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  تفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس ازب کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و

  

 2، سمیه ورشوي1زاده ندا رضوي

 

  )26/09/99، تاریخ پذیرش 01/05/99(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

، براي جلوگیري از شیوع بیماري، اماکن 1398در اواخر سال  19-با شیوع کووید

نقاط دنیا، و نیز ایران، براي مدتی نامعلوم تعطیل شد.  مقدس و مناسک جمعی در اکثر

هاي ایرانیان بودند  ترین زیارتگاه از جمله مقاصد زیارتی همچون مشهد که از محبوب

تر  اي را براي زائران ایرانی ایجاد کرد که پیش ناپذیر شدند. این وضعیت تجربه دسترس

بقه بود. این شرایط، مرزهاي امر سا در حافظۀ جمعی و دین زیستۀ ایرانیان معاصر بی

مند کرد. با  شدت مسئله قدسی و عرفی، و محدودة عاملیت امر قدسی و عرفی را به

شناسی دین در ایران تا  اي در مطالعات جامعه توجه به اینکه چنین رخداد و تجربه

مصاحبۀ  14کنون مورد بررسی قرار نگرفته، در پژوهش حاضر، ضمن تحلیل 

ته، تجربۀ زائران مستمر از امر قدسیِ تجسدیافته در مکان مقدس در یاف ساخت نیمه

زمانی واکاوي شد که مکان مقدس به دلیل شیوع بالي طبیعی تهدیدکنندة بقا به 

سه موضع متفاوت در پژوهش مدت نامعلومی رسماً از دسترس خارج شده بود. در این 

موافقان، مخالفان، و  کنندگان شناسایی شد: برابر تعطیلی حرم در بین مشارکت

کنندگان حاکی است آنها عواطف  کار. بررسی تجربۀ عاطفی مشارکت مخالفان محافظه

 مشخص شد کنندگان متناقضی را تجربه کردند. در بررسی مواجهۀ شناختی مشارکت
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شان  موافقان تعطیلی حرم در برخورد با ناهماهنگی شناختی و تهدید هویت دیندارانه

سازي  خاذ کردند که عمدتاً بر بازتعریف، بازتفسیر، گزینش، و برجستهراهبردهایی را ات

ها بود به  ها و فهم هاي الهیاتی و فقهی در مقابل برخی دیگر از خوانش بعضی خوانش

شان را حل و فصل و تعدیل کنند.  هاي فوق براي دینداري طوري که بتوانند چالش

ت و موافقان تعطیلی را به اصیل و اقلیت مخالفان، با تفسیري تقدیرگرایانه، حکوم

اندیشی سیاسی متهم  کاري / مصلحت صادق نبودن در ارادت به امام و محافظه

کار نیز به دلیل اهمیت و جهۀ جهانی و سیاسی  کردند. معدود مخالفان محافظه می

کردند. در نهایت،  اندیشی را درك می حکومت شیعی، به رغم نارضایتی، این مصلحت

  ی زائران با این ممنوعیت توصیف شده است.مواجهۀ عمل

  کرونا، زیارت، امر قدسی، مکان مقدس، بازتفسیر. واژگان کلیدي:

  

  مقدمه و بیان مسئله

اي ویرانگر با آثاري  اي شاهد آغاز پدیده جهان به طور غافلگیرکننده 1398در اواخر سال 

عی، فرهنگی، و دینی و عملکرد هاي اقتصادي، اجتما پردامنه بود. ویروس کروناي جدید فعالیت

  مند کرد.  شدت تحت تأثیر قرار داد و در سراسر دنیا مسئله ها را به دولت

مجاورت در پرهیز از پذیري شدید این ویروس از طریق قطرات تنفسی،  به دلیل انتقال

ز در ایران پس ا ).2020 هاي عمومی، بهترین استراتژيِ مقابله شناخته شد (قادري،  گردهمایی

)، با 1398در قم (جهانپور،  1398بهمن  30در  19-فوت دو بیمار مبتال به کوویدتأیید رسمی 

ها و انواع  مدارس و دانشگاه تمام  1398اسفند  4گیري از انتقال ویروس، در  هدف پیش

از  استان	23	شهرهاياسفند نماز جمعه در  8ها و مسابقات ورزشی تعطیل شد، و  گردهمایی

  ). 1398جمله قم و مشهد لغو شد (سیاح، 

ها به جریان افتاد. مقامات وزارت بهداشت و  ارة تعطیلی حرمدر همین اثنا، منازعات درب

)، 1398الهدي، )، استانداري قم، امام جمعۀ مشهد (علم1398متخصصان (از جمله محرز، 

نظر  )1398، 1ایرنا-نا) و چندین مرجع تقلید (بی1398رضوي (مروي، قدستولیت آستان 

حضرت معصومه مخالف بود، در حالی که  مساعدي نسبت به تعطیلی داشتند، اما تولیت حرم

) تولیت حرم 1398اتفاقاً اولین موارد تأییدشدة ابتال در این شهر شناسایی شده بود. سعیدي (

دانیم، دارالشفا  می ما این حرم مقدس را دارالشفا «گفت:  1398اسفند  6حضرت معصومه در 

س باید باز باشد و با قوت مردم شفا بگیرند پ یعنی مردم بیایند و از امراض روحی و جسمی

_______________________________________________________ 
1 www.irna.ir/news/ 83689945/  
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رضا در به استناد اطالعیۀ ستاد ملی مبارزه با کرونا، ورود زائران به حرم امام در نهایت ». بیایند

ممنوع شد  1398اسفند  27هاي شهر ري و شیراز از  مشهد، حضرت معصومه در قم، و حرم

ر مشهد و قم معترض بسته شدن اي د اسفند عده 27). اما شامگاه 1398، 1شهرآرانیوز -نا(بی

در نهایت جمعیت متفرق   می نیروي انتظاهاي مقدس شدند و پس از درگیري با  درهاي حرم

هاي  ها و شبکه و ماجرا ظاهراً خاتمه یافت. اما منازعات در رسانه) 1398، 2شد (همشهري آنالین

ها البته  ). این مباحثات و تنش1398، 3سی فارسیبیهاي اجتماعی ادامه داشت (بی شبکه

اختصاص به ایران نداشت. بعضی رهبران و پیروان سایر ادیان نیز در کشورهاي دیگر 

ئیل  هاي مشابهی نشان دادند از جمله در کره، امریکا، هند، مالزي، پاکستان، و اسرا واکنش

  ). 2020، قادري، 2020(وایلدمن، بولبولیا، ساسیس، و شوت، 

هاي  فکر دینی سنتی پس از وقوع فجایع، از پدیدهمندي یا حتی بحران در تسئلهاگرچه م

در ایران این )، اما 1399گیلوایی، هاي دینی است (محدثی  شده در تاریخ اندیشه شناخته

هاي مقدس، نقشی کلیدي در  شود که بدانیم از طرفی بارگاه مندتر میوضعیت وقتی مسئله

پذیري و بسط فرهنگ دینی  هداران شیعی داشته و دارند و در جامعحیات اجتماعی دین

)، و از سوي دیگر مردم در زمان هجوم این ویروس، بیش از 1399(رحمانی،  پراهمیت هستند

هر زمانی احساس نیاز به نیایش و توسل به مکان و شخص مقدس دارند، و درست در این زمان 

در ایران را،  ها از دسترس خارج شد. افزون بر این، کروناویروس نظام سیاسی حاکم این مکان

دچار   می که همواره پشتیبان وجوه مناسکی دین و توسعۀ آن بوده است، در برابر افکار عمو

  تناقض کرد. 

انگیزد، از جمله این که در جامعۀ ایران با  هاي گوناگونی را برمی هاي فوق پرسش واقعیت

ور خاص حرم چنین مشخصاتی، مردم چگونه محدودیت و منع دسترسی به اماکن مقدس (به ط

  رضا) را تجربه و احساس و تفسیر کردند؟ و چگونه با آن مواجه شدند؟ امام

هاي فوق، هدف ما در این مقاله بررسی تجربۀ زائران مستمر از امر قدسیِ  با توجه به پرسش

تجسدیافته در مکان مقدس در زمانی است که مکان مقدس به دلیل شیوع بالي طبیعی 

  اویروس) براي مدتی نامعلوم رسماً از دسترس خارج شده است. تهدیدکنندة بقا (کرون

_______________________________________________________ 
1 https://shahraranews.ir/0005Xv 
2 hamshahrionline.ir/x6cvB 
3 https://www.bbc.com/persian/iran-features52514201 
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  پیشینۀ تجربی

اي مکرّر یا اخیر نبوده که پژوهشی تجربی دربارة آن  تجربۀ تعطیلی اماکن مقدس، تجربه

هاي متعددي در ایران و جهان براي بررسی نظر و  پیمایش انجام شده باشد، اما در خالل پاندمی

   رفتار عموم انجام شد.

