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پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیـده| بشـر همـواره بـرای به رسـمیت شـناخته شـدن اعتقـادات و باورهـای خـود، مفاهیـم 
ذهنـی نهفتـه در آنهـا را به گونـه ای تمثیلـی و نمادیـن و در قالـب اعمالی مشـخص کـه »آیین« 
نامیـده می شـود بیـان کرده اسـت. آیین ها نقـش مهمی در بازگویـی مؤلفه هـای فرهنگی جوامع 
و گروه هـای فرهنگـی داشـته و از جاذبه هـای گردشـگری پراهمیت تمدن های کهنـی نظیر ایران 
به شـمار می رونـد. منظـر به عنـوان یـک شـکل چندظرفیتـی شـناخت، امـکان آگاهـی بـه ابعـاد 
مهمـی از گردشـگری آیینـی را فراهـم آورده و بـا بازخوانـی ریشـه ها، قابلیت هـا و گونه هـای 
مختلـف آیین هـا افق هـای جدیـدی را در زمینـه توسـعۀ گردشـگری فراهـم مـی آورد. هـدف از 
نوشـتار حاضـر بررسـی ابعـاد مختلـف مناظـر آیینـی و اسـتفاده از قابلیت هـا و جاذبه هـای آن، 
از طریـق اتخـاذ رویکـرد گردشـگری منظـر بـه اماکـن و رویدادهـای آیینی اسـت که با بررسـی 

نمونه هایـی از مناظـر آیینـی ایـران مـورد بحـث قـرار می گیرد.
انسـان ها در طـول تاریـخ برای پاسـخگویی بـه نیازهای مادی و معنایی خود دسـت بـه آفرینش 
اسـطوره ها و به کارگیـری آیین هـا زده انـد. آیین هـا به عنـوان شـکل عملـی باور هـا دارای سـه  
وجـه کالبـدی، معنایـی و اجتماعی انـد کـه از برهم نهـی سـه عامل انسـان، محیط انسان سـاخت 
و طبیعـت شـکل گرفته انـد. اسـتمرار باورهـا و معانـی، امـکان شـناخت مؤلفه هـای فرهنگـی و 
هویتـی و بهبـود کیفیـت اجتماعـی و مشـارکتی گردشـگری، ازجملـه قابلیت های مناظـر آیینی 
در بهبـود تجربـۀ گردشـگری اسـت. اتخاذ نگاه گردشـگری منظـر در پرداختن به نقـش آیین ها، 
ارتقـای جایـگاه گردشـگران از نظاره گرانـی صـرف بـه کنش گرانـی در تعامل و ارتبـاط با محیط 
را به دنبـال داشـته کـه بـا پرسـش از چیسـتی و چرایـی آیین هـا امـکان شـناخت و دسـت یابی 

به معانـی و ارزش هـای فرهنگـی مسـتتر در آنهـا را فراهـم می آورد.
واژگان کلیدی| منظر آیینی، گردشگری منظر، گردشگری آیینی، اسطوره، آیین.

مقدمـه| مـردم از دیربـاز بـرای بازدیـد از سـایت هایی کـه آنهـا 
بـرای فاصله گرفتـن  یـا  یـا منحصربه فـرد می داننـد و  را مقـدس 
از فضـای زندگـی روزمـره سـفر کرده انـد (Eliade 1961). امـروزه 
آیین هـا بـه یکـی از عوامـل توسـعه گردشـگری در سـطح جهـان 

تبدیـل شـده اند و در نتیجـۀ توریستی سـازی مناظـر مذهبـی و 
)مقـدس(  مذهبـی  مـکان  همزمـان  و  دوگانـه   ماهیـت  آیینـی، 
)مـادی( در چنیـن مقاصـدی شـکل گرفتـه اسـت  توریسـتی  و 
(Bremer, 2001, 3). براسـاس گزارش هـا سـالیانه 250 میلیـون 
گردشـگر اعـم از مسـلمان، مسـیحی و هنـدو بـه دالیـل آیینـی و 

hamide.abarghouyi@gmail.com، 09126998223 *

مقالۀ پژوهشی



44

منظرآیینیازنگاهگردشگری |حمیدهابرقوییفرد

ایـن مسـئله   . (Jackowski, 2000)زیارتـی بـه سـفر می پردازنـد
ضـرورت پرداختـن بـه ابعـاد مختلـف آیین هـا و جایـگاه آنهـا در 

