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ﭼﻜﻴﺪه
زﻳﺎرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮوز و ﺗﺠﻠﻲ ﻋﻤﻠـﻲ دﻳـﻦورزي در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﻨﺶ در اﻳﺮان در ﮔﺬر از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺪد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻮي ،ﺑﻠﻜـﻪ ﻋﻴﻨـﻲ
)اﺑﺠﻜﺘﻴﻮ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻳﺎرت در اﻳﺮان در ﮔﺬر ﺗﺠﺪد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺶ را از ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻤﮕـﻦ و
ﻣﺘﻮازن ﺑﻪ ﻛﻨﺸﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد ﺳﻨﺦﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻜﺜﺮ در ﺳـﺒﻚ
زﻳﺎرت اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺪد اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻓﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ )ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﻨﺦﻫـﺎ( در ﻛـﻨﺶ زﻳـﺎرت ﺑـﺎ
ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﭘﻲ ﺗﺠﺪد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺮﻓﻲﮔﺮاﻳـﻲ ﻫﺴـﺘﻴﻢ .ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ
ﻧﺴﺒﺖﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺶ زﻳﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﺪد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑـﺮ آن ﻫﻤﭽـﻮن ﻋﺮﻓـﻲ
ﺷﺪن در اﻳﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻧﻮاع ﺳﻨﺦﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻨﺶ زﻳﺎرت در ﺣـﺮم ﻣﻄﻬـﺮ اﻣـﺎم
رﺿﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻛﻨﻴﻢ .ﺻﻮرتﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﺳﻨﺦﻫﺎي زﻳـﺎرﺗﻲ ﺑـﻪ
زﻳﺎرت آﻳﻴﻦﻣﺪار ،دورادور ،زﻧﺎﻧﻪ ،ﻛﻼنﺷﻬﺮي و ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .روﻳﻜﺮد روﺷﻲ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺮدمﻧﮕﺎري اﺳﺖ .دادهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴـﺰ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻤﭽﻮن دلﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺮان ،ﻋﺮﻳﻀﻪﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ ،ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎ ،ﻣﺸـﺎﻫﺪات،
ﺧﻮدﻣﺮدمﻧﮕﺎري و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي :ﺳﻨﺦﻫﺎي زﻳﺎرت ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي زاﺋﺮ ،ﺗﺠﺪد ،ﻋﺮﻓﻲﮔﺮاﻳﻲ.
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زﯾﺎرت ﻣﻘﻮﻟﻪای اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺟﻮد زاﺋﺮ ﻣﻌﻨﺎ و وﺟـﻮد ﺧـﺎرﺟﯿﻨﻤﯽﯾﺎﺑـﺪ .زاﺋـﺮ ،ﮐﻨﺸـﮕﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺰاع زﯾﺎرت را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ آورده و آن را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﻨﺦهـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
از زﯾﺎرت ﻣﯽﺗﻮان در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎه و ﺟﻬـﺎنﺑﯿﻨـﯽ زاﺋـﺮ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﻤـﻮد ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺣـﻮل ﮐـﻨﺶ زﯾـﺎرت در اﯾـﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺠﺪد ﻇﻬﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻮع زﯾﺎرتهـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ
ﮐﻨﺶ زاﺋﺮان ﺣﺮم اﻣـﺎم رﺿـﺎ را از ﭼﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﮐﻨـﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻓـﺮاز و
ﻓﺮودهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزههﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺣﺖ ﮐﻨﺶ ﮐﻨﺸﮕﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در هﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺠﺪد و ﻋﺮﻓـﯽﺷـﺪن
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺗﺄﺛﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﻧﯿﺰ در اﯾـﻦ دوره از ﺗﺤـﻮﻻت
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ
زﯾﺎرت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ اﻣﺮی »هﻤﮕﻦ و ﯾﮏ وﺟﻬـﯽ در ﺟﻬـﺎنزﯾﺴـﺖ اﻧﺴـﺎن ﭘﯿﺸـﺎﻣﺪرن« ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻘﻮﻟـﻪ
»ﻧﺎهﻤﮕﻦ و ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻓﺎﺿـﻠﯽ و اﮐﺒـﺮی،١٣٩۶ ،
ص .(١٩ﻓﻠﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﻬﻢ و
اراﺋﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽهﺎ از آﻧﭽﻪ ﻓﺮاروی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﺷﺪن در
ﭘﯿﺶ روی دﯾﻦورزی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻗﺮار داده اﺳـﺖ و ﺧﻮاهـﺪ داد ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی ﻧﻬﺎدهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
از اﯾﻦرو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و در ﭘﯽ آن ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑـﺎ
ﺳﻨﺦهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺘﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺮﻋﯽﺗـﺮﯾﻦ آداب و آﯾـﯿﻦهـﺎی ﻣﺘﺼـﻮر در
زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .از هﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾـﻪ زاﺋـﺮان و ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن ﺳـﻨﺦهﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﻮﻇﻬﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﺎهﺪی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﻦورزی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﯾـﺮان
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت درﺻﺪد ﻓﻬﻢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه
ﺣﻮل اﯾﻦ ﮐﻨﺶ و دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات هﺴﺘﯿﻢ.
درواﻗﻊ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ،ﺑﺪون وﺟﻮد ﮐﻨﺶ و ﮐﻨﺸﮕﺮ وﺟﻮد ﺧـﺎرﺟﯽ
ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﻌﻨﺎی زﯾﺎرت ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻨﺸﯽ ﻧﺎهﻤﮕﻦ و ﻧـﺎﻣﺘﻮازن
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺷﺎهﺪ آن هﺴﺘﯿﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﺳﻨﺘﯽ را در ﺑﺴـﺘﺮ
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و در

