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چکيده
در فرهنگ شــيعي ،زيارت بــه مثابه «نهاد» مــورد مطالعه قرار گرفته اســت؛ يعني زيارت
مجموعهاي از معاني ،دانشها و تلويحاً دســتورهايي است که انديشه و عمل زائر را در زندگي
اجتماعي در راستاي هدفي متعالي تنظيم ميکند .ولي متأسفانه ظرفيتهاي اين نهاد ،مانند
بيشــتر نهادهايي که دستاورد تمدني ايران اسالمي محسوب ميشوند ،مورد غفلت واقع شده
اســت .زيارت به مثابه واقعيتي اجتماعي و نهادي زندگي ساز ميتواند از ابعاد گوناگون مطالعه
شود .از منظر تمدني ،زيارت حرکتي پويا به شمار ميآيد که آثار مادي و معنوي بسياري ،پيرامون
آن شکل ميگيرد .ابعاد تمدني اين حرکت را ميتوان در سطوح مختلف تبيين کرد .مسئله اين
پژوهش ،شناسايي ابعاد تمدني نهاد زيارت است .روش گردآوري اطالعات به صورت کتابخانهاي
و تحليل آنها مبتني بر روش تحليل مضمون صورت گرفته است .بر اساس نتايج اين پژوهش،
چهار بعد اصلي و فراگيري که از تحليل مضمون منابع کتبي مرتبط به دست آمده است عبارتاند
از« :بعد مردمي»« ،نظامات اجتماعي»« ،هويت تمدني» و «بعد تاريخي -جغرافيايي» .بر اساس
يافتههاي اين پژوهش ،قدرت نرم ،تعارف ميانفرهنگي و پويايي اجتماعي ،مؤلفههاي مهم بعد
مردمي ،آثار مختلف اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ،مؤلفههاي کليدي بعد نظامات اجتماعي،
قدرت توليد ،احاطه و تعميق معنا ،حس تعلق به امت اسالمي و غايات تمدني مشترک از مهمترين
مؤلفههاي بعد هويت تمدني ،و بسط تاريخي آيين زيارت در گستره پهناور جغرافياي فرهنگي
يـجغرافيايي نهاد زيارت به شمار ميآيند.
جهان اسالم ،مهمترين مؤلفه تاريخ 
کليدواژههــا :تمدن ،زيارت ،مؤلفههاي مردمي ،نظامــات اجتماعي ،هويت تمدني ،بعد
تاريخي ـ جغرافيايي.
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مقدمه

از ملزومات شکلگيري علوم انساني بومي توجه به واقعيتهاي اجتماعي جامعه
خود و تحليل آنها با مفاهيم مبتني برانديشهها و مباني بومي است .مفاهيم در علوم
انســاني نقش کليدي ايفا ميکنند ،به طوري که يکي از گامهاي اساسي تحول در
علوم انســاني ،بازتوليد مفاهيم محوري در رشتههاي مختلف علوم انساني است؛
چراکه واقعيتهاي اجتماعي در قالب مفاهيم لباس معنا به خود ميپوشــند .لذا در
اين نوشتار سعي بر تحليل پديده اجتماعي جامعه ايراني با مفاهيم بومي و بر اساس
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

مباني اسالمي است.
در فرهنگ شــيعي ،زيارت بــه مثابه يک نهاد مورد مطالعه قرار گرفته اســت؛
يعني زيارت مجموعهاي از دانشها و تلويح ًا دستورهايي است که انديشه و عمل
زائر را در زندگي اجتماعي در راســتاي هدفي متعالي تنظيم ميکند .ولي متأسفانه
ظرفيتهاي اين نهاد ،مانند بيشــتر نهادهايي که دســتاورد تمدني ايران اســامي
محســوب ميشوند ،مورد غفلت واقع شده است .در نگاه عمومي شيعيان ،زيارت

 138تنها تکريم و گراميداشت مدفن پيشوايان معصوم است؛ زيارت عاشورا براي تبرک
خوانده ميشــود و برگرد قبر مطهر امام رضا 7براي شفاي بيماريهاي جسمي و
آمرزش گناهان طواف ميکنند و بدين گونه در نهاد پويا و ارزشمند زيارت ،تحريفي
اساسي پديد آمده است.
زيارت به منزله نهادي قدرتمند اســت که به تعليم و تربيت شيعيان ميپردازد
و به طرق مختلف امر تمدنسازي را محقق ميسازد .اين امر خصوص ًا در زيارت
اربعين محســوستر است« .امروزه اربعين تنها يک راهپيمايي معنوي و يا صرف ًا
زيارت جمعي حســين بن علي 8نيست ،بلکه مدلي متفاوت از نظام مناسبات

مردمي در مقابل الگوي ســکوالر و دنيويشده غربي است .اين تجربه ،تجربهاي
در حال ترقي و پيشــرفت است که بر منابع ديني و سنن بومي ساخته شده است
و از فرهنگ مدرن غرب هيچ رنگ و بويي نگرفته است .اربعين يک پديده کام ً
ال

مردمي و اســامي است ،نه يک پديده تمدني به معناي civilization؛ بلکه ظهور
يک امت نوين اســامي اســت که مدل نظاممند آن را ميتوان براي بشر امروز
تبييــن ،و آن را در ويترين جوامع مردمي برجســته کــرده و بر آن محاجه کرد»
اين نوشتار ميکوشد ابعاد تمدني پديده زيارت را در چهار بعد مردمي ،نظامات

اجتماعي ،هويت تمدني و تاريخي -جغرافيايي مورد بررسي قرار دهد .ابتدا تعاريفي

از زيارت و تمدن ارائه ميگردد و سپس ابعاد چهارگانه مزبور به ترتيب مورد تحليل

قرار ميگيرد.

پيشينه پژوهش

بررســيها و جستوجوهاي نگارنده نشان ميدهد درباره موضوع و مسئله اين

نوشتار پژوهشهاي زيادي صورت نپذيرفته است .با اينحال ،مرتبطترين پژوهشها
به موضوع مورد بررسي به شرح ذيل است:

ـ معينيپور ( )1394در مقاله «ظرفيتهاي تمدني کنگره عظيم اربعين حسيني»

پديده اربعين را به مثابه عنصري تمدني مورد توجه قرار داده است .ايشان ذيل بيان
چارچوبي نظري ،ارکان تحقق تمدن و امت واحد اسالمي را بررسي ،و ظرفيتهاي

آيينها و مناسکي مانند اربعين را در تحقق امت واحد و تمدن نوين اسالمي تشريح
کرده اســت .ايشــان دين ،علم ،عقالنيت و اخالق را ارکان چهارگانه تمدن نوين

اسالمي ميداند که اربعين در متن و بطن خود در سه اليه گرايشي ،بينشي و رفتاري،
ظرفيتهايي براي تحقق اين ارکان دارد .نگاه تمدني به پديده زيارت ،وجه مشترک
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اين نوشتار و پژوهش حاضر است.
ـ عرفان و بيات ( )1393در مقاله «آموزه امت اســامي در قرآن و بازانديشي در
قابليتهــاي تمدني و فرهنگي آن» به کارکردهــاي تمدني و فرهنگي مفهوم امت
پرداختهانــد .اين مقالــه موضوع «امت» و «امامت اســامي» را از منظر فرهنگي و
تمدني واکاوي کرده و با اســتناد به مؤلفههاي امت از منظر قرآن ،به تبيين مفهوم و
نقش امت در فرايند ســاخت تمدن اسالمي پرداخته است تا وانمايد که اين نظريه
چه قابليتها و ظرفيتهايي در باروري فرهنگي و نيز تمدنســازي دارد .انسجام
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

و همبستگي وثيق اجتماعي ،آرمانســازي براي تحوالت اجتماعي و کارکردهاي
هويتبخش ،از جمله يافتههاي اين تحقيق در قابليتها و ظرفيتهاي فرهنگي و
تمدني اين آموزه است.
ـ بابايي ( )1394در مقاله «مدنيت و معنويت در اربعين» به کارکردهاي تمدني
زيارت اربعين پرداخته اســت .ايشان معتقد اســت آنچه در همايش اربعين رخ
ميدهد ،هم به جهت ايماني و هم به جهات حبي و عشــقي کاردکردهاي تمدني

 140دارد .اربعين از يک سو حرکت و تمريني است که موجب افزايش ايمان ميشود
و نظام مناســبات ايماني را تنظيم ميکند و از ســوي ديگر در اربعين با تأکيد بر
يک محبوب و معشــوق مشترک و همين طور با تجربه مشترک حبي و عشقي به
آن محبوب واحد ،محبتي به همديگر به وجود ميآيد و نظام مناســبات انساني به
شکل درستي سامان مييابد .شکلگيري امت واحد بر اساس اين عشق و معشوق
مشترک ،نتيجه اين نظام مناسبات جديدي است که بر محور اربعين رخ مينمايد.
نــگاه تمدني و ميانفرهنگي و تأکيد بر محبت و معنويت ،از وجوه مشــترک اين
نوشتار با پژوهش حاضر است.