می سـازد. مشـخص  را  گردشـگری  برنامه هـای  توسـعه 
منظـر به عنـوان راهـی بـرای شـناخت جهـان و مطالعـه چگونگـی 
تعامـل انسـان بـا محیـط پیرامونـی مطـرح بـوده و با تشـریح ابعاد 
کالبـدی- معنایـی پدیده هـا ابعـاد جدیـدی از رابطـه انسـان بـا 
محیـط را در طـول تاریـخ، از خـال مؤلفه هـای فرهنگـی همچون 
آیین هـا فراهـم مـی آورد. انگیـزۀ حقیقت جویـی و تمایل به کشـف 
و  بـوده  آیینـی  گردشـگری  زمینه سـاز شـکل گیری  ناشـناخته ها 
رویکـرد منظـر بـه گردشـگری آیینـی می توانـد ایـن پدیـده را از 
یـک فعـل مبتنـی بـر جابجایـی در گسـتره فضـا و مـکان بـه یک 
معرفـت و جلـوۀ تعالی بخـش دارای ظرفیـت ویـژه تبدیـل کند که 
الزمـۀ آن، حضـور در مکان برای تجربۀ معنایی اسـت که انسـان ها 
کیفیـت  از  برخـورداری  بـا   .)1393 )نیکنـام،  زیسـته اند  آن  در 
آیینـی، فضـای تمایـز نیافتـه تبدیـل بـه مکان هـای مشـخص در 
برنامه هـای سـفر انسـان می شـود که بـه واسـطۀ آنها مناظـر مورد 
نظـر را تجربـه می کنند و با دسـتیابی به ادراک جدیـدی از جهان، 

تجربیـات را بـرای خـود و دیگـران روایـت می کننـد.
نقـش روایتگـر آیین هـا و اسـطوره ها از دیدگاه مردم یک سـرزمین 
نسـبت بـه جهـان پیرامونشـان نقـش مهمـی در شـناخت فرهنگ 
به همـراه  رسـوم  آداب  و  مشـاهدۀ  دارد.  برعهـده  هـر سـرزمینی 
کشـف حقیقـت آیین هـا و درک چرایـی و مفاهیم نهفتـه در ورای 
مراسـم- اعتقـادات و باورهـای جامعـه- پاسـخ بـه پرسشـی اسـت 
کـه ذهن گردشـگر را به خـود جلب می کنـد )غضنفـری و جوادی، 
1388(. بررسـی ماهیـت و قابلیت هـای مناظـر آیینـی به عنـوان 
مقاصـد گردشـگری بـا تکیه بر نقـش فرهنگی و اجتماعـی آیین ها 
می توانـد ابعـاد جدیـدی از توسـعۀ گردشـگری را رقـم بزند. هدف 
از نوشـتار حاضـر پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش اسـت کـه مناظـر 
آیینـی بـا تکیـه بـر کـدام ویژگی هـا می تواننـد در توسـعۀ صنعت 
گردشـگری نقـش داشـته باشـند و در صـورت بکارگیـری نـگاه 
گردشـگری منظـر بـه آیین هـا، چـه نتایـج مثبتـی بـرای صنعـت 

گردشـگری حاصـل خواهد شـد؟

پیشینۀ پژوهش
و  منظـر  ارتبـاط  دربـارۀ  مختلفـی  پژوهش هـای  تاکنـون 
پژوهش هـا  از  گروهـی  اسـت.  درآمـده  تحریـر  بـه  گردشـگری 
از محیـط  منظـر را محـل تجربـه و فهـم فرهنگـی گردشـگران 
نگاهـی  دیگـر  گروهـی   .(Bell & Lyall, 2002)دانسـته اند
جملـه  از  دارنـد؛  ایـن دو  ارتبـاط  نسـبت  بـه  معناگرایانه تـر 
اجتماعـی  سـاخت  جهـت  از  گردشـگری  دوبـارۀ  تئوری سـازی 
معانـی در منظـر(Knudsen, 2008)، توجـه بـه گردشـگری منظر 
دارای  و  و 1399(  )منصـوری، 1393  معرفتـی  نظامـی  به مثابـۀ 
و  )منصـوری  اجتماعی-فرهنگـی  و  اقتصـادی  همزمـان  نقـش 

شـفیعا، 1398(  کـه قـادر بـه آفرینـش پارادایمی جدیـد در تحقق 
گردشـگری پایـدار اسـت )پرچکانـی، 1393(. گردشـگری آیینـی 
برآمـده از دیـدگاه متأخـر بـه نقـش منظـر در عرصـۀ گردشـگری 
شـناخت  جملـه  از  اسـت؛  متنوعـی  پژوهشـی  دامنـۀ  دارای  و 
فرهنـگ، آداب و رسـوم جامعـۀ مقصد از طریق گردشـگری آیینی 
)غضنفـری و جـوادی، 1388؛ جـوادی، 1397(، بررسـی آیین های 
جمعـی برآمـده از باورهـای مشـترک، از جمله عزاداری هـا )بیگی، 
1398( و آیین هـای باسـتانی )سـپهر و رحیمـی، 1391(، تبییـن 
تشـابهات گردشـگری و زیـارت بـا تکیه بـر شـناخت واقعیت هایی 
چـون خـود و جهـان )نیکنـام، 1393(. پژوهـش حاضر بـا تکیه بر 
نقـش کالبدی-معنایـی مناظـر آیینـی، بـه تبییـن ابعـاد مختلف و 
عوامـل مؤثر بر گردشـگری آیینـی و جایگاه آن در شـناخت جهان 

