
فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق سال هفتم | شماره 24 | تابستان 1398

تاریخ دریافت :   97/07/24          تاریخ اصالح :   97/12/18            تاریخ پذیرش :   98/02/07        تاریخ انتشار :   98/04/01

ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
 Role of Pilgrimage and Touring Excursion in Iranian Culture, Based on the

 Case Study of Shah Nematollah Vali’s Shrine
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

DOI: 10.22034/JACO.2019.89249

121

نقش سنت زیارت-تفرج در فرهنگ ایرانی
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چکیده
در  نیز  آنها  فرهنگی  منظر  و  داشته اند  خود  اطراف  طبیعت  با  عمیقی  پیوند  همواره  ایران  مردم 
ایران  مذهبی  اماکن  بررسی  با  که  به  گونه ای  است؛  بوده  آن  از  متأثر  و  طبیعی  منظر  با  ارتباط 
کارکرد  از  مناظر  قبیل  این  می بریم.  پی  مقدس  مکان  کنار  در  طبیعی  عناصر  ثابت  هم نشینی  به 
برای  بالقوه  زمینه ای  ایجاد  سبب  محیط،  و  انسان  میان  تعامل  و  رفته اند  فراتر  خود  صرف  مذهبی 
انتخاب مقصد  در  اصل هدفمندی  است.  آیینی شده  ابعاد  لوای  در  تفرجی  و  اجتماعی  عملکردهای 
و  این سنت  با  را  مقدس خود  بناهای  فضاسازی  تا  داشته  این  بر  را  آنها  ایران،  مردم  برای  تفرجی 
نقش چندعملکردی تطبیق بدهند، به  گونه ای که می توان این خوانش را از ساختار و سلسله مراتب 
ورودی و حیاط های بقعۀ شاه نعمت اهلل ولی داشت و برای هریک از این صحن ها متناسب با عناصر 
قرارداد  با  و هماهنگ  ارتباط  در  تعیین کرد که  را  متفاوتی  و شأن  رفتاری  نمود  شکل دهندۀ خود، 

از سنت زیارت-تفرج است. رفتاری ناشی 
با توجه به اهمیت مناظر فرهنگی در هویت یک ملت، حفظ و نگهداری کارکرد تفرج در کنار مزارها 
و بناهای مذهبی نه  تنها به بقا و انتقال یک ارزش تاریخی کمک می کند، بلکه مانع از کمرنگ شدن 
و اضمحالل قراردادهایی رفتاری می شود که ریشه در تاریخ و هویت آنها دارد. این نوشتار با انتخاب 
بقعۀ شاه نعمت اهلل ولی به  عنوان نمونۀ موردی عالوه بر بررسی سنت زیارت-تفرج در میان ایرانیان، 
عملکردی  نقش  و  بقعه  این  ویژگی های  سپس  و  می پردازد  نیز  فرهنگی  مناظر  در  آن  تأثیر  به 
بخش های مختلف آن در سنت زیارت تفرج را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه مشاهدات میدانی 
نشان می دهد چگونه به علت تغییر ارزش های اجتماعی و قوانین جدید در برخورد با اماکن مذهبی، 
تداوم این سنت با مشکل مواجه شده و تغییر برخورد با این قرارگاه رفتاری موجب تبدیل این سنت 

دیرینه به یک ضد ارزش شده است. 
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مقدمه
حاصل  و  دارد  طبیعت گرا  ماهیتی  ایران  در  آیینی  منظر 
است.  مقدس  مکان  و  درخت  آب،  عنصر  سه  هم نشینی 
در  هم نشینی  این  از  حاصل  مفهومی  و  معنایی  الیه های 
تشکیل  برای  مناسبی  فضایی  کیفیت  مناظری،  چنین 
ایجاد  افراد  مشارکت  و  اجتماعی  رفتاری،  قرارگاه های 
دیرباز  از  زیارتگاه ها  کنار  در  تفرج  می کند؛ همان گونه که 
مکان های  از  بسیاری  در  و  داشته  وجود  ایرانیان  بین  در 
مردمی  و  تفرجی  فضاهای  شکل گیری  شاهد  مقدس 
فرهنگ  در  سه گانه  این  از  حاصل  معنایی  بار  هستیم. 
یک  مقدس دانستن  از  ناشی  مشترک  باور  کنار  در  ایرانی 
مکان نزد گروهی از مردم سبب ایجاد مقصد زیارتی شده 
به  با توجه  قرارگرفتن عناصر آب و درخت  و در کنار هم  
روحیۀ طبیعت گرایی ایرانیان در قالب سنت زیارت-تفرج، 

