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  3111 تابستان ،15 پیاپی ،78-331 (،2)31 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 روی پییاد  آئیی  در مطالعیه بیا دینیی تجربه های گونه بازتعریف دینی؛ تجربه   مثابه به دینی خیر .(9911) محمدرضا پویافر،
   .78-991 ،(2)99 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه .اربعی 

  2007-9788شاپا:   

 آزاد است    نویسندگان / دسترسی به مت  کامل مقاله براساس قوانی  کریتیو کامانز.   

های تجربٔه دینی با  بازتعریِف گونه ؛مثابه تجربٔه دینی خیر دینی به
 روی اربعین مطالعه در آئین پیاده

 
 1محمدرضا پویافر

  11/19/6911پذیرش:    ؛61/16/6911دریافت: 

 
 چکیده

سیوی  روی به تری  اجتماع دینی مسلمانان، هرساله به مناسبت چهلمی  روِز واقعه عاشورا با پییاد بزرگ
حال که نمودی شگرف از  روی زیارتی، درعی  گیرد. ای  پیاد  اربعی  شکل میروی  کربال، در آئی  پیاد 

نییز بیه « خییر دینیی»عنوان مصداِق بارِز  تجربه  دینی است، میدانِی متنوع از خدمات خیر به زائران، به
رود. تجربه  دینی معمواًل در خالل اعمال و مناسک دینی، از جملیه در خیالل زییارت شیکل  شمار می

شود که آیا تجربه مشارکت و درگیری  خاص، با ای  پرسش مهم آغاز می طور رد. اما ای  مطالعه، بهگی می
های تجربه  دینی را دارا باشد؟ برای پاسخ به ای  پرسیش از رو  پیژوهش  تواند ویژگی در خیر دینی می

س، فییلم و هیایی همویون عکی کیفی، با استفاد  از تکنیک مصاحبه و مشاهد  مشارکتی بیا ببیت داد 
داران و اعضیای  هیا، موکی  های میدانی استفاد  شد  است. زائران ایرانیی و همونیی  موک  یادداشت

های  انید. یافتیه های ایرانی و عراقی، واحد مشاهد  و جمعیت موردمطالعه در ایی  پیژوهش بود  موک 
  از ایی  خیدمات در آمد  نشان داد که تجربه مشارکت در خدمات خیر دینی و همونی  استفاد دست به

توانید باشید. بیا  های تجربه  دینیی نییز می ای برای بروز و واجد ویژگی تواند زمینه روی اربعی ، می پیاد 
های کنِش دینی که در آن امکان کنِش خیر دینیی نییز باشید،  آمد  به سایر موقعیت دست تعمیم نتایج به

یکیی از بسیترهای وقیوع تجربیه  دینیی در  عنوان چنی  استدالل شد  که امکان تعرییف خییر دینیی بیه
توانید پاسی ی مثبیت بیه امکیان ایی  نیوع تعرییف از تجربیه  دینیی، در تمیامی روی اربعی ، می پیاد 

 های تجربه  دینی ی عالو  بر زیارت و اربعی  ی نیز باشد. موقعیت
 روی اربعی ، خیر دینی، تجربه  دینی زیارت، پیاد  :ها کلیدواژه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 ایران تهران، امی ، انتظامی علوم دانشگا  شناسی، جامعه استادیار .1
 

https://dx.doi.org/10.22035/jicr.2020.2688.3089
http://www.jicr.ir/article_424.html
http://www.jicr.ir/article_424.html
file:///C:/Users/Mahmodi/Downloads/CC%20BY%204.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 

 
 

88 
 2شماره  ،31 دوره

 3111 تابستان 
 05پیاپی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مقدمه1
کیه در ورزی اسیت  تری  وجیه دیی  تری  و شاید درک نشدنی تری ، عمیق تجربه  دینی پیوید 

های بیرونِی آن توصییف و تفسییر شیود.  شود با نمودها و روایت شناسی دی  تال  می جامعه
سو و اعمال و رفتارهیای  حال، گویی که بر مرِز بی  باورها و شناخت از یک تجربه  دینی درعی 

 پذیرد، امیا خیود، دینی از سوی دیگر ایستاد  است؛ ضم  آنکه از هر دو ُبعد یادشد  تأبیر می
ورزی مؤم  است. از ییک سیو  داری و تجربه  دی  فرد از دی  حکایتی دیگر و ُبعدی منحصربه

ا   شیدن گیری تجربیه  دینیی و نحیو   حاد  دار بر نحو   شکل اعتقادات و نوع نگر  فرِد دی 
های حیی  تجربیه  دینیی، گیویی  گذارد؛ از سوی دیگر، تجربه  دینی بدون کنش برای او ابر می

شدِن تجربه  دینی، اعمیال و مناسیکی  ب شی یا کامل معناست. مؤم  ابتدا برای عمق کاماًل بی
بینید کیه  چنان خود را در شوق و شعِف روحانی می آورد. از سوی دیگر نیز، گا  آن جا می را به

طور متقابل، دست به اعمالی به شکرانه یا در تعمیِق احساس و عاطفه و تجربیه درک شید   به
تک لحظاتی که فرد ی خوا  در جمی،، خیوا   تواند در تک ترتی ، تجربه  دینی می  ای زند. به می

در تنهایِی خود ی درگیر رابطه با خود یا نمادهای دینی است، متبلور شود و تیا سیرحِد سیرازیر 
شدِن فیرد در ایی  لحظیات برآیید، پییش  های بیرونی که از منقل  شدِن اشک یا هر نوع جلو 

بیند و بیا تمیام وجیود  حیس  کند، می واسطه تجربه می گا  اموری را بیرود. در ای  حالت 
 فرد است. راستی برای او یگانه و منحصربه که به کند؛ گویی می

طور که اشار  شد، تجربیه  دینیی در اعمیال و مناسیک و رفتارهیای گونیاگون دینیی  همان
ویژ  در  ، دعا و نیایش و بیهها، در عبادات فردی و جمعی تواند متجّلی باشد. اوج ای  جلو  می

مشاهد  است. اما مبنای ای  مقاله، تال  برای پاسیخ بیه پرسشیی  زیارت اماک  مقدس قابل
ها و مصادیِق تجربیه  دینیی را در پیی خواهید  پردازی تکمیلی برای مؤلفه بدی، است که مفهوم

ک دینیی فیردی و آیا تجربه  دینی تنها در خالل مناسی»داشت. آن پرسش بنیادی  ای  است که 
جهت  ویژ  ازآن ای  پرسش به« تواند متجّلی شود؟ جمعی، دعا و نیایش و همونی  زیارت می

آیا فعِل دینی و مؤمنانه، تنها منحصر بیه »طرح است که پرسشی دیگر را یادآوری کنیم که  قابل
و  پاسخ ای  پرسش دوم، منفیی اسیت. حیداقِل فعیِل مؤمنانیه« عبادیاِت مستقیم دینی است؟

است. مشارکت « خیر دینی»دارانه که وجه دوسویه نیز دارد، مشارکت در احسان و مفهوِم  دی 
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 مثابه  خیر دینی به
 ... تجربٔه دینی

« دیگیری»حال که فعِل خیرخواهانه برای رساندِن منفعت به  عی  در دهِش و دریافت دینی، در
تواند معنا، ادراک و عمق دینیی هیم  حال، می است، درعی « خود»بدون چشمداشِت منفعِت 

رود. اما مسئله ای  است کیه هیر فعیِل دینیی  شمار می اگر چنی  باشد، فعل دینی به پیدا کند.
اساس طرح شد  کیه  تواند بستِر تجربه  دینی باشد؛ بنابرای ، پرسش اصلی ای  مقاله برای  نمی

 تواند مصداق تجربه  دینی نیز باشد؟ آیا تجربه  مشارکت در خیر دینی می

 . پیشینه پژوهش 2
شد  در مورد تجربه  دینی، ب ش زیادی از آنها بر مطالعه تجربه  دینی  های انجام وهشدر میان پژ

اند؛ در ای  موارد نیز، البته بیشتر تمرکز بر کلیِت تجربیه زییارت در  در خالل زیارت متمرکز بود 
 ابعاد گوناگوِن آن، از جمله تجربه  دینی، بود  تا منحصرًا مطالعه تجربه  دینی در زیارت. 

هیا میواردی هسیتند کیه بیه مطالعیه تجربیه زییارت حیرم  ب ش ن ست ایی  پژوهش
زاد   اورعی، کهنسیال و مکیری ، صیدیقعنوان نمونیه، یوسیفی انید. بیه ع( پرداخته) رضا امام

بیه مطالعیه  « رضا)ع( امامپدیدارشناسی تجربی زیارت »( در مطالعه  خود با عنوان 9919)
برساخت اجتماعِی واقعییت از برگیر و الکمی ، در دو  تجربه زیارت با الگوبرداری از مدل
 اند زمان کنش مناسکی و اعتقادات زائران پرداخته سطح عینی و ذهنی و با بررسی هم

شناسیی زییارت و  گونه»( در مطالعیه خیود بیا عنیوان 9918طالبی و براق علیپیور )
ی پدیید  زییارت بیه بررسی« رضیا)ع( داری زائران معناکاوی کنش زیارت زائران امام دی 
اند. هدف ای  مطالعه بررسی و فهم کنش زیارت  رضا)ع( و فهم زائران ایرانی پرداخته امام

تحقیق کیفی و شیو   نظریه مبنایی، بیه  از منظر کنشگر، بود  و محققان با استفاد  از رو 
ید الگوهیای گونیاگون دیی  معناکاوی ای  کنش پرداخته و داری  اند. نتیجه ای  مطالعه مؤ

گیری بینش فرد بیه زییارت و  عنوان عاملی مهم در شکل داری ایرانیان به تأبیر الگوی دی 
 باشد. سرانجام درک او از زیارت می

دوگانیه زائیر: سییاح در »ای بیا عنیوان  ( در مطالعیه9919اجتهدنژاد کاشانی و قیوامی )
گیرایش بیه زییارت در مقایسیه بیا سییاحت، »انید کیه  بییان کرد « تجربه زیسته  سه نسیل

