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ــان دارد.  ــادات آن ــا و اعتق ــه در باوره ــردم، ریش ــی م ــاری در زندگ ــادات ج ــوم و ع ــا، رس ــده |  آیین ه چکی
ــای  ــط اعض ــور توس ــل قب ــارت اه ــا زی ــردش ب ــح و گ ــی تفری ــون آمیختگ ــته های دور تاکن ــران از گذش در ای
خانــواده و دوســتان و آشــنایان رســم بــوده اســت، به خصــوص زیــارت و احتــرام مــزار امامــان، امــام زادگان و 
بــزرگان دیــن کــه معنویــت و صفــای ویــژه ای دارد. زیــارت و گــردش آیینــی در قالــب ســفرهای کوتاه مــدت 
رســم و ســنت دیرینــی اســت کــه تاکنــون برجــای مانــده اســت. ایــن رســم کــه بیشــتر بــه صــورت جمعــی 
برگــزار می شــود،کودکان خردســال تــا جوانــان و ســالخوردگان را گــرد هــم آورده و اوقــات خــوش و دلپذیــر را 
بــرای مــردم رقــم می زند.گردشــگری آیینــی عــالوه بــر تفریــح و زیــارت موجــب حفــظ و پویایــی مکان هــای 

ــد. ــه شــمار می رون ــوم ب ــن مرزوب ــاارزش ای ــراث ب تاریخی-مذهبــی می شــود کــه می
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گردش و خاطره
گــردش و ســفر، خــواه یــک  روز و چنــد روز یــا ســفر های 
ــته  ــی نداش ــۀ تفریح ــاً جنب ــان صرف ــگ ایرانی ــی در فرهن طوالن
بلکــه بــا باورهــا و عقایــد آن هــا در ارتبــاط بــوده اســت. از 
بــه  را  مــردم  طبیعت گــرا  عقایــد  کــه  دور  گذشــته های 
ــدای  ــر بلن ــا ب ــه ی ــمه و رودخان ــای چش ــت و پ ــوه، دش ــن ک دام
کوه هــا دعــوت می کــرد، تفریــح و ســرگرمی بــا نیایــش آب، 
ــود. ــوأم ب ــش ت ــت آت ــادی در بزرگداش ــپاس و ش ــت و س درخ

ــدند و  ــا ش ــدس بن ــر مق ــار عناص ــگاه ها در کن ــه نیایش ــا ک بعده
ایــن اماکــن محــل برگــزاری مراســم آیینــی و تجمــع مــردم شــد، 
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فرصتــی بــرای نیایــش و گــردش  توأمــان را پدیــد آوردنــد. ایــن 
رســم و ســنت در دوران اســالمی نیــز ادامــه یافــت و مکان هــای 
ــا  ــدان و عرف ــن، زاه ــزرگان دی ــگاه ب ــه زیارت ــین ب ــدس پیش مق
ــران در  ــه طــوری کــه هم اکنــون در جای جــای ای تبدیــل شــد، ب
شــهرها و روســتاها شــاهد این گونــه گردش هــای آیینــی هســتیم.

زیــارت قبــور عزیزانــی از خانــواده و دوســتان نیــز در ردیــف همین 
ســرگرمی  و گــردش بــوده کــه مبتنی بــر وظیفــه و اعتقــاد دینــی 
اســت. بهشــت زهرای تهــران و دیگــر گورســتان ها در نقــاط 
مختلــف ایــران هــر پنج شــنبه و جمعــه و در ایــام تعطیــل مذهبــی 
و ملــی شــاهد حضــور زائرینــی هســتند کــه گاه از صبــح تــا غروب 
بســاط پهــن کــرده و بــا یــاد عزیــزان ازدســت رفته دور هــم جمــع 
ــه  ــد و ب ــار می خورن ــی ناه ــیرینی و حت ــوه و ش ــوند و می می ش
ــر1(. ــد )تصوی ــته می پردازن ــرات گذش ــر خاط ــی و ذک فاتحه خوان
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فرضیــه | گردشــگری آیینــی از بهتریــن راه هــای شــناخت فرهنــگ جوامــع اســت کــه عــالوه بــر برخــورداری 
از مواهــب افزایــش معرفــت گردشــگران، موجــب همبســتگی اجتماعــی و تقویــت تعامــالت انســانی و تاریخــی 
می شــود. رواج ایــن شــیوه از گردشــگری در جامعــه ایــران بــا شــرایط فرهنگــی آن ســازگار اســت و بــه دلیــل 

