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 چكيده

شود اما ماهيت فرهنگي اجتماعي قابل توجهي دارد كه شناخت آن هرچند زيارت بيشتر با عنوان كنشي مذهبي شناخته مي

هاي مختلف اجتماعي گروه هاي زيارتي در بينسبكشناسي مستلزم اتخاذ رويكردهاي روشي ژرفانگر كيفي است. سنخ

اين اساس در مطالعه يابي هستند. براست كه با چنين رويكردي قابل طرح و پاسخهايي همچون جوانان ازجمله پرسش

هاي زيارتي جوانان، ده نمونه هدفمند از بين جوانان بيست تا سي ساله در شهر مشهد انتخاب حاضر براي يافتن انواع سبك

يافته اجرا و مبتني بر روش تحليل مضمون، كدگذاري باز و محوري انجام شد. ساختصورت نيمهها به شدند. مصاحبه

مدارانه، نگرانه، سنتبندي چهار سبك زيارتي در قالب نمونه آرماني وبر شامل سبك دروندستاورد اصلي اين پژوهش صورت

كنند: مرحله مقدمات و الزامات، مرحله ظهور پيدا مي هاي زيارتي در سهگرايانه است. هريك از اين تيپعملگرايانه و تفرج

مرحله اجرايي و مرحله نتايج و دستاوردها. چهار مفهوم محوري كه خود حاصل انتزاع مضامين مختص هر مرحله هستند، 

هوم گيرند. معنويت (در دو سطح ناسوتي و الهوتي) مفهاي زيارتي را برعهده ميوظيفه نماياندن ماهيت هر يك از سبك

شود، حاجت نماينگر روح حاكم بر مدارانه با مناسك تعريف ميگردد. زيارت سنتنگرانه محسوب ميمحوري سبك درون

گرايانه به حساب آورد.توان وجه اصلي زيارت تفرجاست و فراغت را ميگرايانه زيارت عمل
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 مقدمه

هاي اصلي تجربه فرهنگي بشر بوده كه برچگونگي درك انسان از محيط و واكنشش نسبت بخش دين يكي از

ترين منابع ايجاد انگيزه براي كنش ). نهاد دين يكي از مهم766: 1389است (گيدنز، به آن، تأثير گذاشته

واسطه شوند و بهيهاي انساني توسط نهاد دين راهبري مها و معنابخشي به آنهاست. بسياري از كنشانسان

 گردند.آن توجيه و ممكن مي

عنوان يكي از شعائر مهم و الگويي از ارتباط انسان با منابع الهي هاي ديني، زيارت بهدر اغلب منظومه

) تأكيد دارد، شعائر ديني از يك طرف موجب پيدايش 1393گونه كه دوركيم (است. همانو ماورائي مطرح

ايند. نمهاي موجود را تحكيم و تثبيت ميشوند و از سويي ديگر ارزشتازه ميها و مقوالت فكري انديشه

 دهد. ها اطالعات مهمي از جامعه را در اختيار محققان قرار ميدر نتيجه، مطالعه علمي آن

به طور كلي اديان، تشرف به اماكن مقدس و به جاي آوردن آدابي خاص را تحت عنوان زيارت 

بيت تاكيد فراواني شده و اين عمل نوعي ون دينيِ شيعيان، بر زيارت پيامبر و اهلكنند. در متتوصيه مي

�(يوسفي، صديقشود شرايط خاصي، تكليف شرعي نيزمحسوب مي كه حتي در است عبادت تلقي گشته
بر عالمان مذهبي، روشنفكران شيعه نيز نظراتي مؤيد . عالوه )185: 1391زاده، اورعي، كهنسال و مكري

اهميت زيارت و تاثير مثبت آن دارند. خروج از خود، معنايابي فرد و جمع، اصالت يافتن عالم معنا، پتانسيل 

�نمونه)1373(شريعتي، و نيز تأمل و خودسازي انقالبي  )1389احمد، (آلهاي كالن عظيم اجتماعي زيارت
 هايي از اين موارد هستند. 

است. نگاهي به حجم د از اسالم، نمود پررنگي داشتهخصوص بعزيارت در جامعه ايران، قبل و به

جمعيتي كه در طول سال (و مخصوصا ايام خاص زيارتي) روانه شهرها و اماكن مذهبي مانند كربال و نجف، 

شوند، و همچنين توجه به گستردگي گردش مالي مربوط به اين عرصه، ادعاي مكه و مدينه، قم و مشهد مي

هايي كه به طور هفتگي، ماهانه يا ساالنه تدارك برنامه زيارتي شاهده افراد و گروهكند. ماخير را تصديق مي

ر ام حساب آوردنبينند، در سطح جامعه و بين اقشار مختلف، كار چندان دشواري نيست. همچنين بهمي

اهميت  دآن از سوي نهادهاي مختلف مؤي هاي كالن اجتماعي فرهنگي، و تبليغ گستردهريزيزيارت در برنامه

 است. نسبي اين امر در سطح جامعه
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چه را كه انجام گر اجتماعي همواره دركي از عمل خويش نزد خود دارد و آنزائر به عنوان كنش

چه كه در متون رود حدي از همپوشاني و تفاوت ميان آنكند. درعين حال انتظار ميدهد به نوعي فهم ميمي

هاي استناد واقعي گروهچه كه مورد پذيرش واجتماعي ارائه شده، با آنهاي فردي و ديني جهت تنظيم كنش

باشد. مطالعه كنش زيارت از منظر جوانان به عنوان قشر  است، وجود داشتهمختلف در جامعه قرار گرفته

تواند زمينه شناخت بهتري از پديده زيارت و كنش زيارتي فراهم كند. شناخت پديده پويايي از جامعه مي

كه گام مفيد و موثري در شناخت جامعه ايراني  اين رب ارت به عنوان بخشي مهم از نهاد دين عالوهزي

استفاده قرار بگيرد. بنابر  هاي فرهنگي موردريزيها و برنامهگذاريتواند در سياستگردد، ميمحسوب مي

مشهدي از امر زيارت است. در چه بيان شد، اين مطالعه در پي واكاوي ادراكات و تجارب زيسته جوانان آن

هايي از تجربه بندي كه چه صورتشود تا به دو سوال اصلي پاسخ داده شود: نخست ايناين راستا تالش مي

هاي مختلف زيارتي دربين جامعه هدف چه مختصات كه سبكو دوم آنزيارت در بين جوانان وجود دارد؟

 اي دارند؟هاي متمايز كنندهو ويژگي

 تجربيپيشينه 

) درموضوع بررسي وضعيت 1385زاده (زند، شريعتي و حبيبيكي از نتايج پژوهشي كه شجاعي

بندي جوانان با روش قياسي ذيل سه نوع دينداري مبتني بر شريعت، دينداري جوانان انجام دادند، دسته

استفاده از  گران، بانش) براي فهم كنش زيارت از منظر ك1394پور (عليطالبي و براق اجتماعي و باطني بود.

كارگيري نظريه مبنايي به معناكاوي هاي عميق و بهآوري داده از طريق مصاحبهروش تحقيق كيفي و جمع

ر معرفت بنياد و نوظهور، ببنياد، غيراند. در نتيجه سه نوع دينداري و زيارت معرفتكنش زيارت پرداخته

هاي د، سبكبنياشيعي احصاء گرديد؛ كه ذيل زيارت معرفتمبناي ميزان نزديكي به معرفت اسالمي و بينش 

و مناسبتي  هاي مناسكيگيرند. همچنين سبكروشنفكرانه قرار ميزيارتي مكتبي، سنتي، روشنفكرانه و شبه

 نيز تحت عنوان زيارت غيرمعرفت بنياد جاي دارند.

زيارتي، كرد و آدابفرهنگي ساخت، كار-) براي شناخت اجتماعي1392قبادي، سعيدي و سعيدي (

 ها تهاند. يافبا بررسي زائران و خدام از طريق مطالعه ميداني و رجوع به اسناد، به تفسير زيارت پرداخته
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ها در ابعاد مذهبي ديني، تاريخي، سياسي، هنري، اقتصادي، رواني، زادهبندي كاركرد امامحاوي تقسيم

) براي كشف معاني نهفته تجربه زيارت و 1391( همكارانيوسفي و است. آموزشي، اجتماعي و فرهنگي

شدن اجتماعي پديدار زيارت، با مطالعه هدفمند شش زائر به اين نتيجه رسيدند كه موضوعات نحوه ساخته

شونده و جذبه قابل العادگي زيارتمندي، عقيده به خارقمركزي معناي زيارت در سه مقوله كلي آداب

تر، موضوعات مناسك، عقيده به تقدس، عقيده به شفاعت، طور جزئيسه و به است. كه ذيل اينتقسيم

جويي، مناجات و آرامش قرار دارد.دلدادگي، خضوع، توسل

هاي مختلف زائران و تنقيح و بندي) با مرور صورت1394نودهي، بهروان، يوسفي و محمدپور (

اند ائه دادههاي زوار ارتلفيقي از تيپ شناسينهرضا به روش پديدارشناسي، گوهاي مسافران امامتشريح تيپ