آنها در مطالعه  خود به «. های اول و دوم بیش از نسل سوم مشاهد  شد کلی، در نسل طور به
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ذهنیت اکثر پاس گویان، سفر زیارتی به خارج از کشور )عربستان  نتیجه رسیدند که در  ای 
اهداف  و ها شود؛ اما انگیز  و عراق(، تجربه و تمایلی روحانی، معنوی و مذهبی شمرد  می

 تا حد زیادی با سفر سیاحتی عجی  شد  است. یسفرهای زیارتی داخل
روی اربعیی   ر مورد پییاد های مرتبط با تجربه  دینی زیارت د اما برخی دیگر از پژوهش

نامیه کارشناسیی  ( در پایان9918عنوان نمونه، مجتبی فرهادی محلی ) بهانجام شد  است. 
روی اربعیی   پدیدارشناسیی تجربیه پییاد »شناسی در دانشگا  گیالن با عنیوان  ارشد جامعه

بعیی   روی ار تجربیه پییاد مطالعیه کیفیی بیه « )موردمطالعه کاروان ایرانی زیارتی کیربال(
پرداخته است. محقق تال  کرد  است تا پژوهشی را بیا بررسیی تجربییات زیسیته زائیران 

منظور فهم انگیز  و وجو   ، کشور عراق(، به9911روی اربعی  حسینی )سال  ایرانی در پیاد 
ساختاریافته بیا  نیمه مصاحبهتجربیات مشترک زائران پیاد  انجام دهد. ای  مطالعه با تکنیک 

 ایرانی انجام شد  است. زائر 28
اسیت راج الگیوی »نامه کارشناسیی ارشید خیود بیا عنیوان  ( در پایان9911مهدیه بد )

های معنوی  با رو  توصیفی و تحلیلی به تبیی  انگیز  «گردشگری ابررویداد مذهبی اربعی 
روی اربعی  پرداخته است. در ای  مطالعه، عوامل انگیزشی معنوی افراد گردشگران در پیاد 

هیای افیراد نمونیه از  روی مورد بررسی قرار گرفته و اولویت انگیز  کنند  در ای  پیاد  شرکت
 . رو  کّمی مش ص شد  است

ادراك و تجربیه زیسیته زائیران پییاد  »عنوان ( در پژوهش خود با 9919زاد  ) ندا رضوی
به تجربه زیسته زائیران « عراق( ی9919آذر  اربعی  ایرانی در عراق )موردمطالعه: پیاد  روی

رویکرد کیفی و با تحلیل بر  تکیهپیاد  ایرانی در اربعی  پرداخته است. او در ای  پژوهش با 
ی در مسییر نجیف بیه کیربال انجیام شید ، زائر پیاد  زن و مرد ایران 19هایی که با  مصاحبه

 درصدد واکاوی ادراک و تفسیر ای  زائران از تجربه زیسته خود از ای  سفر بود  است.
شود که تجربه  دینی  شد  در مورد اربعی  مشاهد  می های انجام در کندوکاوی بی  پژوهش

بییش از همیه موردتوجیه ویژ  از رویکرد پدیدارشناختی،  روی اربعی ، به زیارت در آئی  پیاد 
( در پژوهش خود بیه 2097است. در میان مطالعات پژوهشگران غیر ایرانی، مجتبی حسی  )

روی اربعیی  پرداختیه اسیت. مصیاحبه  ها و تجربه زیارت در بیی  زائیران پییاد  مطالعه  انگیز 
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  مشاهدات و همونی 1های انگلیسی، اردو، فارسی و گجراتی یافته با زائران با زبان ساخت نیمه
 اند. های اصلی گردآوری اطالعات او در ای  پژوهش بود  میدانی، رو 

با بررسی مناب، و ادبیات تحقیقی موجود، پژوهشی که منحصرًا به تجربه  دینی پرداختیه 
هایی  یافتیه داری دیی حیال، در مطالعیات سینجش  شیود. درعی  س تی یافت می باشد، به

 داری دیی های بومی  درخصوص تجربه  دینی وجود دارد. مطالعات ملی که بر اساس سنجه
ای میرتبط بیا  های خود را متمرکز به ابعاد یا مؤلفیه انجام شد ، همگی ب ش مهمی از یافته

(، پیمیایش 9911ایرانیان )کاظمی و فرجیی،  داری دی اند. پیمایش ملی  تجربه  دینی داشته
ها در کنار  های مهم ای  تال  ( نمونه9978) فر خدایاری( و 9977طالبان ) داری ی دملی 

دیگری هستند که مجال محک تجربی در یک پیمایش  داری دی های سنجش  طراحی مدل
تری  نمونیه از ایی  دسیت  ( مهم9978زند ) شجاعی داری دی ملی را نیافتند. مدل سنجش 

 ها است.  تال 
ای بیا  شناسان نیز اشار  داشیت. مطالعیه های روان باید به برخی تال البته در ای  میان 

شناسان  ها و مطالعات روان تال  داشته تا چیستی گزار « شناسی تجربه دینی روان»عنوان 
بندی رسیید   شناختی دربار  تجربه دینی روش  گردد. محقق به ای  جم، های روان و تحلیل

اوضاع و و  فًا به عوامل زیستی و فیزیولوژیك تقلیل دادتوان تجربه دینی را صر میناست که 
های دینیی میؤبر اسیت.  شناختی نیز در پدیدایی و عمق تجربیه احوال روانی و شرایط روان

های علمی و عملی، تهذی  نفس، مراقبیه، ذکیر و... از جملیه ایی   صفای باط ، ریاضت
 (9919شرایط است )آذربایجانی، 

هیای دیگیری در میورد  ام شد  در مورد تجربه  دینی، پژوهشهای انج عالو  بر پژوهش
بررسی کیفی »عنوان  ( با9918موسوی )های زیارتی شیعیان انجام شد  است. مطالعه  آئی 

از اییی  دسییت « روی اربعییی  پیییاد  آئییی الگییوی ابییراز هویییت زائییران ایرانییی و عراقییی در 
روی اربعیی  پرداختیه  ر بستر پیاد هاست که به مطالعه الگوهای ابراز هویت دینی ب پژوهش

هایی هستند که تجربیه زییارت در هیر دو  توجه دیگر، معدود پژوهش است. اما نمونه قابل
قرار داد  و در خالل آن  موردمطالعهروی آخر صفر مشهد را  روی زیارتی اربعی  و پیاد  پیاد 
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؛ 9918صیدیق اورعیی،  انید )ورشیوی، بهیروان و ها و اهداف زائران نییز پرداخته به انگیز 
 الف(. 9918پویافر، 

در اینجیا بایید پردازیم.  های پژوهش در میان سایر ادیان غیر از اسالم می حال به پیشینه
مطالعه تجربه اماک  مقدس ارتدوکسی در ادبیات موجود، به جز مطالعات دابیش گفت که 

عالو ، ایی  مطالعیات هماننید  لعه دیگر، بسیار کم است. بیهو چند مطا ( در تونس9111)
های مقیدس شیلوا اجیرا  ( در حرم2000اغل  مطالعات توریسم مذهبی و زیارتی )اید، 

نماینید. بیا وجیود ادبییات  شد  بودند که در ای  نوع اماک  مقدس کاالبودگی را تجربیه می
گر ماهییت تجربیه  صلی که توصییفگسترد  دربار  بازدید از اماک  مقدس، ابعاد و وجو  ا

در  ،عنوان نمونیه طور واضح و شفاف شناسایی نشد  است. به اماک  مقدس باشند، هنوز به
محققان سعی کردنید  «ای پدیدارشناختی تجربه مکان مقدس؛ مطالعه»ای با عنوان  مطالعه

فرد  ی منحصربهها آمد  از تجربه دست های به وسیله یافته تا موضوع تجربه اماک  مقدس را به
که به کو  مقدس نیز معروف است ی واق، در یونان بررسی کنند. ایی   یزائران مرد کو  آتوس 

وگو بیا زائیران، مشیاهد  مشیارکتی و  مطالعه با رهیافت پدیدارشناسانه و با استفاد  از گفیت
عنصیر اصیلی در  1های زائران انجام شد  اسیت. در نهاییت، محقیق بیه  نوشته مطالعه دل

( بعید فرهنگیی: 2( بعد معنویت مکیان؛ 9جربه بازدید از ای  مکان مقدس رسید  است: ت
 ( سییکوالر بییودگی9مانیید ، مراسییم سیینتی و ...؛  ا  برجییایرهییا، هنرهییا، مییی معماری

( محییط طبیعیی: 8جمعی زنیدگی، نمیود میادی میذه  ارتیدوکس؛  شدن(: شیو    عرفی)
( عنصر آموزشیی: ییادگیری بییرون از 1 عنصری اساسی که پیوندی عجی  با معنوی دارد؛

 (2001، کالس، رشد و توسعه فردی و... )اندریوتیس
 

 . مبانی نظری و ادبیات پژوهش3
 . مفهوم تجربٔه دینی 3ـ1

های دینی شیالیرماخر  سو به اید  ا  از یک پردازی از تجربه  دینی در آشناتری  پیشینه مفهوم
(. ویلییام جیمیز 9977زند،  ویلیام جیمز وابسته است )شجاعی های به اید  دیگر و از سوی

گیاهی قیرار ماهیِت اصلی معتقد است که منشأ و  تجربه ش صی دینی در مرات  عرفیانی آ
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گاهی و شناخت دینی مرتبط می1دارد او دانید. . به ای  معنا، ویلیام جیمز تجربه  دینی را به آ
گیاهی»ه عبیارت توان پرسید ک معتقد است پیش از هر چیز می بیه چیه « مراتی  عرفیانی آ

ای واجد ایی  چهیار نشیانه باشید،  کند که هرگا  تجربه معناست؟ او چهار نشانه را ذکر می
 توان آن تجربه را عرفانی خواند: می

ای که به موج  آن، حیالتی نفسیانی را  تری  نشانه الوصول سهل. 2ناپذیری الف( وصف
دهد، فورًا  سلبی است. کسی که ای  حال به او دست می دهد، در رد  احوال عرفانی قرار می

