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چکیده
ی کــه در گذشــته بــه دالیــل ســنتی زنــان
نیمــی از جوامــع بشــری را زنــان تشــکیل میدهنــد؛ در حال ـ 
از حضــور اجتماعــی محــروم بــوده و درجــه دوم محســوب میشــدهاند؛ بنابرایــن کنشهــای اجتماعــی
زنانــه معنــادار اســت .عــاوه بــر ایــن ،زنــان تربیــت فرزنــدان را بــر عهــده دارنــد و در «اجتماعــی شــدن»
نســل آینــده نقــش بیشــتری نســبت بــه مــردان خواهنــد داشــت .از جملــه کنشهــای اجتماعــی زنــان،
کنشهــای مذهبــی اســت .همــواره زنــان بــه لحــاظ بــاور و رفتــار ،مذهبیتــر از مــردان هســتند و در
اماکــن مذهبــی نیــز بیشــتر مشــاهده میشــوند .از ایــن حیــث مطالعــه «زیــارت زنانــه» اهمیــت دارد .در
ایــن مقالــه ،بــا رویکــرد پدیدارشــناختی و بــا بهرهگیــری از فنــون مشــاهده ،مصاحبــه و بررســی اســناد
زیــارت بانــوان در حــرم امامــزاده محسنبنموســیبنجعفر gکــه بــه دلیــل انتســاب بــه امــام رضــا
 ،gبــا اســتقبال زیــادی مواجــه شــده ،مــورد بررســی انسانشــناختی قــرار گرفتــه اســت .طبــق نتایــج
ت آمــده ،زیــارت در «تجربــۀ زیســته» زنــان بــه لحــاظ معنــای منــدرج و خــودآگاه ،کارکردهــای
بــهدس ـ 
«حاجتخواهــی»« ،التیــام و تشــفی»« ،تکلیفمــداری»« ،جایگزینــی نمادیــن»« ،تبــادل مــادی»،
«خودشــکوفایی»« ،همبســتگی غیابــی» و «تشــکر» را در بــر میگیــرد و بــر اســاس معنــاکاوی محقــق بــا
رهیافــت اتیــک ( )eticمتضمــن معانــی «تقدسبخشــی»« ،ایدئالگرایــی»« ،همذاتپنــداری»« ،کســب
تجربــۀ دینــی»« ،اندمــاج انگیزشــی» و «ابطالناپذیــری» اســت.
کلیدواژهها :زنان ،زیارت ،پدیدارشناسی ،امامزاده ،محسنبنموسی.
 .1دانشیار گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم( gنویسنده مسئول)khanmohammadi49@yahoo.com:
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلومaseman.moon1397@gmail.com: g
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10
مقدمه
یکــی از موضوعــات مهــم و مشــترک بیــن همــۀ ادیــان ،پدیــدۀ «زیــارت» اســت .از آن جــا کــه
ً
انســان فطرتــا گرایــش بــه پرســتش دارد ،همــواره درصــدد پرســتش خــدای یگانــه و توسـلجویی
بــوده و بــهواســطۀ زیــارت کــردن ،ایــن موضــوع مهــم را در وجــود خویــش پــرورش میدهــد .زیارت
بــهمثابــه امــری قدســی در جهانبینــی اســامی جایــگاه ویــژهای دارد و بــرای انســان دینــدار در
هــر عصــری برخــی از زمانهــا و مکانهــا متفــاوت و متمایــز اســت .زیــارت کنــش معطــوف بــه
ارزش و دســت یافتــن بــه رســتگاری و تقــرب بــه خداونــد بــه میانجــی دیــدار از اشــخاص و اماکــن
متبرکــه اســت(محمدی و همــکاران.)102 :1396 ،
زیــارت ،تداعیکننــده زائرانــی اســت کــه بــهقصــد زیارتگاههــای مقــدس در سراســر دنیــا بــه
ســفرهای دور و دراز و دشــوار میرونــد و بــا انجــام مناســک خــاص دینــی بــه زیــارت آن مکانهــا
میپردازنــد .زیــارت در نــگاه عمومــی بــه معنــای تشــرف بــه حضــور شــخص یــا مکانــی مقــدس
همــراه بــا انجــام آداب و مناســک خــاص بــه دلیــل احتــرام و گرامیداشــت وی و توس ـلجویی بــه
اوســت .ایــن امــر در دیــن مبیــن اســام کنشــی باورمندانــه بــوده و از جایــگاه ویــژهای برخــوردار
اســت« .زیــارت زنانــه» نــوع خاصــی از زیــارت اســت کــه توســط زائــران زن بــا ویژگیهــا ،نیازهــا و
روشهــای زنانــه صــورت میگیــرد و اگرچــه در طــول قــرون متمــادی وجــود داشــته ولــی گویــا در
دنیــای مــدرن ،شــاخصتر و پررنگتــر شــده اســت.
از وجــوه مشــترک فــرق و مذاهــب اســامی بهخصــوص شــیعیان ،وجــود مقابــر و مشــاهد متبرکه
امامــزادگان و زیــارت ایشــان در جایجــای جهــان اســام اســت .بنــا بــر نــص کتــب تراجــم و رجال
اهــل ســنت در احــواالت بــزرگان حدیـث ،اهتمــام بــه توســل و زیــارت مشــاهد در طــول تاریــخ رایج
و متــداول بــوده اســت و مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی ،بــه اســتناد آیــات و احادیــث و روایــات
متعــدد بــر مشــروعیت امر زیــارت اتفــاقنظــر دارند(منتظرالقائــم)14 :1393 ،
زنــان و مــردان در زیــارت قبــور عزیــزان خــود و صالحــان و اولیــای الهــی حکــم یکســان دارنــد؛
زیــرا احــکام اســام دربــارۀ زن و مــرد یکســان اســت ،مگــر جایــی کــه دلیلــی بــر اختصــاص وجــود
داشــته باشــد .در معتبرتریــن ســند مکتــوب مســلمانان یعنــی قــرآن ،آیاتــی مربــوط بــه زیــارت
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پیامبــر nدر حیــات و ممــات ایشــان وجــود دارد کــه شــیعیان مضمــون ایــن آیــات را دربــارۀ
دیگــر معصومــان و اولیــای الهــی نیــز از ایــن حیــث کــه آنــان همگــی نــور واحدنــد ،قابلتعمیــم
میداننــد .در آیــات دیگــری بــه تعظیــم شــعائر الهــی اشــاره شــده اســت و فقهــای معاصــر زیــارت
قبــور مؤمنــان را جــزو تعظیــم شــعائر محســوب میکننــد .در چنیــن آیاتــی خداونــد زنــان و مــردان
را بــا هــم مــورد خطــاب قــرار داده و جــواز زیــارت قبــور برایشــان یکســان آورده شــده اســت .روایاتی
همچــون نحــوۀ بــه زیــارت قبــور رفتــن عایشــه ،آمــوزش آن توســط پیامبــر nیــا روایــات مبتنی بر
بــه زیــارت رفتــن حضــرت زهــرا  hبــر ســر قبــور حمــزه سیدالشــهدا و شــهدای احــد ،گونـهای از
داللتهــای شــرعی بــر امــر جــواز و یــا اســتحباب ایــن نــوع زیــارت اســت و اگــر برخــی مذاهــب
ً
اســامی تلویحــا بــه کراهــت ایــن موضــوع فتــوا دادهانــد ،نــه در خصــوص زیــارت زنــان اســت بلکه
بــه دلیــل احتمــال مفاســد و مراتبــی اســت کــه امــکان دارد بــر بیــرون رفتــن زنــان از خانــه مترتــب
گردد(موســوی مقــدم.)102-101 :1396 ،
ریش ـههای تاریخــی زیــارت ،مبیــن آن اســت کــه زیــارت قبــور بــرای زنــان از ابداعــات شــیعه
نیســت ،بلکــه ایــن مســئله در ســنتهای مردمــی ریشــه دارد و از همــان روزهــای نخســت و
ســدههای پیشــین ،زنــان مســلمان بــه زیــارت قبــور میرفتــه و آنهــا را اکــرام میکردهاند(همــان:
.)117
نظــر بــه اینکــه زنــان ،نیمــی از جامعــۀ انســانی را تشــکیل میدهنــد و محــور خانــواده محســوب
میشــوند ،بایــد از نظــر جســمی و روحــی از نشــاط و ســامت الزم برخــوردار باشــند؛ چــرا کــه
ایشــان را در انجــام وظایــف خویــش کــه مهمتریــن آن وظیفــۀ مــادری و تعلیــم و تربیــت فرزنــدان
اســت ،یــاری میکنــد و باعــث پــرورش نســلی ســالم و کارآمــد در جامعــه میشــود.
بررســی انسانشــناختی پدیــدۀ «زیــارت زنانــه» در واقــع شــرح کنــش زیارتــی بیــن بانــوان اســت
کــه بــهصــورت انفــرادی یــا جمعــی انجــام میگیــرد و گســترۀ آن از زیــارت پیامبــران و امامــان و
اولیــای الهــی در مکانهــای دوردســت تــا زیــارت قبــور امــوات و همچنیــن امامــزادگان در شــهر و
دیــار خویــش را شــامل میشــود .نمون ـ ۀ ایــن بقــاع متبرکــه ،امامــزاده محسنبنموس ـیبنجعفر
 gاســت کــه از قدیــم و ســدههای پیشــین بــا عنــوان «امامــزاده غریــب» مــورد زیــارت اهالــی
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

12
اصفهــان بــوده و بــه خاطــر انتســاب بــه امــام رضــا  gمــورد توجــه عــام و خاص قــرار گرفته اســت.
بدیــن ترتیــب اگرچــه حکــم فقهــی زیــارت کــردن دربــارۀ زنــان و مــردان یکســان اســت؛ امــا بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن پدیــده نوعــی کنــش و رفتــار اجتماعــی محســوب میشــود کــه بیــن زنــان
ویژگیهــا ،کارکردهــا ،آثــار و پیامدهــا یــا حتــی انگیزههــای متفاوتــی دارد؛ از دیگــر ســو زنــان بــه
دلیــل فرصــت و فراغــت بیشــتر بــه ایــن امــر اهتمــام بیشــتری مینماینــد و زیــارت قبــور صالحــان
و اولیــای الهــی همــواره مــورد توجــه و عنایــت ویــژه ایشــان بــوده اســت .در ایــن مقاله ســعی شــده
بــا نگاهــی انسانشناســانه بــه تمــام ابعــاد پیــدا و پنهــان ایــن پدیــدۀ اجتماعــی پرداختــه شــود.