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن هﻤﭽﻮن ﻋﺮﻓﯽ ﺷﺪن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻧـﻮاع ﺳـﻨﺦهﺎی
زﯾﺎرت در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪی آن در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﺳﻨﺦهﺎی زﯾـﺎرﺗﯽ ﺑـﻪ
زﯾﺎرت آﯾﯿﻦﻣﺪار ،دورادور ،زﻧﺎﻧﻪ ،ﮐﻼنﺷﻬﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﺷﺪه از زاﺋﺮان )ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺪرن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ( 1ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﻬﻢ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺳـﻨﺦهـﺎی
زﯾﺎرت را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوری ﺑﻮده؛ اﻣﺎ هﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﻧﺴﺒﺖﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺦهﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ﮐـﻨﺶ زﯾـﺎرت
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.
در ﺳﻨﺦهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه از زاﺋﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪهﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ از زﯾﺎرت ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ .١ :زﯾـﺎرت آﯾـﯿﻦﻣـﺪار؛ .٢
زﯾﺎرت دورادور؛  .٣زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ؛  .۴زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی و  .۵زﯾﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ .ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺎمﮔﺬاری اﯾﻦ
ﺳﻨﺦهﺎ ،ﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ هﻮﯾﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﭘﺪﯾـﺪار ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻃﯽ ﻣﺸﺎهﺪه ﮔﺮوههﺎی زاﺋﺮان )ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺪرن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ( و آﻧﭽﻪ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ از زﯾﺎرت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ ،ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﻤـﻊﺑﻨـﺪی ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻇـﺎهﺮی و
ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زﯾﺎرت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎ ﺑﺮای آن ﺳﻨﺦ زﯾـﺎرت
اﺧﺘﺼﺎص دهﯿﻢ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت را ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻋﺮﻓـﯽﮔﺮاﯾـﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻮ ﯾﺮ ﺧﻮاهﯿﻢ ﮐﺮد .ﻟﺬا در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر هﺮﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻨﺦهﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﮔﺮوههﺎی زاﺋﺮان ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 .٢ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ زﯾﺎرت دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐـﻨﺶ زﯾـﺎرت ﻧﯿـﺰ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﯿﻨﯽ 2ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ذهﻨﯽ ،هﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ذهﻦ زاﺋـﺮان
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .از هﻤﯿﻦ ﺑـﺎب ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ »ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﭘﺮﻣﺎﯾـﻪ« ﮔﯿﺮﺗـﺰ) 3ﮐـﻪ اﯾـﻦ
اﺻﻄﻼح را از ﮔﯿﻠﺒﺮت راﯾﻠـﯽ 4وام ﮔﺮﻓﺘـﻪ( ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﯾـﮏ ﭘﺪﯾـﺪار،
ﮔﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع از زاﺋﺮان و ﺳﻨﺦهﺎﯾﯽ از زﯾﺎرت را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐـﺮدهاﯾـﻢ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺒﻨـﺎی اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 .١اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪی از زﯾﺎرت در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ )ﻧﮏ :ﻓﺎﺿﻠﯽ و اﮐﺒﺮی (١٣٩٧ ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨـﺪی زاﺋـﺮان در
ﺳﻪ ﻃﯿﻒ زاﺋﺮ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺪرن ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ هﻤﺎن ﻣﺒﻨـﺎ دﺳـﺘﻪﺑﻨﺪی دﻗﯿـﻖﺗﺮی از ﻓﻀـﺎی زاﺋـﺮان در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺦهﺎی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺧﺎص ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
2. objective
3. Clifford Geertz
4. Gilbert Ryle
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﺑﺮاﺳﺎس »ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻄﺤﯽ« ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻓﺎﻗـﺪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ،
ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ 2و وﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ 3آن اﺳﺖ ).(Martin, Michael, 1993, p269-286
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ هﺮﯾﮏ از اﺟﺰای اﯾـﻦ ﮐـﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻗﺮاﺋﺖ اذن دﺧﻮل ،زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﻟﻤﺲ ﺿﺮﯾﺢ ،ﻧﺬری دادن ،دﺧﯿﻞ ﺑﺴﺘﻦ و  ،...ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾـﮏ
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ »ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
هﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﺟﺰا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺮای هﺮ ﻻﯾﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از »ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ« از اذن دﺧﻮل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ ﻻﯾـﻪهـﺎی
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﻨﯽ ،اذن دﺧﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺑﺮاز اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ
و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻣﺮ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از ﺑﻌﺪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،هﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺖ اذن دﺧـﻮل( ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮهﻨﮓ اﺣﺘﺮام و ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه در هﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ اﺷﺨﺎص اﺳـﺖ .در ﻓﺮهﻨـﮓ
اﯾﺮاﻧﯽ از دﯾﺮﺑﺎز راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻧﺪای »ﯾﺎ اﻟﻠﻪ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌـﺎدل
َ ُُ
آن را در اﺑﺘﺪای اذن دﺧﻮل اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ» :أادﺧﻞ ﯾﺎ اﻟﻠﻪ« .در ﻻﯾﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻣـﯽﺗـﻮان از
ﺑﻌﺪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اذن دﺧﻮل ﭘﺮداﺧﺖ؛ زاﺋﺮ ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اذن دﺧﻮل ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﯽ آﻣـﺎدﮔﯽ ذهﻨـﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺗﺮﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ »آﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .او
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮوج از دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ورود ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﯽ
دارد ،ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﺖ اذن دﺧﻮل اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در آرای ﮔﯿﺮﺗﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺗﻌﻤـﯿﻢﭘـﺬﯾﺮی ﯾﺎﻓﺘـﻪهـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﺑـﻮدن اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪهـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ او ﺗﻮﺻـﯿﻔﺎت
ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻞﻧﮕﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت
را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ).( Martin, Michael, 1993, p273
ﮔﯿﺮﺗﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ هﺪف ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻬﻢ ﻓﺮهﻨﮓ اﺳـﺖ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻓﺮهﻨـﮓ از ﻧﻈـﺮ او
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺮده ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﮐﺮد .او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﮐﺲ وﺑﺮ 4ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ »آدﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرهﺎﯾﯽ ﺑﻪزﻋﻢ ﺧﻮدش ﻣﻬـﻢ
ﻣﯽﺗﻨﺪ و در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ« .ﺑﻪزﻋﻢ ﮔﯿﺮﺗﺰ اﯾﻦ ﺗﺎرهﺎ ،هﻤﺎن ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﺖ» .ﺗﺤﻠﯿـﻞ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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اﯾﻦ ﺗﺎرهﺎ را در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻓﺮهﻨـﮓ،
درواﻗﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ« ).(Martin, Michael, 1993, p270
از ﻣﻨﻈﺮ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﻓﺮهﻨﮓ از ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎﯾﯽ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺴـﺎنهـﺎ
رﻓﺘﺎرهﺎی ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎ ﺑﺮوز ﻣﯽدهﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮهﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎهﺎی ﻣﺴﺘﺘﺮ در هﺮ رﻓﺘﺎر در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد؛ وﻟﯽ ﺑﺮای هﺮﮐﺪام از اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان اراﺋﻪ ﮐﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾـﮏ ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرهﺎی ﺟﺎری در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﻣﺘﻌﺪد دارد.
ﮔﯿﺮﺗﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗـﺪﯾﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،رﻧﮓ روی آن رﻓﺘﻪ ،در هﻤﻪ ﺟﺎی آن از ﻗﻠﻢاﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻧـﺎهﻤﮕﻮﻧﯽ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﺒﻬﻪﻧﺎک و ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت ﺟﻬﺖدار ﺑﺴﯿﺎر دارد؛ اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧـﺎﻃﻖ ﻧﯿﺴـﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎر از رﻓﺘﺎر ﻧﻀﺞﯾﺎﻓﺘﻪ دارد« ).(Geertz, Clifford, 1973, p10
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان زﯾﺎرت را از ﺳﺎﺣﺖ ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﻣﻌﻨﻮی ﯾـﺎ دﯾﻨـﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ
ﮐﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و آن را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .هﺮﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻧﯿﺎزهﺎی آدﻣﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و در دوره-
هﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻔﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼـﻮن
اﯾﻦ اﻣﺮ را در روی آوردن اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻮاﻣﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑـﻪ ﺟﻨـﺒﺶهـﺎ و ﺟﺮﯾـﺎنهـﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ و
ﻣﻌﻨﻮی و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺒﻮه ﺗﻮدههﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﺎدهروی ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﯽﺗـﻮان ﻣﺸـﺎهﺪه
ﮐﺮد .ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ زﯾﺎرت( دارای ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ :ﻧﺨﺴـﺖ اﯾﻨﮑـﻪ ،ﻣﺘﻀـﻤﻦ
آﮔﺎهﯽ ﺷﺨﺺ از اﻣﺮ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ؛ دوم آﻧﮑﻪ ،ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺧﻮدش آﮔﺎهﯽ دارد
و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ،او اﺣﺴﺎﺳﯽ از ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﺠﺮﺑﮥ زﯾﺎرت ﻧﯿﺰ آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا در ﻣﻘﺎم ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل و آﮔﺎهﯽ ﺑﻪ اﻣـﺎم ﺑـﻪﻋﻨﻮان واﺳـﻄﮥ ﺧـﺪا
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زاﺋﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را وﺻﻒ ﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ،ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷـﻮد.
زﯾﺎرت ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻞ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺪس )ﻧﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﺘﻌﺎل( اﺳﺖ ﮐـﻪ زاﺋـﺮ در آن ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻤﺸﺪهاش ﻣﯽﮔﺮدد و زﯾﺎرت ،او را ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑـﮥ زﯾـﺎرت ﺑـﻪوﯾﮋه در ﺷـﺮاﯾﻂ
دﺷﻮار و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ارﻣﻐﺎﻧﯽ از آراﻣﺶ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮای زاﺋﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻌﻨﻮی و دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای هﺮ ﻓﺮد ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد هﻢ دارد؛ ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯽﮔﺎههﺎی ﻣﻠﻤﻮس راﺑﻄـﮥ ﺑﺸـﺮ ﺑـﺎ اﻣـﺮ
ﻣﻘﺪس اﺳﺖ.
هﺪف ﻏﺎﯾﯽ در زﯾﺎرت ،اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ردوﻟﻒ اﺗﻮ 1ﻣﺘﺄﻟـﻪ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،اﻣـﺮ
1. Rudolf Otto
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﻗﺪﺳﯽ در درون ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺸـﻮع و ﺧﻀـﻮع
ﺧﺎﻟﺼــﺎﻧﻪ ﯾــﺎ ﺑــﻪ زﺑــﺎن اﺗــﻮ »ه ـﺮاس ﻣﯿﻨــﻮی« واﻣــﯽدارد )ﻧــﮏ :اﻣــﺮ ﻗﺪﺳــﯽ ،ص ۴۶و  .(۶٣اﯾــﻦ
اﺣﺴﺎسهﺎی ﻣﯿﻨﻮی ،از اﺣﺴـﺎسهﺎی ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻧﻤﯽآﯾﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ از اﻣـﺮی ﻣﯿﻨـﻮی ﻧﺸـﺌﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از اﯾﻦرو ،ﻣﻌﺮﻓﺖﺑﺨﺶاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺗﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮﻋﻘﻼﻧﯽ اﻣﺮ ﻣﯿﻨﻮی در ﮐـﺎﻧﻮن اﯾـﺪه اﻣـﺮ
ﻗﺪﺳﯽ ﻗﺮار دارد و ﮔﻮهﺮ هﻤﻪ ادﯾﺎن اﺳﺖ )اﻟﯿﺎده ،ﻣﯿﺮﭼﺎ ،١٣٧۵ ،ص.(١١
ﻣﺎرت ﻧﯿﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ رﻓﺘﺎر ﻣﺬهﺒﯽ را اﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻧـﺎم آن
ِ
1
را »ﻣﺎﻧﺎ« ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ )هﻤﯿﻠﺘﻮن ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ دﯾـﻦ ،١٣٩٠ ،ص (٨۴اﻣـﺎ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﻓـﺬﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻗﺪﺳﯿﺖ −ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻮهﺮ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ّ
ﺗﺤﻮلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ هﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪهﺎی دﯾﻨـﯽ −را ﻣﯿﺮﭼـﺎ اﻟﯿـﺎده
ً
اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ )هﻤﺎن ،ص .(٨٩اﻟﯿﺎده اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ را ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﺣﺖ ﮐـﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔـﺎوت از
واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻮﺟـﺐ ادراک و ﺗﻔﮑﯿـﮏ اﻣـﺮ ﻗﺪﺳـﯽ از اﻣـﺮ
ﻏﯿﺮﻗﺪﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد )هﻤﺎن ،ص .(٣٠وی در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻣﻘﺪس) 2،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﻗﺪﺳـﯽ و
اﻣﻮر ﻏﯿﺮﻗﺪﺳﯽ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد( ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ را ﮐﻪ اﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎدهﺎ و ﺷﻌﺎﯾﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮهﻨﮓهﺎ ،اﻋﻢ از اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ادﯾﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش داد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑـﻮد
اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﮑﺎنهﺎی ﻣﻘﺪس هﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻟﯿﺎده »اﯾﻦ ﺣﺲ و ﻣﻌﻨﺎی
ً
ﻗﺪﺳﯽ ﺑﻮدن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ،ﺳﻨﮓهﺎ ،ﮐﻮههﺎ و اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺪرت اﺳـﺮارآﻣﯿﺰ
در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪ دارد ،ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد« )هﻤﺎن ،ص .(٩٠ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ دﯾـﻦ هـﻢ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ »از ﺧـﻼل اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻤﺎدهﺎ ﻣﯽزﻧﺪ« )هﻤﺎن ،ص.(١٨۵
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎن دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺮش وﯾﮋهای ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ دارﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ اﻣـﺮ ﻗﺪﺳـﯽ »ﻣﻮﺟـﻮدی
ً
ﻣﺎﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از او ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮهﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﻣﻄﻠﻘﺎ
دﯾﮕﺮ«» ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﯾﮕﺮ«» ،واﻗﻌﯿﺖ ﻏﺎﯾﯽ و واﭘﺴﯿﻦ«» ،اﻣﺮ ﻣﻄﻠـﻖ« ﯾـﺎ »ﻣﻮﺟـﻮدی ﻓﺮاﺗـﺮ از زﻣـﺎن و
ﺗﺎرﯾﺦ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﮐﻠﯿﻢ ﮐﯿﺖ ،١٣٩٠ 3،ص .(١٩٣ﭘﺲ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﺮﺧﻼف هﻮﯾﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽاش،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽﺷﺪن و ﻓﻬﻢ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ را ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﮏ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷـﻮد ﯾـﺎ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬهﺒﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﻠﻮر و ﺑﺮوز آن ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .درواﻗﻊ اﯾﻦ هﻤﺎن ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻣﺮ
ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﻔﮑﺎک از اﺻـﻞ ،ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗـﻮان ﺑـﺎززاﯾﯽ ﺧـﻮد را در ﯾـﮏ ﺑﺎﻓـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
1. Molkom Hamilton
”2. “The Sacred and the Profane
3. Klim Keith

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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اﻣﺮ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻧﻤﺎدهﺎی ﻗﺪﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﻨﺎﺳﮏ و آﯾﯿﻦهـﺎی ﻋﺒـﺎدی هـﻢ ﻣﺘﺠﻠـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ،اﻣﺮ ﻣﻘﺪس دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﻧﺘﺰاع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻋﯿﻨﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﻮاﺟﻪ هﺴﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار هﻢ وﺟﻪ ﻓﺮدی دارد و هﻢ وﺟﻪ ﺟﻤﻌﯽ .در ﺟﻨﺒـﮥ
ﻓﺮدی ،ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای
ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻣﻘـﺪس و ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ او از ﻣﻨﻈـﺮ ﻓـﺮدی ﺑـﺎ اﻣـﺮ ﻗﺪﺳـﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ اﻣﺎ در وﺟﻪ ﺟﻤﻌﯽ آن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪاری ﻣﻘـﺪس ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ
ﯾﮏ ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ رو ﺑﻪ رو هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد هﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﺑﺨﺸـﯽ از ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﺑﺰرگﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪهﺎ ﺑﺎ دو وﺟﻪ
ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ زﯾﺎرت اﺳﺖ .زاﺋﺮ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زﯾﺎرت ،اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ را ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهای ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دارد؛ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ او در ﺟﻤﻊ زاﺋﺮان ﻧﻮﻋﯽ هﻮﯾﺖ
ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎهﺎی ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺪﺳﯽ در ﯾـﮏ ﻧﻤـﻮد ﻋﯿﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺠﻠـﯽ
درﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﯿﻨﯿﺖ دارای ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ .١ :در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل
ﮔﻞهﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﺿﺮﯾﺢ اﻣـﺎم رﺿـﺎ ﻗـﺮار دارد هﻔﺘـﻪای ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﺟﻤـﻊآوری و در ﮐﺎرﮔـﺎههـﺎی
ﻣﺨﺼﻮص آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﺧﺸﮏ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺒـﺮک در اﺧﺘﯿـﺎر زاﺋـﺮان ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺒﺮک ﺑﻮدن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﮔﻞ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ؛  .٢ﻗﺪرت ﺧﻮد را از ﮐـﺎﻧﻮن ﻗﺪﺳـﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎ و ﺷﻔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻓـﻮﻻد ﯾـﺎ ﺿـﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬـﺮ اﻣـﺎم
رﺿﺎ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﻔﻮ ﯾﻀﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم دﻻﻟﺖ دارد؛  .٣ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻓﺮاﻃﺒﯿﻌـﯽ دارد؛ هـﯿﭻ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ رﺿﻮی را ﺑﺎ دﻻﯾـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ ﺗﻮﺟﯿـﻪ ﮐﻨـﺪ؛ .۴
ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ آﯾﯿﻨﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻘﺎرهزﻧﯽ ،ﻣﻮﻟـﻮدی ﺧـﻮاﻧﯽ،
ﻻﻟﻪﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آﯾﯿﻦهﺎی درون ﺣﺮم از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ؛  .۵ﯾﮑﯽ از ﻃـﺮق ﺗﺠﻠـﯽ آن
ﻧﻤﺎدهﺎ و ﺳﻤﺒﻞهﺎﺳﺖ؛ ﻧﺬری دادن و ﺑﺮﮔﺰاری دﺳﺘﻪ ﻋﺰاداری ﻧﻤﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ اﺳـﺖ؛  .۶در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ دﯾﻨﯽ ﻓﺮد ارﺗﺒﺎط دارد .زاﺋﺮان از هﻤﻪ اﺟﺰای ﺣﺮم و اوﻗـﺎت زﯾـﺎرت ﺧـﻮد ﺗﺠﺮﺑـﻪای
دﯾﻨﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻧﮏ :ﺟﻌﻔﺮی ،١٣٨٧ ،ص.(۶١
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ و ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺷﯽء ﻣﻘﺪس اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺑﺰاری ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ .او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ اﻣـﺮ
ﻗﺪﺳﯽ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درواﻗﻊ زﯾﺎرت را وﺳﯿﻠﻪ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ هﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ.
از ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﯾﮏ ﮔﺮوه اﻣﺎﮐﻨﯽ هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

رﯾﺸﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪات دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎتاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و وادی ﻃـﻮی.
از اﻣﯿﺮاﻟﻤــﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻘــﻞ اﺳــﺖ ﮐــﻪ »ﭼﻬــﺎر ﻗﺼــﺮ از ﻗﺼــﺮهﺎی ﺑﻬﺸــﺖ در اﯾــﻦ دﻧﯿــﺎ ﻗ ـﺮار دارد؛
ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ،ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس و ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ« )ﻗﻤﯽ١۴٠٢ ،ق ،ج ،٧ص.(٢۴۴
ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﻬﻮر ادﯾﺎن اﺑﺮاهﯿﻤﯽ از آن ﻣﮑﺎن ،وﺟﻮد ﻗﺒﻮر ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬـﯽ در آن ،رﺳـﺎﻟﺖ
ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ در آﻧﺠـﺎ و ﻧﯿـﺰ آﻏـﺎز ﻣﻌـﺮاج ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ از آن ﻣﮑـﺎن ﺷـﺮﯾﻒ در ﻧـﺰد ﯾﻬﻮدﯾـﺎن،
ُ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻗﺪاﺳﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ» .ﻃﻮی« ﻧﺎم ﺟﻠﮕﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ در داﻣﻨـﮥ
ﮐﻮه ﻃﻮر در ﺻﺤﺮای ﺳﯿﻨﺎ ﻗﺮار داد» .اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﭘﺎیﭘﻮش ﺧﻮ ﯾﺶ ﺑﯿﺮون آور ﮐﻪ ﺗﻮ در وادی
ﻣﻘﺪس ﻃﻮی هﺴﺘﯽ« )ﻃﻪ) (١٢ ،اﺳﻼﻣﯽ ،١٣٩٣ ،ص ٣۵و .(۴٨
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ،اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎ و اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻋﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﯾﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻓﺮهﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎﮐﻦ هﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ّ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ذهﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺗﻘﺪس ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎنهﺎ ،ﺳـﻨﮓهـﺎ و
درﺧﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای آﻧﻬﺎ را ﺑـﻪ اوﻟﯿـﺎی دﯾـﻦ ،ﺣـﻮادث اﻓﺴـﺎﻧﻪای و اﺳـﺎﻃﯿﺮ ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺬر و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮآورده ﺷﻮد.
از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس دﯾﻦ هﻤﭽﻮن ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ هﺮزﻓﻠﺪ 1رﯾﺸﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ را در راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎدهﺎ و
اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﯿـﻞ دورﮐـﯿﻢ ،2ﺑﺎورهـﺎ و ﻣﻔـﺎهﯿﻢ دﯾﻨـﯽ را ﻣﺤﺼـﻮل ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻋﻘﻼﻧﯽ .وی در ﮐﺘﺎب ﺻﻮر اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﯿﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ دﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ
ً
ﭘﺎﯾﮥ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪس و ﻧﺎﻣﻘﺪس ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺪﯾﺪهای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎدهﺎی
ﺗﻮﺗﻤﯽ ﺑﻪﻃﻮر رﻣﺰی ﻧﻤﺎدهﺎی ﭘﺎیﺑﻨﺪیهﺎی ﮔﺮوهﯽ را ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﻧﺠـﺎم ﻣﺮاﺳـﻢ و ﺷـﻌﺎﺋﺮ،
ﺗﺠﻠﯽﮔﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و آن را ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ دورﮐﯿﻢ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺸـﺘﺮﮐﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺑﻄﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﻨﯽ ﻗﺮار دارد.
در دهﮥ  ١٩٧٠ﮐﻠﯿﻔﻮرد ﮔﯿﺮﺗﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﯾﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻓﺮهﻨﮕـﯽ« ﺑـﺮ
دﯾﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻟﻤﺒﮏ 3ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪۀ ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾـﻦ 4،ﮔﯿﺮﺗـﺰ را
ﻣﻔﺴﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی و اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از وﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ دﯾﻦ را در ﯾـﮏ ﻗﻠﻤـﺮوی
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺮﺗﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻔﺼﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑـﻮﻣﯽهـﺎ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎس ،ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه اﺳﺖ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﮔﻠـﺪﻧﺮ 5ﯾـﺎدآور ﻣﯽﺷـﻮد
1. Michael Herzfeld
2. Émile Durkheim
3. Michael Lambek
4. Anthropology of Religion
5. David Goldner

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ از روﯾﮑﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ از ﺑﯿﺮون و در ﭘﺮﺗﻮی اﺻﻮل ﮐﻠـﯽﺗـﺮ ﺑـﻪ
روﯾﮑﺮد دروﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻓﺮهﻨﮓهﺎ از درون ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﯾﮋﮔﯽهﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی ﺧﺎص آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از رو ﯾﮑﺮدهﺎی ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ رو ﯾﮑﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﺗﺰ اﺛﺮ ﻃـﻼل اﺳـﺪ 1اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را در
ﻧﻮﺷﺘﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓـﺖ .او در اﻧﺘﻘـﺎد ﮐﻮﺑﻨـﺪه از
ﺗﻌﺮﯾﻒهﺎی ذاتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از دﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﮐﻪ اراﺋﮥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل از دﯾﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎی دﯾﻦ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑـﺎ هـﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺧـﺎص
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪهﺎی ﺗﻮدرﺗﻮ و ﭘﺮاﮐﻨـﺪه اﺳـﺖ .او ﻣـﯽﮔﻮ ﯾـﺪ
اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﯾﻦ واﺟﺪ ﺟﻮهﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮده و از ﺣﯿﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ )ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی( از ﺣـﻮزۀ
2
ﻗﺪرت ﻣﺠﺰاﺳﺖ ﯾﮏ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺮب ﻣﺪرن و ﻣﻮﻟﻮد ﺗﺎرﯾﺦ اﺻـﻼﺣﺎت اﺳـﺖ .ﻟﻤﺒـﮏ
ﻣـﯽﮔﻮ ﯾـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ﻧﺸـﺎﻧﻪای از دور ﺷـﺪن از اﻧﺴـﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻧﻤـﺎدﯾﻦ و ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﻮی
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرت ،ﻧﻈﻢ و ﺷﯿﻮه ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻣﺘﻌﻠﻘـﺎت
دﯾﻨﯽ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دارد و ﻧﯿـﺰ ﺑﺎزﺗـﺎﺑﯽ اﺳـﺖ از ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺑﺎﻓﺘـﺎری ﮐـﺮدن داﻧـﺶ ﻗـﻮمﻧﮕـﺎری،
ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﯿﻂهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎری ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ :دی ﻣـﻮر،
ﺟﺮج.(١٣٨٩ 3،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﺳﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ را اراﺋﻪ ﺧـﻮاهﻢ داد:
 .١زﯾﺎرت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻨﺶ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ در درون زاﺋﺮ ُرخ ﻣﯽدهﺪ و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﻻت رواﻧـﯽ ،دروﻧـﯽ و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اوﺳﺖ؛  .٢زﯾﺎرت در ﻣﻘﺎم ﮐﻨﺸﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﮐﺎرﮐﺮدهـﺎی درون ﮔﺮوهـﯽ و ﻣﯿـﺎن
ﮔﺮوهﯽ آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن اﺳـﺖ؛  .٣زﯾـﺎرت ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ ﮐﻨﺸـﯽ ﺑﯿﻨـﺎﺑﯿﻨﯽ در
ﻓﻀﺎی ﻓﺮدی−اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻋﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،هﻮﯾﺖ و ﻧﯿﺎزهﺎی ﺷﺨﺼـﯽ ﺧـﻮد
از زﯾﺎرت را ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٣روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

روﯾﮑﺮد روﺷﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎههﺎی ﻣﺮدمﻧﮕﺎری اﺳـﺖ .دادههـﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن هﻤﭽﻮن دلﻧﻮﺷﺘﻪهﺎی زاﺋﺮان ،ﻋﺮﯾﻀـﻪهـﺎ و ﺳـﻔﺮﻧﺎﻣﻪهـﺎ ،ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪهﺎ،
ﺧﻮدﻣﺮدمﻧﮕﺎری و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص روش اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از ﻣﺸـﺎهﺪه و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
1. Talal Asad
2. Michael Lembeck
3. George Edward Moore
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺮدمﻧﮕﺎری ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮدم ﻧﮕﺎری
ﻣﺪ ﻧﻈﺮاﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ دو ﻣﺘﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺣﯿﺚ روش اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗـﮏﺗـﮏ زاﺋـﺮان را ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﺠـﺰا ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ارزش واﻗﻌﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﻠﯽ ذهﻨﯽ زاﺋﺮان
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ روﯾﻪ 1ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد از اوﻟﻮﯾﺖهﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﮑﺎر ﻓﺮدﯾﺖ و ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮدﯾﺖ و ارزشهﺎی ﻓﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آﻧﭽﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از زاﺋﺮان ﻓﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻓﺮدﯾﺖ ﺣﺎﻟـﺖ و ﻣـﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺶ از روﯾﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ در زاﺋﺮان ﻣﺪرن ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ زاﺋـﺮان
ﯾﻌﻨﯽ زاﺋﺮ ﺳﻨﺘﯽ و زاﺋﺮ ﮔﺮدﺷﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﯿـﺎن
ﻃﯿﻒهﺎی زاﺋﺮان دارد .ﻣﺎ در روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺷـﮑﻞ زﻧـﺪﮔﯽ زاﺋـﺮان 2ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺷﻮ ﯾﻢ و اﯾﻦ ﻓﺮم و ﺷﮑﻞ از زﻧﺪﮔﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﻬـﻢ ﮐﻨـﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﺑـﻪ ﺳﻨﺦﺷﻨﺎﺳـﯽ از
زاﺋﺮان ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد روﺷﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺳﺖ .روﯾﮑـﺮدی ﮐـﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽزداﯾﯽ 3دادههﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺠﺰﯾﻪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﯿﺎن دادههﺎ
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاردی را ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوهﺶ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﯿﻢ.
 .١زﯾﺎرت آﯾﯿﻦﻣﺪار )ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ(
در اﯾﺎم ﺧﺎص و ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺰاداریهﺎی ﻣﺤـﺮم و ﺻـﻔﺮ ،اﻋﯿـﺎد ﻏـﺪﯾﺮ ،ﻣﺒﻌـﺚ ،ﻗﺮﺑـﺎن،
ﻧﻮروز ،ﻣﯿﻼد ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن و ﺷﺐهﺎی ﻗﺪر ،ﮔﺮوهﯽ از زاﺋﺮان را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧـﺎص
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﺮم رﺿﻮی ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾـﺎرت را آﯾـﯿﻦﻣـﺪار 4ﻧﺎﻣﯿـﺪهام ﺗـﺎ ﻧﺸـﺎندهﻨـﺪه
5
ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ زﯾﺎرت ﺑﺎﺷـﺪ .دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع زﯾـﺎرت را آﯾﯿﻨـﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺎرت آﯾﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷـﻮد و ﻧﻔـﺲ زﯾـﺎرت ﺑـﺎ اﯾـﺎم
ﻏﯿﺮﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ زاﺋﺮان ﺑﺮای زﯾﺎرت در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ ﺧﺎص هﻢ دارﻧﺪ.
ﻃﯿﻒ اول زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم را ﺑﺮای زﯾﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت
اﻧﻔﺮادی ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻬﺪ
1. Cognition in Practice
2. Mode of Life
3. Defamilization
4. Event Pilgrimage
5. Ritual