گزارشیی رسیا از ، تیوان در قالی  الفیا  ناپیذیر اسیت و نمیکه ایی  حیال، تعبیر گوید می
که کیفیت ای  حالیت بایید مسیتقیمًا بیه تجربیه در آیید؛   ای  محتویات آن ارائه کرد. نتیجه

 . توان آن را به دیگران ابالا کرد یا انتقال داد نمی
اند، امیا بیه  احوال عرفان با اینکه به حاالت احساسی بسییار شیبیه .3بودن بخش ب( معرفت

های شناختی نیز هستند. احیوال عرفیانی  کنند، حالت نظر برای آنهایی که ای  احوال را تجربه می
َبَرد. تواند را   اند که عقل استداللی به کنه ای  اعماق نمی مراتبی از بصیرت به اعماقی از حقیقت
مانند، نوعی اشراق، انکشاف و سرشار از معنا و نفوذنید و  احوال عرفانی، اگرچه تمامًا ناگفته می

دنبال دارند. دو صفت بعدی با قطعیت کمتیری  القاعد  حس غریبی از حجیت را تا مدتی به علی
 شود. ها یافت می نشانه تجربه عرفانی است؛ اما معمواًل در ای  تجربه

آورند. به استثنای میوارد نیادر،  احوال عرفانی مدت زیادی دوام نمی .4بودنج( زودگذر 
رسد که نیم ساعت یا حداکثر یک الی دو ساعت، میرزی اسیت کیه پیس از آن،  به نظر می

شوند. اغل  پس از محو شدن، کیفیت آنها ممک   احوال عرفانی در پرتو روزمّرگی محو می
 زند  شود.در خاطر  یطور ناقص  البته به یاست 

گاهی  همی  .5بودن د( انفعالی شیود، عیارف  شروع میو حاالت عرفانی که نوع خاص آ
آید و گاهی واقعًا به تس یر و تصّرف  کند که گویی خود  به حال تعلیق درمی احساس می

 (.98-91، 9919قدرتی برتر در آمد  است )جیمز، 
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 اند: برخی نویسندگان پنجمی  ویژگی را نیز افزود 
طور انفییرادی حییاالت تجربییی را درون خییود  انسییان بییه .نووو ی مزمووایش شخصوویه( 

آزماید. بنابرای ، تجربه امری خصوصی و ش صی است و در ای  صورت مت  تجربه را  می
توان به دیگران منتقل کرد.  نمی

های تجربه  دینیی، والتیر اسیتیس  عالو  بر نظر جیمز و شالیرماخر در برشمردن ویژگی
های عرفانی و تمایز نهادن بیی   ( با بررسی عینی و پدیدارشناسانه از تجربه9118-9771)

ناب و خالص از نفیس تجربیه عرفیانی ارائیه ویژگی تجربه و تعبیر آن تجربه، تال  دارد تا 
گیاهی وحیدانی( 9 دهد. به عقید  او گوهر تجربه عرفانی، دارای هفیت ویژگیی اسیت: ، 1آ

احساس عینیت یا حقیقت ( 9 ؛مکان بودن زمان و بی بی( 2 ؛3، خأل )عدم(2وحدت حقیقی
احسیاس امیر قدسیی، ( 1 ، صیلح و صیفا و ماننید آن؛4احساس تبرک و تیَیّم ( 8 ؛داشت 

 .(9918استیس، ) ناپذیر بودن بیان( 8و  ؛نمایی متناقض( 1 ؛دار یا الوهی حرمت
تیری   گشیناس شیهیر و بزر ( بیودایی9111-9780، رایستز تیتیارو سیوزوکی )عالو  به

)بییداری و  5هیای مشیترک سیاتوری ویژگی ،شناسانند  آئی  ذن )بودیسم( به جهیان غیرب
، 7توضیح ناپذیری، 6غیرعقالنی بودن شمارد: میانشراح صدر ناگهانی( را چنی  بر اشراق و

صیبهه ، 12احسیاس عیالم بیاال، 11ایجیاب، 10بقیت، 9بصیرتبینی یا درون، 8ناپذیری ابالا
.15ای بودن لحظهو  14اعتالاحساس ، 13غیرش صی
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البته سوزوکی مدعی نیست که امور یادشد  ویژگی مشترک همه تجارب عرفانی اسیت. 
شیود  نامید  می« ساتوری»های عرفانی است که در حوز  آئی  بودا  موضوع س   او تجربه

 (.98-91: 9918)استیس، 
 های دینی  . انواع تجربه3ـ1ـ1

« دینیی»اند و معتقدند برخی از ای  تجربیات تنها نسبِت  تمایز قائلپژوهان بی  انواع تجارب  دی 
کشند و در حقیقت چیزی جز فعل و انفعاالت مبهم نیسیتند، اگرچیه ممکی   را با خود یدک می

های دینی نیز در آنها جود داشته باشد. آرگیل میان تجربه  دینی و انیواع  ای از آبار تجربه است بهر 
تمیایز « تجربه میبهم»و « تجربه روانی»، «شناختی تجربه زیبایی»، «زآمیزتجربه را»دیگری مثل 

های خود که نظیم و سیامان منطقیی و درسیتی نییز نیدارد، از  بندی قائل شد  است. او در تقسیم
 (.88-81، 9911نام برد  است )آذربایجانی و دیگران، « مالیم»و « عمیق»تجربه  دینی 

های متعیددی از انیواع تجیارب  بندی پژوهان دسیته و دی ای  استدالل، فالسفه دی   بنابر
( پینج 9198اند. بیرای مثیال، انیواع تجیارب دینیی از نظیر سیوئی  بیرن ) دینی به دست داد 

واسطه شیء محسوس که در قلمرو تجربه همگانی اسیت. ماننید دییدن  ( تجربه به9 اند: دسته
محسوس، نامتعیارف و مشیاع.  واسطه شیء ( تجربه به2 خداوند در تمثال ش صیتی مقدس؛

ای  واسیطه پدیید  ( تجربیه به9 )ع( بیا خداونید در وادی مقیدس؛ مانند تجربه مواجهه موسی
توصیف است. مانند تجربه خداوند در رؤیا ییا  ش صی که در قال  زبان حسی متعارف قابل

صییف تو ای ش صی که در قال  زبان حسی متعارف قابل واسطه پدید  ( تجربه به8 مکاشفه؛
( تجربیه بیدون 1و   ( از شیهود مسییح)ع(؛9190-9118نیست. مانند تجربه قّدیسیه تیرزا )

واسطه هرگونه امر حسی.
بندی  طور نسبی در بی  فالسفه دی  مورد وفیاق اسیت، تقسییم دیگری که بهبندی  دسته

 اند: ( است. از نظر دیویس تجرب دینی شش نوع9171) 1دیویس
های خوِد  دلیل ویژگی بودن آنها به شود که دینی تجاربی گفته می: به 2( تجارب تفسیری3

آیند که در پرتو شبکه تفسیری دینی، مقیدم  شمار می تجربه نیست، بلکه به ای  دلیل دینی به
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هیا  اند. یعنی فاعل تجربه بر اساس یک سری سلسله تفسییرهای مقیدم بیه آن نگریسته شد 
)مثاًل زلزله ییا سیایر حیواد  اند که بالها و مصائ  د فرد مسلمان می ،نگرد. برای مثال می

 آید. در ابر انجام دادن گناهان برای بشر پیش میطبیعی( 
گانه در آنها نقش دارند.  : نوعی ادراک حسی است که حواس پنج1حسی( تجارب شبه2

م با خداوند، احساس حضور خداوند یا امر قدسیی یای دینی، دیدن فرشتگان، تکلّ ؤمانند ر
 گیرد. های او( که در همی  دسته قرار می لو )ج

ی از هیای : شامل وحی، الهام و بصیرت با محتیوایی دینیی و ویژگی2( تجارب وحیانی1
زایی بدون مقدمات متعارف استدالل و تفکر،  مدت، معرفت ناگهانی و کوتا ای  قبیل است: 

 ناپذیر بودن. و توصیفدخالت عامل بیرونی در معرفت، ایمان راسخ فاعل آن به درستی آن 
شود.  : تجاربی که در آنها ایمان فاعِل تجربه تاز  متحول، شکوفا و عمیق می3( تجارب احیاگر4
شیود و جنبیه هیراس انگییز  : از مواجهه بیا امیر قدسیی حاصیل می4( تجارب مینوی0

 انگیز )جمال( دارد و موج  خشوع و خشیت و گرمی است. )جالل( و دل
هیا باشید:  از احوال خود کیه دارای ایی  ویژگیعارفان های  : گزار 5( تجربه  رفانی6

های زمان و مکان و فردیت، احساس  احساس واقعیت مطلق، احساس رهایی از محدودیت
 (.88-87 ،9911آذربایجانی و دیگران، ) سعادت و آرامش

 . تجربٔه دینی در اسالم3ـ1ـ2

 توان از ابعاد م تلف به سه دسته تقسیم کرد:  های دینی در سیر  انبیا و امامان را می انواع تجربه
های دینی در اسالم وجود دارند کیه در ارتبیا   ب شی از تجربه های مطمئن. ( تجربه3

کامل با دعوت انبیاء الهی و از باب تحدی و اعجاز است و محدود به هیی  زمیان و مکیان 
عیسیی و ابیراهیم و دیگیر  ،موسیی ،اند. معجیزات معیروف حضیر   و جاودانهخاصی نبود

اند. همه از همی  نوعکه بر اساس آیات قرآن کریم، همانندی ندارند ی  –پیامبران الهی
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 مثابه  خیر دینی به
 ... تجربٔه دینی

هایی هسییتند کییه بییه اجمییاع، از اصییحاب و مالزمییان  تجربییههای خووا .  ( تجربووه2
ر بیا َضیر ابر مؤانسیت دائیم در سیفر و َح گونه تجربیات ب اند. ای  ع( به جا ماند )معصومان

شوند.  اند و در مناب، دست اول اسالمی مالحظه می سینه نقل شد  به ، سینهانآن
جهت عام هسیتند کیه موضیوع آنهیا اختصاصیی بیه  ای  تجربیات ازآنهای  ام:  ( تجربه1

