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چکیده
مقالة حاضر، شرح یک پژوهش کیفی میدانی است که به بررسی یکی از مهم ترین تحوالت حوزة 
مناسک دینی می پردازد؛ مقدس سازی اشخاص و مکان هایی که سنت دینی آنها را به عنوان چیز 
مقدس نشناخته است. مزار سهراب سپهری، یکی از نمونه های این »مکان های جدید« است که 
پژوهش حاضر مطالعه ای موردی در خصوص مناسک و جهان معنایی زائران این مکان است. 
زائران جوان مزار سهراب، تالش می کنند تا گونه های جدیدی از دینداری را خلق و تجربه کنند؛ 
الگوهای متنوعی که هرکدام در عین فاصله داشتن از دین و مناسک سنتی، عناصری از آن را وام 
می گیرند و آنها را به نحو جدیدی نمایش می دهد. در ایران این پدیده را می توان به عنوان نوعی تالش 
برای ابداع شکلی گشوده و منعطف  از دین تفسیر کرد. تجربة اشکالی از معنویت و دینداری که 
کثرت گرایی، کم رنگ بودن وجوه سیاسی و سیال و منعطف بودن از ویژگی های اصلی آن است 
و درعین حال قادر به تولید تجربه های گرم و شورانگیز معنوی در قالب ایجاد تحول در مناسک 

دین عامه است.
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مقدمه
در دنیای جدید، زیارت نه تنها پدیده ای رو به افول نبوده، بلکه به نحو قابل توجهی در حال رشد 
است. رشد چشمگیر استقبال از سفرهای زیارتی، با وجود کاهش مشارکت مردم در کلیسا، 
توجه بسیاری از پژوهشگران غربی را در حوزه های مختلف به خود جلب کرده است. در واقع، 
روی آوری دوباره به مطالعة علمی این پدیده را باید حاصل افزایش آمار این سفرها دانست. 
برجسته شدن مجدد مکان های زیارتی، در تضاد با نظریات عرفی شدن بود که سال ها در حوزة 
مطالعات جامعه شناسی دین سیطره داشت. به همین جهت، پرسش در مورد پدیدة سفرهای 
زیارتی در دنیای مدرن، از اواخر دهة 1960 و آغاز مطالعات مربوط به دین عامه1 در محافل 
دانشگاهی غرب اهمیت یافت )مارگری2، 2008(؛ پرسشی مبنی بر اینکه زیارت چه ویژگی 
متمایزی در میان سایر ابعاد دینداری دارد که نه تنها کم رنگ نشده است، بلکه هر روز بر وسعت 
و در عین حال پیچیدگی این مفهوم افزوده می شود. این پرسش ها، مجموعه ای از مطالعات را هم 
در حوزه های مختلف، برانگیخت. عالوه بر جامعه شناسی و انسان شناسی دین، حوزة مطالعات 
مربوط به گردشگری نیز بحث هایی را به نسبت میان زیارت و گردشگری اختصاص دادند. 
به نحوی که حتی گردشگری، به عنوان صورت نوینی از سفرهای زیارتی مطرح شد. یعنی برای 
تأکید بر اهمیت ساختاری گردشگردی در دنیای نوین، آن را با »زیارت« و سفرهای زیارتی 
مقایسه کردند )کالنتری، فرهادی، 1387(. البته مطالعات زیارت، همچنان در دنیا مهجورند و 
در مقایسه با گستردگی مفهوم زیارت، پژوهش ها و صورت بندی های نظری در خصوص آن 
هنوز آ ن طور که باید گسترش نیافته است. به هر صورت، این پرسش محوری که چه عاملی در 
زیارت و سفرهای زیارتی وجود دارد که آن را از سایر مناسک مذهبی جدا می کند، همچنان 

عامل جذب حوزه های مختلف علوم اجتماعی به فهم این پدیده در دنیای معاصر است. 
در ایران پژوهش های بسیار اندکی در زمینة زیارت از منظر جامعه شناختی انجام شده است. 
حال آنکه در ایران عالوه بر گستردگی زیارت شیعی و حتی روند صعودی آن در چند دهة 
اخیر، انواع زیارت های گوناگون مربوط به اقلیت های مذهبی و گروه های موسوم به صوفیان 
نیز یافت می شود. به جز این زیارت های سنتی، اکنون می توان شاهد این بود که مکان های 
جدیدی، »مقدس سازی« می شوند. مکان هایی که قدسیت خود را از مذهب به معنای سنتی آن 

1. Popular religion
2. Margry
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دریافت نمی کنند. مانند مقبرة شاعران و سیاست مداران و .... این پژوهش، به مطالعة این مورد 
اخیر اختصاص دارد تا یکی از ابعاد کمتردیده شده در حوزة مطالعات زیارت در ایران مورد 

بررسی قرار گیرد. 

بیان مسئله
مطالعة مقدس سازی مکان ها و اشخاصی که در سنت های دینی، مقدس شناخته نمی شوند، 
مانند نقاط خاصی از طبیعت و یا مزار مشاهیر موسیقی و سینما و ادبیات و سیاست و ...، در 
ادبیات زیارت پژوهی در جهان سابقه  دارد. عده ای ظهور این پدیده را به جریان سکوالر شدن 
در جوامع غربی و واکنش عامة مردم به این جریان مرتبط می دانند. حال، پرسش اینجاست 
که وجود نمونه هایی از این پدیده در ایران را چگونه می توان تفسیر کرد؟ جامعه ای که به نظر 
می رسد دین همچنان با قدرت در حوزه های گوناگون عرصة عمومی حضور دارد و جریان 

عرفی شدن در آن تاریخی متفاوت با کشورهای اروپایی دارد.
اهمیت یافتن دوبارة مکان های قدسی و قدسی سازی مکان های عرفی در جوامع غربی 
با  را  آن  که  است  دورانی  به  مربوط  دین،  نظریه پردازان حوزة جامعه شناسی  برخی  نظر  از 
نام های گوناگونی می خوانند، ازجمله، مدرنیتة متأخر )گیدنز، 1994(، تجدد افراطی یا فوق 
تجدد )اوژه، 1992 و ویلم1، 1386(. در این دوران، تجدد دینی بار دیگر ارزشی برای مکان 
و زمان مقدس قائل می شود تا خاطرات گذشته را حفظ کند. ویلم )1386( این مسئله را 
بدین ترتیب صورت بندی می کند که در واکنش به آن صورتی از دین اجتماعی کم رنگ شده، 
با آن سازگار  لیبرال که نظام های نهادینة دموکراتیک و کثرت گرا  کثرت گرا، روشنفکرانه و 
است، صورت هایی از دینداری به صورت فردی و گروهی ظهور می کند که خواهان تجربه های 
شورانگیز و عاطفی و احساسی دینی است تا به »بحران معنا«ی حاصل از تحوالت تجدد 
دینی پاسخ دهد؛ اما پرسش اینجاست که آیا می توان ظهور این پدیده  را در میان جوانان ایران 
نشان دهندة بروز همان »بحران معنا«یی دانست که جوامع غربی از آن سخن می گویند؟ اگر 
بتوانیم نمونه هایی از قدسی سازی مکان ها و زمان ها و اشخاص عرفی را توسط گروه های 
کوچک در ایران شناسایی کنیم، آیا می توان وجود آنها را از جنس همان واکنشی دانست که 

ویلم از آن سخن می گوید؟

1. Jean Paul Vilem
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مقصود ما از »اشکال جدید زیارت«، مقدس شناختن مکان هایی است که سنت دینی آن را 
مقدس نمی شناسد. درک تحوالت زیارت به عنوان یکی از مناسک مهم دینی نیز، به معنای درک 
تحوالت دینداری است. ازآنجاکه کنشگران اصلی در این حوزه جوانان هستند، یافتن پاسخ این 

پرسش ها به نوعی بررسی وضعیت دینداری جوانان در ایران نیز هست.
 در این مطالعه، نخست می خواهیم بدانیم که آن گمانة نخست ما تا چه اندازه درست است؛ 
به بیان دیگر بر حسب تعاریف و شاخص های یک سفر زیارتی، این سفرها که مد نظر ما بود 
چرا زیارت محسوب می شوند و دوم، قصد داریم بر مبنای مطالعة جهان معنایی زیارت جدید 
و یافتن الگویی برای آن، به گمانه  هایی در خصوص ریشه های شکل گیری آن و رنگ مشخصی 

که زیارت های جدید در بستر جامعة ایران می گیرند، برسیم. 
این امر از خالل مطالعة موردی مشهد اردهال بررسی خواهد شد. انتخاب این مورد برای 
انجام پژوهش در طول انجام مراحل اکتشافی کار رخ داد. انجام مطالعات و بررسی های اکتشافی، 
این فرض اولیه را در این پژوهش ایجاد کرد که مراجعة گروه هایی از افراد به مزار سهراب 
سپهری1– شاعر معاصر - در آن محل، می تواند به عنوان یکی از اشکال جدید زیارتی در ایران 
تلقی شود. به این معنا که برای بسیاری از مراجعان به این مزار، این سفر چیزی بیشتر از یک 
دیدار از مزار است. به طوری که این تجربه می تواند ذیل تعریف »زیارت« قرار بگیرد. ازآنجاکه این 
مزار در صحن یک حرم شیعی بزرگ قرار دارد، وقوع این دو شکل زیارتی در کنار هم در این 
مکان، می تواند پیچیدگی های مربوط به انواع زیارت و روابط آنها با یکدیگر را بهتر نشان دهد.

روش پژوهش
رویکرد نظری این پژوهش کیفی و زمینه مند است. فلیک )1388( روش های کیفی را در سه 
دسته توضیح می دهد؛ کنش متقابل نمادین، مردم نگارانه و روان کاوانه. این پژوهش را می توان 
تلفیقی از رویکرد اول و دوم دانست. در این رویکرد، هم زمان هم نگاه محقق لحاظ می شود 

1. سهراب سپهری از شعرای معاصر است که در سال 1359 بر اثر سرطان درگذشت. در دوران حیاتش معموالً منزوی 
بوده و در جریان شعر دهة 1340 و 50 جایگاهی حاشیه ای داشته است. اشعار او عمدتاً وجهی عرفانی و طبیعت گرا دارند 
که به گفتة برخی منتقدان آثارش، سفرهای سپهری به هند در گرایش او به عرفان های شرقی بسیار مؤثر بوده است. در 
اشعار او که تقریباً همه غیرسیاسی هستند، ترکیبی از عرفان های شرقی با عرفان اسالمی با رنگ تند طبیعت گرایی وجود 
دارد. »طبیعت«، »سلوک و جست وجوی مداوم« و »پیام آوری و دعوت به حرکت« از مضامین عمدة اشعار سپهری خصوصًا 
دفتر »صدای پای آب« به بعد است. این مضامین را می توان در شعرهایی همچون »صدای پای آب«، »ندای آغاز«، »پیامی 

در راه«، »تماشا« و... یافت.
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و هم سوژه های تحت مطالعه. به این معنا که پدیدة مورد نظر مجموعه ای از کنش های معنادار 
در نظر گرفته شده است که توسط کنشگرانی دارای آگاهی تکوین می یابد. درعین حال موضع 
پژوهشگر این است که با مراجعه به تعابیر خودِ کنشگران از معنای کنش، تفسیری فنی در قالب 
مقوالت نظری انتزاع کند. بدین منظور از چندین منبع و تکنیک جمع آوری داده استفاده شد. در 
جریان مطالعات اکتشافی در چند سفر به میدان اصلی مطالعه )حرم امامزاده سلطانعلی در مشهد 

اردهال( از طریق مشاهده و گفت وگوهای کوتاه اطالعاتی کلی جمع آوری شد. 
در روش شناسی کیفی، نوع نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند وجود دارد. هدف فرایند 
نمونه گیری، دستیابی به تفهم و شناخت درون نگرانه و درک الگوها و نظم معنایی آنهاست و 
هدف نهایی آن، تعمیم تحلیلی )و نه آماری( است )محمدپور، 1392: 25(. در این پژوهش 
انتخاب نمونه در دو سطح صورت گرفته است. یکی انتخاب میدان مطالعه به عنوان »مورد« و 

دیگری نمونه گیری از درون میدان. 
در مرحلة نخست باید از میان موارد گوناگون زیارتگاه ها چه در حوزة زیارت سنتی و چه 
در حوزة جدید موردی انتخاب می شد. با توجه به اینکه هدف ما مقایسة این دو الگوی زیارت 
بود، در مرحلة اکتشافی کار، باید میدانی را می  یافتیم که هر دوی اینها در کنار هم و در یک 
بستر مکانی رخ  دهند. این امر موجب شد که مشهد اردهال به عنوان »مورد« پژوهشی برای ادامة 
مسیر پژوهش استفاده شود. گال و همکاران راهبردهای اساسی نمونه گیری هدفمند را در این 

چهار دستة کلی توضیح می دهند: 
• مواردی که یک مشخصة کلیدی را بازنمایی می کنند.