ابعــاد مشــارکتی قــوی آن، بــه ســرمایه گذاری گســترده نیــاز دارد.
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ــی  ــاد مذهب ــوروز، اعی ــر ن ــل نظی ــام تعطی ــه در ای ــفرهایی ک س
ــوم  ــان معص ــوس امام ــه پاب ــهیدان ب ــاالر ش ــزاداری س ــام ع و ای
و  جمله انــد  همیــن  از  نیــز  می شــود  انجــام  امــام زادگان،  و 
به گونــه ای گــردش و اســتراحت را بــا حال وهــوای روحانــی و 
ــفرهای  ــته در س ــر2(. درگذش ــزد )تصوی ــم  می آمی ــوی در ه معن
ــه مشــهد مقــدس و گاه شــش مــاه را در  ــا یــک مــاه ب زیارتــی ت
ــرت  ــین )ع( و حض ــام حس ــرم ام ــوار ح ــال و در ج ــالی مع کرب
علــی )ع( ســاکن می شــدند. از نســل میان ســال امــروز شــاید در 

ایــران کمتــر کســی باشــد کــه خاطراتــی شــیرین از ســفر زیــارت 
امــام رضــا )ع(، حضــرت معصومــه و حضــرت عبدالعظیــم نداشــته 
باشــد و یــا گــردش و پیک نیــک در اماکــن مصفایــی چــون مــزار 
امام زاده هــا، پیــران و بــزرگان دیــن را در جــوار چشــمه، رودخانــه، 
ــه  ــوری را تجرب ــا هواخ ــول قدیمی ه ــه ق ــت و ب ــبزه زار و درخ س

نکــرده باشــد. 
از شــیرین ترین خاطــرات کودکــی و نوجوانــی بــرای نســل 
ــوه  ــام زاده داوود و ک ــادۀ ام ــی، ج ــال ایران ــال خورده و میان س س
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ــراغ  ــماور، چ ــرش، س ــاری از ف ــه ب ــا کول ــت ب ــهربانو اس بی بی ش
پریمــوس و زنبــوری، بقچه هــای خوراکــی و نــان و مایحتــاج 
ــد و بچه هــا شــاد و ســرخوش،  ــار قاطــر می کردن چنــدروزه کــه ب
پیــر و جــوان بــه شــوق حاجــت گرفتــن مســیر طوالنــی 
ــا صفــا و صمیمــت و پیوندهایــی  ــه ســختی امــا ب کوهســتان را ب
ــن  ــد و در ای ــد، می پیمودن ــا همســفران در راه پیــش می آم کــه ب
ــیدند  ــال می بخش ــود را ج ــم و روح خ ــالش جس ــی و ت راه پیمای

ــا ۵(. ــر 3 ت )تصاوی
همیــن خاطــرات بــرای اهالــی یــزد در زیارتــگاه »پیــر ســبز«، کــه 
زرتشــتی و مســلمان را فــرا می خوانــد و هم چنیــن بــرای بســیاری 
دیگــر از اماکــن مقــدس آیین هــای مشــابه تاکنــون حفــظ شــده و 
موجــب اســتمرار و بقــای اعتقــادات ســاکنان در قالــب ایــن رســوم 
ــاور دیریــن حیــات پــس از مــرگ و پیونــد  و آیین هــا می شــود. ب
ایــن جهــان بــا ســرای باقــی بــه ایــن مکان هــا و عناصــر مقــدس 
ــر  ــا عناص ــی ی ــای طبیع ــه نماده ــل ب ــد و توس آن روح می بخش
نمادیــن کــه در گــذر زمــان بــه دســت مــردم خلــق شــده موجــب 
آرامــش و حیاتــی بامعنــا و مفاهیــم عمیــق می شــود و بخشــی از 