است. بخشیده  آیینی  مناظر  به  اجتماعی  ماهیتی 
محبوب  زیارتی  مقاصد  از  یکی  ولی  نعمت اهلل  شاه  بقعۀ 
بین مردم کرمان است. این بقعه با وجود حیاط ورودی و 
برای  به ظرفی  تبدیل  عناصر سه گانه  بر  مبتنی  فضاسازی 
زیارت -تفرج شده  بر سنت  اجتماعی مبتنی  تعامالت  بروز 
است. این حیاط با حوض بزرگ مستطیل شکل و طاق هایی 
تفرج  به  قصد  وقت  گذران  برای  زمینه ای  خود  دورتادور 
فراهم می کند،در عین حال، به دلیل وجود حیاط دیگری 
فضای  و  مذهبی  شأن  قرارگرفته،  بقعه  و  آن  مابین  که 
با  حاضر  حال  در  اما  نمی کند.  مخدوش  را  بقعه  عرفانی 
نمودهایی  ورودی   حیاط  و  بقعه  این  از  میدانی  مشاهدات 
از منع و برخورد با افرادی که به اتراق کردن در این محل 
مسئله  این  بیانگر  موضوع  این  و  می شود  دیده  بپردازند 
است که چگونه با گذر زمان و تغییر ارزش های اجتماعی، 
به  است.  ازدست  داده  را  خود  جایگاه  تاریخی  سنت  این 
عبارت دیگر، تغییر نگاه به مکان های مذهبی موجب شده 
هریک  برای  و  شود  تصور  زیارت  از  جدا  کاماًل  تفرج  تا 
بسترهای بروز متفاوت و مجزایی در ذهن متصور شود که 
به شمار  مکان مذهبی جایز  کنار  در  تفریح  و  اتراق  دیگر 
تاریخی  سنت  این  حیات  که  است  حالی  در  این  نیاید. 
در  به سزایی  نقش  آن،  از  ناشی  فرهنگی  منظر  حفظ  و 
جلوگیری از تغییر هویت و ریشه های تاریخی ایرانی دارد 
باید با شناخت این مسئله و لزوم تداوم آن به پایداری  و 

کرد. زیارت-تفرج کمک  پسندیدۀ  سنت 

تحقیق روش شناسی 
بررسی  به  کتابخانه ای  از مطالعات  بهره گیری  با  مقاله  این 

از  استفاده  با  و  پرداخته  ایرانی  اصیل  سنت های  از  یکی 
اطالعات  جمع آوری  با  و  توصیفی-تحلیلی  تحقیق  روش 
موضوع  این  بررسی  به  سنت  فرهنگی  منظر  زمینۀ  در 
است.  پرداخته  ولی  نعمت اهلل  شاه  بقعۀ  موردی  نمونۀ  در 
و  برخورد  در  تغییرات  میدانی،  مشاهدات  کمک  با  سپس 
تحلیل  و  شناسایی  مسئله،  یک  به  عنوان  سنت  این  نمود 

شده است.

– تفرج در فرهنگ ایرانی سنت زیارت 
نگاهی  امروز  به  تا  دور  گذشته های  از  ایرانیان  ادیان 
پیش  که  مهر،  آیین  داشتند.  طبیعت  به  دوست دارانه 
به  ایرانیــان  نگاه  داشــت،  رواج  ایران  در  زرتشــت  از 
در  را  آنان  ذهنیت  و  می کنند  بامعنا  توأم  را  طبیعت 
ارتباط با طبیعت شکل خاصی می دهند. در دورۀ اســالم 
آیات  مظهر  طبیعــت  می یابد.  ادامــه  نگاه  این  نیــز 
آن  در  ســیاحت   و  طبیعت  در  ســیر  اســت.  خداوند 
که  آنجا  از  می شود.  توصیه  دینی  آموزه های  و  قرآن  در 
می شوند،  شــناخته  بشــر  الهام  منبع  مهم ترین  ادیان، 
می توان پدیدآمدن آیین های مرتبط با طبیعت را در آغاز 
داد  نســبت  جوامع  جهان بینی  با  مرتبط  سنت های  به 

