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چکیـده| مناظـر آیینـی یکـی از اصلی تریـن ارکان گردشـگری فرهنگـی در کشورهاسـت کـه سـاالنه 
مخاطبـان زیـادی را بـه خـود اختصـاص می دهنـد. معمـوالً فضاهـای آیینـی بـه واسـطۀ حضور شـخص 
تدفین شـده در آن، یـا نمـاد الوهیت بـودن و یـا اسـطوره و داسـتانی کـه در سـاخت بنـای آن اسـتفاده 
شـده و یـا حتـی قرارگیـری مضامین طبیعـی در کنار هم، همیشـه بـرای مخاطبان جـذاب و خاص بوده 
اسـت. از آنجاکـه فعـل گردشـگری بـه سـفرکردن و نقـل مـکان جهـت اکتشـاف مسـائل و پدیده های نو 
می پـردازد، بررسـی مناظـر آیینـی کـه مناظـری چند عملکـری هسـتند و عالوه بـر ارضاکـردن ذهنیات 
مـردم در حـوزه معنویـات و خاطره سـازی از محیـط، بـه عینیـات و مسـائل اجتماعـی و اقتصادی اشـاره 
دارنـد، ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت. لذا برای درک بهتـر این موضوع نمونـه موردی امامزاده محسـن واقع 
در شـهر همـدان جهـت بازخوانـی نقـش منظر آیینی در توسـعه گردشـگری انتخاب شـده اسـت. در این 
پژوهـش فـرض بـر ایـن اسـت که ایـن امامـزاده بـه علـت داشـتن ویژگی هایـی نظیـر »تکرارپذیـری در 
زمـان و مـکان مقـدس»، »نمـاد و اسـتعاره« و »کنش هـای اجتماعـی« منظـر آیینی محسـوب می شـود 
کـه بـا قرارگیـری در طبیعـت بکـر و همچنیـن مقدس بـودن بنـای آن )قبـل و بعـد از اسـالم( و حضـور 
فعالیت هـای اجتماعـی و اقتصـادی، مجموعـه ای چندعملکـردی محسـوب می شـود و پتانسـیل جـذب 
گردشـگر و توسـعۀ گردشـگری در آن بـه وفـور دیـده می شـود. روش پژوهـش در ایـن مقالـه توصیفی- 
تحلیلـی اسـت و بـر پایـۀ جمـع آوری اطالعات کتابخانـه ای از متـون و اسـناد قدیمی و همچنیـن بازدید 

میدانـی از سـایت امامـزاده گردآوری شـده اسـت. 
واژگان کلیـدی| منظـر آیینی، گردشـگری، گردشـگری فرهنگی، عینی-ذهنی، امام زاده محسـن شـهر 

همدان.

رشـد  اخیـر،  سـال های  طـی  گردشـگری  صنعـت  مقدمـه| 
چشـمگیری در اکثـر کشـورها داشـته که ایـن امر نشـانگر اهمیت 
ایـن پدیـده در زندگی بشـر اسـت و تأثیرات مسـتقیمی بـر روابط 
اجتماعـی و اقتصـادی کشـورها می گـذارد. گردشـگری بـه علـت 

دارابـودن ماهیتـی پویـا، وسـیع ترین پهنـۀ مکانـی و فضایـی را 
داراسـت و بـه مجموعـه مسـافرت هایی گفته می شـود کـه با هدف 
تفریـح و تفـرج و تجربـه صـورت می پذیـرد و امری موقتـی و گذرا 
محسـوب می شـود. در تمدن هـای کهـن، بشـر همـواره بـه نیـت 
زیـارت و احتـرام بـه نمادها، انسـان های شـریف و فضاهای مقدس 
بـه سـرزمین های دیگـری مسـافرت می کـرد و در ایـن بیـن بـا 