وقتی از مردم پرسیده  1399الف) در اواخر فروردین  1399در پیمایش ملی تلفنی ایسپا (

ها برداشته شود  هاي ناشی از شیوع بیماري کرونا از مراکز و مکان اگر قرار باشد محدودیت«شد: 

 (با امکان انتخاب سه گزینه)،» دهید کدامیک از موارد زودتر بازگشایی شود؟ می شما ترجیح 

را در صدر » اماکن مذهبی و زیارتگاهی% «33و » مراکز تجاري و خرید«% پاسخگویان  33

در موج تر قرار داشتند.  هاي پایین ترجیحاتشان براي بازگشایی قرار دادند. بقیۀ اماکن در رده

ارتباطات  و فرهنگ، هنر هاي ملی پژوهشگاه طرح دفتر افکارسنجی اول نظرسنجی تلفنی گروه

 برگزاري % شهروندان با77% تا 75، مشخص شد 1399ر اواخر فروردین دالف)  1399(

 اماکن % با بازگشایی19مخالف و تنها  فروردین آخر دینی از اماکن جمعه و بازگشایی نمازهاي

 گروهالف) بود. در موج دوم نظرسنجی تلفنی 1399دینی موافق بودند که مؤید نتایج ایسپا (

ب) در اوایل خرداد 1399ارتباطات ( و فرهنگ، هنر پژوهشگاههاي ملی  طرح دفتر افکارسنجی

% موافق بازگشایی اماکن زیارتی بودند. کاهش مخالفان 28% همچنان مخالف و  61، 1399

 در ایران در این زمان بود.  19- احتماالً به دلیل افت نسبی نمودار مبتالیان و مرگ و میر کووید

هایی  % امریکایی60نزدیک ، 2020مارس 24-  19ر ) دPew )2020a در امریکا طبق پیمایش

رفتند، به دلیل شیوع کروناویروس، گفتند کمتر از قبل عبادت  بار در ماه به کلیسا می که یک یا دو

ها از جمله  % امریکایی80، 2020در نیمۀ ژوئیۀ ) Pew)2020 b بر پایۀ پیمایشکنند.  حضوري می

باید تابع همان قوانین فاصلۀ اجتماعی باشند که دیگر ها  عبادتگاه گفتندها  سه چهارم مسیحی

ها و اماکن هستند (مثالً اماکن تجاري). از بین بزرگساالن امریکایی که به طور منظم در سازمان

% 64% معتقد بودند اجتماعات دینی باید با تغییراتی باز باشند. 57کنند،  مراسم دینی شرکت می

توانند هم اکنون به طور ایمن در مراسم دینیِ  ند که میخیلی یا تا حدي مطمئن هست گفتند

  این که کروناویروس بگیرند یا منتقل کنند.  حضوري شرکت کنند بی 

تحقیقات فوق به طرز جالبی تفاوت نگرش و رفتار شهروندان ایرانی و امریکایی را نشان 

در ایران اجرا  19-ویدهاي شیوع کو در اولین ماه  دهد. هر سه پیمایشی که با فاصلۀ کمی می 

دهند در مقام نظر حداقل دو سوم شهروندان (یا بیشتر) با بازگشایی اماکن  می شدند نشان 

هاي ایرانی صرفاً نظر را پرسیده بودند و دربارة حضور در اماکن  دینی موافق نیستند. پیمایش

ها  ها و عبادتگاه مها، حر دینی و مقدس پرسشی نداشتند، احتماالً چون در مقطع اجراي پیمایش
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ها باز  اند. در امریکا اما وضع متفاوت بوده. از طرفی بعضی کلیساها و عبادتگاه رسماً تعطیل بوده

هاي عبادي به صورت غیرحضوري معمول است. این  هاست اجراي برنامه اند و از طرفی دهه بوده

مواضع رهبران سیاسی و  تواند علل مختلفی داشته باشد، از جمله ناشی از تفاوت ها می تفاوت

دینی، تفاوت ادراك شهروندان از قدرت دولت و نظام بهداشتی ـ درمانی در کنترل بیماري، و 

ها با عمق  . در هر حال این پیمایش1تفاوت ادراك شهروندان از حقوق شهروندي و آزادي دینی

  کند.  میو تفصیل بیشتري تجربۀ مواجهۀ شهروندان با تعطیلی اماکن مقدس را توصیف ن

  

  مالحظات نظري

 دیدگاه کالسیک به امر قدسی

) معتقد است در دستگاه 423: 1383شناسی دین، دورکیم (به عنوان پیشکسوت جامعه

همبستۀ باورها و اعمال دینی، ویژگی ذاتی موجودات الهوتی (قدسی) این است که از موجودات 

خاص و تفکیک فضایی صورت  ناسوتی (عرفی) منفک باشند، و این تفکیک از طریق مناسک

) انسان از امر 1390شوند. از نظر الیاده (ها با همین هدف برپا می که عبادتگاهگیرد، چنان می

گردد، زیرا آن خود را به مثابه چیزي که مطلقاً متفاوت از امر عرفی است نشان قدسی آگاه می

گردد و با این یز دیگري میسازد. با متجلی شدن امر قدسی، هر شیء چدهد یا متجلی می می 

با  2ماند، زیرا همچنان در محیط پیرامون خود شرکت دارد. گیرتزهمه، همان شیء باقی می

اي خاص را در  رویکردي تفسیرگرا، معتقد است نمادهاي دینی تمایالتی براي رفتار به شیوه

(همیلتون،  دهند می ها به جهان اجتماعی خود شکل  انگیزد و بدین ترتیب انسان انسان برمی

شوند و افراد از طریق مناسک این  ). از دید گیرتس، معانی در نمادها ذخیره می267: 1387

). بنابراین، به رغم تمایز آراي نظریه1389(فیروزي،  کنند معانی را از خالل تجربه کشف می

شود.  ص میپردازان، تفکیک امور قدسی و عرفی، به وضوح با تفکیک امور مادي از یکدیگر مشخ

، هرچند همزمان و همبسته با جهانی از معناها و  شود این تفکیک در عالم ماده انجام می

  ها در آگاهی باشد.  تفسیرهاي نمادین و حضور ابژه

_______________________________________________________ 
ها علیه تعطیلی اماکن دینی در امریکا عمدتاً بر حق و آزادي شهروندان در انجام اعمال دینی متمرکز  استدالل 1

  گرفت. بود. موضوعی که در ایران کمتر مورد استناد قرار می
2 Clifford James Geertz 
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  1چرخش مادي و دین مادي 

مطالعات پیرو رونق گرفتن مرتبط با فلسفه بود. اما امري براي دورانی طوالنی مطالعۀ دین 

ها توجه ویژه نشان دادند (مایر،  دانشوران به سمت مادیت پدیدهبصري،  فرهنگ مادي و

هاي  اشاره به ادعاي قرار دادن چیزها و پدیده 2»چرخش مادي). «2010مورگان، پِین، پلیت، 

ها، احساسات، و ... ــ در کانون تحقیقات دانشگاهی  ها، حس ها، اعمال، فضاها، بدن مادي ــ ابژه

عالقه به مطالعۀ  ) چرخش مادي موجب شد که4: 2015. به گفتۀ پلیت ()2013دارد (هزرد، 

با عناوین مختلف نیز به طور مستمر طی سه دهۀ اخیر افزایش یابد. شاخص این » دین مادي«

هاي فضایی،  دگرگونی، توجه بیشتر به دینِ زیسته، جایگاه اساسی بدن، اجراها، حواس، تئوري

دهندة حرکت قوي شناختی است که همگی نشان بدن و علومهاي کتب [مقدس]، فلسفۀ  تاریخ

کنند که دین تنها در ذهن و  تاکید می» دین و دین مادي«محققان به سمت امر مادي است. 

(هزرد،  هایش نیز قرار دارد متن وجود ندارد، بلکه در جهان مادي، شامل بدن انسان و حس

هاي مختلف از امور غیرمادي از طریق  کند که فهم استدالل می) 2005میلر ( ).59: 2013

ها  شود، مثالً باور به حقیقت غایی با اجراي عبادت یا معماري عبادتگاه اشکال مادي بیان می

هاي  شود و سنت هاي افراد تجربه می ) دین از طریق بدن3: 2015پلیت (شود. به نظر  وصف می

  اند. د و از این طریق بقا یافتهشدت حاوي درگیري بدنی با عناصر مادي جهان هستن دینی به

  

 دین مادي، زیارت و تعلق به مکان

ها،  زیارت در همۀ متون، داراي وجوه مادي (مکان، اشیا، مناسک) و غیرمادي (عقاید، انگیزه

شده و مورد انتظار) است. در بینش شیعی، لفظ زیارت براي مالقات زندگان و  کارکردهاي نیت

). در عین حال بر وجوه عقیدتی آن نیز تأکید 1390د (حکیم، رو اموات و اماکن به کار می

) زیارت را حضور مشتاقانه، آگاهانه، عارفانه و 13: 1394آملی ( شود، چنان که جوادي می

شونده، اظهار عشق و ارادت و سرسپردگی و وفاداري، و اعالن  عاشقانۀ زائر در سراي زیارت

داند. وي با استناد به روایات بسیار،  می پیشوایان دینی  دار در برابر دین وفروتنی و اطاعت دین

  کند.  اهمیت و کارکردهاي زیارت قبر پیامبر و امامان شیعه را یادآوري می

 و که فرد در جست«داند  می ) زیارت را سفري 4: 1992شناسی، مورینیس ( از منظر مردم

طبق نظر ». رانقدري را در بر داردآورد که اعتقاد دارد آرمان گ جوي مکان یا حالتی به جا می

اند  ي که در مکان زیارتی تجسم یافته»هاي گرانقدر آرمان«) از آن جا که 2: 1992مورینیس (

_______________________________________________________ 
1 material religion 
2 material turn 
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شوند. حرم  جایی است که امور الهی وارد قلمرو انسانی می«دینی هستند، مکان مقدس 

