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چکیده
سرزمین کوهستانی استان مازندران از قرون اولیه اسالمیپذیرای امام زادگانی بود که از ظلم و جور دستگاه خالفت ب نآ نماد ه   
پناه برده و یا برای اشاعه دین به این دیار آمده بودند .بر این اساس تعداد  26 10بقعه و مکان مذهبی در ا ییی ن اس وجو نات د د هک درا    
تعداد  174مورد از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است .بررسیهای انجام شده بر اساس مستندات تاریخی نش  نا مم مممیدهد
یباشد و 
که تاکنون فقط شجره نامه  832بقعه مذهبی این استان به اثبات رسیده و دارای سند معتبر م 

 824بقع هذم ه بب بببی اس دقاف نات   

یباشند .با توجه به اینکه در سراسر این اس هذم هعقب نات ببب ببببی وج راد دو ددد ،ل  اذ اا ییی ن بق أت هکربتم عا ثث ثثثثثیر فرهنگ گگی و
شجره نامه معتبر م 
اجتماعی فراوانی در بین مردم ایجاد نموده است و مردم شیعه مذهب استان نیز در عمل این موضوع را پذیرفتهانددد ،چ ماگنه رد نو   
مش الک ت و گرفتاریها به مکانهای مذهبی پناه برده و حتی کراماتی نیز از آنها نقل کردهاند و قبور شهدا و مومنین را در جوار ا ییی ن
یتوان گفت که این بقاع متبرکه در دورههای مختلف و ب بس ه کککککها ای مت زا تواف
اماکن مذهبی قرار دادهاند .از نظر معماری نیز م 
تها ای امن ءا  رد ببیشتررر
یکدیگر ساخته شده و تقریبًاًا آثار قدیمی این اماکن از بین رفته و بسیاری از این بقاع بازسازی شدهاند و هی ییأ 
ینمایند .بنابراین هدف از این مقاله بررسی وتبیین بقاع متبرکه استان مازندران ونقش فرهنگی  -اعتقادی
بقاع متبرکه استان فعالیت م 
یباشد که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای نگاشته شده است.
آنها م 

واژگان کلیدی :اماکن متبرکه ،مسائل فرهنگی ،مسائل اجتماعی ،امام زاده ،بقعه
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مقدمه
مسأله تقدس و احترام به بزرگان دین از گذشتهی بسیار دور در بین مردم رایج ب  و هدو ررریشههه در اعتق  تادا ددین ننی و
مذهبی و باورهای مردم دارد .دین مبین اسالم به عنوان کامل ترین دین الهی ،همواره به پیروان خود سفارش میکند
تا باورها و اعتقادات دینی خود را مستحکم نمایند .لذا از زمانی که دین اسالم ظهور کرد مسأله احت هرواب هب مار ااا اااای
دینی جایگاه خاصی پیدا کرد .مردم ایران نیز از پیروان دین مبین اسالم و مذهب تشیع بودند أم هراومه و  م ما ن ننن ن نننننی
یشدند .بنابراین بعد از اینکه دستگاه خالفت ،علویان را تحت تعقیب قرار
برای امام زادگان و مبلغین دین محسوب م 
داد بسیاری از آنها به ایران کوچ کردند و گروهی دیگر به خصوص فرزندان و نوادگان امام موس سسی ک رب )ع( مظا اا ااای
دیدار با امام رضا (ع) عازم سرزمین توس شدند و چون نیروهای خیلفه عباس سسی از حرک هب تعنامم اهنآ ت

لمع

    