است. همچنين گرا و وجودي احصا شدهگذران، درحال گذار، مناسكاساس، چهار سنخ كلي خوش كه براين

نگارانه و كيفي به توصيف چگونگي زيارت زنان در اي مردم) در مطالعه1396معاون، موحد و طبيعي (

هاي ماست كه ذيل آن تعاطفي تصوير شده-در نتيجه زيارت كنشي عقالني اند.مذهبي پرداخته گردشگري

زيسته، ميل به بندگي، آرامش، تغيير و تحول، احساس فضاي قدسي و بستر دهنده ششگانه مناسكسازمان

 ها داراي مفاهيم خاص سه گانه تشكيل دهنده خود هستند.اعتقادي قرار دارند و هريك از آن

اي پديدارشناسانه، براي تفسير تمهيدات معناساز و ) در مطالعه1396كوفال (محمدي، صالحي و ني

هاي عميق، نشان دادند كه زيارت موجه كننده و فهم آثار عملي سفرهاي زيارتي با انجام مشاهده و مصاحبه

سك، ادر ابعاد عملي، معرفتي، اعتقادي، تجربي و پيامدي از نظر زائران به ترتيب منجر به مشاركت در من

افزايش آگاهي مذهبي، هموار شدن مسير نعمت و شفاعت، آرامش همراه با خضوع و پايبندي اخالقي و 

 شود. اجتماعي مي

است تا افزايش نرخ زيارت در اديان و قلمروهاي مختلف ) در پژوهشي تالش داشته2007( 1ريدر

�هاي بدعتتاريخي فراتر رفته و نمونه جغرافيايي را كه بعضي مرزهاي آن از مراكز و مراجع سنتي در اديان
�هاي اين پژوهش، چنين است، تحليل و تبيين كند. مطابق با يافتهگرفته معاصري را نيز دربر مي گذارانة 
 � � � � � � � � � �
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افته ييابي رو به گسترش دين به عنوان يك نهاد اجتماعي سازمانتوان نشاني روشن بر رونقافزايشي را مي

 در دوران معاصر دانست.

) پژوهش كيفي خود را با اين انتقاد از رويكردهاي رايج نظري و تجربي 2014( 1و مانسفيلد دامري

پديده زيارت را صرفا به مثابه صورتي از گردشگري در هاي مذكور اند كه رويكرددرباره زيارت آغاز كرده

رت فهمي موثق از پديده زيااند. درحالي كه هاي آن قاصر ماندهگيرند و در نتيجه از تحليل پيچيدگينظر مي

هاي عرفاني در زندگي روزمره، و همچنين تاثيرات گيرنده ابعاد و سطوح مختلف تجربهبربايست درمي

آگاهانه و ناآگاهانه برآمده از نسبت بين زائر و محيط زيارت بر هويت و نقش آفريني زائر باشد. برمبناي 

اند كه از زائر سنتي در يك سو آغاز زائران را پيشنهاد داده هايچنين رويكردي محققان مذكور طيفي از گونه

مدرن جاي شود. در ميانه اين طيف نيز زائران مدرن و پستدر سوي ديگر ختم مي 2مدرنو به زائر پساپست

 اند.گرفته

) در پژوهشي با رويكردي تفسيري و پديدارشناختي، به تحليل انگيزه و تجربه 2018( 3مجتبي حسين

هاي گذشته و دغدغه است كه پايبندي به آيين ها حاكي از آناست. يافتهاربعين پرداخته ن پياده رويزائرا

اي كه عنصر امترا است؛ به گونهها براي انجام زيارتهاي اصلي آنجامعه (امت) در بين پاسخگويان، انگيزه

، روحاني، جسماني زائران در ابعادترين تجارب اي هميشگي به حساب آورد. همچنين اساسيتوان انگيزهمي

 است.بندي شدهانسان دوستي تقسيم-نوازيمهمان

هاي رفتاري زائران مسيحي، پژوهشي انجام ) با هدف تجزيه و تحليل ويژگي2000( 4كرينر و كليوت

هاي رفتاري گردشگران شناسي ويژگيبندي و سنخجهت تقسيمهاييدادند و مبتني برنتايج حاصل، طيف

است. زيارت -امر مقدس و گردشگري-كه عبارت از سكوالريسماست،ها ارائه شدههاي آنه به نگرشبست

�بندي رفتار زائران را براساس درجه مقدستوان چهار شكل اصلي از صورتها ميمطابق با اين طيف
 ف كرد.انگاريِ (درمقابل ادراك توريستي) سفر تعرينگري) مكان و زيارتانگاريِ(درمقابل عرفي
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هر  است كهآيد كه تنوع و تكثر در عامالن به زيارت (زائران) سبب شدهاز مطالعات مرور شده چنين برمي

اي ههاي تجربي پيشنهاد شده براي سبكبنديهايي در تقسيممطالعه بنابر حدود و ثغور جامعه هدف، تفاوت

تري از عالئق، گرايش و عادات رفتاري روشن هاي هدفي كه داشتن تصويري گروهزيارتي ارائه دهد. از جمله

تواند جالب توجه باشد، جوانان هستند. در حالي كه جاي خالي مطالعات اختصاصي و تعاملي ايشان مي

 شود. براينهاي حوزه زيارت احساس ميهاي روشي ژرفانگر، در پژوهشويژه در قالبمرتبط با جوانان به

بر بازنمايي الگوهاي بينشي و منشي جوانان در ارتباط با پديده زيارت  اساس در مطالعه حاضر تمركز اصلي

 است.بوده

 ارچوب مفهوميچ

(معاون و استاست و آن دست يافتن به رستگاري و تقرب به خداوندزيارت كنشي معطوف به ارزش

دانست. در توان زيارت را اراده حركت به سوي مظهري از تجليات امر قدسي . مي)101: 1396ديگران، 

است كه در ريشه آن، مفهوم گرايش معناي ديدار كردن با قصد تعريف شده المعارف تشيع، زيارت بهدايره

 شناسي تجاربكوهن در تحقيقي پديدارشناسانه با گونه.)1394(طالبي و براق علي پور، باشدو ميل نهفته مي

وجوي شادي صرف قرار دارد، و در ر جستگردشگران، طيفي را ارائه كرده كه در يك سر آن مسافري د

هاي ارائه شده، سبك وجودي وي، طرف ديگر، تالشگري براي يافتن معنا در مركزي مشخص. از ميان سبك

كه تنها معناي  و همچنين احساس اين درخواست معنويت تأكيد برارتباط معنوي در يك مكان جهتبا 

 ).1394(نودهي و ديگران، باشد ه زائران ميواقعي زندگي در مركز وجود دارد، همانند تجرب

 .توان دو بعد عيني و ذهني منظور كردميبراي واقعيت اجتماعي زيارت مطابق نظريه برگر و الكمن 

» دروني سازي«زيارت و بعد ذهني آن متضمن » منديتوجيه«و » نهادمندي«بعد عيني زيارت مشتمل بر 

گيرتس ). 1391(يوسفي و همكاران، است و پرورش اجتماعي معناي زيارت از طريق فرايندهاي يادگيري

ان بستر گيرد و در همتر شكل ميداند كه در يك بستر فرهنگي و كليكنش زيارتي را يك عمل تفسيري مي

يرد گشود. اين بازنمايي فرهنگي از طريق نمادهاي پنهان و غالبا ناخودآگاه صورت ميفرهنگي معنادار مي

(قبادي و همكاران، شود استفاده ميدارند. براي فهم اين نمادهاي پنهان از روش تأويلكه حكم متن را 

1394.(

ها، داند. زيارت جاري شدن مردم، ايدهپرستون كليد فهم زيارت را جاري بودن آن در بين مردم مي
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ذهبي جستجو است و ريشه اين جريان اجتماعي را بايد در مدارك معتبر منمادها، تجارب و وصول يافتن

هاي كنند و آن را كوششي براي به دست آوردن پاداشاستارك و بينبريج عبادت رانوعي مبادله تلقي مي كرد.