)منصوری، 1388: 4(.
است؛  فرهنگ  با  سفر  پیوند  حاصل  آیینی  گردشگری 
موفق  آیین ها  تجربۀ  با  انسان  آن  به  واسطۀ  که  سفری 
مکان  روح  در  که  می شود  باورهایی  و  اعتقادات  کشف  به 
جاری است و ریشه در فرهنگ کهن جامعه دارد. آیین ها 
مکان  عبارتی  به  هستند،  مکان  و  زمین  به  وابسته  اکثراً 
ادامه  خود  حیات  به  زنده  موجود  یک  قالب  در  آیین  و 
گردشگری  از  خاصی  نوع  آیینی  گردشگری  می دهند. 
فرهنگی است که آدمی را با اعتقادات و باورهای برخاسته 
غضنفری،  و  )جوادی  می کند  آشنا  خاص  جامعۀ  یک  از 

.)70:1388
شکل  اصلی  هدف  دو  با  ایرانی  آیین  در  تفرج  و  گردش 
تقویت  دیگری  و  طبیعت  لمس  و  ادراک  یکی   : می گیرد 
رفتار  این  بروز  برای  مکانی  انتخاب  اجتماعی.  پیوندهای 
سنت های  و  رفتاری  قراردادهای  نتیجۀ  در  همواره  نیز 
به  رو  چشمه،  و  درخت  کنار  در  و  بوده  استفاده کننده 
است.  می گرفته  شکل  مقدسی  مکان  یا  خاص  منظره ای 
طبیعی  عناصر  کنار  در  مقدس  اماکن  شکل گیری  اصل 
تداوم  و  تقویت  موجب  به خودی خود  نیز  درخت  و  آب 
برای  مقصدی  به  عنوان  اماکن  این  و  شده  سنت  این 
انتخاب  آیینی  مناسک  به جای آوردن  کنار  در  گردشگری 
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بستر  و  آیینی مکان  به  طورکلی در گردشگری  می شده اند. 
این ظرفی است  باالیی برخوردار هستند، یعنی  از اهمیت 
که این رفتار در آن شکل گرفته و بروز پیدا می کند و به 
این  از  که  و سننی  آداب  و  می بخشد  اصالت  و  هویت  آن 

تداوم می یابد. با آن  نیز همراه  برخاسته  بستر 
سفر به مزار امامزادگان و شخصیت های مذهبی و مقدس 
در  سنت  یک  شکل  به  ایران  مردم  برای  دور  گذشتۀ  از 
جریان بوده است و برگزاری آن اگرچه به هدف زیارت و 
می شده  همراه  نیز  گردش  و  تفرج  با  بوده  مذهبی  اعمال 
را  مزارهای مقدس  آیینی  تاریخی، منظر  این سنت  است. 
در  به  طورکلی  می کند.  تبدیل  پویا  و  فرهنگی  منظری  به 
یکدیگر جدا  از  نمی توان  را  تفرج  و  زیارت  ایرانی  فرهنگ 
از  برخاسته  رفتاری  الگوی  یک  به  رفتار  این  زیرا  کرد، 
را در  به  گونه ای که ردپای آن  تبدیل  شده است  فرهنگ 
مردمی  و  فولکلور  اشعار  چون  فرهنگی  مختلف  نمودهای 

