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چکیده 
همواره  اسالمی،  مذاهب  و  مختلف  ادیان  در  قدمگاه ها،  مانند  مقدسی  اماکن 
)ع(، خواهران و  امام رضا ایران، قدمگاه های  نمونة قدمگاه ها در  بوده اند.  احترام  مورد 
برادران ایشان است. »بيت النور«، قدمگاه حضرت معصومه)س( در قم، از مهم ترین این 
انسان شناختی،  با رویکرد  یادشده  قدمگاه  نوشتار،  این  در  به شمار می آید.  قدمگاه ها 
مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور با معرفی جامع نشانگاهِ تحقيق، هویت تاریخی 
و موقعيت جغرافيایی آن، دو نوع گزارش  »عينی« و »تحليلی« از وضعيت کنونی آن 
مشاهدة   فنون  از  انسان شناختی،  کيفی  از روش  بهره گيری  با  است.  ارائه  شده  درج 
مشارکتی، بررسی اسناد و مصاحبه ، در سطح عينی، به آداب و مراسم، تجربة زوار و 
احساسشان پرداخته  و در سطح تحليلی، سعی در معناکاوی الیه های ذهنی و پنهان 
کنشگران، شده است. یافته ها نشان می دهد، بيت النور برای مردم قم هویت بخش بوده 
)ع(،  و کنشگران از طریق همانندسازی نسبت برادری حضرت معصومه)س( و امام   رضا
با حضرت زینب)س( و امام حسين)ع(  در مأنوس سازی و تعميق اثر سفر بانو)س( به قم، 

اثرگذار بوده اند.
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مقدمه
جوامع دینی و آیينی به طور معمول، اماکن مقدسی دارند که دارای مجموعه ای از نمادها، 
فرهنگی  و  اجتماعی  کارکردهای  زیارتی،  نشانگاه های  این  است.  مذهبی   اعمال  و  شعائر 
فراوانی دارند. علل و عوامل بسياری، افراد را به  سمت این اماکن مقدس سوق می دهند که 
شاید انبساط خاطر از فضای معنوی، ایجاد آرامش و پاالیش روحی با انجام آداب زیارت، از 
مهم ترین عوامل شمرده شود، اینجاست که مکان مقدس با دین و آیين، ارتباط تنگاتنگی پيدا 
می کند. به نظر دین شناس معاصر، ميرچا الياده، برای انسان دین دار، مکان، امـری همجـنس 
ادیان  نامقدس تقسيم می شوند و مورد تأکيد  اماکن، به مقدس و  نیست، بلکه  و یکسـان 
نيز است. خداوند به موسی)ع( می فرماید: کفش هایت را درآور، تو در سرزمينی مقدس پا 
نهاده ای )طه/ 12، تورات، سفر خروج، 3، 5(، این مخاطبه نشان از وجود و اهميت مکان 

مقدس در ادیان دارد )الياده، 1375: 21(. 
مکان های مقدس، از دو جنبه تقدس می یابند: یا خودشان دارای ارزش وجودی اند یا 
به علت واقعه ای خاص مانند حضور انسانی مقدس، اعم از پيامبر، امام، امامزاده یا اوليای 
الهی، جنبة تقدس گرفته اند. در هر دو مورد، انسان دین دار آن مکان را نمونه ای از تجلی 
نام   ... اماکن در سراسر جهان تحت عنوان معابد، کليساها، حرم ها و  این  قدسی می داند. 
گرفته اند و زیارت آنها امری معمول و پسندیده است. ازجملة این اماکن مقدس می توان به 

قدمگاه ها اشاره کرد.
قدمگاه، معنایی وسيع تر از آنچه به ذهن می آید، دارد. دهخدا )15405( برای قدمگاه، این 
معانی را آورده  است: »جای نهادن قدم؛ جای قدم؛ جایی که پای پيامبری یا امامی یا وليی 
به  آنجا رسيده باشد؛ جاهایی که اثر پایی در سنگ و جز آن  پدیدار است و گمان برند که 

جای پای پيامبری یا امامی است.«
انوری نيز چهار معنی ذکر کرده است: »مکانی که دارای جای پایی از مقدسان است؛ جای 

قدم  نهادن؛ محل زیست؛ سکونت گاه و آستانه و درگاه« )1381: 5501(.
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در زبان عربی نيز کلمة »مقام«، معادلی برای قدمگاه است. لسان العرب، دو معنای »اقامت« 
و »جای ایستادن« را برای آن آورده است )ابن منظور،1414ق: 498(.

در هر صورت، شمار دقيقی از تعداد قدمگاه ها در دست نيست، اما شاید بتوان آنها را 
زیارت  زمان های خاصی،  در  یا  روزه  که همه  دانست  زیارتگاه های جهان  فراوان ترین  از 

می شوند. 
نمونة بسياری از زیارتگاه ها را با منشأ قدمگاهی ، در ادیان مختلف می توان دید. به طور 
مثال در آیين یهود می توان از زیارتگاه »سارا بت آشر« در نزدیکی اصفهان نام برد. فارغ از 
صحت و سقم تاریخچة این مکان، چنان که در اذهان عمومی شهرت یافته او نوة یعقوب)ع( 
و اولين کسی بوده که زنده بودن یوسف)ع( را بشارت داده است، لذا یعقوب)ع( به  پاس این 
خبر، او را برای داشتن عمری جاودان، دعا می کند. طبق روایتی یهودی، او در مکان امروزی 
توجه  مورد  مکان،  این   .)278 )هرتسفلد،1354:  است  شده  متجلی  خاتون«،  »سارا  به نام 

کليميان است و به عنوان قدمگاه، زیارت می شود. 
در ميان مسيحيان نيز می توان از زیارتگاه های مریم مقدس مانند قدمگاه »فاتيما« نام برد. 
هرچند در مصداق فاتيما، اختالف است )حضرت فاطمه)س( یا حضرت مریم)س((، اما مقدس 
بودن این بانو و متجلی شدنش در این مکان، مورد اتفاق است. بانوی مقدس سال1917 م. 
در دهکده ای در پرتغال، بر چند کودک، متجلی شد و پس از آن، با ساخت عبادتگاهی در 
محل تجلی، این مکان به زیارتگاهی مبدل شد که امروزه از مراکز بزرگ زیارتی مسيحيان 
است. اجازة کليسا برای برگزاری مراسم عبادی مخصوص این مکان و زیارت پاپ ژان ُپل 

دوم، به این زیارتگاه پشتوانه ای رسمی داد )سجادی، 1386: 159(.
برد.  نام  اردكان  نزدیکی  در  هریشت«  »پير  زیارتگاه  از  می توان  نيز  زرتشت  آیين  در 
زرتشتيان با اعتقاد به غيبت و تجلی یكي از كنيزان یزدگرد، هر ساله هجدهم نوروز براي 
زیارت بدین محل مي آیند و بيتوته مي كنند. در قسمتي از کوه كه محل غيبت بوده همواره 

آتشی روشن است )افشار،1354: 62(.
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 فرهنگ بهدینان واقعة تجلی این بانو و علت ساخت زیارتگاه را طی حکایتی شرح داده 
است )سروشيان،1370: 205(. 

از ارزش ویژه ای برخوردارند.  نيز  ادیان مذکور، قدمگاه ها در ميان مسلمانان  بر  عالوه 
شاید معتبرترین آنها قدمگاه ابراهيم)ع( باشد که مورد توجه مذاهب اسالمی است. قرآن کریم 
ُِذوا ِمن َمقاِم ِإبراهیَم ُمَصلًّی« )بقره/ 125( خداوند امر کرده  در تکریم این مکان می فرماید: »َو اتَّ
است قدمگاه ابراهيم)ع( را جایگاه نماز و دعا قرار دهند. مقام ابراهيم، به عنوان یکی از شعائر 
الهی، محلى است که ابراهيم)ع( در آن به خاطر بناى کعبه یا انجام حج یا براى دعوت عمومى 

مردم ایستاد )مکارم،1374: 15(. 
قدمگاه در ایران و جامعة تشيع نيز همانند دیگر جوامع، ارزش واالیی دارد. به نظر مارسل 
موس، اهميت پدیده های مذهبی از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت است. جوامع مذهبی تر 

به پدیده های مذهبی اهميت بيشتری می دهند )موس، 1380: 29(. 
بدین ترتيب، جامعة ایرانی که نسبت به جوامع دیگر بافت مذهبی محکم تر و پشتوانه ای 

حکومتی دارد، برای قدمگاه ها، ارزش زیادی قائل اند.
نمونة این قدمگاه ها مربوط به امام رضا)ع( است که در مسير ایشان از مدینه تا مرو قرار دارد. 
نمونة دیگر، بيت النور، محل اقامت حضرت معصومه)س( است که از دیرباز به عنوان مکانی 
زیارتی در قم، مورد توجه بوده است. در این مقاله سعی می شود با نگاهی انسان شناختی1، 

به توصيف و تحليل این مکان و وضعيت زائران آن پرداخته شود.

