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 1ر ميان زايران حرم رضويي دا مطالعهشناسي زيارت؛ سنخ
  

  مدرضا پويافرمح
  

 )15/03/98تاريخ پذيرش، 15/10/97فت(تاريخ دريا
  

ورزي و تجارب ديني  ي دينها گونهو  ها شاخصدين، مطالعه  شناسي در جامعه: چكيده
بيان ديگر،  ي مختلف زيارت و بهها گونهاهميت ويژه دارد. بر اين اساس، تمايز بين 

است. براي اين  ي زيارت، محور اصلي اين مطالعه تجربي كيفي بودهها تجربهشناسي انواع  سنخ
مصاحبه با زايران حرم  28مطالعه، از تكنيك مصاحبه و مشاهده ميداني استفاده شده است. 

ويليام جيمز در تعريف تجربه   هينظرامام رضا (ع) انجام شد. در چارچوب مفهوميِ پژوهش از 
مختلف مفهوم تجربه زيارت بر اساس تلفيقي از مدلهاي بومي ديني، و در تعريف وجوه 

(اعمال) و احساسات و عواطف در نظر  ها كنش(باورها)،  ها شهياندداري، سه بعد  سنجش دين
ي ديني در هر سه بعد تجربه زيارت ها تجربهدهنده تنوعي از  نشان ها افتهاست. ي گرفته شده

 - گرا زيارت شريعت«، »گرا عادت - گرا ت سنتزيار«بوده است. بر اين اساس پنج سنخ 
زيارت «و  »كاركردگرا- گرا زيارت مبادله«، »گرامعنا- گرا زيارت عاطفه«، »گرا مناسك
 ،ي مختلف تجربه زيارتها شاخصبر اساس ميزان حضور و بروز » بازانديش-گرا عقالنيت

  شناسايي و از هم متمايز شدند.
  

  شناسي.  داري، سنخ يني، دينتجربه زيارت، تجربه د مفاهيم اصلي:
  

 
بوده كه به كارفرمايي مديريت پژوهش و » به زيارتپديدارشناسي تجر«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان  .1

 ريزي آستان قدس رضوي به انجام رسيده است.برنامه

  .امين انتظامي علوم دانشگاه، شناسي جامعه استاديار               mrpouyafar@gmail.com    
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  مقدمه و طرح مسأله
ورزي همواره در ميان مطالعات جامعه شناسي اهميت جدي داشته  داري و الگوهاي دين دين

عنوان موضوع ويژه مورد توجه  ورزي هم زمان به ي دينها مؤلفهيي از ها بخشاست. در اين ميان، 
ين موضوعات است كه از يك سو مورد توجه جامعه بوده است. زيارت، يكي از اين هم ها رشتهساير 

شناسانِ دين و از سوي ديگر مورد توجه پژوهشگران حوزه گردشگري و همچنين برنامه ريزي 
شهري است. اين اهميت فزاينده از آن روست كه مقاصد زيارتي و از جمله مقاصد دينيِ زيارت طي 

بيان ديگر، در زمانة  . بهاند گرفتهمختلف قرار هاي اخير هرچه بيشتر مورد توجه مردم جوامع  سال
. اين تعارضِ اند داشتهگيري  هم افزايش چشم ها ارتيزي عرفي شدن، زايران و ها نشانهگسترش 

ي اجتماعي متنوع در اين ها پژوهشدين، خود انگيزشي براي  ظاهري در واقعيت اجتماعي مربوط به
گفت كه بحران هويت و معنا در دوره مدرن، انسانِ را بيش  توان يمطور ساده  زمينه بوده است. اما به

بازديد و زيارت از  وجوي معنا واداشته است. اين جستجوي معنا، هرچند او را به جست از پيش به
دين نيست. در واقع  معناي گرايش بيشترِ او به مقاصد زيارتيِ ديني نيز سوق داده، اما لزوماً به

داران نبوده است. اين رشد و  دين و دين معناي افزايش گرايش به ماً بهمعنويت الزا گسترش گرايش به
سفر در جوامع مختلف نيز تقويت شده است. بنابراين در  تبعِ ميل به زيارت به افزايش در ميل به

افزايش تقيد  زيارت افزايش يافته، هرچند لزوماً منجر به نوبه خود ميل به جوامع ديني هم به
داري نشده است. در برخي موارد همچون جامعه ايران، كاهش محسوس در  دين ي عمليها شاخص به

زيارت، از جمله  ) همراه با افزايش ميل به1388داري (كاظمي و فرجي،  ي عملي دينها شاخص
  ي عظيمي همچون پياده روي اربعين بوده است.ها نييآزيارت حرم امام رضا (ع) و 

زيارت در جوامع و نقش مهمي كه در جوامع ديني دارد، افزايش اهميت  بنابراين با توجه به
اين موضوع از جوانب گوناگون نيز اهميت بيشتري يافته است. يكي از اين جوانب، توجه  پرداختن به

از اين رو شناخت تجربه ديني زيارت و وجوه ادراك آن شناسي زايرانِ اماكن مذهبي است.  گونه به
كند. اين كار   داران كمك وجوي امر معنويِ ديني نزد دين ناسي جستگونه ش به تواند يمنزد زايران 

ي ديني ها كنشعنوان يك پژوهش علمي از طريق بررسي نمودهاي عيني آن از جمله در سطح  به
زيارت و همچنين بررسي ادراكات عميق دروني اين تجربه ديني نزد زايران امكان پذير است؛ امري 

 نيتر مهمگواه جمعيت بسيار زياد زايران،  يارت ممكن خواهد بود. بهكه با پديدارشناسيِ تجربه ز
 نيتر قيعممكان مقدس زيارتي داخل كشور براي ايرانيانِ مسلمان، حرم امام رضا (ع) است. 

در حرم امام رضا (ع) مشاهده كرد.  توان يمي و نمودهاي تجربه زيارتي ايرانيان مسلمان را ها يژگيو
ويژه  اه و تأثير حرم امام رضا (ع) بر زندگي ديني و باورهاي ايرانيان مسلمان بهاين امر، اهميت جايگ

. بر همين اساس، براي مطالعه و سنخ شناسي تجربه زيارت در ميان دهد يمشيعيان را نشان 
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اين پرسش پاسخ داده شود كه  تا در نهايت به اند گرفتهايرانيان، زايران حرم رضوي مورد مطالعه قرار 
  زيارت زايران شيعه در چند گونه قابل تمايز و دسته بندي است؟ تجربه
  

  مباني نظري 
  مفهوم زيارت

. پردازد يمآن  به زائرمعني سفري است كه  و به pilgramageزيارت در انگليسي معادل واژه 
كسي اطالق  (بيگانه) است و در جريان بسط معني، به peregrineاصطالح انگليسي، متشق از واژه 

. زيارت سفري است برخودار از معني و اهميت براي كند يمكشورهاي ديگر سفر  كه به شود يم
، مثالً در ديدار »دنيا ورز«، خواه از حيث عرف عام و در ظاهر گمارد يمآن سفر همت  شخصي كه به

كه با آن  تر قيدقسازان مشهور و خواه در بافت ديني و  ي قهرمانان يا هنرمندان و آهنگها آرامگاهاز 
عبارتند از: انجام وظيفه ديني،  ها هدف. برخي از اين رديپذ يمي گوناگون ديني صورت ها هدف

ايمان، توبه كردن، كفاره گناهان، يافتن معجزه، در پي درمان يا مشاوره  اجراي اعمال عبادي، اقرار به
سفر دروني روح  برآمدن اقدام عملي در جهت نوسازي معنوي. همچنين واژه زيارت در مورد سير و

. شود يمكار برده  هاي ديني خويشتن است به وجوي مقصد غايي آرمان يا روان فردي كه در جست
 گذارد يموجوي يك تجربه است كه بر زندگي معنوي و روحاني فرد تأثير  زيارت سفري در جست

  ).10: 1394(فوالدي و نوروزي، 
گويند، چون  مي» زائر«را  زائر. از اين رو، ندك يمزيارت در زبان عربي، داللت بر عدول  همچنين،

. در اصطالح زيارت، قصد نمودنِ مزور، شود يمدر حقيقت از غير روگردان  كند يمهنگامي كه زيارت 
سوي يك انسان يا مكان،  همراه با اكرام و تعظيم قلبي و انس روحي با مزور است. زيارت، رفتن به

اعتبار زيارت شونده،  در فرهنگ اسالمي، معني واژه زيارت به ت.قصد تعبد، انس گرفتن يا كمال اس به
. مثالً در كتاب الكافي بابي رود يمكار  اين معني كه گاهي در مورد اشخاص به . بهكند يممزور، فرق 

  ).10: 1394وجود دارد (فوالدي و نوروزي، » باب زيارت األخوان«تحت عنوان 
خانه يا ديدار  ي و مؤانست يا حاجتي بهمبراي همد«اي معن بهدر عربي » زيارت«عالوه براين، 

و  متبرك  رفتن اماكن و مشاهد بهويژه شيعيان  است و در فرهنگ و آيين مسلمانان و به »كسي رفتن
زادگان و  عنوان تشرف باطني براي پيامبران، امامان، امام خواندن ذكرها و دعاهايي كه به نيزها و  بقعه

معناي برقرار كردن ارتباط قلبي  يند. بنابراين در نظر فرد مسلمان، زيارت بهاوليا خوانند زيارت گو
بخشي امام و پيامبر  ضمنزله قراردادن خويش در حوزه روحانيت و في است با حجت خدا و به

عنوان يك فرهنگ قدسي و روحاني متجلي  همين جهت است كه زيارت در نزد شيعه به . و بهباشد يم
سوي  گويي زيارت كننده از ديگران روي گردانده و به  .)131 :1391ولداني، (كشاورزي  گردد يم
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لحاظ مذهبي و اجتماعي، زيارت مراسمي ديرينه و متداول  زيارت شونده تمايل پيدا كرده است. به
هاي متفاوتي دارد و هر  بين اقوام و مذاهب و اديان گوناگون است، اما از نظر محتوايي و روش، گونه

بي بر اساس مبناي اعتقادي و بزرگان و رهبران مذهبي و احساسات و عواطف انساني دين و مذه
 مراسم زيارت توجه دارد. خود، به

چند مصداق متمايز  تواند يمگفت كه اين واژه  توان يم، با جمع بندي از مباني مفهوم زيارت
  داشته باشد:

 4و  3و  2ي بندهاي ها يژگيواز داراي تركيبي  :ي اولياي دينها مقبرهو  ها بارگاه، ها حرم .1
 مدفن اهل قبور (مردگان): .2

 مقبره شهدا 
 ِيا اقوام و آشنايان  مدفون عموم مومنان 
 ي مشهورِ غير دينيها تيشخص 
 ي مقدس:ها مكان .3

  (پرتغال) فاطيما(اسپانيا)، داراي روايت/ داستان مرتبط با امر مقدس: سانتياگو دي كامپوستله 
 جمكرانديني: مسجد  يها بادتگاهعو ساير  مساجد، كليساها 
 يا در موقعيت ويژه اجتماعي: هر فرد مقدس يا محترم .4
 روحانيان و رهبران ديني 
 راهبران سياسي 

  
  مفهوم تجربه ديني

ي ديني شاليرماخر از يك سو و ها دهيا به اش نهيشيپپردازي از تجربه ديني در آشناترين  مفهوم
). ويليام جيمز، معتقد است كه منشأ و 1388شجاعي زند، ويليام جيمز از سوي ديگر وابسته است (

ديني  اين معنا، ويليام جيمز تجربه  قرار دارد. به 1لب تجربه شخصي ديني در مراتب عرفاني آگاهي
پرسيد  توان يمويليام جيمز معتقد است پيش از هر چيز  .داند يمآگاهي و شناخت ديني مرتبط  به

ي ا تجربهكه هرگاه  كند يمچه معناست؟ او چهار نشانه را ذكر  به» گاهيمراتب عرفاني آ«كه عبارت 
  آن تجربه را عرفاني خواند: توان يمواجد اين چهار نشانه باشد، 

