
  

   (ع)چراغ شاهاحمدبن موسي الكاظم نقش آستان مقدس 
  در ارتقاي سبك زندگي ديني مردم

  1صالحه شريفي
  2اهللا شفاييامان 

  چكيده
سياري قابل به عنوان مهمترين آستان خطه فارس و جنوب ايران از جهات ب چراغ شاهآستان مقدس 
هاي اين آستان در رابطه با ترويج و تعميق سبك زنـدگي دينـي   اين نوشتار بر ظرفيت. تحقيق است

در ايـن سـبك   . هـاي خـاص خـود را دارد   سبك زندگي ديني تعريف و مولفه. انگشت گذاشته است
ي هاي دينـي حضـور پررنگـي دارد و در حقيقـت جهـات اصـل      شعاير و آموزه، نمادها، معنويت ديني

تحليلـي امكانـات و    ايده اصلي نبشته حاضر آن است تا با رويكـرد تـاريخي  . كندزندگي را تعيين مي
. را در رابطه با تعميق و توسعه سبك زندگي دينـي بـه آزمـون بگـذارد     چراغ شاههاي آستان ظرفيت
ن ايـ ، (ع)و ميرمحمـدبن موسـي   (ع)دهد كه به بركت مرقد حضرت احمـدبن موسـي  ها نشان مييافته

. آستان مقدس در بسياري از امور و مسائل اجتماعي و فرهنگي خطه فارس تاثير انكار ناپذيري دارد
بـه   چـراغ  شاهتوان گفت كه آستان مقدس مي، شوداما آنچه به مقوله سبك زندگي ديني مربوط مي

، ينـي تعميق ساختار اجتمـاعي د ، شناسي دينيتجلي زيبايي، صورت برجسته با ترويج معنويت ديني
سبك زندگي بسـياري بـويژه   ، هاي ديني تعميق بينش ديني و انعكاس آموزه، تسهيل مناسك ديني

 .  مردم استان فارس و جنوب ايران را متاثر نموده است

  . جنوب ايران، سبك زندگي ديني، سبك زندگي، چراغ شاهآستان مقدس ، (ع)احمدبن موسي: واژگان كليدي

                                                            
  دانشجوي دكتراي تفسير تطبيقي 1
 دانشجوي دكتراي قرآن و علوم سياسي 2
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  مقدمه
داراي آثار و بركات فراوانـي  ، در قلب سرزمين فارس (ع)بن جعفرسالله موسيوجود سومين آستان مقدس 

در بدو امـر درك  . گران مغفول مانده استبوده كه البته بسياري از ابعاد و زواياي آن حتي از چشم تحليل
، در شيراز و موضوع سبك زندگي چـه سـنخيتي وجـود دارد    چراغ شاهاين موضوع كه ميان آستان مقدس 

هاي بالفعل و بالقوه  توان و نبايد از كنار ظرفيت اما حقيقت آن است كه نمي. رسد مشكل به نظر ميقدري 
حضـور بارگـاه   . شود به راحتي گذشـت  اين آستان مقدس در رابطه با آنچه سبك زندگي مردم خوانده مي

رده است كمـا ايـن   تاريخ و فرهنگ زيستي مردم اين سرزمين گره خو، در بالد فارس با جغرافيا، چراغ شاه
هاي با اين تفاوت كه در رابطه با جنبه. در بالد خراسان به عهده دارد (ع)كه همين نقش را بارگاه امام رضا

اين در حـالي اسـت كـه    . مختلف بارگاه امام هشتم در خطه خراسان تحقيقات وافي صورت پذيرفته است
 (ع)چه آن كه احمد بـن موسـي  . باقي استنسبت به بارگاه برادرشان در فارس خالهاي پژوهشي بسياري 

، امـا در فضـيلت و علـم   ، از قوه عصمت برخوردار نيسـت  (ع)شخصيتي است كه هرچند كه مانند امام رضا
وي را در شـمار يكـي از   ، تا آنجا كه برخي از منـابع . اقوال متعددي نقل شده است، تقوي و شجاعت وي

  . )25: 1373، 1ج ،(صدوق دهدقرار مي (ع)اوصياي امام موسي كاظم

شناسـان بـويژه در   توجـه بسـياري از جامعـه   ، از سوي ديگر موضوع سبك زندگي كه در نيم قرن گذشته
اين بحث در كشورهاي اسـالمي زمـاني اهميـت    . دنياي غرب را به خود جلب نموده موضوع مهمي است

. ياي غرب قرار گرفـت پيدا نمود كه سبك زندگي مردم اين مناطق تحت تاثير هژموني فرهنگ زيستي دن
شناسـان  در ساليان گذشته بحث از سبك زندگي اسالمي يـا دينـي توجـه بسـياري از محققـان و جامعـه      

اين بحث در اين اواخر ابعاد و زواياي بسـياري پيـدا نمـوده و البتـه     . مسلمان را به خود جلب نموده است
، (ع)منابع ديني و سيره ائمه معصـومين  هاي مهمي در رابطه با ترسيم سبك زندگي اسالمي برگرفته از گام

هاي بسياري وجود دارد كه تا كنون محققـان  با اين وجود در فرهنگ اسالمي ظرفيت. برداشته شده است
هـاي مقـدس و سـبك    شايد در نگاه نخست ميان وجـود آسـتان  . اندمجالي براي ورود به آنها پيدا نكرده

هـايي انگشـت   توان بر ظرفيتت كه با كمي دقت و تعمق مياما بايد گف، زندگي ارتباط وثيقي ديده نشود
  . تواند تاثير شگرفي در تعيين و ترسيم سبك زندگي مردم برجاي نهدگذاشت كه مي

در فارس در رابطه با تاثير بـر سـبك    چراغ شاهاين نوشتار با علم به اين كه نسبت به نقش آستان مقدس 
هاي ايـن آسـتان را نسـبت بـه     در نظر دارد ظرفيت، ذيرفتهپژوهش قابل اعتنايي صورت نپ، زندگي مردم

حاكي از آن اسـت كـه سـبك    ، »سبك زندگي ديني«اشاره به . سبك زندگي ديني مردم به بحث بگذارد
. هاي متعدد است كه سـبك زنـدگي دينـي نـوعي از آن اسـت     زندگي در سطح كالن داراي ابعاد و حوزه
مباحـث نظـري سـبك زنـدگي دينـي سـامان خواهـد يافـت و          بنابراين مباحث اين نوشتار بـا توجـه بـه   
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هاي ديگر موكول خواهد هاي آستان مقدس در رابطه با ديگر وجوهات سبك زندگي را به پژوهش ظرفيت
بنابراين نگارنده در نظر دارد با . هاي نسبتا مشخصي استداراي تعريف و مولفه، سبك زندگي ديني. نمود

 . ي آستان مقدس احمدي را صرفا در اين حوزه مورد سنجش قرار دهدهاتحليلي ظرفيت -روش تاريخي

  چهارچوب نظري-1
  شناسي سبك زندگيمفهوم-1-1

مباحثي وجود » سبك«روشن است اما در تعريف واژه » زندگي«معناي واژه » سبك زندگي«در تركيب 
از نظـر  . اشته استوضعيت مشابهي د، عربي است اما در زبان عربي و فارسي» سبك«اصل واژه . دارد

ذيـل واژه  ، العربلسان، منظورابن( گيري كردن زر و نقره استلغوي اين واژه به معني گداختن و قالب
آن چنـان كـه   . برنـد براي معناي سبك بهره مـي » اسلوب«امروزه در زبان عربي از معادل . )»سبك«

متوفـاي  ( قتيبـه نوشته ابـن » ءالشعر و الشعرا«در كتاب » سبك«كند اولين بار كلمه محجوب نقل مي
در زبان فارسـي ايـن واژه   . )3: 1345، محجوب( به معني شيوه و روش در شعر به كار رفته است) ق 270

