكيه
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ميشوندميشان، تخلية رواني شدن گرة مسائلگشوده » آورندو آرامش روحي به دست
 ). 241: 1375هاني،ج(

و معنوي در خواست شفاعت زائران در جوار مزار شخصيت  نبايدهاي ديني
طلبدو از او حاجت باشد گونه تلقي شود كه زائر اين تقاضا را از صاحب آرامگاه داشته اين

و منزلتي كه صاحب مزار با توجه به جايگاه ارزشمند خودو در حالي كه وي به دليل قرب
مي در نزد كند تا پروردگار عالم به دليل اعتبار خداوند دارد، او را واسطة حاجت خود

،هاي مورد پژوهشدر اغلب زيارتگاه. صاحب مزار گشايشي در مشكالت فرد زائر بنمايند
و خواجه بهاءدواين موضوع مشهود بود به شكلي كه در الدين مزار خواجه احرار ولي

مي نقشبند، متوليان امر مدام به ال زائران تذكر و دادند كه فقظ از خداوند حاجت بخواهيد
.غير

 كاركرد سياسي
بشايد يكي از مهم ميوجود آمدن زيارتگاهه ترين علل هاي سياسي توان در پديدهها را

پس. جو كردو جست ايجاد امامزاده در ايران نوعي اعتراض به اعراب مسلماني بود كه
ر،از ظهور اسالم و در طول حكومت خودايران فشارهاي سياسي،،ا فتح كردند

و فرهنگي را بر ايرانيان اعمال كردند  ها را به عنوان سمبل تمايالت امامزاده«و اجتماعي
ب و مذهبي اماكن مقدس همواره.)25: 1988هيلن براند،(» وجود آوردنده سياسي

در.دانموجب برتري سياسي يك منطقه نسبت به مناطق ديگر بوده وجود يك زيارتگاه
باالي تپه مشرف به يك روستا موقعيت سياسي آن روستا را نسبت به روستاهاي ديگر 

ربرتري مي و شايد يكي از داليلي كه در اكثر و بعضاً تاجيكستانبخشيد ، وستاهاي ايران
اي،در تحقيقات.و ازبكستان زيارتگاهي وجود دارد، همين امر باشد افغانستان ن دقيقاً

همندكه زيارتگاهي در داخل خود داشت نكته نمايان بود روستاهايي را، روستاهاي جوار
و منزلت باالتري در بين مردمنددادميالشعاع قرار به لحاظ مختلف تحت و از قرب

توان به روستاي حلتكو در نزديكي شهر دوشنبهمي،به عنوان نمونه. برخودار بودند
وجود مزار موالنا يعقوب چرخي از شهرتةد كه به واسطكرپايتخت تاجيكستان اشاره 

مند است يا روستاي خواجه اسحاق جوار بهرهو منزلت باالتري نسبت به روستاهاي هم
و  كوالب با مزار خواجه اسحاق ختالني، روستاي لنگر تربت جام با مزار شاه قاسم انوار

باةمنطق هم گذرگاه هرات با مزار خواجه عبداله انصاري و مناطق جوار متفاوت روستاها
و از جايگاه ويژه .اي برخوردارندبوده

 كاركرد اجتماعي
اجها در ساخت، بافتزيارتگاه و قوانين هم اكنونوندتماعي نقش مهمي داشت، روابط

نقشي است كه آنها،يكي از كاركردهاي اجتماعي زيارتگاه«.نيز اين نقش را دارا هستند
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و يا توبهبه عنوان پناهگ و ستمديدگان و بازنشستگان ايفاء اهي براي مظلومان كنندگان
از بست نشستن روحانيون براي احياي قوانين اسالمي تا پناهنده،اين نقش. اندكرده

.)38ـ39: 1370مدني،(»شدن اشرار براي گرفتن تأمين جاني قابل بررسي است
بزيارتگاه كه ها و اعتبار اجتماعي ،به عنوان مركزيت يك منطقه،ه دارنددليل قدرت

و تجاري منطقه را در اطراف خود متمركز مي و يا با بافت مسكوني الشعاع تحت«كنند
و اقتقرار دادن فعاليت ميصاديهاي اجتماعي » كنند، منطقه را به يك شهر زيارتي تبديل

آرمگاهيةعهاي اخير مسير شهر بخارا تا مجمودر سال.)45: 1373زاده، سلطان(
ببنالدين نقشخواجه بهاء دولت ازبكستان آسفالت شده از سويكيلومتر12طولهد

باست  و توريستازائرةصورت اتوبان چهار بانده براي استفادهو ون هاي داخلي
.شودخارجي مشاهده مي

 كاركرد اقتصادي
و توسع ميةوجود يك زيارتگاه در رشد اي را عمده تواند نقشاقتصادي يك منطقه