می پـردازد. منظـر  گردشـگری  به واسـطۀ 

گردشگری آیینی
گردشـگری پدیـده ای چندوجهـی اسـت کـه بـه بررسـی جابجایی 
حرکـت انسـان به سـمت مقصـدی غیـر از محل سـکونت معمولش 
بـرای گـذران اوقـات فراغت می پـردازد )ضیایـی و تـراب احمدی، 
1391، 13(. اهـداف گردشـگران بسـته بـه مقصـد ممکـن اسـت 
کسـب تجربیـات جدیـد (Smith, 2012)، تفریـح و فاصلـه گرفتن 
از رونـد معمـول کار و زندگـی باشـد. به  طـور کلـی گردشـگری را 
می تـوان آییـن »وارونگـی زندگـی« در معنـای روزمرۀ آن دانسـت 
(Graburn, 2004). گردشـگری منظـر نظامـی پیشـرفته از معنـا 
و معرفـت به شـمار می آیـد کـه هـدف آن تحّقـق رشـد و حرکـت 
به سـوی کمـال اسـت. در ایـن فرآینـد، خوانـش منظـر بـا روایـت 
چرایـی پدیدآمـدن مظاهـر تمـدن همـراه بـوده و عاوه بـر انتقال 
یافته هایـی کـه بـه ارتقـای بینـش گردشـگران می انجامـد، جاذبۀ 
زیـادی بـرای پابرجـا مانـدن آنهـا در سـیر رشـد و کشـف حقیقت 
فراهـم می کنـد )منصـوری، 1393؛ منصـوری و شـفیعا، 1398(. 
در ایـن میـان آیین هـا به عنـوان اعمـال برآمـده از باورهـا سـهم 
بزرگـی در کسـب اطاعـات از مقاصـد گردشـگری دارنـد. آنهـا بـا 
دخیل سـاختن گردشـگر با مراسـم  و اعمـال آیینی برگزارشـده در 
اماکـن آیینـی نقـش وی را از مشـاهده گر بـه کنش گـری فعـال و 
در ارتبـاط بـا محیـط ارتقـاء می بخشـند کـه بـا تکیـه بـر ماهیـت 
چندوجهـی آیین هـا موفـق بـه کشـف و تجربـه و شـناخت جهـان 

می شـود )تصویـر1(. 
هرجـا افـراد مذهبـی مکان های تعامل بـا نیروهـا و مفاهیم مقدس 
را ایجـاد کرده انـد، رویه هـای گردشـگری قـادر بـه ایجـاد محلـی 
هسـتند کـه ارزش بازدیـد را دارد (Bremer, 2006, 25). از نظـر 
کازاوسـکی فرآینـد تحول فرهنگـی مناظر طبیعـی و جغرافیایی به 
مناظـر آیینـی و مقـدس بـا تغییـردادن رفتارها، عـادات و ذهنیات 
جوامـع محلـی همـراه اسـت (Kaszowski, 2000). در ایـن راسـتا 
ابتـدا بایـد به شناسـایی ماهیت متمایـز منظر آیینـی و زمینه های 
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مؤثـر بـر شـکل گیری آن دسـت زد و در مرحلـه بعـد با تشـخیص 
تبییـن  بـه  آیینـی،  مناظـر  بـر  مبتنـی  گردشـگری  ویژگی هـای 
جایـگاه آیین هـا در حصـول به اهداف گردشـگری منظـر پرداخت.