به  2005( 1اوفمنکشود.  ، که از طریق آن امر الهی جاري می»گسستی در حوزة معمولی است

هاي اساسی مطالبۀ  میانجی«ها  کند که ابژه ) استدالل می2019نقل از هیگینز و همیلتون، 

ها  پیچیده از رمزها و آیین هایی که در نظامی اما در زیارتگاه، ابژه». دریافت رحمت الهی هستند

شوند. انسان از  به می) از طریق بدن، ادراك و تجر1381یابند (النکوار،  ها سازمان می و رفتار

ها و چیزها و  ها و بدن و مکان کن،د طریق بدن، خود و دیگران و خدا را احساس و ادراك می

روند تا  اند که مردم می ها[ي مقدس] جایی کند. مکان اجراها (مناسک) را به هم مربوط می

ترنر ). 2010لیت ، (مایر، مورگان، پِین و پتر بیابند  خودشان را به عنوان بخشی از چیزي بزرگ

تر زیارتگاه را جایی هم درون و هم بیرون از زمان و مکان، و مشحون از  ) با نگاهی ژرف1973(

داند که نظم زندگی روزمره بر آن حاکم نیست  ها و معانی ماورایی و نمادهاي غیرزبانی می ابژه

ستقیم از امر قدسی، اي م جوي تجربهو(ضد ساختار یا فراساختار). از دید وي، زائر در جست

مید معجزه و دگرگونی در روح (بخشایش گناهان) یا بدن  نظم نامرئی یا ماوراء طبیعی و به ا

. بدین ترتیب، ترنر تمایز مکانی را موجب تمایز تجربۀ زائر  شود (شفا) به محدودة زیارتی وارد می

به نقل از  1969( 2به گفتۀ ثیوبرنبیند.  و درك اموري وراي نظمِ ماديِ جهانِ عرفی می

میل عمیقی در انسان وجود دارد که جایی را دوست بدارد که  3)2004مازومدار و مازومدار، 

اعتقاد دارد محل گذر الوهیت است. به همین جهت همواره نوعی تعلق به مکان در تجربۀ 

شدن قطع دسترسی به مند  مسئلهشود. این نکته نیز  مؤمنان از مکان مقدس مشاهده می

دهد. می ها را توضیح  رَمح 

  

  دین مادي و پدیدارشناسی دین

در رویکرد پدیدارشناسانه، تجربه و آگاهی انسان به عنوان مقوالت مرکزي تحلیل است. این 

پردازد به طوري که  شوند میچنان که بر سوژة انسانی ظاهر می 4هاي تجربی رویکرد به پدیده

به نقل از  2012( 5ید نکند. بنا به نظر مورگانگراي جهان را تأی ممکن است توضیح عینیت

_______________________________________________________ 
1 Suzanne K. Kaufmann (2005). Consuming visions: Mass culture and the Lourdes 
Shrine. Ithaca and London: Cornell University Press. 
2 Colin Gerald Dryden Thubron 

  است.] Thubronضبط شده. صحیحش  Thubornبه صورت  2004در مازومدار و مازومدار  Thubron[نام 
  دار است.  دار / مجموعه کلمۀ مجموع تغییر شکل Mazumdarنام  3

4 experiential phenomena 
5 David Morgan 
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یا بدن  1هاتري در جمع آمدن بدن) تجارب پدیدارشناسانه به طور وسیع2013هزرد،  

تجربۀ  ویژه تجارب بصري، کمک به خلق و حفظ گانی حسی، به ، تجارب بین سوژه2اجتماعی

و چیزهاي مادي در  4ها عمل 3ندکنند. پدیدارشناسانِ دین مادي به تأثیرات قویاً بدنم دینی می

 6پردازانه و ایده 5کنند، به جاي آنکه آنها را شاهدي بر چیزي پیشینی تجربۀ امر قدسی توجه می

دانسته و ذهنی نیست، و طی تجربه و  موجود و ازپیش فرض کنند. یعنی چیزي ازپیش

هاي انسانی و قواي  کنند که بدن شود. پدیدارشناسان استدالل می تأثیرپذیري بدنی، ادراك می

کنند، به طوري  آن، چیزها را به شکل ادراك، احساس، حافظه، تخیل و عمل ثبت می 7حسی

  ).2013هاي گفتمانی و نمادین نیستند (هزرد،  که فروکاستنی به توضیح

مکان مقدس زیارتی براي زائر محل تالقی نمادهاي مادي دین  چه گفته شدبا توجه به آن

اعمال و مناسک بدنمند است. زائر در هنگام زیارت، باورها و هویت فردي و  ها و اعم از ابژه

داران، هر بار تجربه و جمعیِ دینی خود را از خالل مواجهۀ بدنمند با عناصر مادي و اجتماع دین

و قطع ناگهانی دسترسی به مکان زیارت، دست کم  19-کند. به دلیل شیوع کووید بازسازي می

تبط با این نمادهاي مادي موقتاً تعلیق شد. بنا به همین رویکردهاي بعضی کارکردهاي مر

و  19-شود، اما شیوع کووید هاي ناسوتی تلقی می اي متمایز از مکان نظري، مکان مقدس عرصه

ها  حرم  هاي انتقال این بیماري مسري و تعطیلی رسمی شواهد و هشدارهاي پزشکی دربارة راه

یعی طرح شود که تمایز بین دو عرصۀ مقدس (حرم) و نامقدس طور وس موجب شد این تلقی به

محو شده است، و در مورد حرم ــ به عنوان مکان مقدس ــ پرسش از مرزهاي مقدس و 

شده بود، بداهت خود را از دست داد، و محدودة امر قدسی و  تر بدیهی و حلنامقدس که پیش

مند شد. چنین وضعیت  ت نداشت، مسئلهعاملیت آن و هویت زائر دیندار که دیگر امکان زیار

 هاي پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است. نادري در پژوهش

  

  روش پژوهش

هاي عاطفی و شناختی زائران مستمر در دوران قطع  ها و واکنش به منظور فهم عمیق تجربه

دسترسی به مادیت زیارت (تعطیلی حرم امام رضا)، در این پژوهش رویکرد پدیدارشناسانۀ دین 

_______________________________________________________ 
1 collectives of bodies 
2 the body social 
3 richly embodied effects 
4 practice 
5 prior 
6 ideational 
7 sensorium 
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مادي و روش پدیدارشناسی توصیفی اتخاذ شد، با این تعریف که پدیدارشناسی، مطالعۀ 

  ). 2007مانن، شده است (وان ان امري تجربهها به عنو پدیده

) استفاده شده 2004براي بررسی تجربۀ زیستۀ زائران مستمر، از دستورالعمل آسپرس (

میدان،  هاي قبلی خود، قبل از ورود به  است. به این ترتیب که محققان ضمن تعلیق پنداشت

ها به  م انجام دادند و واکنشهاي مشارکتی در اطراف حر هاي کوتاه اکتشافی و مشاهده مصاحبه

هاي اجتماعی مطالعه کردند. پیش از کندوکاو در تجربۀ دوران  ها و شبکه تعطیلی را در رسانه

شد در  کنندگان خواسته می تعطیلی حرم، براي اطمینان از معیارهاي ورود نمونه، از مشارکت

- آوري اطالعات با مصاحبهتفصیل صحبت کنند. گرد باب عادات و باورهاي خود دربارة زیارت به

گیري هدفمند انتخاب شدند و کنندگان از طریق نمونه یافته انجام شد. مشارکتساختنامۀ نیمه

تمرکز بر زائرانی قرار گرفت که قبل از شیوع کروناویروس و ایجاد محدودیت براي ورود به حرم، 

از میان ساکنان مشهد کسانی رفتند. به عنوان یک معیار،  به طور مداوم براي زیارت به حرم می

بار به زیارت رفته بودند. بعضی انتخاب شدند که در شش ماه پیش از تعطیلی حرم، بیش از سه 

کنندگان عادات منظم زیارت هفتگی یا ماهانه داشتند. بر این اساس، انتخاب نمونه  مشارکت

اي مرتبط با  جربهمتکی بر قضاوت و هدف تحقیق بود و مراجعه به افرادي صورت گرفت که ت

کنندگان  ). کوشش شد مشارکت8: 2004پدیدة مورد بررسی در این تحقیق داشتند (خرونوالد، 

با تنوع کافی انتخاب شوند، براي این منظور، افرادي با تنوع جنسیتی و سنّی و طبقاتی انتخاب 

داشته شدند. از لحاظ گرایش سیاسی و سبک دینداري هم کوشش شد در نمونه تنوع وجود 

کنندگان تا اطمینان کامل از اشباع ادامه یابد،  باشد. بناي محققان بر این بود که تعداد مشارکت

مصاحبه متوقف شد (اگرچه در همین حد هم به  14ها پس از  با این حال به دو دلیل مصاحبه

ن و نظر می رسید مقوالت تکرارشده کم نیست). یکی به دلیل خطر ابتال به بیماري که محققا

کرد، و دوم به این دلیل که در میانۀ تحقیق، حرم بازگشایی شد  شوندگان را تهدید می مصاحبه

شناختی  پذیر شد. بنابراین عمالً از لحاظ روشها) امکان و زیارت در فضاي باز حرم (صحن

کنندگان تا حدي متفاوت شد، در حالی که تحقیق در پی  شرایط تحقیق و تجربۀ مشارکت

مصاحبه حضوري و دو مصاحبه تلفنی)  12مصاحبه ( 14یلی زیارت بود. در نهایت تجربۀ تعط

  انجام شد.  1399ها در بهار  انجام شد. مصاحبه

 1هاي متنی، از روش تحلیل موستاکاس ها، براي تحلیل داده پس از پیاده کردن مصاحبه

قابلیت اعتماد، اقداماتی ). عالوه بر این، براي تأمین 1394) استفاده شده است (کرِسوِل، 1994(

وگوییِ تحقیق با  هاي محققان، تأکید بر ماهیت گفت ها و پنداشت فرضاز جمله تعلیق پیش

_______________________________________________________ 
1 Clark E. Moustakas 
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دقیقه  77ها  مدت با زائران، انجام شد. متوسط زمان مصاحبه هاي دقیق و طوالنی انجام مصاحبه

شد. تدابیر دیگري از  یصورت متن پیاده، و بارها خوانده و سپس کدگذاري مها به  بود. مصاحبه

جمله استفاده از نظرات جمعی تیم تحقیق براي خوانش و بازخوانی متن و استخراج واحدهاي 

اند، نیز  گیري از نظرات افراد خارج از مطالعه که آشنا با روش پدیدارشناسی بودهمعنایی و بهره

سازي تجربۀ ممنوعیت زیارت  ها، مفهوم کار برده شد. در نهایت، براي ایجاد نظم ثانویۀ ساختبه

  بر پایۀ تجربۀ زائران صورت گرفت. 