• راهبردهای منعکس  کنندة یک دلیل مفهومی
• راهبردهای ظهوریابنده

• راهبردهای فاقد دلیل )گال و همکاران، به نقل از محمدپور، 1392: 35(
ذیل دستة دوم، راهبرد انتخاب نمونة انتقادی1 مطرح شده است. »این راهبرد به معنای نمونه گیری 
از یک مورد واحد است که مخصوصاً برای درک یک پدیدة مهم است. زیرا حداکثر کاربرد 
اطالعات را برای موارد دیگر میسر می سازد. موارد انتقادی، مواردی هستند که می توانند به دالیلی 

نقطه نظرهای کاماًل پیچیده ای را در مورد برخی پدیده ها به دست دهند« )محمدپور، 1392: 40(. 
انتخاب زیارتگاه امامزاده سلطانعلی در مشهد اردهال به عنوان میدان مطالعه بر همین اساس 
1. critical case sampling
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بوده است. چراکه زیارتگاه مورد پژوهش، یکی از مواردی است که به نظر می رسید می تواند از 
مصادیق شکل جدید زیارت در بطن مکان مقدس شیعی باشد. ویژگی حرم امامزاده سلطانعلی 
در مشهد اردهال این است که در کنار مرقد امامزاده، مزار یک شاعر معاصر نیز قرار دارد. 
مشاهدات و بررسی های اکتشافی ما، هم به صورت حضوری و با مشاهدة میدانی و هم با 
مراجعه به فضای مجازی و یافتن فضاهایی که مربوط به هواداران این شاعر است، این گمان 
را ایجاد کرد که اتفاقی که بر مزار سهراب سپهری در مشهد اردهال رخ می دهد، نه فقط یک 
مراجعة گردشی و سیاحتی، بلکه رخدادی »زیارتی« است. پس در مرحلة اکتشافی کار، با 
کشف این مکان به عنوان میدانی که می تواند به جهت حضور هر دو الگو در کنار هم، اطالعات 
پیچیده ای را برای مقایسه در اختیار ما قرار دهد، به بررسی این مسئله پرداختیم که آیا آنچه در 
مورد مزار سهراب سپهری رخ می دهد )بنا بر تعریف آغازینی که از زیارت بر مبنای ادبیات 
پژوهش در نظر داشتم( یک پدیدة زیارتی است یا خیر؟ وقتی در طی انجام پژوهش این گمانه 
تقویت شد، این مکان به عنوان مکانی که می توان در آن هر دو الگوی زیارتی را در کنار هم 
یافت و با هم مقایسه کرد، انتخاب شد. در واقع این مکان یک مورد واحد است که در آن 

هم زمان برای هرکدام از الگوهای مورد نظر ما برای مقایسه، یک نمونه حضور دارد.  
مرحلة دوم نمونه گیری، مربوط به بعد از ورود به میدان انتخاب شده برای پژوهش بود. 
در  نمونه گیری  رایج  روش  روش،  این  شد.  استفاده  نظری  نمونه گیری  از  مرحله،  این  در 
پژوهش های کیفی است )بلیکی،1387: 267(. »نمونه گیری نظری، نوعی گردآوردی داده است 
که بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام می شود. نمونه گیری نظری بر مبنای مفهوم »مقایسه« 
استوار است. منظور از مقایسه این است که به سراغ جاها، آدم ها و رویدادهایی برویم که امکان 
کشف گوناگونی ها را به حداکثر می رساند و مقوله ها را از لحاظ ویژگی ها و ابعاد غنی کند« 
)استراوس و کربین، 1390: 217(. در این نوع نمونه گیری که از قاعدة انتخاب تدریجی1 پیروی  
می کند، هر واحد نمونه بر مبنای سهمی که در توسعه و بسط سازه های نظری دارد، انتخاب 
می شود. این فرایند تا مرحلة اشباع نظری ادامه می یابد. یعنی مرحله ای که در آن از افزودن به 

تعداد نمونه ها، بینش و ایدة جدیدی حاصل نشود. 
برای گردآوری داده ها، هم در فضای مجازی2 و هم در محل مزار، با زائران گفت وگوهای 

1. gradual selection
sohrabsepehri.com:2. عمدتاً با استفاده از متون و خاطرات کاربران درج شده در وبگاه سهراب سپهری
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کتبی و شفاهی، حضوری و غیرحضوری انجام شد و در نهایت به نظر رسید که دو گونة کلی 
مذهبی و غیرمذهبی را می توان در میان این افراد شناسایی کرد. با انتخاب شش نفر به عنوان 
نمایندگانی از هرکدام از این گونه ها در انتها به یک گونه شناسی پنج گانه رسیدیم. با این شش 
نفر عالوه بر انجام مصاحبة عمیق، به مدت یک سال ارتباط مداوم نیز برقرار شد. شیوة تحلیل 
و تفسیر داده ها نیز راهبرد تحلیل موضوعی با کمک مقوله بندی و رسیدن به سنخ هایی برای 

مقایسه و تحلیل است. 

مرور ادبیات تجربی و نظری
در  جامعه شناسانه  و  انسان شناسانه  موردی  پژوهش های  عموماً  زیارت،  اجتماعی  مطالعات 
خصوص زیارتگاه ها و سفرهای زیارتی است، اما مواردی که به عنوان مطالعه زیارت انتخاب 
می شوند تفاوت هایی دارند. بعضی از این موارد مربوط به زیارتگاه هایی هستند که در ادیان 
بزرگ و نهادینه به عنوان مکان مقدس شناخته می شدند و برخی مربوط به مکان ها و سفرهای 
زیارتی هستند که در هیچ یک از ادیان نهادینه به عنوان مکان زیارتی شناخته نشده اند. به عبارت 
دیگر، یکی از علل توجه به پدیدة زیارت در حوزة علوم اجتماعی، پدیدة »قدسی سازی« مکان ها 
و سفرهایی بود که در چارچوب ادیان نهادینه به عنوان مکان و سفر مقدس شناسایی نمی شدند. 
این قدسی شدن، خود را در معنایی که کنشگران به عمل و تجربه شان می دادند، مناسک و 
رفتارهای آنها و همچنین شباهت های مفاهیم و اعمال این »زائران جدید« به زیارت در ادیان 
نهادینه و به معنای سنتی آن، نشان می داد. محققان این حوزه، با این پدیده مواجه شدند که همراه 
با تحوالت دینداری در جریان های مدرنیته و پسا مدرنیته، زیارت و سفرهای زیارتی نیز معنای 
تازه ای گرفته اند، تا جایی که نیاز به بازتعریف زیارت بر مبنای تحوالت جهان معاصر احساس 
شد. همین نکته به آغاز مطالعاتی با عنوان مطالعة »اشکال جدید زیارت«1، »زیارت سکوالر«2 و 
»زیارت در دنیای مدرن«3 )ایواخیو4، 2003؛ مارگری، 2008؛ دابیش5، 2008 و چمین6، 2011( 
و همچنین چالش نظری گسترده ای در خصوص رابطة میان زیارت و گردشگری منجر شد. 

1. new forms of pilgrimage
2. secular pilgrimage
3. pilgrimage in modern world
4. Ivakhiv
5. Dubicsh
6. Chemin
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در واقع مفهوم سفرهای زیارتی از قلمرو »مذهبی بودن« فراتر می رود و حتی شامل سفر به 
مکان هایی که نماد آرمان ها و ارزش های ملی هستند و یا اماکن حادثه نیز می شود. مکان هایی 
مانند »گروند زیرو1« در نیویورک، محل بمباران شهر اوکالهاما، یادبودهای جنگی، گورستان ها، 
نقاط مربوط به زندگی نویسندگان و موقعیت های مکانی موجود در آثارشان، مکان های مربوط 
به ستارگان موسیقی مانند خانة اعیانی الویس پریسلی2 در ممفیس3، بنای یادبود جان لنون4، 
»استرابری فیلدز«5 در نیویورک، نقاط نوستالژیک گردشگری، رویدادهای ورزشی، بازارهای 
خرید و حتی مقصدهای محیط مجازی جزو مکان های غیردینی هستند که سفر به آنها نیز سفر 
زیارتی محسوب می شود « )تیموتی6 و السون7، 1392: 19( پرسش این بود که پدیدة زیارت 
در دنیای مدرن چیست و واجد چه ویژگی هایی است که می تواند خود را در اشکال متنوع و 

حتی خارج از چارچوب ادیان بازسازی کند؟
پژوهش های مربوط به زیارت در دنیای جدید، به قصد فهم و کشف ابعاد دینی و معنوی 
سفرهایی است که خارج از سنت های ادیان صورت می گیرند، اما به دلیل پیوند با امر قدسی 
به عنوان زیارت شناخته می شوند. »زیارت« خواندن این موارد، در مواردی توسط خود سوژه ها 
صورت گرفته است و در مواردی جمع بندی نظری پژوهشگر بوده است. برای مثال، می توان به 
مجموعه مقاالت »زیارتگاه ها و زیارت  در دنیای مدرن: سیری تازه در امر قدسی«8 اشاره کرد که 
پیتر جان مارگری9 )2008( آنها را جمع آوری کرده است. مارگری در این اثر، مطالعات مربوط 
به اشکال جدید زیارتی را به تفکیک حوزه هایی که در آنها قدسی سازی رخ داده ارائه کرده 
است: حوزة موسیقی، سیاست، ورزش و مسائل وجودی مانند زندگی، معنویت و مرگ. قصد 
مارگری از جمع آوری این مقاالت، کاستن از سردرگمی و ابهام زیادی است که در خصوص 
مفهوم زیارت و پیچیده شدن فهم مرزهای آن با گردشگری در مطالعات زیارت در دنیای 
مدرن رخ داده است. در واقع، گردآورندة این مقاالت قصد دارد ابعاد دینی و زیارتی مراجعه 

1. Ground Zero
2. Elvise Presely 
3. Memphis
4. John Lennon
5. Strawberry Fields 
6. Timpthy
7. Olsen
8. shrines and pilgrimage in modern world: new itineraries into the sacred
9. Jan Margry



فصلنامه علمی - پژوهشی

69
سیالیت و مناسک 

دینی... 

به مکان هایی که در سنت های دینی به عنوان مکان مقدس شناخته نمی شوند نشان دهد. برای 
مثال، او در مقالة خود به نام »زیارت قبر جیم موریسون در قبرستان پرالشز: ساخت اجتماعی 
فضای مقدس«1 ابتدا به طرح کلی زمینه های نظری بحث می پردازد؛ اینکه چگونه بعد از دهة 60 
با وجود جریان استقالل سوژه و کم رنگ شدن دین نهادینه، توجه جامعه شناسان دین به اشکال 
بازگشت دین به زندگی و در نتیجه توجه به دین مردم جلب شد. در خصوص شیوه های بسط 
مفهوم امر قدسی در دنیای معاصر، یک گروه اجتماعی می تواند »امر قدسی« را به اشخاصی به 
غیر از قدیسانی که توسط کلیسا به عنوان قدیس شناخته شده اند، بسط دهد. این امر می تواند در 
حوزة دین و معنویت کارکردهای مشخصی داشته باشد. مورد قبر جیم  موریسون از نظر مارگری 
یکی از این موارد است که با شرح داده های میدانی و ارجاع به مدل دینداری گالک2 )1974( 
– جامعه شناس دین امریکایی- ابعاد دینی یک پدیده را روشن می کند. سایر مقاالت نیز هرکدام 

شرح نمونه هایی از مطالعات موردی در خصوص اشکال جدید زیارتی هستند. 
یکی دیگر از این نمونه ها، مقدس انگاشتن نقاطی از طبیعت و زمین است که واجد نیرویی 
خاص انگاشته می شوند و یا صرف حضور در آنها به دلیل وسعت، سکوت، بی مرزی و ... 
تجربه های معنوی ایجاد می کند. مانند گالستونبری3 و سدونا4 در امریکا که زائران با سفرهای 
پیاده روی های طوالنی به این نقاط تجربه های معنوی کسب می کنند. مقصد این  جمعی و 
گونه سفرهای زیارتی هیچ معبد یا مزار و مکان مشخص با معماری های مقدس نیست. بلکه 
بخش مهمی از تجربه های معنوی حاصل از این سفرها توسط خود حرکت و سفر در راه ها و 

مکان هایی گشوده کسب می شود )ایواخیو، 2001(.
می توان از مجموع این پژوهش ها نتیجه گرفت که در مطالعة دینداری و به طور خاص 
زیارت در دنیای مدرن، عالوه بر مکان های مرسوم مانند مسجد یا کلیسا یا زیارتگاه های سنتی 
که به عنوان مکان مذهبی شناخته می شوند، »امر قدسی« را می توان در مکان های دیگری نیز 
جست وجو کرد. مکان هایی که خارج از ادیان نهادینه، واجد نیرویی قدسی شده اند؛ در واقع، 
»اشخاصی« که در سنت های دینی به عنوان قدیس شناخته نمی شوند، ممکن است توسط گروه ها 
و افرادی به واسطة مجموعه مناسک و باورهایی که در پیوند با آن شخص ساخته می شود، تبدیل 

به اشخاص مقدس شوند؛ مانند مزار ستارگان موسیقی و سینما و ....