آوردند به ناچار در مناطق مختلف ایران پراکنده شدند و به تبلیغ دین اسالم و مذهب تشیع پرداختند.
یکنند و در اماکن مقدس از طریق "زیارت نامه خواندن ،راز و نیاز ،دعا و ثن .و ءا "...
زائرانی که به این شهرها سفر م 
یکنند که با خدای خود رابطه معنوی برقرار کردهانددد و نزدی ییک ترشدددهانددد.
یکنند ،احساس م 
با معبود خود خلوت م 
یکنند ،بر این اساس بای یید زی ییارت و
حتی برخی از اوقات ،مسیر زیارت را همواره با عشق و از خود گذشتگی طی م 
زائر بودن اماکن مقدس را نوعی پیوند قلبی دانست که جهانگردان زیادی را هر ساله در هر زمان و مکاننی ب س ه وو وووی
خود م 
یکشاند .این پیوند ناشی از عمق ذهن ،لطافت قلب و کشش درونی نه از روی محاسبه عقلی میباشد.
یتوان در ساختار جامعه ایران (کالنشهرها و شهرهای زیارتی) را قطب مهم ویگانه ای براای توس همه هع   
بنابراین م 
یدر توسعه پای ییدار و مس  رمت اای ییران در س حط
جانبه گردشگری آن هم از نوع فرهنگی(زیارتی و دینی) که عامل مهم 
جهان اسالم است ،نوعی پتانسیل همگرایی فرهنگی دانست.
فرهنگ مفهوم عامی است شامل دین و اعتقادات ،اخالقیات ،ارزشها ،آداب و رسوم و هرگونه توانایی و ع دا تتی که
شها و تقویت اعتقادات و فرهن رم گ د مم ممم،
آدمی به عنوان عضو جامعه به دست می آورد .یکی از عوامل گسترش ارز 
زیارتگاهها و ارتباط قلبی مردم با امامزادگان است ،بخصوص با مشاهده ی کراماتی از بعضی از صاحبان این مزاره ؛ا
به عنوان مثال کراماتی از امامزاده علی صالح که بین مردم رواج و شیوع دارد و بسیاری از مردم معتقدند که با توسل
ّل میشود .این امور باعث تقویت فرهنگ و اعتقادات مردم می
و استشفاع از این امامزاده ،بسیاری از مشکالت آنها ح ّل
یدهند که در نظرمردم مسلمان و بخصوص با گراایش
گردد .امامزادهها و بقاع ،مجموعه میراث گرانبهایی را تشکیل م 
تشیع ،اهمیت بسزایی دارند .عالوه بر این تأثیرات روحی ،این بقاع متبرکه جاذبههاای گردشگررری نی ییز دارند رب ؛ اا ااای
نمونه ،بقعهی امامزاده علی صالح که در مسیر زائران عتبات عالیات قراردارد ،نق مع ش دددددهای در گس و گنهرف شرت
دانش مردم مناطق مختلف ایفا میکند .مراکز جمعیتی که در مسیر کاروانها و مسافران و رهگذران قرار دارند ،تحت
یتوان در بیشتر مکانها و شهرهای مسیر کاروانها ،س سسیاحان
یگیرند .این مساله را م 
تأثیر فرهنگ اجتماعی آنان قرار م 
و جهانگردان مالحظه نمود.
این پژوهش ،از دسته پژوهشهای کتابخانهای بوده و پژوهشگر با بهرهگیری از کتب ،مقاالت و رسالههای ارائه شده
اطالعات مربوط به پژوهش را طبقه بندی نموده و با بهرهگیری از نظرات اساتید و صاحب نظ عمج ار شهوژپ نار    
بندی و نتیجهگیری خواهد نمود.
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لگیری فرهنگ اعتقادی مردم در ایران داشته باشند؟
یتوانند نقش بسزایی در شک 
آیا اماکن متبرکه م 
یتوانند نقش بسزایی در جاودانگی اعتقاد مذهبی در ایران ایفا نمایند؟
آیا اماکن متبرکه شیعه م 
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه اماکن مذهبی و بقعههای متبرک دوب ناردنزام ناتسا رد هعیش ه ههههه هههههه ،و
پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با بررسی تأثیرات این اماکن متبرکه بر مس و یگنهرف لئا

درم یداقتعا م نیا  قطنم هههههه ههههههه،

تأثیرات فرهنگی و مذهبی این اماکن را مورد سنجش قرار دهد.
باورهای مذهبی از جمله عمیق ترین احساسات هستند .در بسیاری از کشورها باورهای م هذ ببی قوووی ترررین عوامل
یدهند .زیارت بخ هم ش مم مممی از فعالی ییتهاای مرب گشدرگ هب طو ررر رررری
موثر در رویارویی مردم با زندگی را تشکیل م 
ییابیم که در فرهنگ اسالمی هدف
یگیرد .اگر نگاهی به آیه  651سوره بقره بیندازیم ،در م 
مذهبی را در بر م 

صا لل لللی

از خلقت ،رشد و ارتقای معنوی است؛ از این رو یکی از راههای تقویت معنویت و ایجاد ارتب وبعم اب طا ددددددد ،زی ییارت
یکند زا 
است .انسان وقتی به معنای عمیق زیارت نامهها توجه کند و با عشق و عالقه به زیارت بپردازد ،احساس می ی
طریق مکانی که مشغول زیارت است ،به معبود خود نزدیک تر شده است .بسیاری از اوقات ،مسیر زیارت هم اب هار   
عشق و از خودگذشتگی است .زیارت پیوند قلبی است نه محاسبه عقلی ،لذا عمق و تأثیرگذاری آن نس ما هب تب ووو وووور
مادی به مراتب بیشتر است .آنچه زائر را به پیمودن راهها و طی مسافتها و تحمل رنج و سفر و استقبال از خ فو

و

یبندد گشدرگ  .رر ررری
خطر وا میدارد ،کشش درونی و عالقه قلبی اوست و هرجا که عشق بیاید ،خستگی رخت بر می ی
وسیلهای است که افراد را با مذاهب و فرهنگهای متفاوت به یکدیگر پیوند میدهد و ب آ ه نننهاا کمک