 

  کنندگانتوصیف مشارکت

نفر مرد  5نفر زن و  9نفر زائر مستمر ساکن مشهد مصاحبه شد که  14در این تحقیق با 

 ذکر شده است.  1سال بود. سایر مشخصات در جدول  44شوندگان  بودند. میانگین سنی مصاحبه

 

  کنندگانمشارکت. مشخصات 1جدول 

  ردیف
  نام مستعار

  تحصیالت  شغل  سن  جنسیت
موضع در برابر 

  تعطیلی

  موافق  کارشناسی  وقت دار و دبیر پاره خانه  43  زن  معصومه  1

 موافق  کارشناسی  دار خانه  33  زن  راحله  2

 موافق  سیکل  دار خانه 63  زن  نورا  3

  موافق  کارشناسی  غیرشاغل  27  زن  فرزانه  4

انه دار، خادم خ  65 زن  مهین  5

  داوطلب

  مخالف  ابتدایی

  موافق  ابتدایی  دار خانه  70 زن  مهري  6

  موافق  ابتدایی  دار، خادم داوطلب خانه  65 زن  لیال  7

  کارمخالف محافظه  ارشدکارشناسی   دار خانه  39 زن  رزیتا  8

  موافق  کارشناسی  دانشجو  20  زن  سیما  9

  موافق  ارشدکارشناسی   کارمند  43  مرد  رضا  10

کارمند، مدرس حوزه و   51 مرد  موسی  11

  مشاور خانواده

تحصیالت 

  حوزوي

  کارمخالف محافظه

  موافق  حوزه 3سطح   فروش کتاب  31 مرد  فاضل  12

  مخالف  کارشناسی ارشد  دانشجو و کارگر هتل  24 مرد  مهدي  13

  موافق  کارشناسی  طراح گرافیک  22 مرد  هادي  14
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سه طبقۀ اصلی (تجربۀ عاطفی، مواجهۀ شناختی، با استفاده از روش موستاکاس ذیل 

نشان داده شده است.  1مواجهۀ عملی) هشت مضمون اصلی پدیدار شد. این مضامین در شکل 

  ها در متن تشریح شده است. زیرمضمون

  

  ـ مضامین اصلی مستخرج 1شکل 

  
  

  هایافته

ها ارائه شناسی موضع ها در مورد تعطیلی حرم، ابتدا گونه با توجه به تفاوت برجستۀ موضع

  شود. می شود و در ادامه تجربۀ عاطفی و مواجهۀ شناختی با تعطیلی حرم تشریح می

  ها در برابر تعطیلی حرمموضع شناسی گونه

رضا شناسایی شد: موافقان،  امامگونه موضع در قبال تعطیلی حرم  در این بررسی سه

  کار تعطیلی حرم. مخالفان، و مخالفان محافظه

هاي خود از شیوع  وافقان به طور قاطع موافق تعطیلی حرم بودند و به دالیلی چون نگرانیم

نظر متخصصان پزشکی و  میر، سختی کار کادر درمان، ضرورت پیروي از وبیماري، آمار مرگ

کردند و حتی  نظر وزارت بهداشت و مقامات مسئول، و نیز وجهۀ ایران و اسالم و تشیع اشاره می

براي هواداران » وجهه«رسید مسئلۀ  دانستند. به نظر می می طیلی را دیرهنگام بعضاً تع
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اسالم/تشیع سیاسی اهمیت داشت. به میزانی که دینداري فرد با امر سیاسی و با ترکیب 

ها (شیعی ـ اسالمی ـ ایرانی) گره خورده بود، و موضوع تعطیل  وزن هویت هم نسبتاًمتقاطع و 

همۀ دنیا چشمشون به ایرانه که این حکومت «فاضل: یافت.  یت میشدن یا نشدن زیارت اهم

اش با یک داستان این جوري چه شکلیه؟ آیا ما با عقالنیت و منطق  مواجههدار اسالمی داعیه

ها را نشانۀ  قاطعیت و ارادة سیاسی حکومت در تعطیلی حرمموافقان تعطیلی، ». مواجه میشیم؟

کردند و این امر موجب جلب اعتمادشان به حکومت  تعبیر می تن دادن حکومت به رفتار عقالنی

خطر توسط نظام سیاسی » جدي گرفته شدن«و » جدي بودن«شده بود، و نیز آن را نشانۀ 

  کردند.  تفسیر می

شد. ایشان  مخالفان، که دو نفر بودند، به طور قاطع معتقد بودند حرم نباید تعطیل می

دانستند و قاطعانه فضاي حرم را مستثنا از قواعد علّی  می ا صفر امکان ابتال به بیماري در حرم ر

کردند با حفظ بهداشت از  دانستند. آنها پیشنهاد می می ها  ـ معلولی مادي حاکم بر سایر مکان

گیري شود (قرنطینۀ کلی شهر و محدودیت  الگوي عراقی حرم امام حسین و شهر کربال الهام

کننده در شب اول تعطیلی حرم در جمع  مشارکت 14ا یکی از کمتر براي زیارت). اگرچه تنه

اهللا سیدصادق سو با حکومت (آیتمعترضان بوده است. این فرد از هواداران یکی از فقهاي ناهم

حسینی شیرازي) بود و از برخورد خشن مأموران براي متفرق کردن معترضان شکایت داشت. 

  کرد.  امر دین و حمایت از امامت متهم میهمچنین حکومت را به ریاکاري و کوتاهی در 

کار موضعی بینابین داشتند. یکی اگرچه صراحتاً ابراز مخالفت نکرد و دو مخالف محافظه

کرد با رفتار مطابق نظام علّی و معلولی جهان موافق است، اما از برخورد نابرابر با حرم  اظهار می

کرد، و دیگري از بابت تبلیغات علیه  یتی مینسبت به سایر اماکن (بازار و ... ) ابراز نارضا

  ي مسلمانان و ایران به تعطیلی رضایت داده بود. رزیتا: »وجهه«

گیري میکنن خیلی البته اونایی که دارن تصمیمنظرم ممتنع بود. «

سخته و باید تمام جوانب رو در نظر بگیرن. نمیگم موافقم باهاشون، 

هن دشمنان و تبلیغات منفی که براي بستن د.... کنم  ولی درکشون می

داشتن میکردن شاید این بسته شدن مطلوب بود ولی به نظرم اگر 

ربطی به دشمنان نداشت، بسته شدن حرم هیچ ضرورتی نداشت. یعنی 

 » بستم حرمو. اگر من بودم نمی

لفان کردند و موافقان، مخا اعتقادي و ضعف ایمان و ریاکاري متهم می مخالفان، موافقان را به بی

هاي دینی  را به نادانی، تبعیت کورکورانه به علت نادانی، یا پی نبردن به اصل و جوهر آموزه

  کردند.  متهم می
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  مهین (مخالف): 

من با خودم گفتم نباید تعطیل میکردن. اگر اینا ایمان داشتن نباید «

تعطیل میکردن. درسته باید بهداشت رو رعایت میکردن ولی اینکارو 

  » دن. اینا ایمانشون ضعیفه.نباید میکر

  هادي (موافق): 

کسی که [ضریح رو لیس میزنه] این قدر جاهله که فکر میکنه «

از ویروس هیچ کار نمیکنه، همون بهتر که بمیره که امت اسالمی 

  ».دستش راحت بشه، تشیع آدم جاهل نمیخواد

به سودجویی شخصی یا  کم یک نفر، گروه مقابل رادر هر دو گروه مخالفان و موافقان، دست

کرد. یکی از موافقان در واکنش به تجمع مخالفان تعطیلی حرم در  صنفی یا سیاسی متهم می

  سیما: شب اول تعطیلی اظهار کرد: 

منطق، شاید براي الیک گرفتن در  کردم یک مشت آدم بیحس می«

اینستا میکنن این کارا رو ... کسانی [هم] که با باور این کارو میکردن 

  » هاي زمان پیامبر. احمق بودن به نظرم. مثل جاهل

هاي بعضی موافقان و  بر تصمیم حکومت به تعطیلی حرم در گفتهتأثیر فشار افکار عمومی 

مخالفان تعطیلی اغلب مخالف سیاسی رئیس جمهور روحانی بودند. یکی مخالفان مشاهده شد. 