(919-918، 9911شنیدن و انتظار هستند )آذربایجانی،  معصومان نداشته و از دیگران هم قابل
های مقدسی از  های دینی و مکاشفات عرفانی در اسالم هم ساحت عالو  برای ، تجربه

شوند که انسان عارف در آنهیا بیه دلییل تمسیک بیه را  و رسیم و  جهان هستی را شامل می
شود. عناصر بنیادی  ای  قلمرو  سلوکی خاص با تجلیاتی رازآلود، از خالق هستی مواجه می

ی وبیق با قل  و روح عارف در پیوند بود  و هرچیه عیارف صیفای بیاط  بیشیتری ا گونه به
های پدید آمد  از دلبستگی نهایی انسان، بیا وضیوح و تیأبیر بیشیتری در  داشته باشد، جلو 

با ایی  وصیف  عارفان،کنند  قری  خواهد بود. گزار  از احوال  بینش و انگیز  فرد تجربه
مان است، بر دشواری پژوهش علمی در ای  حوز  افزود  و فهم که پیوید  به رمز و راز و کت

آذربایجانی و ) اسرار آن بدون همدلی و مراتبی از اهلیت در عرفان، بسیار دشوار خواهد بود
 (.918 ،9911دیگران، 

 . مصادیق تجربٔه دینی3ـ1ـ3

جربه  دینیی بندی از مبانِی نظری موجود، مصادیق بروِز ت بر اساس آنوه گفته شد و در جم،
مناسیک دینیی فیردی/ ( 9 میوارد محقیق شیود:ایی  توانید  از جمله برای یک مسیلمان می

مناسک جمعی دینی اعیم از مناسیک واجی  ییا ( 2؛ های فردی واج  یا مستحبی عبادت
.زیارت( 8؛ دعا و نیایش( 9های مستحبی؛  آئی 

بیادت فیردی، در ای  میان، زیارت، حالتی وییژ  دارد کیه در حیی  آن ممکی  اسیت ع
 مشارکت در یک اجتماع عبادی جمعی و به خصوص، دعا و نیایش هم انجام شود. 

 داری عنوان بعدی از دین . تجربٔه دینی به3ـ1ـ4

عنوان تعریف عملییاتی  داری و آنوه پژوهشگران مطالعات اجتماعی دی  به های دی  در پژوهش
عنوان بعیدی از  طور ضیمنی، بیه اند، تجربه  دینی هموار ، به تصریح یا به داری به آن پرداخته دی 
های  های سینجش و سینجه داری پذیرفته شد  اسیت. ایی  توجیه بیه تجربیه  دینیی از میدل دی 
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های وییژ   ها و سینجه مسیحی تدوی  شد  تا میدل 1ی غربی که عمومًا در بستر اجتماعیدار دی 
های  داری در سینجه نظر از تفاوت در تعریف عملیاتی دیی  مشاهد  است. صرف مسلمانان قابل

داری کیه ایی  مفهیوم را  های دیی  داری در عموم سینجه توان گفت که دی  گوناگون، کمابیش می
( بعید 9اند، حداقل شامل سیه بعید اسیت:  اجتماعِی چند بعدی در نظر گرفتهعنوان یک ساز   به

( بعید عملیی و عینیی 2؛ «(شیناخت دینیی»و « اعتقیادات»داری )شامل دو مؤلفیه  ذهنی دی 
( بعید تجربیی و عیاطفی 9؛ و «(رفتار دینیی»و « اعمال و عبادیات»داری )شامل دو مؤلفه  دی 
.2«(تجربه  دینی»و « ت و عواطفاحساسا»های  داری )شامل مؤلفه دی 

ای به نام تجربه  دینی است. ایی   داری، شامل مؤلفه بر ای  اساس، بعد تجربی و عاطفی دی 
ویژ  سنجه مشهور گالک و اسیتارک  کیه در اییران  داری به های دی  مؤلفه البته در برخی از سنجه

ری ایرانیییاِن مسییلمان دا ( بییرای سیینجش دییی 9117زاد  ) بییرای ن سییتی  بییار از سییوی سییراج
داری تعرییف  عنوان یک بعد مستقل از دی  سازی شد، بدون عواطف و احساسات دینی، به بومی

ویژ   داری بیه در چند سینجه مهیم دیی « تجربه  دینی»شد  است. در ادامه به جایگا  بعد/ مؤلفه 
   :شود اند، اشار  می های داخلی کشور مورد استفاد  مهمی داشته آنها که در پژوهش

داری خود  در مدل سنجش دی  3چارلز گالک و رودنی استارکسنجٔه گالک و استارک. 
)تجربیه( را هیم  8، بعد تجربیی7و دانش دینی 6، پیامدی5، مناسکی4در کنار ابعاد اعتقادی

کننید. در تعرییف عملییاتی آنهیا از  داری تعرییف می گانیه دیی  عنوان یکی از ابعیاد پنج به
داری، بعد تجربی یا عواطف دینیی، در عواطیف، تصیورات و احساسیات مربیو  بیه  دی 

-برقراری رابطه با وجودی هموون خدا که واقعیت غایی یا قدرت متعالی است، ظاهر میی

 (.89، 9971و پویافر،  زاد  شود )سراج
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

.
 از بندی جم، اساس بر و نویسند  قلم به دینداری، م تلف های سنجه در دینداری ابعاد از یادشد  بندی جم، و شناسی گونه - 2

گاهی آنها از یا مشارکت آنها در خود که تجربی مطالعات تنوع است. شد  انجام داشته آ
.  
.
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زند قائل به ابعاد عاطفی ییا تجربیه  دینیی در مییان  هرچند شجاعی .زند سنجٔه شجا ی
هیای  سینجش از طرییق مقیاس داری بود ، اما همه یا ب یش مهمیی از آن را قابل ابعاد دی 

بعد معتقید بیودن )اعتقادییات( را از   داند. او سنجش کّمی در مطالعات اجتماعی دی  نمی
بیودن( از ابعیاد  کنید و بیا حیذف بعید ایمانییات )مؤم  بودن )ایمانیات( متمیایز می مؤم 
عنون ابعاِد قابل  داری، ابعاد اعتقادات، عبادیات، اخالقیات و شرعیات را به سنجش دی  قابل

(. بنیابرای ، 9977زند،  ؛ شیجاعی9978زند،  کند )شیجاعی داری احصاء می سنجش دی 
های باور درونی همرا  با شیناخت  نی را در قال  بعد ایمانیات و جلو زند تجربه  دی شجاعی

 سنجش با ابزارهای کّمی نیست. داند که قابل می
داری شامل سه  (، تعریف عملیاتی دی 9978فر ) در مدل خدایاری فرد. سنجٔه خدایاری

ایف دینی. ( التزام به وظ9( عالیق و عواطف دینی؛ و 2( شناخت و باور دینی؛ 9بعد است:  
بهض در  و طور کلیی حیّ   داری اشار  دارد و به به بعد عاطفی دی « عالیق و عواطف دینی»

شود. بنابرای ، بعید عالییق و عواطیف دینیی شیامل کلییه  جهت تقرب به خدا را شامل می
احساسات و عواطف مثبت و منفی است. عواطف مثبیت در راسیتای شیناخت و پیذیر  

کتا و اولیاء او، مؤمنیان و تمیامی دینیداران، احکیام دیی ، جهیان قلبی نسبت به پروردگار ی
تأبیر محبت به خیدا و دیی   هستی و جهان پس از مرگ در فرد دیندار و عواطف منفی تحت
 شود. خدا، نسبت به دشمنان دی  الهی و پیامبران و اولیاء تعریف می

ای  ل سنجش دینیداری( مد9911داری کاظمی و فرجی ) در پیمایش ملی دی  سنجٔه کاظمی.
طراحی و مورد استفاد  قرار گرفته است که حاصل کار عباس کیاظمی، سیدعلیرضیا و محمدرضیا 

انید  داری از هفت بعد استفاد  شد  که عبارت پویافر است. در ای  مدل سنجش، برای سنجش دی 
( 1دینیی؛ ( رفتارهای واجی  8( مناسک جمعی دینی؛ 9( اخالق دینی؛ 2( اعتقادات دینی؛ 9از: 

( احساسات، عواطف و تجربه  دینیی. بنیابرای ، در ایی  8( رفتارهای مستحبی؛ 1محرمات دینی؛ 
اند. گیویی در ایی   داری تعرییف شید  سنجه دینداری، عواطف و تجربه  دینی ذیل یک بعد از دی 

 مدل، ماهیِت عواطف و احساسات دینی و همونی  تجربه  دینی یکسان فرض شد  است.
(، از نظیر 9977داری طالبیان ) مدل سینجش و بیه تبی، آن سینجه دیی  .طالبانسنجٔه 

داری را  فر اسیت. او هیم دیی  داری کاماًل مشابه با کار خدایاری بندی ابعاد کلی دی  تقسیم
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ترتی  ای  ابعاد متناظر با بعد شناخت و  داند که به شامل بعد اعتقادی، عاطفی و رفتاری می
الیق و عواطف دینی و التزام و عمل به وظایف دینی است. البتیه او ها، ع باور دینی، گرایش

در بعد عالیق و عواطف دینی، عالو  بر علقه و عواطیف دینیی، هوییت دینیی و همونیی  
  ای ویژ  به نام تجربه  دینی را هم لحا  کرد  است. مؤلفه

لیف، بیا خوبی مش ص است که بعد تجربه  دینی از نظیر پژوهشیگران م ت به ،بنابرای 
متفاوتی تعریف شد  است. ای  تعریف    یگا یهای  مفاهیم متفاوت و در نتیجه شامل مؤلفه

از معنای احساس و ادراک خضوع و خضوع نسبت به خداوند تا ییک نیوع عواطیِف دینیی 
مثبت و منفی نسبت به موضوعات و افراد و مفاهیم م تلف و تا نوع حِس عمیق میرتبط بیا 