ریشه های شکل گیری مناظر آیینی
و  باورهـا  از  ذهنـی  مصـداق  و  اسـتعاره  به عنـوان  اسـطوره 1ها 
اعتقـادات جوامـع بشـری مطـرح بـوده و ترجمـان عینـی آنهـا در 
قالـب آیین هـا دیـده می شـود. بنابرایـن می تـوان گفت کـه فاصلۀ 
میـان اعتقـادات و آیین هـا، فاصلـه میـان اندیشـه و حرکت اسـت 
)فکوهـی،1383(. اسـطوره ها به عنـوان بخشـی از تاریـخ، دیـدگاه 
انسـان را دربـارۀ خویش، جهـان پیرامون و تحـوالت آن دربردارند 
)بهـار، 1389(، و به عنـوان مفاهیمـی چندمعنایی بـا نظام معرفتی 
آیین هـا  ترتیـب  به همیـن  ارتباط  ا نـد.  در  انسـان  شـناختی  و 
به عنـوان نمـود عملـی باورهـا ارتبـاط نزدیکـی بـا اسـطوره های 
هـر تمـدن داشـته و حاصـل تـاش انسـان بـرای درک جهـان و 
پدیده هـای آننـد. اسـطوره ها به عنـوان »واقعیات فرهنگـی« وجوه 
ممیـزۀ فرهنگ هـا و تمدن هـا و نیازمنـد تبلـور عملـی در جهـان 
عینـی بوده انـد. در ایـن راسـتا آئین ها به عنـوان بازتـاب عینی این 
تفکـرات اسـطوره ای ایجـاد شـده اند. آیین هـا نمـادی از تفکرات و 
تفاوت هـای فرهنگی و اعتقادی جوامع بشـری محسـوب می شـوند 
و از ایـن رو به عنـوان پیوندگاه مشـترک گذشـته و آینده مطرح اند.
از دیگـر دالیـل شـکل گیری آیین هـا می تـوان بـه نیـاز ذاتی بشـر 
در جهـت معنـادار سـاختن و تقدیـس عناصـر ضروری بـرای ادامه 
حیـات اشـاره کـرد کـه نتیجـه شـناخت و درک جهـان و محیـط 
عناصـر  تأثیـر  نیـز  ایرانیـان  اسـت.  آن  قابلیت هـای  و  پیرامونـی 
به همین علـت  و  دریافتـه  را  خـود  زندگـی  کیفیـت  در  طبیعـی 
بـه بسـیاری از ایـن عناصـر نظیـر آب، درخـت، خورشـید )مهـر(2 
و... جنبـه اسـطوره ای بخشـیده و مکان هـا و رویدادهـای آیینـی 
را در ارتبـاط بـا آنهـا شـکل داده انـد. چنانکـه مسـئلۀ کمبـود آب 

تصویر1. مدل مفهومی گردشگری منظر، مأخذ: نگارنده، 1399.

در سـرزمین ایـران سـبب اهمیـت یافتـن ایـن عنصـر کارکـردی 
به لحـاظ معنایـی شـده و بـا اختصـاص یافتـن اسـطوره آناهیتـا 
3 بـه آن آیین هایـی در راسـتای تقدیـس آن نیـز شـکل گرفتـه 

اسـت. بـا توجـه به شـیوه جمعی برگـزاری اغلـب آیین هـا و توافق 
جمعـی گروه هـای فرهنگـی بـر انجـام آنهـا، حفـظ هویـت جمعی 
اقـوام مختلـف، مهم تریـن ویژگـی آیین هاسـت که با امـکان اتصال 
بـه تاریـخ در قالـب تجربـۀ مشـترک افـراد، شـناخت مؤلفه هـای 
هویتـی مـردم هـر سـرزمین را فراهـم می  آورنـد. به عنـوان مثـال 
در ایـران بسـیاری از آیین هـا در پـی نکوداشـت عناصـر طبیعـی و 
اسـطوره های مربـوط بـه آنهـا صـورت پذیرفته انـد که این مسـئله 
بیانگـر اهمیـت طبیعـت و نمودهـا ی آن نظیـر آب، درخت، کوه و 

... در فرهنـگ ایرانـی اسـت. 

قابلیت های گردشگری مناظر آیینی 
مناظـر آیینـی حاصـل تعامـل اجتمـاع با محیـط پیرامونـی بوده و 
نقشـی روایتگـر در بازگویـی وجـوه فرهنگـی و اجتماعـی جوامـع 
مختلـف دارنـد. برگزاری آیین هـا در قالب اعمال جمعی برخاسـته 
از باورهـای مشـترک، سـبب اضافـه شـدن بعـد معنایـی بـه کالبد 
فضـا شـده و برهمنهی دو وجـه عینی و ذهنی ناشـی از این تعامل 
مناظـر آیینـی را ایجـاد کرده اسـت )ابرقویـی فـرد، 1398(. توجه 
بـه آیین هـا در چارچـوب گردشـگری منظـر آیینی شـناخت ابعاد 
جدیـدی از بسـتر فرهنگـی جوامع مختلف و بازتاب آن در گسـترۀ 
خـاص جغرافیایـی آنهـا را فراهـم مـی آورد. از ایـن رو هـر یـک از 
ابعـاد اجتماعـی، کالبـدی و معنایـی آیین هـا شـیوه ای از تعامـل 
انسـان بـا محیـط را بـه نمایـش گذاشـته و پرداختن به آنهـا برای 

