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 چكيده
 جوامـع  تمـامي  در ورزي ديـن  عملـي  تجلي و بروز نوعي به و ها شاخصهاز  يكي عنوان به زيارت

 عينـي  بلكـه  ،مـاهوي  نـه  تغييرات تجدد تجربه از گذر در ايران در كنش اين. است مطالعه قابل
  .است داشته) يو(ابجكت
 و همگـن  حالتي از را كنش اين كه است كرده تجربه را تغييراتي تجدد گذر در ايران در زيارت
متنوع و متكثر در سـبك   هايي سنخ ايجاد. است كرده تبديل نامتوازن و ناهمگن كنشي به متوازن

  تجربه تجدد است.   يامدپ يو به نوع ييرگواه بر تغ يرانيا يارتز
 بـا  زيـارت  كـنش  در )هـا  شناخت و فهم عناصر ناهمگن (شـناخت سـنخ   درصددمقاله  يندر ا ما

 بـا  ديگـر  بيـان  بـه . هسـتيم  گرايـي  يعرفدر نهايت  و تجدد پي در آمده وجود به تنوع بر تمركز
ـ    يتبا تجدد و در نها رضا امام زيارت كنش يابي نسبت  يعناصر مترتب بـر آن همچـون عرف

در حـرم مطهـر امـام     يارتبه وجود آمده در بستر كنش ز هاي سنخمعاصر، انواع  يرانشدن در ا
 بـه  زيـارتي  هاي انواع سنخ قالب در شده ارائه يبند صورت. كنيم بندي و دسته يرا بررس رضا

 روشي رويكرد. است شده داده اختصاص سياسي و شهري كالن زنانه، دورادور، مدار، آيين زيارت
 از نيـز  تحقيق هاي داده. است نگاري مردم هاي ديدگاه بر تكيه با و كيفي مقاله، اين در شده اتخاذ
 مشـاهدات،  ،هـا  مصـاحبه  هـا،  سفرنامه و ها عريضه زائران، هاي نوشته دل همچون گوناگون منابع

  حاصل شده است.   يفيو ك يمنابع كم يگرو د نگاري خودمردم
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 مسئله طرح. ١

 کنشـگری زائـر،. یابـدنمیخـارجی وجـود و معنا زائر وجود بدون که است انتزاعی ای مقوله زیارت
 کـه هـایی سنخ اساس این بر. سازد می متجلی را آن و آورده عمل صحنه به را زیارت انتزاع که است
 پیـدا نمـود و گرفتـه شـکل زائـر بینـی جهـان و دیدگاه نوع تابع نیز داشت نظر در توان می زیارت از
 آن تبـع بـه و معاصـر ایـران در زیـارت کـنش حـول نوظهور تغییرات به دستیابی برای لذا. کنند می

 نـوین هـای زیارت نوع بر تمرکز با است ضروری است؛ کرده ظهور تجدد تجربه پی در که تغییرات
 و فـراز حقیقـت در. کنـیم بنـدی و طبقـه یرا از چنـد جنبـه بررسـ رضـا امـام حرم زائران کنش

 یممسـتق تأثیراتفاق افتاده است  یو اقتصاد یفرهنگ ی،اجتماع یاسی،س های که در حوزه یفرودهای
شـدن یتحوالت تجدد و عرفـ ینهمه ا در در ساحت کنش کنشگران گذاشته است. ییراتتغ ینبر ا
 تحـوالت از دوره یـندر ا یزن یارتداشته است. کنش ز یو تأثرات تأثیر یرمستقیمغ یا یممستق طور به

کـه  شـویم یمـ مسـئله ینمتوجه ا یکیبه ن نگارانه مردم رویکردی با و نبوده نصیب بی معاصر جهان
 مقولـه یـک بـه ،»پیشـامدرن انسـان زیسـت در جهـان یوجهـ یکهمگن و « یامر مثابه به یارتز
 ،١٣٩۶ ،اکبـریو  ی(فاضـل اسـت شده تبدیل »مدرن جامعه و انسان برای چندوجهی و ناهمگن«

چراکه فهم و  یستضرور یثح ینا از معاصر، یراندر ا یارتکنش ز ییراتفلذا مطالعه تغ .)١٩ص
 در شدن شهری کالن و شدن صنعتی ،گرایی عرفی یته،مدرن اتتأثیر یاز آنچه فرارو ها بینی یشپ ارائه
از  یاریبسـ کننـده نتعیی داد، خواهـد و اسـت داده قرار ایران معاصر جامعه در ورزی دین روی پیش
 خواهد بود.  یو اقتصاد یاجتماع ی،آموزش ی،فرهنگ ینهادها های برنامه
 بـا ایران معاصر جامعه شدن عرفی آن پی در و مدرنیته جریان میان یابی نسبت مطالعه رو این از
مقالـه قـرار گرفتـه  ینو موضوع ا نماید می ضروری زیارت کنش بستر در آمده پدید نوین های سنخ

 در متصـور هـای آیـین و آداب تـرین شرعیو  ترین یاز سنت یکی عنوان به یارتکنش ز چراکهاست، 
 ییها سـنخ آمـدن پدیـد و زائـران رویـه تغییر بابت، همین از. آید می شمار به مذهبی بافت و زمینه
 ایـران معاصـر جامعـه در ورزی دین تغییرات بر شاهدی و نمونه سنتی بافت این در نوظهور و متنوع
بـه وجـود آمـده  ییراتتغ ییندرصدد فهم و تب یارتلذا با مطالعه ابعاد مختلف کنش ز. بود خواهد
  .یمهست ییراتتغ ینا یجادا یلکنش و دال ینحول ا

 خـارجی وجود بدون وجود کنش و کنشگر ی،انتزاع یمفهوم مثابه به یارت، از آنجا که زدرواقع
ناهمگن و نـامتوازن  یکنش عنوان به یارتز یو معنا ساختبه  یافتندست  یبرااز این رو  ،نمی یابد

را در بسـتر  یکنش سنت ینبه وجود آمده در ا ییراتالزم است ابتدا تغ یم،که امروزه ما شاهد آن هست
و در  یتهبا مدرن رضا امام زیارت کنش یابی نسبت مسئله یگرد یان. به بیمفهم کن یتهتحوالت مدرن
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 های سـنخمعاصر، ما را به شـناخت انـواع  یرانشدن در ا یعناصر مترتب بر آن همچون عرف یتنها
 بـه زیـارتی های در قالب انواع سنخ آن بندی و مطالعه و صورت رضا امام مطهر حرم در زیارت
  کشانده است.  یاسیو س شهری کالن زنانه، دورادور، مدار، آیین زیارت

 هـای سـنخ میان تمییز و فهم امکان که 1)گردشگر مدرن، ی،(سنت ارائه شده از زائران  بندی طبقه
مطالعه و  یعنی یقتحق ینا یاما هدف اصل ؛بوده یرضرو مطالعه این در است کرده ایجاد را زیارت
 یـارتآمده در کـنش ز یدپد یها سنخ گرفتن نظر در با گرایی عرفی یزانو م یتهمدرن یانم یابی نسبت

  خواهد بود. 
سه گروه از زائران بوده است، با توجه به  ییحاصل شناسا یضمن طور بهکه  یارتیز های سنخ در
 .٢ ؛مـدار یـینآ یـارتز .١اسـت:  ییقابل شناسـا یارتاز ز یلپنج صورت ک یق،تحق ینا های یافته
 این گذاری نام ی. مبنایاسیس یارتز .۵و  شهری کالن یارتز .۴ ؛زنانه یارتز .٣ ؛دورادور یارتز

 بـه. اسـت بـوده پدیـدار بیرونـی نمود و معنایی هویت عبارتی به یا پدیدارشناسانه صورت ها، سنخ
 یدگاهمدرن، گردشگر) و آنچه از د ی،(سنت زائران های گروه مشاهده طی ایم کرده تالش دیگر عبارت
و  یاز عناصـر ظـاهر ییمحتـوا بنـدی جمـع یـک بـه کنـیم، می استنباط آنها زیارت از نگارانه مردم

 یـارتآن سنخ ز یبرا ها همؤلف ینمتناسب با ا یعنوان یبترت ینو به ا یمآنها برس یارتز یمعناشناخت
 گرایـی عرفـیو  یتهرا با مدرن یارتحاصله در بستر کنش ز ییراتا نسبت تغ. در انتهیماختصاص ده
 به را ها سنخ یناز ا هریکمنظور  ینانیل به  یکرد. لذا در ادامه برا یمخواه یرتصو یرانیدر جامعه ا

  .کنیم میبیان  را شود می گنجانده آن در که زائران های گروه و معرفی ترتیب
  

  نظری مبانی. ٢

 در نیـز زیـارت کـنش به ما نگاه شده کیفی و کمی تغییرات دستخوش زیارت بیرونی ظاهر که آنجا از
 زائـران ذهن در که مفهومی همان ذهنی، لحاظ به دیگر عبارت به است؛ بوده 2عینی منظر از مقاله این

 ایـن(کـه  3گیرتـز »پرمایـه توصـیف« بـر تکیـه بـا بـاب همین از. دارد وجود نیز کماکان داشته وجود
 یـدار،پد یـک یمختلـف از معـان یربـر تفاسـ یـهتک یعنـیوام گرفتـه)،  4رایلـی گیلبرت از را اصطالح

مطالعـه  یـنا یمبنـا یقـت. در حقایـم کـرده تعریف را زیارت از هایی سنخ و زائران از متنوع هایی گونه
                                                           

بنـدی زائـران در  ) که به دسته١٣٩٧بندی از زیارت در ادامه مقاله نخست (نک: فاضلی و اکبری،  . این مطالعه و صورت١
تری از فضـای زائـران در  بندی دقیـق دسـتهسه طیف زائر سنتی، مدرن، گردشگر پرداخته بود آمده است تا بر همان مبنـا 

  های پدید آمده از این کنش با تیپولوژی خاص پرداخته شود. قالب سنخ
2. objective 

3. Clifford Geertz 

4. Gilbert Ryle 
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اسـت، بلکـه  یردارد و فاقـد تفسـ تأکیدرفتار  یرونینبوده که تنها بر وجه ب »یسطح یفتوص«براساس 
 1شـناختی، نشانه یرمورد توجه ما بوده که ناظر بر رفتار کنشگر به انضمام تفاس »یهپرما یفتوص« یهنظر
 ). Martin, Michael, 1993, p269-286آن است ( 3یو وجه عموم 2یفرهنگ یمعنا

کـنش ماننـد  یـنا یاز اجزا هریکگفت  توان می زیارت کنش از شناختی انسان یرتفس براساس
 یـک از ای نشانه ،... و بستن دخیل دادن، نذری ضریح، لمس خوانی، نامه یارتقرائت اذن دخول، ز

 یبرا توان می »پرمایه توصیف« بر تکیه با. است شناختی روان یا اعتقادی اجتماعی، فرهنگی، مقوله
  کرد.  ارائهمختلف  یریتفاس یههر ال یو برا ییمعنا یهال یناجزا چند یناز ا یکهر

 هـای الیـه بـه توان می دخول، اذن از »پرمایه توصیف« از شناختی انسان تفسیری با مثال طور به
 قدسی امر به احترام ابراز منزله به دخول اذن دینی،جنبه  از مثال طور به. کرد نفوذ آن مختلف معنایی

 یقرائت اذن دخـول) بـه معنـا یعنیرفتار ( ینهم ی،اما از بعد فرهنگ ؛است مقدس امر آن تبع به و
کید اشخاص اسـت. در فرهنـگ  یمحر یابر فرهنگ احترام و کسب اجازه در هنگام ورود به منزل  تأ

استفاده کنند که معـادل » الله یا« یکسب اجازه از ندا یبوده است که افراد برا یجرا یربازاز د یرانیا
 از تـوان مـی دیگر، ای الیه در. »الله یا أَادُخُل «: بینیم یم یزاذن دخول اماکن مقدس ن یآن را در ابتدا

 و ذهنـی آمـادگی نـوعی به دخول اذن قرائت با زائر پرداخت؛ دخول اذن قرائت به شناختی روان بعد
 او. گیـرد مـی قرار »آستانگی« مرحله در ترنر قول به یا کند می پیدا مقدس امر با مواجهه برای روانی
 میـانی مرحلـه یـک بـه نیاز روانی لحاظ به معنوی عالمی به ورود و مادی دنیای از خروج برای که