) تاكيد دارد كه 2015( 1. بوند)1391(يوسفي و ديگران،  دانندهاي ديگر ميغياب چاره خواه دردل

هاي تاريخي يا عالئق بيش از جذابيتتاثير چيزي طور معمول تحتهاي مذهبي بهبازديدكنندگان سايت

توان نوعي احساس تعلق و فاصله گرفتن از زندگي روزمره را طوري كه ميگيرند بهشخصي خود قرار مي

بايست آن را ها ديد. از اين رو براي فهم شايسته زيارت ميهاي مذهبي در آنها و گرايشجداي از باور

اي چند بعدي و متضمن ابعاد و دستاوردهاي روحاني، اجتماعي، شناختي و احساسي دانست. تجربه

ها و ظرايف مفهومي آن رويكردي مبتني بر اي همچون زيارت با توجه به پيچيدگيدر وارسي پديده

) 308-306: 1385گونه كه كوزر (وبر آن تواند مورد توجه قرارگيرد.مفهوم پردازي وبر از نمونه آرماني مي

هاي جزئي، يدهپايان پداست، معتقد بود كه هيچ دستگاه مفهومي نيست كه بتواند درباره تنوع بيبيان داشته

ها را در موارد عيني ها و انحرافتوان هماننديوسيله نمونه آرماني ميجان كالم را بگويد. از اين رو به

و منفردي  هاي عينييا چند ديدگاه و با تركيب پديدهجانبه يك داد. يك نمونه آرماني با تشديد يكتشخيص 

، جانبه تشديد شدههاي يكاند و برحسب همان ديدگاهشود كه در واقع بسيار پراكنده و جدا از همساخته مي

گيرند. نمونه آرماني با وجود غيرواقعي بودن اين خاصيت به صورت يك ساختار تحليلي يك پارچه سامان مي

ترين عناصر واقعيت تجربي را توانيم مهمسازد كه با آن ميرا به يك ابزار مفهومي مجهز ميرا دارد كه ما 

ي زيارت اي از پديدهشود تا الگوهاي تيپ شدهروشن سازيم. بر اين اساس در پژوهش حاضر تالش مي

 بندي و ارائه شود. مبتني بر ادراكات و تجارب زيسته زائران جوان صورت

) 2014، و دامري و مانسفيلد 2000ويژه كرينر و كليوت، تجربي و نظري مرور شده (بهبنابر پيشينه 

دهنده درجه توان تجربه زيارت را بر روي دو پيوستار اصلي متصور شد. يكي از اين پيوستارها نشانمي

 است. برد زيارت هاي تجويزي در پيشگرايي يا به عبارت ديگر ميزان پيروي از الگوها و رويهمناسك

 توان انتظار زائر از دستيابي بهگرايي در تجربه زيارت استكه بر طبق آن ميپيوستار دوم بيانگر درجه نتيجه

�نتايج ملموس در پي تجربه زيارت را مشخص ساخت. با در نظر داشتن توامان دو پيوستار مذكور مطابق با  
 " � � �
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 هاي زيارتي قابل شناسايي خواهد بود.نمودار شماره يك، از حيث نظري حداقل چهار گونه اصلي از سبك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي زيارتي (منبع: پژوهش محققان)شناسي سبك. چارچوب مفهومي گونه1نمودار 
 

 روش تحقيق

تحليل مضمون، روشي براي شناخت، است. گرفتهمطالعه حاضر به روش تحليل مضمون صورت 
ي متني هااين روش، فرايندي براي تحليل داده است.ي كيفيهاتحليل و گزارش الگوهاي موجود در داده

جعفري، تسليمي، فقيهي، (عابديكند. هايي غني و تفصيلي بدل ميي پراكنده و متنوع را به دادههاو داده است
است و در طيف . اين روش مستقل از جايگاه نظري يا معرفت شناسي خاصي)153: 1390زاده، و شيخ
استفاده كرد. از اين رو ابزار تحقيقاتي مفيدي  توان از آنهاي نظري و معرفت شناسي مياي از روشگسترده

 ).156است (همان: هاي پيچيده و مفصلبراي تحليل حجم زيادي از داده
اند كه از اين بين، ده نفر به جوانان بيست تا سي ساله شهر مشهد بودهجامعه هدف در اين مطالعه 

يافته  گويان به صورت نيمه ساختها با هر يك از پاسخگيري هدفمند انتخاب شدند. مصاحبهصورت نمونه
انجام شد. در مجموع چهارده نوبت مصاحبه مطابق با موارد مندرج در جدول شماره يك با پاسخگويان 

هاي شونده، ويژگيزيارت برگيرنده تعريف پاسخگو از زيارت و سواالت اصلي مصاحبه در گرفت.صورت 
بندي زيارت مقبول (يا مطلوب)، جزئيات برنامه زيارتي، داليل و نحوه اجراي زيارت، معيارهاي اولويت

صوت هر مصاحبه، ها و باورها پيرامون زيارت و پيامدهاي آن بوده است. پس از پياده سازي زيارت شونده

 سبك مبتني بر:

 درجه باالي مناسك گرايي

 و درجه باالي نتيجه گرايي

 سبك مبتني بر:

 درجه باالي مناسك گرايي

 و درجه پايين نتيجه گرايي

 سبك مبتني بر:

 درجه پايين مناسك گرايي

 و درجه پايين نتيجه گرايي

 سبك مبتني بر:

 مناسك گراييدرجه پايين 

 و درجه باالي نتيجه گرايي

مناسك گرايي فزاينده

نتيجه گرايي 

مناسك گريزي فزاينده

نتيجه گريزي فزاينده
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صورت گرفت. در نهايت با انتزاع از  1ايديكيوافزار مكسفرايند كدگزاري باز و محوري با كمك نرم
 هاي محوري به دست آمده، چهار سبك زيارتي احصاء گرديد. مقوله

. مشخصات پاسخ دهندگان1جدول 
 تعداد مصاحبهتحصيالت سن جنسيت شماره پاسخگو

 2 ارشد كارشناسي 29 مذكر 1

 1 كارشناسي 21 مونث 2

 1 كارشناسي 21 مذكر 3

 2 كارشناسي 20 مونث 4

 2 كارشناسي 21 مونث 5

 1 كارشناسي 20 مذكر 6

 2 كارشناسي ارشد 24 مذكر 7

 1 كارشناسي ارشد 29 مذكر 8

 1 كارشناسي 20 مذكر 9

 1 كارشناسي 25 مذكر 10

 محققانمنبع: پژوهش                          
 

ها مورد به بر اين اساس در دور نخست، مصاحبه تكيه شد. *گيري بر اصل اشباع نظريبراي كفايت نمونه

به  شد. همچنينمورد اخذ و فرايند كدگذاري متن هر مصاحبه نيز پيش از مراجعه به نمونه جديد انجام 

شده، مراجعات مجددي به پاسخگويان قبلي  بنديفراخور نياز جهت تكميل واحدهاي معنايي صورت

هاي كليدي، در ارتباط با سواالت فرعي، راهنماي مصاحبه در عين حفظ پرسش عالوهصورت گرفت. به

هاي شد. جهت وارسي تاييدپذيري نتايج حاصل، سبكمراجعه به موارد جديد بازبيني و تكميل مي ازپيش 

شان رتها از تجربه زيااز پاسخگويان بازگو و انطباق دريافت آناستخراج شده و مقتضيات آن براي تعدادي 

گرفتند، كنترل شد. به منظور اطمينان از تكرارپذيري با شرايط ناظر بر سبك زيارتي كه در آن جاي مي

 هاي مستقلي از كدگذاري ها،در چند مقطع از فرايند تجزيه و تحليل متن مصاحبها نيز، ـهيافته

است.گر اشتراك نسبي در دريافت معاني و تفسير متن بوده صورت پذيرفت كه بيانسوي محققان 

 هايافته

+مدارانه، نگرانه، سنتگرفته، چهار سبك زيارتيِ درونهاي صورتوتحليل و كدگذاري مصاحبهتبع تجزيهبه 
 � � , - � �. / � 0 � � � � � � � �  � � � 	 � � � � � �
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هاي اصلي در سه قالب ها، خصيصهدست آمد و براي هركدام از اين سبكگرايانه به گرايانه و تفرجعمل

مقدمات و الزامات، مرحله اجراي زيارت و نتايج و دستاوردهاي مورد انتظار از زيارت برشمرده شد. هر 

يك از اين چهار سبك زيارتي، عنصر مفهومي مخصوص به خود را دارد كه عامل اصلي تمايز يك سبك از 

نه را مناسك و عنصر محوري زيارت مداراتوان عنصر محوري زيارت سنتشود. ميديگري محسوب مي

نگرانه زيارت درونمايه گرايانه حاجت است و بنگرايانه را فراغت ناميد. مفهوم محوري زيارت عملتفرج

 .دارد معنويت نام

نگرانهزيارت درون

است. اين سبك زيارتي در دوسطح ناسوتي نگرانه معنويتمشخصه اصلي و درونمايه زيارت درون

شود. زائر در سطح ناسوتي، صرفا براي كسب آرامش، بهبود شرايط روحي و رواني و الهوتي تعريف مي

رود. در سطحي ديگر، زيارت الهوتي قرار دارد معنويت و حاالت روحاني به زيارت ميخود و دستيابي به 

است، با اين تفاوت كه بهبود شرايط روحي و رواني در تقرب به كه در بر گيرنده مقتضيات زيارت ناسوتي

طريق زيارت،  داند كه ازقربي مي كند و زائر، معنويت و آرامش را، نتيجةخدا و تقويت ايمان معنا پيدا مي

است. به عبارت ديگر زيارت ناسوتي عمدتا به معنويت و آرامش اين جهاني تأكيد به خداوند پيدا كرده

 كند، در حالي كه زيارت الهوتي، به آرامش اخروي نيز توجه دارد.مي

 نگرانه (منبع: پژوهش محققان).  فرايند و سطوح زيارت درون2نمودار
 

ها را براي خود مهم و باشد ولي آناست به مناسك اعتقاد داشتهنگرانه ممكنزائر در زيارت درون