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﻣﯽآﯾﻨﺪ .زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰاداری ،اﺋﻤﻪ هـﻢ ﻋﺰادارﻧـﺪ و ﺑـﺮای اﺑـﺮاز هﻤـﺪردی و
ارادت و ﺗﺴﻼی دل ﻣﺒﺎرک آﻧﻬﺎ زﯾﺎرت در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺛﻮاﺑﯽ دو ﭼﻨﺪان دارد .در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﯾـﮏ
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﺰاداریهﺎی آﺧﺮ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ را ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑـﻮد اﯾـﻦ ﭼﻨـﯿﻦ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﺑﯿﺴﺖ و هﺸﺘﻢ ﻣﺎه و آﺧﺮ ﺻﻔﺮ اﯾﺎم ﻏﻢﺑﺎری ﺑﺮای ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ اﯾﺎم هﻢ دو اﻣﺎم
ﻋﺰﯾﺰ را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ و هﻢ ﻣﺼﺎدف ﺑـﺎ رﺣﻠـﺖ رﺳـﻮل اﮐـﺮم اﺳـﺖ .ﺣﻀـﻮر در ﺣـﺮم اﻣـﺎم
رﺿﺎ در اﯾﻦ اﯾﺎم هﻢ ﻧﺸﺎندهﻨﺪه ارادت ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ و هـﻢ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ
در اﯾﻦ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺰاداران ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺰت و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد« )ﺻﺤﻦ اﻧﻘﻼب،
ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻐﺮب ﺳﺎﻋﺖ ۵ﻋﺼﺮ(.
اﻣﺎ زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎی ﻋﺰاداری را ﺑﺮای زﯾﺎرت اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .زاﺋﺮان ﭘﯿﺎده »ﻋﺸﺎق
اﻟﺮﺿﺎ ،«هﺮ ﺳﺎل در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺣـﺎج ﺣﺴـﻦ،
ﺳﺮﮔﺮوه اﯾﻦ زاﺋﺮان دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد:
»ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﮔﺮ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻃﻮل ﺳﺎل از ﻋﻨﺎﯾـﺖ آن
ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺮژی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽدهﺪ«.
اﻣﺎ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از زاﺋﺮان هﻢ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ در هﻤﯿﻦ اﯾﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﺿـﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻄﯿﻼت در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﻪ زﯾـﺎرت ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ .دﻟﯿـﻞ
ﺑﺎرز ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ در زﯾﺎرت آﯾﯿﻦﻣﺪار ،ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ از ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﯿﻼقهﺎی اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﭘﺎرکهﺎ و ﺷﻬﺮﺑﺎزی ،ﭘﺎرک آﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﺎم ﻋﺰاداری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻋﺪه را در ﻣﺮاﺳﻢ آﯾﯿﻨﯽ داﺧﻞ و
اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪهﺎی ﻋﺰاداری ،اﯾﺴﺘﮕﺎههﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮی ﻣﺤﺴـﻮس ﻣﺸـﺎهﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸـﺨﯿﺺ داد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از زاﺋـﺮان ﺳـﻨﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوه زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .زاﺋﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻇﺎهﺮی اﻣﺮوزی و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺷـﻬﺮی
دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ زاﺋﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺣﻀﻮر در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ وﻃـﻦ او ﻧﯿﺴـﺖ ،ﻣـﺪل ﻣـﻮ ،ﻟﺒـﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن ،راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ اﻃﻮار ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
زﯾﺎرت آﯾﯿﻦ ﻣﺪار ﻃﯽ ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در دهﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه ﺻـﻔﺮ
ﺷﺎهﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ زاﺋﺮان در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس هﺴﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ زﯾﺎرت ﮐﻪ در هﻤـﯿﻦ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎرز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﻪهﺎی ﻋﺰاداری از ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﻪ هﻤﺮاه هﻤﻪ ادوات ﻋﺰاداری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

از ﺳﺒﮏ ﻋﺰاداری ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﯾﺎ درون ﺧﻮد ﺣﺮم ﺑﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک هﻤﻪ دﺳﺘﻪهﺎ در آﯾﯿﻦهﺎی ﻋﺰاداری ﺷﯿﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر دو ﺳﺘﻮن ﻋﺰادار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ
ً
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﻣﺘﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺎهﻨﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺰاداران ﺑﺎ رﯾﺘﻢ ﯾﮏ ﻣﺪاح ﺑـﺮ
ﺳﯿﻨﻪهﺎی ﺧﻮد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ هﯿﺌﺖ ﻋﺰاداری اردﺑﯿﻠﯽهﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﭼﻮﺑﺪﺳﺖهـﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨـﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻪ روز ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد اﯾﺴﺘﮕﺎههﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮای زاﺋﺮان ﭘﯿـﺎده ﯾـﺎ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺑﺮای ﻋﻤﻮم زاﺋﺮان در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷـﻮد رﺷـﺪ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎدی داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎههﺎ ﺧﻮردﻧﯽ وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽهﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان ﺗﻮزﯾﻊ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و در ﻣﺤـﺪوده
ً
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺗﻘﺮﺑﯿﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ هﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﺑﺮﺧﯽ زاﺋﺮان اﯾﻦ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ »در
اﯾﻦ اﯾﺎم اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎﯾﯽ هﻢ ﺑـﺮای ﺧـﻮاب
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد« .در ﺳﺎلهﺎی ﻗﺒﻞ ﺧﺪﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ زاﺋﺮان در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ وﺳﯿﻊ ﯾـﺎ ﮐﻤﺘـﺮ ﯾـﺎ در اﯾـﻦ
ﺣﺪ ﻣﺘﺪاول ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪههﺎی ﺟﺪﯾﺪاﻟﻈﻬﻮر اراﺋﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاب راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زاﺋﺮان اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ زاﺋﺮان در اﯾﺎم دهﻪ آﺧﺮ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺸﻬﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ ﺧﻮد را ﻣﯿﺰﺑﺎن زاﺋﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽهﺎی ﻋﺮاﻗﯽهﺎ از زاﺋﺮان در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار ﺑـﺮ
اﯾﻦ روﻧﺪداﻧﺴﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺎرت ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿـﺰ ﺷـﺪه و اﻟﺒﺘـﻪ ﻧﻘـﺶ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی هﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ .آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ وﯾﮋه در ﺻﺤﻦهﺎ و رواقهﺎی ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﺟﺎذﺑﻪای ﺧﺎص ﺑﺮای
زاﺋﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮدههﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،درواﻗﻊ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ واﺣـﺪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن را ﺑﻪ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮدههﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .٢زﯾﺎرت دورادور )ﻧﺎﺋﺐاﻟﺰﯾﺎره؛ ﺑﺼﺮی؛ ﻣﺠﺎزی(
زﯾﺎرت دورادور ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع زﯾﺎرت از راه دور 1اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺳـﻼم دادن از راه دور ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ؛ دوم زﯾﺎرت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی زاﺋﺮ زﯾﺎرت را ﺑـﻪ
ﺟﺎ ﻣﯽآورد؛ ﺳﻮم زﯾﺎرت ﺑﺼﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺨـﺶ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﯾـﺎ
1. distance pilgrimage

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ را دﯾﺪه و آن را زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻬﺎرم زﯾﺎرت ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎههﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦهﺎی ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاه ،زاﺋﺮ زﯾﺎرت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﺪ.
زﯾﺎرت دورادور از ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ زﯾـﺎرت ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ آن ﺑـﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،از راه دور ،رو ﺑﻪ ﺟﺎﻧـﺐ ﺣـﺮم آن اﻣـﺎم
ﻣﯽﮐﺮد و درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ زﯾﺎرت را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﻼل ﺑﺤﺚهـﺎ
درﺑﺎره زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎ در زﯾﺎرتهﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑـﺮای اﻣـﺎم زﻣـﺎن ﻣﺸـﺎهﺪه
ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﻏﺎﯾﺐ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،زﯾـﺎرت اﯾﺸـﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
دورادور و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﯾـﺎ
ﻧﻤﺎزهﺎی ﯾﻮﻣﯿﻪ ﯾﮏ ﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق )ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس( و ﯾﮏ ﺳـﻼم ﺑـﻪ اﻣـﺎم
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮﺑﻼ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و ﯾﮏ ﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺪهﻨﺪ.
ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮ زﯾﺎرت دورادور ،زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن هﻢ از ﮔﺬﺷﺘﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻧﻮع زﯾﺎرت ،زاﺋﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ
از ﻃﺮف او ﯾﮏ زﯾﺎرت ﺑﻪ ﺟﺎ آورد .در دوران ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺣـﺪی ﻣﻬـﻢ و
واﺟﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ هﻢ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ )ﺷـﯿﺦ ﻣﻔﯿـﺪ١۴١٠ ،ق ،ص .(١۴٩٣اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ زﯾـﺎرت ﺑـﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ
ﺗﻌﺎرفهﺎی ﻣﺘﺪاول »ﻧﺎﯾﺐاﻟﺰﯾﺎره هﺴﺘﻢ« ﺗﻔﺎوت دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﻧﻮع ﺳﻨﺘﯽ آن راﺑﻄﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺎرت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ دﺳـﺘﻤﺰدی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﻮرد زﯾﺎرت ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده هﻢ زﯾﺎرت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﺎن ﺷﺪن زﯾﺎرت ،اﻣﺮوزه زﯾﺎرت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﻧﺪک از ﺳﻮی زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺠـﺎم
ً
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل هﻨﻮز هﻢ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد
ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻞ هﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎرت اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑـﺖ از ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺳـﻔﺮ
ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪهﺎ ﯾﮑﯽ از زاﺋﺮان ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﻪ ﺑـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ ﮔﻔـﺖ:
»ﻣﻦ هﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻬﻤﯽ دارم ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﻬﺪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺮای زﯾـﺎرت
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روا ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎورهﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
دارد ﮐﻪ زﯾﺎرت ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺑﺎز هـﻢ ﺑـﺮای اﯾـﻦ زاﺋـﺮان هﻤـﺎن ارزش
واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ را دارد .در ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ،زﯾﺎرت ﺑﺼﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ﺑﺴﯿﺎری
را دﯾﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺠﺎده ﺧﻮد آﻣﺎده ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺨـﺶ ﺷـﺪن ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﯾـﺎ اذان ﺣـﺮم اﻣـﺎم
رﺿﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮏآﻟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻼم ﻣﯽدهﻨـﺪ و آرزوی زﯾـﺎرت
دوﺑﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