بـه روش نـوعي   » سـبك زنـدگي  «ها در لغتنامه. به معناي مورد نظر تا اين اواخر كابردي نداشته است
معيارهاي ، هاسليقه، هانگرش، عادات ؛)Webster Online Dic. 2004( گروه يا فرهنگ، زندگي فرد

 شوداطالق مي، سازدطرز زندگي كردن فرد يا گروهي را مي، سطح اقتصادي و غيره كه با هم، اخالقي
)TheRandom,1987( . در زبان آلماني » سبك زندگي«معادل»Lebensstill« ، و در زبان انگليسي

اسـتفاده  » Lifestyle«ه و امروز بـه صـورت   در گذشت» Style of Life«و » Life Style«در شكل 
  . شده است

در زمره اختصاصات جامعـه  آن را چنان كه بعضا پديدار شدن . مفهومي نسبتاً جديد است» زندگي  سبك«
. يـا جامعـه اسـت   ، گـروه ، سبك زندگي در واقع شيوه زندگي خاص يك فرد. اند مدرن متأخر قلمداد كرده

هـا   ها و سـليقه  حالت، هاي رفتار شيوه، ها ارزش، ها از قبيل طرز تلقي هاي مختلفيهاي زندگي حوزه سبك
سبك زندگي شيوه و روش زنـدگي فـرد در   «در تعريفي ساده و بسيط؛ . گيرد مي در هر چيزي را در بر

بايد دقت كرد تعريفي . )24-16: 1392، فاضلي( »اجتماعي است و هاي مختلف زندگي اعم از فردي حوزه
متفاوت خواهد بود؛ و نوع نگاه ، بر حسب نگاهي كه به انسان وجود دارد، شود گي ارائه ميكه از سبك زند

بيني است كه مكتب و آيين مسـلط در جامعـه   به انسان نيز خود در درجه اول منبعث از نوع نگاه و جهاني
، هـا شـاخص ، هـا ويژگـي ، ناشي از شناختي است كه خود انسان از كاركردها، دهد و در درجه دوم ارائه مي
آنتـوني گيـدنز   . )3056: 1392، زادهولي( و اهداف خويش از مبحث سبك زندگي انتظار دارد) وجودي( فلسفه

سياسـت  «: نويسـد او مـي . شناسي معاصر سبك زندگي را به سياست زندگي معنا نمـوده اسـت  پدر جامعه
سـتي اسـت كـه بـا     سيا. سبك زندگي اسـت ، هاي زندگي نيست؛ سياست زندگيسياست فرصت، زندگي
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به عنوان افـراد يـا بـه عنـوان كليـت      ( چگونه ما: هايي در باب يك سوال پيوند داردمنازعات و كشمكش
، آن چه به وسيله طبيعت يا سنت تثبيـت شـده بـود   ، بايد در دنيايي زندگي كنيم كه در آن) جامعه انساني

  . )Giddens, 1996: 231( گيري انسان قرار گرفته استاكنون موضوع تصميم
  شناسي سبك زندگي دينيمفهوم-2-1

سبك زندگي در حوزه مطالعات فرهنگي و اجتماعي به مجموعـه رفتارهـا و الگوهـاي كـنش هـر فـرد كـه        
طبيعي است كه بر اسـاس چنـين   . شوداطالق مي، معطوف به ابعاد هنجاري و معنايي زندگي اجتماعي باشد

هاي اشـخاص  بر ماهيت و محتواي خاص تعامالت و كنشسبك زندگي عالوه بر اين كه داللت ، رويكردي
دهنده كـم و  نشان، معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره است، نيات، در هر جامعه دارد و مبين اغراض

چنـين برداشـتي از مفهـوم سـبك     . )9: 1392، فاضـل قـانع  ( هاي افراد نيز خواهد بودكيف نظام باورها و ارزش
از قابليـت  ، هاي مطرح در اين عرصه را بـه همـراه دارد  ن كه پشتيباني جديدترين ديدگاهعالوه بر اي، زندگي

  .  زندگي بر اساس اقتضائات جامعه اسالمي برخوردار استسازي مفهوم سبكخوبي براي بومي
توان از هـم تفكيـك   شناسان شهير معاصر معتقد است كه دو نوع سبك زندگي را ميماكس وبر از جامعه

، وبر معتقد است كه سبك زندگي دينـي . بك زندگي مبتني بر رفتار و سبك زندگي مبتني بر معناس. نمود
تعيـين شـيوه و سـبك    «: نويسدوي در باب نقش دين در ترسيم زندگي معنايي مي. سبكي معنامدار است

خـود   كننده اخالق اقتصادي اسـت و البتـه  از عوامل تعيين -و فقط يكي–زندگي به وسيله دين نيز يكي 
پذيرد كه در چارچوب مرزهاي مشخص جغرافيايي اي تاثير مياين عامل نيز از عوامل اقتصادي و سياسي

اخـالق پروتسـتان و   «وبر در كتاب مشهور خـود  . )304: 1382، وبر( »كنداجتماعي و ملي عمل مي، سياسي
او سبك . بيندنحلي ميداري تضاد اليميان سبك زندگي ديني و سبك زندگي سرمايه» داريروح سرمايه

در زماني كـه آخـرت بـه معنـي     «: نويسدداند و ميمدار و معطوف به دنياي باقي ميزندگي ديني را غايت
همه چيز است و موقعيت اجتماعي فرد مسيحي به پذيرش وي در عشاي رباني مسيحيان وابسته اسـت و  

هاي سايي دارد؛ در چنين شرايطي آموزهمقام روحاني نفوذ غيرقابل تصوري از طريق مواعظ و انضباط كلي
  . )167: 1373، وبر( »ديني به طور قطع در سرشت قومي و سبك زندگي فرد تاثير قطعي دارد

اگـر كـل   «: نويسدشناسان بلندپايه در باره نقش دين در زندگي ميچنين گئورگ زيمل از ديگر جامعههم
كند كه به اصطالح ي شيوه مستقيم زندگي بدل ميدين را به نوع، تحول روحي به نتيجه غايي خود برسد

، هـاي دنيـوي خـود   زندگي در تمامي جنبه. نه ملوديي واحد بلكه كليد سمفوني است، در سمفوني زندگي
در كليت خود تحت نفوذ تركيب منحصـر بـه فـردي از فروتنـي و      -تفكر و احساس، يعني كنش و ايمان

گيرد كه ما آن را به هيچ طريـق ديگـري غيـر از دينـي     ضعف و تقدس قرار مي، تنش و صلح، سرخوشي
لهذا بايد گفت كه سبك زندگي ديني در كليت خود . )2-241: 1380، زيمل( »توانيم توصيف كنيمبودن نمي
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زندگي معنايي اشعار به تجليـات   سبك زندگي ديني در قالب سبك. گيرددر زمره سبك معنامدار قرار مي
در حقيقـت در  . كنـد ني دارد كه در حقيقت در ترسيم معناي زندگي نقش ايفا مـي هاي ديها و آموزهانگاره

سـبك  ، هاي خاصي استها و گزارهآموزه، مناسك، تعاليم، دين كه خود شامل باورها، سبك زندگي ديني
  . دهدو سياق زندگي پيروان خود را جهت داده و بدين طريق به آن معنا مي

سبكي كه انتظار حـداكثري از  . نوعي از سبك زندگي ديني است، ميتوان گفت كه سبك زندگي اسالمي
در سـبك  . دانـد دين دارد و دامنه شموليت آن را در تعريف و ترسيم زندگي به معنـي سـبك ممكـن مـي    

در اين سبك ميان دنيا و آخرت اختالفي نيست و . نگاه مسلمانان معطوف به غايت است، زندگي اسالمي
ها اين عناصر و مولفه. هاي بسيار استسبك زندگي ديني داراي عناصر و مولفه .اين دو مكمل يكديگرند

، كنـد در حقيقت هر آنچـه رنـگ ديانـت بـه بـر مـي      . هاي مختلف قابل بحث هستندها و حوزهدر عرصه
امري كه در رابطـه بـا نقـش آسـتان     . هاي متنوعي از سبك زندگي ديني را نمايش دهدتواند ظرفيت مي

