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مقدمه
ــگرى و تفريح، در واقع، پاسخى است به نيازهاى درونى گردش
ــاط خاطر و تخليه روحى و ــان كه زمينه ارتقاى فكرى و انبس انس
ــم ــان به پرورش جس روانى او را فراهم مى كند. همان گونه كه انس
ــت تا بتواند از اين ــالم نيز نيازمند اس ــت، به تفريح س نيازمند اس

طريق، به آرامش روحى و فكرى برسد.
ــاني بوده و بر ــته هاي دور مورد توجه جوامع انس ــفر از گذش س
حسب نيازهاي متفاوت اجتماعي، تا به امروز به پويايي خود ادامه
ــا توجه به ارتقاء فرهنِگ ــت. تا آنجا كه در عصر حاضر ـ ب داده اس
ــفر و گردش در ميان مردم با هدف گذران صحيح اوقات فراغت س
ــينى در عصر كنونى و جدايى از اوقات كار و رهايى از زندگى ماش
ــهرت يافته است ـ سفر و گردش با كه به عنوان عصر فراغت نيز ش
هدف بازديد از اماكن تاريخى، طبيعى و زيارتى مورد توجه بخش
ــگرى در فرهنگ ــت. گردش قابل توجهى از خانواده هاى ايرانى اس
ــيار بر ــه اي تاريخى دارد. "در قرآن كريم بس ــات ايران ريش و ادبي
ــير وسفر و گردش در زمين تأكيد شده به گونه اى كه پيدا كردن س
ــانى ميسر نيست ــافرت به آس دل بيدار و تقويت روحى، بدون مس
ــى آورد؛ چنان كه از قديم ــفر، زمينه بلوغ فكرى را به وجود م و س
ــرا هر گاه آب جارى ــياحت بپردازيد؛ زي گفته اند : به گردش و س
ــود، مطبوع و دل نشين مى شود و هرگاه در يك جا متوقف شود، ش

ــگرى در گذشته  ــود و به آلودگى مى گرايد*". گردش متعفن مى ش
ايران، غالباً معطوف به بازديد از امكان متبركه و زيارتى مى شد اما
ــفر طيف وسيعى از گردشگرى امروزه با توجه به هدف و انگيزه س

گردشگرى آيينى
پيوند حاصــل 
فرهنگ با  سفر 
سفرى اســت. 
به واســطه كه 
آن انســان موفق به كشــف آيين ها، اعتقادات و
باورهايى مى شود كه در روح مكان جارى است
و ريشه در فرهنگ كهن اين مرز و بوم دارد. اين
آيين ها اكثراً وابسته به زمين و مكان هستند، به
عبارتى مكان و آيين در قالب يك موجود زنده به
حيات خود ادامه داده و مى دهند. يكى جسم است
و ديگرى روح. گردشگرى آيينى نوع خاصى از
گردشگرى فرهنگى است كه آدمى را با اعتقادات
و باورهاى برخاسته از يك جامعه خاص آشنا
مى كند. چيســتى گردشــگرى آيينى به همراه
بررسى مجموعه «چشمه على» دامغان به عنوان
يك نمونه موردى حائز اهميت، هدف از نگارش
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ــكل  ــگرى تاريخى، طبيعى، زيارتى، آيينى و ... ش همچون گردش
گرفته است. تعداد سايت هايى كه ضمن ويژگى هاى مكانى، مراسم، 
ــمندى آن مكان افزوده و سبب  ــنتى بر ارزش باورها و آيين هاى س
حضور گردشگران شده،  بسيار است. مراسم «قالى شويان» از نمونه 

اين آيين ها است.
با توجه به تعداد قابل توجه سايت هاى ارزشمند آيينى و تاريخى 
در ايران،ـ آيين هايى كه ريشه در فرهنگ كهن جامعه ايرانى دارد 
ــئت مى گيردـ  ــان نش ــتر از باورهاى مذهبى و اعتقادى ايش و بيش
ــگرى آيينى و راهكارهاى حفاظت از آن ضرورى و  ــى گردش بررس
ــتار در صدد است كه به معقوله گردشگرى  مهم مى شود. اين نوش
آيينى ضمن بررسى هويت آيينى «چشمه على دامغان» بپردازد. 