 دینی متهیر است.« معرفت دانش و»و « باورها»
های  های م تلف به شیو  هموار  طی اعصار و فرهنگ 2و بشردوستی 1خیر )نیکوکاری( 
نوعی بیه انگییز  و اشیتیاق بیرای تهیییر مثبیت در  اند. هر دو مفهوم به متفاوتی تعریف شد 

نیت به نوع بشر است.  شود. بشردوستی دقیقًا به معنای ابراز حس  زندگی دیگران مربو  می
انه است که غالبًا برای کاهش رنیج و دوست نیکوکاری پاس ی همدالنه و نوع ،از سوی دیگر

گیرد. هر دو مفهیوم بیه ییک نیوع رابطیه مسیتقیم ییا  س تی و تسکی  آالم بشری انجام می
ی هیا فعالیتغیرمستقیم بی  فرد توانمنِد یاریگر و دیگران در قلمرو زندگی مدنی و از طریق 

ت منحصرًا دولتی یا بیه شود تا اینکه لزومًا از طریق اقداما داوطلبانه و خودجو  مربو  می
 یافته انجام شود. شدت ساخت

بشردوستی بنا بر تعریف عام آن در غرب به معنای عمل داوطلبانه بیرای خییر عمیومی 
حیال رایگیان اسیت.  به معنای عمل بدون اجبیار و درعی « داوطلبانه»اساس،  است. برای 

، پیونید ارتبیاطی یی هموون ب شش، ارائه خیدماتها فعالیتبه « عمل )کنش(»همونی  
آوردن کاالها یا بهبود کیفیت زندگی افیراد نیازمنید،  نیز به فراهم« خیر عمومی»اشار  دارد. 

هم سوژ  )عامل( و هم ابیژ   ،طور سنتی شدن بی  آنان است. به قائل ءبدون تفکیک و استثنا
سیایر های اخییر،  حال در قرن های انسانی است. درعی  )هدف( بشردوستی، انسان و گرو 
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ی بشردوسیتی قیرار هیا فعالیتزیست هم محل توجه و هدِف  موجودات زند  و خود محیط
ود دارند کیه بیه سینت اند. البته تعاریف گوناگون دیگری از مفهوم بشردوستی هم وج گرفته

 (. 918 ،2091غربی تعلق دارند )چیک، کرامارک و رونی، غیر
تعلق بیه سینت دینیی در جوامی، غربی مشد  در سنت غیر ب ش مهمی از تعاریف ارائ

شیود.  اسالمی است. مبنای ای  تعاریف عمدتًا دامنیه وسییعی از عمیِل خییر را شیامل می
بیه آن شیرع ییاعقیل آنوه که»عنوان نمونه، در سنت اسالمی، کار خیر عبارت است از  به

آوردن زمینیه آن بیرای  تواند از ازدواج یا فراهم اساس، امر خیر می برای «. است ترغی  کرد 
و حتیی  ی مسیلمانی چیه مسیلمان و چیه غیر دیگری تا کمک به تأمی  معیشت یک انسیان

 (.9911افر، )پوی عملی از روی مهربانی با یک حیوان یا گیا  باشد
اسالمی، بیه تعرییِف  ی تمایز مهم بی  امر خیر )نیکوکاری( و بشردوستی در سنت شرقی

نیه  «)نیکی(امر خیر»شود. در سنت و فرهنگ اسالمی،  هدف از امر خیر )ابژ ( مربو  می
ها، بلکیه شیامل  تنها شیامل انسیان ها و نیه فقط شامل انسان مؤم ، بلکه شامل همه انسان

شود؛ بنابرای ، امر خیر  می یای از آفرینش خداوند هستند  که نشانه یات عالم تمامی م لوق
چیرا کیه بشردوسیتی حیداقل ییک  ؛تر از بشردوستی است در فرهنگ اسالمی فراتر و وسی،

تمایز بسیار اساسی با امر خیر دارد و آن هم ابژ  است. ابژ  در بشردوستی، منحصرًا انسان و 
 در امر خیر، تمام عالم خلقت است.

 . مفهوِم خیر )احسان( دینی و وجوه گوناگون آن3ـ3

تر به آن اشار  شد، مفهیوم خییر )احسیان(، کیه در قیرآن هیم مصیادیق  طور که پیش همان
« دیگری»است. ای  « کاِر خیر در حِق دیگری»معناِی انجام  گوناگونی از آن معرفی شد ، به

جیان  تواند اعِم از انسان، سایر موجودات زند  )گیاهان و جیانوران( و حتیی طبیعیت بی می
در ای  میان، آنوه مفهوِم خییر )احسیان( ییا نیکیِی دینیی را معنیای )محیط زیست( باشد. 

( خیر در حق سیایر مؤمنیان؛ 9دهد، در واقعًا منطبق بر یک یا چند حالت است:  خاص می
هیای  ( خییر در مکان9های دینی؛  ( خیر در مراسم و مناسک یا برای سایِر امور و فعالیت2

( خیر با نیت دینی )الهی(، 1مقدس )دینی(؛ های(  های )مناسبت ( خیر در زمان8مقدس؛ 
 در حق هر انسان یا موجود زند  یا هر ب شی از م لوقات و جهان هستی.

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
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مندی دینی باشد، مشیمول تعرییِف  بنابرای  هر آنوه در دایر  نیکی بگنجد و شامل نیت
ها،  ندر حق تمام مسیلمانان، بلکیه تمیام انسیاتنها  نهاحسان  ،است. در نتیجه« خیر دینی»

زمانی و مکانی ت مندی یا در موقعی وقتی با نیت ،موجودات زند  و عالم هستی و م لوقات
 شوند، معنای خیر دینی خواهند داشت.  دینی همرا  می

 بندی مبانی نظری . جمع3ـ4

داری است که کارکردها و ابرات چند گانه دارد. در اینجا  های مهم بروز دی  زیارت یکی از مؤلفه
ن سیت، زییارت  شود باید اشار  کیرد: وجه مهم و مرتبط که به پژوهش حاضر مربو  میبه دو 

یکی از بسترهای مهم بروز تجربه  دینی اسیت. هیم ابیرات اعتقیادات و نگیر  دینیی در نحیو  
داری را  شود، هم شامل اعمال و آدابی است که ب ش عملیی دیی  زیارت و ترتی  آن نمایان می

جا آوردن اعمیال و آداب در آن،  م در نتیجه حضور در مکان زیارتی و بیهگذارد و ه به نمایش می
دوم، زیارت در برخی موارد، بستر بروز و ظهیور  تواند درک شود. شکلی عمیق از تجربه  دینی می

های متنوعی از خیر دینیی )احسیان دینیی( اسیت. نمونیه بیارز آن بییش از همیه در آئیی   شکل
روی زییارتی  حال که یک آئی  پیاد  روی اربعی  درعی    است. پیاد مشاهد روی اربعی  قابل پیاد 

ویژ  در مییان  تری  میداِن دهِش و دریافت دینی در خیالل ییک تجربیه زییارت، بیه است، بزرگ
گونه سرشار از گوناگونی و ازدحاِم کینِش  . هی  آئی  زیارتی اسالمی دیگری ای 1مسلمانان است

ای ، بیرای پاسیخ بیه پرسیش اصیلی پیژوهش ی از رهگیذر ییک خیر دینی در خود نیست. بنابر
روی اربعیی  اسیت.  پژوهش تجربی ی بهتری  میداِن برای گردآوری و تحلیل اطالعات آئی  پیاد 

رو هستیم که بنابر ماهیت خیود، بسیتِر بیروز و ادراک  سو، با یک آئی  زیارتی روبه چرا که از یک
رای مشارکت و ادراک انواعی از خییر دینیی و درگییری تجربه  دینی است. از سوی دیگر بستری ب

زمانی تجربه  دینی و خیر دینیی، هیر دو در  است. ای  هم« َدِهش و دریافِت خیر دینی»مداوم در 
روی اربعی  امکان پاسخ به پرسش مهیم پیژوهش را  بستر یک میداِن تجربی مشترک، یعنی پیاد 

 «.  تواند مصداق تجربه  دینی نیز باشد؟ دینی میآیا تجربه مشارکت در خیر »آورد:  فراهم می
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 

 مشهورترند. نیز اربعی  روی پیاد  از جمعیت یا قدمت دلیل به آنها از برخی که دارند وجود دنیا در بسیاری روی پیاد  های آئی  .1
 است بیشتر اربعی  از آنها زائران جمعیت که ستنده روی پیاد  با همرا  زیارتی آئی  دو گوادالوپ، و مبال کومبه ،نمونه عنوان  

 که گونه آن مؤمنان، و زائران سایرِ  برای مؤمنان از دینی خیر های مشارکت از حجم ای  حال، عی  در (.7 ،2017 راج، و )گریفی 
است. شد  روایت کمتر دیگر، زیارتی های آئی  مورد در ،شود می مشاهد  اربعی  روی پیاد  مورد در
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 . روش پژوهش4
شناختی ای  پژوهش مبتنی بر رو  پیژوهش کیفیی اسیت. در ایی  مییان،  چارچوب رو 

اساس، برای گردآوری  نگاری و پدیدارشناسی استفاد  شد  است. برای  ترکیبی از رو  مردم
 یافته، مشیاهد  مشیارکتی بیا ببیت ساخت نیمههای عمیق  های مصاحبه اطالعات از تکنیک

: ها با سه گرو  انجام شد   مصاحبههای میدانی استفاد  شد  است.  عکس، فیلم و یادداشت
داران عراقی. ببت اطالعات حاصیل از  موک  (9و  ؛داران ایرانی موک  (2 ؛زائران ایرانی (9

های مییدانی، ضیبط صیدای پژوهشیگر در توضییح  مشاهدات مییدانی هیم بیا یادداشیت
مشاهدات خود، عکس و فیلم انجام شد  است. اطالعات پژوهش در مطالعه یادشد ، بی  

روی  که بیشتر زائران ایرانی برای پیاد  ،در مسیر نجف به کربال 9911آبان  97تا  92روزهای 
زن(،  22میرد و  28مصاحبه با زائیران ایرانیی ) 81کنند، گردآوری شد  است.  استفاد  می