  .گذارد می سر پشت را مرحله این دخول اذن قرائت با دارد،
 مطالعـه یـک بـه مربـوط هـای یافتـه پـذیری تعمـیم با او که است این گیرتز آرای در توجه قابل نکته

 توصـیفات او نظـر از. اسـت مخـالف هـا یافتـه ایـن بـودن شمول جهان و تر بزرگ جامعه به نگارانه مردم
 یفاتتوص ینا توان نمی دیگر، عبارت به. کرد تفسیر نگر کل یا جهانی سطحی در توان نمی را نگارانه مردم

  ).Martin, Michael, 1993, p273 ( کرد قلمداد تربزرگ جامعه یک از مینیاتوری ای نمونه مثابه بهرا 
 او نظـر از فرهنـگ مفهـوم و اسـت فرهنگ فهم شناسی انسان نخست هدف ستا معتقد گیرتز
 شناسـی نشانه نیز را زیارت مانند فرهنگی خرده توان می ترتیب، این به. است شناسانه نشانه مفهومی

 مهـم خودش زعمبه تارهایی که است حیوانی آدمی« که است موافق 4وبر ماکس نظر با نیز او. کرد
 تحلیـل«. است فرهنگ همان تارها، این گیرتز زعمبه .»ماند می معلق و شده گرفتار آن در و تند می

                                                           
1. Semiotic interpration 

2. Cultural meaning  

3. Public act 

4. Max Weber 
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 فرهنـگ، تحلیـل بلکـه ،بینـیم نمـی ثابت قوانین یافتن منظور به و تجربی علوم حوزه در را تارها این
  .)Martin, Michael, 1993, p270( »معناست یافتن منظور به و تفسیر درواقع
 هـا که انسـان  شده تشکیل شناختی روان ساختارهایی از فرهنگ تفسیری، شناسی انسان منظر از

 بـه عمـومی مقولـه یک فرهنگ لحاظ این از. دهند می بروز ها ساختار آن قالب در را خود رفتارهای
 این از هرکدام برای ولی ؛دارد عمومیت مردم بین در رفتار هر در مستتر معناهای یعنی آید؛ می شمار
قابـل  یـزمـتن ن یـک مثابه بهفرهنگ  یگرد یکرد. از سو ارائه توان می متنوعی و متعدد تفاسیر معناها
  متعدد دارد. یریتفاس یزمتن ن یندر ا یجار یاست که رفتارها یبررس

 قـدیمی نوشته دست یک خواندن برای تالش همانند نگارانه مردم مطالعه انجام« گوید می گیرتز
 نـاهمگونی و افتادگی قلم از آن جای همه در رفته، آن روی رنگ شده، نوشته بیگانه زبان به که است
 نیسـت نـاطق اینکـه بـا امـا دارد؛ بسیار دار جهت مشترکات و ناک شبهه معانی و خورد می چشم به

  ).Geertz, Clifford, 1973, p10( »دارد یافته نضج رفتار از آشکار هایی نمونه
 یـک بـه دینـی یـا معنوی کنش یک ساحت از را زیارت توان می تفسیری شناسی انسان کمک با
-دوره در و نماز گذشت با یند به میآد زهاینیا عنو هرچند. کرد تفسیر را آن و تبدیل انسانی کنش

 چـون کند، می خودنمایی بیشتر روز روزبه نیاز این نفس حال این با ،است کرده تغییر  مختلف های
 و معرفتـی هـای جریـان و هـا جنـبش بـه گوناگون جوامع از مختلف افراد آوردن روی در را امر این

مشـاهده  تـوان می وضوح به حسینی اربعین روی پیاده مراسم مانند ها توده انبوه حرکت نیز و معنوی
 متضـمن ،اینکـه نخسـت: است اصلی ویژگی سه دارای) زیارت ۀتجرب اینجا(در  دینی ۀتجرب. کرد

گاهی گاهی خودش با مقدس امر غیریت به شخص ،آنکه دوم ؛است مقدس امر از شخص آ  دارد آ
  .کند می تجربه مقدس امر برابر در را خشوع و خضوع از احساسی او ،اینکه سوم و

گاهی نیز زیارت ۀتجرب در گاهی و متعال قادر مقام در خدا به آ  خـدا ۀواسـط عنوان بـه امـام به آ
. شـود نمایان او در خشوع و خضوع آرامش، احساس و کند وصف را آن تواند می زائر که دارد وجود
 دنبـال بـه آن در زائـر کـه است) متعال و قدسی امر(نه  مقدس امر به تمسک و توسل نوعی زیارت
 شـرایط در ویژه بـه زیـارت ۀتجربـ. رسـاند می آرامش به را او زیارت، و گردد می اش گمشده معنای
 دینی و معنوی ۀتجرب این. آورد می فراهم زائر برای رضایت و آرامش از ارمغانی ناخوشایند، و دشوار

 امـر بـا بشـر ۀرابطـ ملموس های گاه تجلی از یکی دارد؛ هم فرد به منحصر صورتی فرد هر برای که
  .است مقدس

 نیـز قدسی امر و انسان رابطه. آید می شمار به قدسی امر با ارتباط ایجاد زیارت، در غایی هدف
 امـر مسـیحی، متألـه 1اتو ردولف نظر از. است بوده نظران صاحب از بسیاری بحث موضوع تاکنون

                                                           
1. Rudolf Otto 
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 خضـوع و خشـوع نوعی به خود مقابل در را انسان که است قدرتی صاحب خویش درون در قدسی
 یــنا. )۶٣ و ۴۶ص ،قدســی امــر :نــک( دارد وامــی »مینــوی هــراس« اتــو زبــان بــه یــا خالصــانه
ت ئنشـ ینـویم یبلکـه از امـر آینـد، ینم بـه وجـود یعـیطب یها از احسـاس ینوی،م یها احساس

 امـر ایـده انونکـدر  ینویامر م یرعقالنیاند. به نظر اتو عنصر غ بخش معرفت رو، ینو از ا گیرند یم
  .)١١ص، ١٣٧۵ ،یرچام یاده،(ال است ادیان همه گوهر و دارد قرار قدسی

 آن نـام و دانست می انگیز قدرت شگفت یکرفتار مذهبی را احساس حضور  ۀسرچشم یزن ماِرت
 نافـذترین و جدیـدترین امـا) ٨۴، ص١٣٩٠ ،دیـن شناسـی جامعه 1یلتون،(هم گذاشت می »مانا« را

 الیـاده میرچـا را −دینـی های تجربـه همه ناپذیر تحّولو  یگانهعنوان جوهر  به− قدسیت تنسیق و تدوین
 از متفـاوت کـامالً  ساحت یک با مرتبط مفهومی را قدسی امر الیاده). ٨٩ص ،(همان است کرده ارائه

 امـر از قدسـی امـر تفکیـک و ادراک موجـب خود خودی به تفاوت این. داند می طبیعی های واقعیت
و  یامر قدسـ«به  ید(که البته با 2نامقدس، و مقدس کتاب). وی در ٣٠ص ،(همان گردد می غیرقدسی
 تعبیـر خداوند مخصوص دینی تجربۀ به فقط اتو کهترجمه شود) مفهوم امر قدسی را  »یرقدسیامور غ
 بـود معتقد او. داد گسترش جهانی، ادیان و ابتدایی از اعم ها، فرهنگ تمام شعایر و نمادها به بود، کرده
حس و معنای  این« الیاده نظر به. کردمقدس همچون معابد تجربه  های مکان در توان می را قدسی امر

 اسـرارآمیز قدرت رسد می نظر به که دیگر مشابه اشیای و ها کوهها،  قدسی بودن غالبًا به درختان، سنگ
هـم  یـند شناسـی انسـان معتقدند نیز برخی). ٩٠ص ،(همان» شود می داده نسبت دارد، خانه آنها در

رابطـه  یـناز خـالل ا«کـه  کند یم یاست، بررس یکه در ارتباط با امر قدس یموجود عنوان بهانسان را 
  ).١٨۵ص ،(همان »زند یها م دست به ساختن و دگرگون ساختن نماد

 موجـودی« قدسـی امـرآنهـا  نظـر از. دارند قدسی امر به ای ویژه نگرش نیز دین پدیدارشناسان
 مطلقاً « نظیر تعبیرهایی با او از اغلب که است بشری عقل ساحت از فراتر و متعالی و مابعدالطبیعی

 و زمـان از فراتـر موجـودی« یـا »مطلـق امر« ،»واپسین و غایی واقعیت« ،»دیگر کلی به« ،»دیگر
 اش، انتزاعی هویت برخالف قدسی امرپس . )١٩٣ص، ١٣٩٠ 3کیت، کلیم( »کنند می یاد »تاریخ
 در یـا شـود می پذیر امکان مناسک با آن از بخشی که دارد نیز را تر ملموس فهم و شدنعینی قابلیت
 امر تجلیات همان این درواقع. گردد می فراهم آن بروز و تبلور امکان مذهبی مراسم برگزاری جریان
 جدیـد بافـت یـک در را خـود بـاززایی تـوان نـوعی بـه اصـل، از انفکاک نوعی با که است قدسی
  .کند می پذیر امکان

                                                           
1. Molkom Hamilton 

2. “The Sacred and the Profane” 

3. Klim Keith 
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 متجلـی هـم عبـادی هـای آیین و مناسک مراسم، مانند قدسی نمادهای در نوعی به مقدس امر
 عینیت و یافتن ظهور محض به بلکه نیست، انتزاع یک دیگر مقدس امر تجلی، این پی در. شود می
 ۀجنبـ در. جمعی وجه هم و دارد فردی وجه هم پدیدار این. هستیم مواجه پدیدار یک با کردن، پیدا

 بـرای تواند نمی را آن از باالتر فرد که مواجهیم شخصی ۀتجرب یک مثابه به متعالی پدیداری با فردی،
 مواجـه قدسـی امـر بـا فـردی منظـر از او متعـالی و مقـدس ۀتجرب این در درواقع. کند تصور خود
 مثابـه به مقـدس پدیداری با آن جمعی وجه در اما بیند؛ می فرد به منحصر را خود مواجهه و شود می
 تصـویر از بخشـی و اسـت کـرده کسب را جمعی هویت فرد کهرو به رو هستیم  جمعی کنش یک
 وجه دو با ها تجربه این ملموس های نمونه از یکی. است گرفته قرار آن متن در که شود می تری بزرگ
 تجربـه ای شـیوه به را قدسی امر زیارت، موقعیت در گرفتن قرار با زائر. است زیارت جمعی و فردی
 هویت نوعی زائران جمع در او حرکت این، بر افزون دارد؛ فرد به منحصر صورتی او برای که کند می

  .نیست دسترسی قابل دیگر معنوی فضاهای در که کند می ایجاد برایش نیز جمعی
 تجلـی بـه عینـی نمـود یـک در قدسی عنصر هر که گفت توان می خالصه طور به ترتیب این به
 مثال طور به یابد؛ می معنا قدسی امر با ارتباط در .١: است ویژگی شش دارای عینیت این و آید درمی
 هـای کارگـاه در و آوری جمـع بـار یـک ای هفتـه دارد قـرار رضـا امـام ضریح روی که هایی گل

 قـرار زائـران اختیـار در تبـرک عنوان به سپس و شوند می بندی بسته و خشک قدس آستان مخصوص
 قدسـی کـانون از را خود قدرت .٢ است؛ قدسی امر با گل ۀرابط دلیل به بودن متبرک این. گیرند می

 امـام مطهـر ضـریح یـا فـوالد پنجره کنار در بیماران گرفتن شفا و شفا طلب نمونه کند؛ می دریافت
 یچدارد؛ هـ یعـیفراطب یمفهـوم .٣داللت دارد؛  خداوند به معصوم یضیبر قدرت تفو رضا
 .۴ کنـد؛ توجیـه علمـی دالیـل با را رضوی مطهر حرم در بیماران یافتن شفا کند یتالش نم یپزشک
 خـوانی، مولـودی زنی، نقارهمراسم  شود؛ می متجلی آیینی یا دینی مراسم و مناسک در آن از بخشی
آن  یاز طـرق تجلـ یکی .۵ هستند؛ دسته این از حرم درون های آیین از دیگر بسیاری و گردانی الله