یکند ات    
می ی

همدیگر را با وجود تنشهای سیاسی و اجتماعی ،بهتر درک کنند .از نظ اهج نامزاس ر ننن ننننی جه رگنا ددی ،م هب بهذ   
عنوان یکی از اصلی ترین انگیزههای سفر شناخته شده است .این موض هم تصرف عو ممم ممممی اس ب هک ت اا ااای یید اهمی ییت
گردشگری مذهبی و به طور کلی توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
هدف اصلی محقق از این تحقیق آن است که تأثیر اماکن متبرکه را بر مسائل فرهنگی و اعتقادی مردم استان مازندران
مورد بررسی قرار دهد .استان مازندران یکی از استانهایی است که بیشترین میزان اماکن متبرکه را در خود جای داده
یگردد.
است .لذا نقش این اماکن بر مسائل فرهنگی مردمان استان از اهمیت ویژهای برخوردار م 
مبانی نظری پژوهش
مساجد در تاریخ
یاهلل علیه وآله با همراهان خود به قبا در نزدیک مدینه رسیدند ،چه را
ظهر روز دوشنبه  12ربیع االول رسول خدا صّلّل 
روز در آن جا ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند.
یاهلل علیه وآله دعوت کردند که در محلهی آنان
هنگام ورود ایشان به مدینه ،هر یک از بزرگان قبیله از پیامبر اکرم صّلّل 
یگفتند :هر چه اسلحه ،مردان جنگجو ،مال و آذوق اوخب ه هه هههی در دف ترضح .تسا هدامآ وت زا عا      
فرود آیند و م 
فرمودند :شتر را رها و راه او را باز کنید که او مأمور است.
شتر محلهها را یکی بعد از دیگری پشت سرنهاد تا به محله بنی مالک بن نجار رسید و در جایی که هم اکنون مسجد
نبوی قرار دارد ،زانو زد و خوابید.
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یدر آن بنیانگذاری شد و ک اعف نونا لللی ییتهاای مهم
به این ترتیب ،مکانی که در واقع پایههای اساسی حکومت اسالم 
یرفت ،تأسیس شد.
نهضت جهانی اسالم به شمار م 
مسجدسازی از همان سالهای اول هجرت ،رشد صعودی داشت؛ البته رشد و گسترش جغرافی ییای مس هلزنم هب دج    
یآید.
تابعی از کیفیت اعتقادی ،سیاسی و اجتماعی جوامع مسلمان در برابر زمان به شمار م 
هر گاه وضع پیروان اسالم از نظر اعتقادی و اقتصادی به هنجار رود ،دولت به صورت باطنی یا هاظ ررری ب شرتسگ ا   
ته سرس ا تت تتتیز با
اسالم موافق بوده است ،مساجد از نظر کمی و کیفی در حال رشد بودهاند ،به عکس ،زمانی که دول 
یشدنددد و س اهنآ ندنکرب هب نب زا سپ      
اسالم داشتهاند ،در آغاز با ترفندهای بسیار ،مانع از ایفای نقش مس  دج مم ممم 
یپرداختند.
م
مسجد نبوی (اول ه ق) ،مسجد جامع کوفه ،مسجد جامع قسطاط (جامع عمر) ،مسجد جامع بصره ،مسجد االقصی و
قبه الصخره در بیت المقدس ،مسجد جامع منصور در بغداد ،مسجد جامع اعظم در قرطبه ،مسجد جامع ابن طولون و
مسجد جامع االزهرا از جمله این نمونههاست.
برخی از مؤرخان شمار مساجد قاهره را تا  36ه از ررر ،مس دنکسا دجا رر ررریه را تا  12ه ادغب و راز د ات ار       3ه رد راز
قرنهای  5و  6ه ق متذکر شدهاند.
گرچه حمله مغول به بالد اسالمی موجب از بین رفتن آثار اسالمی ،به ویژه مسجد شد و به قول ویل دورانت:
شهر زیبای ری با  0 30مسجد و کارگاههای سفال معروف ویران شد و پس از دوران فترت و رکود ،ساختن مس دجا
با شکوه بیشتری توسط جانشینان چنگیز و تیمور از سرگرفته شد که مسجد علی شاه ،مسجد جامع ورام ممین ،مس دج
گوهرشاد ،مسجد  72تن مشهد از این جمله است.
محدوده مورد مطالعه
استان مازندران با حدود  ۲۴هزار کیلومتر مربع مساحت بین  ۴۷دقیقه تا  ۳۸درج و ه  ۵دقیقههه ع امش ضر لل لللی و ۵۰
درجه و  ۳۴دقیقه تا  ۵۶درجه و  ۱۴دقیقه طول شرقی از ن فص

النهار گرینویچ قرار گرفته است.

دریای مازندران در شمال ،استان تهران ،سمنان و قزوین در جنوب و استانهای گیالن و گلستان به ترتی ییب در غ بر
و شرق آن قرارگرفته است.
براساس آخرین تقسیمات کشوری با توجه به تفکیک استان گلستان از استان مازندران ،این استان درح لا اب رضاح    
مرکزیت ساری دارای  16شهرستان به نامهای آمل ،بابل ،بابلسر ،بهشهر ،تنکابن ،جویبار ،چالوس ،رامسررر ،س وکداو ه ه،
قائمشهر ،گلوگاه ،محمودآباد ،نکا ،نور و نوش و تسا ره