اهميت باشد. مبناي تواند بيآيد و حتي ميپندارد. پايبندي به مناسك جزو فرعيات به حساب ميموثر نمي

زيارت  

نگرانهدرون

قرب به  

خدا
تخليه  

رواني

آرامش و  

معنويت

و  ها بهبود ديدگاه

هاكنش

حصول (تضمين) آرامش  

اخروي

معنويت و آرامش  

مضاعف

ناسوتي

الهوتي
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 است.ترين نتيجه آن هم همان آرامش و معنويتاست و مهمزيارت، احوال شخصي و حاالت دروني

 مقدمات و الزامات مرحله§

 بندي كرد:ها را در چهار مقوله دستهتوان يافتهدر مقدمه اين سبك زيارتي، مي

است كه زائر درخود كمبود آرامش و نياز به تصلي خاطر اين مقوله گوياي آن محوريت نياز دروني:

قائل نيست و سازي مذهبي و رعايت مناسك مقدماتي كند. شخص اهميت چنداني براي آمادهاحساس مي

كشاند. در عين حال زائر اش او را به زيارت ميداند و ابهام و سرگشتگيترين عنصر را حال خود ميمهم

داند.زيارت تفريحي يا از روي بيكاري را قبيح مي

 5شخص » از سختي و از بيچارگي و بي پناهي به حرم امام رضا پناه ميبره.آدم «

دلش شكسته باشد. براي كه  اين ا به زيارت برود، مگرشرايط خاصي نبايد داشته باشد ت«

4شخص » .يك آسودگي خاطر و براي آرامش يافتن بره حرم

توجه به اوقات، حال شخصي را مالك است و بيزائر اهميت كمي براي عنصر زمان در زيارت قائل

دارد چندان پايبند به آن نيست، يا ريزي معيني براي زيارت ندارد يا اگر رود. برنامهقرار داده و به زيارت مي

 آورد.ها حالِ مساعد داشته برتر به حساب ميهايي را كه در آناگر پايبند هست، زيارت

بيني ها مثال ميگاهي وقت. رومميهر وقت نياز باشد . نيستاي من كال حرم رفتنم برنامه«

 بيني مرتبمي يك بار هم .روممي ام بعد توي يك هفته سه چهار دفعهشش ماه گذشته نرفته

 3شخص» روم.مي

ده ش. ن پا شود و برود زيارتانسان احساس نياز پيدا كند كه االكه  استزيارت خوب آن «

7شخص » دوازده شب باشد، نماز صبح باشد يا هر وقت ديگر.

 است و حتيقصد و حاجت مادي جايي در اين نوع زيارت ندارد، اگر هم دارد، فرعي و كم اهميت

 مبتذل. 

روم تا مي شخصا بيشتر براي اين. توانم بگويممي من حاجتم را بخواهم بگويم در خانه هم«

 3شخص» معنويت كسب كنم.

 در بخواهي كه استمبتذل نظرمخيلي به پسندم،نمي خانه و ماشين و اين چيزها را خواستن«
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3شخص » كند.كني، حالت بده بستاني پيدا مياش قاطي زيارت

 پندارد. داند و زيارت غير ارادي را سخيف مياراده خود را عيار زيارت و الزمه قبولي آن ميشخص 

محيط اطرافت بر تو تاثير كه  اين است كه با اراده خودت بروي بدونزيارت خوب آن «

 3شخص ».بگذارد

تبع آن عمل زيارت شونده و به است كه زائر به زيارتمندي و ارادت قلبي: اين مقوله مؤيد آنعالقه

شعف و مستي 1آيد و براي توصيف آن، سخن از عالقه دارد. زيارت نوعي عرض ارادت به حساب مي

كند كه عالوه بر فاصله داشتن تلقي مي»خالف آمد عادت«آيد. شخص زيارت را نوعي به ميان مي 1عرفاني

از زندگي روتين، پرشور و عاشقانه است. 

روم كه دوست دارم، بيشتر همين جنبه دوست داشتن زيارت مي خودم مطمئنا براي اين به«

6شخص » داره كه البته باعث تقويت ايمان هم ميشه.

» .يك حس رهايي خيلي موقتي از ماديات دارد. زيارت يك چيز روتين وعادي نيست«

 2شخص 

.» دروگويند به زيارت ميوقتايي با خوشحالي و شعف و اون مستي عرفاني كه ميآدم يك «

 5شخص 

كند شونده اشاره دارد. زائر سعي مياين مقوله به اهميت شناخت و فهم زيارتآگاهي و فهم پيشيني: 

شونده به زيارت برود. بر سطحي و تقليدي نبودنِ قصد ي زيارت1هاويژگي1و  1جايگاه1با آگاهي قبلي از 

است.شش مورد قبولداند كه تفكر و كنشونده را شخصي ميزيارت تأكيد دارد و زيارت

را در حد اش رتبه و درجه. كه زائر، طرف مقابلش را بشناسد است يك زيارت مقبول اين«

 1شخص » بداند.) دانندمي نه لزوما آن حدي كه علما و افراد خاص( توانش
 

زيارت يعني ديدار فردي كه از نظر من آدم بزرگي بوده و فوت كرده باشد يعني شخصيت «

2شخص » .نظر من تاييد شده باشدو فكرش از 

ت صور شونده نسبت به نفس زيارت: اين مورد كه عمدتا ناظر براولويت عامليت به دستورات زيارت

است كه شخص براي اموري برآمده از عمل و نظر است دربرگيرنده تقدمينگرانهالهوتي زيارت درون
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شونده و تعهدات اجتماعي (از به فرامين زيارتاست. زائر ايمان به غيب، عامل بودن شونده قائلزيارت

است و آن را بر دهد. همچنين براي حضور معنوي تقدم قائلجمله مشغله كاري را) بر زيارت اولويت مي

كند و آن زيارتي را كه بخشد. زيارت را بر توانايي و بضاعت موجود بنا ميحضور فيزيكي رجحان مي

خواهد. تن از عزت باشد، نمياش قرض گرفتن و احيانا كاسالزمه

 مرحله اجراي زيارت§

است كه عمدتا مجموعه نمودهاي عيني و بيروني آن را در اجراي زيارت، مرحله مياني امر زيارت

 است:نگرانه متضمن مقوالت زير بودهگيرد. براين اساس مرحله اجرايي سبك زيارت درونبر مي

است شود، بيانگر اين نكتهبه نوعي محور اصلي اين نوع زيارت محسوب مي محوري:مقوله معنويت

كه زائر در حين زيارت به دليل باور نداشتن به رابطه بين ماديات و زيارت، يا فرعي دانستن امور مادي، يا 

ند. كسخيف دانستن و حيا كردن، و يا محور قرار دادن حال معنوي خود، از بيان حاجات مادي خودداري مي

برو كار كن ماشين بگير . را آدم بايد با تالش به دست بياوردها و خواستهها اين نوع نياز«

 3شخص» چه كاريه كه بيايد به امام بگويد.

كند. شخص به گزينشي عمل كردن فردنسبت به مناسك اشاره مي مقوله غيرالزامي دانستن مناسك:

داند. اگر به برخي اعمال زيارتي تن ها را ضروري نمييا آنبه همه يا برخي از مناسك زيارتي باور ندارد 

-است كه آن اعمال در صيانت از معاني عميق زيارت و تسهيل كاركرد معنوي آن دهد، به خاطر نقشيمي

كنند.براي او ايفا مي -يعني حصول آرامش و تصلي خاطر

 بروي وضو . رعايت كنيخيلي مهم نيست كه حتما آداب زيارت را اش از نظر من بقيه«

تواند در يك زيارت خوب باشد ولي براي ها مي. اينبگيري بروي اذن دخول بخواني حتما

 3شخص » مهم نيست.ها اين من

تواند، برود و انجام بدهد، ولي يك وقتي مي وقتي فردي است.آن غسل زيارت كمك كننده «

ن حرف بزنم و پاشم بيرو. نگاه كنم گويد من بروم بنشينم ضريح را. ميآيدنمي هست حالش

1شخص .» استچون از اصلش نيافتاده  است. خوب همين خوب. بيايم

است. شخص جمع را محدود گوياي گرايش زائر به انجام زيارت فرديمقوله انفرادي بودن زيارت: 
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در زيارت فردي تر را پسندد زيارت كند. تمركز و حالخوشداند و دوست دارد آن طور كه ميكننده مي

كشد. چنين افرادي زيارت جمعي را صرفا در اش خجالت ميكه از آشكارشدن كنش مذهبيبيند و يا اينمي

پذيرند.مواقع ضروري مي

خواهند جايي بيشتر بياستند جايي كمتر، . ميدر [زيارت] جمعي مقيد به ديگران هم هستي«

زيارت هي بايد چشمت به اين باشد كه موقع . فالن جا نماز بخوانند فالن جا نخوانند

 1شخص » ماند.نمي حالي برايت. خواهند بياستندمي خواهند بروند يامي همراهانت

دهد. سرگشتگي، ابهام، مبنا بودن حاالت و احساسات دروني زائر را نشان مي مقوله عاطفه محوري:

هاي رسد. معيار عمل زائر حاالت و فعاليتميتنگي زائر در اين نقطه از زيارت به اوج رهايي از ماديات و دل

كنند. زمزمه اشعار است و به دنبال مكان، اشخاص يا اعمالي است كه حس خوب را در او زنده مياشدروني

2تواند لذتهاي ديوار ميكاريخوان يا تماشاي كاشيعاشقانه زير لب، نشستن در نزديكي روحانيون روضه
 ي گسترده و متغيرِ عوامل ايجادكنندهو زنده كند. نكته قابل توجه، همين دامنهبخش باشد و حس خوب را در ا

است.حس خوب در زائر

مثال  است.بايد يك كاري بكني كه به آن حس خوب برسي، هر بار حس و حالت يك چيز «

 9شخص » يك بار واقعا حالم همينه كه بشينم روبه روي گوهرشاد و تماشا كنم.