زاﺋﺮان ﻣﺪرن را هﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زاﺋﺮ ﻣﺪرن در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﺤﻈـﺎﺗﯽ
ﺧﻠﻮت و ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮای ﻓﺮدﯾﺖ ﻏﺮق در ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﮔـﺎهﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎههـﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ زﯾـﺎرت
ﻣﺠﺎزی اﺋﻤﻪ هﻢ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﻮرهﺎی ﻣﺠﺎزی آﻓﻼﯾﻦ ﯾﺎ آﻧﻼﯾـﻦ ﮐـﺮﺑﻼ ،ﻧﺠـﻒ و ﻣﺸـﻬﺪ در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪههﺎی زﯾﺎدی دارد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﮑﻪهﺎی ﻣﺎهﻮارهای هـﻢ ﯾـﮏ دورﺑـﯿﻦ
ً
ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺒﺪ ﺣـﺮم اﻣـﺎم ﺣﺴـﯿﻦ و ﺣﻀـﺮت اﺑﺎاﻟﻔﻀـﻞ
دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ زاﺋﺮان ﻣﺪرن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از راه دور آن را
اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻬﻢ زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ از زﯾﺎرت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺎرت از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﻼم دادن ﺑـﺎ ﺗﻠﻔـﻦ هﻤـﺮاه
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺠﺎزی ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ذاﺋﻘـﻪ اﯾـﻦ زاﺋـﺮان ﺟـﻮر در ﻧﻤـﯽآﯾـﺪ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی واﻗﻌﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ.
در زﯾﺎرت دورادور ﻣﯽﺗﻮان هﻤﺮاهـﯽ ﺳـﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ را ﻣﺸـﺎهﺪه ﮐـﺮد .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در اﯾـﻦ
زﯾﺎرت ،اﺑﺰار ﻣﺪرن ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻬﻢ ﺳﻨﺘﯽ زاﺋﺮ هﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻣـﺪرن
هﻤﭽﻮن ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاه ،رﺳﺎﻧﻪهﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ و ﻣﺎهﻮاره ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦهـﺎی زﯾـﺎرت و ﺑﺴـﯿﺎر
اﺑﺰارهﺎی دﯾﮕﺮ ،زﯾﺎرت از راه دور اﻣﺮوزه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٣زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﯿﻦهﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺸـﺮ دارﻧـﺪ ،اﻣـﺎ در ﺳـﻨﺖ و
ﻓﺮهﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﺮ اﺑﻌﺎد زﻧﺎﻧﻪ زﯾـﺎرت ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺸـﺨﺺ هﯿﭻﮔـﺎه ﻣﻄـﺮح ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از زﯾﺎرت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮزهﺎ و ﺗﺎﺑﻮهﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم زﯾﺎرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮد.
زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ 1زﯾﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮان زن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽهﺎ ،ﻧﯿﺎزهﺎ و روشهﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣـﯽدهﻨـﺪ.
ﻗﺼﺪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ زاﺋﺮان ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽهﺎی زﯾﺎرت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﺑﺮدن از »زﯾﺎرت
زﻧﺎﻧﻪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻨﺦهﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر زﯾﺎرت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺘـﺄﺛﺮ از ﻓﻀـﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺴـﻢ و
ﺣﺘﯽ ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ .زﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣـﺮوز ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘـﺮ اﻣﮑـﺎن ﺳـﻔﺮ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻔﺮهﺎی اﻧﻔﺮادی زﻧﺎن ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﺮدان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن را ﻣﯽﺗﻮان
در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﺮﻓﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻠﻪ زﯾﺎد زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﻪ زﯾﺎرت رﻓﺘﻦ زﻧﺎن در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت هﻢ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز هﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ هﻤﺴﺮی و ﻣﺎدری ﻣﯽﮔﺬﺷـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ
اﺳﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺷـﯿﺮازی ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺞ و ﻋﺘﺒـﺎت
داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﻧﮏ :ﺗﺮاﺑﯽ(١٣٩٧ ،؛ ﯾﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ هﻤﺴﺮ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠـﮏ ﺑـﻪ ﻣﮑـﻪ و ﻋﺘﺒـﺎت )ﻧـﮏ :ﻧـﺎﻇﻤﯽ،
 (١٣٩٨ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ اﻓﺮاد و ﻋﺪم ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن ﺑـﺮای ﺗﻤـﺎﻣﯽ
زﻧﺎن از ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ هﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودی
ً
از زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن زﯾﺎرت ﮐﺮدن را داﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ هﯿﭻ اﻣﯿـﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ راههﺎ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی زﻧـﺎن از ﺟﻬـﺖ
ﻋﻔﺖ ،ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺗﻮان ﺟﺴﻤﯽ ،هﻤﯿﺸﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣﺪه
ً
اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ،زﻧﺎن در دوران ﻋﺎدت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺮاهﺘـﺎ از
زﯾﺎرت ﻧﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺼﻮر ﻗﺮار ﻣﯽداد ،اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه زاﺋـﺮان زﻧـﺎن را در
ﻗﺎﻟﺐ اﻧﻔﺮادی ﯾﺎ ﮔﺮوهﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوران ﻋﺎدت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗـﺎ در
زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﺮوﻧﺪ .در ﮐﻨـﺎر ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﺣﺘـﯽ اﻣـﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒـﺮک ،ﻓﻀـﺎهﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎدران ﺑﺮای ﺷﯿﺮدهﯽ و زﯾﺎرت ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ رﺷـﺪ ﻓﻀـﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ در اﯾـﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﺳﺖ ،ﻓﺮهﻨﮓ زﯾﺎرت آﺳﺎن اﺳﺖ .زﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ »آﺷﭙﺰ هﻤﺮاه« را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧـﻮد هـﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ
ﺑﺮای زﯾﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاهﺎی آﻣﺎده ﯾﺎ رﺳﺘﻮرانهﺎ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ را در دهﻪ اﺧﯿﺮ
در ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎهﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺧﻮد دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷـﺘﻪ هﻤﯿﺸـﻪ ﻇـﺮوف و ﭼـﺮاغ
ﺧﻮراکﭘﺰی را ﺑﺎ ﺧﻮد هﻤﺮاه داﺷﺖ و در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪهﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸـﺎع ﻣﺮﺳـﻮم ﺑـﻮد.
زﻧﺎن در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ هﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و هﻢ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ و
ً
در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﻬﺎ هﻨﮕﺎم زﯾﺎرت هﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻇﯿﻔﻪ هﻤﺮاهﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .در
ﻣﯿﺎن زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﻣﺮوزی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺎهﯿﻢ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ هـﻢ ﻓﻀـﺎی
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را هﻀﻢ ﮐﺮده و ﺑﻪ زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اهﻤﯿﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ.
آﺳﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ و راههﺎی اﻣﻦ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮهﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﮔـﺮوههـﺎی
اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎروانهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻧﻮان هﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان هﺮ روز
در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪه اﺳﺖ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴـﯿﺎری از ﺧـﺎﻧﻢهـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺳـﻔﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻏﺮوب ﯾﮑﯽ از روزهﺎی اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدمهﺎی اﻓﺘﺨـﺎری ﺣـﺮم ﺻـﺤﺒﺖ
ً
ﮐﺮدم .او ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪودا ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ و ﻣﺘﺄهـﻞ ﺑـﻮد ﮔﻔـﺖ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﺎدم

٩۴

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

اﻓﺘﺨﺎری ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺪت هﺮ دو هﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ ﭘﺮواز از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣـﯽآﯾـﺪ.
»ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎری ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاهﺮم ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺶ را ﺑﻪ دﻧﯿـﺎ آورد« .اﯾـﻦ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖهﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﯿﻖ زﻧﺎﻧﻪ دارد .اﯾـﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺎدﻣﺎﻧﻪ در ﺣﺮم زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از هﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش دور اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﺧﻮدش ﻧﺎﯾﺐاﻟﺰﯾﺎره آﻧﻬﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ زﻧﺎن ﺟﻮان ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ هﻢ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ هﻤﺮاه ﮐﺎروانهﺎی زﻧﺎﻧﻪ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت ﺑﺮوﻧـﺪ .در ﻣﺠـﺎورت دربهـﺎی ورودی ﺣـﺮم و ﺻـﺤﻦهـﺎ،
ﺳﺮوﯾﺲهﺎی راﯾﮕﺎن ﺣﻤﻞ زاﺋﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروهﺎی ﺑﺮﻗﯽ و وﯾﻠﭽﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ هﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و هﻢ دﯾﮕﺮ
زاﺋﺮان را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺑﻐـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و
ﻣﺴﺎﻓﺖهﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﮐـﻪ زﻧـﺎن
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺮاﻧﺪاز ،وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را هﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺮم ﺑﺒﺮﻧـﺪ ،اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
ﻣﺮاﻗﺒﺖهﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ورود وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ،زاﺋـﺮان ﺳـﺒﮏﺑـﺎرﺗﺮ ﺑـﻪ زﯾـﺎرت
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﯾﻦ هﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﻪ هﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ﺣﻀـﻮر زاﺋـﺮان
ﻣﺪرن از ﻣﯿﺎن زﻧﺎن را هﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ زاﺋﺮ ﻣﺪرن ﺑـﺎ ﺗﻮﺿـﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐـﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ زاﺋﺮ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺟﻬـﺎن ﻣـﺪرن و ﺳـﮑﻮﻻر ﺑﺴـﯿﺎر
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ هﻢ رﮔﻪهﺎﯾﯽ از زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ را در ﺧﻮد دارد .ﻧﻔﺲ ﺳﻔﺮ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﯾﻌﻨـﯽ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎزه ﻋﺮوس و ﺗﺎزه داﻣﺎد در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻠﻮت و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮ ﯾﯽ ﺧﻮد را از اﺑﺘـﺪا ﺗﺤﮑـﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻬـﺎد ﻣﻘـﺪس ﺧـﺎﻧﻮاده ﯾـﮏ ﻋﻤـﻞ زﻧﺎﻧـﻪ و
ﺳﺮﺷﺎر از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺳﺖ .زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ هﻢ در ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﯾﺎرت اﺳﺖ و هـﻢ در ﺣﯿـﺎی ﺳـﻔﺮی
دور از ﺧﺎﻧﻪ و هﯿﺎهﻮی آﺷﻨﺎﯾﺎن .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﯾﻦ زﯾﺎرت زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ازدواج در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﺳـﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﯿﺰ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ از روﺣﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐـﻪ در هﻨﮕـﺎم ﺧﻄﺒـﻪ ﻋﻘـﺪ ،زن
ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺟـﺎری ﺷـﺪن اﯾـﻦ
ﺧﻄﺒﻪ در هﻨﮕﺎم زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺎهﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨـﺎ در
ً
هﻨﮕﺎم ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رو ﯾﺪادهﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی زﻧﺎﻧﻪ دارد.
 .۴زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی
زﯾﺎرت در ﮐﻼنﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ وﯾﮋﮔـﯽهـﺎی ﺧـﺎص ﺧـﻮد را دارد .دﻟﯿـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب ﻋﺒـﺎرت »زﯾـﺎرت

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﮐﻼنﺷﻬﺮی« 1ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺦ زﯾﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺎرت ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت
ﺷﻬﺮی ،2زﯾﺎرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،3زﯾﺎرت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،4زﯾﺎرت ﻣﺼـﺮﻓﯽ 5و زﯾـﺎرت ﺗﺠـﺎری 6ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﺷـﻮد.
درواﻗﻊ ﺳﻨﺦهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،هﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﮔﺮد هﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ .زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی
ﺑﺮ ﺷﯿﻮههﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﯾﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﺗﮑﯿـﻪ
دارد .ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺎرت اﯾﺠﺎد ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺎرت« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
ﺑﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ هﻤﻪ روشهﺎ و ﺻﻮرتهﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی ﺑـﺎ
زﯾﺎرت در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ هﺴﺘﻨﺪ ،در »زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی« ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی هﺴﺘﻨﺪ.
ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنهﺎ
ﻧﻔﺮ را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿـﻮن زاﺋـﺮ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﻮر و دوﻣﯿﻦ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣـﺬهﺒﯽ
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .هﺮﭼﻨﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ وﺟﻮد ﺣﺮم ﻣﻄﻬـﺮ اﻣـﺎم
رﺿﺎ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﯿﻨـﻪ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬهﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی 7را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﻬـﺮهوری ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی هﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺮادی و رﺣﻤﺎﻧﯽ ،١٣٨٩ ،ص.(١۴
ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از زاﺋﺮان و ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺴـﺘﺮهﺎی ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈـﺎم
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪهﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﺷـﺮﮐﺖهـﺎی ﻧﻈﺎﻓـﺖ
ﺷﻬﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی در هﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺘﺮوی ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ
ﺷﻬﺮی و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد »زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی« را ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﺳـﻨﺦ ﺷـﺎﺧﺺ در اﻧـﻮاع زﯾـﺎرت
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﮏ :ﻧﺸﺮﯾﻪ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی رﺿﻮی.(١٣٩۴ ،
زاﺋﺮان ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﮐـﻼنﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﺮداﺷـﺖهـﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ دارﻧـﺪ .زاﺋـﺮ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﺎ دﯾـﺪﮔﺎه
ً
»ﺣﺮمﻣﺤﻮر« از ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮم را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ
و آﻣﺪ ﻋﺎدت دارﻧﺪ و از ﯾﮏ درب ﺧﺎص وارد ﺻﺤﻦهﺎ و ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه زاﺋﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ
رواق ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﺎص در ﺣﺮم اﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ
آﻧﻬﺎ »ﺣﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و آدم ﮔﻢ ﻣﯽﺷﻮد« .زاﺋﺮ ﺳـﻨﺘﯽ وﺳـﻌﺖ ﻣﺸـﻬﺪ را ﺷـﺎﯾﺪ
1. Metropolitan Pilgrimage
2. Urban Pilgrimage
3. Industrial Pilgrimage
4. Vacational Pilgrimage
5. Consumptional Pilgrimage
6. Commercial Pilgrimage
7. Religious Tourism and Spiritual Tourism