زندگــی اجتماعــی مــردم را رقــم می زنــد.
تلفیــق مکان هــای آئینــی بــا رفتارهــای اجتماعــی بــه پدیدآمــدن 
منظرهــای فرهنگــی خاصــی در ســرزمین می انجامــد کــه مطالعــه 

آنهــا روایت گــر صادقــی از تاریــخ آن ســرزمین اســت.
ــنن وابســته  ــی، آداب و س ــیعی از گردشــگری آیین ــف وس در طی
ــا در آن جــاری می شــوند  ــن آیین ه ــه ای ــه بســتری هســتند ک ب

یــا بــه عبــارت دیگــر باورهــا در حکــم روح مــکان بــوده و بــه آن 
ــروی  ــون نی ــا همچ ــا و منظره ــن مکان ه ــند. ای ــات می بخش حی
ــی و  ــات اجتماع ــای حی ــه بق ــه ب ــدار جامع ــت و پای ــه ثاب محرک

ــاند. ــدد می رس ــع م ــی جوام فرهنگ

گردش و آیین
ایرانیــان بــا تمــدن کهــن خــود، مجموعــه ای از مظاهــر فرهنگــی 
متفــاوت را بــه جهــان عرضــه داشــته اند. از جملــه منظــر آیینــی 
اســت کــه از دیربــاز در فرهنــگ آنان وجود داشــته اســت. »انســان 
عصــر ســنت، جهــان بیــرون از خــود را دارای معنایــی می دانســت 
کــه وظیفه دارد آن را کشــف کنــد« )منصــوری، 2:1387(؛ ازاین رو 
ــا آن زیســته  ــرای طبیعــت و عناصــر آن اســطوره ها ســاخته و ب ب
ــه باورهــای مقــدس  اســت. اســطوره ها به تدریــج جــای خــود را ب
ــم در گردشــگری  ــاخه ای مه ــارت ش ــپردند. زی ــه س ــان اولی و ادی
ــطوره ای  ــر اس ــا عناص ــوی ب ــیار ق ــاط بس ــه ارتب ــت ک ــی اس آیین
ــا  ــده، ام ــگ ش ــنت ها کم رن ــدرن س ــی م ــه در زندگ دارد. گرچ
ــای  ــروز زیارت ه ــران فرهنگــی شــاهد ب ــوم ای ــان در مرزوب هم چن

اســطوره ای و آئینــی هســتیم.
 گردشــگری، نظامــی پیشــرفته بــرای معرفــت بــه شــمار می آیــد 
ــال اســت  ــه ســوی کم ــق رشــد و حرکــت ب ــه هــدف آن تحق ک
)همــان :30(. گردشــگری منظــر ترکیبــی از فضــای جغرافیایــی، 
معمــاری، تاریخــی و فرهنگــی را در پیونــد عمیــق بــا ادراک  
حســی و هویتــی انســان معرفــی می کنــد )پرچکانــی، 34:1393(. 

تصویر3 : نمای کلی زیارت گاه بی بی شــهربانو. عکس : ایو لوژنبول، 1393.
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در نتیجــه می تــوان گفــت گردشــگری آیینــی حاصــل پیونــد ســفر 
بــا فرهنــگ اســت؛ ســفری کــه بــه واســطه آن انســان بــا تجربــه 
ــه  ــود ک ــی می ش ــادات و باورهای ــف اعتق ــه کش ــق ب ــا موف آئین ه
ــه  ــکان جــاری اســت و ریشــه در فرهنــگ کهــن جامع در روح م
ــه  ــتند، ب ــکان هس ــن و م ــه زمی ــته ب ــراً وابس ــا اکث دارد. آیین ه
عبارتــی مــکان و آییــن در قالــب یــک موجــود زنــده بــه حیــات 
ــی از  ــوع خاص ــی ن ــگری آیین ــه داده و می دهند.گردش ــود ادام خ
گردشــگری فرهنگــی اســت کــه آدمــی را بــا اعتقــادات و باورهــای 
برخاســته از یــک جامعــه خــاص آشــنا می کنــد )جــوادی و 