ـ بهمني خدنگ ( )1396در مقاله «آيين اربعين ،نمايش تنوع در امت اســامي»
پس از واکاوي معنا و مؤلفههاي امت در قرآن ،پديده اربعين را به مثابه متعاليترين
پديده عيني و انساني تنوعپذير ،بارزترين مابهازاي عيني مفهوم امت در قرآن ميداند.
ايشــان با تأکيد بر اصالت تنوعپذيري در امت اسالمي ،آن را زمينهساز تعالي امت
اسالمي ميداند و امت متعالي و پيشرونده را زيرساخت حرکت تمدني در جهان
اســام معرفي ميکند .لذا ايشان آيين انسانيـ اســامي اربعين را الگوي عملياتي
و زيرساخت دانستن آن براي تمدنسازي نوين اسالمي از وجوه مشترک اين نوشتار
با پژوهش حاضر است.
روش انجام پژوهش

روش گردآوري اطالعات در اين پژوهش ،مطالعه اسنادي و کتابخانهاي است
و در اين مســير سعي شــده اســت از ادبيات علمي در حوزه مطالعات زيارت،
گردشــگري مذهبي ،ارتباطات ميانفرهنگي و مطالعات تمدني بهرهبرداري شود.
رويکرد پژوهش نيز توصيفي و تحليلي است« .تحقيق توصيفي آنچه را که هست
توصيف ميکند و به شــرايط يا روابط موجود ،فرايندهاي جاري ،آثار مشهود و
روندهاي در حال گســترش توجه دارد» (خاکــي .)1390 ،روش تحليل داده در
اين پژوهش ،تحليل مضمون است .فرايند کامل تحليل مضمون را ميتوان به سه
مرحله کالن تقســيم کرد :الف) تجزيه و توصيف متن؛ ب) تشريح و تفسير متن؛
ج) ادغــام و يکپارچه کردن مجدد متن .تحليل مضمون ،فرايندي اســت که طي
زمان شــکل ميگيرد و نبايد با عجله اجرا شود (براون و کالرک .)2006 1،نکته
1 .Braun & Clarke.
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تمدنسازي مبتني بر مناسبات انساني قلمداد ميکند .تأکيد بر بعد امتسازي زيارت
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مهم اينکه تحليلهاي کيفي ،از مجموعهاي از خطوط راهنما اســتفاده ميکنند ،نه
مجموعهاي از قوانين مشخص .اين امر ،انعطافپذيري آنها براي تناسب روش با
سؤالها و دادههاي تحقيق را موجب ميشود (پاتون ،1990 1،ص.)145
يـپژوهشي
منابعي که مورد مطالعه و تحليل قرار گرفتهاند ،کتب و مقاالت علم 

مربوط به دو حوزه مطالعات زيارت و مطالعات تمدن در بيســت ســال گذشــته

بودهاند .کليدواژههايي که در يافتن موارد مرتبط مورد اســتفاده قرار گرفته اســت،
عبارتاند از :زيارت ،تمدن ،اليههاي تمدن ،هويت ،گردشگري مذهبي ،ارتباطات

ميان فرهنگي ،عتبات مقدســه ،ابعاد فرهنگي زيارت ،ابعاد سياسي زيارت ،و ابعاد
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى
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اقتصادي زيارت.

پس از فيشبرداري از منابع ،فيشها وارد نرمافزار Maxqda

شده تا کدگذاري

شوند .محيط و ابزار گرافيکي متنوع ،رابطه کاربري آسانتر و جذابتر ،سازگاري
بيشتر با زبان فارســي ،فرمتهاي خروجي مختلف و امکان جستوجوي آسان

بين دادههاي فارســي ،از جمله مزاياي اين نرم افزار نسبت به ديگر نرم افزارهاي
تحليل کيفي است.

پس از سه مرحله کدگذاري ،الگوي نهايي تحليل مضمون ابعاد تمدني نهاد زيارت

مشــخص شــد .براي پايايي کدگذاري اين پژوهش ،پس از هر مرحله کدگذاري،

کدهاي مشخصشــده در دو فاصله زماني با گزارههاي اوليه مقايســه شدند .براي
روايي اين پژوهش از بررسي همکاران استفاده شد؛ بدين ترتيب که مراحل تحقيق

و يافتههاي آن با يکي از دانشــجويان دکترا مرور گرديد و به سؤالها و انتقادهاي

مطرحشده پاسخ داده شد.

در جدول زير نمونهاي از تحليل مضمــون گزارههاي اين پژوهش در نرمافزار
Maxqda

مشخص است.

1 .Patton.

گزاره

مضمون

است تا بتوانند راهي به سوي معرفت و کمال نهايي پيدا بکنند .اين
تعارف صرف ًا يک تعارف عرفاني با کارکردهاي سلوکي صرف نيست؛

ميان فرهنگي

تعارف در حقيقت فلسفه و حکمت آفرينش تفاوتها و کثرتهاي مردمي بعد مردمي /ارتباطات

بلکه اين تعارف ،زندگي اين جهاني در مقياس تمدني را متأثر ميسازد

و مناسبات کالن اجتماعي را اصالح ميکند و راه را به سوي تعامل
معروف و تعاون در نيکيها ميگشايد .جامعهاي که در آن تعارف است،

جامعهاي که در آن تعاون در نيکيها وجود دارد ،نه در ادبيات اسالمي،
بلکه حتي در ادبيات مدرن هم يک جامعه متمدن تلقي ميشود و فرايند

تمدني در آن نيز سهل و آسان رخ ميدهد (بابايي ،1396 ،ص.)107

پس از آنکه يک اجتماع مردمي پديد ميآيد و طبق غايات جمعي خود ،هويت تمدني /غايات
قوانيني را اعتبار ميکند ،در صورتي که اين جامعه با انجام مناسب
اين اعتبارات به غايت مد نظر خود دست يابد و آن غايت به صورت

فرهنگي ريشهدار در آن جامعه پديد آيد ،تعامالت ناشي از اين فرهنگ
ديگر نه به نحو اعتباري ،بلکه به نحو کام ً
ال ضروري در حيات اجتماعي
آنها بروز مييابد .در چنين حالتي آن فرهنگ واحد ،مدار اتحاد وجودي
افراد آن جامعه خواهد بود؛ زيرا بر اساس قاعده اتحاد عاقل و معقول
افراد آن اجتماع حقيقت ًا به ساحتي از اتحاد وجودي دست يافتهاند.
از سوي ديگر نيز روابط اجتماعي ناشي از اين فرهنگ به صورتي

ضروري و غير اعتباري از اين اجتماع مردمي بروز خواهد داشت .در
نتيجه مجموعه آن فرهنگ واحد ـ به عنوان عقبه وجودي آن اجتماع

ـ و تعامالت اجتماعي ناشي از آن ،موجودي واحد را پديد ميآورد
که تعامالت اجتماعي همچون پيکره آن ،و فرهنگ و اصول معرفتي

مستتر در آن به عنوان روح آن تلقي ميگردند (خاني ،1395 ،ص.)155

مشترک
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جامعهاي که در آن تعامالت مردمي بر اساس معروف رخ ميدهد و
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زيارت اين بينش را براي مردم محلي به وجود ميآورد که ساير اقوام ،نظامات اجتماعي/
مليتها براي مشاهده فرهنگ آنان احترام قائل شدهاند و براي

تماشاي آثار معنوي و تمدني فرهنگ موجود ،پول و وقت صرف
ميکنند .اين مسئله موجب احساس مباهات و افتخار جامعه محلي

بعد فرهنگيـ

اجتماعي

ميشود و تقويت منش فرهنگي و افزايش حس اعتماد و احترام به

گردشگران و زائران را به وجود ميآورد .زيارت ،فرصتهاي زيادي
را براي مبادالت فرهنگي ميان جامعه بومي و ميهمان ايجاد کرده تا