ش 113 ،دهس و نات
دارای  51شهررر 44 ،بخش ش

 3697آباددی

یباشد.
م
تحلیل و بررسی
خانه عبادت
یدهد که اساس عبادت ،به ویژه نماز بر پایه جمع و جماعت
ابتدای اذان و اقامه تا انجام نماز و سرانجام آن ،نشان م 
است و بنده به هنگام راز و نیاز هم باید خود را میان جمع و جماعت ببیند ،بنابراین هر گونه فردگرایی و مانند آن از
یشود.
نظر قرآن و اسالم مفاهیمی مردود شناخته م 
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پایگاه قضایی
یاهلل علیه وآله مسجد نقش عمدهای در امور قضایی داشت و بسیاری از مسایل حقوقی مردم
در زمان رسول اکرم صّلّل 
یشد.
با همت آن حضرت در مسجد رسیدگی م 
از آنجا که در سرزمینهای اسالمیداوری مبنایی داشت و قضاوت م هذ ببی عهد  راد ه اای یین مه و دندوب م

شت ککک ککککیالت

خاص و مکان ممتازی به جز مسجد برای قضاوت ضرورتی نداشت.
همچنین قاضی شهر دمشق در مسجد اموی رواق مخصوصی براای قض چ .تشاد توا نن ن ننننین روش ششی در بس سسیاری از
شهرهای مهم کشورهای اسالمی معمول بود.
جایگاه حسبه
جایگاه مناسبی برای حسبه  -از دیدگاه سازمانهای اداری جدید بخشی از وظایف شهرداری ،شهربانی و دادستانی را
یآمد .برای مثال محتسب در قاهره ی ییک روز در می ییان و در یک ککی از دو مس نآ عماج دج   
یگیرد -به شمار م 
در بر م 
ییافت.
شهر ،برای رسیدگی به امور شهری حضور م 
خانه خبر
اهمیت این مرکز ،به ویژه در زمان صدر اسالم که از جهت اطالع رسانی فاقد رسانههای گروهی بود ،اهمیت بسیاری
یهاای
یشمردند و به مناسبتهای گوناگون راهنمای 
داشت ،زیرا در همین اجتماعات ،رهبران دینی فرصت را مغتنم م 
یرسد.
الزم به اطالع عموم م 
هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای اسالمی مساجد از جهت پخش خبرهای مربوط به جنبشهای مردم و نهضت
اسالمی نقش چشمگیری دارند.
محل رفع مشکالت
از زمانهای گذشته ،افراد ضعیف و کسانی که به نوعی مشکالت شخصی و اجتماعععی داش نت ددد ،ب جسم ه د هعجارم     
یبینیم که مؤمنان برای رف  ع ننیازشاننن ،ب ر ترضح ه
یاهلل علیه وآله م 
یکردند .در سیره حضرت رسول اکرم صّلّل 
م

وو وووی

یکردنددد ،ب  ه اای یین ترتی ییب،
یآورند و آن حضرت نیز با بذل مساعدتهای الزم ،نیاز آنان را تا حد امکان برطرف م مم 
م
یتوانست محل ارتباط مستقیم رهبر و مردم باشد.
مسجد مکانی بود که م 
پایگاه جهاد و نهضت
شهای مسجد این بود که آن حض کف تامدقم تر ررر رررری و
یاهلل علیه وآله یکی از مهمترین نق 
در زمان رسول اکرم صّلّل 
یدی یید .عیناا هم ممین نق ج رد ش ررری ییان نهضت
بسیج عمومی مسلمانان را به منظور جهاد با کف  کرادت اجنآ رد را ممم م ممممم 
روحانیون شیعه به رهبری امام خمینی قدس س شلا هر رر ررریف ،در س لا

 1342ه ش و پ ج رد نآ زا س ررری ییان پی ییروزی

انقالب اسالمی ایران ،مشاهده شد .درکشورهای اسالمی همواره مساجد پایگاه نهضتهای اسالمی علیه حک روج ما   
و ستم پیشه مطرح بوده و هستند.
مرکز تربیت و تعلیم
ش ،در ی ییک حلق رگ ه د   
یاهلل علیه وآله نخستین کسی بود که (نو مسلمانان) عرب را برای کسب دانش ش
پیامبر اسالم صّلّل 
یاهلل علیه وآله نخستین مربی و معلم مس جسم زا و نانامل د   
خود فرا خواند ،آموزش اسالمیبا دعوت پیامبر اکرم صّلّل 
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که در واقع این پایگاه تعلیماتی بود ،آغاز شد؛ مسجد که در عصر نبوت و دوره خلفای راشدین بنای بس سسیار س و هدا
ابتدایی داشت ،مجمع نو مسلمانانی شد که برای حل و فصل مسایل جدید ،در آن زمان آمد و شد داشتند .اقامه نماز،
یشد ،تبلیغ دین و اب کحا غال
یاهلل علیه وآله در باب آیاتی که وحی م 
استماع سخنان پیامبر اکرم صّلّل 