ــری، 70:1388(. غضنف
مســیحیان  بیــن  و  اروپایــی  جوامــع  در  زیــارت  و  گــردش 
ــبون  ــا« در لیس ــگاه »فاطیم ــت. زیارت ــوم اس ــز مرس ــنت گرا نی س
ــتان  ــل« در اس ــنت اودی ــه »س ــا 7(، صومع ــر۶ ت ــال )تصاوی پرتغ
آلــزاس فرانســه کــه بــر بلنــدای منطقــه ای کوهســتانی واقــع شــده 
ــتانی  ــدۀ کوهس ــم در دهک ــرت مری ــس حض ــار و تندی ــت، غ اس
لــورد در جنــوب فرانســه و صومعــۀ »سن میشــل« در شــمال 

ــاً  ــاده و بعض ــای پی ــران پ ــه زائ ــت ک ــن نمونه هاس ــه از ای فرانس
ــدس گام  ــان در راه مق ــبیح و ذکرگوی ــمع و تس ــا ش ــو ب روی زان
ــوه، چشــمه  ــه ک ــرآورده شــدن حاجــت ب ــد ب ــه امی برداشــته و ب
ــت،  ــی اس ــی- مذهب ــای تاریخ ــی از رویداده ــه نمادهای ــار ک و غ
ــردش  ــارت و گ ــن زی ــه در ای ــی ک ــوند. آیین های ــل می ش متوس
ــا رســوم  ــه، شــباهت هایی ب ــداوم یافت ــون ت ــوده و تاکن مرســوم ب
ــا 11(.   ــر 8 ت ــان دارد )تصاوی ــی ایرانی ــگری مذهبی-آیین گردش
تابســتان 1390 همــراه بــا گــروه ســفرهای علمی-اکتشــافی 
»نظــر«، ظهــر یکشــنبه بــه زیارتــگاه فاطیمــا در لیســبون 
پرتغــال رســیدیم کــه بــا جمعیــت عظیــم زائــران مواجــه شــدیم. 
ــارت  ــه زی ــک ب ــه  از شــهرها و مناطــق دور و نزدی مســیحیانی ک
آمــده بودنــد. مراســم آیینــی بــر بلنــدای کــوه و در جــوار آتــش 
افروختــه برگــزار و کشــیش در حــال ســخنرانی بــود. در شبســتان 
ــال،  ــان خردس ــه چوپ ــر س ــگاه ســنگ قب ــن زیارت کلیســای همی
یــک دختــر و دو پســر قــرار دارد کــه مســیحیان معتقدنــد »ســنت 
آن« یــا مریــم مقــدس در ایــن مــکان برابــر آنــان ظاهــر شــده کــه 

تصویر4 : چشمه و غار مقدس در مقبره بی بی شهربانو، تهران. عکس : ایو 
لوژنبول، 1393.

تصویر۵ : گردش و پختن غذای نذری در مقبره بی بی شهربانو، تهران. عکس : 
ایو لوژنبول، 1393.
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ایــن روایــت بــه تقــدس مــکان انجامیــده اســت )تصویــر 12(. در 
ــات در  ــه روای ــاور مســلمانان نیــز حضــرت فاطمــه )س( این گون ب
ارتبــاط بــا اماکــن مقــدس در جــوار کــوه، چشــمه یا درخــت خاص 
وجــود دارد کــه غالبــاً بــه باورهــای پیــش از اســالم بازمی گــردد. 
درگــذر زمــان ایــن مکان هــای زیارتــی بــه گردشــگاه های آیینــی 
ــدان را  ــای معتق ــکان و باوره ــته اند روح م ــده اند و توانس تبدیل ش