 در .۶ اسـت؛ قدسی امر با ارتباط نماد عزاداری دسته برگزاری و دادن  یهاست؛ نذر نمادها و سمبل
 ای تجربـه خـود زیـارت اوقـات و حرم اجزای همه از زائران. دارد ارتباط فرد دینی ۀتجرب با تمامیت
  .)۶١، ص١٣٨٧ ،یجعفر :(نک کنند می احساس را دینی

 برای ابزاری دنبال به انسان شود، می ایجاد مقدس شیء یا مکان و قدسی امر میان که ارتباطی این در
 امـر اگر و کند پیدا ورود قدسی امر با رابطۀ به مناسک طریق از کند می تالش او. است رابطه این به ورود
 . دهد می قرار هدف این به نیل وسیله را زیارت درواقع باشد یافته تجلی مقدس مکان یک در قدسی
 هکـهسـتند  نیکاما گروه یک. کرد بندی میتقس دسته دو به را مقدس نکاما توان می منظر یک از
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. طـوی وادی و المقدس تیب مانند اند، اثبات قابل خییتار اسناد با و دارند نیید مستندات در شهیر
ــا ایــن در بهشــت قصــرهای از قصــر چهــار« کــه اســت نقــل نیرالمــؤمنیام از  دارد؛ قــرار دنی

 .)٢۴۴ص ،٧ج ق،١۴٠٢ قمی،» (کوفه مسجد و المقدس بیت مسجد مسجدالنبی، مسجدالحرام،
 رسـالت آن، در الهـی پیـامبران قبور وجود مکان، آن از ابراهیمی ادیان ظهور سبب به المقدس تیب

 یهودیـان، نـزد در فیشـر انکـاز آن م امبریـآغـاز معـراج پ یـزدر آنجـا و ن عیسی حضرت
 ۀدر دامنـ هکـاسـت  ای جلگه نام »ُطوی«. است برخوردار ای ویژه قداست از مسلمانان و مسیحیان

 وادی در تو هکآور  رونیب شیخو پوش پای تو پروردگار منم نیا«. داد قرار سینا صحرای در طور وهک
  .)۴٨ و ٣۵ص، ١٣٩٣ اسالمی،( )١٢ ،(طه» هستی طوی مقدس
 بـه بیشـتر و انـد یافتـهعامه اعتبـار  اساطیر و ها افسانه براساس کههستند  یمقدس اماکن دیگر، گروه
 پیوند بر داللت کهندارند  ینیهرچند مستند د اماکن گونه این. اند نزدیک مردم غیردینی و عمومی فرهنگ
 و هـا سـنگ ها، مکانآنها  نمونۀ که اند یافتهاما در ذهن برخی مردم تقّدس  ؛داشته باشد یبا امر قدس آنها

 مربـوط اسـاطیر و ای افسـانه حـوادث دیـن، اولیـای بـه را آنها ای گونه به مردم برخی کهاست  درختانی 
  .شود برآورده حاجاتشان تا کنند می قربانی و نذر یا بندند می دخیل آنها به و سازند می

نمادها و  یانمناسک را در رابطه م یشهر 1هرزفلد میکاییل همچون دین شناس انسان یک نگاه از
 خـاص طیرا محصـول شـرا ینـید میمفـاه و باورهـا ،2میدورکـ لیـ. در مقابل امیافت یدبا یراساط

 بر که نید نویسد یم ینید اتیح ییابتدا صوردر کتاب  یو. یعقالن یعناصر نه داند، می اجتماعی
 یاست. او معتقد بود که نمادها یاجتماع یا دهیپد اساساً  شده، بنا نامقدس و مقدس نیب زیتما یۀپا

 ر،ئشـعا و مراسـم انجـام و کننـد یمـ تیرا تقو یگروه یها یبند یپا ینمادها یطور رمز به یتوتم
 یمشـترک شوق و شور میدورک ۀگفت به درواقع،. کند یم تیاست و آن را تقو یاجتماع نظام گر یتجل

  قرار دارد. ینید حرکت بطن در شود، یم تجربه مراسم نیکه در ا
 بـر »فرهنگـی نظـام یـک مثابه به دین« عنوان با تأثیرگذار ای مقاله در گیرتز کلیفورد ١٩٧٠ دهۀ در
را  یرتـزگ 4،دیـن شناسی انسانکتاب  یسندۀنو 3لمبک یکلکرد. ما تأکید اجتماعی نهاد یک مثابه به دین

 قلمـروی یـکرا در  دین کوشد می که داند  یو الهام گرفته از وبر م یریتفس شناسی انسان ۀمفسر برجست
 هـا بـومی یرتفس یعنیمفصل،  توصیف به نیاز بر تأکید یلبه دل یرتزگسترده فهم کند. گ فرهنگی یننماد
 شـود یم یـادآور 5گلـدنر دیوید که گونه همان. است شده معروف شناس، انسان یدانش تجرب مبنای بر

                                                           
1. Michael Herzfeld  

2. Émile Durkheim 

3. Michael Lambek  

4. Anthropology of Religion 

5. David Goldner 
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 بـه تـر یاصول کلـ پرتوی در و بیرون از ها فرهنگ بررسی یا بیرونی رویکرد از حرکت نشانگر تغییر ینا
 خاص آنهاست. های مؤلفه و ها ویژگی حسب به درون از ها فرهنگ مطالعۀ یا درونی رویکرد
اسـت کـه آن را در  1اسـد طـالل اثر رتزیگ انهیرگرایتفس کردیمعارض با رو یکردهایاز رو یکی
 از کوبنـده انتقـاد در او. افـتی توان یم شناسانه انسان یا مقوله مثابه به نید ریتفساش با عنوان  نوشته
 نیا و ستین ریپذ امکان نید از شمول جهان یفیتعر ۀارائ که دیگو یم نید از انهیگرا ذات های فیتعر

خـاص  یخیتـار لحـاظ بـه هـم بـاآنها  ارتباط و نید یها مؤلفه که است لیدل نیا به فقط نه مسئله
 دیـگو یتودرتو و پراکنـده اسـت. او مـ یندهایفرا یخیتار محصول نفسه یف فیاست، بلکه آن تعر

 ۀ) از حـوزی(به لحاظ نظر یمفهوم ثیمستقل بوده و از ح یجوهر واجد نید که نکته نیا بر اصرار
 2لمبـک. اسـت اصـالحات خیتار مولود و مدرن غرب در شده رفتهیپذ اصل کیقدرت مجزاست 

 یسـو بـه حرکـت و نینمـاد یشناسـ شـدن از انسـان از دور یا نشـانه گـزارش نیـا کـه دیـگو یمـ
متعلقـات  یریـگ شکل وهیبا قدرت، نظم و ش یخاص وندیپ که است انهیپساساختارگرا یشناس انسان

   ،ینگـار کـردن دانـش قـوم یبافتـار یاسـت از تـالش بـرا یبازتـاب یـزمـورد مطالعـه دارد و ن ینید
 مـور، ید: (نک شود یم دیتولآنها  در دانش نیکه ا یگوناگون استعمار یها طیمح حسب به خاصه
  ).١٣٨٩ 3،جرج

: داد خـواهم ارائه را بررسی و مشاهده قابل تفسیری رویکرد سه زیارت کنش بررسی در بنابراین
 و درونـی روانـی، حاالت تابع و دهد می ُرخ زائر درون در که فردی حالتی و کنش مثابه به زیارت .١

 میـان و گروهـی درون کارکردهـای کـه اجتمـاعی کنشی مقام در زیارت .٢ اوست؛ فرد به  منحصر
 در بینـابینی کنشـی مثابـه به زیـارت .٣ اسـت؛ آن از متأثر حال عین در و جامعه بر مؤثر آن گروهی
 خـود شخصـی نیازهای و هویت نظر، مورد جامعه با تعامل عین در فرد که اجتماعی−فردی فضای

  .کند می دنبال نیز را زیارت از
  

  تحقیق روش. ٣

 هـای داده. اسـت نگاری مردم های دیدگاه بر تکیه با و کیفی مقاله، این در شده اتخاذ روشی رویکرد
 ،ها مصـاحبه هـا، سـفرنامه و هـا عریضـه زائران، های نوشته دل همچون گوناگون منابع از نیز تحقیق

  حاصل شده است.  یفیو ک یمنابع کم یگرو د نگاری خودمردم
اسـت کـه مـا از مشـاهده و مصـاحبه تنهـا  یـنمطالعه نکته قابل توجه ا ینخصوص روش ا در
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 یمردم نگار عنوان بهو آنچه که  یما هبهره گرفت ینگارفهم مردم یبرا یو ابزار یمتدولوژ یک عنوان به
  شود. نمیخاص  طور بهدو متد  ینمد نظراست شامل ا

 مـورد مجـزا نحـو بـه را زائـران تـک تـک که نیست این روش حیث از مطالعه این واقعی ارزش
 زائران ذهنی کلی بافت شناخت به که است این در اثر این واقعی ارزش بلکه ،باشد داده قرار مطالعه
  .است بوده پژوهش این یها اولویت از دارد جریان زائران یانکه در م 1رویه فهم. است شده نزدیک
 مقابل در فردگرایانه یها ارزش و فردیت. نیست افراد عاملیت و فردیت انکار معنای به این البته

 کـه اسـت مـوقعیتی و حالـت فردیت. است توجه مورد است شده یم فهم زائران از گذشته در آنچه
 زائـران سـایر از بیش مدرن زائران در که ویژگی. است جمعی یها رویه از بیش شخص من به توجه
 میـان دیـدگاه تفـاوت وجود بر گواه خود این و کرد مشاهده توان یم گردشکر زائر و سنتی زائر یعنی
 یـکنزد 2زائـران زنـدگی شـکل و سبک به ایم هکرد تالش مطالعه روش در ما. دارد زائران یها طیف
از  یشناسـ خبـه سن یـتو در نها یمآنها فهـم کنـ یرا در قالب کل یفرم و شکل از زندگ ینو ا یمشو

  .یمزائران برس
 کـه رویکـردی. است تفسیری یشناس نانسا و پدیدارشناسی شده اتخاذ روشی رویکرد بنابراین

 ها داده میان از و شود می بندی طبقه و تحلیل تجزیه، آمده دست هب یها داده 3زدایی آشنایی طریق از
  . گزینیم برمی است پژوهشپرسش  راستای در که را مواردی تنها و گزینش

  
یارت. ١   )ی(مناسبت مدار آیین ز
 قربـان، مبعـث، غـدیر، اعیـاد صـفر، و محـرم های عزاداری مانند مذهبی های مناسبت و خاص ایام در

 خـاص مناسبت آن خاطر به که بینیم می را زائران از گروهی قدر، های و شب معصومان میالد نوروز،
 دهنـده نشـان تـا ام یـدهنام 4مـدار آیـین را زیـارت نوع این علت همین به. آیند می رضوی حرم زیارت به

 5آیینـی را زیـارت نـوع ایـن اینکـه دلیـل. باشـد زیارت این گیری شکل برای خاص آیین یک محوریت
 ایـام بـا زیـارت نفـس و شـود نمی اجرا متفاوتی آیین زیارت نوع این انجام برای که است این خوانم نمی

  .دارند هم خاص دالیل خصوص به ایام این در زیارت برای زائران اما. ندارد تفاوتی غیرمناسبتی
 صـورت به که هستند سنتی زائران کنند می انتخاب زیارت برای را ایام این که زائرانی اول طیف
بـه مشـهد  رضـا امام به خاص مناسبت آن تبریک یا تسلیت برای کاروانی یا خانوادگی انفرادی،
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 و همـدردی ابـراز بـرای و عزادارنـد هـم ائمه عزاداری، ایام در که معتقدند سنتی زائران. آیند یم
 یـک ها مصاحبه از یکی در. دارد چندان دو ثوابی ایام این در زیارت آنها مبارک دل تسالی و ارادت

 چنـین ایـن بـود کرده انتخاب مشهد به سفر برای را صفر ماه آخر های عزاداری مناسبت که روحانی
  :داشت اظهار
 امام دو هم ایام این در. آید می شمار به شیعه برای باری غم ایام صفر آخر و ماه هشتم و بیست«
اسـت. حضـور در حـرم امـام  اکـرم رسـول رحلـت بـا مصادف هم و ایم داده دست از را عزیز
 مشـارکت هـم و است شیعی رئشعا تعظیم و ایشان به ما ارادت دهنده هم نشان یاما یندر ا رضا
 انقالب،(صحن » شود می اسالم جهان در شیعه عظمت و عزت موجب عزاداران عظیم خیل این در
  .عصر)۵ ساعت مغرب جماعت نماز از قبل