٩۶

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

هﺮﮔﺰ ﻧﺒﯿﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻃﺮحهﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮم از ﻧﻈﺮ او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ دﯾﻮاﻧﻪوار ﭘﯿﺶ ﻣـﯽروﻧـﺪ .زاﺋـﺮ ﺳـﻨﺘﯽ از
»زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی« دﭼﺎر زﯾﺎرت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺧﯿﺎﺑـﺎنهـﺎی اﻃـﺮاف ﺣـﺮم ،ﻣﺴـﯿﺮ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم دور و ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ رﻓـﺖ و آﻣـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺎﮐﺴـﯽ ﺗﻠﻔﻨـﯽ ﯾـﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦهﺎی ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »اﺳﻨﭗ« و »ﺗﭗﺳﯽ« را اﯾﺠﺎد ﮐـﺮده ﮐـﻪ ﻋﻼوهﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ
ﮐﻼنﺷﻬﺮهﺎ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزارهﺎ و ﻣﻐﺎزههـﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺮم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺻـﺮف
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزارهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻇﺎهﺮ زاﺋﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎ زاﺋﺮی ﮐﻪ هﻢ ﺑﺮای زﯾﺎرت و هﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮی
ﭼﻮن ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎ ﻃﯿﻒهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔـﺎوت دارد .اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت در
ﻣﺪل ﺑﻪ روز ﻟﺒﺎسهﺎی زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮم و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
زاﺋﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﮔﺮ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ زﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﺮای اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺎ درﯾـﺎی وﺳـﯿﻊ
ﮐﻼنﺷﻬﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر ﮔﻢﮔﺸﺘﮕﯽ ﻧﺸـﻮد ،ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻟﺒـﺎسهـﺎی ﺧـﻮد را در هﻨﮕـﺎم
زﯾﺎرت ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮادی را در ﺣﺮم و اﻃﺮاف آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ
ً
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮﺷﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ .آراﯾﺶ ﺧﺎﻧﻢهﺎ ﺑﻌﻀﺎ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﺗـﺬﮐﺮ ﻣـﺪام ﺧﺎدﻣـﺎن و
زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .هﻤﯿﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ زاﺋﺮان ،ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ رﻗـﻢ
زده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از زاﺋﺮان اﮔﺮ از ﺗﻬﺮان و ﮐﻼنﺷﻬﺮهﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﺑـﻪ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨـﺪ هـﻢ ﻧـﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺧﻮردهﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮهﺎ ،زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﺗﻬﺮان،
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز و دﯾﮕﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮهﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺰرگ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪﻓﺮهﻨﮕﯽ آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮی دارﻧـﺪ و
ً
ﻣﻨﺶ و ﭘﻮﺷﺶ ﻇﺎهﺮی آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺪرنﺗـﺮ و
ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ هﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﻣﺤﻠﻪهﺎی ﻣﺮﻓﻪﺗﺮ در ﻣﺸﻬﺪ )ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﻻﺷﻬﺮ!(
ﭘﺮﺳﻪ زدن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آﻧﻬﺎ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺸـﻬﺪ و دﯾﮕـﺮ زاﺋـﺮان ،ﻟﻬﺠـﻪ و
ﮔﻮﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،زاﺋﺮان ﮔﺮدﺷﮕﺮ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎ را در ﺑﺎزارهﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺮﯾﺪ از ﺑﺎزارهﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺸﻬﺪ هﺴﺘﻨﺪ .آراﯾﺶ و ﭘﻮﺷـﺶ
ً
اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزههﺎ و ﺑﺎزارﭼﻪهﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸـﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ هـﺮ ﭼﯿـﺰی
ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زاﺋﺮان ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ هﻢ از هﻤﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ
ﺳﻮﻏﺎت ﻣﺘﺒﺮک )ﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎزار رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ آن( دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ
را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...

٩٧

اﺑﺮﭘﺮوژههﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺸﻬﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ−ﻓﺮهﻨﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه و ﻧﻤﺎی ﺷﻬﺮ و ﻧﯿـﺰ
ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت در اﯾﻨﺠﺎ از ﻧﮑﺎت ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از زاﺋـﺮان ﺳـﺎﻋﺎت ﺑﯿـﺮون از ﺣـﺮم را در
ﺳﯿﺘﯽﺳﻨﺘﺮهﺎ و ﻣﺎلهﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﻬـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﻓﺮهﻨﮕـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ دﺳﺖ آﺧﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﺐهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮهﻨﮓ
در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻼنﺷﻬﺮهﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﻣﺪد ﺣﻤﺎﯾﺖهﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺼﻮﺻﯽ ،وﺟﻮد اﯾـﻦ اﺑﺮﭘـﺮوژههـﺎ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﻣﯿﻠﯿـﻮنهـﺎ ﻧﻔـﺮ زاﺋـﺮان و ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎهﯽ
1
ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دارد.
از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺑﺮﭘﺮوژههﺎ ﮐﻪ ﺟﻠﻮهای از ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ هﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺠﻬﺰ و
ﻓﻮقﺗﺨﺼﺼﯽ رﺿﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺎرت ،در ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺮﭘﺮوژههﺎﯾﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﺎ ﮐـﻨﺶ زﯾـﺎرت را ﻧﯿـﺰ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﻧﻈـﺮ دور
داﺷﺖ .زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻟﺒﺎس و ﻇﺎهﺮ ﺧﻮد را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ هﻨﺠﺎرهﺎی ﺣـﺎﮐﻢ در
ﺣﺮم ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻮﻣﻦ از ﮔﺮدﺷﮕﺮ »ﭘﺮﺳﻪزن« ﮐـﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ از اﻧﺴـﺎن اﻣـﺮوزی و
ﻗﻬﺮﻣﺎن دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﯿﮏ ﻣﯽﭘﻮﺷـﺪ و اﻃﻮارهـﺎی ﮐـﻼنﺷـﻬﺮی دارﻧـﺪ.
»زاﺋﺮ ﭘﺮﺳﻪزن« هﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسهﺎ و ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلهﺎی آراﯾﺸﯽ و ﭘﻮﺷﺸـﯽ در ﺧﯿﺎﺑـﺎنهـﺎی
ﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮﺳﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎزه از ﺣﻀﻮر ﻗﺸﺮی ﻣﺘـﺄﺛﺮ
از ﺟﻬﺎنزﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪرن و ﺳﮑﻮﻻر را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ ،ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادههـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﺗﻔﺮﯾﺤـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻮﻏﺎت ﯾـﺎ ﺣﺘـﯽ ﺧﺮﯾـﺪهﺎی ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ ﻣﺸـﻐﻮﻟﻨﺪ،
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی هﺴﺘﻨﺪ و در ﺧﺎرج از ﺣﺮم ﺳـﺎﻋﺖهـﺎ ﺑـﺎ اﻣﮑﺎﻧـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻬﯿﺎﺳـﺖ
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎه ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و ﺧﺮﯾـﺪ
ﻟﺒﺎس و ﭘﺎرک آﺑﯽ را ﺑﻪ زﯾﺎرت رﻓﺘﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدهﻨﺪ .هﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای زاﺋﺮاﻧﯽ هﻢ اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮهﺎ و روﺳﺘﺎهﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﭼﻮن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ هﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪرن ﺷـﺪهاش
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .زاﺋﺮی ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﺎ زرق و ﺑﺮق ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری روﺑﻪرو اﺳﺖ ،ﮔﺎه ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ دو دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﺋﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣـﺮوزه
 .١ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ،١٣٩۴ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن زاﺋﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ر.ک:
https://amar.mashhad.ir/parameters/mashhad/uploads/30302/File/amar/zaerin.pdf.
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

اﻣﺮی ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺲ ﻧﺎب ﺣﺎﺻﻞ از زﯾﺎرت ﺗﺤـﺖاﻟﺸـﻌﺎع اﯾـﻦ
زرق و ﺑﺮقهﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ زﯾﺎرت ﮐﻼنﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿـﺎن دو
ﻗﻄﺐ و دو ﺳﻤﺒﻞ از دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ هﻢ هﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺶ روی زاﺋـﺮ اﻣـﺮوزی ﻗـﺮار
دارد و اﯾﻦ زاﺋﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﺪ.
 .۵زﯾﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺸﯿﻊ از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮوج ﻓﺮهﻨﮓ زﯾﺎرت در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ در ﻃﻮل ﺳـﺎﻟﯿﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ هﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﻧﻀـﺞ ﺑﺨﺸـﯿﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺳـﻨﺦ از
زﯾﺎرت ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »زﯾﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« 1ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﺣﯿﻪای ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از
اوﻟﯿﻦ ﻗﺮون اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎهﯿﺖ و هﻮﯾـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐـﻨﺶهـﺎی اهـﻞﺑﯿـﺖ از
اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺳﻠﻮک ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﯿـﺰ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮرﻧـﮓﺗـﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎرت ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .در دﻋـﺎﯾﯽ از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ
زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎری اهﻞﺑﯿﺖ و ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی اهﻞﺑﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،١٣۶٣ ،ج ،۴ص١۵٨٢
و ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ١۴١۴ ،ق ،ج ،٢ص .(٣۵٩−٣۵٨ﻣﻘﺎﺑﺮ اﺋﻤﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﮑـﺎﻧﯽ ﺑـﺮای اﺟﺘﻤـﺎع ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﺪهاﻧـﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ
اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺴﺘﺮده ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﻃﺮاف ﻗﺒﺮ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اوﻟﯿﺎی دﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻗـﺪرت در ﺑﺴـﯿﺞ ﺗـﻮدههـﺎ ﻧﯿـﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪهﺎ هﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن اﺋﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ هﻤﮕﯽ آﻧﻬـﺎ
اداﻣﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ هﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻠـﺐ ﻓـﺮد را در ﺑﺮاﺑـﺮ اﯾﺸـﺎن
ﺧﺎﺿﻊ و ﻣﺤﺒﺖ و هﻤﺮاهﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را ﻧﺼﯿﺐ وی ﮐﻨﺪ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ادﺑﯿﺎﺗﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ذهﻨﯽ و ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ دﯾـﺮﯾﻦ و
ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾـﺮان ﻣـﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ،
اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﺶ اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ورود دﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد
ً
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از هﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪای
ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺸﯽ ﭼﻮن زﯾﺎرت ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮه ﻣﺘﺼﻮر از ﻣـﺮدم و ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت و
ﺳﺒﮏهﺎی دﯾﻦورزﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد.
1. Political Pilgrimage