روش تحقیق
رویکــرد پژوهشــی در ایــن مقالــه ،پدیدارشــناختی اســت .پدیدارشناســی از نظــر لغــوی عبــارت
اســت از مطالعــۀ پدیدههــا از هــر نــوع و توصیــف آنهــا بــا در نظــر گرفتــن نحــوۀ بــروز و تجلــی
آنهــا ،قبــل از هرگونــه ارزشگــذاری ،تأویــل یــا قضاوت ارزشــی .پدیدارشناســی گســترۀ معنایی
ـوع معیــن از طریــق شــعور
وســیعی دارد بــه طوریکــه در ســطوح نــازل بــه توصیــف صـ ِ
ـرف موضـ ِ

بیواســطه 1اطــاق میشــود؛ امــا در ســطوح فراتــر تــاش میکنــد از ظواهــر عبــور کنــد و
ً
بــه باطــن دســت یابد(فرامــرز قراملکــی .)338 :1396 ،پدیدارشناســی اساســا مطالعــه «تجربــۀ
زیســته» یــا «جهــان زندگــی» اســت و میکوشــد معانــی آن را آنچنانکــه در زندگــی روزمــره
زیســته میشــود ،آشــکار ســازد .در نتیجــه ،در ایــن روش ،هــدف اصلــی از انجــام یــک توصیــف
جامــع از پدیــدۀ تجربــهشــده ،دســتیابی بــه درک ســاختار ذاتــی آن اســت و ارائــه یــک مفهــوم
تفســیری از درک پدیــده ،بیــش از توصیــف آن مــد نظــر اســت(امامی ســیگارودی و همــکاران،
57 :1391ـ .)58
بنابرایــن ،الزم اســت محقــق بــرای رســیدن بــه مقصــود ،از تکنیکهــای مشــاهدۀ مشــارکتی،
مصاحبــه ،شجرهشناســی و بررســی اســناد و مــدارک ،کشــف باورداشــتها و برداشــتهای
1. direct awareness

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی پدیدارشناختی زیارت زنانه (خانمحمدی و همکار)

13

محلــی (رهیافــت ِامیک )1و دیــدگاه محقق (رهیافــت ِاتیک )2بهــره بگیرد(کتــاک.)686 :1386 ،
ن تــا شــهریور ســال  1397یعنــی حــدود شــش مــاه در
ازای ـنرو در ایــن پژوهــش کــه از فروردی ـ 

نشــانگاه امامــزاده محسنبنموس ـیبنجعفر  gصــورت پذیرفــت از فنــون زیــر اســتفاده شــد:
 .1مشــاهدۀ مشــارکتی :نگارنــدگان بــا حضــور مســتمر در نشــانگاه ،در طــول مــدت شــش مــاه،
تمامــی عناصــر و مؤلفههــا ،فضــای فیزیکــی ،مناســک و مراســم را بررســی کردنــد و بـ ه طــور کلــی
مشــاهدۀ کامــل پدیــده را از منظرهــای مختلــف ،چــه بـ ه صــورت آشــکار و چــه پنهــان ،مــورد توجه
قــرار دادنــد تــا اطالعــات دقیقتــری از دل آن پدیــد آیــد .در فراینــد ایــن مشــاهدات ،اســتفاده
از عکــس ،فیلمبــرداری ،همچنیــن مشــارکت در انجــام مراســم و همــکاری بــا خادمــان نشــانگاه،
نتایــج بهتــری را نصیــب محقــق کــرد.
 .2مصاحبــۀ همدالنــه :مصاحبــه بــا  35نفــر کنشــگر در زمانهــای مختلــف اعــم از زمانهــای
عــادی و زمانهایــی کــه مراســم خاصــی در نشــانگاه صــورت میگرفــت ،انجــام شــد تــا تأثیــر ایــن
موقعیتهــا خنثــی شــود .مصاحبههــا از نــوع نیمــه ســاختیافته انجــام شــد؛ یعنــی ،محــور
ســؤاالت مشــخص و معیــن بــود امــا لحــن ســؤاالت بــهمقتضــای مصاحبهشــوندهها تغییــر پیــدا
ً
میکــرد .معمــوال ســؤاالت از آســان بــه مشــکل پیــش میرفــت و زمانــی کــه بــه ســمت تکــراری
بــودن میرســید ،بــه ســمت ســؤاالت جدیدتــری مرتبــط بــا موضــوع تغییــر مییافــت .بــرای فهــم
ی کــه تمامــی مضامیــن از دل آن اســتخراج
دقیقتــر همــۀ مصاحبههــا پیادهســازی شــد ،بـ ه طــور 
و از بیــن همــۀ آنهــا حــدود  50مضمــون انتخــاب شــد و از تجمیــع آنهــا  14گــزار ه اصلــی یــا
فراگیــر مــورد اســتناد واقــع گردید(عابــدی جعفــری و همــکاران.)159 :1390 ،
 .3شجرهشناســی و بررســی اســناد :پدیــدۀ «زیــارت زنانــه» چــون در نشــانگاه زیارتــی خــاص
مــورد مطالعــه قــرار میگرفــت ،نیــاز بــود بــرای بررســی دقیــق و شــناخت ابعــاد گوناگــون مســئله،
اســناد و شــجرۀ نشــانگاه تحقیــق و مــدارک تاریخــی خــود پدیــده بهدقــت بررســی شــود .بنابراین،
ک ســو بــا ورود بــه مــکان و گرفتــن فیلــم و عکــس و پرســیدن اطالعــات از متولیــان
نگارنــدگان از یـ 
و خادمــان در بــاب مســئله ،ســعی در جمـعآوری اســناد شــفاهی کردنــد؛ از دیگــر ســو بــا بررســی
1. emic Approach
2. etic Approach
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کتــب و مقــاالت و ســایتهای مرتبــط ،اســناد مکتــوب را نیــز بررســی و مطالعــه کردنــد.
در یــک جمعبنــدی میتــوان گفــت در رویکــرد پدیدارشــناختی ،محقــق بــا عبــور از الیههــای
عینــی و پیــدا بــه الیههــای عمیــق و ناپیــدا تــاش میکنــد بــه اذهــان کنشــگران دسترســی یابــد
و رفتارشــان را تجزیـ ه و تحلیــل کنــد .بــرای رســیدن بــه هــدف مذکــور ،ســؤاالت ابتدایی کــه درباره
ن قــرار اســت:
پدیــدۀ «زیــارت بانــوان» بــه ذهــن محقــق متبــادر میشــود ،از ایـ 
ـ آیــا پدیــدهای بـ ه عنــوان «زیــارت زنانــه» موضوعیــت خاصــی دارد یــا ایــن موضــوع نیــز هماننــد
همـ ۀ زیارتهایــی اســت کــه همــگان اعــم از مــرد و زن انجــام میدهنــد؟ برفــرض وجــود زیارتــی
خــاص بــا عنــوان «زیــارت زنانــه» یــا «زیــارت بانــوان» آیــا آداب و مناســک خاصــی بــرای آن وجــود
دارد؟ آداب زیارتــی بانــوان (نحــو ۀ انجــام مناســک) ایشــان ،خاصــه در مــکان مــد نظــر چگونــه
اتفــاق میافتــد؟ چــه مراســمی در ایــن مــکان انجــام میشــود و نحــوۀ حضــور کنشــگران بانــو
در آن چگونــه اســت؟ امــر زیــارت کــردن چــه تأثیراتــی بــر ایشــان میگــذارد؟ الیههــای نهفتــه
و پنهــان ایــن عمــل بــر زنــان چگونــه اســت؟ بیــن زیــارت ایــن امامــزاده و بانــوان چــه رابط ـهای
میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟
4ـ رهیافــت ِامیــک و ِاتیــک :در پاســخ بــه پرسـشهای فــوق ،از دو ســطح توصیــف یــا بــه قولــی

رهیافــت «امیــک» و ســطح تحلیــل یــا رهیافــت «اتیــک» میتــوان اســتفاده کــرد .در ســطح
توصیــف بــا رعایــت اصــل فراغــت ارزشــی ( )value freeبــه کشــف باورداشـتها و آنچــه کنشــگران
بــه زبــان مــی آورنــد ،پرداختــه میشــود و در ســطح تحلیــل ،محقــق برحســب تــوان علم ـیاش
بــا معنــاکاوی رفتارهــا و کنشهــا از ســطح بــه عمــق حرکــت و معانــی ناپیــدا را کشــف و ثبــت
میکند(اســمیت.)176 :1394 ،