 عشاق« پیاده زائران. کنند نمی انتخاب زیارت برای را عزاداری های مناسبت تنها سنتی زائران اما
. حـاج حسـن، کننـد می سفر مشهد به نوروز عید با مصادف و سال ابتدای در سال هر ،»الرضا

  :کرد یم یانب ینرا چن مسئله ینا یلزائران دل ینسرگروه ا
آن  یـتدر طول سال از عنا یم،آغاز کن رضا امام زیارتی سفر با را خود سال اگر معتقدیم ما«

   .»دهد یم یمعنو یسال به ما انرژ یکبه مدت  یهتزک ینا بود و یمحضرت برخوردار خواه
 حاضـر مشهد در مناسبتی ایام همین در آیند می شمار به گردشگر که هم زائران از دیگری گروه اما
 دلیـل. آینـد مـی زیـارت به ایام این در تعطیالت از استفاده دلیل به بیشتر گردشگر زائران این. شوند می
 مانند مطهر حرم از غیر عمومی اماکن زیاد بسیار شلوغی مدار، آیین زیارت در دسته این مشارکت بارز
. باشد می تفریحی مراکز دیگر و آبی پارک شهربازی، و ها پارک خرید، مراکز مشهد، اطراف های ییالق
 و داخل آیینی مراسم در را عده این حضور هستند، تعطیل عمومی مراکز بیشتر که عزاداری ایام در البته

 مشـاهده محسـوس نحـوی به ها خیابان و صلواتی های ایستگاه عزاداری، های دسته مانند حرم اطراف
 سـنتی زائـران از گـروه ایـن کـه داد تشـخیص توان می چگونه که بیاید پرسش پیش این شاید. کنیم می

 شـهری فضای با متناسب و امروزی ظاهری گردشگر. زائر دارند تعلق گردشگر زائران گروه به و نیستند
 لبـاس مـو، مـدل نیسـت، او وطـن که شهری در حضور فراخور به گردشگر زائر دیگر عبارت به. دارد

  .گزیند برمی را متفاوتی کردن صحبت اطوار حتی و رفتن راه پوشیدن،
 صـفر ماه آخر دهه در که نحوی به است گرفته رونق بسیار اخیر های لسا طی مدار  یینآ زیارت

 همـین در که زیارت این مشخصات از یکی. هستیم مقدس مشهد در زائران میلیونی حضور شاهد
 بـه کـه اسـت مختلـف شهرهای از عزاداری های دسته حضور است شده بارز بیشتر اخیر سال چند

 مینیاتوری یا کامل نسخه یک و آیند می مشهد به خود عزاداری ادواتهمه  همراه به کاروانی صورت
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  .ارندذگ می اجرا به حرم خود درون یا حرم اطراف های خیابان در را خود محلی عزاداری سبک از
 بـا که است عزادار ستون دو حضور ایرانی شیعه عزاداری های نآیی در ها دسته همه مشترک وجه
 بـر مداح یک ریتم با عزاداران. کنند می حرکت هماهنگ صورت به یکدیگر از متر سه تقریباً  فاصله
  . زنند می یرزنج یا زنند می خود های سینه

بلنـد  یهـای چوبدست عزاداری برای که هاست اردبیلی عزاداری هیئت مراسم این از یکی نمونه
  . آیند می مشهد به صفر ماه پایان روز سه و نندک یبه شکل پرچم حمل م

 یـا پیـاده زائران برای مشهد تا نیشابور مسیر در که صلواتی های ایستگاه تعداد اخیر های لسا در
 داشـته زیـادی بسـیار رشـد شـود می برقرار ایام این در زائران عموم برای حرم اطراف های خیابان در

 محـدوده در و کننـد مـی توزیع زائران میانهای متنوعی  را نوشیدنیو خوردنی ها ایستگاه این. است
 در« گفتنـد مـی کـه شنیدم می را این زائران برخی از. دارند قرار هم به چسبیده تقربیاً  حرم به نزدیک
 خـواب بـرای هم جایی و مانی نمی گرسنه چون است؛ کافی بیایی مشهد به بتوانی فقط اگر ایام این
 ایـن در یـا کمتـر یـا وسیع شکل این در زائران به داوطلبانه خدمات قبل یها لسا در .»شود می پیدا
  .است زائران به رایگان خواب جای ارائه جدیدالظهور های پدیده از یکی و است نبوده متداول حد

 از بسـیاری. است صفر آخر دهه ایام در زائران بیشتر تکریم زمینه این در جدی تغییرات از یکی
 نظر به. دانند یزائران م یزبانخود را م رضا امام شهادت با مصادف که ایاماین  در مشهد ساکنان

بـر   گـذارتأثیراز عوامـل  یکی تواند می اربعین ایام در زائران از ها عراقی های پذیرایی شکل رسد می
  دانستاین روند
شـده و البتـه نقـش  یـزموجب رونق سفر به مشهد ن یارتنوع ز ینگفت ا توان می ترتیب این به

 به اقدام ها در مناسبت یاست. آستان قدس رضو یجد یاربس مسئله ینهم در ا یآستان قدس رضو
 برای خاص ای جاذبه دارای خود که کند می مطهر حرم های رواق و ها صحن در ویژه مراسم برگزاری
 واحـد سیاسـت و مشی خط درواقع آید، می حساب به ها توده مدیریت که سیستم این. است زائران
  .کند یم یمآن تنظ براساسرا  ها توده حرکت و منتقل مردم توده به را والنئمس

  
یارت. ٢   )مجازی بصری؛ الزیاره؛ (نائب دورادور ز

 سـمت بـه دور راه از دادن سـالم نخستاست.  1از راه دور یارتچهار نوع ز یانگردورادور ب زیارت
 بـه را زیارت زائر جای به دیگر کسی که است نیابتی زیارت دوم ؛است زمان امام یا ائمه قبور
 یـا مسـتقیم پخـش ماننـد جمعی های رسانه طریق از زائر که است بصری زیارت سوم ؛آورد می جا
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 بـه که است مجازی زیارت چهارم ؛کند می زیارت را آن و دیده را مطهر حرم تلویزیونی غیرمستقیم
 .دهد می انجام را خود زیارت زائر همراه، تلفن های اپلیکیشن یا اینترنتی های پایگاه وسیله

 بـوده آن معنـی بـه زیـارت این گذشته در. است بوده رایج شیعیان میان در قدیم از دورادور زیارت
نبود، از راه دور، رو به جانـب حـرم آن امـام  یند یایقبر اول یارتز برای سفر به قادر فرد چون که است

 هـا بحث خالل در توان می نیز را زیارت گونه این از دیگر شکل یک به اشاره. فرستاد می درود و کرد یم
مشـاهده  امـام زمـان بـرای شده یاد های یارتدر ز یاو  حسین امام اصحاب قبور زیارت درباره

بـه صـورت  یـزن یشـانا یـارتز برد، میاز نظر به سر  یبنامعلوم و غا یدر مکان یشانکرد. از آنجا که ا
 یـا یایشمرسوم است که پس از مراسم دعا و ن یرانا یعیانش یاندورادور و رو به قبله مرسوم است. در م

سـالم بـه امـام  یکدر جهت شمال شرق (مشهد مقدس) و  سالم به امام رضا یک یومیه ینمازها
  رو به قبله بدهند.  سالم به امام زمان یکجهت غرب و  کربال در یبه سو ینحس

 این در. است داشته رواج گذشته از هم آن که است نیابت به زیارت دورادور، زیارت دیگر شیوه
 نیابـت به کند می درخواست دیگر نفر یک از زمانی یا جسمی توانایی عدم دلیل به زائر زیارت، نوع
مهـم و  یبه حـد حسین امام قبر زیارت مفید شیخ دوران در. آورد جا به زیارت یک او طرف از

 که خواستند یم یشاناز ا یعقد ضمن و پرداختند می مبلغی دیگران به برخی که شد یم یواجب تلق
 بـا نیابـت بـه زیـارت ایـن البتـه .)١۴٩٣ص ،ق١۴١٠ یـد،مف یخ(شـ کنند یارتآنها هم ز یجا به

 یبا شخص یبآن رابطه نا یدر نوع سنت چراکهتفاوت دارد؛ » هستم الزیاره نایب« متداول های تعارف
 دسـتمزدی عمـل این بابت یعنی. بود کارگزار و کارفرما همانند کرد یم یابتین یارتکه درخواست ز

 .است صادق نیابتی زیارت هم مفرده عمره یا حج زیارت مورد در. شد می پرداخت
 انجـام سنتی زائران سوی از اندک موارد در جز نیابتی زیارت امروزه زیارت، شدن آسان دلیل به
افراد  یحال هنوز هم بعض یناست. با ا امام رضا یارتقادر به ز یهر کس یباً تقر چراکه شود نمی

 سـفر ایـن بـه خـود از نیابـت به را آنها اند، نرفته یارتکه تا به حال به ز یافراد یارتز ینهبا تقبل هز
: گفـت چنـین بـود بازنشسـته معلم یک که زائران از یکی ها مصاحبه از یکی در. فرستند می معنوی

 زیـارت بـرای نرفته مشهد حال به تا که را نفر یک که کنم می نذر دارم مهمی حاجت وقت هر من«
از آن  یتحکا یزائران سنت یاندر م یقعم ینوع باورها ینا .»شود می روا بالفاصله حاجتم و بفرستم

 ارزش همـان زائـران ایـن بـرای هـم باز نشود انجام شخص خود وسیله به اگر یحت یارتدارد که ز
 بسیاری مسن زنان. است رایج بسیار نیز بصری زیارت سنتی، زائران میان در. دارد را اصلی و واقعی

 امـام حـرم اذان یـا تصـاویر شـدن پخـش با و اند نشسته نماز آماده خود سجاده سر بر که ام دیده را
 زیـارت آرزوی و دهنـد می سالم تلویزیون سمت به آلود اشک یمنقلب و چشمان یبا حالت رضا
  .کنند می دوباره
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 لحظـاتی جستجوی در مدرن زائر که آنجا از. کرد فراموش نباید میان این در هم را مدرن زائران
 زیـارت اینترنتـی هـای پایگـاه بـه گـاهی است، خود مدرنیته در غرق فردیت برای معنوی و خلوت
 حـال در مشـهد و نجـف کـربال، آنالیـن یا آفالین مجازی تورهای. زند می سر هم ائمه مجازی
 دوربـین یـک هـم ای ماهواره های شبکه از بعضی. دارد زیادی های بازدیدکننده و است فعال حاضر
 و حضـرت اباالفضـل حسـین امـام حـرم گنبد سمت به ساعته چهار و بیست تقریباً  و ثابت

 را آن دور راه از تواننـد یکنند م یارتامکان که هر لحظه قصد ز ینزائران مدرن ا یبعض یدارند. برا
  .است خوشایند بسیار دهند انجام
 همـراه تلفـن بـا دادن سـالم طریـق از زیارت به بیشتر نیابتی زیارت از گردشگر زائران سهم اما
 تجربـه و آیـد یزائـران جـور در نمـ یـنچندان با ذائقـه ا یمجاز یگردشگر چراکه شود می محدود

  .دهند می ترجیح را واقعی گردشگری
 ایـن در حقیقـت در. کـرد مشـاهده را مدرنیسـم و سـنت همراهـی توان می دورادور زیارت در
 مـدرن تکنولـوژی کمـک بـه. شود می زمان هم زائر سنتی فهم و زندگی سبک با مدرن ابزار زیارت،
 بسـیار و زیـارت هـای اپلیکیشـن ماهواره، و رادیو و تلویزیون قبیل از ها رسانه همراه، تلفن همچون
  .است شده پذیر امکان امروزه دور راه از زیارت دیگر، ابزارهای

  
یارت. ٣  زنانه ز
مکتوب بشـر دارنـد، امـا در سـنت و  یخاز تار یشب یقدمت یبر زنانگ یمبتن های آیین اینکه وجود با

مطـرح نشـده اسـت.  گـاه یچهمشـخص  طور بـه یـارتآشکار بر ابعاد زنانه ز یهتک یفرهنگ اسالم
 یافته تجلی و معنا مدرن عصر در که کنم معرفی را زیارت از نوعی که دانم یالزم م ینجادر ا ینبنابرا
. شـود می محسوب زیارت انجام برای جدیدی شیوه خود بلکه کرده عبور تابوها و مرزها از تنها نه و