-ضعف اعتقادي و ریاکاري یا منفعت از مخالفان، دولت مستقر و حتی تولیت حرم را متهم به

که حکومت در انتخاب بین دین و قدرت، دین را وانهاده است، طوري کرد، به  جویی سیاسی می

هاي سیاسی و مشروعیت  و تلویحاً با تسلیم به افکار عمومی، باورهاي دینی را به پاي مصلحت

کنندگان غافلگیرکننده  رکترسید براي همۀ مشا خود قربانی کرده است، چیزي که به نظر می

  مهدي: بوده است. 

قدرت دنبال مشروعیته. مشروعیت و مقبولیتشو از رأي و نظر مردم «

میاره. وقتی مردم یکصدا میخوان حرم بسته باشه، دولت این کارو 

پسندند. ببخشید!  میکنه، نظام باید جوري عمل کنه که تودة مردم می

میه .... وقتی تودة مردم یکصدا و اسال» اسماً«[فقط] جمهوري اسالمی 

  » محکم میگفتن باید حرم تعطیل بشه [حکومت این کار رو کرد].
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  تجربۀ عاطفی

کردند. این تناقض خود مایۀ  کنندگان همزمان احساسات متناقضی را تجربه می مشارکت

و  ترین احساسی که تجربه کرده بودند، ناباوري، شگفتی، تعجبشان بود. نخستین و برجسته

سابقه بودن تعطیلی حرم در حافظۀ جمعی نسل حاضر، و هم به  زدگی بود. هم به دلیل بی شوك

شوندگان حدس  ، مصاحبه1این دلیل که با توجه به بعضی برخوردها در مورد مسائل فقهی

ایران در مقابل تعطیلی مقاومت کند یا علماي مذهبی یا زدند حکومت جمهوري اسالمی  می

سیاسی (نظیر امام جمعۀ مشهد که در جناح سیاسی مقابل رئیس جمهور  مقامات مذهبی ـ

وقت است) با نظر متخصصان و تصمیم دولت مخالفت کنند. قاطعیت حکومت و یکپارچگی 

هاي مختلف سیاسی و مذهبی قدرتمند درون و بیرون  کم سکوت طیفنسبی مواضع (یا دست

زدگی زائران اعم از مخالفان و موافقان  حکومت، و بدنۀ اجتماعی هوادار آنها) موجب شگفت

داري علیه این وضعیت شکل نگرفت و آن مقدار تعطیلی بود. این که مقاومت قوي و دامنه

محدودي هم که شکل گرفت با قاطعیت سرکوب شد برایشان باورنکردنی بود. داللت ضمنی 

  ها براي موافقان، جدي بودن خطر بیماري بود.  تعطیلی حرم

کردند که  شگفتی موافقان و مخالفان تعطیلی، یکسان نبود. موافقان باور نمیاما منشأ 

سرعت به نظرات متخصصان پزشکی مدرن تن دهد و خود را  حکومت دینی با تنش کم و به

کردند که حکومت از اولویت دادن به امور دینی و ادعاها و دفاع  تطبیق دهد، و مخالفان باور نمی

  شگی خود از مناسک و نمادهاي مذهبی دست بکشد. مهدي: پرشور و مصرّانه و همی

ز هر کی انتظار حرف داشته باشی از تولیت آستان قدس نمیتونی ا«

انتظار داشته باشی که بیاد بگه حرَما آلوده است، از کسی که متولی 

  »حرم مطهر رضویه انتظار نداري دیگه.

شکستگی، سرخوردگی،  لتنگی، دلزدگی، سردرگمی، غم، دعالوه بر شگفتی، احساسات بهت

خصوص براي  یأس، غربت، ترحم (به مظلومیت امام)، تأسف، حسرت و عذاب وجدان نیز، به

کسانی که به زیارت مداوم و منظم و خصوصاً هفتگی یا چند بار در هفته عادت داشتند، 

نداري شد که از لحاظ نوع دی احساس رایجی بود. شدت این احساسات در زائرانی دیده می 

گرا بودند. شدیدترین احساسات را کسانی گزارش کردند که مسن بودند و باالي  شدت مناسک به

  گذراندند. لیال:  سال سن داشتند و وقت زیادي را در هفته در حرم می 60

_______________________________________________________ 
سواري زنان و  ولت مستقر از سوي ایشان (مثل دوچرخههایی در برابر تصمیم د ها و کارشکنی چنین مخالفت 1

 سابقه نبوده است. کنسرت موسیقی) بی
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میدن، دارن  کردم دارن قلبمو فشار  حرم تعطیل شد هی فکر میوقتی «

ن رو رگ گردن نفستو م میکنن، حالت اینکه پاشون رو میذار خفه

  » میگیرن.

کردند که به  میدي را نیز تجربه می بعضی عالوه بر غم، احساسات خشم و سرخوردگی و نو

اي ظاهراً مذهبی اما در عین حال سیاسی بود.  رسید ناشی از شکست در عرصه نظر می

  هاي مذهبی ـ سیاسی داشت. رزیتا:  کنندگان داللت هاي بعضی مشارکت تداعی

شده مردم رو از زیارت دور  هاییه که میکنندة ظلملیش تداعیتعطی«

کنن و نذارن اعمال معنوي و عبادي رو انجام بدن. همیشه تعطیلی 

ها تو زیارت اماکن مقدس ها یا صهیونیستحرم تداعی ظلم سعودي

  ».برام بود

دراکی کنندگان احساس عذاب وجدان را گزارش کردند. این حس برآمده از ا بعضی مشارکت

یا استفادة احترامی  توجهی، بی بود مبنی بر این که امام زیارت نرفتنشان را دال بر فراموشی، بی

  داند. معصومه:  می ابزاري از امام از سوي پیروان 

گفت: هر وقت  رضا بهم مییه وقتایی این عذاب وجدانه بود. انگار امام «

  ».نمیاد]ش سردرد داشت بدو بدو میومد پیش ما [حاال  بچه

شوندگان احساس رضایت و حتی خوشحالی را  رغم همۀ احساسات منفی، بعضی مصاحبهبه 

هم از این تعطیلی گزارش کردند، زیرا آن را ضامن سالمتی شهروندان و حفظ حیثیت ایرانی و 

  دانستند. می و شیعی اسالمی 

  

  مواجهۀ شناختی

، آنها بر اهمیت عنصر مادي زیارت، کنندگانهاي مشارکت در بررسی عادات زیارت و نگرش

کردند. سه عامل وجود داشت که افراد اهمیت و اثر بعد  خصوص مکان مقدس، تأکید می به

ها از امامان و پیامبر (احادیث)، دانش شبه  دادند: نقل می مادي زیارت را معموالً به آنها نسبت 

کنندگان با استناد  بعضی مشارکت تجربی (انرژي مثبت زائران، طبع گرم مکان)، تجربۀ معنوي.

از » کسب انرژي«دانستند؛ بعضی به  می تر  را در مکان مقدس محتمل» اجابت دعا«به احادیث، 

ي را که در حرم »حال خوش«و » تجربۀ معنوي«کردند؛ و بعضی نفس  مکان مقدس اشاره می

ند. حاال شرّ دانست می دهندة اثر اختصاصی و استثنایی مکان مقدس شد نشان حاصل می

رسید افراد اهل  نظر میکروناویروس، تا حدي این مفروضات را با بحران مواجه کرده بود. به 

  هادي:  تر تجربه کرده بودند:  تر و خودآگاهانه را واضح» تردید«مطالعه و تأمل، 
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دیدي اینا میرن میبوسن و لیس میزنن آدم ذهنش درگیر  می وقتی «

رفت که مرزها کجاست؟ مقدس چیه؟  یشد و به این فکر فروم می

نامقدس چیه؟ کدوم احترام گذاشتن و رعایت رسوم و ادبه و عین 

  » به اهل بیته؟احترامی  رعایت تقدسه؟ کدومش خریته و حتی بی

کنندگان راهبردهاي شناختی مختلفی را اتخاذ کردند  در مواجهه با این مسئلۀ الهیاتی، مشارکت

  د. شو که در ادامه تشریح می

  

  بازتعریف محدودة امر قدسی و عاملیت آن -1

آمده در مورد مکان کوشیدند تناقض پیش کنشگران با بازتعریف محدودة امر قدسی می

توانست در خارج از  مقدس و عاملیت امر قدسی را حل کنند. با چنین تفسیري امر قدسی می

جربۀ زیستۀ خود یا دیگران و پذیر باشد. این کار از طرفی با ارجاع به تمکان مقدس هم دسترس

اعالم » اعتباري«شد، و از طرفی با  ذکر شواهدي از عاملیت امر قدسی خارج از حرم انجام می

  کردن مرزهاي مکان مقدس.