اا ااام شرععع ،اع نال

جنگ و جهاد و عقد صلح ،تقسیم غنایم جنگی ،ارسال نامهها ،تشییع جنازه و مسایلی از این قبیل که بیشتر آنه اب ا   
نترررین دانش السا هاگ مم مممی و پایگاهه
یاهلل علیه وآله به مدینه جاری شد جسم  .د د هک عقاو ر نننن نننن
هجرت رسول خدا صّلّل 
یر و د .
یترین تعلیمات در تاریخ اسالمی به شمار رفته و م 
اساس 
مراکز علمی و آموزشی شیعه در عصر اختناق حکام اموی و عباسی ،خانههای ائمه علیهم السالم و پیشواایان م بهذ
و یا مساجد بود .از آن بعد مدفن امامان و اهل البیت علیهم السالم از جمله نجف اشرف و شهرهای کاظمین و سامرا
در عراق و شهرهای قم و مشهد در ایران مرکز معارف و شیعی در دنیای اسالم شد.
یت او ننن از درخش ت نا رر رررین دورههاای تعلیمات ت
ت
فاصله زمانی آغاز سده دوم تا پایان سده سوم هجری را به تقریب م مم 
مسجدی دانست زیرا دستاوردهای مسلمانان در مسایل مختلف علمی و ترقیات فکری در این دوره از تاریخ اسالم و
نیز پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی که پس از استیالی عباسیان به وجود آمد ،تأثیر زیادی در هوش ششیاری و
جنبش علمی در مساجد داشت.
تحلیل و بررسی مساجد و اماکن مذهبی در فرهنگ سازی
یاهلل علیه وآله است ،زیرا پیامبران
یهای دوران رسول اکرم صّلّل 
مسجد و عبادتگاه بودن همه نقاط روی زمین ،از ویژگ 
یتوانستند به عبادت بایس نت ددد و نم نراذگب زا ددددد ،لک رب ن اا ااای حض دمحم تر   
پیشین ،فقط در صومعهها و کلیسهها م 
یایستاد.
یرسید به نماز م 
یاهلل علیه وآله گستره زمین ،مسجد بوده و آن حضرت در هر مکان که وقت نماز فرا م 
صّلّل 
یشود د ام زکارم ا   
واژه مسجد در عرف و اصطالح مردم دنیای امروز ،فقط بر معبد و مکان نماز مسلمانان اط  قال مم ممم 
عبادی پیروان دیگر ادیان توحیدی با نام و عنوان دیگری مانند :صومعه ،کلیسا ،کنیسه ،دی ییر و امث لا آنننه و هدناوخ ا
یشوند.
شناخته م 
اما در بسیاری از ادیان ،عرف و رسم چنان است که نماز و نیایش و پرستش و به طور کلی ارتباط با خدا را فقط رد
تهای دیگر ارتباط انسان با خدا قطع است.
یها و وق 
یدانند و در جا 
صومعه و کلیسا و یا اماکن مشابه میسر م 
مسجد تنها مکان عبادتهای رمزی و نیایش و پرستشهای ویژه نیست ،بلکه در ع ععین مرکزززی عباددی ب دو ننن ،محل
خاص فرهنگی و تحقق آرمانهای واالی انسانی است.
ینویسد :مسجد تنها یک عبادتگاه نبوده ،بلکه مرکزی برای حیات سیاسی -اجتماعی ب .تسا هدو
سرتوماس آرنولد م 

  

یاهلل علیه وآله سفیران را در مسجد به حضور م 
پیامبر صّلّل 
یکرد د و براای
یپذیرفت ،شئون دولت را از مس  هرادا دج مم ممم 
یفرستاد.
مردم در امور سیاسی و دینی از فراز منبر پیام م 
افزون بر بعد علمی ،بعد سیاسی و مرکزیت مبارزاتی این حوزه شیعی  -به ویژه در دو قرن اخیر -اظهر م سمشلا ن   
است .همچون رهبری نهضت ضد انگلیس استعمارگر در جنگهای عراق و رهبری نهضت مشروطیت ایران در دوره
قاجار و جنبش تنباکو و سرانجام قیام اسالمی و حرکت بی نظیر امام خمینی قدس سره الشریف در براندازززی س هطل
استعماری آمریکا و طرد رژیم دست نشانده پهلوی.
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یتواند به داوری صحیح بنشیند و به این نتیجه برسد ک ر هن ه وو وووی آوردن به
خوشبختانه نسل متعهد و آگاه ،امروزه م 
مساجد و تعمیم فرهنگ مسجد ،عامل عقب ماندگی است و ن ر ه وووی برت جاسم زا نتفا دد ددد ،موج  ب پپیش فر تتت واقع ععی
است ،زیرا چه عقب ماندگی و چه پیشرفت و ترقی هر یک اسباب و عوامل خود را دارند؛ اثر مساجد به شرط توجه
شها مثبت و سازنده است.
به ارز 
مسجد و بیداری اسالمی
مساجد به عنوان مرکز و پایگاه دینی و فرهنگی ،نقش بسیار حساس و خطیری در ایجاد هستههای اولیه نهضت پوی ییا
تها و جریانات مردمی داشته است.
و اصیل ،احیای اسالم انقالبی و جهت دهی به حرک 
پس از تصویب قانون اجباری متحدالشکل کردن لباس در ایران در دی ماه  7031و به دنبال آن «فرمان اجباری کشف
حجاب با مقاومت مردم و عالمان دینی شهرهای مختلف ایران رو به رو شد .در شهر مقدس مشهد ،مردم به نش نا هههی
اعتراض در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند.
همچنین در جریان جنگ  33روزه رژیم غاصب صهیونیستی ب انبل هللا بزح ا ن نن نننن ،مس زسب شقن دجا ااا اااایی در تهیییج
نیروهای مقاومت اسالمی داشت و حضور بیش از دهها مسجد در منطقه کم وس زغ تع هه ههه ،نش و نأش زا نا