. دهنـد مـی انجام خود زنانه های روش و نیازها ها، ویژگی با زن زائران که است زیارتی 1زنانه زیارت
 زیارت« از بردن نام دلیل تنها نیست؛ زیارت های ویژگی یا زائران جنسیتی تفکیک اینجا در ما قصد
و  یسـممدرن یثر از فضـاأکنم که متـ یرا معرف یارتنوظهور ز های سنخ از یکی که است این »زنانه
 سـفر امکـان کمتـر بسـیار امـروز نسبت به گذشته در زنان. است معاصر ایران در گرایی عرفی یحت

 توان می را آن دلیل که است نبوده شده تعریف مردان حضور بدون زنان انفرادی سفرهای و اند داشته
 کمتر بر دلیل فرزندان نگهداری برای زنان زیاد مشغله یا و کرد معنا دینی و اجتماعی عرفی بستر در
 زیـارت بـه توانسـتند می اگر هم اوقات بیشتر در. است بوده مردان با نسبت در زنان رفتن زیارت به

                                                           
1. Feminine Pilgrimage 
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. البتـه قابـل ذکـر گذشـت می مادری و همسری وظایف اجرای به هم باز آنها وقت بیشترین بروند،
کـه بـه حـج و عتبـات  یرازیخانم شـ یهمثال سفرنامه عال طور بهکه توسط زنان  هایی سفرنامه است
 ،ینـاظم: (نـک عتبـات و مکـه بـه عمادالملـک همسر ۀسفرنام یا)؛ ١٣٩٧ ی،تراب: (نک اند داشته
 تمـامی بـرای امکـان ایـن عمومیت عدم و افراد این بودن خاص بر گواه است شدهنگاشته  )١٣٩٨
 محـدودی تعـداد همیشه رسد می نظر به دیگر طرف از و است بوده اجتماع ضعیف طبقات از زنان
و  یـدام یچه یباً اما آنچه مسلم است زنان تقر ؛اند داشته را کردن زیارت امکان که اند بوده نیز زنان از
 جهـت از زنـان پذیری آسیب و ها راه یناامن چراکهرفتن نداشتند،  یارتتنها به ز یبرا ییتقاضا یحت

 آمده شمار هب یعیطب امر این گرفتن نادیده برای محکم دلیلی همیشه جسمی، توان و حیثیت عفت،
 ازکراهتـًا  خود ماهانه عادت دورانزنان در  ی،احکام شرع براساسو  یدر سنت اسالم یاست. حت
 را زنان که یقالب سنت اینو مساجد ممنوع است.  یارتیو ورود آنها به اماکن ز شوند می نهی زیارت

 در را زنـان زائـران امروزه. است شده برچیده دیگر امروزه داد، می قرار محصور و تنگ چارچوبی در
 در تـا کنند مدیریت را خود ماهانه عادت دوران توانند می حتی که بینیم می گروهی یا انفرادی قالب
 بـرای فضـاهایی متبـرک، امـاکن حتـی و مسـاجد کنـار در. بروند زیارت به بتوانند نظر مورد زمان

 .است شده مهیا زیارت و شیردهی برای مادران توقف یا کودکان نگهداری
 معاصـر ایـران در مدرنیتـه فضـای رشـد دلیـل به مستقیماً  که زنانه زیارت خصوصیات دیگر از
 مسـتقل هـویتی خـود و ندارند را »همراه آشپز« حکم دیگر زنان. است آسان زیارت فرهنگ است،
 اخیر دهه در را آنها فزاینده رشد که ها رستوران یا آماده غذاهای از استفاده. اند کرده پیدا زیارت برای
 چـراغ و ظـروف همیشـه گذشـته نسل. مدعاست این بر دیگری دلیل خود ایم بوده شاهد مشهد در

. بـود مرسـوم مشـاع آشـپزخانه از استفاده نیز ها مسافرخانه در و داشت همراه خود با را پزی خوراک
 و کردنـد مـی خشک و تر را فرزندان هم و کردند می آشپزی خانواده برای باید هم سفر طول در زنان
 در. بود خانواده زنان با کودکان از نگهداری و همراهی وظیفه معموالً  هم زیارت هنگام اینها کنار در

 فضـای هـم سنتی زائران حتی و شده برچیده مفاهیم این دیگر امروزی گردشگر و سنتی زائران میان
  .دهند می اهمیت گذشته از بیش گیزنان به و کرده هضم را مدرنیته

 هـای گـروه. اسـت بوده مؤثر بسیار تردید بی زنانه سفرهای افزایش در امن های راه و سفر آسانی
 روز هر فراوان تعداد به هستند، بانوان فقط آنها اعضای که مختلف های کاروان نیز و دوستان و اقوام
 سـفر مشـهد بـه تنهـایی بـه هـا خـانم از بسـیاری آنها از گذشته. است مشاهده قابل مطهر حرم در
حـرم صـحبت  یافتخـار های خادم از یکی با مشهد، در اقامتم روزهای از یکی غروب در. کنند می

و پنج سـاله و متأهـل بـود گفـت مـدت دو سـال اسـت کـه خـادم  یحدودًا س یکردم. او که خانم
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. آیـد مـی مشهد به تهران از پرواز با یکبار هفته دو هر مدت این در و است شده مطهر حرم یافتخار
 بـه بـاال تعهـد ایـن .»آورد دنیـا به را اولش فرزند خواهرم که بود وقتی بیایم نتوانستم که باری تنها«

 ایـن. دارد زنانه عمیق پذیری ولیتئمس های خصلت با زیارتی از حکایت داوطلبانه وظیفه یک انجام
 قول به ولی ؛است دور فرزندش و همسر از کند، می زیارت حرم در خادمانه که را ساعتی چند خانم

  .آنهاست الزیاره نایب خودش
 توانند می آسانی به امروزه هم سالمند زنان حتی. نیست جوان زنان مختص فقط سفر آسانی این

 هـا، صـحن و حـرم ورودی هـای درب مجـاورت در. برونـد زیـارت بـه زنانه های کاروان همراه به
 دیگر هم و سالمندان هم که دارد وجود ویلچر و برقی خودروهای با زائر حمل رایگان های سرویس
 و گرفتـه بغـل بـه را خـود فرزنـدان نیستند ناچار زنان دیگر ترتیب، این به. کنند می جا هجاب را زائران

 زنـان کـه گذشـته بـرخالف که است این دیگر نکته. کنند حمل خود با را آنها طوالنی های مسافت
 دلیـل بـه امـروزه ببرنـد، حرم تا خود با هم را غذایی مواد و پز و پخت وسایل زیرانداز، بودند ناچار
 زیـارت بـه بـارتر سـبک زائـران حرم، داخل به مختلف وسایل ورود ممنوعیت و امنیتی های مراقبت

حضـور زائـران  یـلدل ینبوده اسـت. بـه همـ مؤثرزنانه  یارتز یلدر تسه یهم به نوع ینو ا آیند می
کـه  یحاتیشوم که زائر مدرن بـا توضـ یادآور یداز نظر دور داشت. با یدزنان را هم نبا یانمدرن از م
 یاردر جهـان مـدرن و سـکوالر بسـ یتمقوله جنس چراکهاست  یتشد زائر فارغ از جنسپیشتر بیان 

  محو شده است. یاکمرنگ 
 یعنـیزنانه را در خود دارد. نفس سفر ماه عسل  یارتاز ز هایی رگه هم عسل ماه قصد به زیارت

 یمخود را از ابتـدا تحکـ ییزناشو یمانپ یخلوت و خودمان ییتازه عروس و تازه داماد در فضا ینکها
عمـل زنانـه و  یـکنهـاد مقـدس خـانواده  یمتحک یمقدس برا یو مکان یارتیکنند. انتخاب سفر ز

 یسـفر یـایدر ح هـماست و  یارتز یرینیش ماه عسل هم در یسرشار از احساسات است. زنانگ
زنانه مراسم عقد ازدواج در حرم مطهر اسـت.  یارتز ینا یگر. نوع دیانآشنا یاهویدور از خانه و ه

در هنگـام خطبـه عقـد، زن  چراکـهزنانه برخوردار است،  یهمانند ماه عسل از روح یزمراسم ن ینا
 یـنشـدن ا یجـار درواقعشده است.  یینرد تعازدواج باشد که از طرف م یطبه همه شرا یراض یدبا

بر عالم معنـا در  یهمقدس است و تک یینآ ینشاهد گرفتن امام بر ا یبه معنا یارتخطبه در هنگام ز
  زنانه دارد. یریعمومًا تفس یزندگ یدادهایرو ینتر مهمهنگام 
  

یارت. ۴   شهری کالن ز
 زیـارت« عبـارت انتخـاب دلیـل. دارد را خـود خـاص هـای ویژگـی مشـهد شـهر کالن در زیارت
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 زیارتمانند  یشامل انواع مختلف یارتنوع ز یناست که ا ینا یارتسنخ ز ینا برای 1»شهری کالن
. شـود مـی نیـز 6تجـاری زیـارت و 5مصـرفی زیارت، 4تفریحی زیارت، 3صنعتی زیارت، 2شهری
 شهری کالن زیارت. اند آمده هم گرد سنخ این در همگی رفت، آن ذکر تر پیش که هایی سنخ درواقع

 یـهتک شهری کالن یاجتماع یستز یکل طور بهگفتگو و  رسانی، خدمات توزیع، تولید، های شیوه بر
 یسماست که در مباحث مدرن »یارتز یگردشگر«مقوله  یجادا یارتنوع ز ینا یگردارد. بعد مهم د

کید یاربر آن بس  بـا نحـوی بـه که گردشگری های صورت و ها روشهمه  دیگر عبارت به. شود یم تأ
  .هستند بندی دسته قابل »شهری کالن زیارت« در هستند، جمع قابل مقدس مشهد در زیارت

 ها میلیون ساالنه است، گردشگری اشکال پایدارترین و ترین کهن از یکی که زیارتی گردشگری
 و زائـر میلیـون بیست از بیش ساالنهنیز  مقدس مشهد. کند می جا جابه جهان نقاط اقصی در را نفر

 یمـذهب شهر کالن دومین و کشور گردشگری شهر کالن یناول عنوان بهو  کند می میزبانی را گردشگر
 امـام مطهـر حرم وجود مشهد بهعامل جذب گردشگر  ینتر مهم هرچندجهان اسالم مطرح است. 

 و زمینـه توانـد مـی که دارد وجود شهر این در نیز دیگری مناسب های یتوانمند یاست، ول رضا
 مـورد وری بهـره این اخیر های که در سال چنانکند؛  یجادرا ا 7معنوی یا مذهبی گردشگری پتانسیل
     .)١۴ص ،١٣٨٩ ،و رحمانی مرادی( است گرفته قرار هم بیشتری استقبال

 نظـام و صـنعتی بسـترهای توسـعه نیازمنـد گردشـگران و زائران از حجم این به رسانی خدمات
 نظافـت هـای شـرکت افـزایش مکانیزه، های آشپزخانه منظور این به که است شهری خدمات توزیع
 نقـل و حمـل سیستم و مشهد متروی عالوه به و بوده راستا همین در شهری مبلمان توسعه و شهری
 یـارتسـنخ شـاخص در انـواع ز یـک عنوان بـهرا  »شهری کالن زیارت« موارد این تمامی و شهری
  .)١٣٩۴ ،یرضو یراه و شهرساز یهنشر: (نک کند یمطرح م
 یـدگاهبـا د یزائـر سـنت .دارنـد مختلـف هـایی برداشـت مشـهد شـهر کـالن از مختلـف زائران

 رفت مسیر یک به سنتی زائران معموالً . بیند می را حرم توسعه فقط مشهد شهر کالن از »محور حرم«
 یک با زائران گروه این. شوند می مطهر حرم و ها صحن وارد خاص درب یک از و دارند عادت آمد و

 نظر از. طلبند می را خود ثابت نقطه ممکن حد تا و دارند بیشتری انس حرم در خاص محل یا رواق
 شـاید را مشـهد وسـعت سـنتی زائر .»شود می گم آدم و است شده قبل از تربزرگ خیلی حرم« آنها