دو طرف با فرهنگ يکديگر آشنا شوند و آگاهي فرهنگي و شناخت
عميقي نسبت به طرف مقابل کسب کنند .چنين اثري در کاهش

ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى
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تنشهاي سياسي و اجتماعي ،پيشداوريها و نزديکتر شدن افکار

و اعتقادات دو فرهنگ (ميزبان و ميهمان) بسيار مؤثر ميباشد .زيارت

در کنار پرورش ساير حوزههاي گردشگري باعث ارتقاي تفاهم و

درک متقابل ميان ملتها ،جلوگيري از بيگانهگرايي و تبليغات سوء،
ايجاد آرامش و صلح جهاني و ...خواهد شد (شربتيان ،1390 ،ص.)22

گردشگري مذهبي و زيارت ،نوعي سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي در نظامات اجتماعي/
داخل کشور است و آثار آن در کليه بخشهاي اقتصادي اثر توسعهاي
دارد :ايجاد درآمد ارزي براي کشور ،ايجاد درآمد براي دولت از راه دريافت
ماليات و عوارضي که ناشي از فعاليتهاي مربوط به صنعت گردشگري
زيارتي است ،ايجاد مؤسسات بازرگاني خاص به خصوص در امر صادرات

و واردات ،توجه خاص به محيط زيست براي حفاظت از امکانات طبيعي
مانند آب ،هوا ،خاک و ،...توسعه صنايع غذايي و زيرمجموعههاي

مربوطه مانند صنايع کشاورزي ،دامپروري ،باغداري و ،...توسعه و رونق
صنايع دستي به دليل تقاضاي فراوان زائران براي صنايع دستي آن شهر
زيارتي خاص و کشور مربوطه ،توسعه شبکههاي مخابراتي و ارتباطي

مانند تلفن ،فاکس ،اينترنت ،روزنامه و( ...قاسمي ،1387 ،ص.)949

بعد اقتصادي

زيارت ميتواند درس عزتطلبي ،تسليمناپذيري ،واليتمداري ،دالوري نظامات اجتماعي/
و غيرتورزي نسبت به اسالم و دفاع از فضيلت و کرامت انساني

و همچنين حرمت انسانها را به انسانها بياموزد .زيارت ميتواند

بعد سياسي

موجب جذب جمعيت ،و احيا و توسعه شهر شود .طرفداران نظريه
مذهبي در پيدايش شهرها معتقدند عوامل مذهبي در به هم پيوستن

گروههاي مختلف اجتماعي در سکونتگاههاي انساني و نيز تمرکز

جمعيت و پيدايش شهرها به ويژه در دورههاي قديم بسيار مهم
باشد .زيارت ميتواند به ارائه چهرهاي واقعي از يک کشور يا دين و
مذهب به جهانيان کمک کند .زيارت موجب گسترش امنيت ميشود؛

زيرا حفظ قداست مکان زيارتي مانع از اعمال خشونت ميگردد.

وجه نهادي زيارت طي فرايندي تاريخي شکل ميگيرد؛ به عنوان مثال بعد تاريخيـ
براي زيارت امام رضا 7در ايران دو دوره را ميتوان منظور کرد .دوره
نخست از ورود اسالم تا ابتداي صفويه است که بيشتر ايرانيان ،سني ،و
شيعيان در اقليت بودند ،اما در عين حال به زيارت تمايل زيادي داشتند

و به آن مقيد بودند .در اين دوران عليرغم سني بودن اکثر مردم و
حکام ،غالب ًا تنگناي جدي براي زيارت امام رضا 7وجود نداشته و
ايشان مورد احترام مقتضي قرار ميگرفته است .دومين دوره پس از

صفويه است که تشيع در ايران رسميت يافته و مظاهر و مناسک شيعي
به طور گستردهاي در جامعه تبليغ ميشد .در اين دوران زيارت امام

رضا 7يکي از نشانههاي مهم هويت شيعي محسوب ميشد و گاه
نيز از تبليغ و ترويج زيارت بهرههاي سياسي برده شده است .در دوره
صفويه اماکن زيارتي در ايران توسعه زيادي پيدا کرد و بر جنبه آستانهاي

(بارگاهي) آن به شدت افزوده شد .اگر چه اين روند در دورههاي بعدي
نيز ادامه يافته ،وجهه بارگاهي زيارت امام رضا 7در دوران حاضر

اهميت مضاعفي پيدا کرده است (يوسفي و همکاران ،1391 ،ص.)196

جغرافيايي /بسط
تاريخي
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بوده است .همگرايي عتبات ميتواند بستري براي اعتراض سياسي
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آخريــن گام در تحليل مضمون ،تدوين گزارش اســت .اين مرحله وقتي آغاز

ميشــود که مجموعه کاملي از مضامين نهايي ،فراهم شده باشد .هدف از اين کار،
بررسي مجدد سؤاالت تحقيق و عاليق نظري نهفته در آنهاست تا با بحث و بررسي

عميق الگوهاي به دســت آمده از تشريح متن ،به سؤاالت اصلي تحقيق پاسخ داده
شود (استيرلينگ.)2001 1،

در اين پژوهش پس از بررسي دادهها و طي کردن مراحل روششناختي و تبيين

مفاهيم زيــارت و تمدن به گزارش مضامين نهايي يعنــي «بعد مردمي»« ،نظامات

اجتماعي»« ،هويت تمدنــي» و «بعد تاريخي ـ جغرافيايي» نهــاد زيارت پرداخته

ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى
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ميشود.

چارچوب مفهومي

 .1زيارت
در منابع لغوي ،معاني مختلفي براي زيارت بيان شده است كه در عين حال ،روح

مشترکي در همه آنها جاري است .در ذيل واژه زيارت چنين توصيفاتي را ميخوانيم:
زا َر :بازديد كرد ،سر زد( .سياح ،1377 ،ص)790

ـ به معناي برگرديدن و برگشــتن از چيزي و مايل شــدن از آن( .سياح،1377 ،

راغب اصفهاني ،1375 ،ص)386

ـ زَور :به فتح «زا» قصد و ميل اســت .زيــارت در لغت ،ديدار كردن با قصد را

گويند كه در ريشــه اين واژه ،مفهوم ميل و گرايش نهفته است .گويي زيارتكننده
از ديگران روي گردانده و به سوي زيارتشونده تمايل و قصد كرده است( .صدر
حاج سيدجوادي ،1380 ،ج ،3ص)36

1 .Attride-Stirling.

زائر ،و قوم زور :مردي و
ـ ُ
زرت فالن ًا :او را سينه به سينه مالقات كردم ،يا رجل ٌ

قومي زيارتكننده (راغب اصفهاني ،1375 ،ج ،2ص169؛ زماني ،1392 ،ص.)33

اما معناي اصطالحي زيارت در فرهنگ شــيعي اشاره به حرکت مؤمنين براي
ديــدار بارگاه ملکوتــي معصومين :دارد تا اين ديدار ظاهري ،زمينهاي باشــد
براي اتصال باطني به حقيقت ائمه هدا .:هدف زيارت ،لقاءاهلل اســت و زيارت
برخــوردار .در زيارت هدف اصلي اتصال امت به امام اســت؛ امتي که همه يک
سو شده و صبغه الهي گرفتهاند به امامي که مظهر تام ذات الهي است .اين اتصال
ميتواند تا آنجا پيش رود که زائر و مزور يکي شــوند و همه ،تجلي اسما و ذات
الهي گردند.
از طرفــي زيارت به عنوان واقعيتي فرهنگي ـ اجتماعي در فرهنگ شــيعي ،به
مثابه يک نهاد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ يعني زيارت مجموعهاي از گرايشها،
بينشها و کنشهايي در نظر گرفته شده است که انديشه و عمل زائر را در راستاي
هدفي متعالي تنظيم ميکند .ولي متأسفانه ظرفيتهاي اين نهاد ،مانند بيشتر نهادهاي
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اولياي الهي ،عاليترين مرتبه از زيارت است و از بيشترين آثار و برکات وجودي