و هزينهاحضور زائر. كندءايفا مين شوند، نذوراتي كه هايي كه در آن محل متحمل
و خيريندر كنار ساير كمك(دشوپرداخت مي به)هاي دولتي و بازسازي در سازي

و زيارتگاه تحولي ايجاد  . سازدميو شرايط اقتصادي آنجا را متحول كندميمنطقه
ز افرادي. جو كردو يارتگاه را بايد در اعتبارات مالي آن جستكاركردهاي اقتصادي يك

و غيركه به اين اماكن معنوي مراجعه مي نقدي خود را به زياتگاه كنند، هداياي نقدي
اهشوتا صرف امور الزمدكننميپيشكش  گونه عالوه بر اين، اين. لش سپرده شودد يا به

و زمين فراواني هستند كه وجود اين نوع موقوفه به هاي وقفي اماكن معموالً داراي بناها
كه«. كنداعتبار اقتصادي زيارتگاه كمك مي وجود يك زيارتگاه به دليل مراجعه افرادي

ميبراي زيارت امامزاده مي و مخارجي را كه براي اين كار متقبل و همچنين آيند شوند
تهدايايي كه به اين مكان مقدس پيشكش مي و اقتصاديةوسعكنند، همگي در رشد

هاي اقتصادي اي از درآمد زيارتگاه صرف فعاليتبخش عمده. منقطه نقش مهمي دارند
مسمي و توسعئشود كه اين ميةله به رشد اختصاص.»1كنداقتصادي منطقه كمك

و يا مستحقنذورات بعضي از زيارتگاه رانن، در زندگي آنااها به نوادگان تأثيرات مثبتي
ك ميبه همراه دارد و هالكت اينان را فراهم در. سازده موجبات رهايي از فقر همچنين

و دستفروش و ضروري زائرروزهاي خاص، وجود بازار بهاها كه كاالي مورد نياز ن را
گذارند، يكي ديگر از كاركردهاي مهم اقتصادي اين اماكن مقدس به معرض فروش مي

و فروشگاتوان از دستفروشمي. رودشمار مي هاي موجود در جوار هارونيه، مزارهها

 
ص.1  164اماكن متبركه شهر كاشان،
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و محمد بشارا نام بردخواجه بهاء ضمن آنكه؛الدين نقشبند، ميرسيد علي همداني
و هارونيه در دريافت وجه وروديه در مزار بي و مجموعه گورمير در سمرقند بي خانم

و بازسازي مزارات از جمله اين كاركردها به شمار مي چندتا. رودتوس براي ترميم
ها كردند، ساعتسال پيش مردم محلي مراسم مذهبي خود را در بناي هارونيه برگزار مي

ميدر اين محل  و نيايش و،پرداختند ولي در حال حاضربه عبادت و مرمت  با بازسازي
بهمحوطه و تفرجگاه مورد بازديد عموم قرار سازي، اين بنا  عنوان يك اثر تاريخي

نت خانوادهگيرد تا اغلب اوقامي ها در محوطه اين بنا به هارشان ساعتاها با بساط
وة آرامگاه موالنامحوط. استراحت مشغول شوند حسين كاشفي در سبزوار مشجر است

و از طرف خيابان نرده و اين بنا آميزهاز سه طرف ديواركشي اي از گذاري شده است
و سايه و نو بوده اين. زيبايي به وجود آورده استروشن ديوارها دورنماي معماري كهن

در ايام مختلف پذيرايي)ع(ن مرقد امام رضااآرامگاه به دليل قرار گرفتن در مسير زائر
وجود مزار. ده استشجمعيت كثيري از زوار بوده كه باعث رونق اقتصادي اهالي محل 

ممير سيد علي همداني در يكي از خيابان و پر تردد شهر كوالب در ةحوطهاي اصلي
و گل و آن را بيشتر به يك باغ يا هاي رنگارنگ فضاوسيعي با درختان سازي شده

زيارتگاهةدر محوط. تفرجگاه شبيه ساخته كه عامل چشم انداز زيباي شهر كوالب است
و براي زائرةموز و فرهنگ كوالب قرار دارد ن كه از كشورهاي مختلف همچوناتاريخ

مي يابند،ايران در آنجا حضور مي در ذيل عكس مير سيد علي در ديوار. كندجلب توجه
ميموزه اين دو بيتي با خط فارسي نگاه :كندها را به آن سمت معطوف

گفتم به واليت علي كز همدانمپرسيد عزيزي كه علي اهل كجايي
من زان همدانم كه علي را همه دانندني زان همدانم كه ندانند علي را

 آرامگاهي خواجهةكيلومتر شهر بخارا تا مجموع12اي اخير مسيرهدر سال
و بيشتر به يك خيابان است دولت ازبكستان آسفالت شده از سويالدين نقشبند بهاء

و عريض شهري شباهت دارد الدين به دليل رهبري فرقه خواجه بهاء. چهار بانده
تركستان، تركيه، جاده نقشبنديه مريداني در كشورهاي مختلفي همچون هند، چين،