نکتۀ قابل توجه این که در این بازاندیشی، تقریباً تمام زوار تأکید مکرري بر این موضوع 

کان) محدود نیست، بلکه عاملیت امام به امور کسی داشتند که عاملیت امام به عنصر مادي (م

ارتباط با امام را » شهودي، قلبی و باطنیتجربۀ معنوي، «و » حس و حال«گیرد که  تعلق می

این که کجا این تجربه حاصل شده باشد.  فارغ ازمناسک بدنمند و داشته باشد، فارغ از اجراي 

کردند حرم بستر  تۀ خود یا دیگران ــ تأکید میهاي زیس در عین حال ــ بنا به خاطرات و تجربه

تري براي این تجربه است. این فهم هم اگرچه ظاهراً عاملیت امر قدسی را از عنصر مادي  آماده

کرد، و مداخله و تصرف معنوي امام در امور جهان مادي را خارج از حرم هم  (مکان) منتزع می

را وابسته » شنیده شدن از سوي امام«عنوي با امام و وضوح ارتباط م دانست، اما به می پذیر امکان

و » مادي«دانست، بنابراین آن را کم و بیش فهمی  می » حس و تجربۀ انسانی«به امر ماديِ 

قطرة «و » شکستگی دل«ارجاع مکرر به .  از عاملیت امر قدسی باید محسوب کرد» بدنمند«

ها و شواهد احساسی و حسی تجربۀ ، به عنوان نمود»اتصال سیم«و حتی استعارة » اشک

  کند. نورا:  ارتباط، این ایده را تقویت می

کنی، وگرنه امام رضا همه جا هست. مگر  اونجا نزدیکه بیشتر حال می«

میزنه میگه التماس دعا میکنه حاجت  زنگاون خارجیه که از خارج 

  ». میگیره مگه نزدیک امام رضایه؟ نه.

  رزیتا: 
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مقدس سجادة خونه آدم باشه، یعنی اگر اونقدر حاال اگر این مکان «

به دست آورده باشه، در اون مکان  رواستفاده کرده باشه که معنویت 

که تو منزل نماز میخونی هم میتونی ارتباط برقرار کنی و حاجت 

 »بگیري.

ها و  کردند که تجربۀ معنوي ارتباط با امام در سایر مکان شوندگان اظهار می مصاحبه

است و در خدمت هدف یعنی » وسیله«شدنی است، و ارتباط فیزیکی  ا هم حاصله موقعیت

با امر قدسی » ارتباط اصیل«است، و » فرعی«امري » ماده«ارتباط معنوي و روحانی است، و 

شوندگان اشاره کردند که تأکید  نیاز و منتزع از ماده است. دو نفر از مصاحبه است و بی» اصل«

آلود باشد که در تعارض با روح تواند شرك ن به مادیت و مکان، میافراطی و اصالت بخشید

سازي وجوه معنوي مفهوم  رسید تمرکز بر و برجسته اصیل و معنوي زیارت است. به نظر می

زیارت، راهی براي کمرنگ کردن اهمیت بعد مادي زیارت در مواجهه با قطع دسترسی مادي 

  موسی: بود. 

به مکان هم وابسته بشی یه کم  اگر فقط بخواي کنم میفکر «

  »پرستی میشه. باید با اصل وجود امام ارتباط داشته باشی. بت

راهبرد دیگر براي بازتعریف محدودة امر قدسی، اعتباري و تاریخمند اعالم کردن مرزهاي مکان 

  مقدس بود. 

  : لیال

هیچ فرقی نمیکنه. ». در یمنی پیش منی«امام رضا همه جا هست. «

  » ا امام رضا هست.همه جا آق

  فاضل: 

کنید؟ اونم کجا؟  شعاع نورانیت امام معصوم را شما در حرم خالصه می«

ماست،  اعتبارها را میگیره یا نمیگیره؟ کدام رواق؟ زیر قبه؟ اینها  صحن

 » اعتبار[شده توسط] امام نیست که.

  هادي: 

کنی حتماً باید بگردندت [در گیت بازرسی بدنی] و بیایی  حس می«

داخل، اذن دخول بخونی، اونو میگی حرم رفتن. حاال اونام همه اعتباریه، 

قبالً دیوارها رو بعد به وجود آوردند. قبالً اون قسمتا حرم نبوده، 

ولی یه حسی به  هاشون رو گرفتن ها که خونه هاي مردم بوده بیچاره خونه

شگیه، همی حاضرِما میگه اونجا حرم، صحن فالن حرمه. اما امام همه جا 
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میشه با یک فراخوانی به امام دسترسی پیدا کرد. حرم یه حس نزدیکی 

  » بهتري داري. نباشه چیزي کم نمیاد اگه آدم معنوي هستی.

  

  گرانه و سازگار امر قدسی با علیت ماديبازتفسیر گزینش -2

، که باور به تقدس و پاکی و »شر«رسید در مواجهه با کروناویروس به مثابه  به نظر می

هاي  منی مکان مقدس را به چالش کشیده بود، افراد تا حدي دچار تردید و ناهماهنگیای

ها، پناه بردن به این توضیح بود که:  ترین واکنش به این تناقض شناختی شده بودند. شاخص

هاي علم تجربی و دین نیست. و دینداري با باور به وجود روابط علّی ـ  تناقضی بین یافته«

کردند شاهد  شوندگان ادعا می اگرچه همۀ مصاحبه» طبیعی منافات ندارد. معلولی و مادي و

اند و خصوصاً شفاي  نقض روابط علّی و مادي و عرفی در معجزات امام در رفع حاجت زائران بوده

آوردند، اما در مواجهه با  هایی را شاهد می بیماران توسط امام را باور داشتند و مصداق

این ». شدند استثنا قائل می«تعطیلی معموالً بدون آنکه تصریح کنند، کروناویروس، موافقان 

شد، از جمله: فراگیر نبودن  شدة مختلفی مستند می استثناگرایی به شواهد و ادعاهاي گزینش

عصرانشان به بیماري و شفایابی با توسل به امامان، مصادیقی از ابتالي معصومان یا هم

ن، سنت الهی، خواست خدا، رضایت امام، ارجاع به سخن و مسمومیت و قحطی و مرگ بر اثر آ

  عمل علماي دینی. فاضل: 

در زمان اهل بیت بارها قحطی اومده تو شهر خود اهل بیت. بیماري «

ها مردن و امام هم حی و حاضر بوده. در شعب ابی فراگیر اومده خیلی

هاي طالب ملت از گرسنگی مردن، پیامبر خودش اونجا بود. اصالً سنت

  » الهی این نیست که.

  فرزانه: 

کرد. چون به نظرم حتی اگر خود امام بود این حرف رو قبول نمی«

ایشون هم عالم بودند. علم چیزي نیست که با احساس قاطیش کنی. 

طوري نیست که چون ما حس خوبی نسبت به این فضا داریم، این 

که قاعده و  ویروس اینجا زندگی نمیکنه. باألخره دنیاي مادي چیزیه

  » جا هم مستثنا نیست. قانون داره. هیچ

  هادي: 

اند. ائمه  در حرم شیاطین نیستند، ولی ویروس و .... جزو چرخۀ هستی«

ها کشته شدند، سم و همین جنس چیزها که آمده  هم با همین ویروس
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سیستم بدن را مختل کرده و منجر به شهادت شده، اینها جزو نظم 

هاي  وب پلیدي نیست، مأموران خدایند در مسئولیتطبیعتند ..... میکر

  » مختلف.

این مواضع سازگار با اظهارات بعضی مراجع و روحانیان در مواجهه با مسئله بود (مروي، 

ندرت ارجاع  شوندگان به ). اگرچه مصاحبه1398ایرنا، -، بی نا1398الهدي، ، علم1398

هایی اگر از جانب  دهد که چنین تبیین می نشان به روحانیان داشتند، اما اظهاراتشان  مستقیمی 

شود. خصوصاً  بخش بزرگی از متدینان پذیرفته می خوبی از سوي روحانیان شاخص بیان شود به

) در مورد تالقی علم و دین 2019در پیمایش جهانی که گالوپ (اگر بدانیم، پیش از آن نیز 

هاي دینی شما ناسازگار بوده  لم با آموزهآیا تا کنون ع«در پاسخ به این پرسش که انجام داد، 

رسد جامعۀ ایرانی آمادگی پیشینی و  بنابراین به نظر میداده بودند. » نه«% پاسخ 72، »است

  ذخیرة معرفتی قابل توجهی براي مواجهه با این چالش الهیاتی در اختیار داشته است. 

اً لمس مکان مقدس را از در عین حال بعضی مخالفان تعطیلی نظر متفاوتی داشتند. غالب

دانستند، و نیز داراي آثار معنوي و اخروي  می بخش لحاظ جسمانی و روانی، شفابخش و آرامش

دید و  دانستند. یکی از مخالفان تناقضی بین ابتالي خود امامان به بیماري و مسمومیت نمی می 

یوي، عامل مادي نقش دانست. یعنی حتی مواردي که از دید دن می آنها را تسلیم امر الهی 

دید (امر و صالح و خواست خدا). این نگاه تقدیرگرایانه،  می داشته، نقش عامل قدسی را در کار 

  تابید. مهدي: تعلیق زیارت را برنمی

بده، اگه بدي به ما میرسه از خود ماست. اهل بیت اگر » ما«فعل «

ن. ته کسی بره زیارتشون بدیشونو نمیخوان، چون کریمن، خیلی کریم

ذهنم این بود که ممکنه که از حرم هم کرونا بگیري ولی شاید صالحت 

این بوده که کرونا بگیري. [... ] اجتماعی که به نام اهل بیت باشه، همه 

چیزش فرق داره ... باید تفاوت قائل بود بین حرم و پارك و طرقبه، 

 » [اگر تفاوت قائل نیستی] اعتقاداتت مشکل داره.