ان عراقیی دار موکی مصیاحبه بیا  28زن(،  1مرد و  98داران ایرانی ) مصاحبه با موک  82
کنندگان انجام شد  اسیت. تعیداد  مصاحبه با مشارکت 991و در مجموع  زن( 8مرد و  20)

 :1بود  است(9شمار  )هر ب ش مطابق با جدول  کنندگان در مشارکت
 

 های انجام شده به تفکیک ملیت و جنسیت . تعداد مصاحبه(3) جدول شماره

 جم، مسئول/عضو موک  عراقی عضو موک  ایرانیمسئول/ زائر جنسیت
 79 20 98 28 مرد
 98 8 1 22 زن

 991 28 82 81 جمع

 
های میدانی، ضبط صیدای  ببت اطالعات حاصل از مشاهدات میدانی هم با یادداشت

طور کیه اشیار   پژوهشگر در توضیح مشاهدات خود، عکس و فیلم انجام شد  است. همان
های حاصل از  های انجام شد  در کنار تفسیر داد  شد، کدگذاری و تحلیل محتواِی مصاحبه

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 عنوان بیه خراسیانی هاشمی منصیور طرفیداران ییا شییرازی سیدصیادق اللیه آیت موکی  همویون ییهیا موک  جدول ای  در .1
 مصیاحبه شمار در بود ، عراقی موک  یک در ایرانی خادِم  یک کنند ، مشارکت اگر همونی  .اند شد  محسوب ایرانی یها موک 

است. گرفته قرار عراقی داران موک  با
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هیا، مبنیای  هیا و فیلم های میدانی، عکس یادداشت مشاهدات میدانی تیم پژوهش در قال 
 های پژوهش بود  است. است راج یافته

ها  و مشاهدات از کدگیذاری  سازی مصاحبه های کیفی حاصل از پیاد  برای تحلیل داد 
بنیدی  اساس، پیس از کدگیذاری و مقوله کیفی و تحلیل مضمون، استفاد  شد  است. برای 

های  ا و مشیاهدات مییدانی، مییزان انطبیاق مفیاهیم و سینخه های حاصل از مصیاحبه داد 
 . م تلف خیر دینی با مصادیق تجربه  دینی بررسی شد  است

 
 ها . یافته5
 . توصیف تجریه خیِر دینی5ـ1

های خیر دینی، هر دو سوی ایی  کینش،  در بحث از ادراک تجربه ارتبا  با خدمات و فعالیت
احساِن دینی، اهمیت دارند. بنابرای ، در اینجیا ابتیدا  یعنی هم دهند  و هم م اط  )گیرند (

تجربه م اطبان و دریافت کنندگان خدمات )زائران( و سپس تجربه مشارکت در خیر دینیی و 
 گیرد. های اربعی  مورد بررسی قرار می ارائه خدمات از سوی خادمان و اعضای موک 

 . تجربه خدمات گیرندگان )دریافِت خیر دینی(5ـ1ـ1

آنوه در بیان و توصیف تجربه معنیوی زائیران از ارتبیا  و اسیتفاد  از خیدمات خییر دینیی 
توان  را می آمد  دست بهاربعی  بر اساس تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با مشارکت کنندگان 

 طور خالصه چنی  آورد: در چند بند به
طیور وییژ  غیذای  ب ش مهمی از زائران بر ای  باورند که خیرات و نذورات، به «.شفا»

شود. بر ای  اساس، برخی از مشارکت  نذری موج  شفا و یک نوع انرژی مثبت در فرد می
ها اعتقاد داشتند که غذای نذری حتی اگر ظاهرًا بهداشتی هم نباشید،  کنندگان در مصاحبه

شود، بلکه موج  شفا و ابر مثبت است. در ای  میورد زن زائیر  نه تنها موج  بیماری نمی
 له تهرانی چنی  گفته است:سا 99

خور  همیه را بایید بیه نییت شیفا ب یور . چیون  ذر  چیزهایی را که تو ای  سفر می واقعًا آدم ذر 
خیوریم، شیفا  دونش کیه می )ع(. ای  غذا دونه حسینه خوریم نذر امام غذایی که تو ای  سفر می

 مون نشد. ل هیویتو ای  غذا هستش و هی  اتفاقی واسمون نمیوفته، خدا را شکر پارسا
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عالو  برای ، حتی برخی از زائران معتقدند هر آنوه به زائر پیاد  در مسیر اربعی  مرتبط باشید 
 شود.   مقدس و منشأ شفا و رف، حاجات است. البته ای  باور بیشتر در میان عراقیان مشاهد  می

تفسیر و ادراکی تعیدادی از زائیران اربعیی  از غیذای نیذری،  «.نوری در جسم و جان»
 گوید: است. زائر زن متأهلی از تهران در ای  مورد می «نوری در بدن»عنوان  به

حسیی  شیما  دونم، وقتی که ای  غذایی که به عشق امام دوستم گفت حدیث هست، حاال نمی
روز تیوی بیدن  80گه، تیا  ر میشه و ذک ا  توی بدن شما نور می ذر  تکش، ذر  خوری تک می

صیورت  روز اون هیم به 80گه. فکر ک  وقتی هموی  چیزی توی بیدن شیما تیا  شما ذکر می
 شه. خوری چه اتفاقی برای بدنت میوفته همش نورانی می مداوم تو ای  را  داری می

کنید. ایی   میؤم  زنیدگی میاز ای  نظر، گویی غذاِی متبّرک جانی دارد کیه در وجیوِد 
عنوان  نوعی تعبیر دیگری از همان درک از غذای نیذری بیه ، شاید به«غذای ذکرگو»  ار استع

 هاست. شیء متبرک و مقدسی است که موج  شفا، درمان دردها و رف، بیماری
تعبییر و درک دیگیری کیه در مییان مشیارکت  «.های بدن با غذای نذری ارتباط سلول»

زند  و پویا دانستِ  غیذای نیذری اسیت. میرد کنندگان وجود داشت، روایتی دیگر مشابه با 
 گوید: متأهل آبادانی در ای  مورد می

های بدن با ای  ارتبا   تک سلول ما عقید  داریم که اینها )ذراِت غذای نذری( تبرکه و تک
هیا. آدم ریلکیس تیو  ای ، یعنیی خیروج همیی بیماری کردن برقرارکنه، و ارتبا   برقرار می

 . اینکه دیگه مشکل خاصی برا  پیش نمیاد جسمی، روحیی و گرد زندگی عادیش برمی
 ای  عالیه.

عنوان یک شیء متبرک، یک نوع انرژی درونیی نهفتیه  از ای  نظر، گویی غذای نذری به
بیرای « شفا»کند. ای ، معنایی شبیه به  در خود دارد که با ورود به بدن مؤم  به او منتقل می

 استفاد  از غذای نذری است.
هایی که از حضور زائران غییر  به تقدس و ذاِت متبّرک غذای نذری، حتی در روایتباور 

کیه از اعضیای ییک  ،مسلمان هم نقل شد ، قابل مشاهد  است. یکی از مشارکت کنندگان
ای در ای  میورد پرداختیه کیه ییک زائیر  به نقل خاطر  ،موک  پزشکی درمانی از یزد است

، فقیط بیه «حسیی »گرانه خود برای کشف معنای جوو جستارمنِی ایرانی در مسیر حرکت 
 دلیل تبّرک و تقدِس غذای نذری موک  بود  که حاضر به غذا خوردن شد  است:
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م  نیت کردم بیرم کیربال »ام. گفت:  داشتیم. ایشون گفت م  ارمنی خدایی بند دیروز یه 
رد  بیود کیه الحرمی  مسلمون بشم. خواهر م  مسلمون نبود. ارمنی بود. ولی نذر کی بی 
ا  شفا پیدا کنه. بوه بلند شد حرکت کرد. ما به چشم خودمون دیدیم، حرکت کرد.  بوه

شناسیی  خوام بگم تو که منیو نمی خوام برم ببینم ای  حسی  کیه؟! می از اون روز فقط می
با زور بهش «. ام. هیوی ن وردم چه جور شد  که تو حاجتم رو دادی... چهار روز  تو را 

 خاطر نذری. هم. فقط یه قاشق گذاشت تو دهنش، فقط بغذا دادی

های پیژوهش،  شد  از مصاحبههای تفسیر طور که مشاهد  شد، در میان تمامی روایت همان
ها از غیذای  تقریبًا تمامی ادراک و تفسیِر تجربه زائران از خدماِت خیر دینی اربعی ، به استفاد  آن

رسد کیه زائیران اربعیی  در خیالل اسیتفاد  از سیایر  نمیشود. بنابرای ، به نظر  نذری مربو  می
وشو و ماساژ پا تا خدمات درمانی، خدمات تبلیهی دینیی و فرهنگیی و سیایر  خدمات از شست

ها و خدمات درِک تجربه عمیِق دینی را هموون آنوه که نسبت به مصرف غیذای نیذری  فعالیت
دهد که اگر تجربیه  ها نشان می ی  ب ش از یافتهیا نگر  به تاول پای زائران دارند، داشته باشند. ا

ارتبا  با امر خیر دینی بتواند واجد معنای تجربه  دینی باشد، ای  تجربه  دینی از خالل ارتبیا  بیا 
ای از احسان است که دهیش و  تواند رخ دهد. منظور از امر خیر مادی آن گونه امر خیِر مادی می

جام شود. مصداق بارز ای  نیوع احسیان دینیی، دادن غیذای دریافتی از یک شیء، کاال یا غذا ان
حال، ب شش و استفاد  از هدایایی هموون سیربند، کتیاب، لیوح فشیرد  و  نذری است. درعی 

تواند واجد چنی  معنایی باشید، امیا قیدرت و تیأبیر سینتِی  سایر کاالهای فرهنگی، هر چند می
های نیوی  امیر خییر هسیتند،  واع مصیداقغذای نذری نسبت به نذرها و خیراِت فرهنگی که انی

های سینتی  نشسیت ای بیشتر است. ای  قدرت و ابرگذارِی بیشتر، به دلیل ته طور قابل مالحظه به
های کاِر خیر است. بر همی  اساس است که هنیوز تعیداد بسییار زییادی از  در تعریِف مصداق