مقالۀ پژوهشی

DOI: 10.22034/toc.2020.252804.1025

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 2)4(، 13-20 / بهار 1400



بهار 141400 شمارۀ 4

بازخوانی نقش منظر آیینی در توسعه گردشگری...| ریحانه خرم روئی، امین ماهان

انسـان های دیگری مواجه می شـد. در سـایۀ این آشـنایی و تعامل 
و رابطـۀ دوسـویۀ داد و سـتدها، طرز فکرهـا و جهان بینی ها و حتی 
سـبک زندگی بشـر تغییر پیدا کرد و گردشـگری به عنوان حرکتی 
نویـن در جابجایـی و ایجـاد فرهنگ هـای جدیـد قلمـداد شـد. لذا 
شـاید بتـوان گفـت اولیـن نـوع و شـکل از صنعـت گردشـگری به 
آیین هـا برمی گـردد کـه ابـزاری جهـت انتقـال باورهـای انسـان 
در طـول زمـان بودنـد و نمـود کالبـدی آن هـا فعالیت های انسـان 
در جهـت حفظشـان بـه شـمار می آمـد. از ایـن رو مناظـری کـه 
از براینـد ایـن اتفـاق خلـق شـد، منظـر آیینـی نامیـده می شـود. 
مناظـر آیینـی مناظـری چندعملکـردی هسـتند کـه حوزه هـای 
اجتماعـی- اقتصـادی و از همـه مهم تـر حـوزۀ فرهنگـی را در خود 
جـای داده انـد و از طریـق صنعـت گردشـگری می تـوان کلیـۀ این 
عملکردهـا را در کنـار یکدیگـر درک کـرد. لـذا در ایـن پژوهـش 
ابتـدا بـا بررسـی منابـع مختلف بـه جمـع آوری اطالعـات در حوزۀ 
گردشـگری، گردشـگری فرهنگـی و گردشـگری مذهبـی پرداخته 
شـده و سـپس بـا درک ایـن پدیـده بـه بررسـی مناظـر آیینـی 
کـه یکـی از پرمخاطب تریـن فضاهـا جهـت گردشـگری هسـتند، 
پرداختـه شـده اسـت. هـدف در پژوهـش ایـن اسـت کـه بتـوان 
از طریـق بازخوانـی جلوه هـا و ویژگی هـای مناظـر آیینـی سـطح 
ادراک مخاطبـان از بخش هـای عینی-ذهنـی مناظـر آیینـی را باال 
بـرده تـا در گـروی آن بتـوان صنعـت گردشـگری را در ایـن حوزه 
بـه واسـطۀ شـناخت مـردم و تجربه کردن مناظـر آیینـی ارتقا داد. 
بـرای درک بهتـر این موضوع نمونه موردی امامزاده محسـن شـهر 
همـدان کـه بـه امامـزاده کـوه معـروف اسـت بـه علـت قرارگیری 
در دل طبیعـت و همراه داشـتن مقبـره مقـدس و رخ دادن اتفاقـات 

اجتماعـی و اقتصـادی فـراوان انتخاب شـده اسـت.

روش تحقیق
روش تحقیـق در ایـن مقاله از نوع توصیفـی- تحلیلی و جمع آوری 
اطالعات به شـیوه کتابخانه ای و میدانی اسـت. در حوزۀ گردشگری 
از سـایت های خارجـی و داخلـی بازدیـد بـه عمل آمـد و همچنین 
کتـب و مقـاالت فراوانـی دیده شـد کـه از میـان آن ها بـه مواردی 
کـه به حـوزۀ گردشـگری آیینی )مذهبـی( و گردشـگری فرهنگی 
مرتبـط بودنـد توجـه بیشـتری صورت گرفـت. برای تبییـن مفهوم 
منظـر آیینی با اسـتفاده از مطالعـات کتابخانه ای، مقـاالت و کتبی 
کـه در طـی 10 سـال گذشـته در این حوزه نوشـته شـده اند مورد 
مداقـه قـرار گرفـت. در انتهـا با بازدیـد میدانـی از سـایت امامزاده 
محسـن شـهر همـدان و با اسـتفاده از تصاویـر و فیلم هـای مربوط 
بـه آرشـیو کتابخانه میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 

اسـتان همـدان اطالعـات در این حوزه تکمیل شـد.

پیشینۀ تحقیق
بـا توجـه بـه عنوانـی که بـرای پژوهـش انتخاب شـده اسـت حوزه 

مطالعاتـی در بخـش منظـر گردشـگری بـه گردشـگری مذهبـی 
)دینـی( و منظـر آیینی تقسـیم شـده اسـت.

در  نوینـی  حـوزۀ  را  گردشـگری  منظـر   )52  ،1395( پرچکانـی 
ادبیـات مطالعـات شـهر عنـوان کـرده اسـت کـه از ادراک کالبـد 
شـهر فاصلـه گرفتـه و بـه برقـراری ارتبـاط عاطفـی بیـن شـهر و 
دیدارکننـده، تثبیـت ذهنی منظر شـهر و ایجاد رابطـه عینی، ورود 
پیـدا می کنـد. زندیـه و گودرزیـان )1393، 59( معتقدنـد توجه به 
ابعـاد مختلـف، زمانـی- مکانـی، تمدنـی- تاریخی و عینـی- ذهنی 
بـه صـورت همزمـان در شـهر، بسـتر مناسـبی اسـت کـه می تواند 
بسـیاری از نیازهـای گردشـگری شـهری را فراهـم کنـد. منصوری 
)1399، 5( گردشـگری را در جابـه جایـی در جغرافیـا می داند که 
مولـد نظامـی از معنـا و معرفـت اسـت. از سـوی دیگـر منصـوری 
)1393، 30( معتقـد اسـت بـرای دسـتیابی بـه هدف گردشـگری، 
و  ابراهیـم زاده  اسـت.  مـکان  مفهـوم  در  بازنگـری  مهـم،  شـرط 
کاظمی زاده و اسـکندری ثانی )1390، 116( در حوزۀ گردشـگری 
کهـن  تمدن هـای  از  موجـود  مـدارک  معتقدنـد  مذهبی-آیینـی 
بین النهریـن و مصـر و دیگـر آثـار حکایـت از سـفرهای مذهبـی 
انسـان ها دارنـد. موسـوی و سـلطانی و باقـری کشـکولی )1393، 
825( نیـز گردشـگران مذهبـی را گردشـگران فرهنگـی خطـاب 
کرده انـد کـه بـرای زیـارت اماکـن، انجـام اعمـال مذهبـی، دیـدن 
آثـار و یادمان هـای مذهبـی، آموزش هـای دینی و گذرانـدن اوقات 
فراغـت بـه مکان هـای مذهبـی جهـان سـفر می کننـد. غضنفری و 
جـوادی )1388، 70( گردشـگری آیینـی را حاصـل پیوند سـفر با 
فرهنـگ می داننـد. محدثـی )1389، 18( در حوزۀ شـناخت آیین 
و مناظـر آیینـی بیـان کرده اسـت که بین جلـوۀ بیرونـی و مبنای 
فکـری عکس العمـل ایرانیـان به مناسـبت ها، یک پیوسـتگی وجود 
دارد. ابرقویی فـرد، صابونچـی و فرزیـن )1397، 5( در حـوزۀ منظر 
آیینـی آورده انـد کـه فضاهای آیینی به واسـطۀ تجربۀ مشـارکت و 
هم حسـی فضایـی پدیـد می آیـد. همچنیـن خرم روئـی و همکاران 
در  مهـم  نقشـی  عنـوان  بـه  را  آیینـی  فضاهـای   )13  ،1399(
شـکل دهی بـه منظـر شـهرها دانسـته اند که ایـن امـر از قوی ترین 
تجربه هـای فضاهـای جمعـی و یکـی از علـل اصلـی شـکل گیری 