تعریف مفاهیم
ایــن پژوهــش حــاوی ســه مفهــوم همبســته «زیــارت زنانــه»« ،امامــزاده» و «محس ـنبنجعفر»
اســت کــه بــه توضیــح مختصــر آنهــا میپردازیــم.
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 .1زیارت زنانه
از نظــر جامعهشناســی دیــن ،زیــارت دربردارنــده شــیوههای ارتبــاط نمادیــن انســانها از طریــق
زبــان گفتــاری ،نوشــتاری و جســمانی اســت کــه میــراث فرهنگــی را محافظــت و ادب عامیانــه را
ً
آشــکار میکند(کوئــن .)57 :1395 ،واژ ۀ «زیــارت» معمــوال تداعیکننــده زائرانــی اســت کــه
بــه مقصــد زیارتگاههــای مقــدس در سراســر دنیــا بــه ســفرهای دور و دراز و دشــوار میرفتنــد.
دقــت در کلمــه التیــن ،Pilgrimageنشــان مــی دهــد کــه بــه معنــای «بـ ه جــای دور رفتــن» اســت
کــه ب ـ ه طــور ضمنــی ،معنــای ســفر بــهجــای مقــدس بــرای انجــام فرایــض دینــی در آن نهفتــه
اســت(تیموتی و الســن.)43 :1392 ،
در مکتــب تشــیع یکــی از راههــای تقــرب بــه خداونــد و تعالــی روح و ارتقــای نفــس بــه مــدارج
عالــی ،زیــارت مشــاهد مشــرفه و آرامــگاه پیشــوایان دیــن اســت کــه بــه مقــام والیــت الهــی نائــل
شــدهاند و اربــاب فضــل و کمــال در طــی روایــات و احادیــث نورانــی در مجموعههــای مســتقلی
چــون «کامــلالزیــارات» آن احادیــث را فراهــم کردهاند(عابــدی.)9 :1376 ،
دربــار ۀ معنــای زیــارت ،ســخن بســیار گفتــه شــده اســت؛ از جملــه در زبــان عربــی ،مرحــوم
َ
َ َ
العــرف َقصـ ُـد َ
الزیــارة فــی ُ
ن بــاره میگویــدّ « :
المـ ُـزور ِاکرامــا لــه َو تعظیمــا لــه َو
طریحــی در ای ـ 
ِ
ِ
ِاستیناســا ِبـ ِـه»؛ معنــای زیــارت در عــرف (در غیــر معنــای لغــوی آن) عبــارت اســت از آهنــگ مــزور
کــردن بــرای گرامیداشــت و بزرگداشــت او و بــرای انــس یافتــن بــه او(مجیــری.)48 :1388 ،
ســید محســن امیــن در «کش ـفاالرتیاب» میگویــد :همچنــان کــه یــک فــرد کــه مثــل دیگ ـران
اســت و بــا مبعــوث شــدن بــه رســالت ،واجباالطاعــه میشــود و موقعیــت ویــژهای پیــدا میکنــد،
یــک قطعــه زمیــن هــم در اصــل ،بــا زمیــن دیگــر تفاوتــی نــدارد امــا وقتــی در آن پیامبــر یــا ولــی خدا
دفــن میشــود ،بــهواســطه آن شـرافت ،فضیلــت و برکتــی پیــدا میکنــد کــه از قبــل نداشــته اســت؛
از ایــنرو احترامــش الزم و اهانتــش حـرام اســت .از جملــه احترامــات بــه وی ،آهنگ زیــارت آن کردن
و بنــای قبــه و ضریــح در آن اســت(طالبی و بـراق .)79 :1394 ،در برخــی از آیــات قرآن کریم ،تعظیم
شــعائر الهــی مــورد تاکید قـرار گرفتــه (مائــده2 ،؛ الحــج32 ،؛ البقــره )158 ،و فقهای معاصــر زیارت
قبــور مؤمنــان و صالحــان را جــزو تعظیــم شــعائر محســوب میکنند.
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در برخــی آیــات قــرآن ماننــد آیـ ه  ،69ســوره آلعمــران ،خداونــد زنــان و مــردان را بــا هــم مــورد
خطــاب قــرار داده و جــواز زیــارت قبــور بــرای زن و مــرد یکســان آمــده اســت .چـ ه بســا اگــر زیــارت
فقــط شــامل مــردان بــود بــه آن اشــاره میشــد؛ امــا برعکــس گزارشهایــی از ســیر ۀ پیامبــر n
در برخــورد بــا زیــارت رفتــن زنــان وجــود دارد .گــزارش شــده کــه حضرت فاطمــه  hدختــر پیامبر،
قبــر عمویــش حمــز ه سیدالشــهدا را جمعههــا زیــارت میکــرد ،ســپس نمــاز میخوانــد و بــر ســر
مــزارش گریــه میکــرد .علمــای اهــل تســنن و بــزرگان شــیعه بــرای جــواز زیــارت رفتــن زنــان بــه
ایــن حدیــث اســتدالل کردهانــد .در گــزارش دیگــری آمــده اســت کــه پیامبــر اکــرم  nچگونگــی
زیــارت کــردن قبــور را بــه همســرش عایشــه تعلیــم داده اســت .ایــن گــزارش داللــت آشــکار بــر
جــواز زیــارت قبــور توســط زنــان دارد(موســوی مقــدم102 :1396 ،ـ .)108
در جمعبنــدی ایــن بخــش میتــوان از اطــاق بعضــی آیــات ،ســیرۀ عایشــه همســر پیامبــر n
و حضــرت زهــرا  hدختــر پیامبــر  nچنیــن نتیجــه گرفــت کــه از زیــارت زنانــه ،چــه در حیــات
پیامبــر و چــه بعــد از رحلــت ایشــان از ســوی امامــان و ســایر صحابــه ،منعــی وارد نشــده اســت.
 .2امامزاده
از همــان قــرون اولیــه و نخســتین اســامی ،پراکندگــی و توزیــع وســیع جغرافیایی اماکــن متبرکه
شــیعه ،بــهویــژه مشــاهد خانــدان پیامبــر  nاز شــرق تــا غــرب قلمــرو اســامی ،توســعۀ فرهنــگ
شــیعی و ارادت بــه اهــلبیــت ســنگ بنــای تشــیع در تمامــی فــرق آن بــوده اســت .مظلومیــت
علویــان در برابــر ظلــم حــکام امــوی و عباســی دیگــر دلیــل نفــوذ آنــان در میــان مــردم و توســعه
تشــیع بــود .امامــزادگان بیشــترین پراکندگــی و توزیــع را در جغرافیــای تاریخــی و دینــی جهــان
اســام و تشــیع و ب ـ ه ویــژه ایــران دارند(منتظرالقائــم.)15 :1393 ،
ن و مــورد توجــه و زیارتــگاه اهالــی
علویــان بــزرگ قدیــم کــه در بــاد ایــران پراکنــده و مدفــو 
محلــی شــدهاند ،در هــر شــهری و دیــاری بــه نامــی و لقبــی معروفانــد .در اصفهــان و
ری و بعضــی شــهرهای دیگــر بــه قبــور آنهــا «امامــزاده»« ،شــاهزاده»« ،میــر» یــا «شــاه»
میگوینــد .ماننــد امامــزاده اســماعیل ،شــاهزاده ابراهیــم ،میرحمــزه ،شــاه چــراغ و  ...حــدود
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 60 ،50امامــزاده کــه همگــی در اصفهــان و قــری و قصباتــش معــروف و هرکــدام کــمو زیــاد
دارای قبــه و بــارگاه و دمو دســتگاهاند .نظــر بــه اینکــه امــام موســی کاظــم  gکثیــراالوالد
بودهانــد ،اکثــر امامزادههــای ایــران را عمــوم مــردم از اوالد آن حضــرت میدانند(همایــی،
.)25 – 22 :1390
امــا در خصــوص صحــت امامزادگــی ،امامــزاد ه واجــبالتعظیــم حقیقــی کســی اســت کــه عالوه
ً
بــر صحــت نســبتش ،شــخصا بزرگــوار و انتســاب قبــر هــم بــه او از روی موازیــن تاریــخ و انســاب
محقــق باشــد؛ امــا اینکــه بــرای تعییــن امامزادگــی چــه خصوصیاتــی در نظــر عامــه منــاط اعتبــار
بــوده و بــه چــه ســبب هــر ســیدی را هــر چنــد بزرگتریــن عالــم زاهــد دینــدار صحیــح النســب
ب التعظیــم
عصــر خــود باشــد بــهعنــوان امامــزاده نشــناخته و قبــه و بارگاهــش را امامــزاد ه واج ـ 
نســاختهاند ،نمیتــوان بــرای افعــال و عقایــد عامــه میــزان و مالکــی منظــم و ثابــت بــه دســت داد
ً
امــا در اینکــه بایــد امامــزاده حتمــا ســید علــوی از اوالد و اعقــاب یکــی از ائمــه طاهرین باشــد جای
تردیــد نیســت و علیالقاعــده هــر قــدر وســایط نســب تــا امــام کمتــر باشــد بــه تشــخص امامزادگی
نزدیکتــر میشــود(همان.)27 :
.3محسنبنموسیبنجعفرg
بــا جسـتوجو در منابــع و اســناد تاریخــی دربــار ۀ ایــن امامــزاده ،نســب وی در کتابــی بــا عنــوان
«الباقیــات الصالحــات خیــر لکــم» کــه توســط ادارۀ کل اوقــاف منطقــۀ اســتان اصفهــان چــاپ
شــده ،آمــده اســت« :امامــزاده محســن علیهالســام» مشــهور بــه «امامــزاده غریــب» در قریــه
مارنــان مــورد توجــه اهالــی محــل و ســایر بــرادران دینــی اســت کــه در کتــب منتخبالتواریــخ و
بحراالنســاب و دیگــر کتابهایــی کــه ذکــر اوالد و احفــاد امــام همــام بابالحوائــج موسـیبنجعفر
«صلواتاللهعلیــه» نوشــته شــده نــام ایــن امامــزاده ثبــت و ضبــط گردیــده است»(نشــریه اوقــاف،
.)88 :1346
جاللالدین همایی شــیرازی در کتاب تاریخ اصفهان :سلســله ســادات ،مشــجرات و مســطحات
انســاب و نســب امامزادههــای اصفهــان ،دربــارۀ امامــزاد ه مذکــور ،بــا عنــوان مــورد بیستوشــش،
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آورده اســت« :از امامــزادگان فعلــی و مشــهور اصفهــان ،بــه امامــزاده غریــب ،نزدیــک شــاهزاده
محمــد ،در مارنــان جنــب جلفــای ارامنــه اصفهــان ،میتــوان اشــاره نمود»(همایــی.)96 :1390 ،
پایــگاه جامــع امامــزادگان و بقــاع متبرکــه ایـران اســامی متعلــق بــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریه
ن بــاره آورده اســت« :نســب ایــن امامــزاده بزرگــوار بــه امــام موســی کاظــم علیهالســام
نیــز در ای ـ 
میرســد» .در یادداشـتهای نویســندۀ متتبــع ،ســید مصلــح الدین مهــدوی راجع بــه ایــن امامزاده
آمــده اســت :در قریــه مارنــان اصفهــان از بلــوک اصفهــان مقبرهای اســت معروف بــه امامــزاده غریب
کــه روی ســنگ لــوح آن نوشــته شــده :جنــاب محســن بــن موســی بــن جعفــر .g
بــا توجــه بــه تابلویــی کــه بــرای اطــاع زائــران در حــرم موجــود اســت و بــه گفت ـ ۀ متولیــان
و خادمــان حــرم صحیــح اســت ،نوشــته شــده :بــا پیگیــری ریاســت محتــرم هیئــت امنــای
آســتان در  16ســال گذشــته از مراکــز علمــی و اســناد بینالمللــی در داخــل و خــارج کشــور،
باالخــره بــه لطــف خــدا در مرکــز اســناد و مــدارک شــیعه دهلینــو در هندوســتان در طــول
ســالهای  2008تــا  2009میــادی بــر روی دو شــجرهنامه از اهــل تســنن و اســناد تاریخــی
آن مشــخص گردیــد کــه امامــزاده محســن  gپســر بالفصــل امــام موســی کاظــم  gو بــرادر
بزرگــوار آقــا علــی بــن موسـیالرضا  gو حضــرت معصومــه  hاســت .ایشــان در ســال 208
هجــری قمــری در زمــان امــام جــواد  gاز مدینــه و بــه روایتــی از ســامرا بــه ایــن مــکان آمــده
و بــه امــر کشــاورزی پرداختهانــد کــه متأســفانه بعــد از شناســایی بــه دســت عمــال مأمــون
عباســی بــه شــهادت رســیدهاند .بنــای اولیــه ایــن بقعــه در زمــان ســلجوقیان ســاخته شــده
و در زمــان صفویــه چندیــن اتــاق دیگــر بــه ایــن مــکان مقــدس افــزوده و در زمــان قاجاریــه
و حکومــت ناصرالدینشــاه بــه وســعت آن اضافــه شــد .درخــور ذکــر اســت در ســال 1370
بــه دلیــل فرســودگی ســاختمان و آســیبهای جــدی بنــا ب ـه طــور کلــی تخریــب و بازســازی
و نمــای فعلــی شــکل گرفــت و اصــل اســناد و شــجرهنامه در مرکــز قاضــی شــهید نوراللــه
هنــد نگهــداری میگــردد و دو رونوشــت از آن بــرای بازدیــد زائــران در معــرض دیــد قــرار دارد.
عکــس رونوشــت از شــجرهنامه امامــزاده کــه در خــود آســتان روی بنــر چــاپ شــده اســت.
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امــا بیــن کتــب متأخــری کــه دربــارۀ ایــن
امامــزاده و نســب و شــجرۀ ایشــان بــه رشــتۀ
تحریــر درآمــده ،کتابــی اســت بــا عنــوان
«امامــزادگان ایــران را بهتــر بشناســیم :امامزاده
محسنبنموسـیبنجعفر( gامامـزادهغریب)»
نوشــتۀ عبدالحســین ســیفاللهی کــه ایشــان
خــود از متولیــان و خادمــان بنــام و قدیمــی
امامــزاده و از بانیــان اصلــی ساختوســاز و
توســع ه بنــای فعلــی و عضــو اصلــی هیئــت
امنــای بــارگاه بعــد از انقــاب اســامی ایــران
هســتند .ایشــان بــه گفتـ ۀ خادمــان و متولیــان
فعلــی بــه ســبب خدمــت و ارادت طوالنــی و خالصانــه بــه ایــن امامــزاده بــا پیگیریهــای مجدانــه
شــجرهنامه معتبــری از امامــزاده را در مرکــز قاضــی شــهید نوراللــه هندوســتان کشــف و رونوشــتی از
آن را بـرای خــود بــارگاه میآورنــد و البتــه کتــاب خویــش را قبــل از تهیــه ایــن ســند بــه رشــت ۀ تحریــر
درآورده اســت .او در کتــاب خویــش عــاوه بــر ذکــر شــجرهنامه ایــن امامــزاده و نحــو ۀ زندگــی و
شــهادت ایشــان ،بــه توضیــح بنــا و بقعـ ه ایشــان نیــز میپردازد(ســیفاللهی103 :1379 ،ـ .)108
نگارنــدگان وقتــی نســب ایــن امامــزاده و ســؤاالت مربــوط بــه بنــا و بــارگاه امامــزاده را از متولیــان
و جمعــی از کهنســاالن و خادمــان ایــن بقعــه پرســیدند ،همگــی بــه همیــن مســتنداتی کــه در
ً
بــاال بیــان شــد اشــاره میکردنــد و ضمــن تأییــد ایــن مطالــب میگفتنــد« :ایــن امامــزاده قبــا
بــه شــازده غریــب معــروف بــود و کســی زیــاد اینجــا نمیآمــد ،آقــا زیــاد زائــر نداشــت و غریــب بــود،
چندیــن بــار هــم بنــای امامــزاده را بــا چــوب و آجــر و بعدهــا آجــر و آهــن ســاختند ولــی ناجــور
بــود .بعدهــا آمدنــد و آن را بــه شــکل کنونــی بازســازی کردنــد و توســعه دادنــد و البتــه ایشــان پســر
موسـیبنجعفر  gو بــرادر امــام رضــا  gهســتند و خیلــی مجربانــد و آالن آقــا خیلــی زائــر
دارنــد ،از دور و نزدیــک بــرای زیارتشــان میآیند»(مصاحبــه شــفاهی بــا جمعــی از کهنســاالن و
خادمــان قدیمــی امــامزاده محســن  ،gتابســتان .)1397
سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