روش
رویکرد این نوشتار انسان شناختی است. انسان شناسی از ریشة یونانی »Anthropos« به 
معنای انسان و »Logos« به معنای »شرح«، به تبيين و توصيف پدیدة طبيعی خاص مانند 

انسان هوشمند، از منظر فرهنگی می پردازد )بيتس، 1382: 27(.

1. Anthropology
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تحقيقات انسان شناختی، به خصوص هنگامی که با امور دینی همراه  شوند، سرشار از رازها 
و نمادهای گوناگون خواهند بود که محقق با شيوه ای تفهمی در پی رمزگشایی از آن است. 
بدین جهت تجربه های دینی و نحوة حضور اشياء و رویدادها در آگاهی کنشگران اهميت 
 زیادی می یابد و محقق یا پژوهشگر دینی می کوشد خود را همدالنه در حریم زیستگاه امر

دینی قرار دهد تا معانی دقيق پدیده ها را دریابد )داگالس،1372: 228(.
مشاهدة  ازجمله  مشاهده  فنون  از  مقصود  به  رسيدن  برای  محقق  است  الزم  بنابراین، 

مشارکت آميز، مصاحبه، شجره شناسی و بررسی اسناد بهره بگيرد )کتاک، 1386: 51-53(.
ازاین رو، در این بررسی در بازة زمانی سال 1391 تا 1393 در نشانگاه بيت النور از فنون 

ذیل استفاده شده است:
1- مصاحبه

 از مصاحبة نيمه ساختاریافته و سؤال هایی با محور مشخص، اما با لحن و تعداد متفاوت 
استفاده شد. برنامه ریزی مصاحبه ها طوری بود که هم در زمان های عادی و هم در مراسم 
خاص صورت بگيرد تا اگر زمان و مراسم خاص در پاسخ ها تأثيرگذار باشد، در مصاحبه ها 
مورد  نهایي  تحليل  در  كه  پذیرفت  در مجموع، حدود 30 مصاحبه صورت  نمایان شود. 

ارزیابي قرار گرفت.

2- مشاهده

 با ورود به ميدان مطالعه و حضور مستمر در نشانگاه تحقيق، سعی در فهم دقيق کنش ها 
و تجربه های زائران بود. البته مشاهده به نحو مشارکتی انجام شد، زیرا بنابر نظر روش شناسان 
در مطالعات موردی، بهترین نوع مشاهده، مشاهدة مشارکتی است )محمدپور،1392: 132(.
بدین ترتيب، پژوهشگران به طور مستقيم به عنوان زائر، وارد ميدان مطالعه شدند تا نتایج 

ملموس تری به دست آید.
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3- بررسی اسناد

در کنار مشاهده و مصاحبه، برای شناخت همة ابعاد مسئله، نياز به بررسی اسناد نيز بود 
که این بررسی در سه بخش انجام شد:

و  اسناد  قدیمي ترین  بررسی،  به  اعتباربخشی  برای  بخش  این  در  کتاب:  از  استفاده  ـ 
كتاب های مربوط به بيت النور مورد جستجو قرار گرفت.

ـ استفاده از فيلم ها و عکس ها: برای مطالعة بهتر، از فيلم ها و عکس هایی که در کتاب ها و 
بایگانی حرم حضرت معصومه)س( دربارة هویت مکان یا مراسم های خاص وفات یا والدت 

ایشان بود، استفاده شد.
ـ اسناد شفاهی: عالوه بر اسناد فوق، از اسناد شفاهی نيز استفاده شد، مانند اطالعات 

توليت مکان که نسل به نسل در خدمت بيت النور و زائران آن بوده اند. 
پدیده هایي مانند زیارت و اماکن قدمگاهی ابعاد مختلفی دارند، درحقيقت چون انسان 
به عنوان کنشگری فعال در آن حضور دارد، می توان آن را به مثابه پدیده ای انسانی یا به تعبير 
مارسل موس »پدیدة اجتماعي تام« در نظر گرفت كه داراي سطوح مختلف عيني و ذهني 

است )1380: 28(.
به  ذهني  سطوح  نيست،  دشوار  چندان  آن  به  دسترسی  که  عيني  سطوح  برخالف 
پژوهش هاي عميقی نياز دارد كه از راه فنون فوق، قابل دسترسي است. محقق انسان شناس، 
با گذر از الیه هاي عيني و قابل مشاهده و رفتن به سوی الیه هاي عمقي، تالش مي كند به 
اذهان كنشگران دسترسي پيدا كند )خان محمدی،1388: 56(، بدین ترتيب، پژوهشگران در 
این نوشتار با ارائة گزارش های تاریخی، عينی و تحليلی و با بررسی انسان شناختی درصدد 

پاسخ به این سؤال ها هستند:
هویت تاریخی این مکان در اسناد مکتوب چيست و چه ارتباطی با حضرت معصومه)س( 
دارد؟ تقدس قدمگاه در بين مردم منطقه تا چه حد است؟ آداب زیارت و حاجت خواهی 
در این مکان، چيست؟ گونه شناسی زائران چگونه است؟ چه مراسمی در این مکان انجام 
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می شود و نحوة حضور و کنش کنشگران در آن چگونه است؟ بيت النور بر مردم منطقه و 
زائران چه تأثيری دارد؟ الیه های ذهنی و پنهان این مکان زیارتی چيست؟

گزارش تاریخی و جغرافیایی بیت النور 
برخی  نظر  طبق  است.  بودن  توصيفی  و  تاریخی  دینی،  انسان شناسی  ویژگی های  از 

دین پژوهان، انسان شناسی باید با پژوهش تاریخی توأم باشد )داگالس،1372: 222(.
زمينه های خاص تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در شناخت کامل پدیده، بسيار موثرند. 

از این رو، ابتدا موقعيت جغرافيایی و تاریخی بيت النور تشریح می شود:

1- موقعیت جغرافیایی

بيت النور از نظر جغرافيایی در محله ای به نام »ميدان مير« )بين دو محلة آذر و چهارمردان( 
در کوچة شمارة یِک خيابان عمار یاسر، از محله های قدیمی قم واقع شده است. در زمان 
داشت  قرار  قم  شهر  جنوب غربی  محدودة  در  مکان  این  شهر،  توسعة  از  قبل  و  گذشته 
)فقيهی، 1378: 94(؛ اما با گذشت زمان و گسترش شهرسازی با محوریت حرم حضرت 

معصومه)س(، ميدان مير، کم کم به یکی از محله های مرکزی شهر تبدیل شد.
سلطان  امامزاده  مانند:  دارد،  وجود  نيز  دیگری  زیارتی  مکان های  بيت النور،  اطراف  در 
محمدشریف، امامزاده سيد سربخش، چهل اختران و مدرسة علمية رضویه )بنابر قول مشهور، 
هنگام عزیمت امام  رضا)ع( به توس، این مکان قدمگاه ایشان بوده است(. بيت النور، فاصلة 

زیادی هم با حرم مطهر حضرت معصومه )س( ندارد و می توان این مسير را پياده طی کرد. 
در مجموع باید گفت بيت النور در بافت سنتی شهر و در مکانی با فضای کاماًل مذهبی قرار دارد.   

2- هویت تاریخی بیت النور

برخالف قدمگاه های جهان که به طور عمده از مستندات شفاهی برخوردارند، بيت النور، 
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هویت تاریخی مطلوب و محکمی دارد. تاریخچة این مکان، در اسناد معتبر، به سنة  201 ق. 
یعنی سال ورود حضرت معصومه)س( به قم بازمی گردد.

ظاهرًا قدیمی ترین کتابی که به ورود و اقامت ایشان در قم اشاره کرده، کتاب تاریخ قم 
بوده که در قرن چهارم ق. توسط حسن بن  محمد قمی نگاشته شده است و دیگر کتاب ها 
هم مطالب را از همين کتاب اقتباس کرده اند، ازجمله بحار االنوار )مجلسی،1403ق: 290( 

و منتهی االمال )قمی،1377: 432(. 
طبق آنچه در تاریخ قم آمده است، با ورود امام  رضا)ع( به مرو در سال 200 ق. پس از 
مدتی حضرت معصومه)س( به قصد دیدار برادر، از مدینه به  سمت مرو حرکت می کنند. در 
طول سفر، حوالی ساوه بيمار می شوند و از همراهان خود می خواهند ایشان را به قم ببرند. 
از نظر صاحب  کتاب، بنابر اصل روایت ها، هنگامی که خبر به قم می رسد، بزرگان شهر 
به استقبال ایشان می شتابند. در پيشاپيش آنها، موسی بن خزرج با اجالل و اکرام، مهار ناقة 

حضرت را می گيرد و ایشان را به منزل خود دعوت می کند. 
بانو، حدود 17 روز در منزل موسی سکنی می گزینند و سپس رحلت می کنند. مولف، 
پس از بازگویی جریان رحلت، می گوید: محراب عبادت ایشان هنوز وجود دارد )حسن 
بن محمد قمی،1361: 213( مکان اقامت حضرت، در خانة موسی بن خزرج، پس از وفات 
ایشان از طرف موسی، وقف شد. این مکان در اسناد تاریخی، به نام محراب یا معبد فاطمه)س(، 