شـهرها قلمداد شـده اسـت.

مبانی نظری
آیین و منظر آیینی •

و  فرهنگـی  اجتماعـی،  رفتارهـای  از  آیین هـا طیـف گسـترده ای 
دینـی جوامـع مختلـف را تحـت پوشـش قـرار می دهنـد و ایـن 
جلوه هـا و مظاهـر را در ابعـاد سـنت بـه منصـه ظهور می رسـانند. 
آیین هـا سرشـار از نمـاد و نشـانه های رمزآمیز هسـتند. هر حرکت 
و عملـی بـه مثابـۀ جلـوه ای از مفاهیم و اندیشـه های زیرین اسـت 
کـه به قالب رمز نشسـته اسـت. موسـیقی، حـرکات مـوزون، آداب 
و رفتـار، اصـول و قواعـد، لبـاس و پوشـش و سـیماچه و آرایه هـا و 
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پیرایه هـا، تنقـالت و شـیرینی، اطعمـه و اشـربه گوناگـون به همراه 
ادعیـه و اذکار و اوراد خصلت هـای اجتناب ناپذیـر آیین ها به شـمار 
می رونـد. لـذا هنـر آیینـی سرشـار از معنـا و مفاهیـم اعتقـادی و 
ذهنـی اسـت و در ژرف سـاخت خـود روح ازلـی و ابـدی را مد نظر 
دارد و بـه نظـر می آیـد جذابیت هـای همیشـگی اش نیـز مدیـون 
»اصـل«  آییـن   .)79  ،1386 )صالح پـور،  اسـت  مواهبـی  چنیـن 
نانوشـته اسـت و ماندگار در ذهن مردم که از نسـلی به نسـل دیگر 
انتقـال یافتـه اسـت و ماننـد قانـون دارای چارچـوب و تبصره هایی 
کـه قابلیـت تجدید نظـر دارند، نیسـت. آیین عنصری ذهنی اسـت 
کـه با گذشـت زمان جنبـۀ خاطره انگیـزی و اعتقاد بـه آن کمرنگ 
نمی شـود، بلکـه نمود بیشـتری در زندگـی و اجتماع پیـدا می کند. 
ایـن ذهنیت در قالب اجرای مراسـم، آداب و رسـوم، نمادپردازی ها 
و ... بـه عینیـت تبدیل می شـود و جایـگاه خاص و ویـژه ای را برای 
انسـان ها تعریـف می کنـد )خرم روئـی، ماهـان و فرزیـن، 1398، 
57(. از سـوی دیگـر مکان های مقـدس که در بـاور و آیین ایرانیان 
از گذشـته تاکنون وجود داشـته اسـت، در ارتباط بـا نیایش ایزدان 
خورشـید و مـاه بـوده که در زمان زرتشـت نیـز تداوم داشـته اند. با 
ظهـور اسـالم و شـکل گیری فرهنـگ جدید ایـن باورها بـه گونه ای 
نـو دگردیسـی کـرده و بـا افکار و رسـوم ایرانـی- اسـالمی آمیخته 
شـده و تاکنـون برجـا و اسـتوار مانـده اسـت. برخـی از مکان هـای 
مذهبـی- آیینـی که روزگاری نیایشـگاه مهر و آناهیتـا بوده اند بعداً 
بـه آتشـکده و سـپس به مسـاجد، امامـزاده و مزار پیـران و بزرگان 
دیـن اسـالم تبدیل شـده اند. اغلـب این نیایشـگاه ها در جـوار کوه، 
چشـمه و درختـان کهنسـال برپا می شـده اسـت. دیـر زمانی پیش 
از سـاخت بناهـای آیینی و مقـدس یا چارتاقی ها، درخت، چشـمه، 
چـاه و غارهـای مقـدس وجـود داشـته کـه محـل زیارت و توسـل 
مـردم بوده انـد )جـوادی، 1397، 10(. آییـن زیرمجموعـۀ فرهنگ 
اسـت و منظـری کـه می سـازد، در عیـن آن کـه فرهنگـی اسـت، 
بـه واسـطۀ اهمیـت نمادهـای آیینـی در آن، منظـر آیینـی خوانده 
می شـود )منصـوری، 1392، 5(. منظـر آیینـی به عنـوان پدیده ای 
باورهـا،  دربردارنـدۀ  و  طبیعـت  دل  از  برخاسـته  ذهنـی  عینـی- 
اعتقـادات، سـنن، آداب و رسـوم و آیین هاسـت کـه متناسـب بـا 
موقعیـت مکانـی خـود نمود پیـدا می کنـد. گاه این نمـود در غالب 
بطـن  در  گاه  و  می شـود  جلوه گـر  نمادپـردازی  و  اسطوره سـازی 
زندگـی روزمـرۀ مـردم در قالـب اصول زیسـتی نمود پیـدا می کند. 
منظـر آیینـی بـه عنـوان یک پدیـدۀ منظرین بـا گذشـت زمان در 
دل تاریـخ و مـردم نفـوذ پیـدا کـرده اسـت و بـه عنوان یـک اصل 
از پیـش تعیین شـده در ذهـن مـردم باقـی مانـده اسـت. مراسـمی 
مانند مراسـم نوروز در ایران، جشـن شـکوفه های گیالس در ژاپن، 
جشـن آبپاشـی در تایلنـد، پنیرغلطـان در انگلسـتان و بسـیاری 
دیگـر، آیین هایـی هسـتند کـه در دل طبیعـت شـکل می گیـرد و 
ریشـه در احتـرام بـه عناصـر طبیعـی دارد. منظر آیینی بـه عنوان 
زیرمجموعـه ای از منظـر و فرهنـگ، توأمـان ویژگی هـای هـر دو را 