1. The Pilgrimage to Jim Morrison’s Grave at Père Lachaise Cemetery: The Social Construction 
of Sacred Space
2. Glock
3. Glastonbury
4. Sedona 
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در ایران، با وجود گستردگی مناسک زیارت در میان عامة دینداران و تحوالت زیارت، هم 
در شکل سنتی و هم شکل غیرسنتی آن، این حوزه در مطالعات جامعه شناختی مهجور بوده 

است. ازاین رو، لزوم توجه بیشتر جامه شناسان به این پدیده بسیار ضروری است.
مفهوم اصلی ای که دریچة ورود به تحلیل میدان خواهد بود، »سیالیت« است. مفهومی که 

در حوزة مطالعات جامعه شناختی دین در جهان معاصر اهمیت بسیاری دارد. 

سیالیت 
مفهوم »سیالیت« به طور مشخص در ادبیات نظری مربوط به وضعیت تجدد در دنیای معاصر 
پررنگ بوده است؛ اهمیت یافتن مفهوم »سیالیت« مربوط به برداشتی نظری از دوران معاصر 
»مدرنیتة  با عنوان  آن  از  نام گذاری شده است. گیدنز )1994(  با عناوین مختلفی  است که 
متأخر« یاد می کند و یا ویلم )1386( عناوینی مانند »مدرنیتة افراطی« یا »فوق مدرنیته« را مناسب  
می دانند. نسبیت، خدشه پذیری، خودانتقادی، و در نهایت »سیالیت« ازجمله ویژگی هایی است 
که برای این دوران برمی شمرند. حرکت مداوم و سیالیت، مفهومی محوری است که در اکثر 
ویژگی هایی که برای این دوران برشمرده شده اند، نهفته است. زیگمونت باومن1 ) 2000( بر 
همین اساس، نام »مدرنیتة مایع« را برمی گزیند و از سیالیت، روان بودن، نفوذ کردن، جذب 
کردن و تغییر که از ویژگی های مایعات و مواد سیال هستند، به عنوان استعاره ای برای دوران 

جدید استفاده می کند. 
از نگاه باومن، دوران جدید به نوعی تعمیق و بسط ویژگی های مدرنیته است. اما در عین حال 
با آن تعارض دارد. تعارضی که بیش از هر چیز ناشی از گسترش »سیالیت« در حوزه های 
گوناگون است. مقصود از سیالیت، کم رنگ  شدن مرزها و قطعیت ها، بی معنا شدن فرادستی ها و 
فرودستی های فرهنگی پیشین، قابلیت جابه جایی مداوم مفاهیم و نشانه ها و تبدیل شدن فرایند 
»هویت یابی« به یک سفر و حرکت مداوم و بی پایان است. ویلم، عبارت بالندیه2 یعنی »حرکت 
همراه با تردید و دودلی« را برای توصیف »مدرنیتة افراطی« استفاده می کند و آن را در مقابل 

»حرکت همراه با اطمینان و یقین« پیشین قرار می دهد. 
باومن )1996(، ازجمله جامعه شناسانی است که معتقد است می توان از مفهوم »زیارت« 

1 Zigmunt Bauman
2 G. Balandier



فصلنامه علمی - پژوهشی

71
سیالیت و مناسک 

دینی... 

به عنوان یک استعاره برای فهم زیست انسان معاصر استفاده کرد. باومن در »مدرنیتة مایع«، 
استعارة »زائر« را برای فهم چالش هویتی انسان امروز مفید می داند. زائر در کار باومن جویندة 
خستگی ناپذیر هویت است. زائر، در مواجهه با کثرت گزینه های موجود، خود را همواره در 

حال رفتن و جست وجو می بیند )کلمن1 و اید2، 2004(.
یکی از مهم ترین ابعاد تحول دنیای جدید، مربوط به حوزة دین است. ازآنجاکه مسئلة 
اصلی این پژوهش، بررسی سیالیت در مناسک زیارتی است، در ادامه، مسئلة سیالیت را در 
قالب نسبت آن با دین و به طورکلی، مکان مقدس و مناسک بررسی می کنیم. این سه به نوعی با 

یکدیگر همپوشانی دارند:

سیالیت و دین
هرویولوژه3 ازجمله جامعه شناسانی است که توجه جامعه شناسان دین را به اهمیت مفهوم 
حرکت و حافظه در این حوزه جلب کرد. او در »دین به مثابه خاطره4« )1993( و »دین در 
حرکت: زائر و گرویده5« )1999( نسبت دین با حرکت و سیالیت را در زیست انسان معاصر 
پی می گیرد. علت اهمیت مفهوم حرکت در نظریات هرویولوژه، دیدگاه مشخصی است که 
او به دینداری معاصر )البته به طور خاص اروپا( دارد. او ایده اش را با مفهوم »حافظه« طرح 
می کند. از نظر او »حافظة دینی« انسان معاصر در اثر مجموعه تحوالتی که دینداری را متحول 

1 Coleman
2 Eade
3. Hervieu-léger
4. religion as a chain of memory
5. La religion en mouvement : le pèlerin et le converti
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کرده دچار نوعی گسیختگی شده است و حلقه هایی از دین به عنوان »زنجیرة خاطرات« با این 
تحوالت مفقود شده است. مقصود از این تحوالت، تغییراتی ا ست که به کم رنگ شدن ادیان 
نهادینه منجر شده است. آثار هرویولوژه، در کنار مجموعه مطالعاتی قرار می گیرد که بر اَشکال 
بازگشت دین به عرصة اجتماع تأکید دارند. به عالوه، او به هیچ عنوان معتقد نیست که کم رنگ 
شدن نقش ادیان نهادینه در زیست روزمرة افراد به معنای پایان دینداری در دنیای معاصر است:
»افسون زدایی منطقی از جهان مدرن به معنای پایان دینداری نبوده است... امروزه مردم 
از باورهایشان می نویسند که در گریز  با کلمات خودشان  روایت های کوچک خودشان را 
است«  می شده  ارائه  متمادی  قرون  در  سنت ها  توسط  که  است  معناهایی  عظیم  بنای  از 

)هرویولوژه،2006: 59(.
حال اگر دین رنگ نباخته است، پس تحوالت آن را چگونه باید فهمید؟ از نظر او دین در 
دنیای معاصر در پس زمینة مفهوم »حرکت« قابل درک است. به همین جهت تمرکز صرف بر 
مناسک مکان بنیاد و یا توجه صرف بر »مکان« در مناسک را به چالش می کشد. حتی دربارة 
زیارت که همواره با »مکان« پیوند خورده بود نیز این تحول قابل رؤیت است. خود »سفر« 
و حرکت تبدیل به ویژگی اساسی زیارت می شود. اهمیت »سفر« و »حرکت« تا حدی است 
که از نظر هرویولوژه می تواند به عنوان یک استعاره در مفهوم دینداری انسان معاصر استفاده 
شود. مقصود، »گونة زائرانة دینداری« است. گونة »زائر«، به معنای آن سبکی از دینداری است 
که بیشتر واجد خصوصیاتی مانند سیالیت، استقالل، داوطلبانه و تجربی و عاطفی بودن است 
)همان(. این گونة از دینداری، بیشتر مبتنی بر انتخاب و ترکیب و بازسازی عناصر گوناگون 
دین در قالب یک برنامة فردی یا گروهی است و در مقابل گونة »گرویده« قرار می گیرد. 
گونة »گرویده«، وجوه هویتی پررنگ تری دارد و خود را با مناسک به یک جماعت دینی 
مشخص متعلق می داند. »تعلق« واژة کلیدی برای درک گونة گرویده در مقابل زائر است. او 
این گونه شناسی را در مقابل فهم سنتی از دینداری و مطالعات جامعه شناسی دین گذشته قرار 
می دهد که برای مثال تنها بر میزان حضور در کلیسا تأکید داشتند که در کتابش از آن با نام 
گونة »عملگرا« یاد می کند )چمین،2011(. از نظر هرویولوژه، گونة زائرانة دینداری، کلید فهم 
شیوة دینداری معاصری است که متأثر از تحوالت جدید است. او معنویت معاصر را بیش از 
آنکه مبتنی بر سکونت بداند، مبتنی بر سیالیت و حرکت می داند. در ادامه، تأثیر این تحول را 
بر زیارت، به عنوان مجموعه مناسکی که همواره با یک مکان پیوند خورده است، مورد بررسی 

قرار می دهیم. به این منظور، ابتدا به بحث سیالیت و مکان مقدس می پردازیم. 
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سیالیت و مکان مقدس
اهمیت نظریات هرویولوژه این است که سعی می کند از هرگونه ساده سازی در فهم تحوالت 
دین در دنیای معاصر پرهیز کند. به عبارت دیگر، او صفاتی کلی مانند فردی شدن، متکثر شدن 
و ... را در خصوص این نوع دینداری بدون توجه به ابعاد پیچیده و حتی متناقض آنها به کار 
نمی برد. از نظر او مخدوش شدن حافظة دینی انسان معاصر، به طور متناقض به انتشار حوزة 
امر قدسی به زندگی روزمره منجر شده است. به این معنا که این فرایند می تواند به قدسی سازی 
فضاهایی تازه منجر شود تا نیاز به خلق فضاهایی مقدس و آرمانی برای انسان معاصر را تأمین 

کند )چمین، 2011(. برای درک این مطلب به تعریف او از »امر قدسی« می پردازیم:
»امر قدسی، مربوط به اشیا، ارزش ها یا نمادهایی است که به احساسی بنیادین از وابستگی 
عاطفی به یک نیروی بیرونی منجر می شود و به صورت  فردی و/یا جمعی تجربه می شود« 

)هرویولوژه، به نقل از کاکس، 2003: 7(. 
تعریف هرویولوژه از امر قدسی، بر مبنای »تجربة« امر قدسی است. سیالیت در امر قدسی، به این 
معناست که این تجربه یا »احساس بنیادین از وابستگی عاطفی به یک نیروی بیرونی« به حوزه هایی 
سرایت کند که لزوماً در چارچوب تعریف شده ادیان نهادینه و رسمی نیستند. حوزه هایی مانند 

مکان، زمان و اشخاصی که ادیان، به طور سنتی و رسمی آنها را مقدس تعریف نکرده اند. 
به گفته ویلم، مارک اوژه1 سه ویژگی را برای مدرنیتة افراطی برمی شمرد: افراط در مکان، 
گسترش  به دلیل  مکان ها  وفور  به  مربوط  مکان  در  افراط  فرد.  در  افراط  و  زمان  در  افراط 
راه های ارتباطی و جهانی شدن آنهاست که به ازدیاد »بی مکان ها« منجر می شود )ویلم، 1386(. 
»بی مکان ها« حاصل تغییر مفهوم زمان و مکان و غلبه بر بسیاری از محدودیت های زمان و 
مکان در دنیای جدید هستند. )عاملی،1388( در واکنش به همین مدرنیتة دینی است که نوعی 
بازگشت به مکان مقدس رخ می دهد. به بیان دیگر، در واکنش به فقدان مرکزیت ها و گم شدن 
نشانه گذاری های دین در حوزة مکان است که نیاز به مکان مقدس پررنگ می شود. در این 
شرایط، هم زمان می توان شاهد اهمیت یافتن مکان های مقدس پیشین به عنوان زنجیرهایی از 
خاطرات دینی و »مقدس شدن« مکان های جدید بود. »در واکنش به سیال بودن بی مکان ها و 
خاصیت غیرمحسوس بودن آنها، دین مجدداً برای تعیین جاها و عالمت گذاری فضاها انتخاب 

و منصوب می شود« )ویلم،1386: 155(.

1. Mark Augé
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یکی از مهم ترین ابعاد تقدس یافتن یک مکان، مربوط به مجموعه مناسکی است که حول آن 
شکل می گیرد. به طوری که تکرار مراسم دینی می تواند هر مکانی را به یک مکان مقدس تبدیل 
کند )السون و تیموتی، 2006: 54( در ادامه، مسئلة مناسک در دنیای جدید و تأثیراتی را که 

نفوذ سیالیت در حوزه های گوناگون دین داشته است، بررسی می کنیم.

سیالیت و مناسک دینی
هرویولوژه، فردی شدن دین را به هیچ وجه به معنای حذف بُعد جمعی و »دیگری« نمی داند. او 
حتی اشکال نوین دینداری را که هرچه بیشتر بر مبنای روایت های شخصی هستند، در مبنا کاماًل 
جمعی می داند، چراکه هر روایتی ناظر بر زبان است و زبان ناظر بر دیگری )هرویولوژه، 2006(. 
ویالکا1 )2010( نیز در بررسی زیارت معاصر، بر اهمیت ابعاد جمعی در خصوص زیارت های 
جدید که به نوعی حاصل فرایندهای گسیخته شدن از ادیان نهادینة سنتی هستند، تأکید می کند. 
این تحوالت که به شکل گیری اشکال دیگری از زیارت های جدید منجر شده اند، به معنای حذف 
بُعد »جمعی« زیارت نیست. به طورکلی، از نظر او مناسک دینی نیز در طی این تغییر و تحوالت 

از بین نمی روند، بلکه ممکن است به شیوه های جدید خود را بازسازی کنند:
»شیوه ای از ارتباط و تماس با دیگران و یا با امر استعالیی است. نشانة نوعی از آغاز، افتتاح 
و گشایش است. حرکتی بدنی است که حافظه را بازتولید می کند و خودش را نیز در یک پروژة 

یادآوری، بازتولید می کند« )وویه2 به نقل از ویالکا، 2010: 139(
از نظر ویلم، مدرنیته نتوانست همة ابعاد دینی را حذف و جذب کند و واقعیت اجتماعی را 
به صرف عقالنیت ابزاری تقلیل دهد. عواطف و احساسات و شور و شوق دینی پابرجا مانده اند. 
همین احساسات دینی و میل به ایجاد پیوندهای اجتماعی است که به روی آوری دوباره به 
»سنت ها« و »مناسک« منجر می شود؛ نوعی »احساس سنت« که وجهی ارادی و داوطلبانه دارد، 
تا جایی که در مواردی ممکن است شاهد این باشیم که سنت های دینی به همان اندازه که 
توسط مدرنیته جذب شده اند، آن را جذب کرده اند. »امری که نشانة قابلیت و ظرفیت پویای 

ادیان در حفظ و نگهداری خود به هنگام تجدید مطلع است« )ویلم،1386: 154(.