یافت. می توان  نیز 

آیینی منظر  در  زیارت-تفرج  ویژگی های سنت 
تعریف  در  انسانی  جغرافیای  متخصص  ساور«1  »کارل 
منظر  یک  فرهنگی،  »منظر  می گوید:  فرهنگی  منظر 
پیدا  شکل  انسانی  گروهی  وسیلۀ  به   که  است  طبیعی 
نقش  و طبیعت  دارد  را  عامل  نقش  فرهنگ  و  است  کرده 
)مخلص،  است«  آن  ماحصل  فرهنگی  منظر  و  را  واسطه 
فرزین و جوادی، 1392(. آیین زیرمجموعۀ فرهنگ است 
به  است،  فرهنگی  آنکه  عین  در  می سازد،  که  منظری  و 
 واسطۀ اهمیت نمادهای آیینی در آن، منظر آیینی خوانده 
فرهنگ ها  به  طورکلی   .)5  :1392 )منصوری،  می شود 
تأثیر  پیرامونی  محیط  با  انسان  تعامل  نوع  در  باورها  و 
می توان  ایرانی  طبیعت گرای  فرهنگ  در  دارند.  مستقیمی 
نمودهای توجه مردم به طبیعت را در قالب مناظر آیینی 
مناظر  در  محیط  و  انسان  میان  تعامل  این  کرد؛  مشاهده 
فعالیت های  شکل گیری  برای  زمینه ای  ایجاد  سبب  آیینی 
رفتاری  الگوهای  و  سنت ها  بررسی  با  و  شده  اجتماعی 
تاریخ  و  مردمان  هویت  به  می توان  فضاها،  این  به  مربوط 
آنها پی برد و به همین جهت شناخت و حفظ این مناظر 
بعدی  نسل های  به  فرهنگی  ارزش های  انتقال  جهت  در 

دارای اهمیت واالیی است.
یا  و  باشد،  چندروزه  یا  یک روزه  اگر  سفر،  و  گردش 
تفریحی  ایرانیان صرفاً جنبۀ  سفرهای طوالنی»در فرهنگ 
نداشته بلکه با باورها و عقاید آنها در ارتباط بوده است«. 
از گذشته دور که عقاید طبیعت گرا مردم را به دامن کوه، 

دعوت  کوه ها  بلندای  بر  یا  رودخانه  و  چشمه  پای  دشت، 
با نیایش آب، درخت و سپاس  می کرد، تفریح و سرگرمی 
 :1397 )جوادی،  بود  توأم  آتش  بزرگداشت  در  شادی  و 

.)14
بخشی  آیینی  مناظر  کنار  در  تفرج  بهتر سنت  برای درک 
از سفرنامۀ »اورسل«2 که حرم شاه عبدالعظیم را توصیف 
و  فضاها  قبیل  این  برای  خوبی  وصف  می تواند  می کند، 

باشد: آنها  روحیۀ اجتماعی و سرزندگی در 
و  جالب  صحنه های  تنوع  لحاظ  از  زیارتگاه  »اطراف 
با  دسته دسته  زن ها  است:  دیدنی  واقعاً  تماشایی  مناظر 
نشسته اند،  فرش ها  روی  درختان  سایۀ  زیر  خود  کودکان 
صحبت  بلندبلند  می کشند،  قلیان  می آشامند،  می خورند، 
برای خود  نیز  مردها  یا  می خندند؛  با سروصدا  و  می کنند 
چای  صرف  مشغول  و  شده  جمع  دورهم  گوشه هایی،  در 
برای  ایرانی  مرد  زیرا  زن ،  از  جدا  البته  هستند،  قلیان  و 
آنکه در انظار بد جلوه نکند هرگز درمألعام با زن ها دیده 

نمی شود« )اورسل،1382: 299-298(.
درگذشته افراد در سفرهای زیارتی تا یک ماه را در مشهد 
مقدس و گاه شش ماه را در کربالی معال و در جوار حرم 
از  می شدند.  ساکن  )ع(  علی  حضرت  و  )ع(  حسین  امام 
باشد که  ایران شاید کمتر کسی  امروز در  میان سال  نسل 
حضرت  )ع(،  رضا  امام  زیارت  سفر  از  شیرین  خاطراتی 
یا  و  باشد  نداشته  عبدالعظیم  حضرت  و  )س(  معصومه 
امامزاده ها،  مزار  چون  مصفایی  اماکن  در  تفرج  و  گردش 
پیران و بزرگان دین را در جوار چشمه، رودخانه، سبزه زار 
و درخت و به قول قدیمی ها هواخوری، تجربه نکرده باشد 