» .ريزيمي همه چيز را بيرون است.اون مكان، به اوج رسيدن اون سرگشتگيحالت آدم توي «

4شخص

كند. به اهميت عنصر شناخت در زيارت اشاره مي شونده و فهم او:مقوله التفات به جايگاه زيارت

كند در تمام زيارت تمركز و وحدت داند و سعي ميشونده ميزائر معيار قبولي زيارت را شناختن زيارت

شونده و هاي زيارتشونده باشد. تالش دارد با توجه كامل به جايگاه و ويژگيسش معطوف به زيارتحوا

است كه تا ها زيارتش را انجام دهد. اين مقوله به نوعي همان آگاهي و فهم پيشينيِ مرحله مقدماتفهم آن

كند.مرحله اجرا ادامه پيدا مي

 سعي. كنممي چه جايگاهي دارد هم فكرشونده كه هست و زيارتكه  اين همچنين به«

 3شخص » .كنم با فهم و درك از آن شخص زيارتم را انجام بدهممي
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5شخص » شود كه زائر همون معرفت و شناخت رو داشته باشد.زيارت وقتي زيارت مي«

است كه زائر مكان زيارت را نوعي دهنده ايننشان مقوله ماهيت تعاملي (دوسويه) امر زيارت:

است كه آورد. الزم به ذكرگيري و تعامل با شخصي برتر از خود به حساب ميمحفل يا موضع براي ارتباط

شود. گر مينگرانه جلوهاين مقوله نيز عمدتا در صورت الهوتي زيارت درون

ها آن شوندگان] واسطه خدا هستند و ازچون [زيارت ست.زيارت هم به نحوي همان دعا«

 1شخص ».خواهيممي راه

 نتايج و دستاوردهاي زيارت§

ها هاي افراد، يافتهاست. با توجه به گفتهي قبل قابل برداشت نتايج اين زيارت تاحدي از دو مرحله

 بندي شدند:در سه مقوله اصلي زير دسته

خوريم. كسب معنويت و يافتن اي از مفاهيم برميدر مقوله تحول روحاني سازندهبه دامنه گسترده

گردند. زائر پس از زيارت، حس بهجت و دو دستاورد مهم و اصلي اين سبك زيارتي محسوب ميآرامش، 

است (سطح ناسوتي). شود، گويي خود را پيدا كرده، تخليه و سبك شدهكند. حالش خوب ميسرور مي

شود و با تغيير و هدايت گيري در امور دنيوي و رضايت از وضع موجود ميكسب معنويت، باعث سهل

آورد (سطح الهوتي).افكار و اعمال وي، آرامش نسبت به عاقبت اخروي را براي او به ثمر مي

 كنه به كنم به زيارت، يعني همين كه حال آدم خوب بشه كفايت ميمي خيلي حسي نگاه«

 5شخص » نظرم.

 شوي، اينجورمي كني و از خيلي از اعمال بازداشتهبا زيارت يك حالت روحاني برقرار مي«

2شخص » .گذاردچيزها به صورت غيرمستقيم در آخرت تاثير مي

نگرانه موضوعيت عموما در صورت الهوتي زيارت درون مقوله تقرب به خدا و تقويت ايمان:

تر و قربش به خدا افزون كند ايمانش كاملاست كه زائر پس از زيارت حس ميدهنده اينيابد، نشانمي

گيرد.به محبوب و مقصود در وجودش شكل مي است. رضايت حاصل از قربشده

 6شخص » .البته خوب [زيارت]، تقويت ايمان رو هم پشتش داره«

 ويژه در وجه نگرانه بهمعرفت افزايي نسبت به موضوع زيارت: دستاورد ديگري براي زيارت درون
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شناسد و معرفتش تر ميشونده را بهكند كه امام و زيارتاست. زائر بعد از زيارت احساس ميالهوتي آن

است و به تبع آن رضايت حاصل از شناخت بيشتر محبوب و امام در وجودش نسبت به آنان افزون شده

گيرد.شكل مي

كنه معرفت پيدا كنه، شناخت پيدا كنه زيارت خوب اينه كه به شخصي كه داره زيارت مي«

 5شخص » .تأثير بگذارداش و حاال اون معرفت در زندگي

 مدارانهسنتزيارت 

است. زائر زيارت را مشتمل بر مناسك الزم مشخصه اصلي و درونمايه اين سبك از زيارت مناسك 

ريزي معيني براي زيارت شود. برنامهداند كه انجامشان به حفظ و بزرگداشت شعائر منجر مياي ميالرعايه

خواند. در طي بيند و مطلوب مينمي كند. زيارت را در هر حالي خالي از فايدهدارد و بر طبق آن عمل مي

داند. در است و شرط مقبوليت زيارت را عبور از مسير مناسك ميزيارت مشغول رعايت آداب مربوط به آن

شود.نهايت هم نوعي آرامش حاصل از عمل به تكليف برايش حاصل مي

 مقدمات و الزامات §

 وارد زير اشاره كرد:توان به مدر باب مقدمات و الزامات اين سبك زيارتي مي

 چه در منابع شرعي به عنوان ايام زيارت برپايه نيت و برنامه قبلي: زائر در اين سبك زيارتي بنابر آن

اي كه در زندگي هاي عادت شدهاست و همچنين بر اساس رويهيا ساعات زيارتي مورد تأكيد قرار گرفته

كند و براساس آن عمل مي نمايد. متناوب زيارتي ميهاي مدون و شخصي خود دارد، اقدام به طراحي برنامه

نگرانه در اينجا حال و احساس عاطفي زائر، نقش چنداني در تعيين به طوري كه برخالف سبك زيارت درون

زمان زيارت براي وي نخواهد داشت. 

دارم مثال من گاهي برنامه دارم چهل روز يا چهل شب پشت سر هم اي من نسبتا يك برنامه«

8شخص » وم زيارت.بر

خب اينجوري نبوده كه احساس . روممي برنامه بودهكه  اين برخي اوقات فقط روي حساب«

7شخص » شايد آدم ماهي يك بار نياز پيدا كند.. نياز پيدا كرده باشم

هاي سازي ذهني خود، قبل از زيارت، برپايه توصيهزائر بر آماده رعايت مقدمات شناختي و ذهني:
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كند كه داند و تاكيد ميعي تاكيد دارد. مقدمه اصلي زيارت را خالص بودن و داشتن نيت پاك ميمنابع شر

 اند، آگاهي داشتهچه عالمان دين بيان داشتهبايد از شيوه صحيح قصد به زيارت و طريقه توسل، مطابق با آن

كننده در رم و عظيم كه شفاعتاي بسيار محتشونده در نگاه زائر درقالب واسطهباشد. در اين راستا زيارت

شود. است، فهم ميمحضر الهي

اينجوري نباشه كه بگيم حاال كجا بريم؟ بريم يه زيارتي هم . همين جوري يهويي نباشه«

[بلكه] نيت كند كه من بروم حرم و آنجا آرام بشوم. بايد نيت داشته باشد و بابرنامه . بكنيم

 4شخص » .برود

داند چيست. براي مي كه راهش چيست طريقه توسل و زيارت را هم استزائر] شناخته «[

 1شخص » .دهدمي را انجاماش همين وظيفه

سازي عملي و رعايت اعمالي كه مقدمات زيارت به حساب زائر بر آماده رعايت مقدمات عملي:

اي مؤكد اب مقدمهكند. رعايت واجبات و دوري از محرمات به طور پيشيني، و انجام آدآيند، تأكيد ميمي

اي دارد.براي زيارت، در نظر زائر جايگاه ويژه

 م، خونكنم توجهاتم به اطراف نباشه، اذن دخول ميكنم بگيرم، سعي ميمي وضو سعي«

 7شخص » .گممي ره ولي خوب بعضي اوقاتذكرتوي راه رو معموال يادم مي

 مرحله اجراي زيارت §

 است:مدارانه متضمن مقوالت زير بودهمرحله اجرايي سبك زيارت سنت

زائر تاكيد زيادي بر حفظ خلوص نيت خود دارد و ويژگي يك زيارت مقبول  حفظ خلوص نيت:

پسندد.داند. زائر جمعي بودن زيارت را بخاطر به خطر افتادن نيت خود، نميرا عدم ريا در آن مي

 5شخص » اگر با فاميل بريم ممكنه ريا پيش بياد.«

 9شخص » شود.مي كمتراش شود وزيارت خالصانهمي زياداش بقيه يك مقداري حاشيهبا «

 سري امور و پرهيز از است تا با انجام يكزائر در تالش حفظ حرمت موضع و موضوع زيارت:

اموري ديگر احترام آن فضا و جايگاه را حفظ كند و به تثبيت حالت معنوي خويش نيز كمك كند.