نشان داده ، هاي سبك زندگي دينيدر ادامه ضمن تحليل برخي از مولفه. نيز ساري است اغچر شاهمقدس 
شود ها و امكانات خويش كه عمدتا مورد غفلت واقع ميتواند ظرفيتخواهد شد كه اين آستان مقدس مي

  . را در تاثير بر سبك زندگي ديني مردم عيان نمايد

  چراغ شاهجي آستان مقدس سن هاي سبك زندگي ديني و ظرفيتمولفه-2
و ذريه پاك ايشان چنان داراي حرمت و تقدس  (ع)در فرهنگ باورهاي ديني شيعيان مزار مطهر معصومين

هـا بـر   ايـن بارگـاه  . هايي ساخته شده استاست كه در گذر تاريخ به اهتمام شيعيان بر مقابر ايشان بارگاه
نقش مهمي در ، ت زيارت قبور مطهر آنان وجود دارداساس احاديث و روايات بسياري كه در رابطه با اهمي

. ايفا نموده و سهم بزرگي در تاسيس تمدن اسالمي داشته اسـت  (ع)بيتتامين آمال و حاجات عاشقان اهل
ها كـه بـه مفهـوم سـازماني تحـت عنـوان       در رابطه با نقش اين بارگاه، اما چنان كه در مقدمه اشاره شد

هـاي آن در ايـن   ر سبك زندگي مردم توجهي صورت نپذيرفته و ظرفيـت د، شودياد مي» مقدس آستان«
و اوالد طاهرينشان در دو كشور عراق و ايران از  (ع)هاي مقدس معصومينآستان. حوزه مغفول مانده است
توان گفت شود ميدر ديار فارس مربوط مي (ع)اما آنچه به آستان احمدبن موسي. رونق بسياري برخوردارند

هاي آن در رابطه با سبك زنـدگي مـردم   بر ظرفيت، ازه اين آستان در گذشته توسعه پيدا نمودهكه هر اند
در حال حاضـر ايـن آسـتان پـس از آسـتان قـدس رضـوي و آسـتانه مقدسـه فاطمـه           . افزوده شده است

توان گفت كه مهمترين قطب زيارتي در شود و ميسومين آستان بزرگ در ايران محسوب مي ،(ع)معصومه
دهد كه ساليانه بـر تعـداد زوار آن افـزوده شـده و از ايـن      گذشته اين آستان نشان مي. ب ايران استجنو

با توجه . رهگذر استان فارس و شهر شيراز در شمار يكي از چندقطب گردشگري مذهبي قرار گرفته است
زنـدگي بخـش   به اهميت زايدالوصف اين آستان بايد گفت كه نبايد از نقش آن در تعيين و ترسيم سبك 
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كـه خـود برآمـده از     چـراغ  شـاه اين مقاله مدعي است كه آستان مقـدس  . بزرگي از مردم ايران غافل بود
اي را هاي چندگانـه تواند نقشهاي سبك زندگي ديني ميدر چارچوب مولفه، باورهاي ديني شيعيان است

 . رد ارزيابي قرار خواهد گرفتدر ادامه اين ادعا مو. دهي و تعين سبك زندگي مردم ايفا نمايددر جهت

 آستان مقدس و تعميق معنويت ديني-2 - 1

هاي زندگي غيرديني هرچنـد ممكـن اسـت    در سبك. سازدمعنويت روح آن را مي، در سبك زندگي ديني
گئورگ زيمل . منشا الهي دارد، اما در سبك زندگي ديني معنويت، معنويت به اشكال ديگري متجلي شود

زندگي زماني كـه بـه ذهـن بـدل     «: نويسدم در رابطه با نقش معنويت در زندگي ميشناسان قدياز جامعه
كند؛ مصنوعاتي خودبسنده و با ادايي براي تداوم و در شود به طور مستمر چنين مصنوعاتي را خلق ميمي

. گيـرد توان به مثابه اشكالي توصيف كرد كه زندگي به خود مـي اين مصنوعات را مي. زمانواقع براي بي
  . )226: 1380، زيمل( »ناپذير تجلي آن به مثابه زندگي معنوي استيعني وجه اجتناب

معنويت امري نيست كـه انسـان بتوانـد    . زندگي بدون معنويت هيچ ارزشي ندارد، در سبك زندگي ديني  
آن را از كند و معنويت در واقع زندگي مادي انسان را متوازن مي. بدون آن براي زندگي دليلي داشته باشد

معنويت در حقيقت حاالت خاصي است كه هميشه به انسان دست . رهاندروح ميهاي خشك و بيكليشه
فلسـفه وجـودي   . حال معنوي محصول بودن در زمان خاص و مانـدن در مكـان خـاص اسـت    . دهدنمي

ه بتوانـد  مساجد در آن است كه اين مكان از جانب شارع به عنوان محلي در نظر گرفته شده است كه بند
هاي مقدس نيز همين كـاركرد را  دقيقا آستان. با خداوند خود خلوت نمايد و رسم عبوديت را به جاي آورد

در زيـارت بـه   «: نويسديكي از پژوهشگران در رابطه با نقش زيارت در تعميق و توسعه معنويت مي. دارند
شويم متوسل مي، دارد و متبرك هستندها در آنجا قرار بيت و فرزندان آنهايي كه وجود مقدس اهلمكان

ايـن نحـوه ارتبـاط بـا ايـن فضـا بـه شـدت در         . دهـيم و آن بزرگان را واسطه خودمان و خداوند قرار مي
... سـازد ها و خلقيـات مـا را مـي   گيري و سامان بخشيدن به روابط ما موثر است و بسياري از روحيه شكل
البته بخشـي از  . ي و رفتار ما در زندگي نقش اساسي دارددهي به روابط اجتماعهاي زيارتي در شكلمكان

گاه به جواب علمي نرسـيم كـه   هاي علمي و محاسباتي هيچشايد با تحليل. شويماين تاثير را متوجه نمي
  .  )144-143: 1393، زائري( »كنيمهايي احساس آرامش ميچرا زمان ورودمان به چنين مكان

انگيزي بوجود آورده كه انسان سرگشته و حيـران را بـه سـوي خـود     فضاي دل چراغ شاهآستان مقدس   
كند و از سوي ديگر با توجه به ايـن  اين آستان از يك سو وحدانيت خداوند را در دل تداعي مي. خواند مي

ضمن آن كه حضور در اين آستان . اندازدانسان را به ياد آخرت مي، كه مدفن يكي از اولياي خداوند است
آستان قدس احمدي در . رساندقرار را گويا به ساحل امن آرامش ميانسان حيران و بي، ن به آنو پناه برد

تاسيس و رونق پيدا نموده اما ايـن رونـق بـه آن دليـل      (ع)بيتشيراز هرچند بر محور يكي از فرزندان اهل
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كننـدگان  روان مراجعهبوده تا محلي براي زيارت قبور اولياء الهي و در كنار آن محلي براي آرامش روح و 
بويژه سـاكنان   (ع)بيتاز منظر قاطبه ارادتمندان اهل چراغ شاهواقعيت آن است كه عظمت آستان . پديد آيد

گـاه مطمـئن بـراي مواجهـه بـا مسـائل و       شيراز به حدي است كه وجود آستان مقدس را به عنوان تكيه
توسـل و  ، كه به دنبال راه حل ديگري باشند بينند و در تنگناها بيش از آنمصايب زندگي روزمره خود مي

اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كـه موقعيـت ممتـاز    . گزينندرا بر مي چراغ شاهتمسك به ساحت مقدس 
نمايد كه نبض زنـدگي اهـالي شـهر در آسـتان مقـدس      حرم آستان مقدس در قلب شهر شيراز چنين مي