)جوادی،1397: 15(.
باورهای طبیعت گرا  براساس  بناهای مقدس دیگری که  از 
می توان  شکل  گرفته اند  باستان  ایرانیان  اعتقادات  و 
روستای  در  جبرئیل  شیخ  مقبره  نیشابور،  قدمگاه  به 
امامزاده  صالح،  امامزاده  دامغان،  چشمه علی  کلخوران، 
شهریار،  در  سکینه  بی بی  امامزاده  شمیران،  در  قاسم 
امامزاده سید سلطان علی رودبند  امامزاده عبداهلل شوشتر، 
شناخته  برخی  که  دیگری  بی شمار  نمونه های  و  دزفول 
 شده و بسیاری ناشناخته و گمنام در سراسر ایران پراکنده 

هستند، اشاره کرد )جوادی،1386: 14(.
مسیحیان  بین  و  اروپایی  جوامع  در  زیارت  و  گردش 
سنت گرا نیز مرسوم است. زیارتگاه »فاطیما« در لیسبون، 
صومعۀ »سنت اودیل« در فرانسه و غار و تندیس حضرت 
نمونه هاست.  این  از  فرانسه  لورد  دهکدۀ  در  )س(  مریم 
و  بوده  مرسوم  گردش  و  زیارت  این  در  که  آیین هایی 
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گردشگری  رسوم  با  شباهت هایی  یافته،  تداوم  تاکنون 
.)17 ایرانیان دارد )جوادی، 1397:  مذهبی-آیینی 

نعمت اهلل ولی شناخت مزار شاه 
صاحب نام  عرفای  از  یکی  که  ولی  نعمت اهلل  شاه  آرامگاه 
از  شاهکاری  می رود.  شمار  به  خود  دوران  محبوب  و 
آن  اولیۀ  بنای  که  است  ایرانی  باغ سازی  و  معماری  هنر 
نیز  بعد  دوره های  در  اما  شده  ساخته  صفویه  دوران  در 
بنابراین  است؛  شده  الحاق  آن  به  مختلفی  بخش های 
که  شده  تبدیل  ایرانی  معماری  از  نمایشگاهی  به  بنا  این 
در  را  ایرانی  معماری  و  زیبایی های دوره های مختلف هنر 

خود جای داده است.  
و  کرمان  شهر  کیلومتری   35 در  ولی  نعمت اهلل  شاه  بقعۀ 
در شهر ماهان واقع  شده است و همیشه مورد توجه مردم 
مذهبی  شخصیت  این  زیارت  بر  عالوه  آنها  برای  و  بوده 
با  و  است  قدیمی  از سنت های  یکی  تفریح  و  تفرج  عارف، 
زیادی  مردم  عرفانی  فضاسازی  و  بلندقامت  سرو  درختان 

را به خود جذب کرده است.
محور  یک  روی  بر  که  است  حیاط  سه  شامل  مزار  این 
و  حوض  حیاط ها،  این  از  هریک  احداث  شده اند.  مرکزی 
سرخ  گل   بوته های  و  کاج  و  سرو  درختان  با  باغچه هایی 
دارند که این عوامل باعث شده تا مزار شاه نعمت اهلل ولی 
بنا  این  آید.  شمار  به  ایران  بقعه های  باصفاترین  از  یکی 
یکی از نقاط گردشگری و دیدنی با ارزش کرمان محسوب 
می شود. بارگاه شاه نعمت اهلل از ورودی شمالی شامل صحن 
چله خانه،  عباسی،  شاه  رواق  وکیل الملکی،  صحن  اتابکی، 

تصویر1. سلسه مراتب ورودی و نحوۀ عملکرد حیاط ها در رسیدن به بنا، مجموعه باغ مزار شاه نعمت اهلل ولی، ماهان. مأخذ : نعیما، 1385.

عمارت  و  محمدشاهی  سردر  و  حسینیه  میرداماد،  صحن 
بیگلربیگی است. قدیمی ترین قسمت آستانه گنبدی است 
که بر مزار شاه قرار دارد )نعیما،180:1385(؛ )تصویر 1(.