1. Vilaca
2. Voye
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تعریف زیارت با توجه به تحوالت معاصر توسط پژوهشگران این حوزه مورد بازبینی قرار 
گرفته است. آخرین نظریات این حوزه »حرکت« را در تعریف و نظریه پردازی در خصوص 
زیارت مبنا قرار می دهند؛ ازجمله کلمن و اید )2004( که تالش می کنند مطالعات زیارت را بر 
مبنای مفهوم حرکت بازسازی کنند و در این خصوص چهار نوع حرکت را شناسایی می کنند: 
حرکت به عنوان یک کنش عملی، حرکت به عنوان یک حوزة نشانه شناختی، حرکت به عنوان 
یک عمل فیزیکی و در نهایت حرکت به عنوان یک استعاره. مورینیس1 )1992(، نیز با مبنا قرار 

دادن هم زمان تجربة امر قدسی و حرکت، زیارت را این گونه تعریف می کند:
»زیارت سفری ا ست که توسط فرد یا افرادی در طلب مکان یا حالتی که آن را تجسم یک 

ایدئال ارزشمند می دانند، صورت می گیرد« )مورینس، به نقل از مارگری، 2008: 217(
در  نیت  با  زیارت اصل گرفته شده  است: سفر همراه  برای  عناصر  این  تعریف،  این  در 
جست وجوی امر قدسی. مکان مقدس در اینجا، به عنوان یکی از مظاهر امر قدسی است. زیارت 
ممکن است در طلب یک مکان مقدس یا یک حالت روحی و تجربی حاصل از سفر باشد. تعریف 
مورینیس از زیارت، بیشترین امکان را برای در بر گرفتن زیارت های جدید دارد، چراکه با مبنا 
گرفتن سیالیت امر دینی در جهان معاصر، مقصد طلب در زیارت را نه لزوماً در چارچوب مذاهب 
مشخص، بلکه امری سیال در نظر گرفته است. »ایدئال ارزشمند«ی که ممکن است تجسم خداوند 
و رسوالن و نمایندگان او باشد و یا مطلوب هایی مانند آزادی و رهایی، حق انتخاب، زیبایی، عصیان، 
عشق به انسان و طبیعت، آرامش و التیام روحی و جسمی و .... پس به طورکلی، این سه عنصر را 

می توان اجزای تشکیل دهندة یک سفر »زیارتی« در یک تعریف باز دانست:
حرکت، انگیزه های معنوی )معطوف به معنا(، مقصد مقدس )تجسم یک ایدئال ارزشمند(. 

یافته ها
ابتدا بر اساس شاخص های تعریفی که از زیارت نقل شد، این موضوع را بررسی می کنیم که 
سفر عده ای به مزار سهراب را به چه دلیل می توان »زیارت« خواند. پس از آن، نقش محوری 
مفهوم »سیالیت« را در جهان معنایی و تجربی زائران در ارتباط با دین، مکان مقدس و مناسک 

مذهبی مورد بررسی قرار می دهیم.

1. Morinis
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مزار سهراب، مقصد زیارت؟
پس از فوت سپهری، او را در یکی از صحن های حرم امامزاده سلطانعلی بن محمدباقر واقع در 
مشهد اردهال )پنج کیلومتری شهر کاشان( دفن کردند. حرم، دارای سه صحن و چندین شبستان 
است. در صحن »عافر فینی«، سنگ قبر سپهری، درست جلو و پایین بنای اصلی است و بنا و 

گنبد با ارتفاع بسیار زیادی بر آن احاطه دارد. 
گفتیم که برای آنکه سفری زیارت خوانده شود، باید سفری با انگیزه های معنوی یا مذهبی 
به سوی مقصدی مقدس )تجسم ایدئالی ارزشمند که به احساس عمیقی از وابستگی عاطفی 
بیرونی منجر شود( باشد. در اینجا می خواهیم بدانیم که آیا می توان سفر عده ای از افراد به مزار 
سپهری در محل مشهد اردهال را زیارت خواند یا خیر. هرکدام از این موارد )گفت وگوهای 
عمیق و روایت های کتبی و یادداشت های زائران( بررسی می کنیم؛ یعنی »سفر«، »انگیزه های 

معنوی« و »تجربه های معنوی« حاصل از اتصال با امر قدسی:
در جدول 1، این سه مقوله به همراه واحدهای معنایی مربوط آورده شده است:

جدول شمارة 1. مقوالت و واحدهای معنایی زیارتی

واحدهای معناییموضوعاتمقوالت زیارتی

طی مسیر، رنج سفر، رنج جسمانی، اهمیت سفر فیزیکیحرکت
حضور فیزیکی در مکان

انگیزه های معنوی
جست وجوی معنا

جست وجوی جماعت مبتنی بر معنا

احساس اتصال و نزدیکی، خودشناسی و تأمل 
در خود، تحول درونی حاصل از جدایی از 

زندگی روزمره، درونی شدن جهان معنایی اشعار 
سهراب، تحکیم پیوند با دیگر زائران

احساس تکان خوردن، احساس تحول و خارق العادگی سفر و مکانتجربه های معنوی
دگرگونی، تجربة »معجزه« در مکان

سفر یا حرکت
مرحلة اول، سفر از محل زندگی به مشهد اردهال است. مراجعان از مشهد، اصفهان، شیراز، 
تهران، کرمان و شهرهای دیگر به قصد حاضر شدن بر مزار سپهری در این روز آمده بودند. 
باغ های جاده  است، همة  میانة دشت ها و  اردهال منطقه ا ی روستایی و در  ازآنجاکه مشهد 
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کسانی که به زیارتگاه مراجعه می کنند، چه به قصد حضور بر سر مزار سپهری و چه به قصد 
زیارت امامزاده، مسافرند. »رنج سفر« یکی از مهم ترین ابعاد شکل دهنده به تجربه این افراد بود. 
برای مثال این روایت سفر به مزار سپهری، نقش مسیر و حرکت را در شکل دادن به تجربة 

معنوی زائر به خوبی نشان می دهد: 
دي ماه سال 1371بود. تازه به استخدام کارخانه درآمده بودم. شیفت شب بودم و اشعار 
سهراب را مي خواندم ناخودآگاه تصمیم گرفتم که با دریافت اولین حقوق به دیدارش بروم. 
هوا سرد بود و برف زیادي مي بارید. از شیراز به طرف اصفهان راه افتادم. در آنجا متوجه بسته 
بودن راه اصفهان به کاشان شدم. به هر زحمتي بود خودم را به کاشان و از آنجا به قریه مشهد 
اردهال رساندم. از روستاي علویه به علت نبود وسیلة نقلیه پیاده به راه افتادم. بین راه برف 
بود و برف. کمي ترسیده بودم. شروع به خواندن اشعار زیباي سهراب کردم. دورها آوایی 
است که مرا مي خواند /باید امشب بروم/ رو به آن دشت بي واژه که همواره مرا مي خواند هر 
کجا هستم باشم /آاسمان مال من است/ پنجره فکر هوا عشق زمین مال من است/ چه اهمیت 
دارد / گاه اگر مي رویند / قارچ هاي غربت« از چند تپه عبور کردم... از دور گنبد نیمه تمامي 
را که تاآن موقع فقط عکس آن را دیده بودم نمایان شد. احساس خوشایندی داشتم: من چه 
سبزم امروز / و چه اندازه تنم هوشیار است. از همان تپة مشرف به بقعه چند عکس از گنبد 
گرفتم. به سرعت خودم اضافه کردم: »من دلم مي خواهد بدوم تا ته دشت/ بروم تا سر کوه« 

قلبم به شدت مي تپید...
اما این حرکت و نیروی الزم برای آن، از نظر برخی زائران حاصل دعوت شدن و فراخوانده 
شدن از سوی سهراب است )چیزی که در ادبیات زیارتی شیعی به آن طلبیده شدن می گویند(:

برای مثال، یکی از کاربران وبگاه سهراب سپهری، دعوت شدن برای رفتن به اردهال را این 
گونه بیان می کند:

 »صدا کن مرا صداي تو خوب است پس چرا فرا نمي خواني این روح خسته را؟... بگذار 
فقط یک بار دیگر انگشتانم از شبنم دیدار تو تر شوند«...

انگیزه های سفر
انگیزه های زائران از سفر را می توان در دو عنوان کلی »جست وجوی معنا« و »جست وجوی 
جماعت« خالصه کرد. »احساس اتصال و نزدیکی«، »تأمل در خود و خودشناسی«، »تحول 
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اشعار سهراب«  معنایی  »درونی شدن جهان  و  زندگی روزمره«  از  از جدایی  درونی حاصل 
از جمله موارد »جست وجوی معنا« و »تحکیم پیوند با جمع زائران« هستند.

احساس اتصال و نزدیکی: یکی از مهم ترین انگیزه های سفر به محل مزار سهراب، عالقة بسیار 

زیاد زائران به محل مزار و خود سهراب بود. برای مثال، یکی از زائران )پسری 27 ساله، ساکن 
تهران و مازندران به طور متغیر( در این باره چنین گفت:

خب ببین خیلی دوستش دارم. اصاًل وقتی سنگ قبرش رو عوض کردند و قبلی شکسته 
شد تمام بیابون های اطرافو گشتم دنبال تکه های سنگ قبرش. رفتم بیرون. مسافت طوالنی پیاده 
رفتم تمام این زمین های اطراف رو گشتم که تیکه های سنگش رو پیدا کنم. یک عطشی داشتم، 

دوستش دارم خب. آدم بزرگ و عاشقی بود.«
زائران، عمدتاً یکی از مهم ترین انگیزه های خود از سفر به مزار سپهری را دیدار از نزدیک 
با او، احساس نزدیکی به او و همچنین دلتنگی ناشی از دوری از او بیان می کردند. برای مثال، 
دختری 26 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد و ساکن تهران که بیش از ده سال بود به طور 

مرتب خود را زائر مزار سهراب می دانست در این باره گفت:
هر وقت می خوام از پیش سهراب برم دلتنگ میشم. هی تا آخرین لحظه نگاش می کنم و 

بیشتر و بیشتر دلتنگ میشم. همین االن هم خیلی دلتنگم«.
تحول درونی حاصل از جدا شدن از زندگی روزمره: زائر اینجا از خود »سفر« انتظار دارد چیزی را 

در او تغییر دهد. آنچه قرار است تغییر بکند همین شناخت بیشتر از خود است؛ به عبارت دیگر 
زائر از این سفر و طی مسیر فیزیکی سفر و تجربة وقایع خاص سفر، انتظار دارد چیزی را درون 
او تغییر دهد. سفر به معنای فیزیکی، شتاب دهندة حرکت به معنای استعاری و درونی در مسیر 
خودشناسی است. سفر وسیله ای برای گریز از شلوغی زندگی شهری و رسیدن به خود است. 
یکی دیگر از مهم ترین انگیزه های زائران سهراب، جدا شدن از شلوغی زندگی شهری و خلوت 

حاصل از این سفر بود. یکی از زائران )مورد پیشین( در این باره چنین گفت:
میدونی آدم تو شلوغی شهر اینقد سرش شلوغه که گاهی خودش رو گم می کنه. اما این 
 جور سفرها به آدم کمک می کنه که خلوت بشه و به خودش فکر کنه. از این زندگی روزمره 
میره یک جایی که خودش باشه و آسمون و سهراب. آدم گاهی تو این همه شلوغی زندگی 

شهری خودش رو فراموش می کنه. دیدن سهراب آدم رو ازین چیزا دور می کنه.
دوری از زندگی روزمره، خود یکی از عوامل احساس تحول و دگرگونی است که تبدیل 
به انگیزه ای برای زائران سهراب می شود. یکی از زائران )دختری 28 ساله، ساکن و متولد تهران 

و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد( این تجربه را بدین شکل بیان کرد:
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من فکر می کنم که ما هممون هر از چندی از این زندگی شهری و شلوغ روزمره خسته و 
پر می شیم. اونجا برای من یک جایی هست که توش خالی میشم. کامل خالی میشم.