                                                           
1. Metropolitan Pilgrimage 

2. Urban Pilgrimage 

3. Industrial Pilgrimage 

4. Vacational Pilgrimage 

5. Consumptional Pilgrimage 

6. Commercial Pilgrimage 

7. Religious Tourism and Spiritual Tourism 
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 از سـنتی زائـر. رونـد مـی پیش وار دیوانه سرعتی با او نظر از حرم توسعه های طرح ولی ؛نبیند هرگز
 مسـیر حـرم، اطـراف هـای نخیابـا بودن بسته با. است مصرفی زیارت دچار »شهری کالن زیارت«

 یـا یتلفنـ یتاکسـ یـقرفـت و آمـد از طر مسـئله یـنبه حرم دور و محدود شده است. ا یابی دست
 ویژگـی اینکـه بـر عالوه کـه کـرده ایجاد را »سی تپ« و »اسنپ« مانند تاکسی کرایه های یکیشناپل

 هـای مغازه و بازارها سنتی زائران. کند می ایجاد نیز را گرایی مصرف فرهنگ نوعی است شهرها کالن
به وقت صـرف  یلیچندان تما چراکه پسندند می شهری کالن خرید مراکز از بیشتر را حرم به نزدیک
  از بازارها ندارند. یدخر یخود برا

 شهری کالن به گردشگری برای هم و زیارت برای هم که زائری با آید می زیارت برای که زائری ظاهر
 در تفـاوت ایـن. دارد تفـاوت بسیار است آمده اجتماعی، و فرهنگی مختلف های طیف با مشهد، چون
  به وضوح مشهود است.  کنند می خرید مراکز و حرم در که زائرانی های لباس روز به مدل

 وسـیع دریـای بـا اینکـه بـرای باشد، آمده زیارت به کوچک های شهرستان از اگر گردشگر زائر
 هنگـام در را خـود هـای لبـاس بهتـرین نشـود، گشتگی گم دچار و کند نزدیکی احساس شهر کالن
 بـه گـویی که بینیم می آن اطراف و حرم در را افرادی مواقع بعضی که حدی به کند، می تن به زیارت
 و خادمـان مـدام تـذکر و است آمیز اغراق بعضاً  ها خانم آرایش. اند آمده عمرشان مهمانی ینتر مهم
 رقـم اخیر های سال در را بزرگی فرهنگی چالش زائران، تقابل همین. شود می موجب را سنتی زائران
 نـوعی هـم بیاینـد مشـهد بـه کشور دیگر شهرهای کالن و تهران از اگر زائران از گروه این. است زده
 تهران، از گردشگر زائران شهرها، کالن فرهنگی بافت فراخور به. کنند می ایجاد را برخوردها از دیگر

 و دارنـد بیشـتری آشـنایی چندفرهنگی جامعه و بزرگ محیط با شهرها کالن دیگر و شیراز اصفهان،
 و تـر مدرن خرید مراکز در معموالً  گردشگر انزائر این. است تر معمولی آنها ظاهری پوشش و منش
!) باالشهر اصطالح(به  مشهد در تر مرفه های محله های خیابان در و هستند خرید به مشغول تر بزرگ
 و لهجـه زائـران، دیگـر و مشـهد ساکنان از آنها تمایز وجه تنها شاید و دهند می ترجیح را زدن پرسه

  .باشد آنها گویش
 بینـیم مـی بیشتر حرم اطراف بازارهای در را روستاها و ها شهرستان از گردشگر زائران مقابل، در

و پوشـش  یشمشهد هستند. آرا  معمولی و قدیمی بازارهای از خرید مشغول سنتی زائران کنار در که
 چیـزی هـر تقریبـاً  و کشـند می سرک حرم اطراف های بازارچه و ها مغازه به که طیف این آمیز اغراق
 خریـد بـرای تنهـا خرید مراکز همینکه آنها هم از  یزائران سنت یدر مقابل پوشش معمول خرند، می

 مدرنیته و سنت شدید تقابل کنند، می دیدن) آن اعم معنای به رفتن بازار و خرید(نه  متبرک سوغات
  .دهد می نشان خوبی به را
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 نیـز و شهر نمای و چهره بر آنها فرهنگی−اجتماعی اثرات ارزیابی و مشهد شهری های ابرپروژه
 در را حـرم از بیـرون سـاعات زائـران از بسیاری. است اهمیت حائز نکات از اینجا در زیارت کنش
 اقتصـادی و فرهنگـی اجتمـاعی، متعـدد جهـات به ابتدا در که گذرانند می هایی مال و سنترها سیتی
 فرهنگ تولید های قطب به مراکز این خود آخر دست ولی اند، شده ساخته شهروندان حال رفاه برای
 کـه است شهرهایی کالن تمامی روایت این. اند شده تبدیل اقتصادی و اجتماعی مختلف سطوح در
 تجربـه را هـا ابرپـروژه ایـن وجود خصوصی، نیمه و خصوصی بخش اقتصادی های حمایت مدد به

 جایگـاهی گردشـگر، و زائـران نفـر هـا میلیـون و مذهبی های ویژگی جهت به مشهد ولی اند، کرده
  1.دارد توجه قابل و خاص
 و مجهز های بیمارستان ایجاد به توان می هستند، مدرنیته از ای جلوه که ها ابرپروژه قوت نقاط از
 نیـز سالمت گردشگری گسترش در زیارت، گردشگری کنار در که کرد اشاره رضوی تخصصی فوق
  .است بوده موفق بسیار
 دور نظـر از نبایـد نیـز را زیـارت کـنش بـا نسبت در هایی ابرپروژه چنین وجود منفی اثرات اما
 متناسب نحوی به گذرانند یم مراکز گونه این در را خودشان زمان از زیادی بخش که زائرانی. داشت

 در حـاکم هنجارهای با متناسب دیگر اینجا. کنند می طراحی را خود ظاهر و لباس موجود فضای با
 و امـروزی انسـان از توصـیفی کـه »زن پرسه« گردشگر از بومن تعبیر داشت، نخواهند پوشش حرم

. دارنـد شـهری کـالن اطوارهـای و پوشـد می شیک لباس که است چنین است مدرن دنیای قهرمان
 هـای خیابـان در پوششـی و آرایشی های مدل روزترین به و ها لباس بهترین با که هم »زن پرسه زائر«

 متـأثر قشری حضور از تازه معنایی فضا این با متناسب و اینجا در زند، میچون مشهد پرسه  یشهر
  . کند می خلق را سکوالر و مدرن زیستی جهان از

 بـرای مناسـبی تفریحـی محـیط هـا خـانواده کـه بینـیم مـی مشـهد، شهر بزرگ خرید مراکز در
 مشـغولند، معمـولی خریـدهای حتـی یـا سوغات خرید به آنها که زمانی در و اند یافته فرزندانشان
 مهیاسـت کـه امکانـاتی بـا هـا سـاعت حرم از خارج در و هستند بازی و تفریح سرگرم کودکانشان

 خریـد و فود فست و کردن بازی و تفریح به میل گاه کودکان که معناست این به این. کنند می تفریح
 ایجـاد هم زائرانی برای مشترک احساس همین. دهند می ترجیح رفتن زیارت به را آبی پارک و لباس
 اش شـده مدرن عناصر همه با مشهد چون یشهر کالن به محروم روستاهای و شهرها از که شود می
 بین گاه است، رو هروب تجاری مراکز برق و زرق با زیارت برای شدید میل کنار در که زائری. آیند می
 امـروزه ولی ؛نبودند مواجه آن با گذشته زائران که است امکانی این. زند می انتخاب به دست دو این

                                                           
 اند. ر.ک: ، بیش از بیست و یک ملیون زائر و گردشگر به مشهد سفر کرده١٣٩۴. براساس آمار سال ١

https://amar.mashhad.ir/parameters/mashhad/uploads/30302/File/amar/zaerin.pdf. 
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 ایـن الشـعاع تحـت زیارت از حاصل ناب حس شرایطی چنین در. است شده عادی و فراگیر امری
 دو میـان تقابل. باشد شهری کالن زیارت معایب جمله از تواند می این و گیرد می قرار ها برق و زرق
 قـرار امـروزی زائـر روی پیش هستند، هم با تضاد در که معنوی و مادی دنیای از سمبل دو و قطب
  .بزند انتخاب به دست باید دنیا دو این میان چالش در که است زائر این و دارد

  
یارت. ۵   سیاسی ز

 سـالیان طول درفرهنگ  یندر جهان اسالم بوده است. ا یارتمروج فرهنگ ز ترین مهم دیرباز از تشیع
 از سـنخ ایـن. اسـت بخشـیده نضـج و کرده ایجاد را شیعیان سیاسی و اجتماعی دینی، هویت گذشته
 ازاسـت کـه  یاسـیس ای روحیه بیانگر ایم، کرده نامگذاری 1»سیاسی زیارت« عنوان تحت که زیارت
از  بیـت اهـل هـای کـنش سیاسـی هویـت و ماهیت. است بوده عجین تشیع با اسالمی قرون اولین
 تـرین پررنـگ و بیشـترین نیـز اسـتناد همین به و استبوده  یعیانسرلوحه سلوک ش یعتش یختار یابتدا

 کـه بینـیم یمـ از امـام صـادق ییآن بوده است. در دعـا یاسیکارکرد س یعیانش برای زیارت کاربرد
 کـه شـود مـی توصیف ایشان دشمنان به زدن ضربه و بیت اهل یاریهمانند  حسین امام قبر زیارت
 ١۵٨٢، ص۴ج، ١٣۶٣ ینـی،کلداشته است ( یتب اهل فکری جریان از حمایت در سیاسی بازتابی

 یاسـیاجتمـاع س بـرای مکـانی آنکه بر افزون ائمه مقابر ).٣۵٩−٣۵٨ص، ٢جق، ١۴١۴ ید،مف یزو ن
 چراکـه انـد؛ شـده یمحسـوب مـ یـزآنهـا ن یمذهب های قرار مالقات برای مکانی گویا اند، بوده یعیانش

  .است آورده یم یدپد یاسیفعاالن س یبرا یزن یدر اطراف قبر، پوشش یعیاناجتماع گسترده ش
 نیـز هـا تـوده یجقـدرت در بسـ یشنمـا ینوع یعیانش یبرا دین اولیای قبور زیارت سو دیگر از

کید ینهمواره با نام بردن ائمه بر ا ها زیارتنامه در. است شده می محسوب  آنهـا همگی که شود یم تأ
 ایشـان برابـر در را فـرد قلـب که شود یهستند و از خدا خواسته م یاسیو س یفکر جریان یک ادامه

 کند. یو نصیب را ایشان با همراهی و محبت و خاضع
و  یـریند یمفهـوم مثابه به یرانمردم ا یو اعتقاد یو فرهنگ یدر حافظه ذهن یاتیادب ینچن وجود

 دیـد، تـوان مـی ایـران امروز جامعه نگارانه مردم یاما آنچه در بررس ؛منتقل شده است ینهبه س ینهس
 افراد خصوصی حوزه به دین ورود از که زمانی. است مشتقاتش تمامی با مدرنیسم تجربه به اشتیاق
 ای جامعـه بـا معاصـر ایران در ما. کنیم می اشاره مشتقات همین از بخشی به دقیقاً  گوییم می سخن
 و مطالبـات و مـردم از متصور وجوه تمامی توان می زیارت چون کنشی در که مواجهیم وجهی چند
  .کرد مشاهده خوبی به را ورزیشان ندی های سبک

                                                           
1. Political Pilgrimage 
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 اینکـه جـز بـه دینـی، های مناسبت در و مختلف های طیف از زائران گسترده اجتماع گذشته در
 عمـالً )، کـردیم صـحبت آن از فصـل همین در این از پیش(که  داشت »مدار آیین زیارت« از نشان

 یـدپد یابـراز عواطـف مـذهب یبـرا گسـترده ای عرصـه و دولتی حاکمان نظارت از خارج شرایطی
 زیـارت« بـارز نمودهـای از حسـینی اربعـین عظـیم راهپیمـایی مانند اجتماعات نوع این. آورد یم

 دادن شکل برای حکومتی اهداف نیز فعلی شرایط در. آمد می شمار به آن مدرن معنای در »سیاسی
 ایجـاد و هـا تـوده بسـیج نیازمنـد سیاسـی، هـای اندام عرض و تشیع مقتدر نظام و شیعی هویت به