20
گزارش توصیفی
ً
بقعــۀ امامــزاده محسنبنموســیبنجعفر  gدر اول خیابــان رودکــی اصفهــان ،تقریبــا
منتهیالیــه خیابــان وحیــد کــه قدیمترهــا بــه قری ـ ه مارنــان و محلــه صحــرا روغــن معــروف بــوده
اســت ،قــرار دارد .کنــار ایــن بقعــه یــک «مــادی /نهــر آب» وجــود دارد بــه نــام «مــادی مارنــان» کــه
آب زاینــدهرود را بــه زمینهــا و باغــات صحــرای مارنــان و ســیچان و صحــرا روغــن قدیم میرســانده
ولــی متأســفانه آن نهــر و جــوی آب و بــه قــول اصفهانیهــا مــادی بــهمــرور زمــان پــر شــد و امــروز
خیابــان رودکــی بــر روی آن مــادی ســاخته شــده اســت (ســیفاللهی.)103 :1379 ،
ســاختمان قدیمــی امامــزاده عبــارت بــود از یــک گنبــد خانــه عــرق چینــی و دو چشــمه در دو
ً
طــرف گنبــد و بــا طــول  18متــر و عــرض  8متــر کــه بــا ورودی هشــتی کال دارای  165متــر زیربنــا
بــوده اســت و البتــه ایــن بقعــه بــا چهاردیــواری و تاکســتان و باغهای کنــار بیــش از  1800مترمربع
بــوده اســت .امامــزاده از ســال  1338تــا بــه امــروز دو بــار تجدیــد بنــا شــد ،چون نامناســب ســاخته
شــده بــود .ســاختمان فعلــی در قســمت جنوبــی ،ســاختمان ســهطبقهای بــرای آشــپزخانه و
آبدارخانــه و انبــار و زیرزمیــن بــوده و همکــف و شبســتان زنانــه و کتابخانــه و در طــرف غــرب اتــاق
خــادم و انبــار اجنــاس و دفتــر و در طــرف شــمال گنبــد خانــه و ضریــح اصلــی و رواقهــای زنانــه و
مردانــه و ورودی شــمالی طراحــی گردیــده اســت(همان.)114 :
در امامــزاده کــه بــا حوضــی پــر آب خودنمایــی میکنــد ،وارد
پــس از عبــور از حیــاط جلــوی ِ

در بانــوان (ســمت
در آقایــان (ســمت راســت) از ِ
آســتان مقــدس میشــویم .همیــن ابتــدای ورودِ ،
چــپ) از هــم جــدا میگــردد .در بــدو ورود نــگاه مــردم (چــه زن و چــه مــرد) بــه اذن دخــول

امامــزاده کــه بــا کاش ـیکاری بــه دیــوار قــرار گرفتــه اســت ،مأنــوس گشــته و ناخــودآگاه افــراد را
در ورودی آقایــان ســورۀ کوثــر
بــه ایســتادن و تأنــی و خوانــدن اذن دخــول وا مـیدارد .بــاالی ســر ِ
در ورودی خواهــران ســورۀ اخــاص بـ ه صــورت کاشــیکاری قــرار دارد و بیــن ایــن دو،
و بــاالی ســر ِ
یــک کاشـیکاری مســتطیل شــکل کوچکــی بــا ایــن مضمــون دیــده میشــود« :امامزاده محســن