موجب آن، حالتي نفساني را در رده احوال  ي كه بها نشانهسهل الوصول ترين : 2وصف ناپذيري) 1
تعبير ناپذير  ديگو يم، فوراً دهد يماو دست  به ، سلبي است. كسي كه اين حالدهد يمعرفاني قرار 

 
1. Mystical States of Consciousness 
2. ineffability 
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ي كه كيفيت اين ا جهينتكرد.  ارائهدر قالب الفاظ گزارشي رسا از محتويات آن  توان ينماست و 
لحاظ اين ويژگي،  ديگران ابالغ كرد يا انتقال داد. به به توان ينمتجربه در آيد  حالت بايد مستقيماً به

  تا حالتهاي عقلي. اند ياحساسهاي  التاحوال عرفاني بيشتر شبيه ح
هايي  نظر آن ، بهاند هيشبحاالت احساسي بسيار  كه به احوال عرفان با اين :1معرفت بخش بودن) 2

ي شناختي نيز هستند. احوال عرفاني مراتبي از بصيرت ها حالت، كنند يمكه اين احوال را تجربه 
راه برَد. احوال عرفاني، اگرچه  تواند ينمه اين اعماق كن كه عقل استداللي به اند قتيحقاعماقي از  به

، نوعي اشراق، انكشاف و سرشار از معنا و نفوذند و علي القاعده حس غريبي از مانند يمتماماً ناگفته 
  دنبال دارند. حجيت را تا مدتي به

قطعيت . دو صفت بعدي با شود يمهر حالت نفساني كه داراي اين دو ويژگي باال باشد ناميده 
  :شود يميافت  ها تجربهكمتري نشانه تجربه عرفاني است؛ اما معموالً در اين 

نظر  استثناي موارد نادر، به . بهآورند ينماحوال عرفاني مدت زيادي دوام  :2زودگذر بودن )3
كه نيم ساعت يا حداكثر يكي دو ساعت، مرزي است كه پس از آن، احوال عرفاني در پرتو  رسد يم

در  - طور ناقص البته به - ها ممكن است . اغلب پس از محو شدن، كيفيت آنشوند يممحو  روزمرّگي
، بارز و مشخص است و از گردند يمخاطر زنده شود. اما اين كيفيت وقتي كه احوال عرفاني باز 

صورت غنا و نفوذ  بازگشت ديگر، مستعد بسط مدام در جهت آن چيزي است كه به بازگشتي به
  .شود يمباطني احساس 

با تمهيداتي ارادي، مانند تمركز، اجراي تمرينات خاص بدني  توان يماگرچه  :3انفعالي بودن )4
، وقوع احوال عرفاني را تسهيل كرد، شود يمهاي سلوك تجويز  هاي ديگري كه در كتاب روش يا به

يق حال تعل كه گويي خودش به كند يم، عارف احساس شود يمهمين كه نوع خاص آگاهي شروع 
  ).14- 15: 1393تسخير و تصرّف قدرتي برتر در آمده است (جيمز،  و گاهي واقعاً به ديآ يمدر 

  :اند افزودهبرخي نويسندگان پنجمين ويژگي را نيز 
. ديآزما يمطور انفرادي حاالت تجربي را درون خود  انسان به نوعي آزمايش شخصي است: )5

ديگران  به توان ينمدر اين صورت متن تجربه را بنابراين، تجربه امري خصوصي و شخصي است و 
يك تجربه را بسته بندي كرد و آن را روانه ديگران ساخت. اما تجربه  توان ينممنتقل كرد. هرگز 

، دو هدف اصلي شود يمديني، همان گونه كه از عملكرد و همچنين سخنان شاليرماخر استفاده 
  ست:توصيف و دفاع را سرلوحه كار خود قرار داده ا

 
1. noetic quality 
2. transiency 
3. passivity 
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دهد. او معتقد  ارائهتوصيف: شالير ماخر در صدد است كه توصيفي دقيق از خودآگاهي ديني  - 1
است كه هم مسيحيان و هم يهوديان سنتي و هم نقادان دين در عصر روشنگري، در معرفي دين 

داده در علم يا اخالق تقليل  تواند ينم. عنصر ديني، تماميت خود را در تجربه دارد و اند رفتهخطا  به
 تبيين يك پديده ديني پرداخت. و نبايد به توان ينمشود. پس با امور غير ديني (اخالق و علم) 

دفاع: در دومين هدف كه بيشتر نظري و كالمي است، شالير ماخر اميدوار است با معرفي  - 2
 ويژه نقد كانت دين در شكل اصيل و متمايز، ثابت كند نقدهاي نهضت روشنگري بر عقيده ديني، به

كار برد. دين نوع حس و چشيدن  درباره نمودهاي واقعي دين به توان ينممتافيزيك نظري را  به
است. دين از مقوله احساس و شهود است. در نتيجه مناقشه كانت وارد نيست كه مدعي شده تجربه 

شت گمان خود و از پ و جهاني را كه به شود يمما با مقوالت و افكاري كه همراه آن است پي ريزي 
عنوان احساسي كه از همه  سخن آوريم. دين به ، نه آن كه آن را بهميكن يمايجاد  ميشناس يمعينك 

هاست، نبايد با عقيده يا عمل خلط شود و هرگز با  سبقت گرفته و مستقل از آن ها شهياند
تعارض داشته باشد. دين  تواند ينمي ا حوزهدستاوردهاي دانش جديد يا پيشرفت علم در هر 

ي مستقل در تجربه انساني است و اساساً در برابر انتقاد عقلي و اخالقي آسيب ناپذير است ا ظهلح
  ).69: 1395(آذربايجاني و ديگران، 

- 1967ي تجربه ديني، والتر استيس (ها يژگيوعالوه بر نظر جيمز و شاليرماخر در برشمردن 
و تمايز نهادن بين تجربه و تعبير آن  ي عرفانيها تجربه) با بررسي عيني و پديدارشناسانه از 1886

عقيده او گوهر تجربه عرفاني  دهد. به ارائهتجربه، تالش دارد تا ناب و خالص از نفس تجربه عرفاني 
بي زمان و بي مكان «، »3، خأل (عدم)2، وحدت حقيقي»1آگاهي وحداني«را داراي هفت ويژگي 

، »، صبح و صفا و مانند آن4ك و تيمناحساس تبر«، »احساس عينيت يا حقيقت داشتن«، »بودن
 داند يم» بيان ناپذير بودن«و » متناقض نمايي«، »احساس امر قدسي، حرمت دار يا الوهي«

  ).1367(استيس، 
 نيتر بزرگ) بودايي شناس شهير و 1966- 1870عالوه بر اين، رايستز تيتارو سوزوكي (

(بيداري و اشراق و  5شترك ساتوريي مها يژگيوجهان غرب  شناساننده آيين ذن (بوديسم) به
  شمارد: انشراح صدر ناگهاني) را برمي

، »4بصيرت درون بيني يا«، »3ابالغ ناپذيري«، »2توضيح ناپذيري«، »1غيرعقالني بودن«
ي ا لحظه«و » 9احساس اعتال«، »8صبغه غيرشخصي«، »7احساس عالم باال«، »6ايجاب«، »5ثقت«

 
1. Unitaryconciousness 
2. the one 
3. Blessedness 
4. Blessedness 
5. Satori 
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كه امور يادشده ويژگي مشترك همه تجارب عرفاني است. البته سوزوكي مدعي نيست ». 10بودن
شود (استيس،  ناميده مي» ساتوري«ي عرفاني است كه در حوزه آيين بودا ها تجربهموضوع سخن او 

1367 :35 -34.(  
  

  ي ديني ها تجربهانواع 
و معتقدند برخي از اين تجربيات تنها نسبت  اند قائلدين پژوهان بين انواع تجارب تمايز 

و در حقيقت جيزي جز فعل و انفعاالت مبهم نيستند. اگرچه  كشند يمرا با خود يدك » ديني«
ها جود داشته باشد. آرگيل ميان تجربه ديني و  ي ديني در آنها تجربهي از آثار ا بهرهممكن است 

ايز تم» تجربه مبهم«و » تجربه رواني«، »تجربه زيبا شناختي«، »تجربه راز آميز«انواع ديگري مثل 
ي خود كه نظم و سامان منطقي و درستي نيز ندارد، از تجربه ها يبندشده است. او در تقسيم  قائل

  نام برده است. » ماليم«و » عميق«ديني 
كه دو نوع از تجربه شخصي معنوي و ديني براي انسان و اديان عموميت دارند، ولي تنوع  با اين

ها تابع بستر ديني و اجتماعي مشخصي  حتواي آنكه صورت و م كند يماقتضا  ها آنزايد الوصف 
و مفاهيم جهان شمول تجربه ديني سخن گفت  ها شاخصسادگي از  به توان ينمباشد و از اين رو 

  ). 74- 75: 1395(آذربايجاني و ديگران، 
. براي اند دادهدست  ي متعددي از انواع تجارب ديني بهها يبندفالسفه دين و دين پژوهان دسته 

  :اند دسته) پنج 1934انواع تجارب ديني از نظر سوئين برن (مثال 
واسطه شيء محسوس كه در قلمرو تجربه همگاني است. مانند ديدن خداوند در  تجربه به  - 1

 تمثال شخصيتي مقدس،

واسطه شيء محسوس، نامتعارف و مشاع. مانند تجربه مواجهه موسي (ع) با خداند  تجربه به  - 2
 در وادي مقدس،

                                                                                                                                   
1. irrationality 
2. inexplacability 
3. incommunicability 
4. intuitive insight 
5. authoritativeness 
6. affirmation 
7. sense of beyond 
8. impersonaltone 
9. feeling of exaltation 
10. momentariness 
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ي شخصي كه در قالب زبان حسي متعارف قابل توصيف است. مانند ا دهيپدواسطه  تجربه به  - 3
 يا مكاشفه. ايرؤتجربه خداوند در 

ي شخصي كه در قالب زبان حسي متعارف قابل توصيف نيست. مانند ا دهيپدواسطه  تجربه به  - 4
 ) از شهود مسيح (ع).1910- 1997تجربه قديسه ترزا (

 ر حسي.تجربه بدون واسطه هرگونه ام  - 5

طور نسبي در بين فالسفه دين مورد وفاق است، تقسيم بندي  دسته بندي ديگري كه به
  :اند نوع) است. از نظر ديويس تجرب ديني شش 1989(1ديويس
ي خود ها يژگيودليل  ها به كه ديني بودن آن شود يمتجاربي گفته  : به2تجارب تفسيري )الف

ها  آن كه در پرتو شبكه تفسيري دينيِ مقدم به نديآ يمشمار  اين دليل ديني به تجربه نيست، بلكه به
. براي مثال نگرد يم ها آن. يعني فاعل تجربه بر اساس دسته تفسيرهاي مقدم به اند شدهنگريسته 

آيد. حال فرض  در اثر انجام دادن گناهان براي بشر پيش مي مصائبكه بالها و  داند يمفرد مسلمان 
زلزله براي آن شخص پيش آيد، او هم بر اساس آن اعتقاد قبلي خواهد كنيد اگر مصيبتي مانند 

  گفت كه اين تاوان گناهان من و عذاب الهي است.
ها نقش دارند. مانند  : نوعي ادراك حسي است كه حواس پنج گانه در آن3حسيتجارب شبه )ب

ي او) ها جلوهسي (روياي ديني، ديدن فرشتگان، تكلم با خداوند، احساس حضور خداوند يا امر قد
  .رديگ يمكه در همين دسته قرار 

  ي ذيل است:ها يژگيو: شامل وحي، الهام و بصيرت با محتوايي ديني و 4تجارب وحياني )ج
زايي بدون مقدمات متعارف استدالل و تفكر، دخالت عامل بيروني  ناگهاني و كوتاه مدت، معرفت

  صيف ناپذير بودن.درستي آن و تو در معرفت، ايمان راسخ فاعل آن به
 . شود يمها ايمان فاعلِ تجربه تازه متحول، شكوفا و عميق  : تجاربي كه در آن5تجارب احياگر )د
و جنبه هراس انگيز (جالل) و دل  شود يم: از مواجهه با امر قدسي حاصل 6تجارب مينوي) هـ