رونـق بخشـی به مسـئله گردشـگری امـری ضروری اسـت. 
بعد اجتماعی  •

و  بـوده  اکتشـافی  و  چندوجهـی  ذاتـاً  گردشـگری  تجربیـات 
گردشـگران از طریـق ارتبـاط با دیگـران انتظارات خـود را برآورده 
می کننـد. ایـن جنبۀ فعـال و تعاملی از رفتار توریسـتی هنگامی که 
بـا گردشـگران به عنـوان گیرنده هـای منفعـل فرآورده هـای مقصد 
 .(Selstad, 2007)رفتار می شـود به راحتـی نادیده گرفتـه می شـود
در حالـی کـه معنـاداری یـک مـکان نتیجـۀ روابـط اجتماعی بین 
مکان هـای  در  مسـئله  ایـن  اسـت.  مختلـف  گروه هـای  و  افـراد 
مذهبـی به دلیـل ماهیـت مقـدس سـایت به شـکلی پررنـگ دیـده 
می شود (Bremer, 2006, 26). بعد از آیین ها و مراسم  جمعی، افراد 
بـا سـاختار اجتماعی جدید یـا ترکیب جدیـدی از روابط اجتماعی 
یکـی می شـوند (Gluckman, 1962, 1)  و آیین هـا موجـب تغییـر 
 .(Fortes, 1962, 55-57) جایـگاه، نقـش و موقعیت فـرد می شـوند
در بسـیاری از اماکـن آیینـی، فضـا به عنـوان ظرفـی بـرای ظهـور 
و رسـمیت یافتن باورهـای مشـترک افـراد عمـل کـرده و برگزاری 
جمعـی آیین هـا نیـز بر ایـن مسـئله تأثیـری دوچنـدان می گذارد.

بسـیار  معنـوی،  فضایـی  در  حضـور  از  ناشـی  تجربـۀ  جمعـِی 
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قوی تـر از فضاهایـی اسـت کـه از فردیـت بیشـتری برخوردارنـد. 
ویژگـی اجتماعـی آیین هـا منجـر بـه بهبـود ماهیـت مشـارکتی 
و اجتماعـی تجربیـات گردشـگری شـده و امـکان تجربـۀ اثرگـذار 
اصالـت و تفـاوت فرهنگـی را برای شـرکت کنندگان و گردشـگران 
فراهـم مـی آورد. در نتیجـه ویژگی هـای اجتماعـی، در بسـیاری از 
جوامـع از جملـه ایران، اماکن آیینـی با برخـورداری از ویژگی های 
اجتماعـی پیونـد نزدیکـی بـا تفـّرج و گـردش داشـته اند. در هـم 
آمیختگـی مفهـوم زیـارت به عنـوان عملـی آیینـی با مفهـوم تفرج 
از نمودهـای بـارز وجـه جمعـی آیین هـا نـزد ایرانیـان اسـت. ایـن 
مسـئله سبب شـکل گیری سـنت زیارت- تفرج و سـفرهای زیارتی 
در میـان ایرانیـان شـده کـه در آن تفرج و زیارت به شـکلی همسـو 
نوشـته های  در  آن  ردپـای  کـه  به حـدی  تـا  می پذیـرد  صـورت 
سفرنامه نویسـان و حتی اشـعار فولکلور و مردمی نیز مسـتند شـده 
اسـت )تصویـر2(. چنیـن سـفرهایی گـردش و اسـتراحت را با حال 
و هـوای روحانـی و معنـوی در هـم می آمیزد. به گونـه ای که زائرین 
درگذشـته در سـفرهای زیارتـی تـا یک ماه در مشـهد مقدس و گاه 
شـش مـاه در کربـا و در جـوار حـرم امـام حسـین )ع( و حضـرت 

علـی)ع( به سـر می بردنـد )جـوادی، 1397(.