علیهالســام عمــل مهنــدس عبدالحســین ســیفالهی و هیئتامنــا بــه تاریــخ  1415هجــری
قمــری».
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از ایــنپــس بــا زوار زن امامــزاده همــراه میشــویم .پــس از ورود بــه قســمت خواهــران ،پارچـهای
بــزرگ کــه تصویــر یــک بانــوی محجبــه بــا آیـهای از ســورۀ نــور روی آن نوشــته شــده ،از در اصلــی
آویــزان اســت .بــا گــذر از راهرویــی کوتــاه بــه ضریــح زیبــا و منــور امامــزاده میرســیم .اکثــر بانــوان
قبــل از رســیدن بــه ضریــح ،زیارتنامـهای را کــه داخــل یــک قــاب در راهــروی منتهــی بــه ضریــح
نصــب شــده اســت ،میخواننــد و کســانی کــه ســواد ندارنــد بــه احتــرام دســت بــه روی ســینه
گذاشــته و کمــی میایســتند .ضریــح امامــزاده در وســط صحــن اصلــی قــرار گرفتــه اســت و
قســمت اعظــم آن در قســمت بانــوان قــرار دارد.
داخــل ضریــح ،قبــه مطهــر امامــزاده در گوشـهای آرمیــده و بر فــراز مقبره ،ســازهای تابــوت مانند
یــا مکعبــی شــکل و مرمریــن نظــر هــر بیننــدهای را بــه خــود جلــب میکنــد .روی مقبــره ،قرآنــی
مفتــوح بــه همــراه گلدانهــای قدیمــی پــر از گل و چندیــن شــمعدان قدیمــی زیبــا وجــود دارد.
دو فــرش دس ـتباف کوچــک قدیمــی کــف ضریــح و کاس ـهای پای ـهدار و مرمریــن هــر دو تمامــی
نــذورات مالــی زائــران را در خــود جــای دادهانــد و همـ ه اینهــا از طریــق محفظههــای مشــبک یــا
همــان ضریــح بــا شیش ـههای مــات کــه در قســمت بــاال بــاز هســتند ،احاطــه میگــردد .بیشــتر
از همــه ســکوت و فضــای زیبــا و دلنشــین امامــزاده کــه بــا نقاش ـیهای معــرق ،کاش ـیکاری،
گچبریهــا ،خطاطــی و آیین ـهکاری هــر چهــار طــرف امامــزاده بهصــورت مقرنــس بنــدی قــرار
دارد ،زینــت و جــای خاصــی بــه محیــط آنجــا بخشــیده اســت .در بــاالی چهــار طــرف دیوارهــای
صحــن اصلــی ،حجرههــای کوچکــی وجــود دارد کــه گلدانهــای قدیمــی اهدایــی از طــرف زوار
از روزگاران قدیــم داخــل آنجــا گنجانــده شــده اســت .زائــران نیــز از صبــح زود یکییکــی بــرای
زیــارت وارد امامــزاده میشــوند و پــس از ســام و زیــارت ایشــان در گوشـهای نشســته ،زیارتنامــه
میخواننــد.
خانمــی  55ســاله از شــهر ابریشــم کــه بــه گفتــۀ خــود هفت ـهای یکبــار بــه امامــزاده میآیــد،
چنیــن گفــت« :مــن راهــم خیلــی دوره ،امــا شــاید در طــی یــک هفتــه دوبــار میآیــم و گاهــی
یکبــار و اگــر یــک هفتــه بشــود و نیایــم انــگار یکچیــزی گــم کــردهام ،قربانــش بــرم خیلــی
مجربــه و مــن اینقــدر بــاور دارم»(ســاعت  10صبــح .)97/5/9
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ً
خــادم قدیمــی امامــزاده هــم دربــارۀ زیــارت بانــوان چنیــن گفــت« :ایــن امامــزاده اتفاقــا کارش
درســت اســت ،ارمنــی هــم شــفا داده ،ارمنــی را بــا تابــوت آوردنــد اینجــا ،اونــی کــه خودم با چشــم
خــودم دیــدم ،بلنــد شــد ،نشســت و بــه امامــزاده ســام داد .تــا ســه ،چهــار ،پنــج ســال پیــش هــم
برنــج و روغــن همــون م ـیآورد اینجــا .آدم اومــده ســرطان داشــته ،شــفا پیــدا کــرده .ارمنــی هــا
کــه بــه قــول خودمــان مســلمان نیســتند بیشــتر مــی آینــد و اعتقــاد دارنــد ،نــذر میکننــد .ولــی
ً
واقعــا اینجــا خیلــی مجــرب اســت ...خــب معلــوم اســت خانمهــا بیشــتر میآینــد امامــزاده ،یــک
وقــت میبینــی از صبــح میآینــد ،شــب میرونــد ،وقتشــون آزادتــره ،آقایــون میآینــد و نمــاز
میخواننــد و میرونــد» (مصاحبــه بــا خــادم  50ســاله امامــزاده کــه گویــا از بچگــی خــادم ایــن
امامــزاده بــوده اســت .ســاعت  8صبــح .)97/5/23
آقــای امیــری کــه روشــندل و نیمهبینــا بــوده و روضهخــوان و قرآنخــوان دایمــی امامــزاده اســت،
داســتان حضــور خــود در امامــزاده را اینگونــه میگویــد« :مــن خوابــی دیــدم و در عالــم خــواب بــه
مــن یــه پولــی دادنــد و گفتنــد بیــا اینجــا امامــزاده و روضــه بخوان(ســال  )74و از آن وقــت دســت
مــن اینجــا بنــد شــد .مــن ســال  44 ،43بچــه بــودم بــا اخــوی و خانــواده میآمدیــم ایــن امامــزاده.
میدانــم یــه قــاب کوچــک از شــجرهنامه ایشــون اون وقتهــا زده بودنــد بــه ایــوان اصلــی کــه
مــن یــادم میــاد . ...امامــزاده هــم  8 ،7ســاله بــود کــه بــهوســیله تبــر ،مظلومانــه شــهید میشــود.
اینهــا یــه گــروه زیــادی بودنــد وقتــی میآینــد ایــران کــه برونــد پیــش برادرشــان امــام رضــا،g
در اینجــا شناســایی میشــوند و شهیدشــون میکنند»(مصاحبــه بــا آقــای امیــری ،روضهخــوان
امامــزاده 97/5/17 ،مطابــق بــا  25ذیالقعــده ،روز دحــو االرض ،ســاعت .)17 :38
بــر اســاس مشــاهدهها و مصاحبههــای انجــا م یافتــه ،باورداش ـتها و رفتــار زنــان حــول محــور
زیــارت امامــزاده شــامل ایــن مــوارد میشــود:
ـ کنشــگران از راههــای دور و نزدیــک ،ســاعتهای طوالنــی و گاه کوتاه بــرای زیارت ایــن امامزاده
میآینــد و معتقدنــد :امامــزاده محســن فرزنــد موســیبنجعفر  ، gواجبالتعظیــم و بــرادر
امــام رضــا  gاســت ،امــا اکثــر زنــان زائــر دربــارۀ ســن ،نحــوۀ زندگــی ،یــا چگونگــی بــه شــهادت
رســیدن امامــزاده بیاطــاع هســتند .برخــی حتــی عنــوان و نســب ایشــان را نمیداننــد و جــزو
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،32زمستان 1399

بررسی پدیدارشناختی زیارت زنانه (خانمحمدی و همکار)

23

نــوادگان امــام معرفــی میکننــد ،امــا همچنــان متفقالقــول بــه وجــود یــک انســان بلندمرتبــه از
نســل امامــان گواهــی میدهنــد.
ـ اکثــر قریــب بــه اتفــاق زائــران معتقدنــد کــه امامــزاده بســیار عظیمالشــان بــوده و همــواره
حاجتهــای آنــان را بــرآورده میســازد .آنهــا ب ـ ه صــورت شــفاهی و بــه قــول اهالــی «دلــی» و
گاهــی بــهصــورت کتبــی بــا امامــزاده درد دل کــرده و خواســتهها و حاجتهــای خویــش را از او
ن بــاره خانمــی جــوان چنیــن میگفــت« :آدم از امامــزاده همــه حاجتــی
طلــب میکننــد .در ایـ 
میخواهــد ،حتــی اون حاجتهایــی کــه بــه هیچکــس حتــی بــه پــدر و مــادرش نمیشــود گفــت.
حرفهایــی رو کــه تــوی دلــش اســت میگویــد ،اینجــا بیشــتر زبــان دل بــاز میشــود»(خانم
جــوان  30ســاله ،97/4/14 ،ســاعت .)2:35
ـ بیشــتر بانــوان موقــع ورود ،آداب مرســوم زیــارت از قبیــل وضــو داشــتن ،ســام کــردن ،اذن
دخــول و زیارتنامــه خوانــدن ،نمــاز و قــرآن خوانــدن را رعایــت میکننــد و برخــی به دادن نــذورات
اعــم از انداختــن پــول داخــل ضریــح ،پخــش کــردن شــکالت ،نــان و پنیــر ،کیــک و خرمــا و آجیل،
مشکلگشــا یــا انداختــن ســفرههای کوچــک و بــزرگ ماننــد ســفره صلــوات ،ســفر ه حضــرت رقیــه
ن قبیــل موضوعــات اعتقــاد ویــژهای دارنــد.
 ،hســفر ه حضــرت ابوالفضــل  gو از ایـ 
ـ همــواره و در مراجعــات مکــرر و غیــر زمانبنــدیشــده ،چــه در روزهــای عــادی و چــه در زمــان
مناســبتها و مراس ـ م مختلــف امامــزاده ،تعــداد زائــران زن نســبت بــه مــردان بــهمراتــب بیشــتر
بــود .در بیشــتر مصاحبههایــی کــه هــم از خــود بانــوان و هــم از آقایــان (متولیــان و خادمــان)
انجــام میگرفــت ،ایــن امــر تأییــد میشــد .ب ـ ه طــور نمونــه آقــای امیــری روضهخــوان قدیمــی
و روش ـندل امامــزاده کــه حتــی شــفای چشــمانش را تــا حــد نیمــه بینایــی مرهــون کرامــت آقــا
میدانســت و همــواره خــود را از بچگــی زائــر آقــا برمیشــمرد و میگفــت« :بیشــتر زائــرای آقــا،
خانمهــا هســتند ،علتــش اینــه کــه حاجــت گرفتنــد و آقــا قربونــش بــرم مظلومانــه شــهید شــدند،
ً
یکهــو میبینــی  10تــا زن کــه میــاد 2 ،تــا مــرد میــاد چــون خانمهــا اکثــرا قلباشــون پــاک و
خالصــه» .وقتــی همیــن مــورد از دختــر جوانــی ســؤال شــد در پاســخ چنیــن گفــت کــه« :بــه نظرم
آره ،خانمهــا همیشــه بیشــترند ،چــون احساس ـیترند ،آقایــون رو دیــدم گاهــی از ســر کوچــه یــا
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هرجایــی نزدیــک و دور بــه امامــزاده ســامی میدهنــد و میرونــد ،براشــون کافیــه ،امــا خانمهــا
ً
حتمــا بایــد بیاینــد داخــل خــود امامــزاده ،بشــینند ،از نزدیــک اشــکی بریزنــد ،دلشــون بشــکند
تــا ســبک بشــوند و آرامــش پیــدا کننــد و برونــد .خــب بـ ه هرحــال مشغلهشــون همیشــه جورایــی
کمتره»(دختــر  22ســاله ،کارشــناس بهداشــت عمومــی ،97/5/14 ،ســاعت  9:18صبــح).
ـ زنــان همچــون مــردان ،امامــزاده را در دادن حاجت مســتقل ندانســته ،بلکه دیدشــان به ایشــان
بحث وســاطت و شــفاعت ایشــان است.
ـ اکثــر خواســتهها و حاجتهــای زائــران حاجتهــای دنیــوی از قبیــل ســامتی ،امــور مــادی،
ازدواج ،کار و معیشــت ،شــفای مریضــان و رفــع موانــع و مشــکالت بــوده و حاجتهــای اخــروی از
قبیــل شــفاعت ائمــه و فرزندانشــان یــا عاقبتبهخیــری در دنیــا و آخــرت یــا مســائل مربــوط بــه
قبــر و قیامــت در اقــل خواســتهها بــود .در کل بســامد درخواســت معطــوف بــه دنیــا و مــادی بیــش
از درخواس ـتهای اخــروی و معنــوی اســت.
ـ زائــران بــا امامــزاده بســیار راحــت و صمیمــی هســتند ،چــه دربــارۀ زیــارت و چــه در مواقعــی کــه
ً
حتــی مثــا مشــغول حــرف زدن یــا خــوردن خوراکــی یــا اســتراحت کــردن هســتند ،بســیار آزادانــه
و بــهدور از هرگونــه اســترس یــا مالحظ ـهای رفتــار میکردنــد ،هماننــد فضــای خانــه خویــش در
حــرم زندگــی میکردنــد.
ـ شــرکت در نمــاز جماعــت امامــزاده یــا حضــور در مراســم معنــوی امامــزاده از ســوی بانــوان بــا
ی کــه بیشــترین فضــای امامــزاده در مواقــع اعیــاد و
اســتقبال زیــادی روب ـهرو میشــد .بــهطــور 
جشــنها و عزاداریهــا اختصــاص بــه بانــوان داشــت.
ـ برخــی کنشــگران بــه ضریــح امامــزاده قفــل بســته ،گویــا بــه طــور تمثیلــی از بســته شــدن
امورشــان ،خواهــان بــاز شــدن آن توســط امامــزاده بودنــد.
ـ بســیاری از زائــران بانــو مدعیانــد از امامــزاده حاجــت گرفتهانــد و حتــی بــا دقت و ذکــر جزئیات
مــوارد حاجــت گرفتــن و چگونگی ادا شــدن آن توســط امامــزاده را بیــان میکردند.
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ـ در نهایــت اینکــه گویــا زیــارت بــرای بانــوان عــاوه بــر انجــام مناســک ظاهــری ،نوعــی رابطــۀ
عاطفــی و پیونــد قلبــی بــا امامــزاده برقــرار میســازد؛ بــهطــوریکــه از ایــن رهگــذر بــه برخــی
از نیازهــای معنــوی ایشــان از قبیــل عشــق و پرســتش ،امنیــت و آرامــش ،امیــدواری و نشــاط،
احســاس قدردانــی و توفیــق و ســپاس ،اســتقامت در برابــر انــواع مشــکالت پاســخ داده میشــود.
در نتیجــه ،آثــار و بــرکات فراوانــی در زمینــۀ تأمیــن ســامت معنــوی نصیــب بانــوان زائــر میشــود.