داراسـت )خرم روئـی، ماهـان و فرزیـن، 1398، 57(. بنابرایـن بـا 
توجـه به مـوارد ذکرشـده منظر آیینی در شـهرها حاصـل برخورد 
بردار آزادی عمل شـهروندان و بازتاب سـیر تفکرات و باورهایشـان 
و جایـگاه  کالبـدی مشـترک  الگـوی  از  کـه  تالقـی  ایـن  اسـت. 
مشـخصی در سـازمان فضایـی شـهر برخـوردار اسـت و به واسـطۀ 
برگـزاری رویدادهـای جمعـی و مراسـم آیینی در بسـتری طبیعی 
شـکل گرفتـه اسـت بـه بخـش جدانشـدنی از حافظـه تاریخـی و 
حیـات اجتماعـی شـهر تبدیل می شـود. از این رو به نظر می رسـد 
منظـر آیینـی بـه عنـوان بخش مهمـی از منظـر فرهنگـی و منظر 
شـهری عکس العمـل شـهروندان نسـبت بـه نیازهای معنوی شـان 

محسـوب می شـود.
گردشگری و شناخت چیستی گردشگری آیینی )مذهبی( •

از گذشـته های دور سـفرکردن مـورد توجـه جوامـع انسـانی بـوده 
اسـت. ایـن نیـاز متفـاوت اجتماعـی، تا بـه امـروز فعالیت خـود را 
ادامـه داده و در عصـر حاضـر بـا توجه بـه ارتقای فرهنگ سـفر در 
میـان مـردم بـا هـدف گذرانـدن صحیـح اوقـات فراغـت و جدایی 
از کار و رهایـی از زندگـی ماشـینی بـه مسـیر خـود ادامـه داده 
اماکـن  از  بازدیـد  بـا هـدف  اسـت. سـفرکردن در عصـر کنونـی 
تاریخـی، طبیعـی و زیارتـی مـورد توجـه بخـش قابـل توجهـی از 
خانواده هـای ایرانـی اسـت )غضنفـری و جـوادی، 1388، 70(. از 
سـویی گردشـگری حـوزۀ معرفتی جدید بشـر اسـت کـه همچنان 
در میـان تعابیـر مختلـف از آن سـرگردان اسـت. گاهـی بـه عنوان 
یـک فعالیـت و نـه علـم خوانده می شـود و بـه برنامه هایـی مبتنی 
بـر حرکـت در مـکان وابسـته می شـود و گاهـی بـه عنـوان علمـی 
میـان دانشـی تعریـف می شـود و بـا اقتصـاد، فرهنـگ، جامعـه و 
توریسـم1   .)6  ،1399 )منصـوری،  دارد  وثیـق  پیونـد  خدمـات 
یـا گردشـگری بـه مجموعـه فعالیت هـای افـرادی کـه بـه هنـگام 
مسـافرت بـه مـکان خـارج از محیـط زندگـی معمولی خـود انجام 
می دهنـد گفتـه می شـود کـه طـول مسـافرت نبایـد کمتـر از 26 
سـاعت و نـه بیشـتر از 12 مـاه متوالی بـوده و هـدف از آن تفریح، 
تجـارت و دیگـر اهـداف باشـد )نصیریـان، 1389، 56(. سـفرهای 
اولیـۀ گردشـگری فرهنگـی در آغـاز  زیارتـی را می تـوان شـکل 
پیدایـش گردشـگری دانسـت. در قـرون وسـطی در اروپـا و پس از 
آن در عصـر جدیـد، کلیسـا بزرگ تریـن و مهم تریـن بخـش فعـال 
فرهنگـی در جامعـه بـه شـمار می رفـت کـه بـه عنـوان بنگاه های 
ارائـه دهنـدۀ سـفر اقـدام بـه سـازماندهی سـفر می کـرد و بـه این 
ترتیـب میلیون هـا نفـر بـه سـوی مراکـز زیارتـی راهـی می شـدند 
 Saint-کلیسـای Camino کـه نـام برخی از آن هـا امروزه هماننـد