  انگيز (جمال) دارد و موجب خشوع و خشيت و گرمي است.
باشد: احساس  ها يژگيوي عرفا از احوال خود كه درااي اين ها زارشگ: 1تجربه عرفاني )و

ي زمان و مكان و فرديت، احساس سعادت و ها تيمحدودواقعيت مطلق، احساس رهايي از 
  ).77- 78آرامش(همان، 

 
1. Caroline Frank Davis 
2. interpretive experience 
3. quasi-sensory 
4. revelatory 
5. regeneration experience 
6. numinous experience 
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ي مقدسي از جهان ها ساحتي ديني و مكاشفات عرفاني در اسالم هم ها تجربهعالوه براين،  
راه و رسم و سلوكي خاص با  دليل تمسك به ها به كه انسان عارف در آن دشون يمهستي را شامل 

ي وثيق با قلب و ا گونه . عناصر بنيادين اين قلمرو بهشود يمتجلياتي راز آلود، از خالق هستي مواجه 
ي پديد آمده از ها جلوهروح عارف در پيوند بوده و هرچه عارف صفاي باطن بيشتري داشته باشد، 

ايي انسان، با وضوح و تأثير بيشتري در بينش و انگيزش فرد تجربه كننده قرين خواهد دلبستگي نه
رمز و راز و كتمان است، بر دشواري پژوهش  بود. گزارش از احوال عرفا با اين وصف كه پيچيده به

علمي در اين حوزه افزوده و فهم اسرار آن بدون همدلي و مراتبي از اهليت در عرفان، بسيار دشوار 
  ).157: 1395خواهد بود (آذربايجاني، 

در بستر متنوع زير  تواند يمويژه براي يك مسلمان  بر اساس آنچه گفته شد، تجربه ديني به
  محقق شود:

 ي فردي واجب يا مستحبيها عبادتمناسك ديني فردي/  .1
 ي مستحبي ها نييآمناسك جمعي ديني اعم از مناسك واجب يا  .2
 زيارت  .3
 دعا و نيايش .4
 خير (احسان) ديني يافتدهش و در .5

در اين ميان، زيارت، حالتي ويژه دارد كه در حين آن ممكن است عبادت فردي، مشاركت در 
داري و  ي دينها پژوهشخصوص، دعا و نيايش هم انجام شود. در  يك اجتماعِ عبادي جمعي و به

، تجربه اند پرداختهآن  داري به عنوان تعريف عملياتي دين آنچه پژوهشگران مطالعات اجتماعي دين به
داري پذيرفته شده است. اين توجه  عنوان بعدي از دين به - طور ضمني تصريح يا به به - ديني همواره 

 2داري غربي كه عموماً در بستر اجتماعي ي دينها سنجهي سنجش و ها مدلتجربه ديني از  به
، كاظمي و 1384د، ي ويژه مسلمانان (شجاعي زنها سنجهي و ها مدلمسيحي تدوين شده تا 

) قابل مشاهده است.در عين حال برخي پژوهشگران (خداياري فرد، 1388، طالبان، 1389فرجي، 
 اند دادهآمده و برخي ديگر ترجيح » عواطف ديني«جاي اين بعد، بعدي با عنوان  ) ديگر به1387

  د. ) درنظر بگيرن1389(كاظمي و فرجي، » عواطف و تجربه ديني«بعدي با دربرگرفتن 
اما در مورد زيارت بايد گفت كه اين وجه از مناسك ديني، در خود هر سه بعد از ابعاد كلي 

» تجربه و عواطف«و » كنش و اعمال«، »شناخت و باور«بيان ديگر، سه بعد  داري را داراست. به دين
كت و بجا شود. باورها و شناخت در مورد زيارت و نحوه مشار منديِ زيارت، ادراك مي در حين تجربه

                                                                                                                                   
1. mystical experience 
2. Social Context 
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دهد. اعمال زيارتي نيز بستر اصلي براي تجربه  كنش و اعمال زيارتيِ زاير جهت مي آوردن آن به
طور متقابل، امكان تأثير  شود. البته به دينيِ ويژه اي است كه در خالل زيارت بر فرد زاير حادث مي

شي در باورهاي زيارتي متقابلِ اين تجربه و عواطف حين زيارت بر تجديد ساختار يا حتي بازاندي
معناي عام،  زاير و همچنين نحوه استمرار در اعمال زيارتي فرد وجود دارد. بنابراين، تجربه زيارت به

نوبه خود مجموعه اي  اعم از باورمندي، اعمال زيادي و تجربه ديني زيارت است. تمامي اين ابعاد به
ارتي است، واقعيتي كه اوج آن در مناسك ورزي فرد در جريان مناسك زي كامل از بروز و ظهور دين

عنوان  ي از بروز تجربه ديني، بها نشانهزيارتي فردي يا جمعي، از حج تا زيارت عتبات و از مصداق يا 
  .رود يمشمار  داري به بعدي از دين

  
   پژوهشپيشينه 

بررسي داري صورت گرفته،  هاي مختلفي كه براي مطالعه و شناسايي انواع دين در مقابل تالش
) در پژوهش 1394انواع زيارت در كشور كمتر انجام شده است. در اين ميان نودهي و همكارانش (

سنخ شناسي تجربه سفر زايران در مشهد پرداخته  به»  شناسي تجربه سفر زايران رضوي گونه«
رهاي ي عميق با تعدادي از زايران از شهها مصاحبههاي تحقيق  كه با تحليل است. بر اساس يافته

 : اند شدهدسته بندي چهار سنخ كلي دست آمده، مشاركت كنندگان در  مختلف كشور به
   گردشگر- زائر - 1
 زائر مناسك گرا - 2

 زائر وجودي - 3

 زائر درحال گذار  - 4

داري زايران حرم  گونه شناسي زيارت و دين ) در پژوهش خود به1394طالبي و براق علي پور (
ي آن از ها داده. در اين پژوهش كه اند پرداختهي ا نهيزمامام رضا (ع) با استفاده از روش نظريه 

داري و  طريق مصاحبه با زايران امام رضا (ع) گردآوري شده، چنين استدالل شده كه الگوهاي دين
  در سه دسته تقسيم بندي كرد: توان يمزيارت را 

  معرفت بنياد (بر اساس معرفت ديني نهادي)،  - 1
 ديني نهادي) غير معرفت بنياد (بر اساس معرفت  - 2

دين،  نحوه نگرش و بينش فرد نسبت به داري هاي جديد. اين دسته بندي همچنين به دين - 3
امر قدسي و زيارت، همچنين ميزان اطالعات و آگاهي وي از اين موارد داللت دارد و نحو زيارت فرد 

  .كند يمرا مشخص 
را ذيل سه دسته كلي باال،  داري بر اين اساس، طالبي و براق علي پور در مجموع هفت گونه دين

  :اند كردهمعرفي 
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داري هايي مبتني بر نوعي مباني و اصول مشخص  داري هاي معرفت بنياد: دين دين - الف
  معرفتي مأخوذ از منابع ديني.

 داري مكتبي و زيارت دين  - 1

 داري سنتي و زيارت دين  - 2

 داري روشنفكرانه (بازنديشانه) و زيارت دين  - 3

 رانه و زيارتداري شبه روشنفك دين  - 4

داري هايي كه افراد بر اساس مباني مشخصي دست  داري هاي غير معرفت بنياد: دين دين - ب
شرايط و تحت تأثير برخي از عوامل مانند فضا، مناسبت يا مناسكي  . بلكه بنابهزنند ينمكنش  به

از بينشي خاص . اعتقادات اين نوع افراد شكلي تلفيقي دارد و پردازند يمي مذهبي ها كنش خاص به
دين و مفاهيم ديني دغدغه فكري اين دسته نيست.  . اساساً مباحث مربوط بهكند ينمتبعيت 

ي ديني مانند زيارت عالقه مند هستند. وجه مشترك افراد ها كنشبرخي از  گفت صرفاً به توان يم
 اين دسته عدم برخورداري از مباني معرفتي مشخص است.

 داري مناسكي و زيارت دين - 5

 ي ديني)ها يپارتداري مناسبتي و زيارت ( ندي - 6

 ي جديد) و زيارتها عرفانداري هاي نوظهور ( دين - ج
ي اسالمي و غربي و ها عرفاني از ا زهيآمداري و زيارت انواع گوناگوني دارد.  اين نوع دين - 7

 مذاهب گوناگون است. وجه بارزشان رها شدن از قواعد شرعي و قيدهاي ديني است (طالبي و براق
 ).100- 103: 1394علي پور، 

ي انجام شده در حوزه ها پژوهشي مبتني بر ها ليتحلي انجام شده، برخي ها پژوهشعالوه بر 
عنوان نمونه نعمت اهللا فاضلي، انسان شناس در سخنراني خود در  زيارت نيز انجام شده است. به

كه بر اساس » عاصربررسي تحول كنش زيارت در ايران م«)،  با عنوان 25/4/96حرم رضوي (
هاي زماني  شده، كنش زيارتي را بر حسب دوره ارائهپژوهش تحت راهنمايي خود در مورد زيارت 

در جامعه ما، متأثر از  ارتپيشا مدرن، مدرن و پسا مدرن تقسيم بندي كرده است. او معتقد است زي
شده و  ليتبد يشهر و كالن يشهر ارتيز به ييروستا ارتيز كياز  ،يو ساختار يتيتحوالت جمع

ادغام  يو صنعت يفراغت ،يمصرف ،يشهر كالن يبا زندگ ارتيز شده است. ييتحول معنا كيدچار 
(تجربه پست  ارتياز تجربه ز يا تازه يها يبند صورت و اشكال ما، معاصر جامعه در شده است.

و  افتهي مجاورت جسم و مكان كاهش تيتجربه پست مدرن، اهم نيا در مدرن) شكل گرفته است.
   كمرنگ شده است. ارتيز ينييو آ يمناسك يها جنبه

گفت خأل اصلي همچنان  توان يمي باال براي گونه شناسي زيارت زايران، ها ليتحلبا توجه 
داري و تناظر آن براي گونه شناسي زايران است. هرچند طالبي و براق علي پور  غفلت از ابعاد دين



 ي در ميان زايران حرم رضويا مطالعهشناسي زيارت؛ سنخ

89 

 

هاي گوناگون  داري ي زايران را با سنخ شناسي از دينها سنخد از تا دسته بندي خو اند داشتهتالش 
داري، مبتني بر  جاي تكيه اصلي بر ابعاد دين بندي هم به جا كه اين سنخ همراه كنند، اما از آن

يك نوع گونه  ارائه داري با تقيدات سنتي يا روشنفكرانه تعريف شده، منجر به تعريف نسبت دين
ي شناسايي شده در يك ترازِ ها گونهداري و زيارت شده كه در آن انواع  شناسي نامنظم از دين

  ذيل گروهي ديگر تعريف كرد. توان يمرا  ها گونهمفهومي قرار ندارند. در نتيجه، بعضي از 
پيش از ذكر ادبيات موجود در خارج از كشور در خصوص پديدارشناسي زيارت بايد عنوان كرد 

ارتدكسي در ادبيات موجود چندان فراوان نيست. بجز مطالعات  كه مطالعه تجربه اماكن مقدس
عالوه اين  در صومعه سنت كاترين و چند مطالعه ديگر. به (1998)2در تونس، شَكلي (1995) 1دابيش

، 4؛ ايد و سالنو1992، 3مطالعات همانند اغلب مطالعات توريسم مذهبي و زيارتي (نوالن و نوالن
لوغ اجرا شده بودند، كه در اين نوع اماكن مقدس كاال بودگي را ي مقدس شها حرم)  در 2000
. با وجود ادبيات گسترده درباره بازديد از اماكن مقدس، ابعاد و وجوه اصلي كه ندينما يمتجربه 

  طور واضح و شفاف شناسايي نشده است. توصيف گر ماهيت تجربه اماكن مقدس باشند، هنوز به
ي منحصر ها تجربهدست آمده از  ي بهها افتهرا بوسيله ي مقدس اكنامتجربه  ي ديگر،ا مطالعهدر 