گزارش تحلیلی
همچنانکــه در بخــش روش گفتــه شــد ،پــس از توصیــف پدیــده ،گــزارش تحلیلــی از آن بــه دو
صــورت قابــل انجــام اســت؛
الــف .رهیافــت ِامیــک :در ایــن رهیافــت باورداشــت کنشــگران و معنایــی را کــه بــرای رفتــار خــود

قائلانــد از منظــر خــود کنشــگران بررســی میکنیــم.

ب .رهیافــت ِاتیــک :در ایــن رهیافــت ابعــاد پنهــان و غیرعینــی پدیــده از منظــر محقــق ارزیابــی

و تحلیــل میشــود .از آن جــا کــه معنــاکاوی ،نــه بــه علــل بیرونــی بلکــه بــه دالیــل ذهنــی مربــوط
میشــود از طریــق آن میتــوان کارکردهــای آشــکار و پنهــان پدیــده را کشــف کــرد.
 . 1معناکاوی از منظر کنشگران
پدیــدۀ زیــارت متضمــن معناهایــی اســت کــه گاهــی کنشــگر بــه آنهــا آگاهــی بیانــی دارد؛
یعنــی ،بــه زبــان مـیآورد .بــه ایــن نــوع معناهــا «معنــای آشــکار» اطــاق میشــود .در یــک نــگاه
کلــی بــه معنــای آشــکار پدیــده از منظــر کنشــگران زن در مــکان مــد نظــر ،میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 .1-1حاجتخواهــی :ب ـ ه عنــوان اولیــن عامــل میــل بــه شــفاعت و وســاطت طلبــی از ائمــه
اطهــار  bو فرزندانشــان بــرای کلیــه خواســتههای مــادی و معنــوی ،از ویژگیهــا و دالیــل
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زیــارت زنانــه اســت .بنابرایــن ،بــا بیشــترین فراوانــی زائــران زن اظهــار میکننــد کــه در چنیــن
مــکان قدســی ،احســاس ارتبــاط و اتصــال محکمــی بــه قــدرت الیــزال الهــی پیــدا کــرده و بــه ایــن
چ کــس
امــر اهتمــام ویــژهای میورزنــد .بــه تعبیــر برخــی بانــوان «آن حاجتهایــی کــه بــه هی ـ 
نمیشــود گفــت حتــی بــه پــدر و مــادر ،بــه دوســت و آشــنا هــم نمیشــود گفــت؛ حرفهایــی
کــه تــوی دلمــان اســت بــه امامــزاده میگوییــم .راســتی کــه اینجــا زبــان دل وا میشــه»(خانم
 30ســاله .)1397/4/14 ،حاجــت گرفتــن جــزو تجربــۀ زیســته زائــران زن محســوب میشــود؛
«مــن چندیــن ســال بــود کــه حاجتــی داشــتم و بــه شــکرانۀ امامــزاده حاجتــم را گرفتــم؛ البتــه
نشــده بــود کــه زودتــر بــرای ادای نــذرم بیــام خدمتشون...راســتش از خــدا خواســتم کــه همیــن
دختــرم کــه پیشــمه بچــه دار بشــه کــه الحمدللــه خــدا بهــم یــه نــوه خــوب و ســالم داد .اینجــا گفته
بــودم بــه امامــزاده میــام نــذرم رو آوردم اینجــا دادم ...البتــه زیــارت اومدنــم صددرصــد بــرای گرفتن
ً
حاجــت نیســت؛ همیــنکــه بیاییــم و بــه آرامــش برســیم خــودش خوبــه .ایــن مــکان تمامــا لطف و
مرحمتــه و از جانبشــان هیــچ ضــرری بــه آدم نمیرســه و در واقــع همینــم کــه رابطهمــون بــا خــدا
قویتــر میشــه کافیه»(خانــم مســن ،پخشکننــده نــذر .)97/5/17 ،در ایــنبــاره یــک خانــم
 50ســالهای کــه وقتــی از او ســؤال شــد کــه بــرای چــه بــه امامــزاده آمــده اســت؟ گفــت« :بــرای
حاجــت گرفتــن» گفتــم :آیــا حاجــت هــم گرفتهایــد؟ جــواب داد« :بلــه همیــن هفتــه پیــش بــود
ً
مامانــم چنــد وقتــی بــود بــه خاطــر یــه مریضــی اصــا صحبــت نمیکــرد یــک روز اومــدم اینجــا و
سرتاســر امامــزاده رو ســفره حضــرت رقیــه انداختــم ،عکسهایــش هــم دارم ،چنــد روز بعــد مــادرم
شــروع کــرد بــه حــرف زدن ،البتــه کلمــه کلمــه ،ولــی داره بهتــر میشــه»(خانم  48ســاله ،کارمنــد
شــهرداری ،مــرداد .)1397
 .2-1التیــام و تشــفی :عامــل دوم در پنــاه جســتن بــه ایــن مــکان مقــدس ،التیامبخشــی،
تخلیــه روحــی و فــرار از مشــکالت روزمــره اســت .بســیاری از بانــوان بــه وجــود برخــی مشــکالت
و دغدغههــای زندگــی اشــاره دارنــد و معتقدنــد کــه بــا مراجعــه بــه ایــن مــکان ضمــن زیــارت
امامــزاده ،گویــی از بســیاری نامالیمــات و رنجهــای روزگار رهایــی مییابنــد و بــا انجــام مناســک
زیــارت التیــام مییابنــد و تخلیــه عاطفــی میشــوند« :اینجــا کــه میآییــم روحیــه میگیریــم،
خســتگیهامون درم ـیره ،خالــی و ســبک میشــویم بعــدش بــه نظــرم ایمانمــان هــم قویتــر
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میشــود( »...خانــم  50ســاله اهــل دیزیچــه اصفهــان .)97/5/16 ،خانــم جوانــی هــم کــه بــا
یــک پســربچه روبـهروی ضریــح نشســته و مشــغول خوانــدن دعــا و زیارتنامــه اســت ،در ایــن بــاره
میگویــد« :اینجــا محیطــی امــن و آرام اســت کــه هــر وقــت بیایــم همیــن طــوره ،ایــن محیــط از
بــس همــه تــوش آرامانــد و همــه دعــا میخواننــد خیلــی دوســت دارم .مــن از ایــن حــال معنــوی
آرامــش میگیــرم و دلــم میخواهــد همیشــه اینجــا بیــام و طلــب حاجــت کنــم و خــودم هــم آرام
بشــوم .تــو ایــن روزگاری کــه مشــکالت زیــاده و مــردم از لحــاظ اعصــاب بــه هــم ریختهانــد ،میآیــم
امامــزاده ،مینشــینم ،خســتگیهایم درم ـیره همــه خســتگیهای روحــی و جســمیام خالــی
میشــود»(خانم جــوان  30ســاله ،از کاوه اصفهــان .)97/5/7،خانــم دیگــری میگویــد« :مــن
ً
اصــا اینجــا کــه میآیــم دلــم نمیخواهــد بــا کســی حــرف بزنــم ،میخواهــد آرامــش بگیــرم و
خــودم تنهایــی دعــا بخوانــم ...،مــن بعضــی وقتهــا کــه از لحــاظ روحــی و روانــی داغونــم مـیروم
کافیشــاپ ،یکوقتهایــی هــم میآیــم امــامزاده ولــی فکــر کنــم کافیشــاپ آرامــشاش
موقتــی اســت امــا امامــزاده تــا مدتهــا بــه مــن انــرژی و آرامــش میدهد(»...خانــم  45ســاله،
لیســانس مدیریــت ،شــاغل.)97/9/5،
 .3-1تکلــف مــداری :توصیــه بــه امــر زیــارت از طــرف اولیــای دیــن و بــه دســت آوردن تجــارب
دینــی و معنــوی از جملــه تجربــه زیــارت ،بــه لحــاظ فراوانــی در رتبــه ســوم قــرار دارد« .زیــارت کــه
میآیــم اصــا بــه خاطــر توصیــه خــود اهــلبیــت اســت و همچنیــن خداونــد کــه میفرمایــد هیــچ
کــس بیواســطه نمیتوانــد بــا مــن صحبــت کنــد و از مــن چیــزی بخواهــد خــودش قربانــش
بــرم راه میانبــر قــرار داده کــه همــان چهــارده معصومانــد و فرزنــدان پــاک و مطهرشــان کــه همیــن
امامزادههــا باشــند ،از طریــق همینهــا بــه خــدا متصــل میشــیم...علما و مراجعمــون هــم گفتــه
ً
شــده خیلــی از حــاالت معنویشــان را پیــش ایــن بزرگــواران داشــتند مخصوصــا امامزاده محســن
کــه بــرادر امــام رضــا هــم هســتند»(خانم مجــرد 27 ،ســاله ،از ملــک شــهر اصفهــان.)97/5/20،
 .4-1جایگزینــی نمادیــن :کســانی کــه نمیتواننــد بــه حــج مشــرف شــوند بــه زیــارت امــام رضــا
 gمیرونــد .بــه تعبیــر معــروف ،زیــارت امــام رضــا  gحــج فقراســت؛ امــا کســانی که بــه زیارت
امــام رضــا  gهــم نمیتواننــد برونــد بــه زیــارت امامــزاده میرونــد بــهویــژه اینکــه امامــزاده از
منســوبان امــام رضــا  gباشــد ،میتوانــد جایگزیــن خوبــی باشــد «از خــدا میخواهــم کــه ایــن
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توفیــق زیــارت رو ازمــون نگیــره کــه همیشــه بیاییــم زیارتشــان کــه بــرادر امــام رضــا هــم هســتند،
چــون مــا عالقــه داریــم بــه امــام رضــا ایشــان هــم کــه برادرشــه و از خــدا میخواهیــم کــه اول فــرج
و آخــر عاقبتبهخیــری و مشــکالت و کار جوانهامــون رو درســت کنــه و همــه رفتههــا اونــا کــه
بــد وارث یــا بیوارثانــد بــه نیابــت از همهشــون زیارتمــون را قبــول کنــد و میگیــم تــا برســه بــه
روحشــان »...خانــم دیگــری میگویــد« :مــا کــه نمیتوانیــم بــه حــرم امــام رضــا یــا زیارتگاههــای
دیگــر دایــم و متصــل برویــم مــی آییــم اینجــا ،وجــود ایــن امامزادههــا غنیمــت و نعمــت اســت و مــا
خــدا بهمــون لطــف کــرده کــه نزدیکیــم و مــی آییــم اینجــا »...در ایــن بــاره خانــم دیگــری چنیــن
گفــت« :مــن خیلــی بــه ایشــان عالقهمنــد و معتقــدم ،شــفیع خیلــی خوبــی اســت پیــش خــدا،
یعنــی عزیــزه مثــل زیــارت فاطمــه معصومه  hیــا زیــارت امام رضــا  gو بــه نظرم فرقــی نمیکند
ایــن اعتقــادم اســت ،مــا بــا ایــن امامزادههــا بــزرگ شــدیم و ازشــون چیزهــا دیدیــم ،مثــلاینکــه
وقتــی اســم ابوالفضــل را میشــنویم منقلــب میشــویم» و بعــد از ایــن صحبــت آهستهآهســته بــه
گریــه کــردن افتاد(خانــم  45ســاله ،از خیابــان محتشــم کاشــانی اصفهــان.)97/9/5 ،
 .5-1تبــادل مــادی :در یکــی از مراجعــات بــه امامــزاده بــا پخــش نــذورات مواجــه شــدیم .وقتــی
علــت را از خانمــی کــه مشــغول دادن آجیــل مشگلگشــا بــود ،جویــا شــدیم بــا لبخنــدی پاســخ
داد« :مــا یــه خونـهای رو میخواســتیم بفروشــیم ،بدهــکار بودیــم ،از صدقـ ه ســر امامــزاده نهتنهــا
بدهیمــون رو خــدا را شــکر دادیــم ،بلکــه در کنــارش یــه خونــۀ دیگـهای خریدیــم ،نــذر کــردم یــا
امامــزادۀ مشگلگشــا ،مشــکلم رو حــل کــن تــا بیــام آجیــل مشگلگشــا بــدم .مــن خــودم بــه ایــن
نذرهــا خیلــی معتقدم»(خانــم  45ســاله از دســتگرد اصفهــان ،97/6/4 ،ســاعت  9:15صبــح).
خانــم بیســوادی میگویــد« :واللــه نمیتوانــم زیارتنامــه بخوانــم .مــن کــه ســواد نــدارم .امــا
خــوب میدانــم امامــزاده حاجتمــون را میدهــد ،دادنــد کــه مــا دوبــاره آمدیــم بــه دیدنشــان ،آن
دنیــا هــم شــفاعتمان میکننــد میآینــد بــه دیدنمــان بعــد از مردنمــان».
 .6-1همبســتگی غیابــی :زیــارت نیابتــی از طــرف رفتــگان مثــل پــدر و مادر ،شــرکت در مراســم
امامــزاده از قبیــل جشـنها و عزاداریهــا در حــرم ایشــان ،بــه نیابــت از دیگــری از مــواردی اســت
کــه بهکــرات بانــوان بــه آن اشــاره میکننــد« .وقتــی وارد حــرم م ـیروم تــا جایــی کــه بتوانــم هــم
بــه نیابــت از خــودم و هــم بــه نیابــت از پدربزرگــم کــه تــازه فــوت کــرده و خیلی دوستشــان داشــتم
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یــا پــدر و مــادرم و کســانی کــه التمــاس دعــا گفتنــد چنــد بــار ســام و زیــارت مخصــوص امامــزاده
را میخوانــم.»...
 .7-1تشــکر :برخــی بــرای ادای دیــن و تشــکر بــه زیــارت امامــزاده میآینــد «از صدقـ ه ســر آقــا
همهچیــزم جــور شــد ،خودشــان حــل میکننــد ،همیــناالن کــه مــن آمــدم مـیروم یککــم درد
دل میکنــم و مــیروم دنبــال کار و زندگــیام ،خــب خیلــی اثــر دارد و انــرژی میگیــرم »...بــه
ً
تعبیــر یــک خانــم نســبتا جــوان «از خــدا میخواهــم کــه دوبــاره بیــام زیــارت امامــزاده محســن،
اینجــا میــام روحیــه میگیــرم ،حاجــت میگیــرم ،یــاد شــهدا میافتــم خیلــی بــه گردنمــان حــق
دارنــد.»...
 .8-1خــود شــکوفایی :صــرف صحبــت بــا یــک امامــزاده و بیــان درد دل بــا آن موضوعیــت دارد.
«زیــارت مــا یعنــی اینکــه میرویــم بــه دیدارشــان و از عقایدمــان براشــون میگوییــم و میخواهیــم
کــه اصالحــش کننــد و در حقیقــت میخواهیــم خودمــان رو پیــش خــدا محکــی بزنیــم و ببینیــم
خــدا بیواســطه ایــن امامزادههــا ببیننمــون و بپذیرنمــون و راهمــان بــدن.»...
 .9-1مشــارکتجویی« :مراســ م امامــزاده را شــرکت میکنــم ،نمازهــای جماعــت رو گاهــی
نمیرســم ولــی برنامههــای دیگرمثــل شــبهای قــدر و قــرآن بــه ســر گرفتــن را خانوادگــی
میآییــم و لــذت میبریــم»...
 .2معناکاوی از منظر محقق
در ایــن بخــش بــه بررســی الیههــای پنهــان و ذهنــی کنشــگران و تفســیر زوایایــی میپردازیــم
کــه هرچنــد ممکــن اســت کنشــگر بــدان آگاهــی ضمنــی داشــته باشــد امــا نمیتوانــد بیــان کنــد
و بایــد بــهوســیله خــود محقــق کشــف و صورتبنــدی شــود .آن دســته از مختصــات و ویژگیهایــی
کــه از طریــق مصاحبههــای عمیــق و مشــارکت همدالنــه بــا کنشــگر بــه دســت آمــده اســت.
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.1-2تقدسبخشی