Jacques de Compstelle بـه صـورت افسـانه در یادهـا باقی مانده 
اسـت )عبـاس زادگان، 1390، 78(. امـروزه گردشـگری مذهبـی 
بـا وجـود تنـوع در عرصه هـای مختلـف، بـه سـبب ویژگی هـای 
کارکـردی اش توانسـته بـه عنـوان یکی از اسـاس های گردشـگری 
و  سـفر  جهانـی  سـازمان  آمـار  براسـاس  شـود.  مطـرح  جهانـی 
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از کل گردشـگری  جهانگـردی2 گردشـگری مذهبـی 26 درصـد 
جهـان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در این گونه گردشـگری 
انگیـزه اصلـی سـفر، زیـارت اماکـن مقـدس و زیارتگاه هاسـت کـه 
ویژگی هـای اقامتگاه هـا و تنـوع امکانـات می توانـد در طـول مدت 
اقامـت تأثیرگـذار باشـند )ابراهیـم زاده، کاظمـی زاده و اسـکندری 
نـوع  دو  مذهبـی،  گردشـگران  میـان  در   .)117  ،1390 ثانـی، 
مخاطـب در مواجهـه بـا مـکان مذهبی وجـود دارد: یـک مخاطبی 
کـه انگیـزۀ او از سـفر بـه انجـام امـور مذهبـی صـرف معطـوف 
می شـود و مـدت اقامتـش، وابسـته بـه اوقـات فراغت او نیسـت؛ و 
دوم مخاطبـی اسـت کـه عـالوه بر انجام امـور زیارتی و شـرکت در 
مراسـم مذهبـی از سـایر مکان هـای گردشـگری - اعـم از مذهبی 
و غیـر زیارتـی - دیـدن می کنـد و هـدف وی از سـفر چندمنظوره 
بـا اولویـت زیـارت اسـت. لـذا با توجـه به نـوع مواجهـۀ مخاطب با 
مـکان مذهبـی می تـوان نتیجـه گرفت میـان زیارت و گردشـگری 
مذهبـی تفاوتی در ماهیتشـان وجـود دارد. در گردشـگری مذهبی 
مضمـون سـفر )نسـبت به سـفر بـه قصد زیـارت( خنثی تر اسـت و 
معمـوالً انـواع سـفرهای داوطلبانـه و موقتی را شـامل می شـود که 
در آن هـا انگیزه هـای مذهبـی خالـص بـا دیگـر انگیزه هـای مربوط 
بـه انـواع دیگر گردشـگری در هـم می آمیختـه می شـود. از این رو 
به نظـر می رسـد گردشـگری مذهبـی گونه ای از گردشـگری اسـت 
کـه شـرکت کنندگان در آن دارای انگیزه هـای دینـی و مذهبـی 
)منحصـراً و یـا بـه صـورت ترکیـب بـا دیگـر انگیزه هـا( هسـتند و 
از مکان هـای مقـدس بازدیـد می کننـد. گردشـگر مذهبـی نیـز از 
ابتـدای تـرک مبـدأ، تجربـه اش را آغـاز می کنـد و در تمـام مسـیر 
وقایـع مختلـف را می بینـد و تـا انتهـای سـفر بـا تجربیـات جدیـد 

روبـه رو می شـود.

بحث
تاریخچۀ امام زاده محسن )امام زاده کوه( شهر همدان •

جملـه  از  مالحظـه،  قابـل  تاریخـی  قدمـت  بـا  همـدان  اسـتان 
مناطقـی اسـت کـه دارای جاذبه هـای تاریخـی مهـم اسـت. یکـی 
از مناطـق تاریخـی همـدان امـام زاده محسـن اسـت کـه فاصلۀ آن 
تـا شـهر همـدان حـدود 15 کیلومتر اسـت و در راسـتای رسـیدن 
بـه امامـزاده از شـهر مریانـج و روسـتاهای سـوالن، توئیـن، موئین 
و وفرجیـن بایـد گـذر کـرد )تصویـر 1(. ایـن بقعـه و زیارتـگاه بـه 
علـت قرارگیـری بـر فراز تپـه ای در دامنه شـمالی کوهسـتان الوند 
بـه امـام زاده کـوه نیـز شـهرت یافتـه اسـت. درۀ امـام زاده کـوه در 
طـول تاریخ چندهزارسـاله همیشـه آباد و پرجنب و جـوش بوده و 
نام هـای متعـددی داشـته اسـت. قدیمی تریـن نامی کـه از این دره 
در متون کهن به جای مانده اسـت دره ماشـانرود یا ماوشـان رود3  
اسـت کـه یکـی از باصفاتریـن مکان هـای تفریحـی در قرم ششـم 