 در کـه بینـیم مـی امـروزاز این رو است.  یارتمختلف از جمله ز های کنش قالب در دینی انسجام
 ادارات کارمنـدان و طـالب دانشجویان، بسیجیان، های گروه غیردولتی، و دولتی عظیم های حرکت
 .شوند می بسیج و تشویق زیارت برای عمومی نهادهای و دولتی

اشـاره دارد. در  رضـا امـام حـرم سیاسی اهمیت بر نیز آمده مشهد شهر تاریخ طول در آنچه
 یعیانشـ یـه،عال نمشهور بـه ابـ ی،حنبل یدبن سع یحیی یاتو در دوران ح یاواخر سده ششم هجر

تنـد  یا فرقـه یشـعارها و شیعی رئشعا با که اند کرده یبرپا م یرغد یددر روز ع یمشهد اجتماع بزرگ
 اســت انگیختــه یکــه غضــب معــدود حنابلــه حاضــر در منطقــه را برمــ یهمــراه بــوده، بــه حــد

 ارائـهشـهر امکـان  یخیاتفاقات در سابقه تار ینچن این .)٣٠٨−٣٠٧ص ،١٣٢٩ ،الحدید یاب ن(اب
 محقـق را تـاریخی های یتبلکه براساس واقع ،حدس و گمان براساسنه  یع،درست از وقا یلیتحل
 کـه هایی گروه ها، دسته در توان می را زیارت بودن بخش هویت امکان از امروزی ای نمونه. سازد می
 ی،دولتـ هـای ارگـان کارمنـدان دانشـجویان، اساتید، اسالمی و علمی های انجمن بسیج، قالب در

  معلمان و ورزشکاران مشاهده کرد. 
 یابنـد می عضویت گروه در که بینیم می را جوانانی »سیاسی زیارت« برچسب با های نکاروا در

. کننـد مـی پیـدا جمعـی هویت گروه در عضویت با آن بر مضاف و شوند می آشنا مذهبی امور با و
 کـار بـه انسجام و ها وحدت گروه یمتحک یکارآمد برا یابزار عنوان به تواند می همیشه دینی مفاهیم
و خـود  کننـد مـی اسـتقبال سـفرها گونـه این از خاصی اشتیاق با هم ها خانواده از بسیاری لذا. رود

بـا  یهم تجربه خـاص معنـو چراکهسفرها هستند؛  یندر ا یمشارکت و همراه یمشوق جوانان برا
 قـدم خـود یـابی هویـت مسیر در ها گروه در عضویت تحکیم با جوانان هم است همراه زیارت این

 در رایـج های برنامه از »سیاسی زیارت« بستر در نیز سیاسی عقیدتی، های کارگاه انجام. دارند برمی
. اسـت سازمانی و دانشجویی های تشکل ها، دانشگاه اسالمی های انجمن مدارس، اردوهای سطح
نفـر اسـت،  یکصـدچهل تا  ینب یانگینم طور بهکه تعدادشان  ها گروه این برای ها حسینیه در اقامت

 انگیزشـی هـای اولویـت بـر گـواه شـود یم ارائهزائران  ینکه به ا یمعمول است و نوع خدمات یاربس
  است. یشانبرا یرفاه های اولویت به نسبت
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 گرایی عرفیو  یتهبا مدرن یارتکنش ز یابی نسبت

 تغییـر مورد در. گیرد می قرار مدرنیته با تماس در بیشتر روز روزبه دار دین جامعه اکثریت با ما کشور
مـدرن را مشـاهده  هـای اندیشـه و مفاهیم بسط سادگی به توان می نیز معاصر ایران در زیارت کنش

 یو فـرد یبه جهان خصوصـ ین(ورود د گرایی عرفیآن  یپ در مدرنیسممعاصر  یراندر ا ییکرد. گو
. کنـد مـی دهـی سـامان را »زیارت کنش« ایدئولوژیک و فرهنگی ساختار) 1شاینر تعبیر به ها انسان
 مدرنیتـه بسـتر از که است تغییراتی و تعابیر جمله از همگی بردیم، نام که زیارت مختلف های سنخ

 .اند شده منبعث
 تجلـی و  »مقـدس« فـردی کنش به »مقدس« جمعی کنش از حرکت گرایی عرفیما از  مقصود

 یاز هـر معنـا یاگرایی،دن یمعنا ینافراد است. البته ا یو شخص یفرد زیست جهان ساحت در دین
تر است؛ و البته روشن است که  در جامعه ارتباط دارد، گسترده یند ۀدگرگون شد یگاهکه به پا یگرید

بـا  یاگرایی،دن یدر معنا یگوناگون ین. ایستندن یکدیگردافع  وجه یچه  به گرایی، عرفیمتفاوت  یمعان
دارد،  پیونـدشـدن  یشدن و شهر یهرچند با صنعت یاگرایی،ارتباط دارد. دن یند یدر معنا یگوناگون
 یـنکـه آن هـم از ا یریمدر نظر بگ تری یادیتر و بن گسترده ِی اجتماع یآن را برحسب دگرگون یداما با

  کرده است.  یترا تقوآنها  تحوالت سرچشمه گرفته و هم
مدرن  یایرا در دن گرایی عرفیو فهم  یجادا های ینهزم یته،مدرن یامدهایاز پ یکی عنوان به فردگرایی

 یفهم جمعـ یبه جا یبر فهم فرد تأکیدو تعمد و  ورزی ینبه بستر د ییکرد. ورود مقوله فردگرا یلتسه
 مرجـع انتخـاب به جوان جامعه توجه عدم همچون پیامدهایی به منجر دینی های یترهبران و مرجع یا

 یـابیقابل رد یزن یارتنفوذ کرده، در کنش ز یننو ورزی دین بستر در که فردگرایی این. است شده تقلید
که دربـاره  یدفهم یزائران یشاز تعداد رو به افزا توان یرا م یارتبر ز گرایی عرفیو  ییفردگرا تأثیراست. 

 بینـیم یرا مـ یمثال زائران جـوان طور به کنند یاحتجاج م یشانفهم فرد براساسو انجام آداب آن  یارتز
 صـرف معتقدنـد و آورنـد نمـی جا به را آداب اند، گرفته زیارت درباره کودکی از که تعالیمی مطابق که

(کـه  دارنـد حـرم در کـه خـاص آرامشی و معنوی نیاز احساس یا دارند امامشان به که محبتی و ارادت
  .کشاند می زیارت به را آنها) باشد تلقینی هم آن از بخشی شاید

 یـا و حـرم های فرش کردن جمع برای جماعت نمازهای در شرکت جای به هم زائران از بعضی
 نمـاز در شـرکت جای به چرا که پرسیدم جوانان این از یکی از. کنند می کمک خدام به حرم نظافت
. دهـد می انجام را سنگین و سخت کار این خواندن نامه زیارت و حرم در نشستن آسوده یا جماعت
 دست به بهتری حال کار این انجام از«: بود دینی های آموزه از فردی تفاسیر بر دیگری دلیل او پاسخ

                                                           
1. Larry Shiner 



      ١٠١  ...ایران معاصر جامعه در گرایی عرفی و زیارت میان نسبت فرهنگی تحلیل

 

 کـه زائـران از دیگری گروه .»است تر یراض طور این هم خدا. دارد اهمیت که است همین و آورم می
 هزینـه مشـهد، و عتبـات حـج، بـه رفـتن جای به است، افزایش به رو تعدادشان اخیر های سال در

 مجـازی فضای در. کنند می بخت دم دختران جهیزیه یا سرطانی بیماران به کمک صرف را سفرشان
 سوی از فرهنگ این که بینیم می روزها این اینستاگرامو صفحات  یتلگرام های کانال و ها گروه مانند
 گونـه این. شـود می آن به هم زیادی اقبال و است گسترش و ترویج حال در چشمگیری نحو به مردم
فرسـتادن  یـارتآن، چـه در قالـب ز یبـرا هـایی جایگزین به آوردن رو و زیارت کنش از شدن دور
  دارد. یارتدر حوزه ز گرایی عرفینفوذ  یاز نوع یتحکا یارت،ز یگزینجا یها شو چه کن یگراند

بـا  یاسـیس هـای تـنش یـل. بـه دلیدد تأثیر بی یانم یندر ا یزرا ن یاسیتحوالت س توان نمی البته
 قیمت از روز هر. کرد مشاهده توان می تر یجد یرا در مورد حج به نحو مسئله یندولت عربستان، ا

 مشـتری قبـل های سال به نسبت و شود می کاسته شده معامله حج های فیش تعداد و فروش و خرید
 افـراد دیگـر. داشـت را طـال حکـم حـج فیش گذشته در که درحالی ندارد، وجود آن برای چندانی
 بـه میـل کم کم چراکهصحبت کنند،  شان حج سفرهای زیاد تعداد از تبختر با که بینیم می را کمتری

 و اقتـدا نـوع در چشـمگیر تفـاوت ایـن. است شده کمرنگ ایران مردم میان در ادبیات از سبک این
 یرو تعاب یماز رشد مفاه یگریخود نمونه د یر،اخ های سال در حج مثل دینی واجب فرایض به عمل
  است. یراندر جامعه در حال مدرن شدن ا گرایی عرفی

 در شدن غرق و مشاهده فاً صر یا و تفکر به حرم در بیشتر نامه زیارت خواندن جای به مدرن زائر
 انجـام جای به است ممکن ها عزاداری و اعیاد در زائر همین. پردازد می حرم بر حاکم معنوی دنیای
 در آشـپزی کفاشـی، خیـاطی، قبیـل از زوار بـه رسـانی خـدمات بـه وارده، و خاص آداب و اعمال

 مشـغول قبیل این از کارهایی و پیاده زوار پاهای و بدن دادن ماساژ زوار، اسکان حضرتی، آشپزخانه
و  یـننسبت به د یو شخص یشناخت فرد براساسکه  هایی اولویت و فردی یها احتجاج این. شود
 بـه را زیـارت امـروزی تغییـرات فهم بستر گیرد، می صورت زیارت مانند آن زیرمجموعه های کنش
  .آورد می فراهم تر صحیح نحوی

 دیگـر از جدید، های معنویت رشد و سنتی دین افول پدیده شد، اشاره این از پیش که طور همان
 های انضباط براساس که افرادی. است مشاهده قابل هم زیارت کنش در که است مدرنیته پیامدهای
 دیـن بـه بیشتر پذیرند، می را کند می تحمیل آنها به جامعه که هایی نقش و کنند می زندگی اجتماعی

 بیشـتر شده، تنظیم فردیشان های انتخاب براساس زندگیشان که افرادی مقابل، در. دارند اقبال سنتی
افـراد و  یـنکـردن ا یـارتدر نحـوه ز یقـاً دق مسئله ین. ادهند می نشان تمایل جدید های معنویت به

 سنتی دین میان های رقابت ظاهراً  اما ؛گذارد یم یممستق تأثیرکنش دارند  ینکه نسبت به ا یاستنباط
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 نیز 1دورکهایم که چنان آن زیرا بازد، می رنگ نحوی به زیارت کنش فضای در نوین، های معنویت و
 البتـه. یابـد مـی رشـد مجال زیارت فضای در دیگری چیز هر از بیش همگرایی روح کند، می اشاره

 دیانـت از سراسـر که تاریخی سابقه و عمیق دینی فرهنگی بستر با ایران چون ای جامعه در مشخصاً 
. ندارد وجود جدید های گرایی معنویت های رگه و سنتی دیانت میان جدی فاصله است، بوده سرشار
 ینباعث ا یزیاز هر چ یشب گرایی معنویت و دین از مشخص تعریفی تبیین در موجود ضعف شاید
 یـندر ا یـزو تبدل اسـت ن ییرکه مدام در حال تغ ینچون د ای مقوله یالیتکه س هرچندباشد  مسئله
  باشد.  مؤثرمورد 
کـه در حـرم بـه  آینـدی خوش اتفاق. شد زده شگفت انتخابی و اتفاق هیچ از نباید ترتیب این به

مثـال  طور بـهاسـت کـه  یناز گذشته قابل مشاهده است ا یشب یراخ یها لدر سا ینحو قابل توجه
 بـدی جـو و فضـا حـرم در گذشته برخالف و آیند می زیارت به لباس های مدل روزترین با به یزائران
 در هسـتند شناسایی قابل شهر سطح در خاص موهای مدل با که پسرانی. شود نمی ایجاد شان علیه
 یـربه تعب یا( زائران از ای عده. است نشده آنها مانعفرد یا گروهی  هیچ و خورند می چشم به نیز حرم
 هـا، اتفـاق ایـن و کننـد مـی پیـدا حضور حرم در مشکلی هیچ بی خاص تتوهایی با) زائرنما ای عده
تسـاهل و تسـامح کـه از تبعـات  یـهروح یقـت. در حقنیستند یراخ یها لدر سا ینادر یدادهایرو