بيت النور و بقعة ستيه، ناميده شده است )فيض،1349: 699(.
بيت النور در طول تاریخ، بارها مرمت شده است، اما  چنان که از مدارک تاریخی برمی آید 
نيز  آبادانی های دیگری  همواره جایگاه زائرپذیری خود را حفظ کرده و همين طور سبب 
شده است؛ اضافه شدن مسجد و مدرسه به مجموعة بيت النور و در کل گسترش شهر در 

این سمت، از آن جمله است.
ناصرالشریعه که در سال1324 کتابی در مورد قم نگاشته است، می نویسد: »اخيرًا مسجد 
مدرسه یا  بنای  تجدید  به  احتمااًل  که   )74  :1350( ساخته اند«  آنجا  در  هم  مدرسه ای  و 
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گسترش آن اشاره داشته است، زیرا مرحوم رازی قزوینی، نگارندة کتاب النقض در قرن 
ششم ق. بسيار پيش از ناصرالشریعه، این مدرسه را در شمار مدارس مهم قم آورده است 

)1331: 164( و نشان از آبادانی و رونق این مکان در همان زمان داشته است.
در  مدرسه  حجرات  محوطه،  وسط  در  معبد  یک  بر  مشتمل  »ستيه  فيض:  نوشتة  بنابر 
اطراف آن و یک مسجد در ضلع غربی مدرسه است. معبد فاطمه در وسط محوطة مدرسه 

قرار دارد و حجره ای است زیبا و آینه کاری به نام بيت النور« )1349: 699(. 
در هرحال، هنوز نيز، مدرسة علميه در جوار بيت النور قرار دارد. تنها تفاوتی که در سال های 
اخير به وجود آمده مسدود شدن راه اتصال این دو است. در گفتگو با تعدادی از طالب که 
سال هایی را در مدرسه  گذرانده اند، مشخص شد در گذشته، پنجره هایی از مدرسه به محوطة 
بيت النور باز می شده است،  طوری که از مدرسه، محوطة بيت النور مشاهده می شد، اما در 
سال های اخير، برای آسایش زوار و طالب مدرسه، پنجره ها مسدود شده اند و دیوار، جایش 
را گرفته، هرچند هنوز هم اتاق بيت النور، داخل حياط مدرسه است، اما راه ورودی ندارد.

3- توصیف مکان و ساختمان

مرحوم فيض، بيت النور را این گونه توصيف کرده است: »...حجره ای است زیبا و آینه کاری 
به نام  بيت النور که به صورت چهار ضلعی مختلف به  دهانة 3/5 در3 متر با محرابی در ضلع 
جنوبی و سه درگاه در اضالع سه گانه با دری آهنی و سراسری و شيشه پوش« )1349: 699(.
این مکان همچنان زیبایی و نورانيت خود را دارد. در ابتدای کوچه، ميدانی کوچک با 
تعدادی درخت مشاهده می شود، دست راست ميدان، ورودی بيت النور است و بر داربستی 
آهنی تابلویی با عبارت »عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه)س(« مشاهده می شود. در سمت 
راست بيت النور، مسجد و سمت چپ، کتابخانه قرار دارد. با گذر از در ورودی بيت النور، 
با محوطه ای حدود 12 در 18 متر مواجه می شویم که با فرش های یکدستی مفروش شده 
مشاهده  درگاهی شيشه ای  پایين تر  پله  می رسيم. چند  بيت النور  اتاق  به  آن  از  است، پس 
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ِل  َفاِطَمُة اْشَفِعي  »َيا  و جملة  معصومه)س(  از ضریح حضرت  درگاه، عکسی  باالی  می شود، 
حضرت  عبادتگاه  بيت النور،  تاریخی  »بنای  عبارت  آن  ذیل  در  و  می شود  دیده  اْلَنَّة«  ِف 

 The Place of Worship for Hazrat Masumeh)s( انگليسی:  عبارت  و  معصومه)س(«  
Beytonnoor the Historical Building نوشته شده است که مکان را برای گردشگران و 

زوار خارجی معرفی می کند. کاشی کاری رنگارنگ و زیبا با طرح های اسليمی، دور درگاه را 
احاطه کرده و باالی کاشی ها این شعر نقش بسته است:

شــده بنيــاد این کاخ منــور          بپـــــاس دختر موسی بن  جعفر

عبادتگاه معصومه است اینجا           کز اینجا قم شــرافت یافت دیگر

و در ذیل آن:
این روشنی ز چيست که در قم منور است        این سجده گاه دختر موسی بن  جعفر است
البته مرحوم فيض، مصرع اول را این گونه نقل کرده  است: »این جایگاه کيست که آنقدر 

منور است« )1349: 700(، احتمااًل با تجدید بنای مکان، شعر، تغيير یافته است. 
پس از این درگاهی، داخل اتاق بيت النور کاماًل نمایان می شود. ابعاد اتاق با آنچه مرحوم 
فيض نقل کرده اختالف چندانی ندارد. دیوار اتاق تا حدود 1/5 متر از سنگ مرمر پوشيده 
شده و باالی آن به صورت زیبایی آینه کاری شده است، سقف هم به صورت گنبدی بوده و 
لوستری از آن آویزان است که  همراه مهتابی ها، نور اتاق را تأمين می کند، کف اتاق هم با 

فرشی از رنگ روشن، مفروش شده است. 
در نهایت، در دیوار مقابل، محرابی کوچک و زیبا وجود دارد که با کاشی هایی در اطراف و 
آینه و سنگ کاری در داخل تزیين شده است و نمودی کامل از معماری اسالمی را نشان می دهد 
که از تمام نمادهای زیبایی شناختی در آن استفاده شده است تا چشم هر زائر مشتاقی را خيره کند. 
خاص  ارادت  از  نشان  که  می شود  دیده  محراب  باالی  در  خوش  خطی  با  زیر  بيت 

سازندگان و خادمان این بارگاه، به مقام شفاعت حضرت دارد: 
کمينه درگه، غالمحسين نجاتی              نجات می طلبد از تو که باب نجاتی
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در مجموع، معماری و شيوة ساخت بنا، مملو از نمادها و رمزهایی است که زائر را به 
آسمان  از  نمادی  اسالمی،  معماری  در  که  گنبدوار  می سازد. سقف  رهنمون  مکان  تقدس 
اتاق، نقوش  آینه، کاشی، نورپردازی درونی  شمرده می شود و استفاده از سنگ و ترکيب 

تزیينی و ... از جملة این مواردند. 
در ایجاد محراب به شکل کنونی، رخدادی تاریخی وجود دارد که نشان می دهد بيت النور 
به دليل  اما  نبوده است،  اماکن زیارتی، از شکل گيری خرافات مصون  از  مانند بسياری  نيز 

وجود علما و نفوذ کالم آنان بين مردم، این خرافات برطرف شده است. 
به نقل از مورخان به مرور زمان، واژة »النور« در اذهان عوام، به »التنور« تغيير یافت و 
مردم گمان کردند حضرت در این مکان تنوری داشتند و نان می پختند، زیرا دور محراب 
به صورت گرد و مدور و شبيه تنور بود )زمانی نژاد،1383: 43(، لذا به خاکستر آنجا تبرک 
می جستند، اما با دستور و روشنگری علما، حالت تنوری تخریب و محرابی مناسب تجدید 

بنا شد )فيض،1349: 699(.

4- تولیت مکان، مراسم و مناسک مذهبی

توليت بيت النور، برعهدة هيئت امناست و معمواًل از سادات ميره ای و بستگان دیگرشان 
هستند. تمامی نسل آنان، متولی و خدمتگزار بيت النور بوده  اند، اموالی را برای آن وقف کرده  
و در تجدید بنای آن نقش زیادی داشته اند. بر در و دیوار بيت النور نيز بعضًا به عکس یا نام 

بزرگانشان برمی خوریم.  
اعمال و مراسم بيت النور، به دو دستة غيراختصاصی و اختصاصی تقسيم می شوند:

می شود،  برگزار  نيز  مذهبی  اماکن  بقية  در  که  مراسمی  همانند  غيراختصاصی  مراسم 
معمواًل توسط هيئت محلی ميدان مير انجام می شود و اعضای آن را ساکنان محل تشکيل 

می دهند. این مراسم شامل موارد ذیل می شود: 
ـ قرائت قرآن در ایام ماه مبارک رمضان؛ 
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ـ روضه و عزاداری در محرم و صفر و پذیرایی با غذای تبرکی امام  حسين)ع(؛ 
ـ جشن ميالد و عزاداری وفات ائمه)ع( و ایام فاطميه؛ 

ـ نماز جماعت که همه روزه در مسجد بيت  النور برگزار می شود.
با حضرت  مکان  این  ارتباط  به جهت  که  دارد  نيز وجود  دیگری  مراسم  آن،  بر  عالوه 

معصومه)س(، به طور اختصاصی، در بيت النور انجام می شود و عبارت اند از:
نام گرفته  منزل حضرت  مکان،  این  اینکه  به دليل  ميالد حضرت معصومه)س(؛  مراسم  ـ 

است، هر ساله مراسمی در آن اجرا می شود؛
ـ مراسم ورود حضرت معصومه)س( به قم و کاروان نمادین؛ مردم قم در حرکتی نمادین، 
از ميدان معصوميه تا بيت النور و حرم مطهر، کاروان استقبال از حضرت را بازسازی می کنند؛
ـ مراسم روز وفات حضرت معصومه)س(؛ در این روز نيز کاروان عزاداری، طی تشييعی 

نمادین از بيت النور به سمت حرم مطهر حرکت می کنند.
این مراسم زیر نظر توليت حرم مطهر و همکاری هيئت امنای بيت النور انجام می شود.