بررسي شده است.  - كوه مقدس نيز معروف است كه به –بفرد زايران مرد كوه آتوس واقع در يونان
اين مطالعه با رهيافت پديدارشناسانه و با استفاده از گفتگو با زائران، مشاهده مشاركتي و مطالعه 

عنصر اصلي در تجربه بازديد از اين  5انجام شده است. در نهايت محقق به  ي زائرانها نوشتهدل 
، هنرها، ميراث برجاي ها يمعماربعد فرهنگي:  - 2بعد معنويت مكان  - 1مكان مقدس رسيده: 

سكوالر بودگي (عرفي شدن) : شيوه جمعي زندگي، نمود مادي مذهب   - 3مانده، مراسم سنتي و .. 
عنصر آموزشي:  - 5عنصري اساسي كه پيوندي عجيب با معنويت دارد  محيط طبيعي: - 4ارتدوكس 

  يادگيري بيرون از كالس،رشد و توسعه فردي و ..
داليل تحليلي اين ابعاد را از همديگر منفك ساخته است. در  كه، به كند يمالبته محقق عنوان 

ي غير ها زهيانگبراي عالم واقع و در زندگي يك فرد اين ابعاد توأمان وجود دارد. حتي كسي كه 
 ريتأثجا آمده اقرار داشت كه تحت  اين ديني نظير عكاسي، خواندن كتاب، طبيعت گرايي و ... به

سمت  معنويت اين مكان قرار گرفته است. حتي برخي از بازديدكنندگان در آخر اين مسافرت به
دست آمد كه  ته بهلحاظ روش شناختي اين ياف ي معنوي تغيير نگرش داده بودند. بهها زهيانگ

 
1. Dubisch 
2. Shackley 
3. Nolan and Nolan 
4. Eade and Sallnow 
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تواند منبع مناسب براي جمع آوري داده  و مكتوبات بازديدكنندگان مي ها نوشتهاستفاده از دل 
  ).2009، 1كشف معناي و تجربه افراد نائل آورد (اندريوتيس را به تواند ما باشد. و مي

ليساي سنت ي روس و آلماني در بازديد از كها ستيتوري ها زهيانگدر پژوهش ديگري با موضوع 
نيكالس نشان داده شده كه مهمترين انگيزه براي بازديد، براي هر دو گروه تاريخ اين كليسا 

  ).2016، 2(بيدسي و آلبايراك باشد يم
ي جنگ گالي پولي ها دانيمي زيارت سكوالر از ها زهيانگهمچنين مطالعه ديگري در خصوص 

ي پژوهش پنج ها افتهجام شده است. بر اساس يتركيه در بين مسافراني از زالند نو و استراليا ان
ي معنوي، ها زهيانگدسته انگيزه در بين زايران اين زيارت سكوالر وجود داشته است كه عبارتند از: 

  ). 2011ي دوستانه و سياحانه (هايد و هارمن، ها زهيانگملي گرايانه، زيارت خانوادگي و 
 

  چارچوب مفهومي
ي كيفي پژوهش ها دادهي زيارت براي داشتن چارچوبِ تفسيريِ كه مفهومِ تجربه دين براي آن

ذات تعريف تجربه ديني رجوع كرد. در اين ميان، با جمع بندي آنچه در  تعريف شود، نخست بايد به
تعاريف تجربه ديني آمد، نگاه ويليام جيمز در اين مورد كه نخستين نگاه كالسيك و در عين حال 

مفيد و با اهداف اين پژوهش  تواند يممفهوم تجربه ديني است،  به دربردارنده رويكردي همدالنه
كه عبارتند از:  شمارد يممتناسب باشد. ويليام جيمز، چهار ويژگي اصلي را براي تجربه ديني بر 

  . 3وصف ناپذيري، معرفت بخش بودن، زودگذر بودن، انفعالي بودن
مبنايي براي  تجربه ديني زيارت، نياز به از سوي ديگر، براي داشتن چارچوبي براي تعريف مفهومِ

تميز دهي بين ابعاد تجربه ديني زيارت وجود دارد. اين چارچوب مسلماً بايد شامل مبنايي براي 
نيز باشد. چنين مبنايي فراتر از  شود يمهاي مختلفي كه در زيارت تجربه  تمايزدهي بين بخش

شده و مكري زاده  ارائه) 1387الكمن ( نظريه ساخت اجتماعي واقعيت است كه از سوي برگر و
) نيز در پژوهش خود از آن استفاده كرده است. مبناي نظريه ساخت اجتماعي واقعيت، 1390(

. اما حقيقت تجربه ديني زيارت، كند يمواقعيت اجتماعي را در دو سطح عينيت و ذهنيت بررسي 

 
1. Andriotis 
2. Bideci& Albayrak 

اند؛ البته او تمام تجارب ديني  خورد، ريشه تجارب ديني اي كه در اديان به چشم مي به نظر جيمز تجارب عرفاني .3
او در واقع تجربه عرفاني را زيرمجموعه تجربه  كند؛ بنابراين ها را بررسي مي داند و در كتابش آن نيرومند را عرفاني مي

شناختي، تجارب ديني نيرومند يعني تجارب عرفاني ديني را بررسي  داند؛ ولي بنابر داليل روش ديني نمي
 ).1384نقل از قائمي نيا،  12: 1997(برناردي، كند مي
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ساخت اجتماعي «تر از آنچه نظري يي پيچده تر دارد كه نيازمند امكانات تئوريكي فراها هيال
  اقامه كرد: توان يم، است. براي اين مدعا چند استدالل دهد يمدر اختيار قرار »  واقعيت
، فقط شامل تجربه كردنِ كنند يمتجربه زيارت، بر خالف آنچه برخي پژوهشگران تصور  - 1

آن اشاره  ر هم بهطور كه ويليام جيمز و شالير ماخ كنشي مثل زيارت نيست. تجربه ديني، همان
درك باطني، حسي و تجربه معنايِ  ، ماهيتي انفعالي و دروني دارد. تجربه ديني معطوف بهكنند يم

 .دهد يمويژه در درون فرد رخ  تماس با امر مقدس است كه به

زيارت، در شكلي ويژه و خاص از عمومِ تجاربِ ديني، شامل كنش هم هست.   البته تجربه - 2
ي حين زيارت كه در واقع ها كنشبسيار متنوع باشد.  تواند يمتجربه زيارت، ي كنش در ها جلوه

اعتقادات ديني خود  به مؤمنهمان نحوه انجام مناسك زيارت هستند، بر اساس باورداشت هاي 
، آن درك دروني شود يمها كه در نسبت با آداب زيارت بجا آورده  پيامد اين كنش . بهشود يمانجام 

 .شود يمديني در درون فرد حاصل  از معناي تجربه

زيارت،  ي مناسكي مربوط بهها كنشبر اساس اشاره باال، چارچوب ذهني و معيار انجام  - 3
ي ها نگرش«از مفهوم  توان يماعتقادات و باورداشت هاي ديني فرد است. البته عالوه بر اعتقادات، 

اعتقادات  ي فرد بهها نگرشم برد. نحوه انجام آداب و اعمال زيارتي نا هم براي جهت دهي به» ديني
د موجب تغيير شكل و يك نوع شخصي سازيِ آداب و مناسكي زيارتي از سوي توان يمسنتيِ ديني 

» باورها« تر يكلها، از مفهوم  جاي مفهوم اعتقادات و نگرش به توان يماو شود. بنابراين در اين جا 
 استفاده كرد.

ويژه در مورد تجربه ديني زيارت كاربرد  جربه ديني كه بهتقسيم بندي سه گانه باال از ابعاد ت
داري در پژوهش سنجش  خواهد داشت، بر مبناي ابعاد حداقلي است كه در تعريف عملياتي دين

ي مختلف، از ها پژوهشداري در  تعريف عملياتي دين . وقتي بهشود يمكار گرفته  داري به دين
ي ايراني ها مدل) تا 1965داري گالك و استارك ( ني بومي شده بر اساس مدل سنجش ديها سنجه

، خداياري فرد، 1389، طالبان، 1395كاظمي و فرجي،  ،1384داري (شجاعي زند،  سنجش دين
اعتقادات و باورهاي «ها قابل استنباط است:  ) توجه شود، سه بعد مشترك حداقلي بين آن1389
اين ميان، برخي از پژوهشگران در درون بعد در ». عواطف و تجربه ديني«و » اعمال ديني«، »ديني

اشاره دارند. همچنين » دانش ديني«و همچنين » نگرش ديني«يي همچون ها مؤلفه اعمال ديني، به
مناسك فردي و «، »احكام شرعي (شرعيات) تقيد به«يي همچون ها مؤلفهدر بعد عمل ديني هم، 

عريف شده است. در نهايت اين كه برخي ت» اخالق ديني (اخالقيات) تقّيد به«و همچنين » جمعي
، برخي ديگر »عواطف و احساسات ديني«بعد  به قائلداريِ خود  پژوهشگران در مدل سنجش دين

هردوي آنها ذيل يك عنوان هستند. اما آنچه در  به قائلو برخي ديگر هم » ديني تجربه «بعد  به قائل
نوعيِ كنش ديني است كه در درون خود » تزيار«اين نكته است كه  اينجا اهميت دارد، توجه به
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هاي ديني فرد در مورد  . باورداشتگذارد يمنمايش  داريِ فرد را به يي از هر سه بعد دينها جلوه
مفاهيمي مرتبط با زيارت مانند  زيارت حرم او رفته، نگرش او به اصول دين، طرز تلقي از فردي كه به

كنشِ زيارتي اوست.  ن مبناي اصلي براي جهت دهي بهطلبيده شدن، دعا، زبان نيايش و مانند آ
. رديگ يمداري قرار  بنابراين اين بخش كامالً در چارچوب بعد اعتقادات و باورهاي ديني، از ابعاد دين

انجام  كند يمسوي حرم  در عين حال، آنچه او در حين زيارت و حتي قبل از آن وقتي عزمِ رفتن به
. و در نهايت اين كه رديگ يمكامالً در چارچوب بعد عملِ ديني قرار  عنوان كنشِ ديني دهد، به مي
ين معناهاي درك شده و تجربه عميق دروني از ارتباط قلبي با خداوند و در حين گفتگوي تر قيعم

زيارتش رفته، در چارچوب بعد تجربه و عواطف ديني قرار  نجواگونه با امام يا هر شخصيتي كه او به
ويژه از جنس  ي دروني، نه تنها از جنسِ درك معناي تجربه زيارت، بلكه بهها نهنشا. اين رديگ يم

؛ احساساتي از نوع لذت، حس دهد يمفرد دست  احساسات و عواطفي است كه حين زيارت به
نزديكي، شرم از گناه، ترس از رانده شدن، يا اميد، احساس آرامش و همچنين درك حسِ عميقِ 

  آمرزش گناهان.
تجربه زيارت، آنچه اهميت دارد توجه  از مفاهيم مربوط به ها يبندهمه اين سنخ  در كنار

جامعه مدرن است. بخشي از اين  تغييرات در بطن تجربه زيارت و در گذار از جامعه سنتي به به
شده است. اين » سياح- زاير«و » سياحت- زيارت«تغييرات موجب شكل گيري يك نوع دوگانه 

اهميت و توجه است.  حائزوسعه فضاهاي سياحتي و گردشگري در مشهد بيشتر ويژه با ت دوگانه به
در عين حال، بر اساس نظر گيدنز، آنچه انسانِ جامعه جديد، از جمله در جامعه جديد ايران تجربه 

سياليت هويت تعبير  شامل يك نوع از جاكندگي هويتي است كه زيگموند باومن از آن به كند يم
موجب تغيير در ابعاد مختلف هويت و ابرازِ آن، از  ها رسانهمدد تأثير  ت هويت به. اين سياليكند يم

شود. اين، نتيجه گسست از حافظه ديني است كه در ميان  مي» ابراز هويتي ديني«جمله در 
مدرنيته احتمال وقوع دارد. البته در اين پژوهش و پس از تفسير  اجتماع دينيِ در حال گذار به