تلزنم    

مسجد در میان ساکنین مسلمان این منطقه دارد و همین مساجد بودند که پس از پایان جنگ  22روزه رژی ییم غاصب
یرغم تحمل درد ،رنج و آالم فراوان و زندگی سخت در شرایط جنگ گگی
اسرائیل ،توان بسیج و دعوت مردم غزه را عل 
در شکلگیری راهپیمایی و تظاهرات گسترده در حمایت از مقاومت و نمایش حضور دشمن شکن اقش و را طبق تا
مختلف اجتماعی مردم تنها چند ساعت پس از آتش بس را داشتهاند.
یآوردند که تحت ه رش ر اا ااایطی و در ه قوم ر عع عععیتی ،مساایل مرب هب طو   
مساجد این امکان را برای انقالبیون فراهم م 
حرکت اسالمی را زنده نگه داشته و تداوم ببخشند.
اماکن مذهبی ،جنگ نرم و پدافند غیرعامل
جنگ نرم کلیه مولفههای یک جنگ تمام عیار را برای شکست دادن دشمن داراس اوهام .ت رر رررهه ،ا ساایتهاای ضد
لهای سیاسی هراس انگیز و قطعنامهها ابزار جنگی دشمن هستند.
انقالبی ،تحلی 
برخالف جنگ سخت ،عوارض جنگ نرم عمدتا با چشم قابل مش  هدها ننیستتت .جن ر مرن گ وو وووی باورهاای عموممی
یکند.
هدف گذاری م 
فها در باورهای نیک اف هعماج دار   
یپردازد که موجب کاهش صدمات و شکا 
پدافند غیرعامل جنگ نرم به مسایلی م 
در حین جنگ و پس از آن شود .این پدافند میزان تأثیرگذاری حمالت نرم را کاهش داده و قدرت ب ورپزا ررری افک را
یدهد.
را در مدت کوتاهی پس از آن افزایش م 
تفاوت پدافند غیرعامل جنگ نرم و فرهنگ سازی
آنچه مسلم است هر دوی پدافند غیرعامل جنگ نرم و فرهنگ سازی ،در حوزه افکار ،باوره نا و ا دددیش ششههاای م مدر
یکنند.
فعالیت م 
در جنگ سخت بمباران شهرها و احساس ناامنی به وضوح قابل لمس است .مردم هم به طور طبیعی براای حفا تظ
یکنند.
از خود هشدارهای امنیتی را جدی گرفته و خود را برای حالت جنگی آماده م 
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یبایستی از وقوع جنگ نرم باخبر شده و خود را برای آن آماده کنند .در این اع بن مال اای یید آرام رم ش د مهب م    
مردم م 
خورده و باعث ترس و دلهره شود .مسلح کردن جامعه به پدافند غیرعامل جنگ نرم نیازمند شناخت نق و فعض طا
یبایستی نس مواقم هب تب    
یدهد .پس از شناسایی اهداف دشمن م 
نقاطی است که دشمن آنها را مورد هدف قرار م 
سازی آنها اقدام کرد .در حال حاضر اهداف دشمن در جنگ نرم با هدف تأثیرگذاری بر مردم در امور زی ییر خالصه
یشود:
م
-1سست کردن باورهای دینی و انقالبی مردم
 -2پشیمان کردن مردم از انقالب
 -3تبلیغ و ننگ زدایی از سازش با استکبار
 -4عادی سازی خود فروختگی سیاسی
فگرایی و تجمل پرستی
 -5تبلیغ مصر 
 -6القای ترس و خودباختگی و تبلیغ ضرورت تسلیم و عقب نشینی در مقابل دشمن
یاعتمادی مردم به مسوولین
 -7القای ب 
 -8ترساندن از تحریم و انزوای جهانی ایران
تهای نظام
گنمایی اشکاالت کوچک و کوچکنمایی موفقی 
 -9بزر 
 - 10القای وجود بحران در جامعه
یشود در صورت بروز
یدارد .این آمادگی فکری مردم باعث م 
پدافند غیرعامل جنگ نرم ،مردم را همیشه آماده نگاه م 
جنگ نرم به راحتی بازی نخورند و با صبر و اندیشه راهی را که کمترین خسارت را داشته باشد برگزینند.
لگی ییری و تبدددیل شد دض هب تاعالطا ن
پدافند غیرعامل اطالع رسانی عمیق و کامل را براای جلوگگگیری از غافل ل

   