نمود سنت زیارت-تفرج در مزار شاه نعمت اهلل ولی
مردم ایران به علت توجه و احترامی که برای شخصیت های 
مذهبی قائل هستند همواره به زیارت آنها در ایام مختلف 
مکان  قرارگیری  علت  به  زیارت  عمل  و  می پردازند  سال 
با  همواره  مقدس  طبیعی  عناصر  سایر  کنار  در  مذهبی 
گذر  با  امر  این  و  است  همراه  نیز  وقت  گذران  و  تفریح 
مکان های  کنار  در  تفرج  سنت  به وجودآمدن  سبب  زمان 
شده  است  سبب  سنت  این  تداوم  است.  شده  آیینی 
ماهیت  از  بهره مندی  دلیل  به  باغ مزارها  این  آیینی  منظر 
فضای  از  فراتر  عملکردی  ذاتی،   اجتماعی  و  طبیعت گرایی 
از  نیز  ولی  نعمت اهلل  شاه  بقعۀ  که  بیابد  یادمانی  و  زیارتی 

نیست. مستثنی  امر  این 
بقعه  با  آنها  رابطۀ  و  صحن  ساختار  و  جایگاه  بررسی  با 
می توان برای هریک با توجه به عناصر و چیدمان متفاوت 
سردر  از  عبور  با  شد.  قائل  متفاوتی  شأن  و  عملکرد  آنها، 
این آرامگاه به صحن بزرگی می رسیم که حوض مستطیلی 
احاطه  رواق  با  آن  دورتادور  و  شده  واقع   آن  مرکز  در 
رواق هایی  همچنین  و  حیاط  این  باز  عرصۀ  است.   شده 
برای حضور  مکانی  تعبیه  شده  دورتادور  دیوارهای  در  که 
این  است.  مذهبی  مکان  این  کنار  در  آنها  اتراق  و  مردم 
از  مردم  استفادۀ  و  نشستن  امکان  که  درعین حال  حیاط 
به  می کند،  فراهم  را  بانشاط  و  سبز  فضای  و  مزار  صحن 
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کمک حیاطی که در قسمت جلوی مزار و گنبد خانه قرار 
حرمت  و  کرده  حفظ  بقعه  با  را  خود  حریم  است  گرفته 
بنابراین عالوه  که  می آورد.  به  جای  را  معنوی  فضای  این 
برای  عملکردی  فضا،  تلطیف  و  زیبایی شناسانه  نقش  بر 
دارد.  می کنند  اتراق  آنجا  در  که  مردمی  به  خدمت رسانی 
از این حیاط و عبور از دروازه ای با سقف گنبدی  با گذار 
که جهت تفکیک فضای این دو حیاط واقع  شده است به 
نعمت اهلل  شاه  مزار  رو به روی  حیاط  می رسیم.  دوم  حیاط 
ولی با حوضی که طرح صلیبی دارد، روایتی از یک فضای 
معنوی را به مخاطب خود ارائه می دهد. این حیاط نسبت 
را  آن  حجم  بیشتر  و  شده  کوچک تر  ورودی  حیاط  به 

)تصویر2(.  اشغال کرده اند  باغچه ها  و  حوض 
انعکاس  و  بنا  برابر  در  آن  قرارگیری  حوض،  این  وسعت 
بنا  به  تقدس بخشی  جهت  عملکردی  آب  در  بنا  نقش 
معنوی  فضایی  ایجاد  جهت  سلسله مراتبی  نقش  و  دارد 
به  خوبی  را  عارف  این  مزار  به  ورود  برای  قلبی  حضور  و 
در  قرارگرفته  نمادین  عناصر  همچنین  می کنند.  ایفا 
قسمت هایی از حیاط، سرعت حرکت در آن مسیر را کم و 
درنگ هایی ایجاد می کنند. عملکرد حیاط ورودی به علت 
و  ایرانی ها  موردپسند  فضاسازی  جوهرۀ  از  برخورداری 
بروز سنت  برای  بستری  مذهبی  مکان  کنار  در  قرارگیری 

زیارت-تفرج بوده است. آنچه سبب می شود در کنار ادای 
عنوان  به  آنها  ثانویۀ  کارکرد  مذهبی  مکان های  در  زیارت 
تفرج  شیوۀ  در  هدفمندی  اصل  دهد،  رخ  تفرجی  مقصد 
ایرانیان است، به گونه ای که مردم در اصل به قصد زیارت 
و  تفریح  به  آن  با  همراه  اما  می روند  مذهبی  مکان  به 
تفرج نیز می پردازند. در واقع در منظر این باغ مزار الگوی 
امر  این  در  و  می شده  دیده  مردم  سوی  از  ثابتی  رفتاری 
مختلف  مردم  پیونددهندۀ  و  اشتراک  عنصر  همان  آیین 
برای  مناسبی  بستر  حیاط  عرصۀ  سبب  همین  به  است. 