اهمیت جدایی از زندگی روزمره، یادآور مفهوم »آستانگی« ویکتور1 و ادیت ترنر2 )1978(، 
از مهم ترین نظریه پردازان اولیة حوزة زیارت است. از نظر آنها، »آستانگی« یکی از مفاهیم کلیدی 
تجربة زیارت است. مقصود از آستانگی در رویکرد ترنر، وضعیتی است که افراد از ساختارهای 
اجتماعی جدا شده اند، اما هنوز وارد ساختار جایگزینی نیز نشده اند. زیارت، در رویکرد ترنری، 
چنین وضعیت آستانگی ای را ایجاد می کند، چراکه زائران را از محیط روزمره و معمول خود 
از ساختارها، سلسله مراتب و  نوعی رهایی  این وضعیت،  در  آنها می توانند  و  جدا می کند 
محدودیت های محیط عادی زندگی روزمره را تجربه کنند. در این رویکرد می توان ردپای نوعی 
حس »رهایی« حاصل از وجه آستانگی زیارت را مشاهده کرد. اگرچه نظریه پردازان بعدی با 
انجام پژوهش های تجربی به کرات این مفهوم را رد کردند، اما از نظر بسیاری از آنها )کلمن، 
2004(، رویکرد آستانگی همچنان »تا حدی« قابل پذیرش است. بدین معنا که اگرچه زیارت 
هیچگاه قادر به جدا شدن از ساختارها و زمینة اجتماعی وقوعش نیست، اما مفهوم آستانگی و 

جدایی از محدودیت های زندگی روزمره همواره تا حدی جزئی از تجربة زائران است. 
تأمل در خود و خودشناسی: »خود«، »رجوع به خود«، »ایمان به خود« و مفاهیمی از این دست 

به اشکال مختلف در این گفت وگوها تکرار می شد. محل مزار سهراب، یکی از مکان هایی 
است که این امکان را به زائر می دهد. این سفر به فرد امکان این را می دهد که بر خودش بیشتر 
متمرکز شود و به کشف و شهودی در مورد »خود«ش برسد. یکی از زائران از آن به عنوان یک 

مکاشفة درونی یاد کرد:
توی این سفر به خاطر اینکه تو برای مدتی از اون مسائل مادی و فرهنگی که روت اثر 

می ذاره جدا می شی به یک مکاشفة درونی دربارة خودت میرسی
خلوص و ارزش یک سفر زیارتی نیز در گفتار زائران رابطة مستقیمی با میزان اثر آن در 
»خودشناسی« دارد. کسی که به مزار سهراب می رود به دنبال گرفتن هیچ »حاجت« یا »ثواب« 
یا پاداش اخروی نیست. بلکه تنها به دنبال این است که با نوعی عالقة شدید شخصی، به یک 
تجربة شخصی معنوی و روحی برسد. یکی از زائران )دختر 28 ساله، ساکن تهران( در این 

باره میان خودش و زائران امامزاده بدین صورت مقایسه ای انجام داد: 

1. Victor
2. Edith Turner
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اونا که میرن امامزاده انگار اون رو جزو وظیفه می دونن که بریم زیارت یا می خوان یک 
حاجتی بگیرن جزو فرایض مذهبیش هست، اما در مورد سهراب که هیچ اجباری نیست، اما 
تو به خاطر عالقة شخصی و ارتباط روحیت و حس خودت و شناخت خودت و ارتباطی که 

برقرار می کنی میری....
از نظر آنها همین فاصلة زیارت سهراب با وجه فایده گرایانه دین عامه، موجب خلوص 

بیشتر آن در مقایسه با زیارت امامزاده است:
نمی شه خیلی  قاطی  معنا  این  به  با مذهب  که  ما چیزهایی  در جامعة  می کنم  فکر  من 
خالص تره. ترس از بهشت و جهنم نیست یا ترس از عذاب و آرزوی ثواب؛ اما وقتی چیزی 

فقط به خاطر روح و روان خودته به خاطر خودشناسی هست خیلی خالص تره.
به طورکلی »خودشناسی« یکی از مهم ترین تأثیرات آشنایی با سهراب برای زائران بود. از 
نظر آنها رابطة عمیق با اشعار سهراب فرصتی برای نزدیکی و تأمل در خود ایجاد می کند. سفر 
به مزار سهراب، به این فرصت ابعاد تازه ای می بخشد؛ ازجمله همان »جدایی از زندگی روزمره« 
و حضور و »اتصال از نزدیک« با مکان هایی که مربوط به اشعار سهراب هستند، از نظر زائران 

به »خودشناسی« بیشتر منجر می شود. 
درونی شدن جهان معنایی اشعار سهراب: از نظر زائران سهراب، حضور در آن مکان، به درک 

عمیق تری از منظور سهراب از اشعارش منجر می شود. به بیان دیگر، آنها صرف حضور در آن 
مکان را باعث درونی شدن و درک از نزدیک تجربه های معنوی سهراب و آموزه های حاصل 
از آن تجربیات می دانستند. یکی از زائران )پسری 27 ساله، متأهل و ساکن تهران( دربارة تأثیر 

مکان بر درک شعر چنین گفت:
دربارة تفاوت خوندن شعر سهراب تو کاشان و جاهای دیگه یک مثال براتون می زنم. فکر 
کنید شما تو خونه تنها هستید و دارید با یک آهنگ شاد حرکاتی انجام می دید. حاال فکر کنید 
همین آهنگ شاد تو یک جشن هست. خب شور و شعفی که بهتون وارد می شه خیلی بیشتر 
از وقتیه که تو خونه هستید. اینم همینه. وقتی تو خونه دارید سهراب می خونید اون حس رو 
نداره، اما من تو کاشان راه میرم شعر هست سهراب هست با یک فرد کاشانی صجبت می کنم 
عشق می کنم. همه چیز اونجا برام خاطره ست. خونه های تاریخیش رو می بینم عشق می کنم 

زمینش رو می بینم عشق می کنم آسمونش رو می بینم عشق می کنم.
آنها بر اهمیت حضور در »جمع« دوستداران در کنار حضور در مکان، برای هرچه بیشتر 
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درونی کردن جهان معنایی سهراب تأکید می کردند. یکی از زائران پس از روایت سفرش به 
اردهال و روستاهای چنار و گلستانه و شهر کاشان، این گونه ادامه داد که:

دیدن همة اون چیزها و اونجاها حس من به سهراب رو از سطح به عمق برد و انگار درونم 
قالب گرفت.

به طورکلی، تمام نواحی اطراف مزار سهراب برای زائران واجد نوعی »معنا« بود. معناهایی که 
عمدتاً به شیوة تفسیر هرکدام از زائران مزار سهراب بستگی داشت. از نظر آنها دیدن مکان های 

نام برده شده در اشعار سهراب از نزدیک، فهم این اشعار و مقاصد شاعر را عمیق می کند. 
تحکیم پیوند با جمع زائران )جست وجوی جماعت(: یکی از مهم ترین انگیزه های زائران، احساس 

حضور در »جماعت« هواداران است. جمعی که حلقة اتصال خود را عالقه به سهراب می داند. 
از این دیدار هرساله با چهره های آشنا حتی تا حد معجزه یاد می شد:

راجع به این معجزه که مثاًل هر سال ع را می دیدم و با هم شعر می خوندیم... من اینها رو 
هر سال اونجا می دیدم هر سال هم رو می دیدیم و می گفتیم سالم و خداحافظ تا سال دیگه. 
یک چیز جالب اینه که هر سال می دونستیم فالنی اونجا هست، اما بین این دو دیدار هیچ تلفنی 
صحبت نمی کردیم و رابطه نداشتیم تا امسال. هر سال با اطمینان اینکه مثاًل فالنی اونجا هست 
می رفتم اما تو اون یک سال رابطه ای نداشتیم چون هر کدوم برا یک شهری هستیم. تا امسال 

که باالخره شمارة تماسی گرفتیم.
محور جمع شدن این افراد و نقطة مشترک آنها تنها همان عالقه  به سهراب است:

خیلی جالبه! انگار که یک محوریت و نقطه و بهانه ای هست که یک آدمایی اونجا جمع میشن. 
همون جمع و حس جمعی که بار قبلم دربارش حرف زدیم و من گفتم خیلی بهم حس خوبی 

میده. انگار که این جمع به بهانة وجود سهراب میان و هم را می بینن و محوریت هم همونه.
اهمیت این »محور« در جمع شدن افراد مورد تأکید زائران بود:

واقعاً هیچ کالمی  نمی تونه این قصه رو توصیف کنه که هر سال مطمئن بودند که هم را 
می بینن. به جز اینکه خودت درونًا این موضوع رو حس کنی... برای من فوق العاده است، چون 
جاهایی مثل زیارتگاه ها مثل امام رضا چنین حسی رو داره. همین که حس کنی مثاًل به دلیل 

محوریت وجود امام رضا ملت اونجا جمع می شن.
برای زائران، پیوندها و دوستی های حاصل از این سفرها بسیار مهم بود:

اما در کاشان و سهراب باالخره همین که خداحافظ سال دیگه همین جا می بینمت وجود 
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داره. این محوریته خیلی جالبه. این باعث آشنا شدن آدما با هم و باعث ایجاد روابط انسانی 
می شه. اینکه این چقدر می تونه کمک کنه که آدما همدیگرو پیدا کنن... این به خاطر همون نقاط 

مشترکی که در موردشون صحبت کردیم...
برای این افراد، جمع شدن حول مزار سهراب، نه برای آن قبر و جسم سهراب که نمودی 
از جمع شدن حول »راه« و »فکر زنده ای« است که از نظر آنها سهراب داشته است. یکی از 
افرادی که سال ها به طور مرتب روز یک اردیبهشت در محل حاضر می شد این نکته را این 

گونه بیان کرد:
توی اون قبر که چیزی نیست؛ یعنی آدم ها به خاطر اون بدن جمع نمی شن، بلکه به خاطر 

یک فکر و راهی که زنده هست و ظهور داره و تأثیر داره جمع می شن دورش اونجا.
در تجربة آنها، مخاطب اشعار سهراب بودن و خواندن آن متن، نوعی اشتراک درونی را 

میان جمع هوادران او ایجاد می کند.

تجربه های معنوی
شدن«،  خالی  خود  »از  شدن«،  بی خود  خود  »از  خوردن«،  »تکان  دگرگونی:  و  تحول  احساس 

»گریستن« و مواردی مانند آن به کرات توسط زائران تکرار می شد. اینها توصیفاتی بود که زائران 
از احساسات خود در تجربة زیارت مزار سهراب بیان می کردند. در برخی روایت های کتبی 
سفر، این تجربیات با زبانی عرفانی و شاعرانه بیان شده اند و وصف حاالتی هستند که زائر در 
محل مزار تجربه کرده است. یکی از روایت های سفر که در صفحة کاربران وبگاه درج شده 

بود این تجربه را بدین نحو روایت کرده است:
انگار تا اذان صبح چیزي نمانده بود... سبد را برداشتم... در گوشم طنین دف بود و ني 
و اشکي که مجالم نمي داد، بغضي که شکسته بود و رهایم نمي کرد، شیرین بود، لبهایم را به 
هم مي دوختم تا شاید که اشکم .... قلبم مي دانست که امروز غریبه به پیشواز تنها معشوق 
خود مي رود و او سهراب است، هنوز صداي آن پارساي پیر در گوشم نجوا مي کرد که: “تنها 
و صمیمانه گریستن را بیاموز” سه تار غوغا مي کرد و نواي دف سرم را به این سو و آن سو 
مي کشانید، “هو” مي گفتم ... نازک شده بودم مثل چیني نازک تنهایي دل، انگار قلبم مي گفت: 

که آنجاست “جاي رسیدن” و “پهن کردن یک فرش”، بغض امانم را بریده بود«...
نکتة مهم در خصوص این تجربه های معنوی این است که اگرچه هم موارد فردی و هم 
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موارد جمعی در روایت های زائران وجود داشت، اما اهمیت مناسک جمعی در شکل گیری این 
تجربه های معنوی بسیار زیاد بود. بخش زیادی از این تجربیات در حین خواندن جمعی اشعار 
در مکان مزار رخ داده بود. یکی از زائران )پسری 27 ساله، سرباز، راهنمای گردشگری(، یکی 

از این خاطرات را بدین صورت روایت کرد:
سال اولی که با دوستام رفتم اونجا دو سه ساعتی نشستیم. بعد گفتن مراسم بعد از ظهره. 
دیدیم کم کم سروکلة بچه ها پیدا شد تا بعد از ظهرش خواهرای سهراب اومدن. بعد که رفتن 
خانوادش، البته حضور اونا هم در به وجود اومدن اون انرژی مهم بود، اما وقتی رفتن یهو یک 
مراسم باشکوهی شد. ما نشستیم به خوندن صدای پای آب. سه دور خوندیم. خیلی واقعاً با 
شکوه بود... از صمیم قلب می خوندیم... نمی خواستم از اون لحظه کنده بشم... تعداد زیادی 

دورمون جمع شدن... تو اتوبوس برگشت می خواستم گریه کنم...
وقایع »معجزه« وار: وقایع خارق العاده یا معجزات در مکان، در کالم زائران به شیوه های گوناگون 