گزارش تحلیلی
این گزارش از دو منظر ارائه می  شود: ابتدا در سطح عيني كه گزاره هاي آن با مشاهدة 
مستقيم قابل بررسي است و سپس تحليل پدیدارشناختی كه به ذهنيت باورمندان و ابعاد 

غيرعيني پدیده ارتباط دارد.

1- سطح عینی

آنچه از مشاهده ها و مراجعه های مکرر در طول دورة بررسی به دست آمد، آن است که 
از  مردم  توسط  معصومه)س(،  به سبب حضور حضرت  قدمگاهی  مکانی  به عنوان  بيت النور 
راه های دور و نزدیک زیارت می شود. لذا از باب آداب زیارت، نذرها، گونه شناسی زائران 

و مراسم های اختصاصی قابل بررسی است. 
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آداب زیارت

اماکن زیارتی، آدابی دارند که آنها را از دیگر اماکن متمایز می کند. درحقيقت، رعایت 
این آداب، حاكي از گسستن از مكان و جهان عادي و پيوستن و درآمدن به مكان و جهان 
مقدس است، آداب زیارت ممکن است شامل: وضو، تطهير، درآوردن كفش ، احساس انابه 

و انكسار و ... باشد )كينگ،1372: 102(.
 چنان که پژوهشگران مشاهده کردند بيت النور نيز مانند سایر اماکن مذهبی، به علت تقدس 

در ميان مردم، آدابی برای ورود و زیارت دارد که زائر آن را رعایت می کند. 
آداب زیارت در اینجا عبارت اند از: درآوردن کفش ها، الزامی بودن حجاب چادر برای 
بانوان ایرانی، سالم و تعظيم هنگام ورود، لمس در ورودی و دیوارهای محراب، آستانه بوسی 

و بوسيدن محراب، کشيدن پارچه یا روسری برای تبرک به محراب، نماز و دعا. 
همة این آداب، در ایجاد حس آرامش بخش زیارت اهميت دارند به طور مثال، آستانه بوسی، 
امتياز آن را نسبت به  زائر را آمادة ورود می کند. آستانه در مکان مذهبی، جدایي درون و 
محدودة بيروني نشان مي دهد و با آئين هایي از قبيل سر فرود آوردن، لمس  كردن با دست، 
دوچندان  اهميتی  از  اینجا  در  آستانه،   .)24  :1375 )الياده،  همراه است  غيره  و  بوسيدن 
برخوردار است، زیرا افراد محلی که همواره در کنار این مکان در رفت و آمدند و ورود 

هميشه مهيا نيست، با تعظيم و بوسيدن آستانه، احترام خود را به بيت النور ابراز می دارند.
در هرصورت، زائران، پس از ورود، برای زیارت به اتاق بيت النور می روند، اگر ميّسر باشد 
همان جا نماز می خوانند و در صورت ازدحام، در محوطة بيرونی، مشغول نماز و زیارت حضرت 
معصومه)س( می شوند. زواری هم که به صورت کاروانی می آیند، معمواًل زیارت خوانی دسته جمعی 

دارند و پس از توقفی کوتاه، برای زیارت اماکن متبرکة نزدیک بيت النور خارج می شوند. 

حاجت خواهی و نذر

مکان،  قداست  به  توجه  با  زائر،  است.  مقدس  اماکن  ویژگی های  از  حاجت خواهی، 
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در  را  او  صاحب مکان،  برتر  نيروی  و  است  شده  نزدیک تر  خداوند  به  می کند  احساس 
برآوردن حاجتش حمایت می کند. در این مکان نيز همانند حرم حضرت معصومه)س(، زائران 
از روی صدق و نياز، حاجت های خود را مطرح و برای برآوردن آن، نذر می کنند. نذرها 
شامل سفره های نذری، برپایی مراسم روضه، پخش آجيل و... می شود. همچنين بنابر گفتة 
خادم بيت النور، پشتی ها و فرش های این محل، مربوط به همين نذرها و برآوردن حاجت ها 

است. 
در ادامه به برخی از نذرها و حاجت خواهی ها اشاره می شود: 

ـ سفرة صلوات، از نذرهایی است که ظاهرًا به زوار قمی اختصاص دارد. فرد، به نيت 
14 معصوم)ع( نذر می کند و پس از حاجت گرفتن، در این مکان سفره ای سبزرنگ منقش 
به اسامی ائمه)ع( و پر از تسبيح پهن می کند، افراد )که معمواًل با هم آشنا هستند و در سفرة 
نذری یکدیگر شرکت می کند( گرداگرد سفره نشسته و ذکر شریف صلوات را می گویند 
تا همة تسبيح ها )14 هزار صلوات( ادا شود. در نهایت، نذرکننده، پذیرایی مختصری انجام 
می دهد. این سفره، اختصاص به روز یا ساعت معينی ندارد و همه می توانند آن را نذر کنند. 
در یکی از مراجعه ها به بيت النور، با چنين سفره ای مواجه شدیم، برای ایجاد ارتباطی 
صميمانه با صاحب سفره )که خانم آموزگاری بود و به گفتة خود بارها شاگردانش را به 
از آداب سفره و نيت نذرکننده  تا  بقية حاضران، سر سفره نشستيم  زیارت آورده بود( و 
این پدیدة زیارتگاهی  نتيجة خوبی هم برای تکميل اطالعات و شناخت  مطلع شویم که 

نصيبمان شد.
در مراجعة دیگر، خانمی از اهالی محل را دیدیم که شکالت بين زوار پخش می کرد، در 
پاسخ سؤالی، با حالت بغض آلود اظهار داشت: »زمان زیادی است که در این محل زندگی 
می کنم، اما به دليل مشکالت مالی شاید مجبور به فروش خانه ام شوم، این نذر را کرده ام 
که خداوند مرا از همسایگی منزل حضرت معصومه)س( محروم نکند، شما هم دعا کنيد این 

توفيق از من سلب نشود.«
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همين طور، در صحبت با هيئت امنای بيت النور، از زبان یکی از روحانيان منبری محل، 
نقل می کردند که اشتياق زیادی برای زیارت و رفتن به خانة خدا داشتم، اما به سبب مشکالت 
مادی، امکانش نبود تا اینکه یکی از بزرگان به من گفت: »به بيت النور برو و زیارت بيت اهلل 
را بخواه، بيت النور محل استجابت دعاست.« من هم به اینجا آمدم، نماز خوانده و حاجتم 
را مطرح کردم. مدتی پس از آن، در همان سال، به طرزی باورنکردنی و بدون اینکه مالی از 

خود خرج کنم، زیارت خانة خدا نصيبم شد.

گونه شناسی حاجت ها

هرچند دسترسی به حوائج افراد که معمواًل در خلوت و راز و نيازهای خصوصی خود با 
حاجت دهنده بيان می کنند و از آشکار شدن آن اِبا دارند، چندان آسان نيست، اما گفتگو و 

مصاحبة همدالنه با زائران، حوائج آنها را به ترتيب زیر نمایان می سازد: 
ـ حاجت خواهی در اینجا حول چند محور است: شفاعت اخروی، فهم علمی، حوائج 

مادی و شفای بيماران؛
ـ در گونه شناسی حاجت اقشار مختلف، تفاوت چندانی دیده نشد. تنها شاید بتوان از 
مجموع مصاحبه ها این گونه برداشت کرد که فهم علمی، از سوی افراد تحصيل کرده مانند 

دانشجویان یا طالب علوم دینی، بيشتر مطرح می شد؛
با  به عنوان نذری می دادند،  را که  افراد چيزی  نذر، معمواًل  ادای  ـ همين طور در مورد 
محل سکونت، مليت و آداب و رسومشان متناسب بود، به عبارت دیگر، نذر، متأثر از شرایط 

اجتماعی و فرهنگی نذرکننده بود.
ـ برخی معتقدند بين نذر و جنسيت، رابطه وجود دارد )بهار، 1383: 125(، اما در اینجا 
جنسيت در نوع نذر تأثير اندکی داشت و حداقل در مورد نذرهای خوراکی و دادن وجه 

می توان گفت، هم زنان و هم مردان چنين نذری انجام می دادند؛ 
نذر  تقریبًا در هر مراجعه،  پخش  نداشت،  نذر  ادای  تأثير چندانی در پخش و  ـ زمان 
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مشاهده می شد، اما شاید بتوان گفت در زمان و مراسم خاص بيت النور، مانند روز وفات و 
روز ورود، تعدد و تنوع نذرها بيشتر بود؛

ـ زائران در حاجت خواهی، بين بيت النور و حرم مطهر، تفاوتی قائل نبودند و حتی برخی 
عنوان می کردند که در این مکان، احساس نزدیکی بيشتری با حضرت معصومه)س( دارند؛ 

ـ زائران در اجابت حوائج ، با وجود اعتقاد به نيروی برتر برای صاحب  مکان، او را مستقل 
ندانسته، بلکه شفيع به درگاه خداوند متعال می دانستند.