 

  الت غایات معرفتی و اخالقی زیارتتأکید بر اص -3

هایی از سمت بعضی  ها و در اولین شب تعطیلی، واکنش در روزهاي پیش از تعطیلی حرم

هاي اجتماعی بازتاب یافت (لیسیدن  ها و شبکه سرعت در رسانه مخالفان صورت گرفت که به

و مخالفان  هایی هم بین موافقان ها، شکستن درها براي ورود به حرم)، و بحث ضریح حرم

اعتقادي مواجه  هاي اجتماعی درگرفت، و خصوصاً موافقان تعطیلی با اتهام بی تعطیلی در شبکه



 1399 ، تابستان2ة شمار ،چهاردهم دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

102 

واره با مکان مقدس به عنوان جایگاه پیشواي دینی،  شدند. موافقان در مقابل برخورد شیء

کردند:  اهداف و آثار معرفتی و اخالقی زیارت و ابراز ارادت و وفاداري به امام را برجسته می

  راحله:

اش رفتند حرم  یک کلیپی همون روزا دیدم که یه آقایی با بچه«

اش هم خواست  حضرت معصومه و خودش ضریح رو لیس زد و از بچه

این کارو بکنه. گفتم واقعاً یعنی چی این کارا؟ یعنی این چی رو میتونه 

 رضارضا این چیزها رو نخواسته، امام ثابت کنه به آدما؟ آخه امام

  » معرفت میخواد از آدما، انسان بودن رو میخواد از آدما.

  هادي: 

اصالً سؤاالت من چیز دیگه است: یعنی چقدر آدم میتونه از بودنش به امام خیر برسونه؟ چقدر «

 » یاد اهل بیت رو زنده نگه داره؟ چقدر معرفتش عمیقه؟ چقدر صوریه؟ معرفته که مهمه.

اي براي مواجهه با منع  رت مادي، شیوهتأکید بر اصالت اهداف غایی زیا

دسترسی به حرم و چالش الهیاتی متعاقب آن بود، زیرا از نظر 

کنندگان این اهداف غایی بدون حضور فیزیکی در مکان  مشارکت

  رسید. پذیر به نظر میمقدس هم دسترس

  

  هاي دینی گزینش وجوه انسان گرایانه ـ اجتماعی آموزه -4

هاي دینی و فقهی (ذخیرة  آموزه هایی از متن حرم، گزینش ایده دو واکنش دیگر به تعطیلی

هاي فردي و اجتماعی و اخالق  گرایانه از پدیدهفهم مدرن و انساندینی) بود که با  معرفتی درون

این دو واکنش کرد. ها کمک می شهروندي مدرن سازگار بود، و بدین ترتیب به حل تعارض

  عبارت بود از: 

شوندگان به اهمیت سالمتی زوار و ارزش و  . بعضی مصاحبهالمتتأکید بر اهمیت س

دانستند.  می » رضاخواست امام «حرمت یگانۀ حیات تأکید کردند و حتی حفظ جان زائران را 

  فرزانه:

  » ها ارزشمندتر از هر چیزیه. زندگی چیز مهمیه.جون آدم«

  هادي: 

ارند، براي این که رضا رو دوست دمسئولین، تولیت، مردم، همه امام «

رضا حفاظت کنند حرم رو بستند .... اگر خود امام  از سالمت زائر امام

  »».خوبه، مراقب خودت باش!«گفتند  بودند می
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کار تعطیلی،  . بعضی موافقان و بعضی مخالفان محافظهتمرکز بر مسئولیت اجتماعی

کردند. احتمال انتقال  یدر فهمشان از دینداري را برجسته م» حقوق دیگران«ضرورت رعایت 

شد، و  تلقی می» نقض حقوق دیگران«بیماري در اثر رعایت نکردن بهداشت در زیارت به عنوان 

شد. این فهم بعضاً با ارجاع به بنابراین گناهکارانه و در تضاد با دینداري اصیل دانسته می

کنندگانی که کتمفاهیم فقهی حق الناس و ضامن شدن (ضمان) بیان شد. بدین ترتیب، مشار

حرمتی به امام در اثر تعطیلی، احساس گناه یا غیراصیل بودن  در اثرِ به زیارت نرفتن و بی

  کردند. رزیتا:  داشتند، این خودپنداره را تعدیل می

خواستم دیگران مریض نشن خیلی مراعات کردم.  به خاطر اینکه می«

  »[... ] بیشتر دوست داشتم دیگران رو متحمل ضرر نکنم.

  سیما: 

الناسه. [.... گناهش بیشتره که کرونا داري بري مردم بگیرند. این حق«

   »برند.تره تا ثوابی که میالناس مهم] حق

  

  تفسیر کارکردگرا از قطع دسترسی مادي -5

قطع دسترسی به مکان مقدس، اگرچه احساسات منفی مختلفی را برانگیخته بود، اما 

جو کنند. کارکردهاي وتنوعی را براي این محرومیت جستموجب شده بود افراد کارکردهاي م

ذکرشده عبارت است از: کارکرد شناختی ـ عقیدتی، کارکرد سیاسی ـ تبلیغاتی، کارکرد اقتصاد 

 سیاسی، ارادة هدفمند الهی. 

برانگیز و قطع ناگهانی  گیر وحشت . مواجهه با بیماري همهکارکرد شناختی ـ عقیدتی

ثباتی  کننده این کارکرد شناختی را داشت که بی ي چندین مشارکتدسترسی به حرم، برا

اي تجربه کنند، و این تجربه شناخت و  سابقه پناهی را به طرز بی جهان و ناامنی وجودي و بی

  آورده بود.  اي برایشان به ارمغان  باور تازه

  شد. وانده میشاکر شدن و تأمل و بازخوانی اعتقادات نیز کارکردهاي دیگر این محرومیت خ

کننده (از جمله دو موافق و یک مخالف  چند مشارکت. کارکرد سیاسی ـ تبلیغاتی

دهد و  می کار) معتقد بودند تعطیلی اماکن مقدس سازگاري اسالم و علم مدرن را نشان  محافظه

  دینی است. فاضل: » دیگريِ«ویژه در منظر  نشانۀ عقالنی و کارآمدي و پیشرو بودن این دین، به

ها بسته بشه، نه وهن هست نه چیزي. اتفاقاً نشون  از ابتدا نظرم این بود که باید مساجد و حرم«

  » میده که اسالم چه دین سطح باالییه. 
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رضا را با تعدیل  کنندگان تعطیلی حرم امام . یکی از مشارکتکارکرد اقتصاد سیاسی

شد هایی که از حرم می ز سودجوییخیلی ا«قدرت و منافع نهاد متولی آن مرتبط دانست. سیما: 

  » ها پولشویی میشه. تعطیل شد. به اسم حرم سر مردم کاله میذارند. خیلی پول

کنندگان محروم شدن از زیارت را منسوب به ارادة  . بعضی مشارکتارادة هدفمند الهی

شده  کردند که به قصد امتحان یا مجازات یا القاي شناخت به زائران اعمال هدفمند الهی می

تري که دانستند و جزئی از طرح بزرگ است. در واقع این رخداد را رخدادي تصادفی نمی

  کردند. نورا:  خداوند با قصد مشخصی تدارك دیده تعبیر می

شاید خدا میخواسته امتحان کنه، هر کار بخواد میتونه بکنه، [...] خدا «

رضاي خدا  گفت: بیا! اگر با این یک ذره کاري تونستید بکنید! بدون

رضا و اینها واسطۀ خدایند. خدا نَگه که نمیتونند  کاري نمیشه. امام

  »خودشون کاري کنند.

این تفسیرهاي کارکردگرا هر یک به درجاتی نوعی تبیین غایی از وقوع بحران کرونا بودند و 

و  جستند، ي را می»خیر«، »شر«حال که به طور ضمنی تقدیرگرایانه بودند، اما در  در عین

ترتیب خشونت این رخداد و پیامدهاي آن (قطع دسترسی به حرم) را در ذهن تلطیف  بدین 

  کردند. می

  

  گیري بحث و نتیجه

با رویکرد دین مادي در پی تعطیلی حرم امام رضا پیرو شیوع کروناویروس، در این پژوهش 

دین چگونه به طور رویکرد فوق بر این موضوع تمرکز دارد که  تجربۀ زائران مستمر بررسی شد.

). 2010شود (مایر، مورگان، پِین، پلیت،  افتد و در اشکال مادي توصیف می مادي اتفاق می

بندي کرد:  توان طبقه گونه میزائران مستمر را در سه هاي پژوهش نشان داد واکنش  یافته

یروس به یکی طور کلی بحران کروناوکار تعطیلی حرم. به موافقان، مخالفان، و مخالفان محافظه

تبدیل شد هاي اجتماعی و سیاسی در تاریخ جمهوري اسالمی  ترین عرصهاز فراگیرترین و عاجل

بندي مهم شد: اصالت/اولویت ماده یا معنا، اصالت/اولویت که در آن پرسش از اصالت و اولویت

ربارة تعطیلی هایشان را د حفظ جان و سالمت یا عقیده و هویت دینی. این که اغلب افراد داوري

ترین الیۀ  داد در عمیق می کردند، نشان حرم به امر سیاسی و هویت ملی و مذهبی مرتبط می

و » اصالت«اي سیاسی (در معناي عام آن) در پوشش دعوي  ها، منازعه این اختالف دیدگاه

دین   هاي متقابل مخالفان و موافقان تعطیلی، مبنی بر بدفهمی قرار گرفته است. اتهام» صداقت«

  کند.  و ضعف شناخت و ضعف ایمان دینی، و ریاکاري و سودجویی، از این ادعا پشتیبانی می



  از تفسیر در مواجهه با...ب کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و

105  

کنندگان عمدتاً شامل احساساتی از قبیل ناباوري،  تجربۀ عاطفی مشارکتها،  یافتهبنا بر 