وجود داشت. اگرچه در موارد معدودی، زائران در حین تجربة حاالتی معنوی، شنیدن »نداهایی« 
درونی در مکان را نیز روایت کرده بودند. برای مثال، می توان به این روایت سفر درج شده در 
وبگاه سپهری اشاره کرد که توسط یکی از مشارکت کنندگان فعال صفحة دوستداران سهراب 

درج شده بود:
نیمه هاي شب بود، در سکوت مبهم یک ادراک گیج بودم... او را که در آغوش کشیده 
بودم، دلواپسي هایم گمشده بود، همان آغوشي که بر رویش سنگي سرد کشیده بودند، همان 
شبي که خواهرم با بغض و خواهش مرا از او جدا کرد، همان شبي که گلبرگ هاي آفتابگردان 
را نثارش کردم، همان شبي که باران بود… به خدا که آهسته رفته بودم که مبادا ….دلم گرفته 
بود…. دلم تنگ بود…. منتظر بودم... ندایي آمد. گفتم: تو که مأنوس مني، چرا غریبي مي کني؟ 
گفت: تو را دیگر تاب و تواني نیست... گفتم: یاراي نبودنم بخش، یاراي نگفتنم بخش... سالمي 

کرد و گونه هایم تر شد .…
از نظر زائران سهراب، مفهوم »معجزه« در خصوص زیارت سهراب  اکثر موارد  اما در 
با زیارت مکان هایی مانند امامزاده ها متفاوت بود. معجزه در اینجا، همان وقایع کوچک، اما 
»معنا«دار بود. برای نمونه، یکی از مواردی که از زبان چند تن از زائران تکرار شد مربوط به 
اردیبهشت سال 91 بود که به دلیل تطابق سالگرد سهراب با آخر هفته، جمعیت زیادی توانسته 
بودند به اردهال بیایند. واقعه از این قرار است که هنگام خواندن جمعی شعر »صدای پای آب«، 
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وقتی به خواندن سطر »زیر باران باید رفت« می رسند، ناگهان باران می گیرد. این اتفاق به عنوان 
یک »معجزه« بارها توسط پاسخگویان مختلف در مصاحبه ها تکرار شد. هر آنچه در این سفرها 

رخ می داد، حتی وقایع آب وهوایی نیز به عنوان معجزات کوچک تجربه می شدند. 

سیالیت و زیارت مزار سپهری
گفتیم که »سیالیت« یکی از مفاهیم محوری در زیارت های جدید است. در این بخش، نقش 

سیالیت را در نسبت زائران با دین رسمی، مکان مقدس و مناسک زیارتی بررسی می کنیم. 

سیالیت و دین
زائران سهراب را بر مبنای نسبتی که با دین رسمی داشتند می توان در پنج سنخ دسته بندی کرد. 
هرکدام از اینها، از نقطه های عزیمت متفاوتی حول این مرکز جمع شده  بودند؛ به عبارت دیگر، 
اگرچه همگی در جمع شدن حول یک شخص - سهراب - مشترک بودند و از این جهت 
اشتراکاتی داشتند، اما دریچه های ورود آنها به این مرکز متفاوت بود. آنچه در هر پنج سنخ مشترک 
بود، نسبت سیال آنها با دین رسمی بود. وجه مشترک نمایندگان این پنج گونه، این بود که خود را 
هم زمان از دین رسمی و همچنین مناسک و باورهای دین عامه دور احساس می کردند و به دنبال 
آن بودند که با روش های گوناگون، نسبت خود را با دین به نحو تازه ای تعریف کنند. آنچه در این 
سنخ شناسی اهمیت بسیاری دارد این است که حتی آنها که خود را کاماًل غیرمذهبی می دانستند، 
به طور مداوم درگیر تعیین تکلیف خود با دین بودند که حاصل آن رسیدن به اشکالی از معنویت 
و دینداری مبتنی بر جست وجو، حرکت، تغییر و تالش برای ساخت نسخه های »شخصی« بود. با 
شش نفر به عنوان نمایندگان این پنج سنخ مصاحبه های عمیق در چند جلسه و گاه همراه با سفرهای 

جمعی انجام شد. در جدول 2 ویژگی های این شش نفر آمده است:
جدول شمارة 2. گونه شناسی زائران و نمایندگان گونه ها

ویژگی های نمایندة گونهنام گونه

پسر، 28 ساله، ساکن تهران، کارشناسیبازخوانی دین

دختر، 27 ساله، ساکن تهران، کارشناسیبازآفرینی دین
دختر، 29 ساله، ساکن تهران، کارشناسی

پسر، 26 ساله، ساکن شیراز، کارشناسیبازسازی جماعت برادری

پسر، 29 ساله، ساکن تهران، کارشناسیتلفیق منابع »راز«

پسر، 27 ساله، ساکن تهران، کارشناسیگریز از چارچوب ها
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بازخوانی دین: جهان این گونه، بر مبنای نوعی بازخوانی از همان چارچوب ها و مفاهیم دین 

سنتی است. اگرچه با دین رسمی سنتی فاصله گرفته است و آن را کاماًل راضی کننده نمی داند، اما از 
آن فاصلة چندانی نگرفته است و برعکس می خواهد همان چارچوب ها را به وسیلة جهان معنایی ای 
که از متن سهراب سپهری دریافت کرده است دوباره به زبانی نو بازخوانی کند. مناسک دینی مانند 
نماز و روزه را لزوماً به معنای دینداری نمی داند و برای یک مذهب اموری الزم نمی شمارد، بلکه 
برای دین عمق و جوهری قائل است و تفسیرش از متن سهراب را شیوه ای از بیان امروزین همان 
جوهر می داند. در اینجا، مبانی و بنیان های دین به معنای سنتی آن همچنان حضور دارد، اما این 
مبانی در نظر او نیاز به بازخوانی و ترجمة کامل به زبان امروزی دارد. برای مثال، اینجا سهراب 
ادامة فرستادگان خداوند مانند پیامبران و امامان، و »هشت کتاب« تداوم قرآن بود. نقش کتاب اینجا، 
درست مانند کتب مذهبی و اخالقی، ارتقای مذهبی و اخالقی جوانان بود و محل مزار سهراب 

دقیقاً تقدسی مانند تقدس حرم های شیعی داشت:
»میگن علی قرآن ناطقه، من سهراب را هم قرآن ناطق می دونم. چون هر چیزی که میگه... 
مثاًل قرآن میگه به هم احترام بذارید. شاید چیزی که تو قرآن می خونیم زیاد درکش نکنیم، اما 
وقتی سهراب میگه یاد من باشد کاری نکنم به قانون زمین بربخورد... یاد من باشد عکس پروانه 

که می افتد در آب زود درآرم... اون هم همون ها را میگه«.
نمایندة این گونه، مشابه فرد دینداری که در خصوص دینش احساس مسئولیت  می کند، 
درخصوص اشاعة آنچه از سهراب می فهمد خود را مسئول می دانست. همان طور که سهراب 
فرستاده و لطفی از جانب پروردگار است که حضورش مایة »آرامش بشر« بود، به عبارت دیگر 
همان طور که برای بودن سهراب مانند پیامبران و امامان رسالتی قائل بود، برای خودش نیز 
به عنوان کسی که در حد و اندازة خودش چیزهایی از این متن و ارتباطش با سهراب دریافت 

کرده بود، رسالتی قائل بود:
می خوام چیزی که از سهراب گرفتم اگر خدا بخواد به جامعه و به دیگران بدهم. سعی 
می کنم اندیشة سهراب را گسترش دهم. می بینم که آشنایان و فامیل فقر اطالعاتی دارند، فقری 
که از اجتماع می گیرند؛ مثاًل مسخره کردن دیگران، لطمه زدن به دیگران و ... من سعی کنم که 

اونا را با سهراب آشنا کنم.
بازآفرینی دین: اگر در میان مذهبی ها، نقطة عزیمت گونة اول، بازخوانی مفاهیم و چارچوب های 
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دین رسمی بود، در مورد این گونه باید از »بازآفرینی« گفت. این گونه خودش را غیرمذهبی 
نمی داند و مخالفتی با ارتباط گرفتن با بخش هایی از دین رسمی ندارد؛ اما همة آن دستگاه را بر 
اساس معنویتی خودساخته و متأثر از جهان سهراب بازآفرینی می کند. به مناسک مذهبی مانند 
نماز عمل نمی کند. اعتقاد به خداوند، زیارت امام رضا و ... همه وهمه در یک دستگاه معنوی 
شخصی جایابی می شوند. هر جزئی از دین سنتی که در این مجموعة شخصی و بنیان های 
اصلی بگنجد به خدمت گرفته می شود و هرچه نگنجد، کنار گذاشته می شود. »احساسات« واژة 
کلیدی مربوط به این گونه است. هر آنچه به تقویت آن »احساس های عمیق« مربوط باشد در 
این دایره وارد می شود و هر آنچه تنها حکم »تکلیف« و »عادت« داشته باشد، کناری گذاشته 
می شود. دین اینجا یعنی »احساس دینی«. از همین رو در خصوص تجربة زیارت نیز، آن 
وجهی مهم است که به تقویت این »احساس«ها منجر شود. گونة اول، جهان متأثر از سهراب را 
همچنان از زوایة دینی می بینند. اما اینجا برعکس، دین از دریچة معنویت متأثر از متن سهراب 
دیده می شود. گونة اول، محتوای تازه ای را که دریافت می کنند نوعی بازخوانی جدید از همان 
مذهبی می دانند که اکنون نیاز دارد به زبانی امروزی و معاصر ترجمه شود. مذهبی که نیاز به 
پیامبر و امامی جدید داشته است تا نسل های جدید را همچنان به سوی خود بکشد. در مقابل، 
گونة دوم یک جهان معنوی مبتنی بر تجربه های معنوی شخصی را در مرکز قرار می دهد و 
دین سنتی را )ازجمله زیارت مکان های مقدس شیعی( یک بار دیگر می آفریند. جوهر زیارت 
حرم امام رضا و امامزاده ها و مسجد جمکران با مزار سهراب برای او کاماًل مشابه و برابر است:

»من یک مدت هر هفته جمکران می رفتم. با وجود این گفتم که هیچ وقت توی مسجد رو تا 
حاال ندیدم. ببین اونجا همین که یک عده روی زمین و زیر آسمون نشستن و دعاهای خوب می کنن 
و نیت های خوب دارن انرژی داره دیگه. وگرنه من هیچ اعتقادی به اون حرفایی که دربارة حضور 
امام زمان تو جمکران یا اون خواب هایی که میگن دیدن دربارة امام زمان تو جمکران و اینا ندارم 
واقعاً. مهم همون انرژی ای هست که به خاطر دعاهای جمعی زیر آسمون ایجاد می شه. به آدم یک 
حال خوبی با خودش دست میده. من اون انرژی رو دوست داشتم و یک مدت هر هفته می رفتم 

جمکران. سهراب هم همینطوریه. اون انرژی اینجاست که آدم رو می کشونه«.
بازسازی جماعت برادری: این گونه نمایندة وجهی از جهان زائران بود که میل به تبدیل شدن به 

نوعی حیات مذهبی دیگرگونه مبتنی بر شکل گیری »جماعت« را دارد. به دنبال آن بود که در عین 
فاصله با محتوا و مفاهیم مذهبی، صورت حیاتی دینی را به نوعی بازسازی کند. دینی که در آن 
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خدایی نیست و هرچه هست »انسان« است. خدا، خدایی شخصی و ذهنی است:
وقتی می بینم سهراب می گه الی این شب بوها... من خدام رو برای خودم تعریف می کنم. 
خدای من ذهن منه. بینش منه. همین جا درون منه. وقتی ما اون پاکی و زالل بودن را داشته 
باشیم، این همون دین منه. حاال اگر کسی مذهبی باشه میگه اینجا منظور از این شب بوها و اینها 

نعمت های خداست. هر کس یک برداشتی داره.
هیچ چارچوب محکمی به عنوان دستور العمل، جز ویژگی های کلی اخالقی مانند مهربانی 
و صداقت و صمیمیت ندارد. چندان واجد هنجارهای مدون الزام آوری نیست. با وجود این، 
همچنان میل دارد صورتی از جماعت های برادری یا عقیدتی را بازسازی کند؛ یعنی جماعتی 
با روابط صمیمانه که پیوند آنها مبتنی بر یک »هدف« و »مسیر« مشترک است و حلقة پیوند 
آنها عالقة بسیار به یک جهان مشترک )اینجا متن سهراب سپهری( است. در قبال جذب افراد 

بیرونی احساس مسئولیت می کند و پیوند افراد مبتنی بر وجود یک »درد« مشترک است:
من خودم میگم همونطورکه سهراب میگه هر کجا هستم باشم آسمان مال من است فرقی 
نمی کنه ما کجا هستیم و چطور با هم آشنا میشیم، مهم اینه که تعدادی هم فکر و هم سو هستیم 

و هدف مشترکی داریم. خودبه خود تو یک مسیر باید با یک جمع باشی.
به عالوه یک »هدف« روشن به عنوان آرمان راه و به عنوان دلیل منطقی و »عقالنی« پیمودن 

مسیر وجود دارد:
اما هر کار انجام میدیم باید منطقی باشه و یک هدف خوب براش داشته باشیم. انسان 