زائران

کنونی،  اجتماعی  ادبيات  در  که  یافته  گسترشی  چنان  امروزه  شدن،  زائر  و  زیارت 
جامعه شناسی زیارت و مهندسی فرهنگی برای زیارت رواج زیادی پيدا کرده است. زیارت، 
دیداری معمولی نيست، بلکه از دید زائِر مکان مقدس، به مکانی آمده است که صاحب آن، 
احترام، شرافت و خارق العادگی دارد. او با زائر شدن، خود را به مثابه  مهمان می داند، مهمانی 

که صاحب خانه دعوتش کرده و به شرف حضور پذیرفته است. 
سفر زیارتی، نوعی تخلية احساسی است و زائر به دنبال کسب تجربه  ای معنوی است که 

او را از روزمرگی و دنيای مادی، رهایی می بخشد )تيموتی و السن، 1392: 24(.
طبق آنچه مشاهده شد، زائران بيت النور نيز همين حالت های روحی را تجربه می کنند. 
مرد،  زن،  جوان،  پير،  هستند؛  طبقه ای  و  قشر  هر  از  طبقاتی،  نظام  هرگونه  از  فراتر  آنها 

تحصيل کرده، غير تحصيل کرده، ایرانی و غير ایرانی.
زوار  زائران،  نگرش های  و  انگيزه ها  بازنگری  و  مذهبی  تجربة  این  بهتر  بررسی  برای   

بيت النور به سه دسته تقسيم می شوند: 
ـ زائران قمی و اهل محل

حضرت معصومه)س( و تمام اماکن مربوط به ایشان، در نظر اهالی سنتی قم، از جایگاه و 
عظمت خاصی برخوردارند. روحية افتخارآميز دعوت بزرگان قم از حضرت، در بدو ورود، 
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هنوز در ميان مردم قم وجود دارد، آنها این ميزبانی را برای خود فخر و برکت می دانند. 
آنها عمومًا جریان  با همسایگان بيت النور، این مطلب به وضوح دیده می شد،  در مصاحبه  
این آگاهی، نشان از عالقة  با تاریخ دقيق وقایع( می دانستند که  بيت النور را )حتی گاهی 
وافر مردم دارد. یکی از کسبه  های اطراف بيت النور، در پاسخ به سؤال ميزان ارادت اهالی به 
این مکان جواب داد: اینجا نزد اهالی، کمتر از حرم مطهر نيست. آنها اگر بتوانند هر روز به 
زیارت بيت النور می روند، در نمازهای جماعت شرکت می کنند و اگر مقدور نبود حداقل از 

همان بيرون و کنار در ورودی، برای اظهار ارادت، سر خم می کنند و سالم می دهند. 
این مطلب در مراجعة نویسندگان مقالة پيش رو نيز مشاهده شد، چند تن از اهالی پس 
از تهية نان هنگامی که از جوار بيت النور می گذشتند سالم می دادند، اظهار ارادت می کردند 

و بر در ورودی بوسه می زدند.
ـ زوار غیر قمی

زوار غير قمی هم مانند قمی ها، زیارت این مکان را برای خود عنایتی از جانب خداوند 
می دانند. خانم زائری از اروميه که مدتی ساکن قم بود و از وضعيت بی توجهی مردم به 
مسائل دینی در شهرستان ها گله مند بود، اظهار می کرد از وقتی با این مکان آشنا شده است 
با این نوع اماکن،  با آشنا کردن آنها  تا  بستگان و مهمانان خود را هم به زیارت می آورد 

فرهنگ دینی را در ميان اعضای فاميل و دوستان خود رواج دهد.
فرد دیگری که از شهرهای جنوبی کشور با انگيزة تحصيل علوم دینی و عشق به آستان 
مقدس حضرت معصومه)س(، به قم آمده و ساکن شده بود، اما به دالیلی نتوانسته بود تحصيل 
را ادامه دهد، کاسبی بود که دیوار به دیوار بيت النور، مغازة عسل فروشی داشت و از اینکه 
در جوار منزل حضرت، کار می کرد بسيار خوشحال بود. او اظهار می داشت که هنوز فرصت 
و توفيق مطالعة جامعی دربارة ایشان نداشته است، اما قصد دارد با تکميل مطالعات خود، 
عالوه بر ارتقای سطح معلوماتش، به زائرانی که برای خرید به محل کسب او می آیند و بعضًا 
درمورد بيت النور سؤال می کنند، اطالعات مستندی ارائه دهد. او از حضرت معصومه)س( فهم 
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و معرفت دقيق در شناخت ایشان و اندیشه های دینی را می خواست. 
خانم دیگری که از کرمان برای زیارت آمده بود احساسش را این گونه بيان می کرد: اینجا 
جای قدم های حضرت است و جای جای آن خاطرة ایشان را تداعی می کند، با آنکه فضای 
حرم، بسيار نورانی است، اما من شخصًا فضای معنوی اینجا را بيشتر می پسندم. هنگامی که 
وارد بيت النور می شوم واقعًا احساس می کنم مهمان حضرت معصومه)س( شده ام و پا در منزل 

ایشان گذاشته ام.
ـ زوار غیر ایرانی

شاید بتوان گفت مصداق بارز مسافران معنوی، همين زوار غير ایرانی هستند که در قالب 
کاروان های گردشگری دین و معنویت، رنج سفر را برخود هموار و از راه های دور برای 

زیارت اماکن مقدس، به کشورمان سفر می کنند.
تجربة  به  را  فردی  زیارت  تجربة  دارد،  که  دستاوردهایی  بر  عالوه  جمعی،  سفرهای 

گروهی پيوند می زند و سبب تعميق اثر زیارت می شود.
زائران عراقی، چشمگيرتر  تعداد  بيت النور،  ایرانی  غير  زائران  ميان  در  طبق مشاهده ها، 
است. آنان از شهرهای مختلف عراق به خصوص عتبات عاليات، به صورت کاروانی یا فردی 
به زیارت می آیند و هر یک انگيزه های خاصی دارند. ازجمله این مورد: خانمی برای زوار 
خارجی عرب زبان، جریان بيت النور را شرح می داد. ابتدا گمان کردیم یکی از اهالی همان 
کاروان است اما متوجه شدیم کاروانيان او را نمی شناسند. کنجکاوانه پيش رفتيم، پس از 
سالم و احوالپرسی، با زبان فارسی  همراه لهجة غليظ عربی اظهار داشت اهل کاظمين است، 
دو سال قبل با شرکت در مراسم ماه رمضان بيت النور، محبت این  مکان در دلش جای گرفته 
و به عشق دختر موسی بن  جعفر)ع( مقيم قم شده است. از انگيزه اش سؤال کردیم. با حالت 
خاصی، به جریان قرآنی نذر مادر حضرت مریم)س( اشاره کرد و اظهار داشت: مادر مریم)س( 
او را نذر معبد کرده بود، من نيز همين آرزو را داشتم و اکنون قسمت شده است در اینجا 
خدمتگزار باشم و به زائران اطالع رسانی کنم، زیرا بسياری از زائرانی که از کشورهای عربی 
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می آیند از تاریخچة این مکان و حتی نسبت به مقام حضرت معصومه)س( هم آگاهی چندان 
ندارند و الزم است مسئوالن مربوطه برای این مهم چاره اندیشی کنند تا زوار پس از طی این 

مسير طوالنی که از کشورهای خود می آیند با کوله باری از معرفت، شهر قم را ترک کنند.
نذر  به پخش  زیارت،  بر  زائران عراقی، چنان که مشاهده کردیم عالوه  در هر صورت 
وخيرات هم می پردازند. در یکی از مراجعه ها، مرد زائری از کربال، مشغول پخش شکالت 
به  اشاره و  با  بين زائران غير عراقی پخش می کرد و  بود و تعمدًا آن را  و مهرهای کربال 
زبان عربی می فهماند که اینها از خود کربال و »تبرک امام حسين)ع(« است؛ گویا می خواست 