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺴﺘﺮده زاﺋﺮان از ﻃﯿﻒهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎی دﯾﻨـﯽ ،ﺑـﻪ ﺟـﺰ اﯾﻨﮑـﻪ
ً
ﻧﺸﺎن از »زﯾﺎرت آﯾﯿﻦﻣﺪار« داﺷﺖ )ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در هﻤﯿﻦ ﻓﺼـﻞ از آن ﺻـﺤﺒﺖ ﮐـﺮدﯾﻢ( ،ﻋﻤـﻼ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎرج از ﻧﻈﺎرت ﺣﺎﮐﻤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻋﺮﺻـﻪای ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﺮای اﺑـﺮاز ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣـﺬهﺒﯽ ﭘﺪﯾـﺪ
ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﻧﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ راهﭙﯿﻤـﺎﯾﯽ ﻋﻈـﯿﻢ ارﺑﻌـﯿﻦ ﺣﺴـﯿﻨﯽ از ﻧﻤﻮدهـﺎی ﺑـﺎرز »زﯾـﺎرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ« در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪرن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ اهﺪاف ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ دادن
ﺑﻪ هﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺘﺪر ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﺮض اﻧﺪامهـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑﺴـﯿﺞ ﺗـﻮدههـﺎ و اﯾﺠـﺎد
اﻧﺴﺠﺎم دﯾﻨﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﺶهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎرت اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﻣـﺮوز ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ در
ﺣﺮﮐﺖهﺎی ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﮔﺮوههﺎی ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﻃـﻼب و ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ادارات
دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدهﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اهﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣـﺮم اﻣـﺎم رﺿـﺎ اﺷـﺎره دارد .در
اواﺧﺮ ﺳﺪه ﺷﺸﻢ هﺠﺮی و در دوران ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻪ اﺑـﻦﻋﺎﻟﯿـﻪ ،ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﻣﺸﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرﮔﯽ در روز ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﯿﻌﯽ و ﺷـﻌﺎرهﺎی ﻓﺮﻗـﻪای ﺗﻨـﺪ
هﻤ ـﺮاه ﺑــﻮده ،ﺑــﻪ ﺣــﺪی ﮐــﻪ ﻏﻀــﺐ ﻣﻌــﺪود ﺣﻨﺎﺑﻠــﻪ ﺣﺎﺿــﺮ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ را ﺑﺮﻣ ـﯽاﻧﮕﯿﺨﺘــﻪ اﺳــﺖ
)اﺑﻦاﺑﯽاﻟﺤﺪﯾﺪ ،١٣٢٩ ،ص .(٣٠٨−٣٠٧اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷـﻬﺮ اﻣﮑـﺎن اراﺋـﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درﺳﺖ از وﻗﺎﯾﻊ ،ﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس واﻗﻌﯿﺖهﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺤﻘـﻖ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻧﻤﻮﻧﻪای اﻣﺮوزی از اﻣﮑﺎن هﻮﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮدن زﯾﺎرت را ﻣﯽﺗﻮان در دﺳﺘﻪهﺎ ،ﮔﺮوههﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺞ ،اﻧﺠﻤﻦهﺎی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ارﮔـﺎنهـﺎی دوﻟﺘـﯽ،
ﻣﻌﻠﻤﺎن و ورزﺷﮑﺎران ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد.
در ﮐﺎروانهﺎی ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »زﯾﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨـﺪ
و ﺑﺎ اﻣﻮر ﻣﺬهﺒﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه هﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌـﯽ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﻔﺎهﯿﻢ دﯾﻨﯽ هﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺣﺪت ﮔﺮوههﺎ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑـﻪ ﮐـﺎر
رود .ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادههﺎ هﻢ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻔﺮهﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮد
ﻣﺸﻮق ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و هﻤﺮاهﯽ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ هﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧـﺎص ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﺎ
اﯾﻦ زﯾﺎرت هﻤﺮاه اﺳﺖ هﻢ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوههﺎ در ﻣﺴﯿﺮ هﻮﯾـﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺧـﻮد ﻗـﺪم
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﮔﺎههﺎی ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺴﺘﺮ »زﯾﺎرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی راﯾـﺞ در
ﺳﻄﺢ اردوهﺎی ﻣﺪارس ،اﻧﺠﻤﻦهﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎههﺎ ،ﺗﺸﮑﻞهﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ.
اﻗﺎﻣﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪهﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوههﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﯾﮑﺼـﺪ ﻧﻔـﺮ اﺳـﺖ،
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زاﺋﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮔـﻮاه ﺑـﺮ اوﻟﻮﯾـﺖهـﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷـﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖهﺎی رﻓﺎهﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺳﺖ.
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﻧﺴﺒﺖﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ

ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻦدار روزﺑﻪروز ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﻂ ﻣﻔﺎهﯿﻢ و اﻧﺪﯾﺸـﻪهـﺎی ﻣـﺪرن را ﻣﺸـﺎهﺪه
ﮐﺮد .ﮔﻮ ﯾﯽ در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﭘﯽ آن ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ )ورود دﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﻓـﺮدی
اﻧﺴﺎنهﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺎﯾﻨﺮ (1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮهﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ »ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت« را ﺳـﺎﻣﺎندهـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ.
ﺳﻨﺦهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎرت ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﯾﻢ ،هﻤﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ
ﻣﻨﺒﻌﺚ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺎ از ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﮐﻨﺶ ﺟﻤﻌﯽ »ﻣﻘﺪس« ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﻓـﺮدی »ﻣﻘـﺪس« و ﺗﺠﻠـﯽ
دﯾﻦ در ﺳﺎﺣﺖ ﺟﻬﺎنزﯾﺴﺖ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ،از هـﺮ ﻣﻌﻨـﺎی
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪۀ دﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎط دارد ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ اﺳﺖ؛ و اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﻪ هﯿﭻوﺟﻪ داﻓﻊ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎی دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑـﺎ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻣﻌﻨﺎی دﯾﻦ ارﺗﺒﺎط دارد .دﻧﯿﺎﮔﺮاﯾﯽ ،هﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﺷﻬﺮی ﺷـﺪن ﭘﯿﻮﻧـﺪ دارد،
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮﺣﺴﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ِﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮی در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐـﻪ آن هـﻢ از اﯾـﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و هﻢ آﻧﻬﺎ را ﺗﻘﻮ ﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،زﻣﯿﻨﻪهﺎی اﯾﺠﺎد و ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ را در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮد .ورود ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻦورزی و ﺗﻌﻤﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻬﻢ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻬﻢ ﺟﻤﻌـﯽ
ﯾﺎ رهﺒﺮان و ﻣﺮﺟﻌﯿﺖهﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎﯾﯽ هﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺮﺟـﻊ
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻦورزی ﻧﻮ ﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ،در ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾـﺎﺑﯽ
اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ زﯾﺎرت را ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﻌﺪاد رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ زاﺋﺮاﻧﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ درﺑـﺎره
زﯾﺎرت و اﻧﺠﺎم آداب آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﻢ ﻓﺮدﯾﺸﺎن اﺣﺘﺠﺎج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل زاﺋﺮان ﺟـﻮاﻧﯽ را ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ درﺑﺎره زﯾﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آداب را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤـﯽآورﻧـﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺻـﺮف
ارادت و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺸﺎن دارﻧﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﻌﻨﻮی و آراﻣﺸﯽ ﺧـﺎص ﮐـﻪ در ﺣـﺮم دارﻧـﺪ )ﮐـﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن هﻢ ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ( آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از زاﺋﺮان هﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎزهﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻓﺮشهﺎی ﺣـﺮم و ﯾـﺎ
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺣﺮم ﺑﻪ ﺧﺪام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷـﺮﮐﺖ در ﻧﻤـﺎز
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﯾﺎ آﺳﻮده ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺣﺮم و زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهـﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ او دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮدی از آﻣﻮزههﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻮد» :از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ
1. Larry Shiner

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﻣﯽآورم و هﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اهﻤﯿﺖ دارد .ﺧﺪا هﻢ اﯾﻦﻃﻮر راﺿﯽﺗﺮ اﺳﺖ« .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از زاﺋـﺮان ﮐـﻪ
در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﺣـﺞ ،ﻋﺘﺒـﺎت و ﻣﺸـﻬﺪ ،هﺰﯾﻨـﻪ
ﺳﻔﺮﺷﺎن را ﺻﺮف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ دﺧﺘﺮان دم ﺑﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﻀﺎی ﻣﺠـﺎزی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوههﺎ و ﮐﺎﻧﺎلهﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ و ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﯾﻦ روزهﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮهﻨﮓ از ﺳﻮی
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺣﺎل ﺗﺮوﯾﺞ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و اﻗﺒﺎل زﯾﺎدی هﻢ ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦﮔﻮﻧـﻪ
دور ﺷﺪن از ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت و رو آوردن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦهـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای آن ،ﭼـﻪ در ﻗﺎﻟـﺐ زﯾـﺎرت ﻓﺮﺳـﺘﺎدن
دﯾﮕﺮان و ﭼﻪ ﮐﻨﺶهﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ زﯾﺎرت ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻔﻮذ ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﻮزه زﯾﺎرت دارد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪ .ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗـﻨﺶهـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ
دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻣﻮرد ﺣﺞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺪیﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎهﺪه ﮐﺮد .هﺮ روز از ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺶهﺎی ﺣﺞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلهﺎی ﻗﺒـﻞ ﻣﺸـﺘﺮی
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﯿﺶ ﺣـﺞ ﺣﮑـﻢ ﻃـﻼ را داﺷـﺖ .دﯾﮕـﺮ اﻓـﺮاد
ﮐﻤﺘﺮی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺳﻔﺮهﺎی ﺣﺞﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻢﮐﻢ ﻣﯿـﻞ ﺑـﻪ
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ادﺑﯿﺎت در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ در ﻧـﻮع اﻗﺘـﺪا و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ واﺟﺐ دﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺞ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺧﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از رﺷﺪ ﻣﻔﺎهﯿﻢ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ
ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﻣﺪرن ﺷﺪن اﯾﺮان اﺳﺖ.
ً
زاﺋﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﺮم ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺸﺎهﺪه و ﻏﺮق ﺷﺪن در
دﻧﯿﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺮم ﻣﯽﭘﺮدازد .هﻤﯿﻦ زاﺋﺮ در اﻋﯿﺎد و ﻋﺰاداریهﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠـﺎم
اﻋﻤﺎل و آداب ﺧﺎص و وارده ،ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎترﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ زوار از ﻗﺒﯿـﻞ ﺧﯿـﺎﻃﯽ ،ﮐﻔﺎﺷـﯽ ،آﺷـﭙﺰی در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮﺗﯽ ،اﺳﮑﺎن زوار ،ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﺑﺪن و ﭘﺎهﺎی زوار ﭘﯿﺎده و ﮐﺎرهﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺸـﻐﻮل
ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘﺠﺎجهﺎی ﻓﺮدی و اوﻟﻮﯾﺖهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾـﻦ و
ﮐﻨﺶهﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺎرت ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﺮ ﻓﻬﻢ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻣـﺮوزی زﯾـﺎرت را ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮی ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻓﺮاهﻢ ﻣﯽآورد.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪه اﻓﻮل دﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،از دﯾﮕـﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت هﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﻀﺒﺎطهﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ دﯾـﻦ
ﺳﻨﺘﯽ اﻗﺒﺎل دارﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎبهﺎی ﻓﺮدﯾﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ً
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖهﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘـﺎ در ﻧﺤـﻮه زﯾـﺎرت ﮐـﺮدن اﯾـﻦ اﻓـﺮاد و
ً
اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻨﺶ دارﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارد؛ اﻣﺎ ﻇﺎهﺮا رﻗﺎﺑﺖهﺎی ﻣﯿﺎن دﯾﻦ ﺳﻨﺘﯽ
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و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖهﺎی ﻧﻮﯾﻦ ،در ﻓﻀﺎی ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻧﺤﻮی رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد ،زﯾﺮا آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ دورﮐﻬﺎﯾﻢ 1ﻧﯿﺰ
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روح هﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در ﻓﻀﺎی زﯾﺎرت ﻣﺠﺎل رﺷـﺪ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ً
ﻣﺸﺨﺼﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﭼﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮهﻨﮕﯽ دﯾﻨﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳـﺮ از دﯾﺎﻧـﺖ
ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪی ﻣﯿﺎن دﯾﺎﻧﺖ ﺳﻨﺘﯽ و رﮔﻪهﺎی ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽهﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ از دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﭼﻮن دﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪل اﺳـﺖ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ
ﻣﻮرد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ از هﯿﭻ اﺗﻔﺎق و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪ .اﺗﻔﺎق ﺧﻮشآﯾﻨـﺪی ﮐـﻪ در ﺣـﺮم ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪﻃﻮر ﻣﺜـﺎل
زاﺋﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪلهﺎی ﻟﺒﺎس ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣـﺮم ﻓﻀـﺎ و ﺟـﻮ ﺑـﺪی
ﻋﻠﯿﻪﺷﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻮهﺎی ﺧﺎص در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ هﺴـﺘﻨﺪ در
ﺣﺮم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و هﯿﭻ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوهﯽ ﻣﺎﻧﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﺪهای از زاﺋﺮان )ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻋﺪهای زاﺋﺮﻧﻤﺎ( ﺑﺎ ﺗﺘﻮهﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﯽهﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺣﺮم ﺣﻀﻮر ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ اﺗﻔـﺎقهـﺎ،
رو ﯾﺪادهﺎی ﻧﺎدری در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘـﺖ روﺣﯿـﻪ ﺗﺴـﺎهﻞ و ﺗﺴـﺎﻣﺢ ﮐـﻪ از ﺗﺒﻌـﺎت
ﻣﻌﻨﻮ ﯾﺖ ﻣﺪرن اﺳﺖ ﺑﺮ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن ﺳﺎﯾﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﭽﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺶ زﯾﺎرت وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ هـﺮ
دو اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺸـﺨﺺ ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﺳـﻬﻢ وﯾـﮋه ﺧـﻮد را در ﭘﯿﺸـﺒﺮد اهـﺪاف و اﻧﮕﯿـﺰههـﺎی
ﮐﻤﺎلﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و هﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕـﺮی اوﻟﻮ ﯾـﺖ ﯾـﺎ ارﺟﺤﯿـﺖ ﺧﺎﺻـﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻤﺎلﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﻌﻨﻮﯾﺖﺧﻮاهﯽ و ﺣﯿـﺎت ﻣﻌﻨـﻮی ﺑـﺮای
اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ از اهﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﻨـﺎ
ﻗﺮار دادن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻋﻘﺎﯾـﺪ ،و ﺑﺎزﺗﻔﺴـﯿﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﯿـﺎز روز اﻧﺴـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ در
اوﻟﻮﯾﺖ دﯾﻦداران و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ اﺳﺖ.
زاﺋﺮی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﯽرود ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮد او،
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻓﺮدیاش هﻤﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در آن ﻣﮑـﺎن زﯾـﺎرﺗﯽ
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ،راﺣﺘﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺎن اﯾﺠﺎد آﺑﺎداﻧﯽ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﺮﻗﺮار اﺳـﺖ .ﻣﻀـﺎف ﺑـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ،
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدهﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺎرت ،اﯾﺠﺎد آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ زﯾـﺎرت و ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ
1. Émile Durkheim