بوده اسـت )جهانپـور، 80،1376(.
زیارتـگاه شـامل یـک ایـوان بـزرگ، شاه نشـین، دو گنبـد آجـری 

تصویر 1. محل قرار گیری امامزاده محسن نسبت به شهر.
www.Googleearth.com :مأخذ

و حـرم اسـت. مقبـره شـامل دو بنـای آجـری نسـبتاً کوتـاه بـا 
گنبدهـای مرتفـع شلجمی شـکل هسـتند کـه ظاهـراً از آثـار دوره 
در جنـگ  )گروسـین، 23،1383(.  ایلخانـی محسـوب می شـوند 
ایرانیـان و اعـراب از بـزرگان عـرب نیـز- چنانکه گفته انـد- افرادی 
نظیـر ابودجانـه انصـاری )از صحابـه رسـول اکـرم )ص((، ابوصالـح 
تماتـی، ابوسـمیل و ابوکامـل کشـته شـدند، کـه مدفـن آنـان در 
بقعـۀ امـام زاده کـوه اسـت )همـان، 26(. از شـواهد برمـی آیـد که 
درۀ ماوشـان از همـان دوران باسـتان مـورد نظـر سـالطین و امـرا 
بـوده و بقعـه بـر روی بنـای خیلـی قدیمی تـری، احتمـاالً متعلـق 
به دوره ساسـانی سـاخته شـده اسـت، که می توانسـته آتشـکده ای 
باشـد، زیـرا در جایی سـاخته شـده اسـت که اشـعۀ آفتـاب هنگام 
طلـوع بـه آنجـا می تابـد و ایـن در سـاخت بناهـای مذهبـی ایران 
باسـتان از اهـم شـرایط بـوده اسـت. ثانیاً بافـت بنـا و دو گنبد که 
صحـن هرکـدام باالتـر از دیگری اسـت، دارای سـه صفه اسـت که 
می توانـد نمـاد اندیشـۀ نیـک، گفتـار نیک و کـردار نیک باشـد. از 
سـوی دیگـر وجـود نامجـای »هشـتادر4« کـه بـه کوه هـای غـرب 
روسـتای برفیـن )یـا روسـتای امـام زاده کـوه( و بقعـۀ امـام زاده 
اطـالق می شـود، می توانـد مؤیـد ایـن نظریـه باشـد )خـرم روئـی، 

.)49  ،1396
تأثیر منظر آیینی امام زاده محسن بر گردشگری منطقه •

از جملـه مهم تریـن دالیلـی کـه گردشـگران بـه درۀ امـام زاده کوه 
بـه عنـوان یـک مـکان توریسـتی می نگرنـد بعـد آیینـی- زیارتـی 
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آن اسـت. از دیربـاز اکثـر فضاهـای زیارتـی عملکردهایـی نظیـر 
طبیعت گـردی، آیینـی- زیارتـی، اجتماعـی و اقتصـادی و تفرجـی 
گفـت  می تـوان  قطـع  طـور  بـه  بنابرایـن  می شـدند.  شـامل  را 
زیارتگاه هـا و اماکـن مقـدس از جملـه فضاهـای شـهری هسـتند 
کـه چندیـن عملکـرد را در خود حـل کرده اند. منطقـۀ جغرافیایی 
امام زاده محسـن بـه لحاظ دارابودن آب و هـوای مطبوع و دره های 
مصفـا، عـالوه بر جذابیـت زیارتی از جنبـه سـیاحتی و تفرجگاهی 
نیـز برخـوردار اسـت و حضـور امـام زاده بـه عنـوان کانـون اصلـی 
توجـه مـورد اهمیـت و بازدید مخاطبـان قرار گرفته اسـت )تصاویر 
2 تـا 4(. بـه علـت تقـدس بـاالی امـام زاده و اعتقـادات قلبـی کـه 
مراجعه کننـدگان بـه آن دارنـد، امـام زاده بـه عنـوان مأمنـی برای 
مسـافران اسـت. در سـایۀ حضـور ایـن کانـون آیینـی و به واسـطۀ 
شـخص مقدسـی که در آنجا دفن شـده اسـت مخاطبان بیشماری 
بـا وجـود مسـافت زیـاد، بـه آنجا سـفر کـرده و روح و جسـم خود 
ارتـی و  کنکـر  کـه  مفاهیمـی  بـا  مطابـق  می دهنـد.  تزکیـه   را 