اهميت آن را به مخاطب بفماند و بگوید آنچه که به شما دادم ارزش ویژه ای دارد. 
آنها معمواًل  برخوردارند.  زیادی  تعداد  از  پاکستانی هم  زائران  زائران عراقی،  بر  عالوه 
زیارت  به  زیادی  حرارت  و  عشق  با  و  بی آالیش  و  ساده  ظاهری  با  کاروانی،  به صورت 
می پردازند، بر در و دیوار محراب بوسه می زنند و گاهی عکسی برای یادگاری می گيرند. 
در مصاحبه ها متوجه شدیم پاکستانی ها فرهنگ خاصی برای زیارت دارند، آنها حاضرند 
هرچه دارند خرج کنند تا به زیارت اماکن مقدسه بروند، هر پس اندازی را هم برای زیارت 
مصرف می کنند، گویا در فرهنگشان صرف مال برای این کار، ارزش و جایگاه ویژه ای دارد.
و  فارس  خليج  حاشية  کشورهای  لبنان،  از  افرادی  پاکستانی ها،  و  عراقی ها  بر  عالوه 
عربستان، زائران دیگر بيت النور را تشکيل می دهند. آنان اغلب به صورت تورهای مذهبی 
به این  مکان می آیند و با عالئم آژانس مسافرتی شان و تابلویی که سرگروه در دست دارد، 
مشخص می شوند، هرچند این زوار را از ظاهر متمول، تلفن های همراه و تبلت  های پيشرفته 
که در دست کودکانشان است به راحتی می توان تشخيص داد، آنها نيز مانند دیگران زیارت 
از  یادگاری می گيرند. در سؤال راجع به عکس  گرفتن  می کنند، نماز می خوانند و عکس 
بيت النور، متوجه شدیم این عکس ها در بازگشت، چند کارکرد برایشان دارد: هم خاطرة 
سفر روحانی و زیارتی را برایشان زنده می کند، هم با نشان دادن آن به دیگر هموطنان خود 
زیارتی شان شریک  راه دور در تجربة  از  را ولو  آنان  نيافته اند،  را  توفيق چنين سفری  که 
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می سازند و هم برای خودشان هویت زائر شدن را به ارمغان می آورد. آنان در ميان هموطنان 
معرفی  داشته  زیارت  توفيق  و  آمده  مقدسی  مکان  از  که  کسی  به عنوان  خود  آشنایان  و 
می شوند. ایجاد هویتی جدید به نام »زائر«، احساسی دلچسب و احترام برانگيز ایجاد می کند.

در مجموع می توان نکات ذیل را در مورد وضعيت زائران ذکر کرد:
1- تجربة متمایز زائرشدن

 زائران در همة اماکن مقدس، از ویژگی مشترکی برخوردارند. »آنها به دنبال نوعی تجربة 
عرفانی، معنوی و دینی هستند و انتظار دارند به آن برسند« )تيموتی و السن، 1392: 46(. 

زائران بيت النور نيز جدا از این امر نبودند، در مصاحبه هایی که داشتيم، زوار از احساسی 
است،  شده  نصيبشان  مکان  این  در  حضور  با  که  می گفتند  سخن  آرامش بخش  و  متمایز 

آرامشی که دوباره یا چندباره آنان را به زیارت سوق می دهد. 
2- اعتقاد به قداست مکان

 زوار بيت النور، به قداست مکان اعتقاد بسيار داشتند. فاصلة دور و ُبعد مکان نيز از اعتقاد 
ابراز  زائران قمی  نشان می دادند که  ارادت  زائران غير قمی، همانقدر  بود.  نکرده  آنها کم 
می کردند. ثروت و مقام نيز در وجود این عالقه تأثيرگذار نبود، همان طور که تحصيل کرده 

و غير تحصيل کرده، ابراز یکسانی در ميزان ارادت داشتند. 
3- مقایسة اطالعات مذهبی زائران

زوار ایرانی نسبت به غير ایرانی ها، اطالعات مذهبی بيشتری داشتند که نشان از فرهنگ 
به  مربوط  اماکن  و  بيت النور  مورد  در  به خصوص  آنان  دارد.  کشورمان  در  مذهبی  غالب 

حضرت معصومه)س(، سطح مطلوبی از اطالعات را ابراز می کردند. 
4- عدم منع جنسیتی در زیارت

 در زیارت، منع جنسيتی وجود ندارد، مردان و زنان برای زیارت مشرف می شوند، اما 
تعداد زنان زائر در روزهای معمولی که مراسم خاصی وجود نداشت، بيش از مردان بود.

5- از جهت مليتی، در ميان زائران غير ایرانی، تعداد زائران عرب زبان، نمود بيشتری داشت.
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6- نقش راهنما در زیارت مکان
 زائران غير ایرانی، راهنمایان مشخصی هم زبان خودشان داشتند. این راهنمایان که معمواًل 
با  و  می شوند  بيت النور حاضر  در  زیارتی،  کاروان  ورود  با  هستند،  قم  ساکن  و  روحانی 
توضيحاتی در مورد مکان و بعضًا روضه و زیارت دسته جمعی، هموطنان خود را به فيض 
می رسانند. شاید این مسئله به این دليل باشد که اغلب مسافران زیارتی ترجيح می دهند، 
راهنما، هم کيش و هم زبان خودشان باشد تا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و حس مشترکی 

در تجربة دینی داشته باشند )تيموتی و السن،1392: 25(.
وجود راهنمایان و نحوة توضيح و تفسير آنان، در ایجاد انسجام فکری و آمادگی روحی 

زائران و تعلق خاطر به مکان اهميت ویژه ای دارد. 

گونه شناسی مناسک مذهبی در بیت النور

در  مراسم  این  هستند،  مقدس  اماکن  تفکيک ناپذیر  عناصر  از  مذهبی  مراسم  و  مناسک 
بسياری موارد، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی متنوعی برای مکان مقدس ایجاد می کنند. 
به نظر جامعه شناسان، مناسک مذهبی به خصوص وقتی به صورت دسته جمعی انجام می شود، 
شور و غليان جمعی و همبستگی ایجاد می کند )اسميت، 1378: 29(. یکی از این مناسک، 
جشن ها، عزاداری های مذهبی و حرکت های نمادین در بازنمایی وقایع تاریخی ـ مذهبی است. 
چنان که ذکر شد، در بيت النور دو نحو متفاوت از مناسک و مراسم قابل مشاهده است: 
مناسک عمومی بدون در نظر گرفتن واقعة زمانی خاص مکان و مراسم اختصاصی که شامل 
مراسم جشن و عزاداری مربوط به حضرت معصومه)س( است و به نحو جمعی انجام می گيرد. 
طبق آنچه مشاهده شد، مراسم روز والدت، با سخنرانی و مولودی خوانی همراه است و 
مردم با شيرینی و پخش نذر از همدیگر پذیرایی می کنند. مداحان با اشاره به شرافت  یافتن 
اشعاری  و چنين  می دانند  زوار  برای  افتخاری  را  ایشان  زیارت  بانو)س(،  مقدم  یمن  به  قم 

می خوانند: 
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به خدا مهر تو را من نمی دم به  هر دو عالم

آب شـور حـــرمتو نمـی دم به آب زمـزم

آب شـــور حــرم تو نمک زنــدگی مونه

من نمکــدونو شکستـم ولی قلبم مهربونه

این اشعار هم اشاره به امکانات نامناسب شهری دارد و هم ميزان ارادت به مقام بانو را 
متذکر می شود. هرچند در سال های اخير، وضعيت آب قم بهتر شده، اما هنوز این گونه اشعار 

بر سر زبان هاست.
آستان مقدس هم یک روز از برنامه های دهة کرامت را به بيت النور اختصاص می دهد و خدام 
حرم با رفتن به بيت النور، طی مراسم ویژه ای اظهار ارادت خود را به این مکان مقدس ابراز می کنند.  
در مراسم روز ورود حضرت به قم، طی مراسم مفصلی، کاروانی نمادین به عنوان کاروان 
حضرت معصومه)س( در شهر به راه می افتد، مردم سعی می کنند اتفاق هایی را که در زمان 
گذشته به وقوع پيوسته است بازنمایی کنند. کاروان متشکل از شترها، ساربان ها و کجاوه ای 
تزیين شده که نمادی از کجاوة بانو)س( است از ميدان معصوميه که در زمان قدیم ورودی 
شهر محسوب می شد به راه می افتد و مردم گل  و برگ های سبز نخل و مانند آن در دست 
می گيرند. اشک شوق استقبال کنندگان، نجوای مناجات گونة آنان، طبل و دهل پيش قراوالن 
کاروان، همه و همه تداعی گر لحظة ورود حضرت معصومه)س( به قم است. مردم پالکاردهایی 
با عناوین و عبارت های گوناگون مانند این عبارت ها را به دست می گيرند: »ورود حضرت 
پاکان،  بر خاک  فاطمه معصومه)س(  »با قدوم حضرت  باد«،  مبارک  به شهر قم  معصومه)س( 
شهر قم سرچشمة جوشان معارف و فرهنگ ناب اسالمی شد« که نشان دهندة شادی مردم 
از این واقعة مسرت بخش است و اهالی قم این جریان را سبب نزول برکت های الهی بر 
شهر می دانند. کاروان همچنان به حرکت ادامه می دهد و هر لحظه، بر شمار استقبال کنندگان 
که  عده ای  و  اهالی محل  نيز  آنجا  می رسند.  بيت النور  به  باالخره  اینکه  تا  می شود  افزوده 
نتوانسته اند به ميدان معصوميه بروند و به طور عمده خانم ها هستند، حضور دارند. در نهایت 
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باز هم مداحان اهل بيت)ع( در بيت النور به مدیحه سرایی می پردازند و سپس جمعيت به سوی 
حرم مطهر حرکت می کنند.