 توان يم، پس از شناخت اشتراكات و افتراقات در تجربه زيارتي زايران است كه ها افتهي ئهاراو  ها داده
قضاوت در اين مورد دست زد كه آيا چنين گسستي از حافظه ديني در تجربه زيارتي زايرانِ امام  به

  يا خير؟  شود يمرضا (ع) مشاهده 
اساس تعريف كالسيك ويليام جيمز بنابراين چارچوب مفهومي مناسب از تجربه ديني زيارت، بر 

نگاه سياليت هويت از نظر گيدنز و زيگموند باومن و همچنين مفهوم  ، توجه به»تجربه ديني«از 
. بر اين پايه، مفهوم تجربه ديني زيارت شامل سه بعد در رديگ يماز هرويولژه شكل » حافظه ديني«

  :شود يمنظر گرفته 
  ».احساسات و عواطف«و » عمال)(ا ها كنش«، »(باورها) ها شهياند«
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  روش پژوهش
 18زايران امام رضا (ع) اعم از شيعه يا اهل سنت، در بازه سني جمعيت و نمونه مورد بررسي: 

انجام شده  96. گردآوري اطالعات در تابستان اند بودهسال، جمعيت مورد مطالعه اين پژوهش  75تا 
زيارت حرم امام  يان زايراني كه در اين مقطع زماني بهاز جمعيت مورد مطالعه از م ها نمونهو انتخاب 

  رضا (ع) آمده بودند انجام شده است. 
اشباع  ي كيفي، رسيدن بهها پژوهشتبعِ ساير  هرچند كه مبناي نمونه گيري در اين پژوهش هم به

بين  ها نمونهنظري بوده، اما در تركيب با رويكرد نمونه گيري نظري، يك نوع توازن نسبي در انتخاب 
اشباع نظري انجام  مصاحبه تا زمان رسيدن به 28زنان و مردان، زايران و مجاوران رعايت شد. در نهايت 

  ي مورد اشاره از نمونه نهايي در جدول زير آمده است:ها گروهشد. سهم هريك از 
  توزيع فراواني نمونه بر حسب جنس و ويژگي سكونت :1جدول 

 مجاور زائر  جمع ويژگي سكونت  
  14 6 8 مرد  جنس

  14 7 7 زن
  28 13 15 جمع

  
از استراتژي نمونه گيري هدفمند بر اساس رعايت حداكثر تنوع در مشخصات  ها نمونهبراي انتخاب 

  / مجاور بودن استفاده شد. زائرفردي و همچنين رعايت چارچوب كلي تناسب بين جنس و 
ي اطالعات در اين پژوهش از دو تكنيك مشاهده براي گردآورروش و ابزار گردآوري اطالعات: 

ي ها دادهي نيمه ساخت يافته استفاده شده است. در اين ميان، ها مصاحبهمشاركتي و همچنين 
ي انجام شده با زايران بوده ها مصاحبهي پژوهش بر اساس ها افتهاصلي مورد استفاده براي استخراج ي

ي زيارتي قابل مشاهده، ها يژگيوشگر در ثبت ي مشاركتي پژوهها مشاهدهاست. در عين حال، 
عنوان  ي حاصل از مشاهده بهها داده(اعمال) انجام شده است. در نهايت،  ها كنشويژه در بعد  به

ي نگارش ها مصاحبهي پژوهش كه بر اساس تحليل محتواييِ ها افتهمبنايي براي تكميل و تدقيق ي
  شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

نندگان در پژوهش از ميان زايران و مجاوراني كه در اين بازه زماني براي زيارت مشاركت ك
ي ظاهري، حداكثر تنوع در ها يژگيو، بر حسب رعايت حداكثر تنوع در كردند يمحرم مراجعه  به

هاي مختلف روز انتخاب شدند. براي نمونه گيري و  ي مختلف در حرم و همچنين ساعتها مكان
هاي ابتدايي صبح تا ساعتي پس از نماز مغرب و عشا در نظر گرفته شده است.  انجام مصاحبه ساعت

هاي فردي  مصاحبه با زايران و مجاوران زن و مرد انجام شد. جدول زير خالصه ويژگي 28در نهايت 
  دهد. ها را نشان مي مشاركت كنندگان در مصاحبه
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  ي فردي تك تك مشاركت كنندگانها يژگيو :2جدول 

 /زائر  جنس
  مجاور

نام/مشخصه
  تحصيالت  شغل  تأهل سن  پاسخگو

  طلبه  -   مجرد  20  مهدي  مجاور  مرد
  ديپلم  پيمانكار ساختمان  متأهل  33  محمد علي  مجاور  مرد

  طلبه سال دهم  -   مجرد  23  جواد  مجاور  مرد
  (كارشناسي ارشد)

  ديپلم  جوشكار  متأهل  33  يعقوب  مجاور  مرد
  شناسيكار  خبرنگار  متأهل  44  احمد  مجاور  مرد
  ديپلم  كاسب  مجرد  27  امير  مجاور  مرد
  بي سواد  كشاورز  متأهل  57  محمدحسين  زاير  مرد

ميوه فروش  با   متأهل  56  رضا  زاير  مرد
  ابتدايي  ماشين

  كارشناسي  بيكار  مجرد  25  رازاني  زاير  مرد
  اظهار نشده  اظهار نشده  مجرد  19  اشكان  زاير  مرد
  اظهار نشده  اظهار نشده  مجرد  25  پوريا  زاير  مرد
  ديپلم  بازنشسته  متأهل  55  مهدي  زاير  مرد
  دانشجوي پزشكي  دانشجو  مجرد  -   بابك  زاير  مرد
  اظهار نشده  ميوه فروش  متأهل  32  مهرداد  زاير  مرد
  ديپلم  خانه دار  متأهل41  مهسا  مجاور  زن
  بي سواد  خانه دار  متأهل  60  زهرا  مجاور  زن
  نشجودا  خانه دار  متأهل  21  صديقه  مجاور  زن
  كارشناسي  معلم  مجرد  35  پريسا  مجاور  زن
  بي سواد  خانه دار  متأهل  73  مريم  مجاور  زن
  كارشناسي  خانه دار  متأهل  33  ترانه  مجاور  زن
  دانشجوي دكتري  معلم زبان  متأهل  39  زهرا  مجاور  زن
  كارشناسي  كارمند دولت  متأهل  33  الهام  زاير  زن
  كارشناسي ارشد  كارمند دولت  متأهل  32  فاطمه  زاير  زن
  كارشناسي  خانه دار  متأهل  29  مرجان  زاير  زن

مسئول فرهنگي   متأهل  -   راضيه  زاير  زن
  ديپلم  مسجد
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 /زائر  جنس
  مجاور

نام/مشخصه
  تحصيالت  شغل  تأهل سن  پاسخگو

  كارشناسي  خانه دار  متأهل  56  زهرا  زاير  زن
  كارشناسي  خانه دار  متأهل  41  سپيده  زاير  زن
  كارداني  كشاورز  متأهل  23  سعيده  زاير  زن

  
هداف پژوهش، پديدار شناسي تجربه زيارت در اين پژوهش با ا مراحل انجام كار: با توجه به

الياده و رهيافت تفسيري ويليام جيمز انجام شده است.  تركيبي از دو رهيافت توصيفي ميرچا
رهيافت توصيفي بيشتر تأكيد بر توصيف، طبقه بندي و گونه شناسي دارد. اما رهيافت تفسيري بر 

نگري همدالنه متمركز است. هرچند پاسخِ بخش عمده معناكاوي تجربه زيسته از طريق درون 
معناكاوي و  است، اما در عين حال، نياز به ارائهپژوهش در چارچوب رهيافت توصيفي قابل  سؤاالت

شناختيِ معناي عميق تجربه ديني زيارت در قالب احساسات و عواطف حين زيارت، استفاده از 
 .دينما يمرهيافت تفسيري را هم الزم 

) و 2015مطالعه پديدارشناسي مراحل مختلف ذكر شده كه در اينجا از تركيب الگوي اسپرس (براي 
) استفاده شده است. اين رويكرد مشتمل بر هفت مرحله بـراي انجـام يـك مطالعـه     2004گرانوالد (

  ):1391پديدارشناختي است (يوسفي و همكاران، 
هدف، شناسايي وجـوه و ابعـاد    در اين پژوهشتعريف مسأله و تدوين هدف اساسي تحقيق:  )1

 ي آن نزد زايران و مجاوران حرم امام رضا (ع) است.ها يژگيومختلف تجربه زيارت و 

ي انجـام شـده مـرتبط در    هـا  پژوهشاين بخش با مطالعات مقدماتي در  انجام پيش مطالعه: )2
 ي مقدماتي انجام شده است.ها مصاحبهآستان قدس رضوي و همچنين 

در اين پـژوهش از تركيبـي از نظريـه ويليـام      عنوان يك طرح مرجع: انتخاب يك نظريه به )3
ي نظـري بـومي در سـنجش    ها مدلي تجربه ديني و همچنين ها يژگيوجيمز در شناسايي 

داري اسـتفاده شـده    داري براي تعريف ابعاد سه گانه تجربه زيارت بر اساس ابعـاد ديـن   دين
 است. 

 ه با انجام مراحل زير طي شده است:اين مرحل مطالعه ساخت مرتبه اول زيارت:  )4

 اصطالح در پرانتز قرار دادن چارچوب نظري مرجع تعليق و به  
       انتخاب هدفمند نمونه مشاركت كنندگان با توازن نسـبي سـهم نمونـه بـين زنـان و

  مردان، زايران و مجاوران. 
 .تعيين محورهاي مصاحبه با مشاركت كنندگان 
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 اصلي گـردآوري اطالعـات در كنـار مشـاهده      عنوان روش انتخاب تكنيك مصاحبه به
 مشاركتي.

  ها مصاحبهثبت مشاهدات ميداني و همچنين ضبط كامل . 

    .استخراج جمالت كليدي و كدگذاري واحدهاي معنايي متن  
 :در اين مرحله واحـدهاي معنـايي مشـابه در     موضوع بندي واحدهاي معنايي زيارت

قـرار   تـر  يكلـ رتبط بـا هـم ذيـل مفهـوم     كنار هم قرار گرفتند. پس از آن، مقوالت م
  گرفتند.

 :مفـاهيم ذيـل ابعـاد    تـر  يانتزاعـ در نهايت، بازهم در سطحي  استخراج مفاهيم كلي ،
  تجربه زيارت قرار گرفتند.  مربوط به تر يكل

ساخت مرتبه دوم، مفهوم سـازي تجربـه زيـارت بـر      ايجاد ساخت مرتبه دوم تجربه زيارت: )5
(اعمـال) و همچنـين    هـا  كـنش (باورهـا)،   هـا  شـه ياندگان از اساس روايت مشاركت كننـد 

 احساسات و عواطف خود حين زيارت است.

ي احتمالي در گفتـار و  ها يناهماهنگدر اين بخش  ي غير منتظره:ها واكنشبررسي اثرات و   )6
ي هـا  افتـه ي مشاركت كننده مورد ارزيابي قرار گرفته است تـا تفسـير و نگـارش ي   ها پاسخ

 ي متناقض انجام نشود.ها دادهس پژوهش بر اسا

در اين مرحلـه،   مرتبط كردن ساخت مرتبه دوم زيارت با طرح مرجع نظري تجربه زيارت: )7
ي انجام شده بوده بـا چـارچوب نظـري    ها مصاحبهبين آنچه حاصل مفهوم سازي بر اساس 

  .شديك انطباق و ارتباط ايجاد 
انجام شده بر اساس چـارچوب اسـپرس و   ي ها مصاحبهبراي تحليل اطالعات از تحليل محتوايي 

ي انجام شده با مشاركت كنندگان، پس از ها مصاحبهگرانوالد استفاده شده است. براي اين كار، متن 
  . اند شدهپياده سازي كامل، طي مراحل مختلف كدگذاري 

ي زنـده، عـاطفي،   ها يكدگذاري كدگذاري مناسب براي پديدارشناسي كه شامل ها روشاز ميان 
)، روش كدگـذاري  406: 1396شي، نمايشي، بن مايه، روايي، تبادل كالمي و علّي است (سـالدنا،  ارز

همچـون   –يي ها پژوهشكار  ويژه به ارزشي براي اين پژوهش استفاده شده است. كدگذاري ارزشي به
ي درون فـردي  ها تجربهو  ها كنشهاي فرهنگي، هويت و  ارزش ها آنكه در  ديآ يم –پژوهش حاضر 

  ). 170-171(همان، شود يمبين فردي مشاركت كنندگان بررسي  و
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  ها افتهي
  ابعاد تجربه زيارت -1

هـا   ي تجربه زيارت زايران در سه بعد انديشـه ها شاخصي پژوهش ابعاد و ها دادهبر اساس تفسير 
  (اعمال) و احساسات و عواطف مورد شناسايي قرار گرفتند:  ها كنش(باورها)، 
  رها)(باو ها شهياند

پيش از اين  ها قرنكه هرچند  دانند يمبيشتر زايران مورد مطالعه، امام رضا (ع) را پيشواي ديني 
ي شـيعي چنـين   هـا  آموزهبر اساس  ها آنشهيد شده، اما همچنان در جوار الهي حيات معنوي دارد. 