گردشگرى آيينى 
ــت كه از فرهنگ  ــود بيرونى باورها و اعتقاداتى اس ــا، نم آيين ه
ــئت مى گيرد. بيهوده نيست كه يكي از بهترين راه هاي  جامعه نش
ــوم، باورها و  ــع را در توجه به آداب و رس ــناخت فرهنگ جوام ش
ــادات آن جامعه مى دانند. باورهايى كه در طول زمان در قالب  اعتق
آيين ها و مراسمى خاص معنا پيدا مى كنند و تا آنجا پيش مى روند 
كه بخشى از زندگى مردمان جامعه را شكل مى دهد. اين آيين ها به 
حكم جارى بودن در زمان، ضمن برخوردارى از ارزش هاى تاريخى، 
هرساله حجم وسيعى از گردشگران را به خود اختصاص مى دهند. 

اين نوع خاص از گردشگرى، «گردشگرى آيينى» نام دارد.
ــت كه  ــگرى آيينى وجود دارد، باورهايى اس  آنچه كه در گردش
ــوم  ــاهده آداب و رس ــت. مش تا امروز به حيات خود ادامه داده اس
ــف حقيقت آيين ها و درك چرايى و مفهوم نهفته در  به همراه كش
ــخ به  ــم- يعنى همان اعتقادات و باورهاى جامعه- پاس پس مراس
پرسشى است كه ذهن گردشگر آيينى را به خود جلب مى كند. در 
ــى گردشگرى  آيينى كمتر مشاهده مى شود كه در آن، مكان  بررس
ــم فاقد اهميت باشد، به طورى كه با حذف مكان يا  برگزارى مراس
ظرف، آيين يا مظروف، هويت و اصالت خود را از دست ندهد- در 
اين حالت مراسم آيينى وابسته به مكان نبوده و مى توان آن را در 
ــگرى آيينى،  ــيعى از گردش هر جايى برگزار كرد. اما در طيف وس
آداب و سنن وابسته به بسترى هستند كه اين آيين ها در آن جارى 
ــوند. به عبارتى ديگر، باورها در حكم روح مكان بوده و به آن  مى ش
ــند. مكان ها به واسطه آيين ها مهم و آيين ها الزمه  حيات مى بخش
ــوند. چه بسيارند چشمه ها،كوهها و درختانى  حيات مكان ها مى ش
ــمه ها، كوه ها و درختان  كه اگر به ظاهر آنها بنگريم تفاوتى با چش
ــاى مطلوب ترى را برگزيد  ــته و بعضاً مى توان گزينه ه ــر نداش ديگ
ــاخص  ــراد جامعه به آنها داده اند ش ــى كه اف ــطه تقدس اما به واس
ــته و در  ــوند. نفس حضور همان باورها تا به امروز تداوم داش مى ش
ــمه و يا كوه، خواهد بود.   ــته به حضور درخت، چش آينده نيز وابس

بستر آيينى-  تاريخى چشمه على دامغان
چشمه علي در دره اي از شمالي ترين كوه هاي دامغان واقع شده 

آنچــه كــه در گردشــگرى آيينــى وجــود دارد 
باورهايــى اســت كــه تا امــروز به حيــات خود 
ادامــه داده اســت. مشــاهده آداب و رســوم 
به همراه كشــف حقيقت آيين ها  و درك چرايى 
و مفهــوم نهفتــه در پس مراســم- يعنى همان 
اعتقادات و باورهاى جامعه-، پاسخ به پرسشى 
است كه ذهن گردشــگر آيينى را به خود جلب 
مى كنــد. باورهــا در حكم روح مكان بــوده و به 
آن حيات مى بخشند. مكان ها به واسطه آيين ها 
مهــم و آيين ها الزمه حيات مكان ها مى شــوند.

و قدمت آن به پيش از اسالم 
مي رسد. مجموعه چشمه علي 
در دوره هاي مختلف تاريخي 
به خصوص نزد شاهان صفوي 
ــه بوده  ــورد توج ــار م و قاج
ــار مصنوع  ــتر آث ــت. بيش اس
ــون  همچ ــه،  مجموع در 
ــل  داخ ــك  كوش ــتخر،  اس
ــاه و  ــارت فتحعلى ش آن، عم
ــه مربوط به  ــاى قراول خان بن
ــت. در شمال  دوره قاجار اس
ــت در محل  ــمه و درس چش
تالقى آن با تپه- كوه آب ده 

ــبزى  ــى وجود دارد. پارچه هاى س ــمال، دو درخت چنار قديم ش
ــورده حكايت از  ــره  خ ــرگ درخت گ ــاخه و ب ــه و ش ــه به ريش ك
ــتن دارد. مردم در  ــل و دخيل بس ــنت توس ــاى ديرين و س باوره
ــمه را  ــرده و ماهى هاى چش ــود را تطهير ك ــمه، خ آب پاك چش
ــذرى براى ماهى ها نيز  ــدس مى دانند. هنگام قربانى و پخش ن مق
ــا را نبايد خورد. ــد اين ماهى ه ــت مى ريزند و معتقدن كمى گوش