بعد معنایی  •
بازتـاب  بـرای  افـراد  عمومـی  یـا  خصوصـی  اظهـارات  آیین هـا 
معانـی متفـاوت و نمایـش تصویـر خـود و جهانشـان بـه مخاطبان 
اسـت (Palmer & Jankowiak, 1996, 226). محتـوای معنـی دار 
مکان هـای آیینـی و مذهبـی، متکـی بـه هم پوشـانی روایت هـای 
هویتـی اسـت کـه پیوندهـای پیـروان مذهبـی و بازدیدکننـدگان 
نقـش  و  می کنـد  تثبیـت  را  مـکان  آن  بـه  نسـبت  گردشـگر 
روایتگـری در تثبیـت هویـت پیوسـته و منجسـم مکان هـا دارنـد 
سـاختن«  »نمایشـی  بـا  ایـن  بـر  افـزون   .(Bremer, 2006, 25)
محیـط، در خدمـت هدف غایی گردشـگری یعنی تماشـای اماکن، 
چیزهـا و مناظـری متفـاوت از زندگـی هـر روزه گردشـگران عمل 
می کنـد (Knudsen, 2008). آیین هـا بـا بیـان نمادیـن و تکـرار 
دوره ای معانـی و باورهـا در طـول زمـان، تـداوم هویـت جوامـع و 
گروه هـای فرهنگـی را به دنبـال داشـته اند. ایـن مسـئله می توانـد 
بـرای مشـاهده گران و افـراد خـارج از گـروه از جملـه گردشـگران 
جذابیـت داشـته  باشـد. چنانکـه در ایـران تقـدس عنصـر آب و 
اختصاص اسـطورۀ آناهیتا به آن در دوره اسـامی تنها دگردیسـی 
شـکلی یافتـه و محتـوای ثابـت آن یعنـی تقـدس آب به عنـوان 
ویژگـی فرهنگـی ایرانیـان بـه شـیوۀ متفاوتـی در قالـب توّسـل 
بـه حضـرت فاطمـه )س( و سـقای دشـت کربـاء دیـده می شـود. 
بـه  و چارطاقی هـای منسـوب  نیایشـگاه ها  آیینـی چـون  مناظـر 
آناهیتـا و مهـر )خـدای خورشـید( در قالـب اماکنـی چـون کیجـا 
تکیه هـا، سـقانفارها و مقابـر پیـران و بـزرگان در دوره اسـامی 
نیـز بـه حیـات خـود ادامـه داده انـد )جـوادی، 1386(؛ )تصویر3(. 
اگرچـه بیشـتر آیین هـا بـا نمـود مذهبـی را می تـوان در مراسـم  
امـا در بسـیاری  اعیـاد و عزاداری هـای اسـامی مشـاهده کـرد، 
دوران  آیین هـای  نزدیـک  ارتبـاط  و  پیوسـتگی  به دلیـل  مـوارد 
اسـامی و باسـتانی شـاهد برگـزاری آیین هایـی به ظاهـر اسـامی 
با ریشـه باسـتانی هسـتیم مانند: مراسم قالیشـویی اردهال کاشان 
کـه هرسـاله در نیمـه مهـر برگـزار می شـود و در اصـل ریشـه در 

اعتقـادات و باورهـای مربوط بـه آییـن مهـر دارد.
بعد کالبدی •

مهم ترین عامل در بقای اعتقادات و باورهای مردم، کالبدبخشـیدن 
اصلـی  علـل  از  زیارتگاه هاسـت.  و  معابـد  قالـب  در  آنهـا  بـه 
شـکل گیری اسـطوره ها و آیین هـای مربـوط بـه آنهـا می تـوان بـه 
تـاش انسـان بـرای شـناخت جهـان و در مرحله بعد تسـلط یافتن 
بـر عوامـل و شـرایط طبیعـی اشـاره کـرد؛ به همین دلیل بسـیاری 
از اسـطوره های ایرانـی در ارتبـاط با عناصر طبیعی شـکل گرفته و 
آیین هایـی مربـوط  بـه بزرگداشـت و پرسـتش این عناصر را شـکل 
 داده انـد. مکان هـای آیینـی در بیشـتر ادیـان براسـاس ویژگی های 
طبیعـی محیـط و در ارتبـاط نزدیک بـا طبیعت تعیین می شـدند. 
طبیعـت فی نفسـه به دلیـل اهمیـت و ارزش بـاال مقـدس شـمرده 
شـده و قـدرت اماکـن و مناظـر مقـدس به دلیـل کیفیـت همزمان 

پدیده ای  و  گردشگری  محرک  یک  عنوان  به  توأمان  تفرج  و  زیارت   .2 تصویر 
فرهنگی در منظر آیینی زیارتگاه امامزاده صالح در تهران. 

 http://newspaper.hamshahrionline.ir:مأخذ
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تصویر3. کنارهم قرار گرفتن قرآن و آب در مهرابه باستانی روستای کهنوج قدیم 
نرگس  می شود. عکس:  علی شناخته  مرتضی  اسامی چشمه  نام  با  امروزه  که 

قدیانی، 1396.

محسـوس ]عینـی[ و نمادیـن ]معنایی[عناصـر طبیعـی و ارتبـاط 
آنهـا با افسـانه ها، اسـطوره ها و خدایان منتسـب  بـه عناصر طبیعی 
اسـت (Mann, 2010). در پهنـه جغرافیایـی ایـران اثرگـذاری 
آیین هـا دارای نمـود و الگـوی کالبـدی مشـترکی اسـت کـه 
در طـول تاریخ این تمدن اسـتمرار داشـته اسـت. سـه عنصر 
درخـت، آب و مـکان مقـدس نـوع خاصـی از مناظـر آیینی را 
شـکل داده انـد کـه در نقـاط مختلـف ایـران دیـده می شـود 
چشـمه  مقـدس،  درخـت   .)1397 جـوادی،  و  )منصـوری 
اماکنـی  و  و کوه هـای مقـدس  بناهـای چارطاقـی  مقـدس، 
به عنـوان مقبـرۀ پیـران و بـزرگان و امامزاده هـا، مسـاجد و 
همچنیـن بعضـی از کلیسـاها و برج های آرامگاهـی که در دل 
طبیعـت و در کنـار رودخانـه، چشـمه یا قناتی قرار داشـته اند 
نیـز نمونه هـای دیگـری از طبیعت گرایـی آیین هـا و فرهنـگ 
ایرانـی اسـت. همچنین در ایـران آیین هایی با نمـود فرهنگی 
در تصـور عامـه، اغلـب مربـوط بـه مراسـم  باسـتانی هسـتند 
کـه در راسـتای نکوداشـت عناصـر طبیعـی بـه کار می رونـد؛ 
نظیـر جشـن پیـر شـالیار، جشـن کومسـایی و جشـن توشـه 
کـه از جملـه مراسـم های آیینی باسـتانی روسـتای اورامانات 