اي بـرآورده شـدن   بـر  تـوان  يمـ است كه عالوه بر آنكـه  » حي ناظرِ آگاه«باور دارند كه امام رضا (ع) 
اعمال و رفتار شـيعيان خـود نـاظر اسـت. از ايـن رو، زايـران در        او متوسل شد، به حاجات مختلف به

تصويري روشن از احساسِ حضور و نظـارت امـام را مـافوقِ زمـين، بـر اعمـال و        ي خود بهها مصاحبه
وگـو و درد   با او گفـت  توان يم. از نظر آنان امام رضا (ع) كسي است كه كردند يمزندگي خود روايت 

در عـين  ». او رو انـداخت  بـه «دل كرد و براي حل مشكالت زندگي كه امام گويي از آن آگـاه اسـت،   
مشخصاً دو نفر از مشاركت كنندگان كـه هـر دو مـرد و مجـاور      –حال، بخش كمتري از زايران هم 

گ و پيشواي ديني بوده معقتد بودند كه امام يك شخصيت بزر ها آنچنين اعتقادي نداشتند.  -بودند
ها باشـد،   يك الگوي ديني ويژه براي آن تواند يمها پيش از دنيا رفته كه هرچند  هر شكل سال كه به
  رو شد. ي ندارد كه بتوان با او روبها زندههيچ وجه حضورِ  اما به
بيـده شـدن   مفهـوم طل  تلقي از امامِ زنده و آگاه و ناظر، بيشتر مشاركت كنندگان به تبعِ باور به به

زيـارت را بـدون طلبيـده     در برخي از موارد حتي آمدن به ها آني مختلف آن معتقد بودند. ها شكل به
. اما برخي ديگر از زايران هم بودند كـه طلبيـده شـدن را در    دانند يمشدن از سوي امام غير ممكن 

در هر صـورت زايرانـي   . دانستند يمزيارت  واقع همان نيت خالص، يا اراده و همت فرد براي آمدن به
و همچنـين   زائر معناي نظرِ لطف امام به اين مفهوم دارند، گويي طلبيده شدن را در واقع به كه باور به

  . دانند يم زائرمحبت و دوست داشتن امام از سوي 
اشياء مقدس است.  ، مفهوم اعتقاد بهگنجد يمزيارت  اما مفهوم ديگري كه جزو اعتقادت مربوط به

. در حـالي كـه برخـي از    شـود  يمـ تنوع بيشتري بين نظرات و باورهـاي زايـران مشـاهده     جا در اين
هستند، اما برخي ديگر » تبرّكي«عنوان اجناسي  خريد سوغات از مشهد به مشاركت كنندگان مقيد به

خانه، بلكه براي بجا آوردن رسمي قديمي كه نه تنها بـراي   اين كار را نه براي بردن كااليي متبرّك به
در ميان خريدهاي خود،  ها آن. دهند يمبجا است، انجام  ها مسافرتسفرهاي زيارتي، بلكه براي همه 

سـوغات خـاص مشـهد مشـهورند، بلكـه اجنـاس و كاالهـاي ديگـري را كـه           نه فقط كاالهايي كه به
 . البتـه در ايـن ميـان   خرنـد  يمرا هم  شوند يمخصوص در ميان مراكز خريد جديد و پاساژها پيدا  به
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يـا تـالش    دارنـد  يمـ خانه، از آب سقاخانه حـرم بـر    تبرّك و بردن تبرّكي به برخي از زايرانِ معتقد به
يادگار ببرند. در هر صورت اين گروه از  ي حرم را كه زير پاي زايران بوده، بهها فرشفرشي از  كنند يم

اورت با حرم امام رضا كه تقدس خود را از مج دانند يمزايران سوغات متبرّك را گويي شيء مقدسي 
  (ع) گرفته است.

تقـدس اشـياء، درهـا و ديوارهـا و      اعتقاد بـه  اشياء و كاالهاي متبرّك به بخش ديگري از اعتقاد به
. بيشتر مشاركت كننـدگان در ايـن مـورد    شود يمي آن مربوط ها رواقو  ها صحنوسايل داخل حرم، 

هـا ضـريح امـام را     ر اين ميان، برخـي از آن متفق القول بودند كه تمامي اجزاي حرم مقدس است. د
شوي، بهـره بيشـتري از    تر كينزدآن  كه هرچه به دانستند يمداراي ويژگي و انرژي و تقدسي خاص 

ي. اما در مقابل برخي ديگر تفاوت خاصي از نظر ميزان تقدس بين ضريح و سـاير فضـاهاي   بر يمآن 
مفهومِ امام زنده و ياري رسان و مفهوم  يراني كه بهجا، حتي برخي از زا . در ايندنديد ينمداخل حرم 

اين كار  طلبيده شدن هم معتقد بودند، حتي با وجود تأييد و پذيرش لمس ضريح، چندان اصراري به
نداشتند. برخي ديگر هم بوسيدن ضـريح، در و ديـوار حـرم را     -ويژه در شرايط ازدحام جمعيت به –
و با وجود تأييد تقـدس و تبـرِك ايـن فضـاها، از ايـن كـار        ردندك يمدليل خطر انتقال بيماري رد  به

  .كردند يماجتناب 
ي داخـل حـرم   هـا  مكانتقدس امر مقدسِ مادي كه همان اشياء و  هاي متفاوت به باورها و نگرش
ضـريح هـم ارتبـاط دارد. در     در مورد متبرّك كردن اشياء و وسايل با مالش به زائراست، روي نگرش 

ضريح متبرك كند حتـي   كه فرد پارچه، لباس يا هر شيء ديگري را با ماليدن به اين اور بهاين ميان، ب
ويژه ضريح اعتقاد دارند هـم عموميـت نـدارد. در     تقدس فضاهاي فيزيكي حرم، به ها كه به در بين آن

  اين كار اعتقاد ويژه دارند. اين مورد تنها برخي از زايران هستند كه به
  

  (اعمال) ها كنش
ر مورد نحوه گذران وقت در حرم، سه بعد مورد بررسي قرار گرفت. در مورد آمادگي براي رفتن د

يي حتي در ظـاهر خـود   ها يآمادگداشتن  حرم اين بيشتر مجاوران مورد مصاحبه بودند كه مقيد به به
ت. بودند. غسل، نظافت بدن، پوشيدن لباس تميز،  پاكيزه و معطر كردن خود بخشي از اين آداب اس

ايسـتادن و   مقيـد بـه   -چه از شهرهاي ديگر و چه مجـاوران –حرم، بيشتر زايران  اما در مورد ورود به
فارسـي و چـه بـا     عربـي، چـه سـالم دادن بـه     برقراري يك ارتباط كوتاه، چه با خواندن اذن دخول به

دان مقيـد  سكوت و حسي از كسب اجازه از امام بودند. با اين وجود، تعداد كمتري هم بودند كه چنـ 
حـرم،   . پس از ورود بهشدند يماين كار نبودند و مستقيماً از در ورودي بدون هيچ توقفي وارد حرم  به

از نظر موقعيت قرار گرفتن و زيارت كردن، بيشتر مشاركت كنندگان زايراني بودند كه تقيد يا تعصب 
يـا   هـا  صـحن نان، بعضي از خاصي بر حضور و استقرار در يك بخش از حرم نداشتند. البته برخي از آ



 ي در ميان زايران حرم رضويا مطالعهشناسي زيارت؛ سنخ

99 

 

. در اين مورد البته تعداد بيشـتري از زايـران   دادند يمرا براي نشستن و زيارت كردن ترجيح  ها رواق
آن برونـد.   مقابل ضريح يا كامالً نزديـك بـه   كه در طول زيارت خود، به دادند يممورد بررسي ترجيح 

دعاهـا و راز و نيازهـا و نيـايش در     از زيارت، شـنيده شـدن   تر مطلوبگويي يك نوع احساس هرچه 
مقابل ضريح، در ميان زايران عموميت داشت. اين احساس خوش براي بعضي از زايران وقتـي كـامالً   

و بتوانند حتي اگر شد، ضريح را » برسد دستشان«اصطالح  كه ضريح را لمس كنند، به شد يممحقق 
خاصي در مورد صحن يا رواق مشخصـي  گفت مشاركت كنندگان، تقيد  توان يمببوسند.  در مجموع 

نزديك ضريح براي زيارت هرچه دلچسب تر، ترجيحـي بـود كـه تعـداد      از حرم نداشتند. اما رفتن به
  ها داشتند. زيادي از آن

ي هـا  ساعت ي مشاركت كننده در پژوهش بهها نمونهاز نظر زمان حضور در حرم، بيتشرين تمايل 
ي مناسـبتي بـود. از نظـر    هـا  برنامهمراسم دعاهاي هفتگي يا اقامه نماز جماعت و همچنين برگزاري 

مدت زمان حضور در حرم بين زايران تفاوت زيادي وجود داشت و بين بيست دقيقه تا معمـوالً سـه   
  .كردند يمها صرف زيارت امام رضا (ع)  ساعت حضور حرم، مدت زماني است كه آن

. از اين نظـر هـم   شود يمداخل حرم انجام  بخش اعمال زيارت، آن بخشي است كه در نيتر مهماما 
. هرچنـد  شـود  يمتنوع نسبي در نحوه اعمال زيارتي مشاركت كنندگان در نمونه مورد بررسي مشاهده 

، امـا بيشـتر   كننـد  يمـ گفتن ذكرهاي محدود مثل صلوات يـا خوانـدن قـرآن اكتفـا      اقليتي از زايران به
عـالوه، خوانـدن    . بـه آورنـد  يمـ جمله نماز زيارت را بجا ي مشاركت كننده، آداب ديگر زيارت از ها نمونه

زيارتنامه هم بخش ديگري از آداب زيارت است كه بين زايران مورد مصاحبه عموميت داشته اسـت. در  
جـا   هاي ديگر در كنار خواندن نمازهاي ديگر مسـتحبي و همچنـين بـه    عين حال خواندن دعا و زيارت

ها در مدت حضور در حرم امام رضا (ع) است. در عـين حـال، از    آنآوردن نمازهاي قضا از جمله اعمال 
، اما برخـي از  خوانند يمهاي عربي را هم  نامه نظر زبان نيايش و دعا، هرچند بيشتر زايران دعاها و زيارت

براي دعا و نيـايش   معناي آن هم توجه كنند. برخي از زايران هم اولويت بيشتري آنان تالش دارند تا به
  .اندبود قائلبياني خودماني  و راز و نياز به - يا زبان قوميتي خود - ن فارسيزبا به

  
  احساسات و عواطف

هـا حـين زيـارت تنـوع      ي مشاركت كننده، حس و حال آنها نمونهبر حسب محتواي مصاحبه با 
زيادي دارد. اين احساس دروني از نوع احساس شرم و گناه تا احساس آرامش و امنيت متفاوت است. 