تمدنيـ فرهنگي شــيعي مورد غفلت واقع شــده بود .اما با شروع حرکت اربعين 147

حســيني ،ظرفيتهاي تمدني نهاد زيارت بيش از پيش مــورد توجه قرار گرفت؛
چراکه نشــاندهنده حرکت هويتي اصيل بود؛ هويتي که در طول تاريخ اســام در
بين مســلمانان خصوص ًا در متن اجتماعات شيعيان جاري بود« .اين امر از حضور
دائمي شعارهايي چون «ابد واهلل يا زهراء ماننسي حسينا» به خوبي قابل فهم است که
نشاندهنده نقش محوري امام حسين 7در استمرار اجتماعات شيعي است» (الشيخ
غالب الناصر ،2015 ،ص.)214

 .2تمدن
تمدن ،با گســترهاي جغرافيايي و تاريخي ،کالنترين واحد اجتماعي است که

تاکنون در زندگي بشر مطرح بوده است« .تحليل تمدنها بيشک در چارچوب تنگ

زماني يکي دو واقعه ـ اگر چه مهم و تاريخسازـ ممکن و عقالني نيست .آنگاه که
از تمدن ســخن ميگوييم ،از يک ســو پا را از يک حوزه خاص سياسي ،نظامي يا

فرهنگي و اجتماعي و جز آن فراتر گذاشته به کليت ترکيب ـ و البته بدون غفلت از

جزئيات ـ مينگريم و از سويي ديگر اگر چه در زمان ،ولي پديده را در سير زماني
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

خويش تعقيب ميکنيم» (همايون ،1396 ،ص.)55

آنچــه مطالعات تمدني غربي از تمدن ارائه ميکنند ،تنها تصوير ممکن از تمدن

نيست .بايد توجه داشت که مفاهيم تجربي در بسترهاي تاريخي و اجتماعي شکل

ميگيرند .جهان غرب نيز بيشــتر علوم خــود را با تکيه بر مفاهيم تجربي پردازش
کرده اســت که مطالعات تمدني نيز از اين قاعده مســتثنا نيســت .لذا ،براي ارائه

تصويــري بومي از تمدن و براي آزادي از قيود مفاهيم تجربي دنياي غرب ـ که بر
اســاس تاريخ تمدن غرب ،خصوص ًا تحوالت اجتماعي و سياســي چند قرن اخير

 148در قــاره اروپا و آمريکا صورتبندي شــدهاند ـ بايد هم به تاريخ و فرهنگ خود،
و هم به مباني قرآني و فلســفي اسالمي متمسک شويم .به نظر ميرسد ميتوان با
مؤلفههاي مفهومي چون عقالنيت ،نظامهاي اجتماعي ،هماهنگي ،عينيت و پويايي
آنهــا (باراني و ميرمحمدي ،)1391 ،بســط تاريخي و جغرافيايي و هويت تمدن،
تصوير نسبت ًا کاملي از واژه تمدن بر اساس مباني بومي ارائه داد .در واقع تحقق يک
تمدن ،مستلزم وجود عقالنيتي است که مباني فکري براي نظامسازي در يک منطقه
جغرافيايي را تأمين کند تا با هماهنگي ،پويايي ،عينيت و بسط تاريخي آن نظامهاي

اجتماعي و همچنين با توليد ،اشاعه و تعميق معاني در بعد مردمي ،هويت تمدن به
معناي کامل خود فرصت بروز و ظهور پيدا کند.

هر تمدن ،يک کليت يکپارچه اســت که حقيقتي اصيل در عالم نفساالمر دارد.

تمامي اليههاي فکري ،نظامات اجتماعي ،عناصر عيني ،تمامي هماهنگيها و پويايي

يــک تمدن ،همه و همه در نهايت يک حقيقت کلي را ظهور ميدهد؛ به بيان ديگر
«اگر مابين وحدت اعتباري و وحدت حقيقي ،يک طيف و مسير تشکيکي را در نظر

بگيريم ،يک جامعه صرف ،متمايل به وحدت اعتباري اســت و يک تمدن ،متمايل
به وحدت حقيقي در وجود است .اين بيان متذکر اين نکته است که نه يک جامعه

بلکه جامعه در گذر از وحدت اعتباري ناشيشده از قوانين و تعامالت اعتباري ،با
رســيدن به غايات وجودي خود به وحدتي حقيقي دست مييابد که در آن مابين
فرهنگ آن جامعه و اکثر تعامالت اجتماعي آن جامعه يک پيوند حقيقي و ضروري

برقــرار ميگردد .در چنين موقعيتي ميتوان از چنين اجتماعي تعبير به تمدن کرد»
(خاني ،1395 ،ص.)155
يافتههاي پژوهش

با تحليل اطالعات جمعآوري شده ميتوان چهار مضمون اصلي و سازماندهنده،

و دوازده مفهــوم فرعي و پايه براي مضمون محــوري و فراگير «ابعاد تمدني نهاد
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صرف از وحدت حقيقي به کلي تهي است و نه يک تمدن از وحدت اعتباري خالي؛

زيارت» شناسايي کرد .مضامين اصلي عبارتاند از« :بعد مردمي»« ،نظامات اجتماعي»149 ،

«هويت تمدني» و «بعد تاريخي جغرافيايي» (شکل شماره  .)1مضامين پايه مربوط
به مضمون ســازماندهنده «بعد مردمي» عبارتانــد از« :قدرت نرم»« ،تعارف ميان
فرهنگي» و «پويايي اجتماعي» .مضامين پايه مربوط به مضمون سازماندهنده «بعد

نظامات اجتماعــي» عبارتاند از« :نظام فرهنگيـ اجتماعــي»« ،نظام اقتصادي» و
«نظام سياســي»؛ مضامين پايه مربوط به مضمون سازماندهنده «بعد هويت تمدني»

عبارتاند از« :جريان معنا»« ،حس تعلق به امت اسالمي» و «غايات تمدني مشترک»،
و در نهايت مضامين پايه مربوط به مضمون سازماندهنده «بعد تاريخي جغرافيايي»

عبارتاند از« :حرکت و هجرت»« ،بسط تاريخي» و «پراکندگي جغرافيايي».

ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ
ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽـﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
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اﺑﻌﺎد ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻧﻬﺎد زﯾﺎرت

ﺑﻌﺪ ﻣﺮدﻣﯽ

شکل شماره( .)1مضمونهاي اصلي مربوط به «ابعاد تمدني نهاد زيارت»

 .1بعد مردمي
زيارت صحنه حضور مردم در متن جامعه است .همين حضور مردم در کنار هم
سبب تماس آنها با يکديگر ،و منشأ آثار و برکات فراواني ميشود .پديده زيارت با
حرکت مردم آغاز ميگردد و اجتماع عظيم مردمي را در شهرهاي زيارتي به وجود
ميآورد .امروزه از حضور مردم به عنوان مؤلفهاي مهم در قدرت نرم ياد ميشــود.

جمعيت ،خود يکي از پايههاي امنيت و قدرت اســت؛ خصوص ًا اگر در اجتماعات
همگون و معناداري چون زيارت جلوه پيدا کند.
مؤلفه ديگر در بعد مردمي ،تعاملي اســت که بين انســانها در زيارت ،به مثابه
بستر ارتباطات ميانفرهنگي ،صورت ميپذيرد .اين تعامل سبب تعارف و شناخت

ميانفرهنگي بين مردم ميشــود .اساس ًا «عامل چسبندگي اجتماعي ميان گروهها و
اقوام و افراد ،تعارفي اســت که بيــن اين گروهها به وجود ميآيد و با شــناخت
يکديگر و رسميتبخشي به استعدادهاي مردمي همديگر ،گامي جمعي در جهت
رفع نيازهاي يکديگر و حل معضالت کالن اجتماعي برداشــته ميشــود و هويتي

مشترک به وجود ميآيد .تعارف در حقيقت ،فلسفه و حکمت آفرينش تفاوتها و
کثرتهاي مردمي اســت تا بتوانند راهي به سوي معرفت و کمال نهايي پيدا بکنند.
اين تعارف صرف ًا يک تعارف عرفاني با کارکردهاي ســلوکي صرف نيســت؛ بلکه

اين تعارف ،زندگي اين جهاني در مقياس تمدني را متأثر ميسازد و مناسبات کالن
اجتماعي را اصالح ميکند و راه را به ســوي تعامــل معروف و تعاون در نيکيها

ميگشايد .جامعهاي که در آن تعارف است ،جامعهاي که در آن تعامالت مردمي بر
در ادبيات اسالمي ،بلکه حتي در ادبيات مدرن هم يک جامعه متمدن تلقي ميشود
و فرايند تمدني در آن نيز سهل و آسان رخ ميدهد» (بابايي ،1396 ،ص.)107

پيرامــون چنين رويکردي به زيارت اســت که تبادل و تعامل فرهنگي شــکل

ميگيرد .اين امر ،کنشپذيري و تعامل فرهنگي ميان خودي و غير خودي يا آشنا و

غريبه را ســبب ميشود و به تقويت مفاهيم ارتباطات بين فرهنگي در فضاي کنش
اجتماعي منتهي ميشود .بر اين اساس ،هر فرهنگي دوام و بقاي خود را در برخورد

با فرهنگهاي ديگر ميبيند .بدين ترتيب در قرن بيست و يکم ،در عصر شکوفايي
فنــاوري و در دوران حاکميت بهتآور رســانههاي همگاني ،باز هم اصل تکامل

فرهنگها از راه تماس و گفتوگوي رو در رو به جاي خود بازگشته است.