تخت انـد )تصویـر4(. 
مصادیق •

شـیوه و چگونگـی بـروز و مکانیت یافتگـی آیین هـا، تنها وابسـته به 
مـکان قدسـی نبـوده و گاهـی بـار معنایـی زمانـی مشـخص نظیر 
ایـام عـزاداری، شـکل گیری منظـر آیینـی را در منظـر شـهرها و 
روسـتاها بـه دنبـال دارد. آیین ها به طـور کلی در فهـم عامه دارای 
دو نمـود مکانـی و زمانی ا نـد. بعـد مکانـی آیین ها مربوط  بـه مناظر 
آیینـی نظیـر زیارتگاه هـا، نیایشـگاه ها و... اسـت و بعـد زمانـی آنها 
مربـوط اسـت بـه برگـزاری مراسـم  آیینـی خـاص کـه بخشـی از 
فرهنـگ و آداب و رسـوم و مذهـب جوامع محسـوب می شـوند. در 
هـر دو مـورد تکرارپذیـری در مـکان و زمانـی مشـخص و ماهیـت 

آیین های  جمله  از  اورامانات  روستای  در  شالیار  پیر  آیینی  مراسم  تصویر4. 
طبیعت گرا در فرهنگ ایرانی و یک جاذبه گردشگری در استان کردستان، عکس: 

محمد بارکار، 1395.

نمادیـن و اجتماعـی آیین ها سـبب ارتبـاط و تعامل افـراد با اماکن 
مختلـف شـده و بخشـی از کالبـد، معنـا و هویت فضاهـای مختلف 
را در ذهـن افـراد بازتولیـد می کنـد. ایـن مسـئله می توانـد متوجه 
ابعـاد فرهنگـی یا مذهبـی یک جامعه باشـد که در بسـیاری موارد 

از یکدیگـر قایـل تفکیک نیسـتند. 
زمان آیینی •

برگـزاری مراسـم  آیینـی در زمان هـای مشـخصی از سـال، وجـه 
دیگـری از تأثیـر ذهنـی آیین هاسـت کـه بـه اماکـن مختلـف در 
زمـان قدسـی و مشـخصی بـار معنایـی می بخشـد. زمـان آیینی به 
تعبیـر امیـل دورکیـم »زمـان مشـترک میـان اعضای یـک گروه«  
(Durkheim, 1965, 23) و نتیجـه شـکل گیری رویدادهـا و وقایـع 
آیینـی  مناسـک  و  مراسـم  اسـت.  زمان هایـی خـاص   در  آیینـی 
گونـه ای از رفتارهـای انسـانی بـا خاسـتگاه اعتقـادی و اجتماعـی 
مشـترک اسـت کـه در جهـت حفـظ و ابـراز اعتقـادات و تقویـت 
انسـجام اجتماعـی صـورت می پذیـرد )خرم رویی، ماهـان و فرزین، 
دوره ای،  رویدادهـای  و  مناسـبت ها  قـدرت  و  معنـا   .)59 ،1398
قـادر بـه ایجـاد نوعـی خودآگاهـی جمعـی و تغییر فضاهـا و خلق 