زنده بودن امام رضا (ع)، حس و حال زيـارت،   اي بيشتر زايران مورد بررسي، بر اساس همان باور بهبر
حالِ كسي كه در محضر يك شخصـيت بـزرگ يـا يـك دوسـت بزرگـوار حضـور دارد.         كامالً شبيه به

ها از حضور در حرم احساس نوعي شرم از گناه و خطاهـايي را دارنـد كـه     همين دليل برخي از آن به
آگاه است. بر اساس همين باور اسـت كـه حضـور در     اند كردهآنچه  ها را ديده و به امام آن پندارند يم
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. عالوه بر اين احساس نزديكي، تعداد مهمـي از  دهد يماو را  حرم امام، براي آنان حسي از نزديكي به
نِ رضـوي را  ي مشاركت كننده، از احساس نوعي احساس آرامش و امنيت خاطر در حرمِ امـ ها نمونه

در كنـار حـرم امـامش احسـاس      زائر. همين احساس آرامش و امنيت كافي است كه كنند يمروايت 
فراموشي سـپرده اسـت.    را به ها آني روزمره زندگي جدا شده و ها دغدغهو  ها ينگرانكند كه از تمام 

را تجربـه   كـه در حـين زيـارت، لحظـات     كردنـد  يمـ ي خود اشاره ها مصاحبهبرخي از زايران هم در 
واسطه نظر لطـف او   گناهانشان در حضور امام رضا (ع) بخشيده شده و به كنند يمكه حس  كنند يم

بـالي،   . ازميان تمامي اين احساسات، آن حس آرامـش و سـبك  اند گرفتهمشمول آمرزش خداوند قرار 
نـاظر هـم    امام زنده و احساس مشتركي است كه حتي در ميان آن دو مشاركت كننده غير معتقد به

  ها براي زيارت بوده است. روايت شده و در واقع بخشي از انگيزش آن
فضـاها،   امام (ع) دارند، يك نوع حس عـاطفي نسـبت بـه    تَبع حس و حالي كه زايران نسبت به به
دليـل فضاسـازي و تزئينـات     ويژه به . اين حس و حال بهديآ يموجود  ي حرم نيز بهها رواقو  ها صحن
و اطراف ضريح و همچنين خود ضريح، در ميان بيشتر مشاركت كنندگان تقويت شده  ها رواقداخل 

بخشي از اين تزئينات از جمله، طالكـاري روي ضـريح و    است. با اين وجود، برخي از زايران نسبت به
 بخشي از تزئينات در رواق امام خميني نگرش مثبتي ندارند.

ربه زيارت زايران مـورد مصـاحبه شناسـايي شـده     ي متنوعي كه در تجها مؤلفهمجموعه ابعاد و  
  ) آمده است.  2ي است كه در جدول شماره (ا چندگانهي ها مؤلفهشامل ابعاد و 

  ساخت مرتبه دوم –ي تجربه ديني زيارت ها مؤلفهمفاهيم نهايي، ابعاد و  :2دول ج
  ها شاخص  ها مؤلفه  ابعاد  مفهوم

تجربه زيارت
  

  ها شهياند
  (باورها) 

  امام حي ناظرِ آگاه  امام رضا (ع) تلقي از
  اين مفهوم باور به  مفهوم طلبيده شدن

سوغات متبرك، تقدس ضريح، در و ديوار و اشياء حرم،   اشياء مقدس اعتقاد به
  متبرّك كردن و تبرّك وسايل

  ها كنش
  (اعمال)

  حرم، داخل حرم قبل از ورود، ورود به الگوي گذران وقت در حرم

  نجامِ اعمال زيارتنحوه ا
نامه و راز و نياز با امام، نماز زيارت، نمازهاي خواندن زيارت

ها،  نامه يوميه و جماعت، قرآن خواندن، ساير دعاها و زيارت
  ضريح، زبان دعا و نيايش لمس يا نزديك شدن به

احساسات 
  و عواطف

  حس و حالِ حين زيارت
امام،  ديكي بهاحساس شرم و گناه، آرامش و امنيت، احساس نز

ها، احساس بخشش گناهان، تجربه  ها و دغدغه رفع نگراني
  حضور يا مالقات امام

فضايحس و حال نسبت به
  نگرش و عواطف مثبت، نگرش و عواطف منفي  فيزيكي حرم
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  ي زيارتها سنخ -2
ي ها همؤلفابعاد و  توان يمكه گونه شناسي زيارت از استحكام كافي برخوردار باشد،  براي آن

ي كيفي ها دادهدر پژوهش حاضر بر اساس  ها مؤلفهتجربه زيارت را مورد توجه قرار داد. اين ابعاد و 
(اعمال) و احساسات و عواطف تعريف شده  ها كنشها (باورها)،  گردآوري شده، در سه بعد انديشه

ابراين همان گونه كه داري افراد تعريف شده است. بن است. ابعاد يادشده در تناظر با ابعاد كلي دين
داري شناسايي و تعريف كرد،  داران را از ميزان شدت و ضعف در مجموعِ ابعاد دين انواع دين توان يم

بندي و شناسايي  قابل دسته» زيارت«هم با تحليلي از تركيبِ شدت و ضعف در ابعاد » زائر«انواع 
اشكالِ  تجربه زيارت داراي تقيد بيشتر بهدر بعد يا ابعادي از  زائرميزاني كه هر  است. بنابراين به

و خود او يك در يك گونه از  كند يمورزي باشد، يك گونه خاص از زيارت را تجربه  سنتيِ دين
حداقل از سه گونه كلي از زايران بر اساس غلبه يكي از ابعاد  توان يم. بر اين مبنا رديگ يمزايران قرار 

ن چيرگيِ در يكي از ابعاد يا وجوه زيارت، در واقع در تناظر كامل ها نام برد. اي سه گانه زيارت در آن
داري است. در عين حال اين غلبه در يك بعد از تجربه زيارت، همراه  با چيرگي در يكي از ابعاد دين

  يي از ابعاد ديگر هم همراه باشد.ها مؤلفهبا قوت نسبي در  تواند يم
ش و متناظر با آن سه نوع پيامد ادراك شده زيارت تفاوت در سه نوع انگيز همچنين باتوجه به

 توان يم») مادي«و » روحي و رواني«، »معنوي«براي زايران، از نظر خود آنان (اهداف/ پيامدهاي 
نيت كسب منافعي  ي كلي زايران افزود و آن شامل كساني است كه بهها سنخ دسته ديگري را به

زيارت « توان يمآيند. اين دسته چهارم را  ت ميزيار دنيوي يا برآورده شدن حاجات خود به
) 1394(همچون نودهي و همكاران،  ها پژوهشتعريف كرد. اين دسته چهارم در برخي از » گرا مبادله

تعريف شده است. شايد اين مفهوم بندي بر اساس تقسيم بندي » رگ معامله« زائربا عنوان 
 رسد يمنظر  . اما در هر حال به1عبادت مردم باشدگونه امير المومنين از انواع بندگي و  استعاره

يي همچون معامله يا تجارت براي كنشِ ديني، بيشتر براي يك نوع كنايه يا يك استعاره ها واژه
است. اين مفهوم نشان  تر مناسبمناسب است تا توصيفيِ علمي. بنابراين در اينجا مفهوم مبادله 

انه خود را در مقابلِ خواست برآورده شدن حاجات يا دار كنش دين زائردهنده اين است كه فرد 
  . دهد يممنافع دنيوي است انجام 

 
1 . ةً فَتغْبر وا اللَّهدبماً عقَالَ عليه السالم إِنَّ قَو ماً وإِنَّ قَو و بِيدةُ الْعادبلْك عةً فَتبهر وا اللَّهدبماً عإِنَّ قَو ارِ وةُ التُّجادبلْك ع

و اين  پرستند ي: گروهي خدا را براي چشم داشت، مديفرما يم السالم عليه علي امام عبدوا اللَّه شُكراً فَتلْك عبادةُ الْأَحرَار؛ 
و اين عبادت بردگان است، و گروهي او را  كنند يزرگانان است. گروهي او را از روي ترس عبادت مپرستش با

  )237حكمت  ه،نهج البالغ»(و اين پرستش آزادگان است پرستند يسپاسمندانه م
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دسته بندي آخر از زايران، شامل كساني است كه غلبه كاملي از هيچ يك از ابعاد اصلي زيارت 
ه ويژه با تكيه بر باز انديشي عقالني از كنشِ زيارتيِ خود با تجرب به ها آنها برجسته نيست.  در آن

همراه با اعتقاد نسبي يا مشاركت در  تواند يم. اين مواجهه بازانديشانه شوند يمزيارت مواجه 
ي مناسكي زيارت هم باشد. اما مهم اين است كه اولويت اصلي براي اين گروه، ارزيابي بر ها جنبه

دانست. از » يت گرازيارت عقالن«ها را  آن توان يماساس مالك عقلِ بازانديشانه و نقاد است. از اين رو 
همراه  و مفاهيم مشابه با آن همراه با خود نوعي بار معناييِ ايدئولوژيك به» روشنفكر«آنجا كه عبارت 

براي توصيف اين گونه از » گرا عقالنيت« تر قيدقجا ترجيح داده شده تا از مفهوم نسبتاً  دارد، در اين
  زيارت استفاده شود.

بر  مؤثريارت زايران، اوًال تالش شده تا متغيرها و عوامل مهم ي زها سنخدر دسته بندي زير از 
سير تحوالت زماني در جامعه (پيشا مدرن، مدرن «تمايزبخشي بين انواع زايران در نظر گرفته شوند. 

نقش عقل و آگاهي بازانديشانه (اعم از عوامل مرتبط با تحصيالت يا ميزانِ سنت «، »و پسا مدرن)
سه عامل مهم در نظر گرفته شده » كنشِ جمعي يا فردي (فرادا) چنين توجه بههم«و » گراييِ فرد)

براي سنخ شناسي زايران در دسته بندي باال بوده است. همچنين در برقراري تناظر بين بعد سوم 
اين نكته توجه شده كه اين ابعاد در تناظر با  با نوع سوم زايران، به» احساسات و عواطف«زيارت، يعني 

داري را  متمايز باشد. اگر بعد سوم دين نسبتاً مؤلفهشامل دو  تواند يمداري است كه خود  م دينبعد سو
تمايزاتي نسبت  توانند يم» تجربه ديني«و » عواطف«بدانيم هريك از دو جزء » عواطف و تجربه ديني«
ذيلِ بعد احساسات  هم داشته باشند. هرچند در مفهوم بندي نهايي ابعاد زيارت اين دو، در كنار هم، به

ي فرعي زايران ها سنختمايز اين دو مفهوم براي شناسايي  . اما توجه بهاند شدهو عواطف دسته بندي 
. كند يمي تجربه زيارت زايران را معرفي ها گونهاهميتي اساسي دارد. هريك از بندهاي زير يكي از 

  .دهد يمرا توضيح  بنابراين توضيحات هر بند، تجربه زيارت يك گونه از زايران
ي قديمي و عاميانه و ها سنتخصوص از  اين گونه از زايران به گرا: عادت - زيارت سنت گرا -1

اي كه ممكن است مبنايي در شريعت يا سنت اولياي دين هم نداشته باشند، تبعيت  باورهاي اسطوره
يا آنچه از گذشته در  آورند يم جا ويژه تمايل دارند از آنچه عموماً در حين زيارت به به ها آن. كنند يم

انجام اعمال  بوده تبعيت كنند. اين دسته از زايران در سطح كنش هم بسيار به» رسم«اين مورد 
ي دعا مقيد هستند و تالش دارند هرچه بيشتر اعمال زيارتي خود را بر ها كتابتوصيه شده در 

 جاي آورند. اساس چارچوبهاي توصيه شده به

ي فقهي و شرعي وارد ها آموزه اين گروه از زايران بيشتر بهمناسك گرا:  -زيارت شريعت گرا -2
هاي ديني و از جمله زيارت  در كنش ها آنشده از سوي مراجع و دستگاه رسمي دين اتكا دارند. 