فکرش رو باید به کار بندازه. االن همه چیز پیشرفت کرده تکنولوژی و ...
با وجود این، هنگامی که از این واژگان در گفتار نمایندة این گونه یاد می کنیم )هدف مشترک، 
مسیر مشترک، درد مشترک و...( باید متوجه باشیم که همة اینها اینجا در بستری بسیار گشوده 
قرار دارند. چندان اثری از سنت جاافتاده و قواعد سازمان دهنده برای پیوند مداوم افراد وجود 
ندارد. »هدف«، امری کلی مانند »انسان« شدن است که به نظر نمی رسد ظرفیتی برای ایجاد هویت 
جمعی مستحکم داشته باشد. با وجود این، مزار سهراب سپهری در اردهال، محوری است که 
به این جمع احساس حضور بیرونی می دهد. زیارت ساالنة او در اردیبهشت هر سال و مناسک 
جمعی مانند شعر خوانی، خاطراتی مشترک از تجربه های معنوی را نیز برای این »جماعت« 
رقم می زند که به تقویت احساسات جمعی کمک می کند. از همین روست که مناسک زیارت 

سهراب اینجا اهمیتی فوق العاده دارد و می تواند به درونی شدن آموزه ها منجر شود.
تلفیق منابع »راز«: نمایندة این گونه، از منظری »معنوی«، طبیعت گرا و خارج از چارچوب 
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دین، به جست وجوی »راز«ی معنوی می گردد. برای او تفاوتی نمی کند که این راز را در کجا 
می توان یافت. چه در منابع دینی چه در طبیعت:

ما یک گروه طبیعت گردی داشتیم به اسم کوه یار، همة اعضای گروه عاشق سهراب بودن. 
االن هر کدوم یک جا هستن. تقریباً همه از ایران رفتن. سوئیس، بلژیک و ... ولی ویژگی 

هممون این بود که عاشق طبیعت و عاشق سهراب بودیم.
البته این نکته را باید در نظر داشت که اینجا طبیعت، منبع اصلی و مبنا و بستر این راز 
است و سایر منابع در حاشیة آن هستند. او به دنبال ایجاد هیچ چارچوب و مناسک مشخصی 
نیست. برخالف گونة قبل که مناسک و جماعت و اعمال بیرونی را مهم می داند، این گونه 
تنها به دنبال افسون و رازی است که »طبیعت« جوهر آن است. هر کجا که ممکن باشد آن را 
می جوید. چه در ادیان شرقی، چه در اسالم، چه در متن سهراب و در جریان تجربة زیارت 

از محل دفن سهراب:
مثاًل بشین هر روز شعر »سورة تماشا« رو بخون. تا حاال تو هیچ کتاب مقدسی چنین سوره ای 
ندیدم: حرف هایم مثل یک تکه چمن روشن بود/ من به آنان گفتم ...زیر بیدی بودیم برگی از باالی 

شاخ سرم دیدم چشم ها را باز کنید آیتی بهتر از این می خواهید از سر هر کوه رسولی دیدم...
این گونه بیشترین فاصله را با صورت و چارچوب های شکلی مذهبی گرفته است و نسبتی 
بازیگوشانه و سیال با منابع گوناگون راز دارد و به نحوی خواهان تلفیق این منابع با هم است. از 
آموزه های عرفان های شرقی گرفته تا دیگر منابعی که از نظر او ممکن بود نوعی راز را در خود 

جای داده باشند:
وقتی فهمیدم سهراب به دو تا تفسیر قرآن هم مسلط بوده وسوسه شدم که منم عادت هام 
رو بگذارم کنار و برم سراغ قرآن. با اینکه مذهبی نیستم اما وسوسه شدم برم سمتش شاید راز 

و رمزی درش هست.
گریز از چارچوب ها: مهم ترین ویژگی این دسته از زائران، خواست تجربه های معنوی آزاد و 

اصرار بر رهایی از هر نوع قالب و چارچوب است. معنویت و عرفان اینجا مربوط به هیچ 
سنت مشخصی نیست. زائر از یکی به دیگری رفت وآمد می کند و هیچ چیز جز نفس رخداد 
تجربه های معنوی برای او اهمیت ندارد. »عدم تعلق« خود یکی از ملزومات رخ دادن این 

تجربه ها و دستیابی به یک »خود« آزاد است:
»من آدمی هستم که عادت نمی کنم. دلبسته و دلتنگ و اینها نمیشم. درگیر هیچی نمیشم 
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می دیدیم که سهراب هم همینه. اون میگه همیشه با نفس تازه راه باید رفت. غبار عادت... برام 
شگفت انگیز بود. باید از این غبارهای عادت پرهیز کرد«.

مفهوم محوری در اینجا »دنیای درون« است. همه  چیز از درون نشئت می گیرد. راز برای 
او نه در قرآن است، نه طبیعت و نه حتی در هشت  کتاب. خواب ها و درون  خودش تنها منابع 
اصیل راز هستند. نقش سهراب و هشت کتاب در اینجا، جرقه ای است که می تواند دنیای درون 

را شعله ور کند و به »انقالب درونی« منجر شود:
»در واقع همون چیزایی که درون من بود با خوندن اینها انگار نمود بیرونی پیدا کرد و خودم 

را شناختم باهاشون. انگار که خودم نوشته بودم... تصاویر سهراب من رو منقلب می کنه«.
اصرار برای گریز از همة چارچوب ها در اینجا تا حدی است که نمایندة این گونه حتی 
حاضر به عضویت دائم در گروه های مربوط به معنویت ها و عرفان های جدید که با عنوان 
»جنبش های جدید دینی« شناخته می شوند نیز نشده بود. تنها خواست روشن او، دستیابی به 

»خود«ی کاماًل آزاد بود و ویژگی بنیادین سهراب اینجا همین گریز از همة چارچوب هاست:
»سهراب خودش میگه مذهب شوخی بود که محیط با من کرد. بعدها با فلسفة شرقی رابطه 
می گیره، اما در نهایت در »ما هیچ ما نگاه« از این هم رها میشه. به نظر من سهراب در هیچ قالب 

مذهبی نمی گنجه. در هیچ قالبی نمی گنجه. چارچوب نداشته. مذهبش مذهب خودش بوده«.
این گونه را می توان انتهای طیفی دانست که مسیر آن به اولویت »حرکت« بر هر مقصد و 
»حقیقت«ی می رسد. بی قراری دائمی بدون هیچ وابستگی و تعهدی، مشخصة اصلی »حرکت« 

در این گونه است:
»دلیل حس نزدیکیم به سهراب مسافر بودن سهرابه و بی قراری دائمی که داره برای رفتن. 
انتظارش برای رفتن... که من این حس سهراب را شاید بیشتر از همه چیزش میتونم بگم روم 

تأثیر گذاشته و نقطة اشتراکم بوده باهاش«.

سیالیت و مکان
مقدس سازی مکانی غیر از مکان های مقدس سنتی و رسمی: مهم ترین بعد سیالیت در حوزة مکان، 

اساس مقدس سازی مزار شاعری است که در حوزة مقدسان مذهبی نمی گنجد. گفتیم که با 
کاهش اقتدار همه جانبه دین نهادینة رسمی، امر قدسی ممکن است به سایر حوزه های زندگی 
روزمره سرایت کند. به طوری که به مقدس سازی مکان ها و اشخاصی منجر شود که ادیان رسمی 
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آنها را مقدس نمی شناسند. این فرایند، نمونه ای از سیالیت امر قدسی و به  تبع سیالیت مکان های 
قدسی است.

در جریان مطالعة مزار سهراب به عنوان نمونه ای از زیارت های جدید، می توان دید که 
چگونه مزار سهراب تبدیل به مزاری مقدس شده است که صرف حضور در آن می تواند به 
وقوع تجربه های معنوی منجر شود. از همین رو از این مکان با صفاتی مانند »پاک«، »عرفانی«، 
»دارای انرژی های خوب«، »معنوی« و ... یاد می شد و حضور فیزیکی در مکان برای بهره بردن 
از آثار آن ضروری بود. مقدس انگاشتن محل مزار سهراب، نمونه ای از بعد سیال مکان مقدس 
است. برای مثال، در وبگاه سهراب یکی از کاربران خطاب به کسی که در آستانة سفر به مزار 

سهراب بود این چنین نوشته بود: 
»سالم مرا به خاک آن دیار برسان ... دلم از درد فراق تپید ... تپید... تپید... یادم نمیره آخرین 
باري که قدم حقیرم با فضاي آرامگاهش آشنا شد... مي دوني چه چیزي روي چیني نازک سهراب 
بود..؟ پوست تخمه ... و یک مشت آدم که نمي دانستند زیر قدم هاي کوچکشان چه وسعت 
عظیمي آرمیده است... دلم گرفت...))دلم عجیب گرفت(( .. غریبه جان از قول ما در آن فضاي پاک 
و عارفانه به هر زبوني که بلدي ... فرقي نمي کنه ... سالم بگو... و بخواه که سالم ما در آن فضاي 
عرفاني طنیني ... فریادي ... زمزمه اي ... باشد در فراق او که دوستش داریم ... و بدان که نه جسم ما 
... بلکه روح ما همراه تو است ... به تو حسودیم مي شود ... که تو همیشه به او نزدیکي و من دور.... 

غریبه جان ... اگر روي قبر سهراب باز هم پوست تخمه دیدي ... پاکش کن«.
بی شکلی، فاقد معماری مشخص بودن: بعد دیگری از سیالیت مکان را می توان در بی شکلی آن 

دید. مزار سهراب فاقد هرگونه معماری مشخص یا بنای آرامگاهی است. این بی شکلی و عدم 
وجود یک آرامگاه یکی از مهم ترین مسائل زائران است. برای مثال، در جریان تعویض سنگ 
سفید مزار و جایگزینی با یک سنگ نوی مشکی سیلی از نظرات و متون توسط دوستداران 
سهراب در وبگاه سپهری نوشته شد. بسیاری از این افراد سفیدی را با »سادگی« و »صمیمیت« 
بیشتر هماهنگ می دانستند و مخالف دالیلی مانند »شکیل«تر بودن برای تعویض سنگ بودند:

»واقعاً نمی دونم چی بگم ... از کی صمیمیت دشمن شکیل بودن و ... شده؟ خود سهراب 
که از صمیمیت پر بود حداقل می گذاشتند ما بر سنگ صمیمی اش اشک بریزیم... می دونستید 

اولین سنگ سهراب چه شکلی بود؟... یک کاشی چهارگوش ساده و آبی«....
مزار  به سادگی  دین(  )بازخوانی  شد  داده  توضیح  باال  در  که  زائران  اول  سنخ  اگرچه   



فصلنامه علمی - پژوهشی

91
سیالیت و مناسک 

دینی... 

معترض بودند و حتی خواهان ساخت ضریح و مقبره ای زیارتی بر سنگ او بودند:
»ای کاش... کاش برایش جایی درست کنند که درخورش باشد ... واقعاً متأسفم... ای کاش 
برای سهراب یه ضریح می ساختند... من سال 87 کاشان زندگی می کردم. وقتی رفتم مشهد 
اردهال تا سعادت دیدن آرامگاه سهراب رو داشته باشم شوکه شدم... اون همه خرج و شکوه 
و جالل برای امامزاده که البته احترامش بر ما واجب هست چون از این امزاده های دروغین 
نیست و اما ... یک سنگ قبر ساده و البته به قول شما دوست داشتنی ...  اصاًل انتظارش رو 

نداشتم و خیلی ناراحت شدم«.
 اما سایر سنخ های زائران، سادگی و عدم وجود بنای آرامگاهی را یکی از دالیل تعمیق 

تجربه های معنوی شان می دانستند:
»چون زیر اون آسمونه خیلی انرژی بیشتری داره. وای اگر برا سهراب گنبد و اینا بسازن 
من خودم رو می ُکشم. ببین شاید همه بگن سهراب خیلی آدم بزرگیه چرا براش حرم و ضریح 