پديــده زيارت و ارتباطات ميانفرهنگي گســتردهاي که در بســتر آن صورت

ميپذيرد ،فرصتهاي زيادي را براي تعارف ،تعامل و تبادالت ميانفرهنگي ايجاد
ميکند تا فرهنگها با يکديگر آشــنا شــوند و آگاهي فرهنگي خود را از يکديگر

افزايش دهند .چنين اثري در افزايش تعاونهاي اجتماعي ،کاهش تنشهاي سياسي
و اجتماعي ،پيشداوريها و نزديکتر شــدن افکار و اعتقادات دو فرهنگ ،ارتقاي
تفاهم و درک متقابل ميان ملتها ،جلوگيري از بيگانهگرايي و تبليغات سوء ،ايجاد

آرامش و صلح جهاني و ...بســيار مؤثر است و سرمايه فرهنگي و آرامش و زايش
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اســاس معروف رخ ميدهد و جامعهاي که در آن تعاون در نيکيها وجود دارد ،نه
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فرهنگي توأمان را که براي شکلگيري همگرايي تمدني الزم است ،تأمين ميکند.
مؤلفه ديگر در بعد مردمي ،پويايي و نشاطي است که در زيارت ظهور ميکند.
زيارت باعث افزايش سطح درک و آگاهي ميانفرهنگي افراد در اجتماع ميشود.
اين درک ميانفرهنگي در ســپهر معنايي آموزههاي اســامي ،ميتواند زمينهساز
بســياري از فضائل اخالقي باشد« .از نظر فارابي و طوسي ،انصاف و انتصاف در
ميان افراد و گروهها در درجه اول به واســطه محبت ايجاد ميشــود که سازنده
همبستگي اجتماعي و وفاق عمومي است .آنها معتقدند که عامل اصلي در ايجاد
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى
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محبت ،عناصر اعتقادي و فرهنگي اســت که منشأ محبت ميشود و از آن طريق،
همبســتگي اجتماعي و وفاق عمومي را رقم ميزند» (موسوي ،1394 ،ص.)74
اگر کنشــگران جريان زيارت ،مبتني بر عقالنيتي خاص و ذيل يک سپهر معنايي
مشــترک خود را تعريف کنند ،آن گاه زيارت زمينهســاز تشکيل هويتي واحد و
بســتر افزايش محبت در اجتماع خواهد بود؛ محبتي که اگر محور کنشهاي يک
اجتماع قرار گيرد ،جامعهاي پويا و به هم پيوســته را شکل خواهد داد؛ چيزي که
َْ

ْ

َ ً

َ ََ ُ

آيه  103ســوره آل عمران به آن اشاره داردَ { :واعت ِص ُموا ِبَب ِل اهللِ جِيعا َول تف َّرقوا}.
«وجود عشــق معنوي و مردمي به يک کمال اليتناهي که همه از عشقشان حظي
و حبي ميبرند ،باعث ميشــود عشــاق به جاي نزاع بر سر معشوق ،به يکديگر
عشــق بورزند و با عشقورزي جمعي به معشوق مشترک ،عشق معنوي يکديگر
را شعلهورتر کنند و در نهايت ،شبکه ارتباطي و اجتماعي مملو از عشق و محبت
بسازند که در آن عشق هم هدف است و هم راه؛ هم در فرد است و هم در جامعه.
اين نظام ارتباطي عشقمحور ،مناسبات مردمي بسيار مترقياي را به وجود آورده
و وحدت و انســجام تازهاي خلق ميکند کــه کمتر ميتوان نمونهاي براي آن در
تاريخ بشريت پيدا کرد» (بابايي ،1394 ،ص.)52

 .2هويت تمدني
منظور از هويت تمدني در اين نوشــتار ،روح و جان تمدن و معنادهنده حرکت

و پيشــروي در آن اســت .ازاينرو ميتوان مراتب يک هويــت و اليههاي آن را

همچــون مراتب و اليههاي روح آدمي ،داراي اعماق بيانتها دانســت .اين وجود
پيوســته ،از کالبد جامعه بشري شروع ميشــود و در انتهاي افق خود به حقيقت
وجود يا هستيبخش متعال متصل ميگردد .هويت تمدني مبتني بر اساس عقالنيتي
در ســاحات مختلف يک جامعه و منشــأ جريان خلق ،توليد ،اشاعه و احاطه معنا

بر ســپهر فرهنگي ارتباطات مردمي در يک اجتماع ميشود .از اين نظر زيارت به
دليل جوشش دروني معنا ،احاطه و تعميق آن در نظام مناسبات مردمي از غنيترين

پديدههاي اجتماعي محسوب ميشــود .اجتماع مردم در زيارت ،جمع انسانهاي

دلداده به اهل توحيد است که اين دلدادگي مشترک به ايجاد حس تعلق مشترک به
اجتماعي عظيمتر به اسم «امت» ميانجامد.

زيارت از عناصري است که حرکت ،پويايي ،تعارف ،تعامل و تعاون در متن آن

وجود دارد .ســير همدلي و انســجام مردمي که در متن زيارت تحقق مييابد و آن
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خاص که نشــاندهنده نوع نگاه به انسان ،جامعه و هستي است ،سبب جريان معنا

هويت فرهنگي که شکل ميگيرد ،گامهاي رسيدن آدمي به مقصد توحيد را تسريع 153

ميبخشــد و تحکيم مينمايد .در دامن زيارت و با پيوند خوردن دلها ،انديشهها
و هماهنگ شــدن معيارها و رفتارها ،حس تعلق واحد به مثابه هويتي واحد شکل

ميگيرد که به منزله روح اجتماع است و تعيينکننده عيار وجودي آن اجتماع خواهد
بود و اين حقيقتي بسيار فراتر از تعاريف مرسوم در مورد زبان ،فرهنگ و ادب يک

ملت است.

وقتي هويت جمعي يک امت شکل ميگيرد ،با توجه به اصالت آن ،اين هويت

جمعي کارکردي همچون روان يک انســان براي جامعه خواهد داشت .به همين

دليل تعريف «هويت تمدني» در تحليل پديده زيارت بدين صورت بيان ميگردد:
هويت تمدني در پديده زيارت ،روح جاري در كالبد زائران و تعيينكننده جريان

انديشــه در اذهان ،شكلدهنده به ارزشهاي حاكم بر دلها و ترسيمكننده روش
زندگي آنها در اجتماع اســت؛ به بيان تفصيليتر «پس از آنکه يک اجتماع مردمي

پديــد ميآيد و طبق غايات جمعي خود ،قوانيني را اعتبار ميکند .در صورتي که
اين جامعه با انجام [دادن] مناسب اين اعتبارات به غايت مد نظر خود دست يابد

و آن غايــت به صورت يک فرهنگ ريشــهدار در آن جامعه پديد آيد ،تعامالت
ناشــي از اين فرهنگ ،ديگر نه به نحو اعتبــاري ،بلکه به نحو کام ً
ال ضروري در
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

حيــات اجتماعي آنها بروز مييابد .در چنين حالتي آن فرهنگ واحد ،مدار اتحاد
وجودي افراد آن جامعه خواهد بود؛ زيرا بر اســاس قاعده اتحاد عاقل و معقول،
افراد آن اجتماع حقيقت ًا به ســاحتي از اتحاد وجودي دســت يافتهاند .از ســوي