نیکوکیاری را بیه انیداز   هیای نیوی  مسلمانان کارهایی همویون نیذر فرهنگیی و سیایر فعالیت
 دانند. های مذهبی از جمله اربعی ، دارای بواب الهی و ارز  دینی نمی دادن در مناسبت نذری

عنوان توصییف تجربیه و ادراک ش صیی از مشیارکت در خیدمات و  آنوه در اینجا بیه
ف گیرد، شامل طیف نسبتًا متنوعی، از توصی ی خیر در اربعی  مورد بحث قرار میها فعالیت

ساد  معنای نمادی  ای  کار تا درک عمیق و احساس درونی از درگیر شدن با ای  کنش دینی 
 نیکوکارانه است. 
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برخی از مشارکت کنندگان چنی  باور دارند که خیدمت بیه  «.تضمین روزی کل سال»
هیایی کیه  کند. از سوی دیگر، عراقی )ع( روزِی کل سالشان را تضمی  می حسی  امام زائران

ایی  که باور ای  کنند هم بر مبنای  ساالنه خود را نذر خدمت زائران اربعی  می انداز پسگا  
گویی کیه کنند.  آورد، چنی  کاری می کردن برای آنها برکت در زندگی را به ارمهان می هزینه

کنیید تییا در مقابییل خییدمت بییه زائییران  گییذاری در بسییتری دینییی می فییرد نییوعی سییرمایه
ا  برای سال آیند ، دغدغه او نباشد. ی  معا  خود و خانواد )ع(، تأم علی ب  حسی 

مشابه با توصییِف بیاال امیا کمیی متفیاوت، برخیی دیگیر از مشیارکت  «.جبران مالی»
 )ع( حسی  امامها معتقد بودند که هر آنوه از مال فرد در را  خدمت به  کنندگان در مصاحبه

احسیاس اینکیه  ،ردد. بنیابرای گ ی فرد باز میآن میزان به دارای ، حتی بیشتر ازشود می هزینه
، یک احساس مشترک «گردد میدوبرابر یا بیشتر به تو بر بدهی )ع( حسی  امامهرچه در را  »

تیوجهی از خادمیان از اربعیی  اسیت. ایی  احسیاس دقیقیًا مشیابه بیا حیس  بی  گرو  قابل
اسیت. یکیی از خادمیان هیای میذهبی  هیئتکنندگان در  برانگیزانند  بانیان خیر و مشارکت

 گوید: عراقی اربعی  در ای  مورد می
شیود. ... بانییًا هرچییزی کیه از  بینم چنیدبرابر می دهم هرسیال میی وقتی یک دینار میی
  .کنم به م  داد  اباعبدالله طل  می

کنند  عراقی، همرا  با درِک تجربیِی  تجربه مشارکت در امر خیر دینی برای ای  مشارکت
 مادِی پیامدهای آن در زندگی بود  است. 

شید  از  های مالی انجیام بران هزینهمشابه با باوِر به برکت در مال و ج «.جبران معنوی»
ران ایی  خیدمت و تیوان و سوی خداوند، برخی دیگر از خادمان اربعی  هم معتقد بیه جبی

های دیگیر غیرمیالی هیم هسیتند.  )ع( بیه شیکل حسیی  امامشد  برای زائران  انرژی صرف
 :است و استاد دانشگا  کربال چنی  گفته دار موک کنند   مشارکت

دهد. به خدا م  ای  را امتحان کیردم. هرچیه بیه  دهی خدا به شما می هر چی به حسی  می
طور  که بیه کنم خدا به م  داد . ... یک بیماری بد و مزمنی داشتم از وقتی زائران خدمت می
 ام خوب شد[.  ها با یقی  و صداقت و امانتداری خدمت کردم ]بیماری مستمر در موک 
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سته از خادمان اربعیی ، بازگشیت طور که در نقل قول باال هم روش  است، ای  د همان
کیردن میالی و بازگشیت آن بیه  اند را محدود به هزینه )ع( هزینه کرد  حسی  اماموه در را  آن

و  ،دانند. گویی احسان در را  دی  چه با مال، چه با توان جسمی و زمیان نمیصورت مادی 
و نه تنها به همان  ؛ماند پاسخ نمی چه با فکر و اندیشه و ت صص فرد، در پیشگا  خداوند بی

اگر از زائران »شود. بنابرای  آنها معتقدند که  میزان، بلکه به شکلی مضاعف بر آن جبران می
 «.گیرد کنی، او هم دستت را میامام دستگیری 

ب ش دیگری از خادمان اربعی  هم انتظار پادا  اخروی از خداوند  «.جبران اخروی»
ها گا  چنان احساس اطمینانی از رضایت امام )ع( و در نتیجه رضایت الهی را در  دارند. آن

ند. میرد ا کنند که اطمینان خاطر خود را از ورود به بهشیت اظهیار داشیته خود احساس می
اهل بصر  در ای  مورد با همی  لح  همرا  با اطمینان خاطر گفته اسیت:  دار موک واعظ و 

 «ام. الله که وارد بهشت شوم. مطمئ  ءانشا»
کننیدگان، بهشیت، تجربیه همیان  بیرای برخیی دیگیر از مشیارکت «.احساس بهشت»

ها از حضور در  ند. آنتوانند تجربه کن لحظاِت خدمت است و نه لزومًا آنوه پس از مرگ می
میدان باشکو  اربعی  و خدمت در میان آنان چنی  احساسی دارند که یکیی از آنهیا رواییت 

بیرای ایی  گیرو  از فعیاالن و «. ارکنم بیه زّو  مثل بهشته اینجا برام وقتی خدمت می»کرد : 
ائیران های متعدد است که طی فعالیت خالصانه به ز خدمتگزاران، اربعی  خود جلو  زیبایی

 کند. بهشت را برای فرد ایجاد میدر شبیه حس بودن 
گییرو  دیگییری از فعییاالن و  «.احسواس دوودم برداشووتن در مسوویر خوودمت بوه  اشووورا»

احساس رسیاندن »ان اربعی  تجربه کنش خیر خود را همرا  با احساسی هموون خدمتگزار
 ،مردی از دلیجیان ،دار دانند. مرد موک  می« )ع( حسی  امامآب به عاشورا و تشنگان لشکر 

 گوید: در ای  مورد چنی  می
کنید کیه دار  دار . احسیاس مییدار  در مسیر عاشورا قیدم برمیی کهکنه آدم احساس می

کنه به صحرای عاشورا )کربال( و وقای، عاشورا و نهضت عاشورا،  رسانی می طورایی آب یه
دییم. شهادتشیون ارائیه مییحسیی  بعید از  بیت آقا امیام طوری داریم خدماتی به اهل یه

حسی  تمام  کنیم. چون زائر امام حسی  خدمت می کنیم که داریم به خود اماماحساس می
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دار و  شیه بیی  موکی  شه، برقرار می حسی ، و ای  عشق متصل می وجود  عشق به امام
 حسی . شه به وجود مقدس آقا امام زائر و وصل می

های عزا و شادی کیه در مناسیک  مناسبت در شبیه به آن حالِت شادِی درونی «.شادی»
شود، یک حس خوشحالی و سرخوشی و حالتی از بهجِت روحی در خالل  دینی تجربه می

دهد. ای  نوعی از ادراِک درونِی ییک معنیای  مشارکت در تجربه خیِر دینی به فرد دست می
رت بیه فیرد دسیت عمیق، شبیه به آنوه از تجربه  دینی است که از خالل کنِش عبادی یا زیا

آوردن احسیاس عمییق  دسیت رسد که مشارکت در خیر دینی، امکان بیه دهد. به نظر می می
دلیِل پشتوانه دینِی احسان  ویژ  به کند. ای  حالت به روحی و سرخوشی را فراهم می ی ی معنو

 ،دهد. از ای  جهت، ای  احساس و ای  کنِش خیر و مشارکت نیکوکارانه فرد به او دست می
تواند مبنای تمایز مفهیومی بیی   دینی متمایز است. ای  میدوستانه و غیر ز کنش خیر انسانا

نوع کنش، بسییار عیام و  خیر دینی و خیر عرفی نیز باشد؛ جایی که خیر دینی از نظِر گستر   
اما هدف،  ؛ها است شامل هر نوع کنش خیرخواهانه برای انسان، یا برای نف، عمومی انسان

 گیری دینی و الهی دارد. مندی آن کاماًل جهت دغدغه و نیت
احساس ای  که توفیق خدمت به زائران در اربعی  نشانه یک نوع  «.حس برگزیده شدن»

رسانی در اربعی  مشهول است، به شکلی مضاعف  شدن است. کسی که به خدمت انت اب
احساس را دارد  روی اربعی  را به دست آورد ، ای  نسبت به کسی که فرصت زیارت با پیاد 

نیوعی او را بیرای قیرار  که خداوند با دادن توفیِق احسان به برادران و خواهران دینی خیود بیه
)ع( انت اب کرد  اسیت. پزشیک عضیو بیمارسیتان  علی ب  گرفت  در شمار خادمان حسی 

 گوید: طور می سیار رضوی در ای  مورد ای 
حسی  انت ابشون کرد  و ییک افت ارییه  یعنی خود امام ...  اند. انت اب شد  ... افرادی که میان اینجا
 شه. حسی . نصی  هر کسی نمی شه که خدمت کن  به زائری  امام که نصی  اینها می

ه مؤسسییس ئیر، که های یکی از مشارکت کنندگان ب شی از گفته ،در انتهای ای  ب ش
. او کنیم ، را ذکیر مییودش دارای موکبی بزرگ و تاجری اهل بصر  نقل میاست و  خیریه نور

رسیانی بیه زائیران  در پاسخ به پرسش مصاحبه در مورد تجربه معنای ش صی او از خدمت
 کند: ب شی به خود برای توسعه موک  را اینطور بازگو می ای از الهام اربعی  خاطر 
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رسد که اینجیا را بسیازیم؟  م. به او گفتم روزی هم میم  با یکی از دوستان صحبت کرد
صبح بیا می  تمیاس گرفیت. او  ،کرد در کربال زندگی میکه وز گذشت. آن ش ص دو ر

ای دارد هفت سالش هست. او صبح زود با م  تماس گرفت ]و نقل کیرد کیه[  دختر بوه
بوه وقتی صبح از خواب بیدار شد  گفته که در خواب یک آدم نورانی دییدم. آن شی ص 

سازد. بعد از دو سال زمی  کنیاری را  حسی  خود  اینجا را می نورانی بهش گفته که امام
 خریدیم. به مساحت همون زمی  اولی به آن اضافه کردیم.  