ــم پاى ُدلُدل  ــار ُس ــمه از فش  اهالى دامغان باور دارند كه اين چش

نفـس حضـور باورها وابسـته به حضور درخت، چشـمه و كـوه بـوده و خواهد بود
مأخذ : نگارنده



ــوران كرده  ــب حضرت على (ع) ف اس
ــاورز، 1370). در حالى  ــت (كش اس
ــت تاريخى حضرت  ــق واقعي كه طب
ــفر نكرده اند. پيش  هرگز به ايران س
ــر كوه و  ــزدان را ب ــام اي ــالم ن از اس
ــتند  ــمه و زيارتگاه ها مى گذاش چش
چنان كه بسيارى از اين نام ها امروزه 
ــوم باقى  ــاى اين مرز و ب در جاى ج
ــا ظهور دين  ــيارى نيز ب مانده و بس
ــت.  ــد تغيير يافته اس ــن جدي و آيي
ــت خصوصيات  ــلم اس ــا آنچه مس ام
ــت كه بين اين  ــتركى اس بارز و مش
شخصيت ها وجود داشته و براى مردم 
ــوده و از اين رو به  ــم و با ارزش ب مه
آنان متوسل مى شده اند. گراميداشت 
ــن  ــاى كه ــت در آيين ه آب و درخ
ــالمى همواره وجود داشته است؛ زيرا با حيات و  ايران و در باور اس
ــبزى و بركت و فراوانى همراه بوده است. از گذشته هاى دور  سرس
تاكنون چشمه هاى مقدسى كه در پاى درختان مقدس قرار دارند 

بديهــى اســت در صورت عــدم حفاظت 
فيزيكى مكان، باورها و اعتقادات نيز در 
مــدت زمان اندكى از بيــن خواهد رفت 
و آنچه باقــى خواهد ماند، گردشــگران 
اندكى هســتند كه صرفا جهــت گذران 
اوقات فراغت و فــارغ از هرگونه پيوند 
فرهنگى با مكان به آنجا مراجعه مى كنند. 
هرگونه مداخله و ســاماندهى در مكان 
بايــد پــس از تحليــل و بررســى دقيق 
گذشته آن و با توجه به عقايد و باورهاى 
موجود و در راستاى حفظ و منزلت بخشى 
به آيين ها باشــد؛ آن گونه كه شايسته 
يــك ســايت آيينــى و تاريخــى اســت.

ــمه هاى مذكر و مؤنث و با نام هاى ايزدان و بعدها با  به عنوان چش
ــام ائمه و معصومين به خصوص حضرت على (ع)، حضرت زهرا (س)،  ن
ــمه هاى مهر و اناهيتا كه  ــت. چش ــده اس حضرت رضا (ع) خوانده ش
ــجاعت و مردانگى و عهد و پيمان، آب هاى پاك و خير و  ايزدان ش
بركت و فراوانى بوده اند، در وجود معصومين و بزرگان تجلى يافته 
و باورها و رسومى مقدس و مبارك از نسلى به نسلى ديگر به ارث 

رسيده است.  
ــه نمى توان تاريخ قطعى  ــمه و رودخان در مورد قدمت اين چش
ارائه داد ولى وجود سد دوره ساسانى در نزديكى چشمه على كه تا 
چندى پيش از احداث سد جديد شهيد شاهچراغى كماكان مقسم 
آب چشمه على بود، خبر از جارى بودن آب چشمه ـ به عنوان تنها 
منبع تأمين حيات آب اين خطه ـ از آن دوران تاكنون مى دهد. تپه 
حصار دامغان به عنوان اولين اقامتگاه و سكونتگاه در دشت دامغان 
ــاله اين احتمال را قوى تر مى كند كه بايد  با تاريخ حدوداً 5900 س
ــكونت اين مردمان در  ــمه و رودخانه، دليلى بر س حضور اين چش

دشِت حاشيه كوير باشد.