.(Picard & Robinson, 2006) فضاهـای اجتماعـی اسـت
بـه  می تـوان  ایرانـی  فرهنـگ  در  آیینـی  زمان هـای  مصادیـق  از 
جشـن های باسـتانی چـون جشـن های نـوروز، مهـرگان، تیـرگان 
و... اشـاره کـرد کـه برخـی تـا بـه امـروز ادامـه داشـته و برخـی 
دیگـر به مـرور زمـان اهمیـت و رسـمیت خـود را از دسـت داده اند. 
آیین هـای سـوگواری ملـی نیـز بـا برگـزاری مراسـم گسـترده و 
عمومـی همـراه بـوده اسـت؛ ایـن مراسـم و آیین هـا، در گذشـته 
)و اکنـون( گاه سـالیان متمـادی بـرای بـزرگان ملـی و مذهبـی، 
بسـیار  مصادیـق  دارای  و  شـده  تکـرار  ملـی  آیین هـای  به مثابـۀ 
متعـدد و متفاوتـی در دوره هـای مختلف تاریخی اسـت. وقایعی که 
به دلیـل میـزان تأثیرپذیری شـان، در ابعـاد هنـری مختلفـی چون 
موسـیقی، ادبیـات، معمـاری و نمایـش تجلّـی یافته انـد )تصویر5(. 
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مکان آیینی •
وجـه مکانـی آیین هـا متوجـه معنابخشـی و تجربـۀ خـاص 
افـراد در نقطـه ای خاص اسـت کـه موجب تشـخص یافتن آن 
نسـبت  بـه فضاهـای پیرامونـی می شـود. شـکل گیری مرکـز 
محـات و مراکـز شـهری به عنـوان نقطـۀ ثقـل اجتماعـی در 
مجـاورت اماکـن آیینـی در بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای 
وجـه  بـر  مسـئله  ایـن  تأثیـر  اسـت.  بـوده  متـداول  ایـران 
گردشـگری اماکـن تـا حـدی اسـت کـه در پـاره ای مـوارد 
شـاهد شـکل گیری شـهرهای آیینـی و زیارتـی نظیـر قـم و 
مشـهد نیـز هسـتیم. در شـهرهایی نظیر مشـهد، قم، آسـتانه 
اشـرفیه و شـهرضا تأثیـر وجـه آیینـی بـر شـکل گیری هویت 

شـهر به گونه ایسـت کـه شـهر بـا آن شـناخته می شـود.
در منظـر برخـی از این شـهرها سـیطرۀ جنبه آیینـی از ابعاد 
ذهنـی هویت شـهر فراتـر رفته و بـا قرارگیری بقعـه در مرکز 
کالبـدی شـهر و آرایـش یافتـن سـایر فضاهـا در اطـراف آن 
بازتولیـد می شـود )ابرقویـی فرد، صابونچـی و فرزین، 1397(.

نتیجه گیری 
ضرورت معنادارسـاختن و تقدیس عناصـر حیاتی، درک و بازنمایی 
جهـان و پدیده هـای آن و دسـت یابی بـه ثبـات فرهنگـی و هویتی 

از جملـه زمینه هـای شـکل گیری آیین هـا و مناظـر آیینی ا نـد. بـا 
بـذل توجـه بـه اماکن آیینـی و ارتبـاط و پیونـد آنها با اسـطوره ها 
و ناخـودگاه جمعـی سـاکنان یـک سـرزمین می تـوان به شـناخت 
متفاوتـی از فرهنـگ، اعتقادات، آداب و رسـوم و باورها ی مردم آن 
دسـت یافـت. در مسـیر تداوم باورهـا و اعتقادات، آیین هـا به عنوان 
بازتـاب عملـی مفاهیم ذهنـی چون اسـطوره ها همگام بـا تحوالت 
تاریخـی و مذهبـی بـه حیـات خـود ادامـه داده  و بـا تکیـه بر وجه 

معنایی شـان، ارزش هـای فرهنگـی جوامـع را بازتولیـد کرده اند. 
انسان سـاخت سـه وجـه  انسـان و محیـط  سـه عامـل طبیعـت، 
اصلـی سـازندۀ مناظـر آیینـی هسـتند کـه هریـک شـاخصه های 
شـناخت  زده انـد.  رقـم  مناظـر  ایـن  بـرای  را  منحصربه فـردی 
مؤلفه هـای هویتـی و فرهنگـی، اسـتمرار باورهـا و معانـی، بهبـود 
نـگاه  نتایـج  از جملـه  تجربیـات گردشـگری  ماهیـت مشـارکتی 
محتـوای  بازخوانـی  آیین هاسـت.  مقولـۀ  بـه  منظـر  گردشـگری 
اجتماعـی، معنایـی و کالبـدی مناظـر آیینـی در قالـب اماکـن و 
جوامـع  فرهنـگ  شـناخت  بـرای  را  زمینـه  آیینـی،  رویدادهـای 
و مقاصـد گردشـگری فراهـم آورده و کیفیـت سـفر را از کسـب 
داده هـا و اطاعـات بـه درک زمینه هـای فکـری و معنایـی نهفتـه 
می دهـد افزایـش  فرهنگـی  پدیده هایـی  به عنـوان  آیین هـا   در  

)تصویر 6(. 

net.wikishia.fa//:http :تصویر5. مراسم عزاداری سیدالشهدا در بوشهر یکی از رویدادهای آیینی ساالنه در ایران. مأخذ
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تصویر6. مدل مفهومی نگاه گردشگری منظر به مناظر آیینی. مأخذ: نگارنده، 1399.
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