شکستگی، ناکامی، یأس، غربت، ترحم  زدگی، سردرگمی، غم، خشم، دلتنگی، دلشگفتی، بهت

زمان رضایت و نوعی  یت امام)، تأسف، حسرت و عذاب وجدان بود. اگرچه بعضی هم(به مظلوم

کنندگان از اقدام قاطع  اي که همۀ مشارکت کردند. ناباوري و شگفتی خوشحالی را گزارش می

ها نشان دادند، حاکی از این بود که در امور ایدئولوژیک توقع همراهی  حکومت در تعطیلی حرم

رسد کروناویروس شکاف سیاسی ـ  به نظر میاند.  انی و عملگرایی نداشتهحکومت را با عرف جه

که به رغم رضایت دینداران سنتی طوريمذهبی جامعۀ ایرانی را بار دیگر فعال و آشکار کرد، به 

سو با هم تشیع از تعطیلی حرم، مخالفان قرائت رسمی وسو با قرائت رسمی و دیندارانِ هم

جو روي کار آمده است)،  ه توسط نیروهاي سیاسی و اجتماعی اصالحمخالفان دولت وقت (ک

توجهی به دینداري در تعطیلی  و بی  حکومت را متهم به تسلیم شدن در برابر فشار افکار عمومی

  کردند.  ها می حرم

کنندگان  و مسئلۀ الهیاتی پدیدآمده، مشارکت» شر«در مواجهه با کرونا ویروس به مثابه 

ختی مختلفی را اتخاذ کردند. اهم راهبردهاي شناختی عبارت بود از: بازتعریف راهبردهاي شنا

گرانه و سازگار امر قدسی با علیت مادي، محدودة امر قدسی و عاملیت آن، بازتفسیر گزینش

گرایانه ـ اجتماعی  تأکید بر اصالت غایات معرفتی و اخالقی زیارت، گزینش وجوه انسان

رکردگرا از قطع دسترسی مادي. این راهبردهاي شناختی عمدتاً با هاي دینی، تفسیر کا آموزه

دینی در مقابلِ  شناسانۀ درونگزینش و بازتفسیر و برجسته کردن بخشی از ذخیرة معرفت

سازگار و بدون تناقض و طوري که فهمی دست آمده بود، به بخش دیگر به   کمرنگ کردن

ینی (علم رایج و رابطۀ علّی ـ معلولی مادي) و د شناسانۀ برونناهماهنگی از ذخیرة معرفت

هاي زیستۀ خود یا دیگران این  دینی حاصل شود. گاه نیز با استناد به تجربه معرفت درون

  کردند.  ها را حل و فصل می ناسازگاري

رسید بحران کرونا، به طور جدي محدودة مادي امر قدسی و عاملیت آن را  به نظر می

کوشند ناهماهنگی  کم در سطح آگاهی استداللی افراد میو دستمند کرده است،  مسئله

آمده را با تجدید نظر در فهمشان از محدودة مادي امر قدسی و محدودة  شناختی پیش

عاملیتش و معانی منتسب به زیارت رفع کنند. در شرایط کرونا، زائران به فضاها و اشیاي مادي 

هایشان، باورها و تجارب دینی خود را  آنها و بدنمقدسی که سنتاً با اجراي اعمال به واسطۀ 

به نرمی  کنندگان به رسید مشارکت بخشیدند، دسترسی نداشتند. حال به نظر می سامان می

تر کردن زیارت و برجسته کردن وجوه معرفتی و معنوي آن گرایش داشتند و  سمت انتزاعی

کردند. این آگاهی  اشیا تاکید می کم در آگاهی گفتمانی خود بر عدم وابستگی به مکان ودست
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توانست دو منشأ داشته باشد: فهم دینی پیشینی کنشگران و واکنش همراهیگفتمانی می

قدس) با طب جمعۀ مشهد و تولیت آستان کنندة مراجع یا فقیهان سیاستمدار (از جمله امام

که در قالب ) 1398مظاهري، فربهی مناسکی (حسام». کروناویروس«مدرن در مسئلۀ مستحدثۀ 

توسعه و خلق مناسک جمعی و توسعۀ فضاهاي مقدس در چهار دهۀ اخیر رخ داده است، 

هاي و محدودیت 19- رسد شیوع کووید موجب شده که جلوة مادي دین فربه شود. به نظر می

بازاندیشی زائران مستمر مند شدن دین مادي و  مسئلهاجتماعی متعاقب آن، فرصتی بود براي 

هاي معنایی و  ه وجه مادي و جمعی دینداري و اجراي مناسک در مقابل جنبهدر جایگا

خصوصی آن. کنشگران در تجربۀ شرایطی که دچار بحرانی الهیاتی شدند، اغلب توانستند در 

هاي متنوعی بیابند یا خلق کنند که با  هاي معرفتی دینی موجود، ایده بطنِ یا با الهام از ذخیره

اینکه باورها و هویت دینی و اصالت دینداري  ی مدرن سازگار باشد، بی عقالنیت مدرن و پزشک

ها در عین حال فارغ از تأکید بر وجوه مادي و حسی و  خود را در معرض تهدید ببینند. این ایده

با همۀ تأکیداتشان بر بعد مادي زیارت، اظهار احساسی و تنانه نبود. چنین است که زائران 

توان با تمرکز و خالقیت، ارتباط معنوي  هم می» سجاده«و » خانه«و » خیابان«کنند که در  می

را تجربه کرد، حاجت گرفت و پیروي اصیل براي امام بود. این » حال زیارت«با امام برقرار کرد، 

) است که معتقد است کروناویروس موقعیت تاریخی و اجتماعی 1398یافته مؤید ایدة فاضلی (

به کانون بازاندیشی عموم تبدیل شد و امکان تغییر فرهنگی را فراهم  وجود آورد که بدن را به

کرد. اگرچه گذر زمان مشخص خواهد کرد که بر اثر کروناویروس چه اشکال خالقی از زیارت و 

که زیارت مدفنش با محدودیت مواجه است خلق خواهد شد و بقا خواهد یافت. اما یادبود امامی 

تقویت خودآگاهی دینداران در مورد وزن نامتعادل پیدا کردن  در هر حال، این بحران موجب

وجه مادي دین در مقابل وجه معنوي آن بود، و در مسیري معکوس آن چیزي بود که در چهار 

  دهۀ اخیر طی و مداوماً تقویت شده بود.

هاي شناختی و عملی در میان بعضی زائران مستمر در مقابل تعطیلی حرم  اگرچه مقاومت

ها را به طور وسیعی بازتاب دادند، اما بنا بر  ها نیز این منازعات و مخالفت اشت و رسانهوجود د

  گرا و حامی ایدئولوژي رسمیهاي این پژوهش ژرفانگر، حتی زائران مستمر مناسک یافته

طور وسیعی نیز ضرورت تعطیلی حرم براي جلوگیري از شیوع بیماري را به جمهوري اسالمی 

هاي مذکور تعابیري بجز دینداري اصیل پیدا کرده بود  پذیرفته بودند و مخالفت به طور مستدل

اي هم وجود داشت که با نگاهی تقدیرگرا به ابتال کننده(نادانی و ...). هرچند همچنان مشارکت

  دانست.  می شده  به بیماري، همچنان علیت مادي را در محدودة مکان مقدس، تعلیق
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هاي  حل دهد دغدغۀ حکومت براي دینداري شهروندان با راه می ن از سوي دیگر نتایج نشا

و عقالنیت رایج مادي و دنیوي، و اصرار بلندمدت بر چنین افراطی و در تناقض با خرد عمومی 

که اجتماع اعتمادي و کاهش مشروعیت حکومت شده است. در حالی  اقداماتی، موجب بی

ساز را براي حفظ باورهایش و رفع هاي هم ط، استداللترین شرای دینداران قادر است در بحرانی

اش، گزینش و بازیابی و بازسازي کند. بنابراین ضرورت ندارد که حکومت  هاي شناختی تناقض

به سوداي حفظ دین یا دینداري شهروندان، با مداخالت مستقیم سیاسی و سیاستگذارانه، 

اندازد نادیده بگیرد، بلکه  را به خطر میعقالنیت عملگرایی که سالمت و رفاه و توسعۀ جامعه 

تواند با فعال کردن فرایندهاي شناختی فوق در شرایط بحرانی، اعتمادسازي کند. طبق  می

اند اهمیت دین و خداوند در مدت  درصد مردم گفته 5. 3الف) فقط  1399( 1نظرسنجی ایسپا

به دولت نیز (در قالب  اعتمادي شیوع کرونا برایشان کمتر از قبل شده است، و روند بی

، 2هاي اسفند تا خرداد، کاهش کلی نشان داد (ایسپا ) طی ماه19- اعتمادي به آمارهاي کووید بی

خواندن » سکوالر«اي و سیاسی و  هاي رسانه ب). بنابراین بر خالف بعضی جنجال 1399

صرفاً این دهد بعید است  می )، شواهد پژوهش حاضر نشان 1399مطلق، ویروس کرونا (موسوي 

گریزي یا تغییر اساسی فهم از دینداري بینجامد، و نگرانی دینداران یا انتظار بحران به دین

  سکوالرها براي افول دینداري در اثر شیوع کرونا چندان وجهی ندارد. 

  

 منابع

، تهران: شرکت انتشارات مقدس و نامقدس، ماهیت دین، ترجمۀ بهزاد سالکی). 1390الیاده، میرچا (
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