بايستم و [اظهار] ادبي،  استقرار . زيارت قرار نيست [به ضريح] بچسبيمرويم مي وقتي«
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 1شخص » احترامي و حفظ حرمتي داشته باشيم.

داند كه به عنوان آداب زيارت زائر خود را ملزم به رعايت اعمالي مي رعايت ترتيب مناسك زيارتي:

داند و افزايش دهنده روحيه و لذت ها را ضروري و شرط قبولي زيارت ميشوند. عمل به آنشناخته مي

آورد. همچنين نوعي كاركرد انتظام بخش به امر زيارت نيز براي آن اعمال معنوي خويش به حساب مي

است.قائل

نظورم م. به نظر من اون آداب خاصي هم كه تو مفاتيح و ساير كتب اومده بايد رعايت بشه« 

 5شخص » .همون آداب زيارت هست

هاي زيارتنتايج و دستاورد§

مدار براي زيارت خود است كه زائر سنتبزرگداشت شعائر و رعايت ادب يكي از دستاوردهايي

داند. همچنين دهد و آن را حافظ مناسك مقدس مياست. وي زيارت را در مسير حفظ شعائر انجام ميقائل

 كند.شونده محسوب مياالجرا در پيشگاه زيارتآن را نوعي اظهار ادب واجب

» ست.ايكه كار خوب و پسنديده استز نظر اجتماعي هم نوعي بزرگداشت و حفظ شعائر ا«

 10شخص

يعني ما داريم با اظهار ادب كردن در مقابل آن فرد، ادب را  استآن فرد در راستاي الهي «

 1شخص » داريم.در مقابل خدا نگه مي

 است. حاصل از عمل به تكليفدستاورد ديگر اين سبك زيارتي، رهايي از بيهودگي و آرامش 

، »هقدر وسع كوشيد«شخص با انجام زيارت، حس منفي انفعال را در خويش محو كرده، با اين تصور كه به 

 كند. احساس مي درضايت و آرامش حاصل از عمل به وظيفه را در خو

كه من تالش كردم، يك كاري كردم. رفتن حرم، زيارت كردن، دعا . يك حسي هم هست«

خيلي از اوقات كاري از دست آدم برنمياد، ميگه حداقل در حد خودم تالش كردم و  .كردن

 5شخص » .مثال خيلي بيهوده نبودم، يه همچين چيزي. دعا كردم
 

 زيارت عملگرايانه

است. زائر براي حاصل شدن كاركرد ملموس به زيارت عنصر محوري زيارت عملگرايانه حاجت
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تواند در اين دنيا يا در آخرت باشد. اگر زائر مناسك و آداب زيارت را رود. حصول كاركرد ملموس ميمي

كنند. حتي خود است كه آن اعمال در تسهيل دستيابي به حوائج بازي ميكند، جهت نقشيرعايت مي

هاي شوندهشود. گاهي از ديد زائر ميان زيارتشونده نيز به مثابه عاملي در راستاي امر مذكور فهم ميزيارت

ناگون، تفاوت در امكان برآورده ساختن حاجات وجود دارد و در نتيجه هر تجربه زيارت به قصد حصول گو

توسل، درخواست شفاعت و توام سازي امر زيارت و گيرد. باور به مصاديق خاصي از حاجات صورت مي

حصول  تني برمقوله نذر در اين سبك زيارتي حضور پررنگي دارد. هرچند مقبول افتادن چنين زيارتي مب

هاي هايي چون ثواب آخرت و فايدههاي زيارتي در قالباي از دستاوردشود، اما زائر به حد پايهنتيجه فهم مي

 اش باور دارد.هاي زيارتيخفيه براي تمامي تجربه

مقدمات و الزامات زيارت§

 است. زائر براي رسيدن به نيت داشتن براي رسيدن به خواسته از مقدمات اين سبك زيارتي

 اي مدنظر فرد نباشد، زيارتي هم رخ نخواهد داد. رود و اساسا اگر خواستهحوائجش به زيارت مي

 ها همچين چيزي بودهخيلي وقت است. كه رفتم براي يك خواستي بودهها خيلي وقت«

 2شخص » حاال اون خواسته هم ميتونسته مادي باشه، هم معنوي..

اي در اين سبك زيارتي به چشم هاي پياپي و اصطالحا چلهيارتي در قالب نذر و زيارتانجام عمل ز

 اش، چندين روز يا شب، پياپي، به حرم برود. كند تا براي برآورده شدن خواستهخورد. زائر نذر ميمي

نه  حاال. حداقل سالي يكي دو بار هست. كنم مثال براي فالن مسئله چهل روز برومنيت مي«

 1شخص .» فقط چله، مثال پنج روز پشت سر هم ... 

ها، از ديگر هاي متفاوت از آنها و تلقيدر زمينه حصول حاجت شوندگانبندي زيارتدسته

شوندگان را برحسب شهرت ايشان است. به بياني ديگر، زائر زيارتاي اين سبك زيارتيهاي مقدمهويژگي

 رود.اي خاص ميشوندهحصول هر يك از حوائجش، نزد زيارتكند و براي بندي ميدهي دستهدر حاجت

آن امام ِديگر دستش بسته باشد، [بلكه] آن صفت خداوند در دست آن امام كه  اين نه«

گويند براي مسائل عرفاني و شناخت خدا و اين حرفا بايد به امام حسين مي مثال است.بارزتر

بايد به ها اين دشمن و نجات از مشكالت ومراجعه بكنيد. براي بحث درگيري با خصم و 
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براي بحث هدايت قلبي، هدايت ايماني، توفيق پيدا كردن به قضاي . امام علي مراجعه كني

 1شخص » .دي بايد مراجعه كنيهابه امام ها اين نمازها و

رط است. زائر شهاي حاجت و لوازم مطالبه آن از ديگر مقدمات اين سبك زيارتيآگاهي به خصيصه

داند. مقبوليت و منتج بودن زيارت را معرفت نسبت به شرايط، لوازم و پيامدهاي خواسته مورد نظرش مي

 هاي مختلف آن تاكيد دارد.در نتيجه بر طرح و پيگيري صحيح خواسته، بر پايه آگاهي جامعي از جنبه

 اينكه [شخص] چه .يش را بدانيهاچه معنوي چه مادي [بايد] ويژگي. كه دارياي خواسته«

ها [اگر زائر] اين است.يي دارد مهم هاچه لوازمي دارد و چه پيامداش خواهد و خواستهمي

 1شخص » تواند درست [حاجتش را] بخواهد.نمي را نشناسد

 مرحله اجراي زيارت§

محور بودن امر زيارت نشان از آن دارد كه زيارت و اعمال آن، با نقشي كه براي زائر در حاجت

شونده اين انتظار يابند. زائر همواره از زيارتكنند، معني ميهموار كردن مسير رسيدن به خواسته بازي مي

ها را از خدا خواستار شود. زائر رعايت آداب را را دارد كه حاجاتش را برآورده كند و يا مرتفع شدن آن

ها را در دستيابي به حوائج ند كه آنكداند و زماني مناسك زيارت را رعايت ميمشروط به حصول حوائج مي

استمرار در امر زيارت را موثر بر برآورده شدن حاجات بداند، بر انجام آن عنوان مثال اگرموثر بداند. به

 ورزد. استمرار مي

كنيم دنيوي مان را هم براي مي هايمان هر دو نوع مادي و معنوي هست ولي سعيخواسته«

گوييم] كسي خواهيم و [ميمي مثال همسر خوب. ي داشته باشدخدا بخواهيم و حاالت معنو

 10شخص » .باشد كه من را به راه تو نزديك كند

شونده را به عنوان فردي زيارت به مثابه ارتباط مستقيم با منبع فيض كه مبتني بر آن زائر، زيارت

تصال، توانايي برطرف كردن كند، كسي كه به دليل اين امتصل به قدرتي فراگير و تمام ناشدني فهم مي

هاي مختلف زائر را دارد. زيارت در اين جايگاه يعني وصل شدن به همان شخص متصل به آن منبع خواسته

 فرامادي.