ديگــر نيز روابط اجتماعي ناشــي از ايــن فرهنگ به صورتي ضــروري و غير
اعتبــاري از اين اجتمــاع مردمي بروز خواهد داشــت .در نتيجــه مجموعه آن
فرهنگ واحد ـ به عنوان عقبه وجودي آن اجتماع ـ و تعامالت اجتماعي ناشــي
از آن ،يک موجود واحدي را پديد ميآورد که تعامالت اجتماعي ،همچون پيکره

 154آن ،و فرهنــگ و اصول معرفتي مســتتر در آن به عنوان روح آن تلقي ميگردند»
(خاني ،1395 ،ص.)155
 .3نظامات اجتماعي
در اين نوشــتار بعد نظامات اجتماعي تمدن ،به فرايندها و رويههايي اشاره دارد

که انســانها مبتني بر عقالنيتي خاص در زندگي اجتماعي براي سامان دادن امور
اجتماعي خود قرارداد ميکنند .اين امور به طور مشخصي در ابعاد اقتصادي ،سياسي

و فرهنگي ـ اجتماعي نمود پيدا ميکند .زيارت ،پديدهاي اجتماعي است که در دل

خود آثار و نتايجي در ابعاد اقتصادي ،سياسي و فرهنگي ـ اجتماعي در جامعه ايجاد

ميکنــد .اين نتايج در پديده زيارت ،به شــکلي خاص بروز ميکند که در ادامه به
تحليل آنها ميپردازيم.

الف) بعد فرهنگي ـ اجتماعي
زيارت ،فرهنگ انسانها را در بعد مادي و معنوي توسعه ميدهد .فرهنگ امري

يکه و تنها و ايستا نيست؛ جلوهاي از حيات جامعه است و حيات اجتماعي در ارتباط

ژرفاي فرهنگ بيشتر ميشود .برخورد انسانها با يکديگر ،زمينه آفرينش فرهنگ را
فراهم ميکند .ماندگاري و اســتواري يک فرهنگ در برخورد با فرهنگهاي ديگر

مشخص ميشود .بدين ترتيب زيارت موجب شکوفايي فرهنگها و ارتقاي سطح

ماندگاري و سالمت آنها ميشود.

ســفرهاي زيارتي منجر به ايجاد اعتماد به نفس فرهنگي و ديني ،بروز تبادالت

فرهنگي بين درک و شناخت فرهنگها و ايجاد گفتوگوي تمدنهاي ديني در عصر
حاضر خواهد شــد .بر اين اساس است که زيارت در پيدايش ،حيات ،شکلگيري،
ارتبــاط و پيوند متقابل ميزبان و ميهمــان ،پيامدهاي فضايي ،جهانبيني ،محيطي و

فرهنگي ساختار کالنشهرهاي مذهبي ما آثار بسياري ميتواند داشته باشد.

تبادل فرهنگي از طريق زائران در ســطح جوامع بــا مجموعهاي از کارکردهاي

اجتماعــي و فرهنگي همراه اســت که از آن جمله ميتوان بــه تحکيم تفاهمها و
گسترش روابط دوســتانه ميان جامعه ميزبان و ميهمان در سطح ملي و بينالمللي
اشاره کرد .احترام به نظام مستقر سياسي ،اخالقي ،مذهبي ،اجتماعي جامعه ميزبان را

بايد از ديگر کارکردهاي اساسي اين نوع تعامل دانست .ارج نهادن و ارزشگذاري
به ســنتها ،اعتقادات و رفتار جوامع ميزبــان و درک اين منشها به عنوان ميراث
فرهنگي و طبيعي از ديگر کارکردهاي فرهنگي زيارت است.
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انســانها نهفته است .ارتباط انسانها هر چقدر گستردهتر باشد ،فرصت آفرينش و
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زيارت اين بينش را براي مردم محلي به وجود ميآورد که ساير اقوام و مليتها

براي مشاهده فرهنگ آنان احترام قائل شدهاند و براي تماشاي آثار معنوي و تمدني
فرهنگ موجود ،پول و وقت صرف ميکنند .اين مسئله موجب احساس مباهات و

افتخار جامعه محلي است و تقويت منش فرهنگي و افزايش حس اعتماد و احترام
به گردشــگران و زائران را در پي دارد .زيارت ،فرصتهاي زيادي را براي مبادالت

فرهنگي ميــان جامعه بومي و ميهمان ايجاد ميکند تا دو طرف با فرهنگ يکديگر
آشنا شوند و آگاهي فرهنگي و شناخت عميقي نسبت به طرف مقابل کسب کنند.

چنين اثري در کاهش تنشهاي سياسي و اجتماعي ،پيشداوريها و نزديکتر شدن
ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى
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افکار و اعتقادات دو فرهنگ (ميزبان و ميهمان) بســيار مؤثر است .زيارت در کنار

پرورش ساير حوزههاي گردشگري باعث ارتقاي تفاهم و درک متقابل ميان ملتها،

جلوگيري از بيگانهگرايي و تبليغات سوء ،ايجاد آرامش و صلح جهاني و ...خواهد
شد (شربتيان ،1390 ،ص.)22

زيــارت ميتواند نوعي جالي روح و جان و آرامش رواني براي زائران داشــته

باشد .زيارت همانند ساير حوزههاي گردشگري فرهنگي در يکپارچگي ،همگرايي
اجتماعي ـ فرهنگي جامعه جهاني و اســامي ميتواند نقش ارزندهاي داشته باشد.
اين اثر در عصر حاضر کمک شاياني به وحدت و وفاق ملي خواهد کرد.

در طــول تاريخ معمــوالً در جوار آســتانهاي مقدس در شــهرهاي مذهبي

مراکز علمي عظيمي داير بوده اســت که نشــاندهنده نقش محوري زيارتگاهها
در فرايندهــاي اجتماعي ،فرهنگي و حتي سياســي تأثيرگذار بر جريان علمي در

دورانهاي مختلف است.

متأسفانه شــيوه زيارت و سفرهاي زيارتي در جهان اسالم ،قالبي شبه توريستي

به خود گرفته اســت و از روند اصيل خود که به ارتباطات ميانفرهنگي بين جامعه

ميزبان و ميهمان منجر ميشــد ،دور شده است؛ اتفاقي که هم اکنون ميتوان آن را

در سفرهاي زيارتي ايرانيان به عربستان يا حضور اعراب شيعي در شهرهاي مذهبي
ايران ،از جمله مشهد و قم آن را مشاهده کرد .غافل شدن از نگاههاي ميانفرهنگي

و تمدني به زيارت ،سبب ميشود که چرخه حرم ،بازار ،هتل و حرم به طور معمول

در ســفرهاي زيارتي مشاهده شــود و پديده زيارت بيش از آنکه داراي تعامالت
فرهنگي با مردم ديار ميزبان باشد ،به زيارتي توريستي تقليل يابد.
ب) بعد اقتصادي
اين مطالعه انتخاب شــود ،نتايج عمده سياســي و اقتصادي مانند زودبازده بودن و
عدم نياز به ســرمايهگذاري کالن ،مزيتهاي اجتماع ،فرهنگي و زيستمحيطي و
ايجاد امنيت و توســعه در روابط سياسي بين کشورهاست .زيارت با ايجاد و ارائه

تســهيالت اقتصادي و خدماتي به زائران به توسعه شغلي ،درآمدهاي اقتصادي و
افزايش دســتمزدها منجر خواهد شد که اين مسائل به رونق نظام مالياتي و ساختار

نظام شهروندي حاکم بر جامعه و شهر مورد نظر کمک خواهد کرد.