انداز زيبايي كه محصول هنـر و معمـاري   ي حرم و چشمضمن آن كه فضاي روحاني داخل. تپداحمدي مي
خود را از ، آورد كه انسان تا وقتي كه در آن فضا قرار داردانگيزي را به وجود ميمحيط دل، اسالمي است

كنـد و بـراي سـاعاتي در سـاحل امـن و آرام قـرار       هاي دنياي مادي رها احساس مـي ها و تنشآشفتگي
ماند تا زمـاني  ها در روح و ضمير آدمي باقي مياين سرخوشي پس از مدتجالب اين جاست كه . گيرد مي

 . هاي زندگي مادي آن را از روان انسان بزدايدمشغوليتكه دل

 آستان مقدس و تعيين ساختار اجتماعي ديني-2 - 2

ها و طبقات مختلـف يـك جامعـه     گروه، ساختار اجتماعى مجموعه روابط و پيوندهائى است كه ميان افراد
اساس اين روابط ترتيـب و تنظـيم    قرار است و نهادها و رفتارهاى اجتماعى يا فرهنگى در آن جامعه بربر
-ساختارهاي اجتماعي در حقيقت بخش مهمي از سبك زندگي را تشكيل مي. )32: 1382، تامپسون( يابد مى

بندي سبك زندگي ها و طبقات مختلف اجتماعي سهم مهمي در شكلزيرا تعامل در اجتماع و گروه. دهند
ها با محيط پيرامون خـود  در حقيقت ترسيم ساختارهاي اجتماعي محصول قرار گرفتن انسان. انسان دارد

تا آنجا كه انسان به صورت ناخودآگاه با محيط و نهادهاي اجتماعي در تماس مداوم و معنادار قـرار  . است
كند كه نظـم طبيعـي و   هنجاري عمل ميدر جوامع اسالمي دين به عنوان ساختاري شناختي و . گيردمي

را در » بـودن در كاشـانه  «اجتماعي موجود را به نظمي كيهاني و مقدس مرتبط و از اين طريق احسـاس  
اي نهـاد ديـن از منزلـت بـااليي     در چنين جامعه )87: 1381، برگر( كندجهان هستي براي انسان فراهم مي

ه صورت مستقيم و غيرمستقيم نمادها و تعاريف دينـي  هاي روزمره مردم بهمچنين كنش. برخوردار است
 . )100: 1385، توسلي( كندرا تاييد مي

در حقيقت سـاختار دينـي در   . توان در جامعه ديني از تشكيل ساختارهاي ديني سخن گفتبر اين حسب مي  
و سـبك زنـدگي   گيرد كه عناصر و نمادهاي ديني وارد زندگي روزمره انسان شود يك اجتماع زماني شكل مي

در جامعه ديني نمادها و شعاير ديني سهم بسـزايي در  . ها و هنجارهاي ديني تراز نمايدوي را با يك سري نرم
هـاي مقـدس در    ها و آستانهاي علميه و بارگاهحوزه، اماكني همانند مساجد. كنندتكوين ساختار ديني ايفا مي

ايـن سـاختار در   . بندي ساختار ديني شـهر دارنـد  ي در شكلشهرهاي بزرگي همانند شيراز تاثير غيرقابل انكار
  . شود حقيقت بخشي از سبك زندگي مردم است و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
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بايـد گفـت كـه ايـن     ، در تكوين ساختار ديني شهر شيراز بپـردازيم  چراغ شاهاگر به نقش آستان مقدس   
، فرهنگـي ، هـاي اقتصـادي  كند كـه شـاهرگ  ل ميشهر شيراز همانند كانوني عمآستان مقدس در كالن

از يك سو بازار اصلي شهر پيرامون ايـن آسـتان پديـد آمـده و     . كندآموزشي و عبادي را به هم وصل مي
كند و از سـوي ديگـر در جـوار    سهم مهمي در حيات اقتصادي و تامين معيشت ساكنان اين شهر ايفا مي

هاي علميه تاسيس شده كه سهم مهمي در تكوين و تـداوم  اين آستان اماكن آموزشي علوم ديني و حوزه
ها و تكاياي بزرگي در حسينيه، عالوه بر آن در كنار آستان مقدس مساجد. گذاردعلوم اسالمي برجاي مي

گذر زمان تاسيس شده است كه بار اصلي دميدن روح معنويت و انجام مناسك و شعاير ديني را بـه دوش  
بـه هـم    چـراغ  شـاه فرهنگ و دين در نقطه كانوني به نام آستان مقـدس  ، د بازاربنابراين سه نها. كشدمي

در ايـن  . گـذرد ها از طـول عمـر آن مـي   آميخته و در اين تالقي ساختار ديني باثباتي بوجود آمده كه قرن
شـود راه  اما بايد گفت كه نفس وجـود سـاختار دينـي موجـب مـي     ، ساختار هرچند امر اقتصاد دخيل است

هاي كسب و كـار فقهـي مـورد    ر استقرار نظام معيشتي حالل و شرعي باز شود و احكام و آموزهشريعت د
گانـه بـر محـور آسـتان     بنابراين نبايد از نظر دور داشت كه پيوند اين عناصر سـه . توجه بازاريان قرار گيرد

ن در حالي كه شهرهاي بزرگـي كـه از نعمـت وجـود چنـي     . قدس احمدي و محمدي صورت گرفته است
چنـين سـاختاري در آن بوجـود نيامـده و گويـا شـهر فاقـد قلبـي اسـت كـه           ، هايي محروم هستندآستان
  . شودفرهنگي و مذهبي از آن منشعب مي، هاي اقتصادي شريان

 آستان مقدس و توسعه فرهنگ سياحت ديني-2 - 3

بـه خـود   گردشگري يا سياحت ديني بحثي است كه در دنياي امروز سهم مهمي از صنعت گردشـگري را  
اين كه اوقـات  . گذاردگيري سبك زندگي ديني برجاي مياختصاص داده و تاثير غيرقابل انكاري در شكل

در سبك زندگي ديني بـراي ايـن   . بحث مهمي در سبك زندگي است، فراغت انسان چگونه گذرانده شود
بـر   1ديويد چني. ستشناسان دنياي مدرن پنهان نمانده اموضوع نيز بخشي وجود دارد كه از چشم جامعه

، گردشگري را بايد يكي از ابعاد سبك زندگي به شمار آورد، اين باور است كه در اوايل سده بيست و يكم
او معتقد است كه گردشگري . خوردها و ترجيحات سبك زندگي گره مييعني فعاليتي كه به ساير انتخاب

تـاملي بـودن آگـاهي بـه سـبك زنـدگي       خودآگاهي نسبت به عملكرد اسـت كـه بـا    «گاه معاصر ما جلوه
عنصر دين را به چگونگي گذرانـدن اوقـات فراغـت وارد     2اما وارنر. )Cheney ,1996: 134( »خواني دارد هم

تفريحات ، افزون بر نحوه گذران اوقات فراغت، او در قالب بررسي سبك زندگي ياني سيتي. كندبحث مي
الگوهـاي زنـدگي   ، هاي سياسيارزش، اندازهاي اخالقيهاي ديني و چشمهاي ورزشي به تفاوتو سليقه
 . )Mckee, 1969: 275-6( روابط زناشويي و تربيت كودك در تحقيقات خود پرداخته است، خانوادگي

                                                            
1 David Cheney 
2 W. L. Warner 
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از » زيـارت «در فرهنگ شيعيان تحت عنوان ، شودآنچه در اصطالح مدرن گردشگري مذهبي خوانده مي
اهللا حرام و عتبات عاليات هاي دور در رابطه با سفر بيتآن از گذشتهزيارت به مفهوم رايج . شودآن ياد مي

زيارت . در فرهنگ شيعيان وجود داشته و امروزه دامنه آن به شهرهاي مقدس ديگر نيز كشيده شده است
چـه آن كـه   . توان آن را در ذيل سـياحت دينـي جـاي داد   اي است كه به راحتي ميبا نگاه امروزي مقوله