بیشــتر زنــان زائــر امامــزاده دربــارۀ اینکــه چــرا بــه امامــزاده آمــده و زیــارت میکننــد؟ نــگاه
باورمندانــه و اعتقــادی بــه شــریعت را مطــرح و همگــی بــهنوعــی تمایــل قلبــی و بــاور عمیــق
خــود را بــه موضــوع زیــارت ائمــه  bو نســب ایشــان ابــراز میکننــد و حتــی ایــن حالــت را بــه
قــول خــود «ذاتــی و فطــری» میداننــد .کمتــر زائــری پیــدا میشــد کــه نــگاه غیــر قدســی یــا
بیاعتقــاد بــه زیــارت داشــته باشــد .گویــی همگــی بــه ایــن بــاور رســیده بودنــد و از نمــود خارجــی
آن در قالــب کنــش زیــارت احســاس لــذت ،آرامــش و ســبکی روح میکردنــد .از ایــنرو ،در بیشــتر
ً
مصاحبههایــی کــه صــورت میگرفــت غالبــا بــه ایــن موضــوع اشــاره میکردنــد و بــا ایــن گفتــه
کــه «مگــه میشــه بیاعتقــاد بــود» بــه ایــن اصــل پایبنــد بودنــد.
 .2-2ایدئالگرایی

چ عنــوان منفعالنــه عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه همگــی
کنشــگران زن در زیــارت خویــش بــههی ـ 
خالــق عمــل و گزینــش ارادی خویــش بودنــد و بــرای وصــول بــه نیــت مــد نظرشــان نــوع آرمانــی
کنــش زیارتــی را بــه منصــۀ ظهــور میرســاندند .بــه ایــنصــورت کــه همــۀ آن پیامهایــی کــه
ایشــان دربــارۀ ایــن موضــوع ارســال میکردنــد ،چــه در قالــب پیامهــای کالمــی مثــل پاســخگویی
بــه ســؤاالت محقــق و چــه در قالــب پیامهــای غیرکالمــی مثــل تغییــر چهــره و حالــت آن ،اشــک
ی کــه بــا
ریختــن و متأثــر شــدن ،حاکــی از نوعــی بیــان حــال و هــوای آرمانــی بــود؛ بــ ه طــور 
معنــاکاوی دقیــق میشــد زوایــای پنهــان و دالیــل نهــان عمــل زیارتــی ایشــان را فهمیــد و از آن
رمزگشــایی کــرد .بـ ه طــور نمونــه آن دســته از زائرانــی کــه علــت زیارتشــان پنــاه جســتن و مأمــن
طلبــی بــه امامــزاده بــود در طــول مصاحبههــای همدالنــه با ایشــان مشــخص شــد کــه از بســیاری
دغدغههــا و فشــارهای زندگــی مثــل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی «بیپولــی» یــا مشــکالت
اجتماعــی و خانوادگــی مثــل بیــکاری یــا ازدواج نکــردن یــا ناســازگاریهای زنو شــوهری و...
متوســل بــه امامــزاده شــدهاند .چــرا کــه بــه نظــر میرســد گونــۀ ایدئــال زیــارت کــردن چنیــن
باشــد کــه زائــر بــدون اضطــراب و نگرانــی بــا فراغــت خاطــر و آســودگی خیــال ب ـ ه قصــد انــس و
اکــرام و تعظیــم مــزور پــای در صحــن و ســرایش بگــذارد و دمــی چنــد از قیلوقالهــای دنیــای
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بیــرون بــه زیــارت بپــردازد .در صورتیکــه رفتــار برخــی کنشــگران بــا امامــزاده ارتباطــی مضطربانه
و ملتمســانه بــود کــه بـه واســطه شــرایط و اوضــاع آن فــرد او را بــه ســمت کنــش زیــارت ســوق
داده بــود.
 .3-2همذات پنداری