از جمله نتايج اقتصادي اين پديده تمدني ميتوان به اين موارد اشاره کرد:
ـ گردشگري مذهبي و زيارت نوعي سرمايهگذاري غيرمستقيم خارجي در داخل

کشور است و آثار آن در همه بخشهاي اقتصادي اثر توسعهاي دارد؛

ـ وقتي زائر به شــهري ســفر ميکند ،بعد از زيارت سعي دارد از ديدنيهاي آن

شهر هم بازديدي داشته باشد .بنابراين زيارت و سياحت توأمان صورت ميگيرد که
به رشد اقتصادي و فرهنگي شهرهاي مذهبي ميانجامد؛

ـ خريد براي زائر جاذبه خاص خود را دارد؛ چراکه سفر به شهر زيارتي و خريد
ســوغات براي اقوام و دوســتان با هم عجين شده است .معموالً بازارهاي سنتي و

مدوني وجود دارد که هر مســافري را به خريــد ترغيب ميکند .اين بازارها که از
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ويژگيهايي که باعث شــده زيارت به عنوان يک مقوله تمدني درخور توجه در
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صدها غرفه و فروشــگاه تشکيل شده اســت ،هر ساله بازديدکنندگان و خريداران
فراواني دارد .اين فعاليتها موجب ايجاد درآمد و ايجاد فرصت شغلي است؛

ـ ايجاد درآمد ارزي براي کشور ،ايجاد درآمد براي دولت از راه دريافت ماليات

و عوارضي که از فعاليتهاي مربوط به صنعت گردشگري زيارتي ناشي ميشود؛
ـ ايجاد مؤسسات بازرگاني خاص ،به ويژه در امر صادرات و واردات؛

ـ توجه خاص به محيط زيســت براي حفاظت از امکانــات طبيعي مانند آب،

هوا ،خاک و ،...توسعه صنايع غذايي و زيرمجموعههاي مربوط به آن ،مانند صنايع
کشاورزي ،دامپروري ،باغداري و...؛
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ـ توسعه و رونق صنايع دستي به دليل تقاضاي فراوان زائران براي صنايع دستي

آن شهر زيارتي خاص و کشور مربوطه؛

ـ توسعه شبکههاي مخابراتي و ارتباطي مانند تلفن ،فاکس ،اينترنت ،روزنامه و...

(قاسمي ،1387 ،ص.)949

توسعه و بســط زيارت در ساختار کالنشــهرهاي موجود همچون مشهد ،قم

و شــيراز به بهبود تســهيالت کيفي و کمي خدمات گردشگري ،توسعه و تقويت
زيرساختهاي شهري ،ارائه تمهيدات کيفي و جذاب فرهنگي ،بهداشتي و اجتماعي
براي شــهروندان و گردشگران منجر خواهد شد .بسياري از کشورها با بهرهگيري
از ايــن پديده تمدني به نقطه اوج اهداف مورد نظر دســت يافتهاند؛ به نحوي که

بيشترين درآمد خود را از آن طريق تأمين ميکنند و در زمره کشورهاي توسعهيافته
جهان مطرح شــدهاند .تجربه چين و امارات متحده عربي و بسياري از کشورهاي
ديگر در سالهاي اخير حاکي از اين است که فراهم کردن زيرساختهاي مناسب
در خصوص گردشگري ،رشــد اقتصادي و افزايش قابل توجه درآمد را براي اين

کشــورها به ارمغان آورده و در برخي موارد ،مانند عربستان ،جايگاه خاصي از نظر
سياسي براي آنان تعريف کرده است.

ج) بعد سياسي
توجه به زيارت در سياســت خارجي در عصــر پيش رو امري ضروري به نظر

ميرسد .نهاد زيارت عالوه بر اينکه موجب شناخت فرهنگ معنوي ،تحول اقتصادي
و بازرگاني ،کسب درآمد سرشار و اشتغالزايي ميشود ،ميتواند با ارائه تمهيدات و

برنامهريزيهاي فرهنگي و اجتماعي ويژه در زدودن تصوير نامناسب و غير واقعي
که برخي از کشــورهاي غربي با تبليغات گسترده خود عليه اسالم و مکتب تشيع
بعد تمدني به دنبال دارد که به برخي از آنها اشاره ميشود:

ـ زيارت ميتواند درس عزتطلبي ،تســليمناپذيري ،واليتمداري ،دالوري و

غيرتورزي نسبت به اسالم و دفاع از فضيلت و کرامت انساني و همچنين حرمت
انسانها را به انسانها بياموزد؛

ـ زيارت ميتواند موجب جذب جمعيت و احيا و توســعه شهر شود .طرفداران

نظريه مذهبي در پيدايش شهرها معتقدند عوامل مذهبي در به هم پيوستن گروههاي

مختلف اجتماعي در سکونتگاههاي انساني و نيز تمرکز جمعيت و پيدايش شهرها

به ويژه در دورههاي قديم بسيار مهم بوده است؛

ـ همگرايي عتبات ميتواند بستري براي اعتراض سياسي باشد؛
ـ زيــارت ميتواند بــه ارائه چهرهاي واقعي از يک کشــور يا دين و مذهب به

جهانيان کمک کند؛

ـ زيارت موجب گسترش امنيت ميشود؛ زيرا حفظ قداست مکان زيارتي ،مانع

از اعمال خشونت ميگردد؛

ـ جنبــه مهم ديگر زيارت ،برقراري صلح و دوســتي اســت؛ زيرا وقتي زائران

داخلي و خارجي با آداب و رسوم يکديگر آشنا ميشوند و دوستاني در کشورها و

شــهرهاي ديگر پيدا ميکنند ،ميان آنها عالقه و محبت ايجاد ميشود و در مجموع
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ترســيم کردهاند ،گام مؤثري بردارد .به گواه تاريخ اين امر نتايج سياسي مختلفي در
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باعث ميشود که صلح و دوستي پديد آيد (قاسمي ،1387 ،ص.)111
شــايد يکي از مهمترين ظرفيتهاي نهاد زيارت اين اســت که در يکپارچگي،

انســجام و همگرايي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي جهان اسالم و جهان تشيع نقش

ارزندهاي ميتواند داشــته باشد و در عصر حاضر به وحدت و وفاق مکتبي کمک
شــاياني خواهد کرد .نقش زيارتگاهي شــهرها تنها با اداي مراسم مذهبي از سوي
ســاکنان آن شهر تبيينشدني نيست؛ مگر آنکه شهر بتواند به طور مستمر يا فصلي

پيروان مذهب را به تعداد زياد از افقهاي دورتر به ســوي خود جلب کند .ميدان

جاذبه بعضي از مکانهاي زيارتي ،ناحيهاي يا در مقياس کشــور و بعضي ديگر در

ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

مقياس جهاني پيروان خود را جذب ميکند.
 .4بعد تاريخي ـ جغرافيايي

از ميان شــاخصهاي حياتي و نمادين تمدنهاي دنياي قديم و جديد ،زيارت

يکي از نمادهايي اســت که مرزهاي سياسي کشــورها ،تقسيمات اداري و قلمرو
اقتدار قومي ،گســتره جغرافيايي آن را تعيين نميکند .در طول تاريخ زندگي بشر،

حرکت انســانها در زمين و هجرت آنان از سرزميني به ســرزمين ديگر همواره

 160نقشي اساســي در ايجاد و گسترش تمدنها داشته و نخستين تمدنهاي بزرگ در
بينالنهرين از مهاجرت آرياييها به اين ســرزمين سرچشمه گرفته است .شماري
از صاحبنظــران بر اين باورند که هجرت ،الزمه تمدن اســت و زيارت ،يکي از

بسترهاي هجرت مسلمانان بوده است .در بررسي سفرنامهها و ديگر اسناد مربوط

به ســير و سياحت مســلمانان در زمين به کمترين موردي بر ميخوريم که غرض
اصلي جهانگرد مســلمان از سفر ،پژوهش و تحقيق ،آموختن دانش و درک محضر
دانشــمندان سرزمينهاي ديگر و زيارت نباشد (همايون ،1391 ،ص .)56براي اين

نوع ســفرها تنها مقصد ،حائز اهميت نيســت .بلکه تجربه او از همان ابتداي ترک
مبدأ آغاز ميشود و تمام مسير و وقايعي را که در طول مسير با آن مواجه ميشود،

دربر ميگيرد .اين نوع ســفر نقش عمدهاي در زندگي اجتماعي کشورهاي اسالمي
ايفا ميکند ،به طوريکه عالوه بر جنبههاي اقتصادي و مالي ،باعث ارتباط بيشتر با

ســاير جوامع اسالمي ميشود و تعامل بين ملل و فرهنگهايي را که نقاط مشترکي
دارند ،در پي دارد (فيضآبادي و وزيري محبوب ،1390 ،ص.)2

از طرفي وجه نهادي زيارت طي فرايندي تاريخي شــکل ميگيرد؛ از باب مثال

براي زيارت امام رضا 7در ايران دو دوره را ميتوان منظور کرد :دوره نخســت از
اما در عين حال به زيارت تمايل زيادي داشــتند و به اداي آن مقيد بودند .در اين
دوران عليرغم سني بودن اکثر مردم و حکام ،غالب ًا تنگناي جدي براي زيارت امام
رضا 7وجود نداشته و ايشان مورد احترام مقتضي قرار ميگرفته است؛