(Kanekar & Arati, 1992)، داگالس(Douglas, 1968) ، رودنبولر 
)1387( و گیویـان )1395( بیـان نموده انـد آییـن دارای ویژگـی 
در  و  اسـت  مشـّخص  مکانـی  و  زمـان  در  رویـداد  تکرارپذیـری 
 (Turner, 1966) ترنـر ،(Bocock, 1974) مفاهیمـی کـه بکـوک
و الیـاده )1375( بیـان کردنـد آییـن الگـوی رفتـاری، کنـش و 
نمایشـی اجتماعـی، همراه با ماهّیتی نمادین و اسـتعاری اسـت. از 
سـویی در مقالـه علی الحسـابی و پای کـن )1392( بـه کلیه موارد 
نـام بـرده شـده اشـاره نمـوده و در مقالـه خرم روئـی و همـکاران 
)1398( نیـز ذکـر شـده اسـت کـه مناظـر آیینـی به صـورت کلی 
از سـه ویژگـی کالن تکرارپذیـری در زمـان و مکان مشـّخص، نماد 
و اسـتعاره، کنـش و فعالیـت اجتماعـی برخوردار هسـتند که جلوۀ 
عینـی ایـن ویژگی هـا در کالبد بناهـای مقـدس و جلوه های ذهنی 
آن هـا در غالـب نمادهـا و اسـطوره ها و سـنت و آداب و رسـوم 
جلـوه گـر می شـود. لـذا بـر ایـن اسـاس در حـوزه شـناخت منظر 
آیینـی امـام زاده محسـن در بخـش تکرارپذیـری در زمـان و مکان 
می تـوان بـه وقایـع و رخدادهـای تاریخـی، جشـن ها و آیین هـا و 
احیـای خاطـرات و همچنیـن مـکان مقـدس و محل دفن شـخص 
متبرکـه اشـاره نمـود. در حـوزۀ نمـاد و اسـتعاره اسـتقرار بنـا بـر 
بلنـدای تپـه و قرارگیـری سـه درخـت تـوت قدیمـی در مقابـل 
ورودی بنـا و همچنیـن چشـمه های متعـددی کـه از کنـار و زیـر 
امـام زاده عبـور می کننـد جلوه های نمادینـی از منظـر آیینی را در 
امـام زاده محسـن بـرای مخاطبان تداعـی می کنند. در حـوزه آداب 
و رسـوم نیـز برگزاری مراسـم آیینی و اعتقاد و احتـرام به درختان 
تـوت5 و همچنیـن برگـزاری مراسـم مذهبـی نظیـر قربانی کـردن 
گوسـفند یـا گاو، انداختـن سـفره نـذری و دعـوت از زوار حـرم در 
موقـع گرفتـن حاجت، روشـن نمودن شـمع در حـرم مطهر جهت 
شـفای بیمـاران، ریختـن وجـه نقـد در ضریـح مطهر امـام زاده بعد 
از قبولـی نـذر و گرفتـن حاجـت، تقسـیم چـای و میـوه در کنـار 

مرداد 1370،  با طبیعت،  آن  تلفیق  و  امامزاده محسن  آیینی  منظر   .2 تصویر 
مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی شهر همدان.

تصویر 3. منظر آیینی امامزاده محسن و تلفیق آن با طبیعت ، سال 1375 بعد 
از مرمت گنبدها، مأخذ: آرشیو میراث فرهنگی شهر همدان.

تصویر 4. منظر آیینی امامزاده محسن و تلفیق آن با طبیعت،  مرداد 1395 و در 
حال مرمت مجدد و بازسازی بنا، عکس: ریحانه خرم رویی، 1396.

حـرم مطهـر از جملـه سـننی اسـت کـه در ایـن فضـای آیینی هر 
سـاله در زمـان و مکان مشـخص اجرا می شـود )تصویـر 5(. همین 
اتفاقـات و رخدادهـای اجتماعـی- آیینـی- فرهنگـی هسـتند کـه 
منجـر بـه جـذب گردشـگر داخلـی و خارجـی بـه ایـن فضا شـده 
اسـت. همانطـور کـه در ابتـدای بحـث اشـاره شـد عالوه بـر مکان 
مقـدس امـام زاده وجـود طبیعت بکـر، کوه هـا و دره هـای پیرامون 
آن، چشمه سـارها و رودهـای فـراوان و همچنیـن باغاتـی کـه در 
و  تفریحـی  بخـش سـیاحتی-  دارنـد،  وجـود  امـام زاده  پیرامـون 
اقتصـادی منطقـه را تأمیـن می کننـد. معمـوالً گردشـگرانی که به 
ایـن منطقـه سـفر می کننـد بـازۀ زمانـی سفرشـان بین یـک تا دو 
روز اسـت. آن هـا کنـار زیارت به تفریـح در طبیعـت و چادرزنی در 
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ریحانه  عکس:  همدان،  شهر  محسن  امامزاده  در  مذهبی  5.گردشگران  تصویر 
خرم روئی، 1396. 

آن و همچنیـن خریـد از محصـوالت باغـات می پردازنـد و دیدن و 
حضـور بـه عمـل رسـاندن در فضـای امامـزاده را »هـم فـال و هم 
تماشـا« تلقـی می کننـد )تصویـر 6(. لـذا براسـاس مطالـب عنوان 
شـده جلوه هـای منظـر آیینـی امـام زاده محسـن کـه بـر جـذب 

گردشـگر تأثیـر گذارنـد در تصویـر 7 آورده شـده اسـت.