مراسم روز وفات

بازگو می  بيت النور  به مشاهدة سالروز وفات حضرت معصومه)س( در  توجه  با  مراسم 
شود.

این مراسم در زمان مراجعة پژوهشگران، صبح روز پنجشنبه آغاز شد. آقایان در محوطة 
بيت النور و خانم ها در مسجد حضور داشتند.  روز پر ازدحامی بود. مسجد کاماًل پر شده 
بود و مردم در محوطة ميدان مير و اطراف آن نشسته بودند. دیوارهای بيرونی بيت النور با 

پرچم های سياه پوشانده شده بود. 
 هيئتی از خدام حرم حضرت معصومه)س( با تشریفات کامل و لباس متحدالشکل، برای 
در  کنار  ورودی  راهروی  در  دادن شمعدان هایی  قرار  با  و  آمده  بيت النور  به  ادب  عرض 

بيت النور به ردیف ایستاده بودند. حضور آنان بر اهميت و رسميت مراسم می افزود. 
بيماری  واقعة  بانو)س(،  مقام  تبيين  با  سخنران،  حرم،  خدام  خطبه خوانی  مراسم  از  پس 

حضرت معصومه)س( و ورود ایشان به قم را بازگو کرد. 
تعریف این واقعه و به خصوص نحوة انتخاب قم از جانب حضرت، از مسائلی است که 
معمواًل سخنرانان بر آن تأکيد می کنند، زیرا خانم)س(، از بين همة اماکن، قم را انتخاب کردند 
و با آن حال بيماری و ناتوانی، اصرار بر آمدن به قم داشتند، چون از اجداد طاهرینشان شنيده 

بودند که قم محل شيعيان است. 
عظمتی  و  شکوه  و  معصومه)س(  وفات حضرت  واقعة  بازگویی  با  نهایت  در  سخنران، 
که مردم قم در تشييع پيکر ایشان به نمایش گذاشتند، خطاب به حضرت و از زبان مردم 
عرض کرد: »یا حضرت معصومه)س( ما در جریان تشييع پيکر شما نبودیم، اما حضور این 
جمعيت فراوان در اینجا نشان می دهد که اگر بودیم پابرهنه و بر سر و سينه زنان در تشييع 
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شما شرکت می کردیم.« 
با پایان سخنرانی، مردم به تدریج از بيت النور و مسجد مجاور خارج شدند تا از مسير 

خيابان عمار یاسر به طرف حرم مطهر حرکت کنند. 
عالوه بر مردم قم، هيئت های زیادی از شهرهای مختلف نيز حضور داشتند، در این ميان، 
بيشتری  نمود  بودند،  آمده  مراسم  به  نظم خاصی  با  و  پرتعداد  که  بانوان مشهدی  کاروان 
داشت. مشاهدة زائرانی از دیار امام  رضا)ع( با چهره هایی مغموم و اشک آلود، بسيار تأثير گذار 
بود، در مصاحبه با تعدادی از این بانوان، احساسشان را این گونه یافتيم: آنان قاصدانی از 
دیار یار هستند و برای شرکت در مراسم تشييع پيکر پاک خواهر امام)ع( مأموریتی دارند، 
خواهری که برای دیدن برادر، رنج سفری دراز را بر خود هموار کرد، اما تقدیر الهی بر این 
بود که بدون دیدار برادر از این دنيا رخت بربندد. حال اینان آمده اند تا به عنوان قاصدانی از 

سوی برادر و به نيابت از او، بر شکوه مراسم تشييع بيفزایند.  
»يا  پالکارد  با  حرم  خادمان  جمعيت،  پيشا پيش  افتاد.  راه  به  عزاداری  هيئت  باالخره 
فاِطَمَه ِاْشَفْعی لَنا ِعْنَد الّلِ« قرار داشتند. در این هنگام یکی از مرثيه خوانان با ابيات ذیل شروع 

به مرثيه خوانی کرد: 
قم و چشم و چراغ کشور اینجاست       تجلـــی گـاه نسل کــوثر اینجاست

و
بفـــرمود صـــادق آل محــمد)ص(        که قـم عّش و نشان اهل بيت است

محتوای این اشعار، مدح قم و محبت قمی ها به اهل بيت)ع( و مرثيه خوانی برای حضرت 
معصومه)س( بود. 

در هر صورت، پس از آنکه مردم سينه زنان به طرف حرم رفتند، عده ای که توان پياده روی 
نداشتند در بيت النور باقی ماندند و در گوشه ای پای روضة یکی از روضه خوانان نشستند. 
روضه خوان پس از خواندن روضة حضرت معصومه)س(، ماهرانه با شباهتی که جریان محبت 
این خواهر و برادر به حضرت زینب)س( و امام  حسين)ع( داشت، گریزی به جریان کربال زد.
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در گوشه ای دیگر، یکی از خدام حرم هم که هنوز در بيت النور مانده بود، بسيار مودبانه 
و با لحنی گویا )این رفتار، زوار را تحت تأثير قرار داده بود( مشغول پاسخگویی به افرادی 

بود که می خواستند در مورد بيت النور اطالعات بيشتری کسب کنند. 
2- سطح تحلیلی 

در سطور پيشين، گزارش های عينی ذکر شد، اکنون به بررسی و تحليل الیه های زیرین 
مسئله پرداخته می شود:

ارتباط تقدس با حاجت دهی

قدرت  مأواي  جهت  این  از  و  است  الهي  موجودات  با  ارتباط  مكان  مقدس،  مكان 
الهي به شمار مي رود. به طور مثال در بسياري از ادیان، بين زیارت اماكن مقدس و شفای 
بيماري هاي روحي و جسمي ارتباط نزدیكي وجود دارد و این نشانگر ارتباط با قدرت الهي 

در اماكن مقدس است )اکرمی، 1393: 14(. 
در بيت النور این ارتباط کاماًل مشاهده می شد. گذشته از حاجت های برآورده شده که به 
برکت حضرت معصومه)س( کم نيست، نکته ای که در مصاحبه با برخی از زوار مشاهده شد، 
اعتقاد به وجود کرامت و حاجت دهی اماکن مقدس بود. هنگامی که از بعضی زائران که شاید 
یک یا دو بار بيشتر به بيت النور نيامده بودند، سؤال می شد آیا شما کرامتی از این مکان دیده  
یا شنيده اید؟ در وهلة اول می گفتند: بله، اما هنگامی که به طور جزئی شرح ماجرا خواسته 
ندیدم ولی  کرامتی  اظهار می کردند: »خودم شخصًا  و  نداشتند  برای گفتن  می شد، چيزی 
حتمًا کرامت دارد و حاجت می دهد، چون مقدس و مربوط به حضرت معصومه)س( است.« 
اعتقاد به رابطة بين تقدس و حاجت دهی، آنقدر قوی است که فرد، بدون دیدن یا شنيدن 
واقعه یا جریانی، قاطعانه به  وجود آن حکم می کند. به نظر می رسد این مسئله دو دليل داشته 
باشد: یا به سبب مشاهدة مکرر حاجت دهی در اماکن مقدس است، به گونه ای که مردم در 
این مورد شرطی شده اند که هرجا مقدس باشد، حتمًا حاجت هم می دهد، ولو ما خودمان 
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ندیده باشيم یا به سبب محبت فراوان به صاحب مکان است که زوار احساس می کنند هر 
چه خوبی و نيکی است حتمًا با حضرت ارتباط دارد، ازجملة این خوبی ها، حاجت  دادن 

است، پس اینجا که منزلگاه و عبادتگاه ایشان است، حاجت می دهد.   

تناسب پدیدة قدمگاهی با شأن صاحب مکان

این تناسب را هم در حاجت خواهی و هم در خصوصيات مکانی می توان دید. حاجت هایی 
اما  می شود،  دیده  زیارتی  اماکن  بيشتر  در  معمواًل  بيماران  شفای  و  شفاعت خواهی  مانند 
حاجت خواهی در گشایش علمی و ساخت مدرسة علميه، گرداگرد بيت النور، نشان از اعتقاد 

زوار به مقام علمی حضرت دارد.
به طور معمول این گونه است که افراد هنگام درخواست چيزی از کسی، در وهلة اول 
معتقدند او خود همان چيز را دارد. در گونه شناسی حاجت، به حاجت های علمی اشاره شد. 
علم حضرت بر کسی پوشيده نيست و ادعای گزافی نکرده ایم اگر بگویيم ایشان منبع فيض 
الهی و دارای مقامی خاص برای اجابت دعاها به خصوص اجابت دعاهای مربوط به استعداد 

یافتن برای فهم علوم دینی هستند.
در  بلکه  ندارد،  اختصاص  دوره  این  به  از حضرت معصومه)س(  علمی  فهم  درخواست 
شرح احوال فيلسوفی مانند مالصدرا نيز آمده است که برای حل مشکالت علمی و گشایش 
ذهن، از کهک به زیارت حضرت معصومه)س( می آمدند و به ایشان توسل می جستند )قمی، 

.)618 :1385
ساخت مدرسه در جوار بيت النور و با مرکزیت آن نشان می دهد که این مکان، از همان 
آن  با  بلکه همواره، بصيرت افزایی و معرفت جویی  نبوده،  زیارتی  مکانی  تنها  قدیم،  ازمنة 
همراه بوده است. هرچند در قم، اماکن مذهبی و امامزادگان زیادی وجود دارد، اما مدرسه 
در کنار مزار آنان دیده نمی شود، درحالی که طبق اسناد تاریخی که ذکر شد، حداقل از قرن 

ششم ق. وجود مدرسه ای پر رونق در بيت النور ثبت شده است.  
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به نظر می رسد، عالوه بر اعتقاد مردم به موقعيت علمی بانو)س(، این مسئله بدان جهت 
باشد که ایشان در همان ایام اندک حضور و با وجود بيماری، عالوه بر عبادت، پاسخگوی 
مسائل علمی و شرعی مردم نيز بودند، زیرا به  تصریح اسناد تاریخی، ایشان در مقام علمی، 
عالمه و محدثه بودند و در کتاب های مختلف شيعه و سنی، احادیثی از ایشان منقول است 
)امينی،1366: 196(، بدین ترتيب، بيت النور به نوعی، مکانی برای تالقی معبد و مدرس و 

دین و دانش بوده است.