در مــدت تحقیــق چیــزی کــه بیشــتر ذهــن محقــق را درگیــر میکــرد ایــن بــود کــه زائــران زن
ً
امامــزاده عالقــه و اقبــال زیــادی داشــتند کــه زیــارت خــود را بــه زیــارت امامــان شــیعه مخصوصــا
امــام موســی کاظــم  gیــا امــام رضــا  gنســبت دهنــد .هرچنــد ایــن دو امــام بــا امامــزاده مــد
نظــر ارتبــاط نســبی داشــته و برخــی زوار از آن مطلــع بودنــد ولــی بــرای دیگــر زواری هــم کــه بــا
نســب و تبــار ایــن امامــزاده آشــنایی چندانــی نداشــتند ایــن امــر همچنــان صــادق بــود .در
گفتههــای ایشــان بــهوضــوح روشــن بــود کــه نوعــی تشــابه در زیــارت بیــن ایــن صاحــب مــکان بــا
زیــارت مرقــد امــام هفتــم و بــارگاه امــام هشــتم وجــود دارد بهطوریکــه حتــی ایــن امــر در بیــن
ً
ن رو ذهــن
کســانی کــه اولیــن بــار بــه زیــارت ایــن امامــزاده میآمدنــد نیــز کامــا هویــدا بــود .از ایـ 
محقــق بــه ســمت اصلــی بــا عنــوان «مشــابهت بیــن یــک صاحــب مــکان شــریف و صاحــب مــکان
شــریف دیگــر» از طــرف کنشــگر زیارتــی معطــوف شــد.
.4-2کسب تجربۀ دینی

همــۀ زائــران بــه دنبــال نوعــی تجربــۀ عرفانــی ،معنــوی و دینــی هســتند و انتظــار دارنــد بــه آن
برســند ،ایــن تجربــه شــامل گــذر از دنیای مــدرن و بــدون معنویــت و درک دنیای مقــدس و روحانی
اســت(تیموتی .)46 :1392 ،از آنجـ ا کــه تجربــۀ دینــی نوعــی مواجهــه بــا امــور قدســی اســت کــه
بــه شــناخت مســتقیم ،حضــوری و بیواســطه اطــاق میگــردد و بــه دی ـنورزی بیشــتر و یافتــن
تجربههــای دینــی انســان منجــر میگــردد ،ســرانجام نوعــی حالــت پویایــی و تحــرک معنــوی برای
انجــام عبادتــی خالصانــه را فراهــم میکنــد .تجاربــی کــه نـ ه تنهــا در زندگــی ایمانــی شــخص دیده
میشــود؛ بلکــه اســاس زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی او را هــم پررنگتــر و زیباتــر میســازد .ایــن
تجربــه بیــن عمــوم زائرانــی کــه از راههــای دور و نزدیــک بــرای زیــارت امامــزاده میآمدنــد دیــده
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میشــد؛ چــرا کــه در خــال صحبتهــای ایشــان مشــخص شــد کــه هــر فــرد بــا توجــه بــهمراتــب
دینــی و ایمانـیاش بـ ه واســطۀ کنــش زیــارت و انجــام اعمــال و مناســک و آیینهــای مرتبــط بــا آن
مثــل دعــا و زیارتنامــه خوانــدن ،نمــاز خوانــدن ،نــذری دادن ،و دیگــر مــوارد بــهمراتــب برایــش
نوعــی تجربــۀ دینــی حاصــل میشــود کــه بــا تکــرار فرایــض و ارکان زیــارت ســطح اعتقــادات و
اعمــال صالحــه فــرد ارتقــا یافتــه و بــه تعبیــر خــود کنشــگران «ایمــان فــرد و عمــل صالحــش زیادتر
میشــود» کــه ایــن امــر نشــانۀ اهمیــت ایــن اصــل اســت و بــهمــرور زمــان و بــا تکــرار فراینــدوار
«پدیــدۀ زیــارت زنانــه» تجربــۀ دینــی فــرد دایــم تجدیــد و بازســازی میشــود.
 .5-2اندماج انگیزشی

پدیــدۀ زیــارت زنانــه در مــکان امامــزاده محســن از انــواع و اقســام انگیزشهــا برخــوردار اســت.
ً
هرچنــد ممکــن اســت هــر یــک از زائــران بــه یکــی از دالیــل اشــاره کننــد امــا اصــوال پدیــدۀ زیــارت
بــه لحــاظ انگیــزش اندماجــی اســت و دالیــل مختلــف یــک فــرد را بهســوی زیــارت ســوق میدهد.
بنابرایــن زیــارت زنانــه کارکردهــای متنوعــی دارد .شــاید بتــوان بــه لحــاظ تفکیــک ذهنــی اینگونه
ً
زیارتهــا را بــه انــواع مختلــف نامگــذاری کــرد امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تفکیــک صرفــا
ذهنــی اســت.
بــا کمــی تســامح میتــوان از گونههــای «زیــارت تعبــدی»« ،زیــارت شــفاجویانه» و «زیــارت
تفریحــی» نــام بــرد .زیــارت تعبــدی زیارتــی اســت کــه زائــران زن تنهــا از روی باورمنــدی و ازدیــاد
ایمــان و باورهــا و از روی تأکیــدات اولیــای دیــن انجــام میدهنــد و بســیار پســندیده و اثرگــذار
اســت .زیــارت شــفاجویانه بیشــتر بــه زیــارت زائرانــی اشــاره میکنــد کــه بــا قصــد بــرآورده شــدن
حاجــات و شــفاعت از امامــزاده بــرای نیــل بــه خواســتهها و آرزوهایشــان انجــام میگیــرد .زیــارت
تفریحــی بــه زائــران زنــی اشــاره دارد کــه با داشــتن اعتقــاد دینی و لــزوم حاجــت طلبــی از امامزاده
بــهنوعــی بــه لــزوم نشــاط روحــی و تفریــح و گــذران اوقــات فراغــت خــود و فرزنــدان در ایــن مــکان
معتقــد بودنــد و بــا آمــدن بــه امامــزاده و امتنــاع ورزیــدن از گــردش در مکانهــای تفریحــی دیگری
مثــل پــارک یــا ســینما ،بــهطــور کل یــک نــوع زیــارت تفریحــی میپرداختنــد.
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.6-2ابطالناپذیری

ً
اغلــب زنــان زائــر امامــزاده از ایــن حیــث اشــتراک نظــر داشــتند کــه امامــزاده حتمــا شــفابخش
اســت و مــوارد خــاف را توجیــه میکردنــد و میگفتنــد اگــر حاجــت نگیریــم اشــکال از ناحیــۀ
ماســت یــا مصلحــت مــا در عــدم پذیــرش دعاســت .آنهــا بــا ایــن بیــان مشــروط کــه «اگــر موقــع
ً
زیــارت دلمــان صــاف باشــد یــا دلمــان بشــکند حتمــا ســیممان بــه امامــزاده وصــل و حاجتمــان
روا میشــود» بــر ایــن گــزاره صحــه میگذاشــتند.

جمعبندی و نتیجهگیری
بررســی پدیــدار شــناختی «پدیــده زیــارت زنانــه» در نشــانگاه امامزاده محســن بن موســی جعفر
در محلــه مارنــان اصفهــان نشــان میدهــد کــه ایــن پدیــده نهتنهــا قدمــت تاریخــی داشــته و از
قدیماالیــام مرســوم بــوده اســت ،بلکــه جــزو اعتقــادات و باورداشــت ایمانــی کنشــگران اســت.
مشــاهدات متوالــی نشــان میدهــد هرچنــد زنــان در مدیریــت امامــزاده نقــش ندارنــد ،اما بیشــتر
ن هســتند.
زائــران امامــزاده بــه لحــاظ دفعــات حضــور و مــدت اقامــت زنــا 
معنــاکاوی زیــارت در تجربــه زیســته زنــان نشــان میدهــد زیــارت بــرای آنــان کارکردهــای آشــکار
و پنهــان متنوعــی دارد .آنهــا طــی برقــراری ارتبــاط عاطفــی و احساســی بــا زیــارت شــونده بــه
ً
نوعــی خواســتار بــرآورده شــدن حاجاتشــان هســتند کــه اکثــرا مربــوط بــه امــور دنیــوی و مــادی
اســت .اکثــر بانــوان زائــر امامــزاده بــا زائــران امــام رضــا  gه ـمذات پنــداری دارنــد .بانــوان بــه
تعابیــر گوناگــون زیــارت خویــش را بــه زیــارت ائمــه اطهــار  bبــهویــژه امــام هفتــم و امــام هشــتم
شــیعیان ربــط میدهنــد.
بــه ترتیــب اولویــت و برحســب فراوانــی میتــوان «حاجتخواهــی»« ،التیــام و تشــفی»،
«تکلیفمــداری»« ،جایگزینــی نمادیــن»« ،تبــادل مــادی»« ،خــود شــکوفایی»« ،همبســتگی
غیابــی» را از کارکردهــای عمــدۀ زیــارت زنانــه برشــمرد .بــا وجــود ســبکها و گونههــای مختلــف
در بیــن زیــارت زنــان ،نبایــد از نقــش تفریحــی بــا هــدف غنیســازی اوقــات فراغــت و جایــگاه آن
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در ســبک زندگــی اســامی ایرانــی غفلــت ورزیــد .زیــارت زنانــه میتوانــد ضمــن تقویت دینــداری،
کارکــرد تفریحــی داشــته باشــد و اوقــات فراغــت زنــان را بـ ه صــورت ســالم و هدفمنــد پــر کنــد .در
ایــن زمینــه بایــد از ســوی متولیــان فرهنگــی جامعــه برنامهریــزی هوشــمندانهای صــورت بگیــرد.
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