نتیجه گیری
از آنجایی که فرهنگ امری پویا و مسـتدام اسـت، نمایان گر جامعۀ 
مدنـی و روح حیـات اجتماعـی اسـت. هرچـه تعامـل انسـان ها در 
آن گسـترده تر باشـد، فرصـت آفرینـش و ژرفـای فرهنگ و رسـوخ 
کـردن آن در زندگـی مردم بیشـتر خواهد شـد. تعامل و مشـارکت 
انسـان ها بـا یکدیگـر منجر بـه مانایی و اسـتواری یـک فرهنگ در 
برخـورد بـا فرهنگ هـای دیگر می شـود و بدین ترتیب گردشـگری، 
فرهنـگ انسـان ها را در دو بعـد مادی و معنوی توسـعه می بخشـد 
و موجـب شـکوفایی آن هـا می شـود. از آنجایـی کـه گردشـگری 
آیینـی یکـی از بخش هـای جدایی ناپذیـر از گردشـگری فرهنـگ 
محسـوب می شـود بـرای رسـیدن بـه معرفـت در آن نخسـت باید 
مواجهـه و بودن در میدان برای گردشـگر ایجاد شـود. گردشـگران 
بـه عنـوان نماینـدگان فرهنگ هـای مختلـف در تمـاس و مواجهه 

تصویر 6. مقبره امام زاده محسن شهر همدان و اعتقادات شهروندان در حوزه 
منظر آیینی )بخش نمادین و استعاری منظر آیینی( به همراه فعالیت ها و کنش های 
www.hamshahriphoto.ir :اجتماعی )بخش کنشی- اجتماعی منظر آیینی(، مأخذ

در فضـا می تواننـد بـه انتقـال تجربـه، معاشـرت و تعامـل دسـت 
زننـد و از آنجایـی کـه مناظـر آیینـی تلفیقـی از مـکان مقـدس، 
اجتماعـی  کنش هـای  بسـتر  و  اسـتعاره ها  و  نمادهـا  بـا  همـراه 
و  تعامـالت  بـرای  مناسـبی  بسـتر  می تواننـد  اقتصـادی هسـتند 
مشـارکت گردشـگران باشـند. لذا سـفر و گردش در مناظـر آیینی 
صرفـاً بـه دیـدن معطـوف نمی شـود و آنچـه اهمیـت دارد تجربـۀ 
فضـا در کنـار عناصـر مقـدس درمـکان آیینـی و تلفیـق آن بـا 
طبیعـت اسـت. بنابرایـن در مناظر آیینـی بخش هـای عینیت یافته 
می تواننـد در قالـب »مـکان« آیینی، »شـخص« مقدس، »شـیء« 
آیینـی و »متـن« مقدس بـروز پیدا کننـد و بازدیـد و تجربۀ دیدار 
ایـن عینیت هـا منجـر بـه سـاخت ذهنیـت و ادراک و شـناخت از 
محیـط و منظـر آیینـی شـود. در واقـع بیـن بسـتر منظـر آیینـی 
بـه عنـوان میزبـان و گردشـگر بـه عنـوان مهمـان رابطـه و تعاملی 
دوسـویه پدیـد می آیـد که نتیجـۀ آن تغییـر و تحـول در الگوهای 
فرهنگـی و نظام های ارزشـی و شـناختی، کیفیت و سـطح زندگی، 

طـرز نگرش هـا و آداب و سـنن جامعـه خواهـد بـود.
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تصویر 7. ویژگی ها و جلوه های منظر آیینی امامزاده محسن شهر همدان و تأثیر آن بر جذب گردشگر. مأخذ: نگارندگان.

پی نوشت ها
1. در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای کلمه توریسم دو واژه فارسی گنجانده 
شده است. 1. جهانگردی به معنای فعالیت های یاد شده که در خارج از مرزهای 
رسمی کشور توسط توریست انجام می شود و 2. گردشگری به معنای فعالیت های 

یاد شده در داخل کشور خود صورت پذیرد )نصیریان، 1389، 56(.
UNWTO  .2

3. »ماوشان« به معنی جایگاهی باشد به زیبایی ماه و جایگاه خرم، زنده، جاوید، 
»ماوشا« به معنی جای برازنده، جایگاه شاه )= یوردشاه( است. زیرا که »ماو« به 
معنی، مکان است و شا به معانی بزرگ تر، شاه، برازنده تر، آمده است )رضایی 

همدانی، 258،1379(.

4. گروسین در کتاب »کتاب جغرافیای تاریخی و .... زیستگاه های دره ای الوند« 
اشاره کرده است که می توان احتمال داد »هشتادر« همان »هشت آذر« به معنی 
هشت آتشکده است. »قباد ساسانی چون به فارس رسید، به سوی یزد آمد، در 
والیت میبد به ده فرسنگی شهر آتش خانه ای بنا کرد و فرمود تا هفت آتش از 
آتشگاه های بزرگ آن عصر بدانجا آورند و آنجا را قریه ای آبادان ساخت که به 

هفد آذر موسوم شد.« )گروسین، 27،1383(
5. مردمان همدان قطع کردن درخت توت را بد شگون می دانستند )خرم رویی، 

.)79 ،1396
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