برخالف تجربه دریافت خدمات خیر دینی، تجربه مشارکت ارائه ای  خدمات، چیه بیا 
 ارائه خدمات مادی مانند غذای نذری و چه بیدون آن، در خیالل ارائیه سیایر خیدمات، از

جمله خدمات پزشکی، یا خدمات فرهنگی نیز قابل تجربه است. شواهد برآمد  از تحلییل 
ها، نشان دهنید  درک معنیای متفیاوت از تجربیه مشیارکت در خییر دینیی بیی  انیواع  داد 

ها، اعم از خدمات تهذیه، اسکان، خدمات پزشکی و امدادی ییا خیدمات فرهنگیی  فالیت
 نبود  است.

 های خیر دینی با تجربٔه دینی ویژگی. انطباق 5ـ1ـ3

گیرنییدگان و چییه از سییوی  چییه از سییوی خییدمات ،توصیییف تجربییه و ادراک خیییر دینییی
خیر، نشیان از بیروز و ادراک معناهیایی عمییق از  کنشدهندگان، هر دو سوی ای   خدمات

فعلی دارند که خود در صورِت ظاهری عبادت، نیایش، نماز یا هر مناسک فردی یا جمعیی 
است. ای  تجربیه در بسیتری از « دیگری» سوی بهمندی الهی  ای با نیت ست. بلکه تجربهنی

گیری شکلی نوی  از تجربه  دینیی اسیت  زمانِی امر مقدس، منجر به شکل ی یموقعیِت مکان
، «ناپییذیری وصییف»هییای تجربییه  دینییی، یعنییی  تییوان انطبییاق آن بییا ویژگی کییه اکنییون می

و حتی ویژگی پنجم یعنی « بودن انفعالی»و « ودگذر بودنز»در کنار « ب ش بودن معرفت»
 را تأیید کرد.« آزمایش و آزموِن درونی از حاالت درونِی ش صی»نوعی 

به ای  معنا، حاالت روحی عمیقی که در خالل مشارکت در خیر دینیی بیه فیرد دسیت 
روی اربعیی ،  چرا که وقتی در مسیر پیاد  ؛ناپذیِر است وصفای  دهد، از یک سو تجربه می
با فروتنی تمام به تمییز کیردن کفیش و وقتی کنیم،  محبوب حرکت می سوی بهگام  به گامکه 

که  –های زائران مشهول باشی، چه از کسی که یک بشقاب غذای نذری را  لباس و مسیر قدم
ناپیذیر  ی  تجربه وصفکند، ا به تو پیشکش می –ا  در ای  جهان است  تمام بضاعت مالی
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 ؛ب یش نییز هسیت ، معرفیتحیال درعی ناپذیر،  . ای  تجربه وصفقابل درک استعمیقًا 
بیه  ،، او را انیدکی بیه معرفیِت خداونید و در واقی،میؤم معرفتی که به واسطه معرفِت اماِم 

هیا  های تجربیه  دینیی نییز بیه تبی، ایی  ویژگی کند. سایر ویژگی تر می معرفِت خود، نزدیک
هیای  د. بنیابرای ، بیا وجیود ویژگیدرگیر در تجربه خیر دینیی حیاد  شیوتوانند بر فرِد  می

گذر است که بیا پاییان ای آنی و زود بودن، ای  تجربه، تجربه ب ش ناپذیری و معرفت وصف
ای انفعیالی اسیت کیه نیوع آزمیون ش صیی از  ، تجربهعالو  به .شود ای  زیارت، تمام می

شود. میق و پیوید  تلقی میمواجهه با حاالت ش صِی ع
 
 گیری . نتیجه6

بر اساس آنوه در مبانی نظری آمد، زیارت یکی از اشکال ویژ  تجربه  دینی است کیه بیرای 
های تجربیه   یافت  تمامی مصیداق تواند بستر عینیت می ،ویژ  شیعیان برخی از مسلمانان، به

دینی باشد. به بیان دیگر، زیارت، مجال و بستری هم برای انجام مناسک دینی فیردی، هیم 
مشارکت در مناسک جمعی دینی، هم دعا و نیایش است. 

شیود، از ییک  روی اربعی  انجام می از سوی دیگر، آنوه در خدمات خیر دینی در پیاد 
و تمسیک بیه آن از سیوی « الحسی  حّ  »واسطه  غیرمستقیم )به سو با نیت الهی مستقیم یا

روی  فرد( و از سوی دیگر، برای خدمت به زائرانیی کیه عمومیًا مسیلمانان حاضیر در پییاد 
صفر( و ما  حال، در زمان مقدس )ایام عزاداری آخر  شود. درعی  اربعی  هستند، انجام می

و کربال و همونیی  در سراسیر مسییر در مکان مقدس )حوالی حرم امامان شیعه در نجف 
واجد تمامی انیواع  ،شود. بنابرای  روی که خود جلو  بروز امر مقدس است( انجام می پیاد 

 تواند باشد. مصادیِق خیر دینی می
عنوان یک  روی اربعی ، به دهد که زیارت در بستر آئی  پیاد  نشان میمقاله های ای  یافته

در درون خود، بستِر بروز و ظهور دیگری را به ای  تجربه  دینی بستر مهم بروز تجربه  دینی، 
افزاید و آن، دهش و دریافت خیر دینی است. تجربه مشارکت در خدمات خییر  چندگانه می

ای برای تجربه عمیقی از ارتبیا  بیا  تواند زمینه دینی و همونی  استفاد  از ای  خدمات، می
، واجید حیال درعی  ،ای از خییر دینیی چندگانیهامر مقدس باشد. در نتیجه، چنی  مفهیوم 
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(. مییزان بیاالی جمعییت زائیر و 9919تواند باشد )جیمیز،  های تجربه  دینی نیز می ویژگی
و اربعیی  و سیّیالیت جیاری در  )ع( حسی  امامروی اربعی ، اهمیت دینی  تراکم آن در پیاد 

ای واجید اسیتعداِد  ینید کل فزاشود که خیر دینیی اربعینیی بیه شی ذات ای  آئی  موج  می
 مولدبودن و تکثیر مداوم ای  گونه خاص از تجربه  دینی باشد. خود

، حضور در کینش «مشارکت دینی»و « داوطلبانگی )کنش داوطلبانه(»عالو  بر معنای 
کنند  معنایی ویژ  دارد و آن ادراک تجربه  دینیی اسیت.  خیرخواهانه دینی برای فرد مشارکت

رسانی بیه دیگیران درک  ای ویژ  در حی  خدمت گونه به« ِهِش خیِر دینیدَ »ای  مشارکت در 
توان گفت ای  مشیارکت بیرای کسیی کیه از ییک غیذای  حال، حتی می شود. اما درعی  می

توانید در  کنید هیم می نوشد، و از تاکسی صیلواتی اسیتفاد  می خورد، شربتی می نذری می
معنیوی اسیت  معنا کیه همیان تجربیه شرایطی خاص دارای معنای عمیقی باشد. درک ای 

ویژ  اگر در حی  حضور در یک آئی  و مناسک دینی باشد، مضاعف و بیا احتمیال وقیوع  به
بیشتری همرا  خواهد بود. در نتیجه، هم در جریان دهیش و هیم در جرییان دریافیت خییر 

توانید  حتی یک تجربه  دینیی می و شود شود و عمیقًا تجربه می دینی، معنایی دینی حس می
، حاالِت مربیو  بیه تجربیه دینیی «دریافِت خدماِت خیر دینی»البته در مورد . شکل بگیرد

های  تیک دانیه شود. به همی  دلیل تک بیشتر درک می« مادی»بیشتر در خالل دریافِت خیر 
ای  و )ع( ی طیبخ شید ، جلی حسیی  خصوص امام برنج نذری که برای یک امام معصوم ی به

کنند  نذری،  پارچه  متبرک برای مؤمناِن دریافت  مقدس دارد. از سوی دیگر، آن غذا مثل یک
ارائیه تمیامی »ب(. در عی  حال مشیارکت در 9918اهمیت و معنای خاص دارد )پویافر، 

نظر از ماّدی یا غیرمیادی بیودن آن، زمینیه مشیابهی بیرای درک  ، صرف«خدمات خیر دینی
 دینی برای فرد فراهم خواهد کرد. حاالت عمیق تجربه

نتایج ای  پژوهش در تأیید امکان تعریف  کنِش خیر دینی به عنیوان یکیی از بسیترهای 
وقوع تجربه دینی در پیاد  روی اربعی ، می تواند امکان تعریف ایی  نیوع خیاص از تجربیه 

مله اربعی  ی نیز ها و از ج های تجربه دینی ی عالو  بر عموم زیارت دینی را در سایر موقعیت
تمامی بسترهای بروز خیر دینی، مسیتقل از موقعییِت مکیانی ییا زمیانِی  تأیید کند؛ چرا که

نظر از ای  که آن فعِل نیکوکارانه دینی برای خدمت به اجتماع  مرتبط با امر مقدس، یا صرف
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منیدی الهیی  منیدی الهیی اسیت. همیی  نیت مسلمانان باشد یا نباشد، حداقل واجید نیت
فرو ببیرد کیه از ییک سیو  را به تعمقی درگیرانه با معنای دینی« مؤم  محس »تواند فرد  می

واسطه رفِ، نیاِز نیازمندی کیه حتیی  مستقیم به، غیرو از سوی دیگر ،مستقیمًا با خدای خود
 به خداوند متصل کند. ن،ممک  است انسان، نباشد، چه رسد به مسلما
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