صلي زائران اين اماكن توسل و عرض احترام به بارگـاه ائمـه معصـومين و اوالد طـاهرين     هرچند هدف ا
تواند داشـته باشـد؛ خصوصـا    هاي سياحتي و تفريحي نيز مياما بايد پذيرفت كه زيارت جنبه، ايشان است

سـياحت دينـي   . اگر زائران از كشورهاي ديگر و يا مناطق دوردست به مقصد يك شهر مذهبي سفر كنند
فرهنگ و تمدن شهرهاي مقدس آشنا كند و در كليت خود تبديل بـه فرهنگـي   ، تواند افراد را با تاريخ مي

امروزه سفر به مقصد شهرهاي مذهبي . دهدشود كه بخشي از سبك زندگي مردم را به خود اختصاص مي
در شـيراز   راغچـ  شـاه اين امر در رابطه با آستان مقدس . در سبك زندگي متدينان جاي پاي محكمي دارد

  . اهميت خود را پيدا كرده است
هـا  هاي فرهنگي و تـاريخي ايـن شـهر امـروز اقبـال ميليـون      در كنار ديگر جاذبه چراغ شاهآستان مقدس 

شواهد حاكي است كه با توجه به توسعه امكانات حمـل  . گردشگر ديني را به سوي خود جلب نموده است
بنـابراين  . گيري در حال افزايش اسـت ان اين آستان به نحو چشمآمار زائر، و نقل و تسهيالت بوجود آمده

به ، پس از آستان قدس رضوي و آستانه مقدسه فاطمه معصومه چراغ شاهتوان گفت كه آستان مقدس مي
بديلي در جذب زائر و سياح دينـي را بـه خـود اختصـاص داده     عنوان سومين قطب سياحت ديني تاثير بي

نقش فراوانـي در تكـوين و گسـترش    ، تان در تعميق و توسعه فرهنگ زيارتسهم ارزشمند اين آس. است
هـاي  تورهـاي خـارج از كشـور جـذابيت     در حالي كه رونق صنعت توريسم بويژه. سبك زندگي ديني دارد

ها و عوارض منفـي  اما اين صنعت عاري از چالش، بسياري براي عالقمندان جهانگردي ايجاد نموده است
، ي است كه سياحت به مقصد زيارت عالوه بر آن كـه از مخـاطرات احتمـالي مبراسـت    اين در حال. نيست

فرهنگـي و تفريحـي را   ، بخشي از سير و سفر علميشرايط رضايت، عالوه بر به جاي آوردن سنت زيارت
 . كندبراي زائران خلق مي

 آستان مقدس و تسهيل مناسك ديني-2 - 4

هر اندازه ميزان تقيد به انجـام  . سبك زندگي ديني استبدون ترديد انجام مناسك ديني بخش مهمي از 
چـه  . تر خواهد بودتوان گفت كه سبك زندگي دينيمي، تر باشدتر و گستردهمناسك و مراسم ديني جدي

ناپـذير ايـن   جـزء جـدايي  ، گيـرد آن كه در فرهنگ اسالمي مناسك ديني كه عبادات در متن آن قرار مي
، همانند برگزاري نمازهاي جماعت و جمعـه ، نجام مناسك و مراسم دينيالبته ا. شودفرهنگ محسوب مي

اما واقعيـت آن اسـت   . توان به جاي آوردعزاداري و مولودي را در هر زمان و مكاني مي، ادعيه و مناجات
در رابطه بـا آسـتان   . هاي مقدس به عنوان مراكز كانوني نقش ممتازي در اجراي اين امور دارندكه آستان
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توان گفت كه برگزاري مسـتمر فـرايض يوميـه بـه جماعـت در تمـامي       همين اندازه مي چراغ اهشمقدس 
هاي شرعي و با حضور خيل عظيم مجاوران و زائران معناي خـاص خـود را دارد كـه مهمتـرين آن       وقت

برگـزاري  ، عـالوه بـر اقامـه نمـاز    . تثبيت و ترويج فرهنگ نماز جماعت در سبك زندگي مردم خواهد بود
در ايـن آسـتان   ... مراسـم مولـودي و  ، مذهبي ديگر همانند ادعيه ماثوره و عزاداري در ايام موقوته اسممر

دهد كه شعاير و نمادهاي مذهبي جاي پاي محكمـي  اي سوق ميمردم را به سمت و سوي سبك زندگي
  . در رفتارهاي مذهبي آنان پيدا خواهد نمود

به عنوان كانون ترويج و تعميـق مناسـك دينـي    ، هاي مقدسبه مانند ديگر آستان چراغ شاهآستان قدس 
اما نبايد از نظر دور داشت كه در فرهنگ مذهبي شيعيان اقامه عزا در سـوگ  . روندبويژه نماز به شمار مي

فرهنگ عزاداري در جامعه شيعي به سرعت در حـال گسـترش و   . نيز اكيدا توصيه شده است (ع)معصومين
هاي اولياء الهي در شرايط كنوني به عنـوان  هاي مقدس و بارگاهياد برد كه آستان اما نبايد از. تحول است

چه جاي ترديد است كه در ايام عزاداري ماه محرم هـيچ نهـاد دينـي    . كنندهاي اقامه عزا عمل ميقطب
دهـد كـه از   شـواهد نشـان مـي   . را در ايـن مـورد بگيـرد    چـراغ  شـاه تواند جاي آستان قدس ديگري نمي

هاي دور اين آستان بويژه در دهه نخست محرم به عنوان قبله آمال عزاداران حسيني عمل نمـوده   گذشته
در عـزاداري  «چـه آن كـه   . ها ميزباني نمـوده اسـت  هاي مذهبي و عزادار بسياري را از دوردستو هيئت

 فضـاي عـزاداري  . نمادهاي عـزاداري و مكـان عـزاداري اهميـت بسـياري دارد     ، حسيني سبك عزاداري
ها و شـعارهايي  حتي تبليغات عزاداري و بويژه كتيبه. تواند در انتقال پيام عزاداري بسيار موثر واقع شود مي

تـاثير بسـياري در تـرويج و    ، بنـدد بر در و ديوار اماكن مذهبي نقش مـي  (ع)كه در ايام عزاداري معصومين
ي اين فاكتورها به روشـني در آسـتان   تمام. )158: 1393، زائري( »گذاردتعميق فرهنگ عزاداري بر جاي مي

در اقامه فرهنگ ، مقدس احمدي و محمدي موجود است و اين آستان توانسته است پا به پاي توسعه شهر
  . عزاداري بويژه در ايام محرم موثر عمل كند

بسـيار پررنـگ    چـراغ  شاهدر آستان  (ع)هرچند كه سنت اقامه عزاداري در ايام ارتحال و شهادت معصومين
چـه آن كـه ايـن آسـتان     . نگـري اسـت  اما فروكاستن نقش اين آستان در اقامه عزاداري كوته، وده استب

به عنـوان كـانون شـور و شـعف      (ع)مقدس بويژه در ساليان اخير در اعياد مذهبي و ايام والدت معصومين
جشـني كـه بـه     كارنامه آستان در اين ايام كه با اقبال گسـترده مـردم از مراسـم   . ديني عمل نموده است
صـرفا مكـاني بـر     چـراغ  شـاه دهد كه آستان مقدس نشان مي، شودها برگزار ميمناسبت اعياد و مولودي

دانـد كـه در   هاي مذهبي رسالت خود مـي اين آستان به مانند ديگر آستان. سرايي نيستعزاداري و مرثيه
اجـراي چنـين   . ل جوان اجرا نمايدبخش را بويژه متناسب با ذائقه نسهاي شاد و فرحچارچوب شرع برنامه

غنيمتي نجات دهـد  تواند زندگي متدينان را از روزمرگي و دمهايي آن هم در يك مكان مقدس ميبرنامه
 . اي ايشان بدمداي در كالبد سبك زندگي خشك و كليشهو روح تازه
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 آستان مقدس و ترويج هنر ديني-2 - 5