و تاجيكستان دارد كه  و عراق، آلمان، انگليس، ژاپن، روسيه اندونزي، كردستان ايران
ميةبراي زيارت مقبر اين حضور پر تعداد عامل رونق اقتصادي شهر.آيندوي به بخارا

و توسع ميةمجموعةبخارا الدين بزرگ آرامگاهي خواجه بهاءةمجموع.شودآرامگاهي
كه30بسيار وسيع با حدود تقريبيةشبند از يك محوطنق هكتار تشكيل شده است

و به وضعيت كنوني از سوياغلب آن  و آباد گشته و درختكاري اهالي فرغانه گل كاري
و اطاقاين مجموعه با محوطه. درآمده است و امكانات موجود پذيراي اي وسيع ها

و ميزبان زائران فراواني از اقصي نقاط جهان به وي ژه كشورهاي آسياي مركزي بوده
و سياحان خارجي توريست خواجه احرار ولي به عنوان شيخ بزرگ سلسله. استها
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و حتي اقتصادي در آسياي ميانه ـ مذهبي نقشبنديه نقش بسيار مهمي را به لحاظ سياسي
و كاروانسراها، مغازه.كندميءايفا و متمول شهره بود ها، ا، حمامهوي به شيخ ثروتمند

و امالك متعددي در اختيار داشتزمين وي،كه در حال حاضر به طوري؛ها و مزار مسجد
امالك،در حال حاضر.و جمعي از بستگانش در ملك شخصي او در شهر سمرقند قرار دارد

و زندگي مردم آن دارد . وقفي خواجة احرار ولي، اثرات مثبت بيشماري در اقتصاد شهر
ن قرآنان در مزار موالنا يعقوب چرخي در شهر دوشنبه كه هنگام طواف زائردرآمد قاريا
همه ساله با برافراشتن علم مبارك. كنند نيز از زمره اثرات اقتصادي مزار استتالوت مي

و مراسم عيد گل سرخ هزاران نفر از سرتاسر افغانستان براي شركت در  زيارت شاه اولياء
و ديني خود را مي اين آيين ملي و به همين دليل مهمانبه مزار شريف ها، خانهرسانند

و چايخانهمسافرخانه  ها را شهريان مزار در ماه حوت براي استقبال از مهمانان آماده ها
و ساختمانپارك روضه، جاده. كنندمي تزها مييهاي پيرامون آن و چراغان شب. شودين در

و جوان در  و مرد، پير ميسال نو هزاران زن و شب پارك روضه زيارت سخي جمع شوند
و برافراشتن علم مبارك شاه اولياء  و شادماني بي صبرانه در انتظار ورود نوروز را با خوشي

.رسانندبه پايان مي

 گيرينتيجه
و احترام غيرانگيزهةهاي مردم به واسطگرايش بهنقابل توصيف آناهاي دروني

و مزارزيارتگاه و عالق، حضور پررهاها و چشمگير مريدان مندان به اين اماكنهنگ
و ميزان تأثيرمقدس  هاي ديني مدفون شده از شخصيتنپذيري آنااسالمي را سبب شده

 شده دستيابي به جايگاه اولين نتيجه در پژوهش انجام. را دو چندان كرده است
كهاها در بين زائرزيارتگاه و براين است و معنوي و رفع حوائج مادي تقويت روحي

مي هايعهآمرزش الهي به زيارت آن بق شوند كه نمودار تأثير فرهنگ متبركه مشرف
و بعد ديگر ايجاد جاذبه و مذهبي در بين مردم است هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي

و زيارتگاه و ها مهاجررفاهي در اين كشورهاست كه به سبب وجود مزارات پذير بوده
و خارجي را پذيرا هستندااز زائرساالنه تعداد بيشماري  و گردشگران داخلي از.ن

ب ها ويژگي خاصي را در ارتباط كه زيارتگاهشدعمل آمده اين نتيجه حاصله تحقيقات
و متعدد اين اماكن به اند،دهكربا زندگي مردم ايجاد  رغم وجود كاركردهاي بسيار متنوع

و و پيشرفت و كليدي در توسعه دا مقدس، نقش حياتي و تأثيرات رندآباداني منطقه
ب ميرشگرفي بر زندگي آحاد مردم هاي بخشي مهم از خرده فرهنگاين اثر.دنگذارجا

 موجود در جامعه است كه بي شك پيوند ناگسستني مردم را بيش از پيش نمايان 
مي،در اين بين. سازدمي كند كه مسئوليت خطيري بر دوش اهل فن همواره سنگيني

ح و معرفي هويت ملت مسلمانان فظ ميراث گرانبراي و ثبت همچنان بايدبهاي گذشته
و قلمرو تحقيقات گام .هاي اساسي برداشتدر دامنه
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