به او [مأموريت] داده شده  است.بيند، مسئول امور مي دست تقدير را است امام واسط فيض«



 45                             هاي زيارتي جوانان در شهر مشهد                                         شناسي كيفي سبكگونه 

 1شخص » را انجام بدهد.ها اين كه

 دستاوردهاي زيارتنتايج و §

كه فايده است. زائر عالوه بر اينترين دستاورد زيارت در اين سبك دستيابي به حوائج ملموس مهم

 آورد. اي از مقبوليت زيارت نيز به حساب ميداند، آن را نشانهو نتيجه زيارت را برآورده شدن حاجات مي

 6شخص » .دارد برسد است كه زائر به آن اهدافي كه دوست زيارت مقبول همان«

است، منافعي حصول منافع منظور نشده دنيوي از زيارت. زائر براي زيارت در هر شرايطي نفعي قائل

شونده هميشه شوند. چراكه زيارتكه حتي در صورت مقصود نشدن نيز به تبع زيارت حاصل مي

 به عنوان پيامد زيارت به  شود. مثال زائر تقويت بعد اخالقي رفتار رابين و خيرخواه درك ميمصلحت

است. همچنين در سطحي باالتر، آورد، گرچه براي آن در قصد و نيت خود جايگاهي قائل نبودهحساب مي

 داند.شونده و دستاوردي از زيارت ميكل حيات خود و نعمات زندگي را وابسته به شخص زيارت

 5شخص» .كنندمي تر رفتارتر و صحيحشنود درستمي معموال بعد از زيارت يك مدتي متحولها آدم«

 6شخص » از لحاظ اخالقي هم آدم مطمئنا تقويت ميشه.«

شد براي زائر كاركردگرا (زائر مختص به اين سبك) اورد اخروي. همانطور كه گفتهتضمين دست

ارت آيد. زائر كاركرد مهمي براي زيشود و بدون اجر به حساب نميزيارت در هر شرايطي مفيد محسوب مي

است كه گرچه دستيابي به حاجت دنيوي توان در واژه شفاعت خالصه كرد. وي معتقداست كه آن را ميقائل

شونده در روز جزا (شفاعت) و حصول گيري از زائر توسط زيارتآيد، اما دستامري ممكن به حساب مي

 است.پاداش اخروي امري قريب به وقوع

خواهيم انسان باشيم و انسان بميريم، ولي يك درصد ما مي است.فاعت ] در آن دنيا هم كاركردش شزيارت«[

7شخص » شود.مي اگر ظلمي كرده باشيم، آن دنيا زيرسبيلي رد

ميشه براي كسي كه زيارت ميره و ثواب و  ولي خوب به طور كلي مطمئنا خدا خودش امتيازي رو قائل«

6شخص .» گيره در نظر مي ه برايشنحس

 گرايانهزيارت تفرج

است. زائر در اين سبك زيارتي، نه براي كسب آرامش يا گرايانه فراغتعنصر محوري زيارت تفرج
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معنويت، نه براي حصول حاجات و نه براي تعهد به مناسك، بلكه عمدتا به قصد پركردن اوقات فراغت و 

است. ضرورت انجام نوي رود. عمل زيارتي نوعي عمل فراغتي توام با تجربه معنوعي تفريح به زيارت مي

شان همراه با شود و يا ترتيباست و بنابراين آداب زيارت رعايت نميها كمترمناسك زيارت از ديگر سبك

توان به ها و پيامدهاي اجتماعي در اين سبك نمود بيشتري دارد كه از آن جمله مياست. خصيصهتشويش

 و يا تثبيت روابط اجتماعيِ پايدار اشاره داشت. هاي گرم موقتيگيري تعاملرخداد جمعي زيارت، شكل

 مقدمات و الزامات §

هاي از ويژگي 3ها نسبت به ديگر سبك 3كمرنگي عنصر احساس ضرورت به زيارت در زائر 

 آيد. مقدماتي اين سبك زيارتي به حساب مي

 4شخص »گوييم حاال كجا بريم؟ بريم يه زيارتي هم بكنيم.ايم دور هم مينشسته«

آيم، اين عيبي ندارد باز هم اراده خودت بوده كه داري مي روند و تو بگويي من هممي كه خانواده دارند اين«

 3شخص » .رويمي باهاشون

كننده شخص به كنش زيارت در واقع حضور ديگران در انگيزه زائر تاثير داشته و محرك و ترغيب

 شود. محسوب مي

بيني كه مي شود كه بروي، مثال خيلي حوصله رفتن نداريمي كه برايت انگيزه استيك خوبي كه دارد اين «

 10شخص » روي.مي روند،مي ديگران دارند

جمعي بودن زيارت و تعريف آن به عنوان بخشي از قرارهاي دوستانه يا خانوادگي، از مقدمات اين 

سازد. را نيز آشكار مي است كه لزوم هماهنگي پيشيني با ديگران (خانواده يا دوستان)سبك

» گذاريم كه يك حرمي هم برويم.مي گذاريم كه بيرون برويم بعد قرارمي ها با دوستان قراربعضي وقت«

 9شخص 

 مرحله اجرايي زيارت§

اي انتخابي بوده يا پردازد، به گونهها ميداند و اگر هم به آنشخص آداب زيارت را مبنا و محور نمي

هاي شود. در اين وضعيت به طور معمول آداب زيارتي به مطلوبيتنظمي مشاهده ميبيشان نوعي در ترتيب

 كنند.فردي يا جمعي تقيد پيدا مي

 كدام را رعايتبرخي [مناسك] را همه جا نوشته اند، از اذن دخول بگير تا آداب زيارت، ولي تقريبا هيچ«
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 9شخص » .در حد دعا خوندن و اينهاست. كنمنمي

امر نيايش و امور تفريحي در اين سبك به يكديگر آميخته شده، زيارت از حالت فردي در واقع 

 گيرد. گفتگو با دوستان و همراهان نمود قابل توجهي دارد. درآمده، جنبه اجتماعي به خود مي

 2شخص » كنم.شينم و با دوستانم درد دل ميدر كنار زيارت مي«

 و تعامل گرم موقتي با افراد حاضر در حرم و انجام زائر در طول زيارت، حضور كنار ديگران 

 آورد. مناسك جمعي را، تشديد كننده حال معنوي خود به حساب مي

 .خوانيگيري با جماعت نماز ميمي ست، وقتي توي جمع قراراون وجه اجتماعي زيارت هم كمك كننده«

 8شخص » همه در حال تعامل هستند و خيلي تأثير دارد.

 دستاوردهاي زيارتنتايج و §

 آيد.گرايانه به حساب ميتقويت روابط اجتماعي پايدار يكي از نتايج زيارت تفرج

كنم خوشحال ميشه و حالش خوب ميشه، من هم كال حس خوبي دارم چون با مادرم كه باشم حس مي«

 5شخص » معموال وقتي با مادرم ميرم زمان بيشتري اونجا هستيم.

كه عمدتاً پيامد اصلي تعامالت  است گرايانه، صميميت افزايي ميان زائرانرجاز ديگر نتايج زيارت تف

آيد. از سويي ديگر افزايش صميميت در گرم موقتي در حين اجراي امر زيارت در اين سبك به حساب مي

 است.هاي دوستانه زائران نيز گزارش شدهجمع

ساعت كنارشون بنشينم، اينجوري يك ارتباطي بينم ولي ممكنه يك نمي من ديگه اون آدما رو هيچ جا«

 گويند براي هم دعامي ها هستش كه بعد از زيارت ازمشكالت زندگيشانمثال خيلي وقتها هستش بين آدم

جور كنند ولي بعدا اون رابطه ادامه نداره، در خود حرم ايجاد ميشه و همون جا تموم ميشه ولي اين يكمي

 5خص ش» .صميميت مياره بين اونها

شود.گرايانه محسوب ميهاي انساني اجتماعي زائر از ديگر نتايج زيارت تفرجتعميق نگرش

» .مثال آشنا كردن مردم با امور زيارتي و افزايش فهم مردم براي فعاليت فرهنگي، استزيارت حوزه خوبي «

4شخص 

و وحدت و همبستگي بين اقوام كند مي مختلف و اقوام متنوع را دور هم جمعهاي از نظر اجتماعي گروه«

4شخص » كند.مي مختلف ايجاد
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 گيريبحث و نتيجه

چهار سبك زيارتي رايج در قالب نمونه آرماني وبر: بنديتوان صورتدستاورد اصلي پژوهش حاضر را مي

گرايانه دانست. مفهوم مدارانه، سبك عملگرايانه و سبك زيارتي تفرجنگرانه،سبك سنتشامل سبك درون

 شود.هاي زيارتي شناسايي شده در جدول شماره يك مشاهده ميها و مختصات سبكمحوري، ويژگي

 هاي زيارتي جوانانها و مختصات سبك. ويژگي2جدول 
 مراحل         

 سبكها
 نتايج و دستاوردهاي زيارت مرحله اجرايي زيارت مرحله مقدمات و الزامات

 مفهوم

 محوري

 درون نگرانه

 دروني محوريت نياز

 مندي و ارادت قلبيعالقه

 آگاهي و فهم پيشيني

اولويت عامليت به دستورات 

 شونده نسبت به نفس زيارتزيارت

 يت محوريمعنو

 دانستن مناسك يرالزاميغ

 يارتبودن ز يانفراد

 يعاطفه محور

شونده و فهم زيارت يگاهالتفات به جا

 ماهيت تعاملي (دوسويه) امر زيارتاو

(كسب  سازنده يتحول روحان

 معنويت و آرامش)