  انداخته است.  یهمدرن سا یزندگ یکل طور بهو  یارتمدرن است بر کنش ز یتمعنو
 هـر که است این دارد وجود زیارت کنش با گرایی معنویت و دین میان نسبت در آنچه نتیجه در

 هـای انگیـزه و اهـداف پیشـبرد در را خـود ویـژه سـهم و جایگـاه مشـخص نحو به مقوالت این دو
در  یخاصـ یـتارجح یـا یـتاولو یگـریکدام نسبت به د یچو ه کنند می ایفا انسانی جویانه کمال

 بـرای معنـوی حیـات و خواهی معنویت جویی، حس کمال چراکهنداشته است؛  یرانجامعه امروز ا
. چرخش به سمت مبنـا باشد می برخوردار بیشتری اهمیت از است مدرنیته بند در که معاصر انسان

 در معاصـر انسـان روز نیـاز براسـاسآنهـا  یرو بازتفسـ یـد،نسبت بـه عقا یقرار دادن مباحث معنو
  .است دین علمای و داران دین اولویت

 او، خـود بـا کـه است اعمالی انجام جستجوی در رود، می زیارت به مدرن دنیای در که زائری
 زیـارتی مکـان آن در تا باشد داشته بیشتری نزدیکی و همسانی اش فردی سلیقه و انتخاب شناخت،
  .کند پیدا بیشتری نزدیکی و راحتی آرامش، احساس
 ،اینکـه مضـاف بـر. اسـت برقرار انکار غیرقابل و مستقیم ای رابطه مدرنیته و آبادانی ایجاد میان

 مدرنیتـه و زیـارت یعنی. است زیارتی شهرهای برای آبادانی ایجاد زیارت، مهم کارکردهای از یکی
                                                           
1. Émile Durkheim 
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 های زیارتگاه تمامی در اقتصادی رشد و آبادانی عامل زائران. دارند کاربردی اشتراک هم با نفسه فی
  .شوند می محسوب جهان
 و زیـارت گسترش کنار در. است علمی تقاضای و عرضه افزایش مدرنیته، خصوصیات دیگر از
از تبعـات  یکـیکه  یگردشگر زیارتی، شهرهای بیشتر هرچه شدن مدرن عبارتی به و آبادانی ایجاد

 وجود و علما سکونت جهت به مشهد شهر گذشته در. پذیرد یرونق م یزمدرن شدن جوامع است ن
 در عالمـان مالقـات و طـالب و دانشـجویان سـفر و شـد و آمـد برای محلی آن، غنی علمیه حوزه
 یعلمـ یگردشـگر های صورت یناز اول یکی ینا یدبوده است. شا یجرا یا یدهپد یارتیز یها مکان

 پیـدا نیـز علمـی مرکزیـت هـا مکان این تدریج به که است طبیعی. باشد زیارتی شهرهای صبغهدر 
 یـزرسانده است، همچنـان کـه در عمـل ن ییار علمی های قطب آمدن پدید به زیارت، و کردند می
 فرض است.  ینا یدؤهمچون نجف اشرف م یارتیز ی،علم یشهرها یجادا

 رفـاهی امکانات ایجاد و جوامع شدن مدرن پی در امروزه گفتیم، هم این از پیش که طور نهما
 گردشـگران و زائـران گذشـته از بـیش برابر صدها ساالنه زیارتی، شهرهای به آمد و رفت سهولت و

 و بیمارسـتانی تجهیـزات رشـد بـا گذشـته دهـه یـک در. کننـد مـی سفر زیارتی شهرهای به علمی
شـهر  یـناز زائـران بـه ا یگریاعضا در شهر مشهد گروه د یوندو پ ها سرطان درمان مدرن یها قطب
 این. هستند درمانی توسعه یعنی مدرنیته، مظاهر از دیگر یکی از استفاده نیازمند که اند شده یرسراز
 اسـتفاده شـده مدرن مشهد در مجهز های یمارستانو طلب شفا، از ب امام زیارت بر عالوه زائران
 مشهد شهر در نیز »سالمت گردشگری« یعنی مدرن گردشگری از دیگری نوع حقیقت در. کنند می

 اعتقـادی بـا کـه هسـتند غیرایرانیـانی سـالمت، گردشـگران زائـر از برخـی. دارد را خـودش زائران
در  یشـترهند که ب یخوجه دوازده امام یعیانمثال ش طور به. آیند می مشهد به درمان برای مخصوص
 چراکـه آینـد؛ می مشهد به درمان برای عموماً  آیند، یساکنند و از طبقه متمول به شمار م یقاشرق آفر

 یآنهـا بـه جـااسـت.  یمارانشانب یشفابخش برا یمعتقدند شهر مشهد به جهت متبرک بودن مکان
 امام متبرک مرقد جوار در شیعه یک تا کنند می سفر مشهد به لندن مجهز های یمارستانمعالجه در ب

  درمانشان کند.  رضا
و  یو معنـو ینـید یعملـ عنوان بهچه  یارت،تعداد زائران و رشد فرهنگ ز یشدوران معاصر افزا در

 ینـدههمانند مشهد و قـم رشـد فزا یرانا یمذهب یدر شهرها ی،از صنعت گردشگر یبخش عنوان بهچه 
 در. اسـت شـده شـهرها این در سنتی های شاخص و ها مؤلفه ییرو تغ ینیداشته و موجب رشد شهرنش

 رسـمی مجوزهـای با که هستیم شبه چند یا یکموقت و  یجاریاست های خانه پدیده شاهد مشهد شهر
 هـایی جـارچی کشور شمال مانند هم مشهد در امروزه. کنند می فعالیت غیررسمی صورت به بعضاً  یا
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 و سـرعت بـا کـه بینـیم یحرم مـ یرو در مس یکنزد های خیابان و میادین در ها خانه ینا یابیبازار برای
 عنوان بـهگـذارد  یهرجـا کـه پـا مـ یتهمدرن یی. گودهند یم استیجاری خانه پیشنهاد زائران به سماجت

 و کردند می بیتوته مشهد در گذشته در که زائرانی. آورد یاثر، سرعت و شتاب را با خود به همراه م یناول
 ای نقطـه هـر در که ندارند اجازه دیگر اکنون پرداختند، می شان عبادی اعمال به خاطر طیب با ها مدت
 یک کوتاه های اقامت از گریزی دیگر هم آنها گویی. کنند بیتوته عام شوارع در و برپا چادر بخواهند که
 بـرای را ها پارک ینقاط خاص مانند بعض یمشهد برخ شهرداری البته. ندارند زیارت برای شبه چند یا

 و مشخص کرده است. یزچادر و اقامت موقت زائران تجه ییبرپا
 شکل تغییر و آبادانی بر عالوه که است اشرافی و مجلل های هتل مشهد، در مدرنیته آثار دیگر از
که خدمات لـوکس  ی. افراداند آورده همراه به خود با نیز را گرایی عرفی ینمادها از یکی مشهد شهر
 کسـب بـرای را بیشـتری خـدمات بـار یـک وقت هرچند دارندتالش  کنند یم ارائهبه زائران  یژهو و

 شـاندیز، و خریـد مراکـز به هتل از رایگان سرویس. کنند اضافه تبلیغاتشان لیست به بیشتر مشتری
 خدماتی جمله از خصوصی، جکوزی و استخر به مجهز های سوییت اقامت یا رایگان استخر بلیط
  . شود می افزوده تبلیغات این به که است

 یشو افـزا یتـهکه از تبعـات مدرن یشهر توسعه و آبادانی از یزاطراف مشهد ن ییالقی یروستاها
 رشـد از برخاسـته آبـادانی نـوع ایـن مسـلماً . انـد نبوده بهره یاست ب یراخ یها لتعداد زائران در سا

  مشهد بوده است.  شهر در یردر دو دهه اخ یسممدرن یانو جر یارتیز یگردشگر
 از فـارغ کـه اسـت زائرانـی یـا کنشـگرها بیـان بحـث ایـن حاصـل سـو، یـک از ترتیب این به
 کـنش بـا رابطـه در ایـم، کـرده مطرح زیارت های سنخ انواع و زائران انواع درباره که هایی بندی دسته
  :گیرند می قرار دسته سه این از یکی در شناسی مفهوم لحاظ به زیارت
  ؛دارند قرار مدرنیته و سنت دوقطبِی  رابطه در که زائرانی. ١
 ؛دارند قرار گرایی عرفیو  یتهمدرن ِی که در رابطه دوقطب زائرانی. ٢
 .قرار دارند گرایی عرفیو  یتهکه در مثلث سنت، مدرن زائرانی. ٣
 معاصـر جامعه که دارد داللت امر این بر ماست مشاهدات برآیند و حاصل آنچه دیگر سوی از
 یافتـه شـدن عرفـی بـا که نسبتی در جامعه این. دارد خود در زمان یک در را ناهمگنی عناصر ایران
 موجـب کـه عـواملی جمله از. است یافته هویتی و دینی اجتماعی، فرهنگی، تکثرهای نتیجتاً  است

 پدیـد متعاقبـاً  نیـز فرهنگی مختلف سطوح در که است تغییراتی به ناظر است شده تکثرها مجموعه
 است. آمده
 موقعیـت قـومیتی، تنـوع دینـی، و تـاریخی حافظـه بـه تـوان یمـ شـدن عرفـی عوامل جمله از

 و سیاسـی عوامـل شـدن، صـنعتی میـزان ایرانـی، جامعـه اجتمـاعی و فرهنگـی ذائقـه جغرافیایی،



      ١٠۵  ...ایران معاصر جامعه در گرایی عرفی و زیارت میان نسبت فرهنگی تحلیل

 

آمـوزش و پـرورش  ی،و خصوص یجمع یها رسانه اقتصادی، عوامل گرایی، تفردی رشد حکومتی،
  مدرن، برشمرد. 

 اشاره بدان ذیل در که کند، یم خودنمایی عرفی امور یها ویژگی صورت به عوامل این محصول
  .شود یم

  ؛است شده منجر جامعه در تکثر به شده پررنگ فردیت .١
  ؛شود یم تبدیل شده جهانی و آزاد اقتصاد به سنتی اقتصاد. ٢
  ؛آوریم یم روی تلفیقی هنرهای به صرف سنتی یها پارادایم و هنرها از .٣
  ؛شود یم تبدیل گرایانه لشمو و متکثر قرائت به دین از انحصاری قرائت .۴
  ؛آوریم یم روی اعتدالی یها دیدگاه به افراطی اجتماعی سیاسی دیدگاه از .۵
  ؛شویم یم متمایل باز شهرنشینی به متمرکز شهرنشینی از .۶
  . شود یم بدل غربی به سنتی پرورش و آموزش .٧

 یاریو بسـ ینیقالب د های نگاه تضعیف فردی، های معنویت رشد گرایی، مصرف شهرنشینی، رشد
  .است مطالعهقسم قابل  ینا در یزباشد ن یگریتواند موضوع مقاله د یکه خود م یگراز موارد د

  
  گیرینتیجه

 نسـل شـناختی هـای وارهطـرح و دینـی فرهنگ بستر در اخیر های سال در که توجهی قابل تتحوال
 به لحظه ینا تا لتحو ینا لیو ؛ندزسا لمتحو را ما ینید شناختی منظا نداتو می افتـاده، اتفاق جدید
 بیگانـه کلی به ینید شناسانه هستی دبنیا با ما فرهنگ گفت انبتو که ندا دهنبو عمیقو  دهگستر ریقد

 ایرانـی جامعـه خصـوص در آینـده دهـه دو حـدود حداقل برای گزاف ادعایی این شاید است شده
 معاصر انیردر ا ازیمو و نهمزما رطو به دنبو مذهبی و نشد رسکوال است مشهود آنچه اما ؛باشد

ـــته  همانند دنبو مذهبی ظلحا به انیرا جامعه طرفیو دارد. از  شتهدا دجوو  طرفیو از  نیستگذش
  .ستا دهکر تجربه کامل رتصو به را نشد رسکوال گفت انتو نمی یگرد
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