ها شرايط خشن و خشك زندگي اصوال زيبايي. ي استشناسي بحث مهمزيبايي، در رابطه با سبك زندگي
شناسي ديني را كه برخي از محققان تجليات زيبايي. دهدرا تلطيف نموده و تا اندازه زيادي به آن معنا مي

بـه بحـث   » سـليقه «شود را در مجموعه سبك زندگي در ذيل عناون عمدتا در ذيل هنر ديني محقق مي
اسـت را نـوعي   » Taste«كه معادل آن در التـين واژه  ) سليقه( يباشناختيهاي زايشان ارزش. اندگذاشته

 انـد  هاي زيباشناختي و هنر معنـي كـرده  توانايي فردي براي فرق نهادن ظريف به خصوص در باب ارزش
)Webster,Dic. 1973( . مفهـوم سـليقه و   «: در مورد تاريخچه اين واژه در حوزه زيباشناختي نيز آمده اسـت

بعِ به دو مفهوم خالقيت و نبوغ مطرح گرديده كه البته بيشتر به مخاطب و تماشاگر اثـر هنـري   به تَ، طبع
ترديدي نيست كه در قلب شهر شيراز بارگـاه حضـرت احمـدبن    . )96: 1387، مهدوي كنـي ( »شودمربوط مي

نـي و  گيري اين آستان محصـول هنـر دي  شكل. درخشدچون نگيني از زيبايي و جمال الهي مي، (ع)موسي
سـبك معمـاري حـرم    . شناسي ديني است كه در طول تاريخ اين خطه پديد آمده اسـت هاي زيباييسبك
ضمن . دهدزادگان اين آستان رد پايي از هنر معماري اسالمي را به وضوح نشان ميو ديگر امام چراغ شاه

، تـذهيب ، طـاطي خ، كـاري هاي اصيل هنـر اسـالمي هماننـد كاشـي    آن كه در اين معماري انواع و گونه
مجموعـه ايـن همـه زيبـايي و هنـر نشـان       . شـود به وفور ديده مي... كاري ومنبت، كاريخاتم، نگارگري

يكـي از  . دهد كه هنر و زيبايي تجسمي در سبك زندگي مردم اين سـامان جـاي پـاي محكمـي دارد     مي
  : نويسدارگاه حضرت ميدر رابطه با هنرهاي به كار رفته در مجموعه ب (ع)چراغ شاهپژوهشگران تاريخ 

هاي هنر اسالمي در ادوار مختلـف تـاريخ   زادگان يكي از زيباترين گونهساخت ضريح مطهر امامان و امام
طالكـاري و  ، كـاري منبت، زنيقلم، خطاطي، تلفيقي از نگارگري، سازيهنر ضريح. رودشيعه به شمار مي

هاي شريف به نمـايش گذاشـته   عماري قدسي حرمفلزكاري است كه اوج زيبايي هنر اسالمي را در كنار م
از نقره ساخته شده و قسمت فوقـاني ايـن ضـريح بـا نقـش اسـماء        چراغ شاهضريح مطهر حضرت . است

بخـش  نيـز زينـت   (ع)آيـات مقـدس قـرآن و اسـماء ائمـه     . متبركه حضرت باري تعالي تزيين شـده اسـت  
كاران شيرازي خاتم و چوب به وسيله خاتمبا ، سقف اين ضريح. هاي ديگر اين ضريح متبرك است قسمت

هـاي ضـريح مـنقش و قلمزنـي     بر قسـمت ، اتي به خط ثلث قرآنيتزيين و آياتي از سوره نور و سوره هل
  . )28: 1393، عمراني( گرديده است

روشن خواهد شد كـه ايـن بارگـاه پـا بـه پـاي معمـاري        ، مراجعه كنيم چراغ شاهاگر به تاريخ بارگاه حضرت 
امـا پـس از   ، ها از نظرها پنهان بودقرن چراغ شاههرچند كه مرقد مطهر حضرت . متحول شده است اسالمي

كشف آن در ابتدا بارگاهي از گل و خشت خام بر آن ساخته شد و در گذر زمـان مـورد بازسـازي و نوسـازي     
تجديـد بنـا قـرار    بارگـاه مكـررا مـورد    ، قرار گرفت تا اين كه پس از چند بار تخريب به دليل حوادث طبيعي

در عـراق و   (ع)در تمامي اين تحوالت سبك معماري اسالمي برگرفته از مشـاهد متبركـه معصـومين   . گرفت
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هـاي اخيـر ايـن سـبك     تا آنجا كـه در قـرن  . خراسان رعايت و از تمامي فنون و آداب آن استفاده شده است
تـوان   بنابراين مـي . فاده قرار گرفته استزادگان جنوب ايران مورد استمعماري در ساختن مساجد و مراقد امام

در . بخشـيده اسـت   چـراغ  شـاه گفت كه هنرهاي زيبا و معماري اسالمي جلوه غيرقابل توصـيفي بـه بارگـاه    
، نشين طـوالني چهـار جانـب آن   را با چهار شاه چراغ شاهحرم «توصيف ذوقي يكي از نويسندگان آمده است؛ 

نمونه مشخصي از شيوه معمـاري زيارتگـاهي چنـد و آثـار     ، ي خواندتوان آن را طرح چليپايكه در حقيقت مي
 .  )224: 1386، منشعرفان( »روداسالمي ديگر شيراز در قرون هشتم تا دوازدهم هجري به شمار مي

 ديني آستان مقدس و تعميق بينش-2 - 6

گي سـبك زنـد  . سبك زندگي ديني بدون برخورداري از بينش و بصيرت ديني اصطالحي نـامفهوم اسـت  
بايد پذيرفت كه اين تجليات بدون . بايست تجليات خود را به نوعي در زندگي روزمره نشان دهد ديني مي

برخورداري از معنويـت دينـي و   . نهادهاي ديني همانند مساجد و اماكن زيارتي امكان ظهور نخواهد يافت
ياد بينش و بصيرت ديني انجام مناسك و مراسم ديني زماني سبك زندگي ديني را خواهد ساخت كه بر بن

به ايـن منظـور در دايـره    . شده تنرل خواهد يافتهاي رسوباستوار باشد؛ در غير اين صورت در حد سنت
امامـت و واليـت   . سبك زندگي اسالمي و شيعي شناخت اصولي همانند امامت و واليت بسيار مهم است

كما اين كه آگـاهي  . ان حضور داردهاي زندگي شيعياصل ركين مذهب تشيع است و در تمامي پيچ و خم
از تاريخ اسالم و روندهايي كه مكتب شيعه در مراحل تاريخي به خـود ديـده اسـت نيـز در فهـم و درك      

شان بيت و ذريه دانايي از تاريخ ائمه معصومين و زحماتي كه ايشان و اهل. بصيرت ديني نقش مهمي دارد
چه آن كه بدون دسترسـي  . از هويت مكتب شيعه استجزيي ، اندبراي حيات و تكامل اين مكتب كشيده

افزاري خود را از دست خواهد به چنين اطالعاتي سبك زندگي ديني و شيعي بخش بزرگي از امكانات نرم
. توان حـال را شـناخت  شناس شهير اتريشي بر اين باور بود كه بدون مراجعه به گذشته نميآدلر روان. داد

او معتقد بـود  . شهرت يافت» پژوهيگذشته«ناسي سبكي را بنا گذاشت كه به شدر نتيجه او در حوزه روان
شـعار معـروف او   . توان هيچ سبكي بـراي زنـدگي داشـت   كه در زندگي روزمره بدون نگاه به گذشته نمي

چراغ راهنمـاي امـروز محققـان علـوم اجتمـاعي در      ، »هميشه در خاطره طرحي براي زندگي وجود دارد«
  . )90: 1361، آدلر: رك( گي قرار داردهاي زندحوزه سبك

در رابطه بـا معرفـت اصـولي     (ع)با توجه به توضيحات فوق در رابطه با نقش آستان مقدس احمدبن موسي
آگاهي از تاريخ تشيع بايد گفت كه وجود اين آستان در طول چنـدين قـرن سـهم     همانند امامت و ترويج