 يمانا يتبه خدا و تقو تقرب

 نسبت به ييافزا معرفت

 يارتموضوع ز

 

 معنويت

(ناسوتي و 

 الهوتي)

 سنت مدارانه

 يو برنامه قبل يتن

 يو ذهن يمقدمات شناخت رعايت

 يمقدمات عمل رعايت

 يتحفظ خلوص ن

 يارتحرمت موضع و موضوع ز حفظ

 مناسك محوري

 ادب يتشعائر و رعابزرگداشت 

آرامش حاصل يهودگي و از ب رهايي

 يفاز عمل به تكل

 

 مناسك

 عملگرايانه

 محوريت خواسته دروني

 نذر نيت

از حيث ها شونده زيارت يبنددسته

 موضوع حاجت

هاي حاجت و لوازم يصهبه خص آگاهي

 مطالبه آن

 حاجت محور بودن

 با يمبه مثابه ارتباط مستق يارتز

 يضمنبعف

 به حوائج ملموس دستيابي

 يويمنافع منظور نشده دن حصول

 يدستاورد اخرو تضمين

 حاجت

 تفرج گرايانه
 يارتاحساسضرورت به ز يكمرنگ

 محوري در انگيزه و اعمال پيشينيجمع

مبنا نبودن آداب زيارت (تقيد آداب به 

 مطلوبيتهاي جمعي يا فردي)

 آميختگي امر نيايش به امور تفريحي

 يموقتتعامل گرم 

 تقويت روابط اجتماعي پايدار

 ييافزايميتصم

 زائر و يريپذجامعه ارتقاء

 يي واجتماع يانسان ينگرشها يقتعم

 

 فراغت

 منبع: پژوهش محققان    

اي از تر گزيدههاي پژوهشگران مختلفي كه پيشوكم با يافتهنتايج به دست آمده در پژوهش حاضر، بيش

دهنده زيارت در گانه سازمانشش مضامين ايشان مرور شد، همخواني دارد.هاي نظري مطالعات و ديدگاه

افراد مورد مطالعه در اين پژوهش نيز قابل مشاهده بود. همچنين  ) در بين1396مطالعه معاون و همكاران (
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) و توجه به بعدهاي ارائه شده از 1396با نگاهي به واحدهاي معنايي زيارت در كار محمدي و ديگران (

 مدارانه نمود پيدا ان داشت كه زيارت در بعد عملي ذيل سبك سنتـوان بي«تها، ميگيري آنارت و وامزي

نگر يابد. همچنين بعد تجربي نزد زائر درونكند و در بعد اعتقادي، در زيارت عملگرايانه تجلي بيشتري ميمي

 است.برخوردار نگر الهوتي از قوت بيشتريناسوتي و بعد پيامدي براي زائر درون

) 1391توان برخي از موضوعات معنايي تجارب زيارت در مطالعه يوسفي و همكاران (عالوه، ميبه

 اس موضوع مناسك (كه ذيل مقولهـا شده مرتبط كرد. براين اسـهاي زيارتي احصرا به بعضي از سبك

توان موضوع دهد. همچنين ميمدارانه را تشكيل ميگيرد)، مفهوم محوري زيارت سنتمندي جاي ميآداب

ت تر دانست و موضوعات مناجاشفيع بودن (ذيل مقوله خارق العادگي) را به سبك زيارت عملگرايانه نزديك

نگرانه ارتباط داد. همچنين از كاركردهاي برشمرده شده براي و آرامش (ذيل مقوله جذبه) را به سبك درون

گرايانه ركرد اجتماعي، آموزشي و فرهنگي در زيارت تفرج)، كا1392زيارت در پژوهش قبادي وهمكاران (

 نگرانه محوريت دارد. يابد و كاركرد رواني در تيپ درونظهور مي

پردازد و از آنجا كه زيارت به هاي زيارتي در ميان جوانان ميرو به سبكاز آنجا كه مطالعه پيشِ

هاي پژوهش گردد، توجه به يافتهيعنوان كنشي ذيل دين و وابسته به سبك دينداري شخص فهم م

گرفته، جالب توجه ) كه در مورد سنجش وضعيت دينداري جوانان صورت1385زند و همكاران (شجاعي

دينداري  هايهاي پژوهش حاضر، سه سبك زيارتي با گونهتوان گفت از يافتهاساس ميخواهد بود. بر اين 

د.دينداري شريعتي يا ظاهري، ارتباط نزديكي با سبك زيارتي ارائه شده در پژوهش مذكور، قابل انطباق هستن

است. گرايانههاي تيپ زيارتي تفرجدهنده ويژگيمدارانه دارد. همچنين سبك دينداري اجتماعي، نشانسنت

گرايانه سبكي زيارت عمل است.نگرانهبر همين منوال دينداري باطني داراي بيشترين قرابت با زيارت درون

دينداري مطالعه  هايمستقال در اين پژوهش به آن پرداخته شده است و معادلي براي آن در گونهاست كه 

 مذكور مشاهده نشد.

نگرايانه ناسوتيِ هاي زيارتي احصا شده، سبك درونهاي موجود در زمينه تعداد سبكفارغ از تفاوت

است. همچنين سبك مقايسه ) قابل1394پور (عليكار حاضر با سبك نوظهورِ پژوهش طالبي و براق

رو با زيارت غيرمعرفت بنياد مناسكيِ كارِ فوق، تا حدودي انطباق دارد. از مدارانه پژوهش پيشسنت
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واژه  ها در يكسازي عواملِ تمايز دهنده سبكهاي پژوهش حاضر با مطالعه مذكور، تجميع و خالصهتفاوت

است.رتر با مرزهايي به نسبت شفاف را ممكن ساختهبندي مختصاست كه ارائه دستهانتزاع شده مفهومي

شناسي نسبتا نزديكي به مطالعه اخير گزارش شده ) نيز سنخ1394در پژوهش نودهي و همكاران (

نگرانه (ناسوتي و توان دو سبك در حال گذار و وجودي در آن پژوهش را متناظر با زيارت دروناست. مي

گذران گرايانه پژوهش فعلي با تيپ خوشندكي تسامح، سبك تفرجالهوتي) پژوهشِ حاضر دانست. با ا

گرايانه هاي جمعي و پيامدهاي اجتماعي در زيارت تفرجاست؛ با اين تفاوت كه خصيصهمطالعه مذكور منطبق

 گذران بر انفرادي بودن زيارت و اعمال آن تاكيد كند، درحالي كه زائر خوشنمود پيدا مي

كه براي زائر رود، درحاليريزي قبلي شخصا به زيارت مياست كه با برنامهخوشگذران كسيدارد. همچنين 

گيرد. كه دروني و با برنامه باشد، در تعامل با محيط و ديگران شكل ميگرا ضرورت زيارت بيش از آنتفرج

تقريبا منطبق  گراي پژوهش فوقمدار مطالعه فعلي را با تيپ مناسكتوانيم سبك سنتاز سوي ديگر مي

كه اين ويژگي در گويد، حال اينگونه سخن ميگرا، از تفريحِ زيارتبدانيم. با اين تفاوت كه زائر مناسك

گرا شود. از طرفي ديگربراي زائر مناسكگرا بحث ميبندي حاضر، به طور مستقل و ذيل زائر تفرجتقسيم

اجت جايگاهي ندارد و شخص بيشتر براي مدار، حكه نزد زائر سنتاست؛ درحاليعنصر حاجت مطرح

هاي كار حاضر با اثر مذكور، همين رود. از تفاوتاست كه به زيارت ميرعايت شعائر و عمل به تكليف

 است.محور هاي تفصيلي براي زائر حاجتاختصاص يافتن سبكي جداگانه با ويژگي

پذيري نتايج توان داعيه تعميمنمياز آنجاكه پژوهش حاضر به روشي كيفي انجام شده است، قاعدتا 

هاي انتظام تواند در روشن ساختن تنوع قابل توجه كنشآن را داشت، درعين حال مطالعاتي از اين دست مي

كنند، كارآمد باشد. ، همگون و فراگير جلوه ميهاي سطحييافته عامالن اجتماعي كه معموال در برداشت

شناسي گوبا، جامع و در عين حال موجز بوده است. چنين يك سنخكه تالش محققان بر ارائه ويژه آنبه

هاي فرهنگي اجتماعي به منظور جذب مخاطب براي مراكز زيارتي و تامين ريزيتواند در برنامهشناختي مي

گيري كار آيد. طبيعتا نتيجهها بهآن هايسازي خدمات زيارتي با مطلوبيترضايت ايشان از طريق متناسب

در اين ارتباط منوط به انجام مطالعات كمي و كيفي با در نظر داشتن ساير عوامل اجتماعي مرتبط  ترمناسب

 كننده مراكز زيارتي، واحدهاي امالن نهاديِ ادارهـبا امر زيارت است كه مواردي همچون ع
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 ديني، مديران شهري ها و نظاير آن) و يا نخبگان ذينفع در امر زيارت (مانند علمايفرافردي از زائران (كاروان
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