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﻓﯽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎ هﻢ اﺷﺘﺮاک ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ .زاﺋﺮان ﻋﺎﻣﻞ آﺑﺎداﻧﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺎرﺗﮕﺎههﺎی
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﮔﺴﺘﺮش زﯾـﺎرت و
اﯾﺠﺎد آﺑﺎداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺪرن ﺷﺪن هﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺗﺒﻌـﺎت
ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ روﻧﻖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻋﻠﻤﺎ و وﺟﻮد
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻏﻨﯽ آن ،ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای آﻣـﺪ و ﺷـﺪ و ﺳـﻔﺮ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن و ﻃـﻼب و ﻣﻼﻗـﺎت ﻋﺎﻟﻤـﺎن در
ﻣﮑﺎنهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪهای راﯾﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﺻﻮرتهﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻋﻠﻤـﯽ
در ﺻﺒﻐﻪ ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﮑﺎنهـﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﯿـﺰ ﭘﯿـﺪا
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺎرت ،ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻗﻄﺐهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،هﻤﭽﻨـﺎن ﮐـﻪ در ﻋﻤـﻞ ﻧﯿـﺰ
اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮهﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،زﯾﺎرﺗﯽ هﻤﭽﻮن ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺆ ﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ.
هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ هﻢ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،اﻣﺮوزه در ﭘﯽ ﻣﺪرن ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ و اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓـﺎهﯽ
و ﺳﻬﻮﻟﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺪهﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﯿﺶ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ زاﺋـﺮان و ﮔﺮدﺷـﮕﺮان
ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮهﺎی زﯾﺎرﺗﯽ ﺳﻔﺮ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﯾـﮏ دهـﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ و
ﻗﻄﺐهﺎی ﻣﺪرن درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎنهﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از زاﺋـﺮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
زاﺋﺮان ﻋﻼوهﺑﺮ زﯾﺎرت اﻣﺎم و ﻃﻠﺐ ﺷﻔﺎ ،از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺠﻬﺰ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺪرن ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺪرن ﯾﻌﻨﯽ »ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ« ﻧﯿﺰ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ
زاﺋﺮان ﺧـﻮدش را دارد .ﺑﺮﺧـﯽ از زاﺋـﺮ ﮔﺮدﺷـﮕﺮان ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯿـﺎﻧﯽ هﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻋﺘﻘـﺎدی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺧﻮﺟﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ هﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در
ً
ﺷﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ و از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻤﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ؛ ﭼﺮاﮐـﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺒﺮک ﺑﻮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸﺎن اﺳـﺖ .آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎی
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنهﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﺘﺒﺮک اﻣﺎم
رﺿﺎ درﻣﺎﻧﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد زاﺋﺮان و رﺷﺪ ﻓﺮهﻨﮓ زﯾﺎرت ،ﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠـﯽ دﯾﻨـﯽ و ﻣﻌﻨـﻮی و
ﭼﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،در ﺷﻬﺮهﺎی ﻣﺬهﺒﯽ اﯾﺮان هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﻬﺪ و ﻗـﻢ رﺷـﺪ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه
داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪهﺎ و ﺷﺎﺧﺺهﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺷـﻬﺮهﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎهﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺎﻧﻪهﺎی اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻪ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻮزهـﺎی رﺳـﻤﯽ
ً
ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوزه در ﻣﺸﻬﺪ هﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺟـﺎرﭼﯽهـﺎﯾﯽ
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اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /١٢ش /٢٣ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٩٩

ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪهﺎ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺧﯿﺎﺑﺎنهﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮم ﻣـﯽﺑﯿﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ و
ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﯿﺠﺎری ﻣﯽدهﻨﺪ .ﮔﻮ ﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ هﺮﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﺎ ﻣـﯽﮔـﺬارد ﺑـﻪﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاه ﻣﯽآورد .زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﺪتهﺎ ﺑﺎ ﻃﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدیﺷﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در هـﺮ ﻧﻘﻄـﻪای
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﭼﺎدر ﺑﺮﭘﺎ و در ﺷﻮارع ﻋﺎم ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ آﻧﻬﺎ هﻢ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﯾﺰی از اﻗﺎﻣﺖهﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻧﺪارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎرکهﺎ را ﺑـﺮای
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﭼﺎدر و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ زاﺋﺮان ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ،هﺘﻞهﺎی ﻣﺠﻠﻞ و اﺷﺮاﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎدهﺎی ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ هﻤﺮاه آوردهاﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟـﻮﮐﺲ
و و ﯾﮋه ﺑﻪ زاﺋﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻼش دارﻧﺪ هﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾـﮏ ﺑـﺎر ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﺸﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن از هﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺧﺮﯾـﺪ و ﺷـﺎﻧﺪﯾﺰ،
ﺑﻠﯿﻂ اﺳﺘﺨﺮ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻮﯾﯿﺖهﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﮑﻮزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
روﺳﺘﺎهﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ اﻃﺮاف ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺰ از آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ از ﺗﺒﻌـﺎت ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ و اﻓـﺰاﯾﺶ
ً
ﺗﻌﺪاد زاﺋﺮان در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮدهاﻧـﺪ .ﻣﺴـﻠﻤﺎ اﯾـﻦ ﻧـﻮع آﺑـﺎداﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از رﺷـﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی زﯾﺎرﺗﯽ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در دو دهﻪ اﺧﯿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﯾـﮏ ﺳـﻮ ،ﺣﺎﺻـﻞ اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﺸـﮕﺮهﺎ ﯾـﺎ زاﺋﺮاﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻓـﺎرغ از
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیهﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻧﻮاع زاﺋﺮان و اﻧﻮاع ﺳﻨﺦهﺎی زﯾﺎرت ﻣﻄﺮح ﮐـﺮدهاﯾـﻢ ،در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﻨﺶ
زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
دوﻗﻄﺒﯽ ﺳﻨﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
 .١زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ
ِ
 .٢زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ دوﻗﻄﺒ ِﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
 .٣زاﺋﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺜﻠﺚ ﺳﻨﺖ ،ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎهﺪات ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﯾﺮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎهﻤﮕﻨﯽ را در ﯾﮏ زﻣﺎن در ﺧﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻋﺮﻓـﯽ ﺷـﺪن ﯾﺎﻓﺘـﻪ
ً
اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﮑﺜﺮهﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﯾﻨﯽ و هﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﮑﺜﺮهﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ ﭘﺪﯾـﺪ
آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮﻓـﯽ ﺷـﺪن ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﻨـﯽ ،ﺗﻨـﻮع ﻗـﻮﻣﯿﺘﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ذاﺋﻘـﻪ ﻓﺮهﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ ،ﻣﯿـﺰان ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺷـﺪن ،ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن زﯾﺎرت و ﻋﺮﻓﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان...
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ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،رﺷﺪ ﻓﺮدﯾﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﺳﺎﻧﻪهﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ،آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
ﻣﺪرن ،ﺑﺮﺷﻤﺮد.
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋﮔﯽهﺎی اﻣﻮر ﻋﺮﻓﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد.
 .١ﻓﺮدﯾﺖ ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﮑﺜﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
 .٢اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آزاد و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛
 .٣از هﻨﺮهﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢهﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺻﺮف ﺑﻪ هﻨﺮهﺎی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ روی ﻣﯽآورﯾﻢ؛
 .۴ﻗﺮاﺋﺖ اﻧﺤﺼﺎری از دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﺷﻤﻮلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛
 .۵از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎههﺎی اﻋﺘﺪاﻟﯽ روی ﻣﯽآورﯾﻢ؛
 .۶از ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛
 .٧آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد.
رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ ،رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖهﺎی ﻓﺮدی ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮕﺎههﺎی ﻗﺎﻟﺐ دﯾﻨﯽ و ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلهﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮهﻨﮓ دﯾﻨـﯽ و ﻃـﺮحوارههـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺴـﻞ
ﺟﺪﯾﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺎ را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪری ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮهﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد هﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎﯾﯽ ﮔﺰاف ﺑﺮای ﺣﺪاﻗﻞ ﺣـﺪود دو دهـﻪ آﯾﻨـﺪه در ﺧﺼـﻮص ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن و ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮدن ﺑﻪﻃﻮر هﻤﺰﻣﺎن و ﻣﻮازی در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺬهﺒﯽ ﺑﻮدن هﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﮑﻮﻻر ﺷﺪن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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