 چشمه على در دوران حاضر
ــاهد تخريب پى در پى  ــفانه در اثر بى توجهى به مجموعه، ش  متأس
ــاخت و سازهاى  ــال هاى اخير س ــتيم. به گونه اى كه در س آن هس
ــم آن همچون تغيير فرم  ــه در داخل مجموعه و حري صورت گرفت
ــكوهاى  طبيعى و ارگانيك درياچه، تخريب كوه و تبديل آن به س
ــده كه  ــبب ش ــمه، س ــد به همراه از بين بردن چنار داخل چش بلن
ميراث طبيعى و منظرين برجاى مانده از دوران كهن، كه تنها ناظر 
ــت، از بين  صميمى مجموعه، و گواه اعتقادات مردم اين ناحيه اس
ــمالى و جداكردن چشمه از كوه هاى شمالى  برود. احداث جاده ش
ــت اطراف ـ تنها به  ــم زدن ارتباط مجموعه با طبيع مجموعه ـ بره
دليل دسترسى كوتاه و مستقيم، از جمله اقدامات نامناسبى است 
ــده صرف نظر از  ــت. موارد ذكر ش ــايت صورت گرفته اس كه در س
ــال گذشته باعث  ــت كه در طول 50 س ــاير اقدامات مخربى اس س
ــت.  ــده اس از بين رفتن اليه هاى تاريخى دوران صفوى و قاجار ش
اقداماتى كه عمدتاً عناصر مصنوع مجموعه را در برگرفته و در اين 

مقاله مجالى براى پرداختن به آن نيست. 
ــتقبال مردم  ــاكان مورد اس ــن مجموعه كم ــال حاضر اي در ح
ــاله پذيراى دسته هاى سوگوارى سيدالشهدا از  دامغان بوده و هرس
روستاهاى اطراف و همچنين طيف وسيعى از گردشگران است، اما 
ــاليان آتى با از بين رفتن نشانه هاى آيينى  بيم آن مى رود كه در س

اين مكان و طبيعت زيباى آن، به فراموشى سپرده شود.

جمع بندى
ــت كه  ــك مجموعه تاريخى ـ آيينى اس ــمه على دامغان، ي چش
ساالنه تعداد زيادى گردشگر را به خود جلب مى كند. باورهاى دينى 
همراه با برگزارى مراسم ويژه، اين مجموعه را به تفرجگاهى مقدس 
ــت. بررسى تاريخچه مجموعه مؤيد اين نكته است  تبديل كرده اس
ــالم  ــه در فرهنگ دينى ايران پيش از اس كه باورهاى موجود، ريش
ــمه على به عنوان تأمين كننده آب دشت دامغان از ديرباز  دارد. چش

چشمه و پارچه هاي دخيل بسته شده به ريشه درخت، مأخذ : نگارنده
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تخريب كوه و احداث سكوهاي سنگي. از بين بردن منظر تاريخي مجموعه، مأخذ : نگارنده

بند «آب بخشـان» در نزديكي روستاي «لب رود» كه بازمانده هاي آن 
تا چند دهه پيش وجود داشـته اسـت و قدمت آن بر اسـاس 
مسـتندات تاريخي به عهد ساسـاني مي رسـد، خبر از نظام 
تقسـيم آب رودخانه چشـمه علي از ديرباز تا كنون مي دهد. 

مأخذ : (عدل، 1378) 

كوشك چشمه على دامغان، ماخذ :  مريم منصورى،1385
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تاكنون، در ادوار مختلف - پيش و پس از اسالم- به اشكال گوناگون 
ــت. حضور چشمه، كوه و درخت نمود  همواره مورد تقديس بوده اس
ــت.  عينى اين باورها و دليل حيات و ادامه آن در گذر زمان بوده اس
ــتر اين آيين ها در آن جارى مى شوند.  ــنن وابسته به بس آداب و س
ــتند. بديهى  ــن باورها در حكم روح مكان و حيات بخش آن هس اي
ــت در صورت عدم حفاظت فيزيكى مكان، باورها و اعتقادات نيز  اس
ــدت زمان اندكى از بين خواهد رفت و آنچه باقى خواهد ماند،  در م
گردشگران اندكى هستند كه صرفاً جهت گذران اوقات فراغت و فارغ 

ــه پيوند فرهنگى با مكان به آنجا مراجعه مى كنند. هرگونه  از هرگون
ــى دقيق  ــاماندهى در مكان بايد پس از تحليل و بررس مداخله و س
گذشته آن و با توجه به عقايد و باورهاى موجود و در راستاى حفظ 
ــد؛ آن گونه كه شايسته يك سايت  ــى به آيين ها باش و منزلت بخش
ــت. برنامه ريزان و مديران گردشگري در بخش  آيينى و تاريخى اس
ــيوه اي صحيح و فارغ از هرگونه  دولتي و خصوصي بايد با اعمال ش
نگرش صرف اقتصادى ضمن افزايش اثرات مثبت توسعه گردشگري 

فرهنگي، اثرات منفي آن را به حداقل برسانند. 