است. بوده  نیز  اجتماعی  تعامالت  شکل گیری 
حیاط  دورتادور  طاق نماهای  در  حاضر  حال  در  متأسفانه 
نوشته  شده:  با رنگ قرمز  قرارگرفته و روی  بزرگی  پارچۀ 
»از پهن کردن فرش در این مکان جداً خودداری فرمایید« 
به  مراجعان  که  مدعاست  این  بر  شاهدی  این  )تصویر3(. 
اما  دارند  عالقه  فضا  این  در  تفرج-زیارت  سنت  تداوم 
مذهبی  مکان های  با  برخورد  قوانین  و  معیارها  تغییر  با 
می توان  را  پارچه  این  است؛  این سنت دچار مشکل شده 
مدیریت  که  دانست  فرهنگ  یک  از ضدارزش شدن  نشانی 

و قوانین امروز قصد جلوگیری از آن را دارند.
تغییر  وجود  با  که  است  آن  نشانگر  نمونه  این  تحلیل 
همچنان  مردم  مذهبی،  مکان های  تعریف  برای  قراردادها 
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تصویر3. محل نشستن مردم دورتادور حیاط و پارچه اخطاردهنده برای جلوگیری از اتراق مردم در راستای سیاست های جدید، مقبره شاه نعمت اهلل ولی ماهان، عکس : سیده حسنا 
حسینی نسب،1396.

قراردادهای  به  مقید  خاطره ای  و  معنایی  ذهنی،  لحاظ  از 
سبب  معاصر  شهری  الگوهای  چون  اما  هستند  پیشین 
تفکیک گردش و اعمال مذهبی  شده است مردم مجبور به 
می توان  واقع  در  شده اند.  جدید  قوانین  پذیرفتن  و  تغییر 
تغییرات  این  به  حکم  ما  امروزۀ  زیستی  نظام  که  گفت 
در  را  خود  هویت  حیاط  این  حاضر  حال  در  است.  داده 
با  و  است  داده  دست   از  هدف  به  رسیدن  سلسه  مراتب 
محسوب  اجتماعی  فضای  یک  همچنان  مزار  این  اینکه 
ایجاد  و  بنا  به  ورودی  از  رسیدن  فعالیت های  اما  می شود 
در  است.  حذف  شده  بقعه  و  شهر  میان  تفرجی  مفصلی 
کنده  فضا  از  عملکردی  و  ادراکی  الیۀ  این  امروزه  واقع 
 شده و در نتیجه در کاربری این حیاط اختالل ایجاد شده 

این فضا است. است و عنصر تفرج، حلقۀ گمشدۀ 
می توان  بقعه  این  آیینی  منظر  با  رفتار  تغییر  مشاهدۀ  با 
به  کلی  زیارت  فرهنگ  مدرن،  جوامع  در  که  برد  پی 
تک بعدی  زیارتی  فضاهای  از  ما  تعریف  و  دگرگون  شده 
در  به  جز  فعلی  وضعیت  در  که  به  گونه ای  است  شده 
مواردی خاص، قصد افراد از رفتن به مکان زیارتی یا یک 
شده  تعریف  مذهبی  اعمال  آوردن  جای  به   تنها  مسجد 
گذشته  همچون  اجتماعی  دیگر  رخدادهای  وقوع  و  است 
رعایت  به  منظور  مواردی  در  و  نمی رسد  نظر  به  مرسوم 
حرمت مکان مقدس از شکل گیری بسیاری از فعالیت های 