چه آن كه در اين خطه پهناور مرقد . ه فارس داشته استانكارناپذيري در بينش و بصيرت ديني مردم خط
چه آن كه تاريخ هجرت ايشان . شودبه عنوان نمادي از حضور واليت شناخته مي (ع)مطهر احمدبن موسي

دسـت بـه قيـام زد و     (ع)دهد كه حضرت با انگيزه حمايت از امام رضا از مدينه به مقصد خراسان نشان مي
از قرن ، توان گفت كه پس از شهادت ايشانلهذا مي. نهايتا به شهادت رسيد هاي بسيارپس از تحمل رنج
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لهذا بارگـاه شـريف   . شودسوم هجري بدين سو ايشان به عنوان نماينده اصل امامت و واليت شناخته مي
تاثير مهمي در فهم و بينش مذهبي مردم سـرزمين فـارس   ، جوارزادگان همو ديگر امام (ع)احمدبن موسي

ضمن آن كه نبايد از نظر دورداشت كه پس از آن كـه مرقـد مطهـر ايشـان كشـف      . گذشته استبرجاي 
هاي اسالمي و اديان غيراسـالمي رفتـه   مذهب تشيع در اين سرزمين گسترش يافت و ديگر فرقه، گرديد

  . رفته تضعيف گرديدند
در فـارس   چـراغ  شـاه گاه بنابراين گسترش مكتب تشيع در جنوب ايران تا اندازه بسياري مرهون وجود بار

اين موضوع موجب شده است كه آگاهي و دانش تاريخي مردم اين خطه نسبت به تـاريخ تشـيع و   . است
البته بايد خاطر نشان نمود كه تمامي اين امور را بايد در كنار ديگـر اصـول و   . افزايش پيدا كند (ع)بيتاهل
ها هنگامي كه بر آستان مقـدس احمـدبن   مولفهمجموعه اين . هاي سبك ديني مورد توجه قرار دادمولفه
از نقش اين آستان در تعميق و توسعه سبك زندگي ديني بويژه در بـالد فـارس   ، شودعرضه مي (ع)موسي

ها حاكي از آن است كه با توجه به تاريخي بودن اين سرزمين زيرا تمامي نشانه. كندبرداري ميبيشتر پرده
ها نسبت به گذشته ديني مردم اين سرزمين بيش از ديگر عرصه، اين خطه و وجود آثار باستاني فراوان در

اين امر در بينش و مـنش مـردم ايـن سـرزمين بـه وضـوح       . كنندو تاريخ مكتب خود اظهار دلبستگي مي
 . است (ع)نمايان است كه البته همه اينها مرهون وجود آستان مقدس احمدبن موسي

 نيهاي ديآستان مقدس و تجلي آموزه-2 - 7

هايي كه جزء اصـول و فـروع   باور به برخي از آموزه، در سبك زندگي ديني در كنار مناسك و بينش ديني
هـا بعضـا چنـان    اهميت ايـن آمـوزه  . بسي مهم است، دين نيستند اما در مكتب تشيع منزلت بااليي دارند

بدون . و يا فروع دين بينجامدتواند نهايتا به انكار يكي از اصول تفاوتي و يا انكار آن مي جدي است كه بي
ها به عنوان هويت مكتبي تشيع چنان مورد اهتمام رهبران اين مكتب قرار گرفته كه ترديد برخي از آموزه

واقعيت آن است كه بـاور  . عمل بر اساس آنها تبديل به نوعي فرهنگ و هنجار غيرقابل ترديد شده است
آگاهانه و يا غيرآگاهانه بخشي از سبك زندگي متدينان را  ها و رفتار بر حسب آنها به صورتبه اين آموزه
زيـرا  . ها در شهرهاي مذهبي رونق بهتـري دارد  شواهد حاكي از آن است كه تبلور اين آموزه. ساخته است

هاي متمادي هاي مقدس در اين شهرها تاثير بلندمدت خود را در طول قرنوجود مشاهد متبركه و آستان
  . هاي قديمي شهر بر سبك زندگي مردم تاثير گذاشته استافتگذاشته و بويژه در ب

اما در اينجا . توان با مقوله سياحت ديني مورد مطالعه قرار دادپيش از اين گذشت كه فرهنگ زيارت را مي
در . بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه آموزه زيارت در فرهنگ تشيع جاي پاي محكمي پيدا نموده اسـت 

و ذريه طاهرينشان را در حقيقت ادامه بـاور بـه    (ع)زرگان دين زيارت قبور و مشاهد معصوميناين مكتب ب
در حـديثي پيـامبر   . السند بسياري وجود دارددر اين رابطه روايات صحيح. انداصول امامت و واليت دانسته
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مـن زارنـي بعـد    «: دفرماينـ شان ميبيت و ذريهاهل، در رابطه با ارزش زيارت مراقد مطهر خود )ص( اسالم
طالب فكانما زار فاطمه فكانما زارني و من زار علي بن ابي، وفاتي فكانما زارني في حياتي و من زار فاطمه

و من زار الحسن و الحسين فكانما زار عليا و من زار ذريتهما فكانما زارهما؛ هر كس مرا پس از وفاتم زيارت 
را زيارت كند مثـل  ) س( ت كرده باشد و كسي كه حضرت فاطمهكند مثل آن است كه مرا در دوره حياتم زيار

را زيـارت كـرده   ) س( گويا حضرت فاطمـه ، را زيارت كند (ع)آن است كه مرا زيارت كرده است و كسي كه علي
را زيارت كرده اسـت و كسـي كـه     (ع)را زيارت كند مثل آن است كه علي (ع)است و كسي كه حسن و حسين

  .  )139: ق1383، طبري( »را زيارت كرده است (ع)گويا كه حسن و حسين، دذريه ايشان را زيارت كن

به عنوان ملجا و پناه مردم خطه فارس سهم بسـزايي   (ع)ترديدي نيست كه آستان و بارگاه احمدبن موسي
هاي دور و نزديك به زيارت مرقد شريف ايشـان و  روزانه هزاران نفر از راه. در تعميق فرهنگ زيارت دارد

هاي مكتب تشيع را در سبك زنـدگي  شتابند و بدين نمط يكي از آموزهزادگان آستان مقدس ميامامديگر 
هـاي مكتـب   در تعميق ديگر آمـوزه  چراغ شاهآستان مقدس ، عالوه بر آموزه زيارت. كنندخود نهادينه مي

ان نمـاد  بخشي است كـه بـه عنـو   در اين مكتب عنصر حيات» شهادت«آموزه . تشيع نيز سهم جدي دارد
پـس از قيـام خـونيني كـه در      (ع)در اين راستا نحوه شهادت احمدبن موسـي . رودايثار مذهبي به شمار مي

فرهنگ شهادت را در بالد فارس نهادينه نمـوده  ، صورت گرفت )ص( حمايت از برادر بزرگوارشان امام رضا
كما اين كـه ايـن   . نگرنديبه عنوان شهيد راه حقيقت م (ع)اهالي فارس به شخصيت احمدبن موسي. است

اهللا دستغيب و شهداي هشت سـال دفـاع مقـدس در    فرهنگ خود را در چهره شهادت بزرگاني مانند آيت
  . شهر شيراز به خوبي نمايانده است

پوشـش در  «. نيز ركن ركيني است» حجاب«، در فرهنگ مكتب تشيع و سبك زندگي پيراوان اين مكتب
پوشش و حجاب عالوه بر اين كه مسلمانان را در امنيت اجتماعي قرار . سبك زندگي اهميت بسياري دارد

اگـر نمـادي   . هاي خاصي اسـت كننده مفاهيم و ارزشنوعي نماد اسالمي نيز هست كه مشخص، دهدمي
. ايـم كند؛ چون با اين پوشش آن جبهه را تقويت كردهحرمت شرعي پيدا مي، تاييدكننده جبهه باطل باشد