ي مناسبتي و دعا و نيايش ها نييآ، نمازهاي يوميه، مراسم و ها عبادتانجام اعمال و  خود هم به
 .دهند يميت خاصي صورت جمعي اهم به
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ي احساسي عاطفي از زيارت و ارتباط با ا تجربهعاطفه گرا  زائر معناگرا: –زيارت عاطفه گرا  -3
امام (ع) دارد. او در پي كشف و شهوديِ رازمندانه با امام خود است. اين كشف و شهود عاطفي گاه 

نزديكي و حسِ صميميت و آميخته با حسي از شرم از گناه و خطا، گاه همراه با احساس دوستي و 
گاه توأم با حسِ سبك باري ناشي از بودنِ از بودن در جوارِ امام و شايد خود امام است. البته اين 

، خود جزيي از احساس تجربه عميق ديني است كه در حين زيارت درك زائري عاطفي در ها جنبه
اي تجربه معنوي، احساس . در عين حال بخش ديگري از اين عواطف  احساسات، در راستكند يم

آرامش و حتي احساسي از وجود و حضورِ معنوي امام و گاه حتي احساسِ تجسمِ ماديِ امام طي اين 
وجوي معنا، در كنار مفهومي متمايز مانند  تجربه ديني است. تمامي اين عواطف مرتبط با جست

تزئينات حرم، اما كامالً  امام، حرمِ او، فضاي فيزيكي، معماري و ي عاطفي نسبت بهها يريگجهت 
امام و حرم او از يك سو و تجربه عاطف و  متمايز از آن است. در واقع بايد بين احساسات و عواطف به

عاطفه  زائردر  ها جنبهشد. در عين حال، هر دو اين  قائلمعنوي از زيارت و رابطه روحي با امام تمايز 
 .شود يممعناگرا جلوه گر  - گرا

، برآورده ها يگرفتارخصوص براي رفع  اين نوع زايران، به كاركردگرا: –را گ زيارت مبادله -4
در تجربه  مهمشان، يا اين كه انتظار اصلي يا نديآ يمزيارت  شدن حاجات و حل مشكالت خود به

است. گويي  مشكالتشانزيارت، ديدنِ يك تغيير مثبت و مهم در بهبود وضعيت زندگي يا كاهش  
خودشان را  ي عينيِ نظرِ لطف امام به تا عالوه بر آثار معنوي و روحي زيارت، نتيجه ها انتظار دارند آن

چونان كسي هستند  ها آنچشم ببينند. از اين رو،  با واسطه خير شدن او براي استجابت دعايشان به
يگر، از خدا زيارت امام، از او انتظار دارند تا برايشان كاري انجام دهد. از سوي د كه در مقابلِ آمدنِ به

اهل بيت و اولياي الهي، دعاهايشان را  هم انتظار دارند كه در مقابل نشان دادنِ عمليِ محبت به
 شان باز كند.  استجابت و گره از مشكالت

باورهاي  ي هستند كه تقيد بها گونهگونه آخر زايران  بازانديش: - زيارت عقالنيت گرا - 5
عقالنيت  هاي معطوف به ي نقد و مكانيزم بوتهارزيابي در  بهي يا بجا آوردنِ مناسك را موكل ا اسطوره

نظرانِ نوانديش ديني، اساتيد دانشگاه يا نظرِ صاحب ممكن است در اين مورد به ها آن. دانند يم
عقالنيت گرا، زايري است كه ممكن است  زائري فلسفي جديد هم توجه كنند. بنابراين ها دگاهيد
ا احكام شرعي در مورد آداب زيارت يا بجا آوردن نسبيِ اعمال و مناسك برخي از اعتقادات سنتي ي به

و حتي احساسات و عواطف  ها كنش، ها شهياندزيارت پايبند باشند يا نباشند، اما مهم اين است كه 
. از اين رو تجربه دهند يممورد ارزيابي قرار » عقل و منطق انساني«خود در حين زيارت را با معيار 

 ي توأم با بازانديشي مداوم است. ا تجربهاين گروه از زايران،  زيارت براي
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  گيرينتيجه
داري صورت گرفته، بررسي  هاي مختلفي كه براي مطالعه و شناسايي انواع دين در مقابل تالش

سنخ  ) به1394انواع زيارت در كشور كمتر انجام شده است. در اين ميان نودهي و همكارانش (
ايران در مشهد پرداخته است. همانطور كه پيش از اين اشاره شد، آنها بر اساس شناسي تجربه سفر ز

، گردشگر- ائرز- 1: اند شدهدسته بندي چهار سنخ كلي در  شاركت كنندگانهاي تحقيق خود، ميافته
 زائر درحال گذار  - 4زائر وجودي،  - 3زائر مناسك گرا،  - 2

داري زايـران   گونه شناسي زيارت و ديـن  خود به) در پژوهش 1394همچنين طالبي و براق علي پور (
  :اند كردهداري را معرفي  ها در مجموع هفت گونه دين . بر اين اساس، آناند پرداختهحرم امام رضا (ع) با 

داري روشنفكرانه (بازنديشانه) و  دين - 3داري سنتي و زيارت،  دين- 2داري مكتبي و زيارت،  دين - 1
مناسبتي و داري  دين - 6داري مناسكي و زيارت،  دين - 5نفكرانه و زيارت، داري شبه روش دين - 4زيارت، 
 ي جديد).ها عرفانهاي نوظهور ( داري دين - 7ي ديني)، ها يپارتزيارت (

گفـت   تـوان  يمـ ي باال در پژوهشهاي پيشين براي گونه شناسي زيارت زايـران،  ها ليتحلبا توجه 
تناظر آن بـراي گونـه شناسـي زايـران اسـت. هرچنـد        داري و خأل اصلي همچنان غفلت از ابعاد دين

ي زايـران را بـا سـنخ    هـا  سـنخ تا دسته بندي خود از  اند داشته) تالش 1394طالبي و براق علي پور(
جاي تكيه اصـلي   بندي هم به داري هاي گوناگون همراه كنند، اما از آنجا كه اين سنخ شناسي از دين

داري با تقيدات سنتي يـا روشـنفكرانه تعريـف شـده،      نسبت دينداري، مبتني بر تعريف  بر ابعاد دين
ي هـا  گونـه داري و زيـارت شـده كـه در آن انـواع      يك نوع گونه شناسي نامنظم از دين ارائه منجر به

ذيـل گروهـي    توان يمرا  ها گونهشناسايي شده در يك ترازِ مفهومي قرار ندارند. در نتيجه، بعضي از 
منـديِ   جاي تمركز خـاص بـر تجربـه    ) نيز به1394نودهي و همكارانش (ديگر تعريف كرد. همچنين 

انـد. از ايـن رو، چنـين مطالعـاتي عمـالً مصـاديق و        سنخ شناسـي سـفر زيـارتي پرداختـه     زيارت، به
نوع و ميزان صرف وقت يك زاير در طـول اقامـت خـود در شـهر زيـارتي       هايي را كه مربوط به مولفه
گيرد. در حالي كه زيارت فراتر از تجربه سـفر   سفر زيارتي در نظر مي شود را نيز براي سنخ بندي مي

كـاربرد دارد.   -هـم باشـد  » مجـاورِ حـرم  «اصـطالح   هرچند مسافر نباشد و به -زيارتي، براي فرد زاير
فـرد   تواند منحصـر بـه   بنابراين بايد گفت، سنخ شناسي انجام شده در پژوهش حاضر از اين جهت مي

كند. در حـالي كـه اگـر زيـارت      را حتي براي مجاوران حرم نيز سنخ بندي مي باشدكه تجربه زيارت
هـاي زيـارتيِ اهـاليِ     معناي سفر زيارتي سنخ بندي شود، عمالً امكان مقايسه و سنخ بندي تجربـه  به

  رود. در كنار زايرانِ مسافر، از دست مي -مانند مشهد -مقيم در يك شهر زيارتي
بود كه در نهايت پنج سنخ تجربه زيارت از هم متمايز شدند. اين بر  اساس همين مالحظات باال 

ها (اعمال) و احساسـات و عواطـف     ها (باورها)، كنش پنج سنخ، هم در نسبت با ابعاد سه گانه انديشه
و » روحي و رواني«، »معنوي«همچنين اهداف و انتظارات از زيارت از نظر زائران (اهداف و انتظارات 
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زيـارت  «، »مناسك گرا -زيارت شريعت گرا«، »گرا عادت -زيارت سنت گرا«شدند: ، تعريف »)مادي«
 ».بازانديش -زيارت عقالنيت گرا«، »كاركردگرا –زيارت مبادله گرا «، »معناگرا –عاطفه گرا 

دست آمده، شناسايي و تمايزبنـدي بـين    در عين حال بايد تأكيد كرد كه آنچه از اين پژوهش به
كـه فراوانـي حضـور و ادراك     اي زيارت زايران مسلمان در حرم رضوي بوده اسـت. ايـن  ه تنوع تجربه

هايي در مورد وجود يا شدت رابطه بـين   پرسش هاي زيارت چقدر است، يا پاسخ به هريك از اين گونه
هـاي كمـي    هاي زيارت با متغيرهاي مهم اجتماعي، مستلزم انجام پـژوهش  هريك از اين انواع تجربه

  .1در چارچوب پيمايش استويژه  به
ي انجام شده، بايد همچنان تأكيد كرد كه ايـن سـنخ بنـدي از تجربـه     ها يبندسنخ  در ارجاع به

يي نـرم و  هـا  يمرزبنـد ي اجتماعي، ها دهيپدزيارت ايرانيان هم مانند هر نوع سنخ بندي و تمايز بين 
ي دقيق مواجه ايـم  ها يبنددسته گفت كه ما با نوع  توان ينمهيچ وجه  منعطف هستند. از اين رو به

پنج گروه از زايـران را از هـم تفكيـك كنـد. شـايد بتـوان چنـين هـدفي را در بررسـي           تواند يمكه 
. كنند ينمي اجتماعي از چنين چارچوبي تبعيت ها دهيپدي طبيعي و فيزيكي دنبال كرد، اما ها دهيپد

كامالً متمايز از زيارت نزد ايرانيان سخن گفت، از منحصراً پنج نوعِ  توان ينمبنابراين عالوه بر آن كه 
ي زيـارتي تبعيـت   هـا  سـنخ طور كامل از كدام سنخ از  نيز به زائرگفت كه تجربه زيارت هر  توان ينم
مناسك گرا باشـد، ممكـن    -تا حدي شريعت گرا تواند يم زائربيان ديگر، همچنان كه يك  . بهكند يم

بازانديشانه را در خود داشته باشد. او در عين حـال ممكـن    -رايي از زيارت عقالنيت گها تجربهاست 
عـادت   -را بر اساس سنخِ زيارت سنت گـرا  دهد يماست، بخش مهمي از آنچه در حين زيارت انجام 

گرا شكل دهد. در عين حال بايد پذيرفت كه تجربه زيارتي بيشتر زايرانِ در غلبه يـك نـوع (سـنخ)    
همين روست كه سنخ شناسي تجربه زيارت همچون مطالعه در مورد انواع تجربه زيارتي قرار دارد. از 

ورزي در جامعـه مفيـد باشـد. ايـن شـناخت از       در شناخت الگوهاي گوناگون دين تواند يمداري  دين
ورزي، از جمله در زيارت، چه در سطح توسـعه دانـش جامعـه شناسـي ديـن و پاسـخ        ي دينها سنخ

يي براي ها داللت ارائهشناخت واقعيت اجتماعي دين در ايران و چه هاي بي پاسخِ علمي در  پرسش به
گذاري و حكمراني بهتر در امر ديني، بسيار مفيـد خواهـد بـود. چـرا كـه مـانع از پيچيـدنِ         سياست
هاي اجراييِ همسـان و مشـابه بـراي تنـوع بسـيار زيـاد        ي علمي يا در پيش گرفتنِ سياستها نسخه

 الگوهاي ديني خواهد شد.
  
  

 
هاي  در زمان انتشار اين مقاله، نخستين پيمايش سنخ شناسي زايران حرم رضوي، بر اساس مدل مفهومي و سنخ .1

 شناسايي شده در اين پژوهش كيفي در حال اجرا و استخراج نتايج آن بوده است.
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