یبایستی منابع اطالع رسانی را در جبهه خودی افزاایش داده و ضررریب
یداند .برای این منظور م 
اطالعات ،ضروری م 
درستی تحلیلهای مردم را باال ببریم .گسترش مطبوعات و رساننههاا ،من  تارظا سسسیاس سسی و اقت اص ددی و اجتماعععی و
حیح
حمایت قوه قضاییه از اطالع رسانی از ضروریات پدافند غیرعامل برای ایجاد آمادگی در مردم براای تحلی ییل صح ح
مسایل است.
اعتماد مهمترین نقطه کلیدی در پدافند غیرعامل جنگ نرم است .زیرا یکی از ابزارهای اصللی پای ییداری مل للی اعتم دا
یکند .عدم پاس گخ ووویی ب و عقوم ه س ررر رررریع ،باعث
است .تردید در جبهه خودی قدرت جنگیدن را از سرباز سلب م 
یشود د .ثانی ییًاًا از
یشود .سرعت پاسخگویی به شبهات در جنگ نرم او ًالًال باعث از دست رفتن تردی یید م مم 
بدبینی شدید م 
یکند.
ورود شبهات دیگر جلوگیری م 
یبایستی به صورت غیرمتمرکز و توزیع شده باشد تا هر فرد بتواند تقم هب انب  ضضض ض ضضضضضیات
مراکز پاسخگویی به شبهات م 
یتواننددد
خود به آن مراجعه کند .خواص ،مساجد ،پایگاههای بسیج ،مدارس و خانوادههاا و ساایتهاای اینترنت تتی م مم 
کهای اولیه فکری را در زمانی کوتاه به افراد مردد بدهند.
کم 
خواص در این میان اهمیت زیادی دارند .خواص بهترین پناهگاه فرهنگی در جنگ نرم هستند .دلیل اهمیت خ صاو
در سرعت تأثیر گفتههای آنهاست.
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مقاوم سازی فکری بدان معناست که افکار عمومی همیشه سپری به همراه داشته باشد ت .دنامب نوصم تابرض زا ا     
یهاای
یشود که القائات دشمن به باور مردم تبدیل نشود .در بهترین حالت فک واقم ر مم ممم ،جوساززز 
سپر فکری باعث م 
یدارد و یا اجازه رسوب شدن در ذهن و تبدیل شدن به
دشمن را به عنوان سم تلقی کرده و خود را از آن دور نگاه م 
یدهد.
باور را نم 
یگیری شود ولی ک ناونع هب نآ دربرا    
مقاوم سازی فکری یک کار فرهنگی است و باید در یک پروسه دراز مدت پ 
پدافند غیرعامل در زمان جنگ نرم است.
جمله تاریخی دیگر امام «آمریکا شیطان بزرگ است» یکی از اصول پدافند غیرعامل است.
ی گس  دوخ راک همانرب رد ار هدرت د نرا د      .
این ماهوارههاا ع شا رب هوال ا اشحف هع ءءءء ءءءءء ،دروغ پ ادر زززی و شاایعه پران نن 
تلویزیونهای بی بی سی فارسی و یا صدای آمریکا از مصادیق بارز بنگاههای دروغ پرداز و شایعه پراکن است .آنها
یترسانند .پدافند غیرعامل جنگ نرم ،سوءظن به آمریکا و اعوان و انصار
همواره ملت مومن ما را از حمله و تحریم م 
یکند .این بدبینی و سوء ظن در موارد زیر کاربرد دارد.
آن را در داخل و خارج را به عنوان یک اصل تلقی م 
دشمن در جنگ نرم ،با سیاه نمایی و تحقیر در صدد القای حقارت در ملت ماست .ملتی که حقی ییر شددد ،تن ب ره ه   
یدهد .ماهوارههای دشمن عمدتا برای این منظور راهاندازی شدهاند .این روش فرعونی است ک رد ه
سازش و پستی م 
یکنددد.
قرآن به آن اشاره شده است .قرآن روش مدیریت فرع سارب ار نو اا اااس تحقی ییر شخ صصص یت زیردس ات ننن اع  مال مم ممم 
خداوند در آیه  54سوره زخرف م 
یکرد تا
یفرمایدَ « :فَفاْسْس َّفَخَخَتَت َّف َّف ُهُهَمَمْوْوَقَق َطَطَأَأَفَفا ُعُعو ُهُه؛ (فرعون) قوم خود را خوار و خفیف م 
آنها را مجبور به اطاعت از خودکند».
پدافند غیرعامل در مقابل وظیفه دارد به تقویت روحیه و افتخار به داشتههای فرهنگ گگی مل رپب ت د بت .دزا لل لللی ییغ دف زا عا
یشود.
کشور و اسالم ،خودباوری علمی و تالش برای کسب استقالل فرهنگی در این راستا توصیه م 
مسئولیتپذیری برای عکس العمل سریع در زمان جنگ نرم بسیار مه رد تعرس .تسا م