تسری تقدس از صاحب مکان به اشیاء

قداست در اماکن مقدس، از مکان و صاحب مکان به اشياء منتقل می شود. اشيائی که 
در گوشه ای  که  است  منبری  آن  نمونة  می یابند،  قداست  به نوعی  نيز  بيت النور هستند  در 
قرار گرفته و  طوری روی آن پشتی گذاشته اند که کودکان برای بازی از آن باال نروند و به 
»تابو« در فرهنگ  به نوعی تداعی گر  این مسئله شاید  نبرند.  بين  از  اصطالح قداست آن را 
می توان  را  مسئله  این  می یابند.  ویژه ای  قوانين  تقدس،  به خاطر  اشياء  که  باشد  اجتماعی 
مقدس،  مکان  یا  شىء  یك  یعنی  است،  مسرى  امری  تقدس،  که  داد  توضيح  بدین گونه 
مى تواند به سبب مجاورت و نزدیكى با شىء دیگر، آن  را نيز مقدس كند )یعقوبی،1389: 6(. 
این مطلب فقط به منبر بيت النور اختصاص نداشت، بلکه به کرات مشاهده شد که زائران 

برای تبرک جویی، در و دیوار را لمس می کردند.
اسـتفاده از چادرنمازهـای بيت النـور نيـز یکـی دیگر از این مـوارد بود، گویـا بانوی زائر 
احسـاس می کنـد اگـر بـا ایـن چادرها نمـاز بخوانـد معنویت بيشـتری به دسـت مـی آورد، 
زیـرا چـادر مربـوط بـه مکانـی مقدس اسـت. بـه خانمـی برخوردیم کـه چادرهـا را یکی 
یکـی برمی داشـت، به صـورت منظـم تـا می کـرد و در جایـگاه مخصـوص قرار مـی داد، از 
انگيـزه اش سـؤال کردیـم و متوجـه شـدیم به جهـت آنکـه احسـاس می کنـد اینجـا خانـة 
حضـرت و مقـدس اسـت هـر از چندگاهی بـه اینجا می آیـد و چادرها را که وسـایل منزل 
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ایشـان به شـمار می آیـد مرتـب و تـا می کنـد، ایـن وسـایل به خاطـر صاحب خـود، تقدس 
پيـدا کرده انـد و شایسـتة احترام شـده اند. 

هویت بخشی

وجـود قدمـگاه بيت النـور بـرای مـردم قم همـواره جنبـة هویت بخشـی و تمایز داشـته 
اسـت. ایـن مسـئله، بـه  روشـنی در جریـان مراسـم اختصاصـی بيت النـور، مشـاهده  شـد. 
سـخنرانان مذهبـی با اشـاره به انتخاب شـهر قم از جانـب حضرت معصومـه)س(، بر هویت 
دینـی و تشـيع خالـص مـردم قم و محبت آنان نسـبت بـه اهل بيـت)ع( تأکيـد می کنند. این 
تأکيـد، نوعـی تمایـز معنـوی، بـرای مـردم قـم، نسـبت بـه دیگـر شـهرها ایجـاد می کند و 
قدمـت در تشـيع و عشـق بـه اهل بيـت)ع( را بـه رخ مردمان دیگر شـهرها می کشـد. به نظر 
برخـی نویسـندگان، القـای تمایـز بين »مـا و دیگران« از عناصر اصلی هویت بخشـی اسـت 
)خان محمـدی، 1385: 85(. ایـن مـورد، عـالوه بـر هویت بخشـی، در تقویـت گرایش های 

مذهبـی مـردم قـم نيز موثر اسـت.
از  پيکـر حضـرت معصومـه)س((  نمادیـن  تشـييع  )در  اسـتفادة سـخنرانان  همين  طـور 
جمله هایـی ماننـد: اگـر ایـن مردم قـم در روز وفات حضـرت معصومه)س( حضور داشـتند، 
بـر سـر و سـينه  زنان به عـزاداری می  پرداختنـد...، این احسـاس را در آنها به وجـود می آورد 
کـه خداونـد، فرصتـی ویـژه و ارزشـمند در اختيارشـان گذاشـته کـه ولو در زمان گذشـته 
نبودنـد، امـا بـه تأسـی از سـلف صالـح خـود، بایـد در ایـن مراسـم شـرکت کننـد تـا بار 
دیگـر وفـای قمی هـا بـه اهـل بيـت)ع( را به نمایـش بگذارنـد و ایـن وظيفـه ای اختصاصی 
بـرای آنهاسـت کـه نبایـد در انجـام آن اهمـال کنند. بدیـن ترتيب ایـن نوع مراسـم، تبدیل 
بـه مناسـکی عبادت گونـه و جمعـی می شـود کـه عـالوه بـر ایجـاد همبسـتگی، احسـاس 

مطلـوب انجـام فریضـة دینـی را نيز در پـی دارد.
این هویت  بخشی و تمایز، در اشعار قمی ها نيز مشاهده می شود، عبارت هایی مانند »قم، 
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این  از  نمونه ای   ... و  بيت)ع(«  اهل  »قم، عشق  نگين شهرها«،  »قم،  چشم و چراغ کشور«، 
دست است.

تشابه با تجارب مأنوس تر

چنان که در مراسم اختصاصی بيت النور مشاهده شد، به  خصوص در مراسم روز وفات، 
سخنرانان از تشابه جریان حضرت معصومه)س( و حضرت زینب)س( بسيار استفاده می کردند.
ایـن مطلـب یکـی از ابعـاد فرهنگی مسـئله اسـت و به ملموس سـازی واقعـة هجرت و 
وفـات ایشـان بـرای مـردم می انجامد. چـون محبت بين امام حسـين)ع( و حضـرت زینب)س( 
در بيـن مـردم، بسـيار مشـهورتر و مأنوس تـر اسـت، لـذا ایجاد مشـابهت بيـن آن و محبت 
امـام  رضـا)ع( و حضـرت معصومـه)س( می توانـد جریـان را ملموس تـر کـرده و در اذهـان 

ماندگارتـر کند. 
مأنوس سازی  این  به  که  زینب)س(  بين حضرت معصومه)س( و حضرت  عناصر مشترک 

کمک می کند عبارت اند از:
ـ هر دو خواهِر پدری و مادرِی یک امام)ع( بودند؛

ـ هر دو شأن علمی و دینی واالیی داشتند؛
ـ هر دو عالقة فراوانی به برادر داشتند و بدین منظور رنج های زیادی کشيدند؛

ـ هر دو برای ترویج حقانيت و معرفی برادر، تالش زیادی انجام دادند؛
ـ هر دو نمادی آشکار از حضرت فاطمه)س( هستند؛

ـ در نحوة سفر، مشابهت هایی داشتند. سفرشان به صورت کاروانی از مدینه، متشکل از 
زنان و فرزندان اهل بيت)ع( بود که باید مسير طوالنی و پرزحمتی را طی می کردند.

جمع بندی و نتیجه گیری
وجود قدمگاه های ائمه اطهار)ع( و عالقة مردم به این مکان های مقدس، از سرمایه های 
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امام  محوریت  با  امامزادگان)ع(  به  منسوب  قدمگاه های  می شود.  محسوب  کشور  فرهنگی 
رضا)ع(، مجموعة نفيسی است که می توان بر طبق آن با نمادسازی مطلوب، در راستای ترویج 

فرهنگ  رضوی سياستگذاری کرد.
اماکن  این  نمونه های  مهم ترین  از  یکی  بيت النور،  یعنی  معصومه )س(،  حضرت  قدمگاه 
از جهت قطعيت سندی، به شمار می رود. توجه به زیارت و آثار به جا مانده از این بانوی 
مقدس، اجابت سفارش امام رضا)ع( در مورد ایشان است. وجود این مکان در جوار مدرسة 
علميه می تواند ضمن هویت بخشی برای بانوان شيعه، شناسنامة »زن« و »دانش« را نيز تدارک 

نماید. 
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