مردمی و تفرجی ممانعت می شود. این در حالی است که 
اماکن و سنت ها و نمادهایی که در آنها جاری است،  این 
میراث باارزش این مرزوبوم به شمار می روند. خوانش آنها 
تقویت  و  داشته  مردم  و  فرهنگ  شناخت  در  مهمی  نقش 
است.  ایرانی  غنی  فرهنگ  تقویت  موجب  آن  توسعۀ  و 
آنها  تبدیل  و  این مکان ها  در  مردم  فعال  و حضور  پویایی 
تداوم یافتن  به  نسبت  غرورآمیز  دید  با  تفرجی  مقاصد  به 

.)4 باارزش برداشت می شود )تصویر  این فرهنگ 

نتیجه گیری
مقدس(  مکان  و  درخت  )آب،  سه گانه  عناصر  وجود 
اماکن  در  و  است  ایران  مردم  کهن  باورهای  از  برخاسته 
ولی  نعمت اهلل  شاه  مقبرۀ  مانند  آیینی  مزارهای  و  زیارتی 
بار  مقدس  مکان  به  عناصر  این  وجود  هستیم،  آن  شاهد 
فضایی  کیفیت  و  بخشیده  باالتری  عملکردی  و  معنایی 
مناظر  اجتماعی  زندگی  و  طبیعت گرایی  از  حاصل 
مراکز  به  عنوان  مقدس  مکان های  تا  شده  سبب  آیینی 
و هریک عملکردهای  اجتماعی مطرح شوند  و  عام المنفعه 
جانبی دیگری نیز نظیر مدیریت تفرج در راستای پیشبرد 
واحد  کل  یک  عنوان  به   و  باشند  داشته  اجتماعی  اهداف 
ساماندهی  خود  اطراف  و  درون  را  مختلفی  کارکردهای 
از دیرباز تفرج امری هدفمند بوده و سنت زیارت-  کنند. 
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تفرج نیز بر پایۀ همین اصل شکل گرفته است و این ابعاد 
هویتی  فرهنگی،  زمینه های  شناخت  مختلف  ارزش های  و 
و تاریخی یک ملت را به نمایش می گذارد و بستر تعامالت 
را در مکانی مذهبی که  اجتماعی و مشارکت های مردمی 
تبدیل به یک قرارگاه رفتاری سازنده و پویا و با ریشه در 

فراهم می کند. سنت های مردمان خود شده، 
نظیر  ولی  نعمت اهلل   شاه  بقعۀ  در  امروزه  که  مسئله ای 
بسیاری دیگر از مناظر آیینی با آن مواجه هستیم، تفکیک 
که  است  آن  مذهبی دانستن  تنها  و  آیینی  منظر  محتوایی 
همچنین  و  اجتماعی  قراردادهای  فرمایشی شدن  بیانگر 
فقط جهت رسیدگی به بنا بوده و نشانه های بعد تفرجی و 
اجتماعی در لوای ابعاد آیینی و زیارتی در بناهای زیارتی 
و  اهمیت  زیارت-تفرج  سنت  نتیجه  در  و  شده  کم رنگ 

نقش گذشتۀ خود را از دست  داده است.
و  طبیعت گردی  کنار  در  عرفانی  و  معنوی  ابعاد  به  توجه 
که  است  حاضر  عصر  مدرن  انسان  نیازهای  از  یکی  تفرج 
باعث می شود انسان ها از زندگی ماشینی و پرمشغلۀ خود 
دعوت  روحانی  فضای  یک  آرامش  به  را  آنها  و  شوند  جدا 
را  هدف  چند  خود  در  که  مقصدی  دوره  این  در   می کند. 
گیرد،  قرار  موردتوجه  بیش ازپیش  باید  می کند  برآورده 
تفریح  و  تفرج  نباید  آیینی  و  مذهبی  مکان های  مدیریت 
در  زیارت  و  احترام  ادای  با  متضاد  و  مداخله گر  عاملی  را 

و  باورها  از  نمودی  را  آن  باید  بلکه  بداند،  مقدس  مکان 
نیازهای  از فرهنگی بداند که ریشه در  اعتقادات برخاسته 
ایجاد  بر  دارد که عالوه  آنان  و هویت  این سرزمین  مردم 
مشارکت های  و  اجتماعی  ابعاد  توسعۀ  به  تعلق خاطر، 
مردمی می انجامد و به جامعه نشاط و سرزندگی می بخشد.
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