مح ااا اااای ییت از جری ییان حق

عتر از دیگران وارد عمل ش م دنو م تامدص تسا نک     
یشود .افرادی که سری 
باعث کاهش آسیب به افکار عمومی م 
یش نو ددد .ای یین اف زن رد دار د زا دنوادخ    
بیشتری را تحمل کنند ولی درعوض باعث جلوگیری از خسارات بزرگتر م مم 
یشوند.
منزلت زیادی برخوردار بوده و اگر کشته شوند در همان لحظه به بهشت رضوان الهی وارد م 
کها برای مردم برای ایجاد آمادگی و ش ره تخان   
یکند .شناخت این تکنی 
جنگ نرم از تکنیکهای متنوعی استفاده م 
کدام در زمان استفاده ،اهمیت بسزایی در کاهش تلفات دارد.
جنگ هوشمند ترکیبی از جنگ نرم و سخت است .این جنگ در زمان جرج بوش پسر در دکترررین ته جا مممی آمریکاا
یشود .هد ففف
قرار گرفت .در این نوع نبرد نخست حمالت جنگ نرم در سایه ایجاد وحشت از تهاجم نظامی انجام م 
لکردن یکپارچگی ملی و تشویق به سازش اس دروم روشک رگا .ت     
از جنگ نرم در این حالت ،ترساندن مردم ،مخت 
یکنددد .در ص وجو ترو د   
تهاجم در این مرحله به کلی از پای در آمد ،با ی ییک کودتاای داخل للی ک ار را یکسره ه م مم 
مقاومتهای داخلی ،در مراحلی از قدرت سخت مانند بم اذگ ب رر ررری ،ت و رور ته اظن مجا مم مممی محد هدنناسرت و دو   
استفاده خواهد کرد .دشمن از چنگ و دندان نشان دادن بهدنبال آن است که سیاست داخلی کشور را تنش زا وانم دو
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کرده و هر گونه فعالیت برای استقالل ،خودکفایی و اجرای حدود را موجب انزوای جهانی ایران تبلی ییغ کند رصانع    .
یکنند.
داخلی دشمن نیز با پیش کشیدن موضوع هزینه و فایده ،عقب نشینی را در مسایل کلیدی کشور توصیه م 
جمع بندی و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از این مقاله حاکی از آن است که بقاع متبرکه استان مازندران تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی
بر فرهنگ عمومی مردم داشته و نقش بسزایی در تعالی معنویات مردم دارد .مردم شیعه مذهب استان مازندران بر این
اساس نذورات خود را به صندوق امام زادگان اهدا نموده و از وقف ام لاو وخ د گراب هب  ا  نکاما سدقم ه م هذ ببببببب ببببببببی
یگیرند ،به طوری که صد ش اه هه هههید
استقبال می نمایند و برای دفن اموات خود در جوار این بقاع از یکدیگر سبقت م 
گلگون کفن جنگ تحمیلی در کنار اماکن مذهبی استان آرمیدهاند .مردم همچنین اعتقاد و باور خاص صصی ب  ه اای یین بق عا
یها و مشکالت و حل و فصل اختالف وق تا مم مممی و قبیل للهای ب انآ هاگراب ه ن عوجر      
متبرکه داشته و در زمان گرفتار 
شهای از صحن امامزاده فعالیت مینماید.
یکنند و در بعضی موارد نیز شورای حل اختالف آن منطقه در گو 
م
موضوع دیگر اینکه از میان  67بقعه مذهبی استان فقط  11بقعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و  12بقعه دارای
شجره نامه معتبر است و  55بقعه دیگر استان فاقد شجره نامه معتبر هستند که باید تحقیقات کتابخان ننهای بیشتررری با
استفاده از منابع خطی و دست اول در داخل و خارج از کشور مانند کتابخانههای نجف اشرف انجام داد.
از نظر معماری نیز باید اذعان کرد که بنای بقاع متبرکه استان در دورههاای مختلف

 و کبس هب و

سسس س سسسسسیاق گون نوگا

ساخته شده و در حال حاضر در اکثر این بقاع متبرکه ،هیأتهای امنا فعالیت م 
ینمایند که کارهای عمران ننی ،فرهنگ گگی
و اجتماعی قابل توجهی انجام دادهاند ،البته همه اعضای هیأت امنای بقاع استان از کمبود منابع مالی گلهمند هستند.
در پایان الزم است که برای مقابله با آسیبهای فرهنگی زیارت ،سنتهای مبتنی بر فرهنگ زیارت و عالق  ه پپیوستههه
مردم به امام زادگان را مورد مداقه قرار داد.
از یافتههای پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که اماکن متبرکه میتوانند رد ییازسب شقن 

ی فرهنگ
لگیری ی
کش لللل لللل

اعتقادی مردم در بین مردم مازندران داشته باشند چراکه این استان از حضور بیشترین میزان اماکن متبرکه در کشور از
سطح اعتقادی بسیار باالیی برخوردار بوده است و مردم آن هم قتعا نیا خیرات لوط رد هراو ا شیامن ار یبهذم د       
دادهاند.
همچنین میتوان چنین نتیجه گرفت که بیداری شیعه در طول تاریخ میتواند متأثر از وجود اماکن م هقطنم رد یبهذ   
بوده باشد چراکه این اماکن با اعتقاد قلبی مردم منطقه رابطهای بسیار نزدیک برقرار کردهاند ،که این ام وخ ر د ثعاب     
یگردد.
جاودانگی اعتقاد مذهبی منطقه م 
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