، زائـري ( »شـود تشبه مرد به زن يا احكام حرمت تشبه به كفار دقيقا اينجا مطرح مـي  احكامي مثل حرمت
كامال مشهود است كه اصل حجاب در شهرهاي مذهبي بيش از ديگر شـهرها مـورد اهتمـام    . )170: 1393

حجـاب را تبـديل بـه    ، هاي مقدس در قرون گذشـته ها و آستانبدون ترديد وجود بارگاه. بانوان قرار دارد
بـه عنـوان نمونـه در شـهر شـيراز ايـن امـر بـيش از آن كـه مرهـون           . وعي سبك پوشش نموده استن

محصول حرمتي است كه بانوان نسبت بـه مقـام و منزلـت احمـدبن     ، هاي اجباري حكومت باشد سياست
اين منش در حقيقت مطابق بـا قـرآن مجيـد اسـت كـه      . التعظيم قايلندزادگان واجبو ديگر امام (ع)موسي
اين ، هاي خداوند را بزرگ بداردهر كس محترم و من يعظم حرمات اهللا فهو خير له عنده ربه؛«: وده استفرم

 ﴾29حج/﴿ »كار براي او نزد پروردگار بهتر است
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بنـدي نظـم اجتمـاعي و    جايگـاه بلنـدي در شـكل   » وقـف «واقعيت آن است كه در فرهنگ تشيع آموزه 
با اين وجود اين آموزه در فرازهـاي مهمـي از تـاريخ بـه     . ردآموزشي و فرهنگي دا، ساختارهاي اقتصادي
هـاي بسـياري كـه    تـوجهي رغـم بـي  واقعيت آن است كه علي. شودشده شناخته ميعنوان سنت فراموش

گيـري  ها و مشاهد اوليـاء الهـي و بـويژه شـكل    به بركت وجود بارگاه، نسبت به وقف صورت گرفته است
در حال حاضر آموزه وقف رفته رفته جاي شايسـته خـود   ، و كوچكهاي مقدس در شهرهاي بزرگ آستان

تـوان از نقـش آسـتان مقـدس     در اين ميان در جنـوب ايـران نمـي   . كندرا در سبك زندگي مردم پيدا مي
به روايت تاريخ سابقه تكوين آموزه وقف به زمان ساخت نخسـتين  . احمدي و محمدي به سادگي گذشت

كنـد سـنت   آن گونه كه فرصت الدوله شيرازي نقـل مـي  . گرددآستان باز مي زادگان اينبقعه بر مرقد امام
هـا  و حمـام ، كاروانسـراها ، هاي دور با وقف بعضـي از دكـاكين  در گذشته چراغ شاهوقف در آستان مقدس 

 ،هـا  بـاغ ، هامزرعه، هاملك، تا اين كه در دوره معاصر به تدريج. )36: 1392، رسـتگار : به نقل از( »رونق داشت
در حال حاضر . )179: 1390، كالنتري( ها و برخي اشياي نفيس توسط افراد خير وقف اين آستان گرديد دكان

، اجتمـاعي ، هـاي اقتصـادي  زائران و مجـاوران ايـن آسـتان در حـوزه    ، از بركات نهادينه شدن سنت وقف
زه در سبك زندگي توان گفت مردم به ارزش و اهميت اين آموشوند و ميآموزشي و فرهنگي مستفيد مي

 . انداجتماعي خود پي برده

  گيريتيجهن -3
را در  چـراغ  شـاه هـاي آسـتان مقـدس    هاي جديد و مغفولي از ظرفيتاين نوشتار به دنبال آن بود تا جنبه

تـوان  در نتيجه از مجمـوع آن چـه گذشـت مـي    . رابطه با يكي از مهمترين امور اجتماعي به بحث بگذارد
زادگـان موجـود در   و ديگـر امـام   (ع)آستان مقدس احمدبن موسـي ، زندگي دينيگفت؛ در چارچوب سبك 

هـاي  تعريف و مولفه، سبك زندگي ديني. ترسيم و تعميق سبك زندگي ديني تاثير غيرقابل ترديدي دارند
هـا و ابعـادي از آن   تنها بـر گوشـه   چراغ شاهخاص خود را دارد و در اين نوشتار در ارتباط با آستان مقدس 

تجلـي  ، به تفصيل گذشت كه آستان قدس با تاثيري كـه در تـرويج معنويـت دينـي    . شت گذاشته شدانگ
تعميـق بيـنش دينـي و انعكـاس     ، تسهيل مناسك ديني، تعميق ساختار اجتماعي ديني، زيباشناسي ديني

يي كه هامطابق تحليل. كندارتباط وثيقي با سبك زندگي ديني پيدا مي، گذاردهاي ديني برجاي ميآموزه
در سبك زندگي مـردم خطـه فـارس و     چراغ شاهتمامي امور ياد شده به يمن وجود آستان قدس ، گذشت

  . حتي جنوب ايران به وضوح قابل مشاهده است
هـاي  هـاي مقـدس از ظرفيـت   به ماننـد ديگـر آسـتان    چراغ شاهنبايد از نظر دور داشت كه آستان مقدس 

هاي اجتماعي و فرهنگي برخوردارند كه البته نيازمند تحقيقات علمي روشمند ناپذيري در ديگر حوزه پايان
هـايي كـه   ظرفيـت ، كندسهمي كه اين آستان در رابطه با كنترل مفاسد اجتماعي و عمومي ايفا مي. است
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نقشي كه آستان در فرهنگ شهرنشـيني و شهرسـازي   ، اين آستان در رونق اقتصادي فارس بر عهده دارد
هرچنـد  ، موضوع فرهنگي و اجتماعي ديگر براي پژوهش بسي مهم هسـتند  هانمايد و دها مياسالمي ايف

واقعيت آن است كه هـر آنچـه در رابطـه بـا نقـش      . كه ارتباط وثيقي با سبك زندگي ديني نداشته باشند
در نگـاهي كـالن در رابطـه بـا     ، در ترسيم و تكوين سبك زندگي ديني گفته شد چراغ شاهآستان مقدس 
آستانه ، آستان قدس رضوي در مشهد، هاي موجود در عتبات عالياتهاي مقدس بويژه آستانديگر آستان

. ها آستان ديگر صـادق اسـت  آستان مقدس عبدالعظيم حسني در ري و ده، مقدسه فاطمه معصومه در قم
تان را از جهـات  ايـن آسـ  ، در سرزمين پهناور فارس و جنوب ايران چراغ شاهاال اين كه قرار گرفتن آستان 

  . هاي مقدس ممتاز و متمايز نموده استمتعددي از ديگر آستان
اين كه آستان مقدس احمدي و محمدي مهمترين آستان موجود در نيمه جنوبي ايران است؛ اين كه ايـن  

شكل گرفته كه در مسير حمايت از واليت بـه شـهادت رسـيد؛     (ع)آستان بر محور برادر و نماينده امام رضا
جمشـيد و  اي قرار گرفته كه در آن آثار باسـتاني مهمـي هماننـد تخـت    كه اين آستان در متن منطقه اين

هـايي در  مثـال ، هاي شاعران بزرگي همانند حافظ شيرازي و سعدي شيرازي قـرار دارد گاهپاسارگاد و آرام
 چـراغ  شـاه المي آستان نكته پاياني اين كه تا پيش از پيروزي انقالب اس. رابطه با اهميت اين آستان است

تا اين كه اينك به بركت تاسيس نظام جمهـوري  . هاي شاعران قرار داشتگاهدر سايه آثار باستاني و آرام
جايگاه شايسته خود ، گرفتمهري رژيم گذشته قرار مياين آستان مقدس كه در گذشته مورد بي، اسالمي

توان از نقش آن در رابطه با ترويج  نحوي كه مي به. را در فرهنگ ديني مردم اين منطقه پيدا نموده است
 . و تعميق سبك زندگي ديني سخن گفت
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