در قالبــی نــو حفاظــت کننــد.  
ــتان و  ــه در تابس ــادی ک ــای ش ــون کارناوال ه ــی همچ آیین های
روزهــای مشــخصی از ماه هــای میــالدی در بســیاری از شــهرهای 
ــن باورهاســت  ــا همی ــاط ب ــز در ارتب ــزار می شــود نی ــی برگ اروپای
ــا  ــان دارد. کاتولیک ه ــی آن ــگ مذهب ــخ و فرهن ــه در تاری و ریش
ــد،  ــد فطــر دارن ــز همچــون مســلمانان کــه جشــن و نمــاز عی نی
پــس از روزه داری در جشــنی مذهبــی بــا نیایــش و شــکرگزاری بــه 
خــوردن و آشــامیدن می پرداختنــد. امــروزه ایــن مراســم منحصــر 
بــه جشــن و پای کوبــی و خوش گذرانــی شــده اســت. امــا تمامــی 
نمادهــا و عناصــری کــه در مراســم  آیینــی راهپیمایــی و جشــن 
ــواع  ــزار، ان ــامل آالت، اب ــد، ش ــل می کنن ــود حم ــا خ ــی ب خیابان
ماســک ، ســرود و رقص هــای آنــان ریشــۀ مذهبــی- تاریخــی دارد 
کــه صرفــاً بــه صــورت تقلیــدی قرن هاســت کــه تکــرار می شــوند 

ــر 12 و 13(. )تصاوی
در دوران اخیــر برخــی از اماکــن مذهبــی- آیینــی در ایــران 
بــه قطــب گردشــگری تبدیــل شــده اند. بخــش بزرگــی از 
مــردم حتــی برخــی از خــواص ایــن ســنت ها را بــه دلیــل 

تصویر۶ :زیارتگاه فاطیما، لیســبون، پرتغال. مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر.

تصویر 7: زیارتگاه فاطیما، لیســبون، پرتغال. مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر.
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 Koehler & Fischer, n.d : تصویر8 :تپه ســنت اودیل، ایالت آلزاس- فرانسه، مجموعه صومعه-کلیسا. مأخذ

تصویر9 : مکانی زیارتی- تفریحی برای اســتفاده تمام گروه های سنی. مأخذ : 
 Koehler & Fischer, n.d

تصویر11 : ســایه قدیمی درختان به لیمو )درختان کهنسال که حکایت از 
 Koehler & Fischer, n.d : قدمــت محل و بناهای مقدس آن دارند(. مأخذ

ــه معنویــت و حــال  و هــوای روحانــی  ــا طبیعــت، نیــاز ب ــد ب پیون
کرده انــد.  حفــظ  امــروز  پرمخاطــرۀ  و  مــدرن  زندگــی  در 
حمایــت از ایــن جریــان اجتماعــی و معرفتــی، نگهــداری از 
ایــن میــراث تاریخــی- آیینــی نیازمنــد شــناخت صحیــح و 
ــت.  ــا اس ــا آنه ــط ب ــای مرتب ــاماندهی مکان ه ــه و س دور از خراف
برخــی از ایــن مکان هــا در اثــر توســعه های بی رویــه و عــدم 
شــناخت متولیــان از بیــن رفتــه اســت یــا کمتــر بــه آن رســیدگی 
برنامه هــای  مدیریــت  و  رفاهــی  امکانــات  ایجــاد  می شــود. 
می شــود. آیینــی  گردشــگری  رونــق  موجــب  فرهنگــی 
از  کــه  اســت  اعتقاداتــی  و  باورهــا  بیرونــی  نمــود  آئین هــا 
آنهــا  شــناخت  و  مطالعــه  برمی خیــزد؛  جامعــه  فرهنــگ 