و اینا نمی سازن... اما به نظر من اینطوری خوب و  قشنگه چون ساده ست«...
این بی شکلی، در کنار شکوه و پیچیدگی معماری بنای حرم های شیعی، بُعد سیال این زیارت 
را در مقابل زیارت های سنتی بهتر نشان می دهد. حرم امامزاده سلطانعلی که سنگ سهراب در 
صحن آن واقع است، نمونه ای از معماری با جزئیات و پیچیدگی های یک حرم شیعی است. 
می توان دید که چگونه رفتار زائران امامزاده نیز از معماری مکان تأثیر می گیرد. بدین ترتیب که به 
نظر می رسد میان انتشار امر قدسی در محل زیارتگاه، با فاصلة مکانی رابطة عکس وجود دارد؛ 
یعنی ضریح، منبع اصلی و هستة انتشار نیروهای قدسی است و هرچه فاصله بیشتر می شود، 
»احساس حضور امر قدسی« در رفتارهای زائران کمتر مشاهده می شود؛ اما نکتة مهم تر این 
است که در معماری زیارتگاه های شیعی، ازجمله حرم امامزاده سلطانعلی، این ارتباط با ایجاد 
تفاوت در ارتفاع پیچیده تر می شود. به  بیان  دیگر، خط مستقیم انتشار نیروی قدسی توسط پله ها 
و پیچ وخم ها و شکستگی های دیوارها شکسته می شود. این وضعیت را می توان در رفتارهای 
زائران، در محل ضریح که چند پله پایین تر از سایر قسمت های داخل حرم است، مشاهده کرد. 
در محل گودی ضریح، دیوارها پیچ وخم و شکستگی ندارند، پناهی برای پنهان شدن از حضور 
ضریح و نیروی قدسی منتشره از آن نیست. زائر منطقة مفری از دید ضریح ندارد. تماماً در هر 
جهت که بایستد، ضریح بر او تسلط دارد. در این محل، زائران همگی یا چسبیده به ضریح در 
حال دعا خواندن، ذکر گفتن و گریستن و نماز خواندن هستند، یا جلوی ضریح نشسته اند و 
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زیارت نامه می خوانند و یا در حال بستن دخیل به ضریح و تماس پارچه ها و لباس هایی با ضریح 
هستند. با باال رفتن از سه پله در سمت راست ضریح این وضعیت تغییر می کند. به راهرویی 
می رسیم که جز در یک نقطة مشخص ورودی، دیوارها مانع دیدن ضریح  می شوند. درست 
پشت این دیوار بسیاری از زائران را در حالت درازکشیده و کاماًل خواب می بینیم. زائران در 
پشت پیچ وخم دیوارها رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند و مانند زمانی که در محوطة 
ضریح قرار دارند مجموعه ژست  های بدنی و رفتارهای شان آزادتر است. معماری این حرم، 
می تواند تا حدی شیوة رفتار زائران را کنترل کند. اما مزار سپهری کاماًل بی شکل است و این 

بی شکلی، بُعد سیال و روانی زیارت او را در مقابل زیارت سنتی نشان می دهد.
گستردگی مکان زیارتی: گفتیم که آنچه زائران به عنوان مکان زیارتی سهراب تجربة می کنند، فقط 

محدود به سنگ مزار او نیست بلکه طبق روایت هایشان تمامی روستاها و دشت ها و کوه های 
اطراف و حتی آسمان و ابرها نیز بخشی از تجربة معنوی زائران از این مکان است. طبیعت این 
مکان، یکی از مهم ترین عوامل شکل گیری تجربة زیارتی است. به طوری که برای برخی زائران، 
اهمیت رنگ طبیعت کوه ها و دشت های اطراف مزار سهراب، نقش بسیار مهم تری در وقوع 
تجربه های عمیق معنوی داشت تا خود سنگ مزار سهراب. برای مثال، یکی از پاسخگویان 

)پسر، 27 ساله، کارشناس بیهوشی( در این باره چنین گفت:
اون حال وهوای تپه ها و ترکیب رنگ های زرد و سبز مالیم با آسمون آبی خیلی برام جذابه 
و من را منقلب می کنه؛ اما هنوز نتونستم تشخیص بدم که این حسم نسبت به اون طبیعت اونجا 

به خاطر سهرابه یا برعکس. قابل تفکیک نیستن این عالقه هام.
تبدیل شدن گسترة مناطق طبیعی به مکان مقدس به جای محدود بودن آن به یک ساختمان 
خاص )از بناهای زیارتی گرفته تا یک چاه یا شیء مشخص و ...( یکی دیگر از نشانه های 
تمایل به بی مرزی، تداخل مرزها و گشودگی تجربة مکان مقدس است. نمونه های دیگری 
از تبدیل مناطق طبیعی به مکان مقدس نیز قابل توجه است. مناطقی که زائران آنها به وجود 

نیروهای خاص زمین در آن نقاط اعتقاد دارند. 

سیالیت و مناسک
مناسک سازی: کسانی که هر سال روز یکم اردیبهشت ماه )سالگرد وفات سهراب سپهری( به محل 

مزار او می آیند، عموماً رفتارها و مناسک مشخصی را تکرار می کنند. در روایت های زائران از 
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تجربه های گرم و معنوی حاصل از حضور در مزار سهراب، مناسک جمعی در این مراسم نقش 
پررنگی داشت؛ به طوری که برای بسیاری از آنها، جمعی که هر سال در این محل مالقات می کردند 
و تجربه های جمعی معنوی یکی از مهم ترین انگیزه های تکرار مراسم زیارت سهراب در روز 
سالگرد او بود.  این مناسک شامل مقدمات آماده سازی مزار با اشیایی نمادین برای مراسم )سیب، 
انار، چراغ، گل شقایق(، خواندن شعر بلند »صدای پای آب« به صورت جمعی و با صدای بلند و 
تفأل به »هشت کتاب« است. محور این مناسک به طور مشخص »متن« اشعار سهراب بود. سطرهای 
»هشت کتاب« در این مراسم نقش »پیام «هایی زنده و روشن را دارند که زائران بنا بر تفسیرهای 
خودشان و ارتباطی که با اشعار گرفته اند هر سال چیزهایی به این مناسک اضافه می کنند. در بحث 
انگیزه های سفر دیدیم که زیارت این مکان به صورت جمعی و انجام مجموعه مناسک آن از نظر 
زائران می توانست »متن« را برای آنها »درونی« سازد. تکرار هرسالة این مناسک، به تقویت احساس 
حضور امر قدسی در این مکان منجر می شود. تکرار مراسم دینی به طور مداوم و منظم در یک مکان، 

می تواند هر مکانی را تبدیل به یک مکان مقدس کند )السون و تیموتی، 1392(.

نتیجه گیری
نمونه های بسیاری از اشکال جدید زیارتی در جهان وجود دارد. از اندونزی گرفته تا فرانسه و 
امریکا. در تفسیر نمونه های گوناگون آن عناصر مشترک بسیاری یافت می شود؛ اما باید به این نکته 
توجه کرد که مصادیق مختلف زیارت های جدید، بسته به زمینه و بستری که در آن شکل گرفته اند، 
ویژگی های متمایزی نیز دارند. بدین ترتیب در مطالعة مورد این پژوهش می توان شاهد شباهت ها 
و تفاوت هایی میان زیارت سهراب در حرم امامزاده سلطانعلی با نمونه های مشابه قدسی سازی 
چهره های مشهور در غرب بود. برای مثال، یکی از عوامل اثرگذار بر اشکال جدید زیارتی در غرب 
فرهنگ مسیحی است )مارگری، 2008(. مورد مطالعة این پژوهش نیز از ویژگی های زمینه اش 
تأثیراتی گرفته است. یکی از مهم ترین ابعاد »زمینة« زیارت سهراب، مذهب تشیع به عنوان مذهب 
اکثریت جمعیت کشور و همچنین مذهب رسمی کشور است. »زیارت« در میان شیعیان اهمیت و 
گستردگی قابل توجهی دارد. زیارت، طی دهه های اخیر در ایران نه تنها کاهش نداشته است، بلکه 
با نرخی ثابت در حال رشد بوده است )فرجی و کاظمی، 1388( در نتیجه، باید توجه داشت که 
این اشکال جدید زیارتی، در بستری رخ می دهد که اشکال سنتی آن همچنان بسیار فراگیر هستند. 
از همین رو، مفاهیم و نمادهای شیعی را می توان به روشنی در گفتار زائران مشاهده کرد. ازجمله 
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تأکید بر »مظلومیت« و »غربت« سهراب و مزار سهراب، شباهت مناسک زیارت سهراب با مناسک 
زیارت زیارتگاه های شیعی )تشابه میان شعر خوانی و زیارت نامه خوانی( و ....

اما مهم ترین ویژگی این پدیده که می توان آن را در بستری جهانی درک کرد، »سیالیت« در 
همة ابعاد مربوط به زیارت است. سیالیت در میان این زائران به ایجاد نوعی پویایی مداوم در 
خلق ادراکات تازه از خود، دین و مناسک زیارتی منجر می شود. زائران با روش های گوناگونی 
مانند بازخوانی، بازآفرینی، تلفیق سنت های مختلف مذهبی و عرفانی، بازسازی و گسیختن 
مداوم از چارچوب های تعریف شده، خود را در معرض نوعی سیالیت مداوم و »زائر« بودن به 

آن معنا که هرویولوژه از آن سخن می گوید، قرار می دهند. 
با وجود این، نباید این »سیالیت« را نیز جدا از زمینة آن دید. گفتیم که ویلم )1386( پیدایش 
اشکال جدید معنویت گرایی را بدین ترتیب صورت بندی می کند که در واکنش به آن صورتی از 
دین اجتماعی کم رنگ شده، کثرت گرا، روشنفکرانه و لیبرال که نظام های نهادینة دموکراتیک و 
کثرت گرا با آن سازگار است، صورت هایی از دینداری به صورت فردی و گروهی ظهور می کند 
که خواهان تجربه های شورانگیز و عاطفی و احساسی دینی است تا به »بحران معنا«ی حاصل 
از تحوالت تجدد دینی پاسخ دهد. این پدیده رویة دیگری نیز دارد که ممکن است در ظاهر 
تناقض آمیز به نظر برسد: جریان های بنیادگرا. برخی ظهور این جریان ها را نیز حاصل نوعی 
واکنش به از میان رفتن قطعیت ها، گرما و امنیتی می دانند که ایمان مذهبی زمانی متولی تأمین 
آن بود. »به عقیدة احمد اکبر، مسیحیان در امریکا، هندوها در هند و بودایی ها در تایلند همگی 
در تالش برای غلبه بر بی یقینی های ناشی از پسامدرنیسم، به تعصب و عدم تساهل مذهبی 
روی آورده اند« )اکبر، به نقل از نش، 1393: 113(  اما در جامعة ایران نمی توان با این قطعیت و 
سادگی سخن از دینی گفت که از لحاظ اجتماعی و سیاسی کم رنگ، کثرت گرا و لیبرال است. 
برعکس، این اشکال معنویت و دینداری که از یک نمونة آن در این پژوهش سخن گفتیم، در 
جامعه ای با یک »حکومت مذهبی« تجربه می شود. هنوز بیشتر از 36 سال از انقالبی نگذشته 
است که دین در قرائت های مختلف یکی از پایه های اثرگذار آن بود. نظامی که پس از انقالب 
روی کار آمد نیز در جهت استقرار نوعی قرائت مشخص از دین عمل کرده است. ازاین رو، 
به نظر می رسد این پدیده را در ایران نمی توان واکنشی به دین کم رنگ و بی اثر اجتماعی تفسیر 
کرد، بلکه باید به صورت نوعی تالش برای ابداع شکلی گشوده و منعطف تر از دین در مقابل 
دین جامعه تعبیر کرد؛ تجربة اَشکالی از معنویت و دینداری که بیشتر از دین عامه و دین دستگاه 
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سیاسی حکومت، کثرت گرا، با وجوه کم رنگ سیاسی، سیال و منعطف است و در عین حال 
توسط جست وجوی معنا و جماعت، قادر به تولید تجربه های گرم و شورانگیز است.

که  هستند  زائران  »اقلیت«  گروه  یک  تشکیل  به دنبال  پژوهش،  این  مورد  جوان  زائران 
تمایزات تفسیرشان از خود، جهان و دین و در نهایت معنای زیارت را در گفتار و رفتارشان 
پررنگ می کنند. جماعتی که به دلیل تأکید بر معنادار بودن »مهجور« و »درحاشیه  بودگی« از 
یک سو و انعطاف و سیالیتی که از آن سخن گفتیم از سوی دیگر، تالشی برای تبدیل شدن به 
اکثریت نمی کنند. به عبارت دیگر، به نظر می رسد عامل »سیالیت« و »حرکت«، اقلیت هایی را 
خلق می کند که در عین تقابل با اکثریت قدرتمند و در عین تالش برای حفظ خود و تمایزاتش 
با آن، چارچوب عقیدتی و عملی متعین و سختی را تولید نمی کند. چراکه مفاهیم بنیادینی که 
در این فضا وجود دارند، واجد وجهی »عام« و »سیال« هستند که با سازمان یافتگی و میل به 
تبدیل شدن به اکثریت و شبیه کردن همگان به خود در تضاد می افتد. ترکیب آن »سیالیت« با 
»حاشیة مقاوم«، جنس جدیدی از هویت یابی این اقلیت  جوانان را ایجاد کرده است که نه خود 
را آن چنان حق می پندارد که وجه انتقادی اش از اکثریت را تبدیل به یک تنازع آشکار برای به 

حاشیه کشیدن آن بکند و نه حاضر است تسلیم آن شود.  
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Abstract
This article is a qualitative research on changes in religious rituals: making places 
and people secared that are not considered sacred in religious traditions. Sohrab 
Sepehri’s grave is a case of those “modern places” and this research is a case study 
on its pilgrim’s rituals and insights. Young pilgrims of Sohrab’s grave are creating 
and experiencing new forms of religiosity. All these forms have complicated 
relations with traditional religion: Trying to be distinct as well as borrowing some 
elements of it. This phenomenon can be interpreted as an attempt to create a more 
flexible version of religiosity which is more fluid and pluralistic and is capable 
of creating deep warm spiritual experiences by changing some popular religious 
rituals as pilgrimage.
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