دومين دوره پس از صفويه اســت که تشــيع در ايران رسميت يافت و مظاهر و

مناسک شيعي به طور گستردهاي در جامعه تبليغ ميشد .در اين دوران زيارت امام
رضا 7يکي از نشــانههاي مهم هويت شيعي به شمار ميآمد و گاه نيز از تبليغ و

ترويج زيارت بهرههاي سياسي برده ميشد .در دوره صفويه اماکن زيارتي در ايران
توســعه زيادي پيدا کرد و بر جنبه آســتانهاي (بارگاهي) آن به شدت افزوده شد؛

اگرچــه اين روند در دورههاي بعدي نيز ادامه يافتــه و وجه بارگاهي زيارت امام
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ورود اسالم تا ابتداي صفويه است که بيشتر ايرانيان سني ،و شيعيان در اقليت بودند،

رضا 7در دوران حاضر اهميت مضاعفي پيدا کرده اســت (يوســفي و همکاران161 ،

.)1391

حوزه زيارت و مکانهاي مذهبي از حوزههاي مهم در جامعهشناسي تشيع است

که يکي از عرصههاي تجلي دينداري عامه اســت .همچنين فصلهاي مشترکي با
حوزه مناســک دارد .اهميت «امام» در ميان شــيعه چنان است که به «قدمگاه امام»،

«مدفن امام»« ،فرزندان و نوادگان امام» وجهي مهم و درخور توجه و تأمل ميبخشد
و مکانهاي زيارتي همچون زيارتگاهها ،قدمگاهها و امامزادهها را شکل ميدهد.

نهاد زيارت با توجه به عقالنيتي که در بطن خود داراســت ،توانســته در طول

تاريخ از نظر جغرافيايي در جهان اســام به صورت پراکنده گسترده شود .در ايران

نيز فرزندان ائمه :نقش مهمي را در اين راستا ايفا کردهاند .نگاهي کارکردگرايانه،

نشــان ميدهد که مقبرههاي امامزادگان نقش فراواني در زندگي اجتماعي ايرانيان
ايفا كردهاند .در بيشــتر روستاها ،در كنار امامزاده ،قبرستان روستا نيز بنا شده است.
فعاليتهاي جمعي روســتا ،اعياد و عزاداريها خصوص ًا عزاداري روز عاشــورا از

امامزاده آغاز ميشود يا در آن پايان مييابد .مسافران و عابران نيز معموالً از امكانات
امامزاده اســتفاده ميكنند .بسياري از بيماران ،حاجتمندان و… براي امامزاده نذر و
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نياز ميكنند و حاجات خويش را از امامزاده طلب ميكنند .در يك كالم امامزادهها
هويت خاصي به مذهب شــيعه و پيــروان آن دادهاند؛ هويتي كه در هيچ جامعهاي

يافت نميشود .وقايع تاريخي ،سياسي و اجتماعي خاص ،كتابها ،فيلمها ،داستانها
و مقاالت مختلفي بر اين مبنا شكل گرفته است .بسياري از نيروهاي معنوي جامعه

به واســطه حضور امامزاده تأمين ميشــود .از همه مهمتر آنكه بسياري شهرها و
روستاهاي كشور حول يك امامزاده شكل گرفتهاند .نقش تاريخي امامزادگان نه در

دوران خود كه بيشتر در دوران پس از حيات آنان است.

به هرحال به عنوان يك واقعيت اجتماعي ،نهاد زيارت در گســتره پهناور ايران

و جهان اســام در طول تاريخ در جريان بوده است و نقش و كاركردي اساسي در
بهبود ساختار اجتماعي ،روابط اجتماعي و نهادهاي اجتماعي جوامع اسالمي داشته

است .ازاينرو ،بسط تاريخي ـ جغرافيايي اين آيين ديني در گستره پهناور جغرافياي
فرهنگي جهان اســام ،مهمترين مؤلفه تاريخيـ جغرافيايي نهاد زيارت محسوب

ميشود.

جمعبندي و نتيجهگيري

در فرهنگ شيعي ،زيارت به مثابه نهاد مورد مطالعه قرار گرفته است؛ يعني زيارت

مجموعهاي از دانشها و تلويح ًا دســتورهايي اســت که انديشه و عمل زائر را در
راستاي هدفي متعالي تنظيم ميکند .ولي متأسفانه ظرفيتهاي اين نهاد مانند بيشتر

نهادهايي که دســتاورد تمدني ايران اسالمي محسوب ميشوند ،مورد غفلت واقع
شده اســت .زيارت به مثابه واقعيتي اجتماعي و نهادي تمدنساز به گونهاي است

که پيرامون آن آثار مادي و معنوي بســياري در ابعاد تمدني مختلف شکل ميگيرد.

بر اســاس نتايج به دســت آمده ،اين ابعاد را ميتوان در چهار بعد مردمي ،نظامات

•ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﺮﻡ

•ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

•ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

•ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ

•ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

•ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺩﻣﯽ

ﺗﺎﺭﻳﺨﯽـ

ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ

ﻧﻈﺎﻣﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﻮﻳﺖ ﺗﻤﺪﻧﯽ

•ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﻫﺠﺮﺕ

•ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﻨﺎ

•ﺑﺴﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ

•ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ

•ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ

•ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ

شکل شماره ( .)2ابعاد تمدني نهاد زيارت

در بعد مردمي ،زيارت صحنه حضور مردم در متن جامعه اســت .همين حضور

مردم در کنار هم سبب تماس آنها با يکديگر ميشود و منشأ آثار و برکات فراواني

ميگردد .پديده زيارت با حرکت مردم شروع ميشود و در شهرهاي زيارتي اجتماع
عظيــم مردمي را به وجود ميآورد .امروزه از حضور مردم به عنوان يک مؤلفه مهم
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در قدرت نرم سخن به ميان ميآورند .جمعيت مردمي خود يکي از پايههاي امنيت
و قدرت محسوب ميگردد .خصوص ًا اگر در اجتماعات همگون و معناداري چون
زيارت جلوه پيدا کند .مؤلفه ديگر در بعد مردمي ،تعاملي است که بين انسانها در
زيارت به مثابه يک بستر ارتباطات ميانفرهنگي صورت ميپذيرد .اين تعامل خود

سبب تعارف و شناخت ميانفرهنگي بين مردم ميشود.

در اين نوشــتار بعد نظامات اجتماعي تمدن ،بــه فرايندها و رويههايي تاريخي

اشاره دارد که انســانها در زندگي اجتماعي خود براي سامان دادن امور اجتماعي
خويش قرارداد ميکنند .بعد هويت تمدني در اين نوشــتار به جريان خلق ،توليد،

ابعاد تمدنى نهاد زيارت در فرهنگ شيعى

اشاعه و احاطه معنا بر سپهر فرهنگي ارتباطات مردمي در يک اجتماع اشاره دارد .از

اين نظر زيارت به دليل جوشش دروني معنا و احاطه و تعميق آن در نظام مناسبات

مردمي ،از غنيترين پديدههاي اجتماعي به شمار ميآيد .بسط تاريخي ـ جغرافيايي
زيارت به مثابه يک آيين ديني در گســتره پهناور جغرافياي فرهنگي جهان اسالم،

مهمترين مؤلفه تاريخيـ جغرافيايي نهاد زيارت محسوب ميشود.

در مجموع اين نوشتار سعي در بررسي ابعاد تمدني پديده زيارت در چهار بعد

مردمــي ،نظامات اجتماعي و هويت تمدني و تاريخي ـ جغرافيايي داشــت که بر

 164اســاس يافتههاي اين پژوهش ،قدرت نرم ،تعامل و تعارف ميانفرهنگي و پويايي
اجتماعي ،مؤلفههاي مهم بعد مردمي ،آثار ،تغييرات و کارکردهاي مختلف اقتصادي،
سياسي و فرهنگيـ اجتماعي ،مؤلفههاي کليدي بعد نظامات اجتماعي ،قدرت توليد،

احاطه و تعميق معنا ،حس تعلق به امت اســامي و درک غايات تمدني مشترک از

مهمترين مؤلفههاي بعد هويت تمدني ،و بســط تاريخي آيين زيارت در گســتره
پهناور جغرافياي فرهنگي جهان اســام مهمترين مؤلفه تاريخيـ جغرافيايي نهاد

زيارت در چارچوب گردشگري فرهنگي محسوب ميشود.
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