Koehler & Fischer, n.d : تصویر10 : چشمه مقدس. مأخذ
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تعلــق خاطــر  بــرای احســاس  اســت و زمینــه ای  ضــروری 
ــعه  ــی رود. توس ــمار م ــه ش ــع ب ــگ جوام ــرزمین و فرهن ــه س ب
تاریخی-طبیعــی  گردشــگری  آمــوزش  زمینــه  در  امکانــات 
و زیارتی-آئینــی و تقویــت راه هایــی کــه بــه رشــد وحــدت 
ــر بــه  ــی می انجامــد، الزم بــوده کــه ایــن مهــم منج اجتماع
ــود  ــد ب ــران خواه ــه ای ــی در جامع ــتگی  فرهنگی-اجتماع همبس
و زمینه ســاز ارتبــاط گردشــگری ایــران بــا دیگــر جوامــع جهــان.
اشــاعۀ این شــیوۀ گردشــگری کــه ریشــه در فرهنگ کهــن ایرانیان 
ــوی  ــد و از س ــرژی و روح می بخش ــه ان ــه جامع ــو ب دارد، از یک س
دیگــر گردشــگران خارجــی را بــا تفکــر، آداب و رســوم جامعــه ای 
پویــا بــا ارزش هــای اخالقــی ویــژه و تفریحــات شــیرین خانوادگــی 
ــر  ــالم و تفک ــای س ــت گردش ه ــعه و هدای ــازد. توس ــنا می س آش
برانگیــز بــرای نســل جــوان و نوجــوان کشــور در صورتــی کــه بــا 
آمــوزش و آگاهــی همــراه باشــد و صرفــاً به تکــرار و تقلیــد خالصه 
نشــود، موجــب تــداوم هویــت و حفــظ فرهنــگ نیــاکان می شــود. 

نتیجه گیری 
نیــاز انســان بــه تفریــح و آرامــش و آمیــزش این مهــم بــا اعتقادات 
دینــی موجــب پیدایــش گونــه ای خــاص از گردشــگری شــده کــه 
از گذشــته های دور تاکنــون برجــا و اســتوار مانــده اســت. تقویــت 
ــگ  ــری مهــم در شــناخت و توســعه فرهن ــی ام گردشــگری آیین
ــی  ــه شــمار مــی رود. از طرف ــی- اســالمی ب ــای ایران غنــی و دیرپ
ایــن مهــم موجــب حفــظ مکان هــای زیارتی-تفریحــی شــده کــه 
بــا نیازهــای امــروزی بعضــاً در امــر مرمــت و زیباســازی آنهــا نیــز 

ــه عمــل آمــده اســت. کوشــش هایی ب
ایــن اماکــن کــه نشــانه ها و نمادهایــی از آیین هــای کهــن و 
امــروزی را هــم زمــان عرضــه می دارنــد، در زمــره میــراث بــاارزش 
ــه  ــداری آن ب ــظ و نگه ــه حف ــد ک ــن مرزوبوم ان ــر ای ــدن و هن تم
ــا  ــن مکان ه ــرا ای ــل و ســنتی بســیار مهــم اســت، زی شــکل اصی

Koehler & Fischer, n.d: تصویــر12 : تندیس مریم مقدس در غار لورد. مأخذ

http://gemlaportebonheur.blogspot.com : تصویر12 : کارناوال پاریس. مأخذ

http://heroeswiki.com/Where_Is_Hiro : تصویــر12 : کارناوال پاریس در دهه ۵0 میالدی. مأخذ
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ــون  ــته های دور تاکن ــی از گذش ــداوم فرهنگی-مذهب ــای ت جلوه ه
هســتند. چنیــن میــراث غنــی، زنــده و پویــا در زمینــه گردشــگری 

ــه  ــه. )1393(. آمایــش منظــر و مدیریــت گردشــگری. مجل ــی، پروان • پرچکان
ــر، ۶ )29( : 34-39. منظ

ــمه و  ــا کوه،چش ــاط ب ــدس در ارتب ــن مق ــهره. )138۶(. اماک ــوادی، ش • ج
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