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 چكيده
 ، مندند عالقه مذهبي گردشگري به كه محققاني بين در ها موضوع برانگيزترين بحث از يكي
 هدف.  است گردشگري نوع اين هاي رفيتظ شناسايي و گردشگري و زيارت بين ارتباط ، آن مفهوم
 براي. است همدان استان در آن توسعه و مذهبي گردشگري مقوله به نو ديدگاهي ارائه پژوهش اين
 چارچوب ،سپس. مورد مطالعه قرار گرفت مذهبي، گردشگري نظري مباني ابتدا  منظور اين

 مذهبي گردشگري هاي ظرفيت وشد  ارائه مذهبي گردشگري هاي جاذبه بندي دسته براي پيشنهادي
 استان سطح در گردشگري نوع اين مسيرهاي آنها، به دسترسي براي وگرديد  معرفي استان در

 در مذهبي گردشگري مسير 11 شده معين هاي شاخص و تحقيق هاي يافته بر بنا. اند شده تعريف
 مورد محدوده ي ها ظرفيت  مستقيم مشاهده مطالعه، اين تحقيق روش. است شده پيشنهاد استان
 توسعه براي پيشنهادهايي پايان، در. است ثانويه اطالعاتمطالعات آرشيوي و  از استفاده و بررسي

  . است شده بيان استان در مذهبي گردشگري
 مسيرهاي مذهبي، گردشگري هاي جاذبه مذهبي، گردشگري زيارت،  گردشگري،: كليديمفاهيم 
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  مقدمه
 -ي مذهبيها ميليون نفر با انگيزه 600بر مطالعات سازمان جهاني جهانگردي هرسالهبنا 

به همين دليل است كه امروزه ). UNWTO, 2011(معنوي در سرتاسر جهان سفر ميكنند
كشورهاي جهان بيش از پيش به دنبال توسعه گردشگري مذهبي به عنوان منبعي براي 

كشور پهناور   . (Egresi, Bayram , Kara  and Kesik, 2012) هستند، اشتغال و درآمدزايي
گيري آداب و رسوم گوناگون در سراسر كشور  ايران با تنوع فرهنگي بسيار كه منجر به شكل

ها و  زيارتگاه ، بناها ، هاي مذهبي ، داراي آئينها ديگر جاذبه دارا بودن شده، عالوه بر
را براي توسعه گردشگري مذهبي هاي مقدس بسياري است كه هر نقطه اي از آن مكان

درصد  جمعيت كشور را مسلمانان   99  از سوي ديگر با عنايت به اينكه. مساعد نموده است
واين مهم  )OIC,2008(تشكيل داده و تقريبا يك و نيم ميليارد مسلمان در جهان وجود دارد

 11 نمل، 69ل، نح 36آل عمران، 137 آيات(كه در دين اسالم تاكيد فراوان به سفرشده است
 محمد10، 82/21فاطر، غافر44حج، 46يوسف،  109سبا،  18رم،  42/9عنكبوت،20انعام، 

توان تا  مي،  )Zamani-farehani and Henderson, 2010() الملك 15 يونس، 22، )ص(
 ، ايران. المللي پي برد حدي به ابعاد بازار بالقوه گردشگري مذهبي هم از بعد داخلي و هم بين

آن بر طبق موازين اسالمي  ي مربوط به گردشگري درها ي اسالمي است و تمام جنبهكشور
هاي  بنا شده است و به اين دليل همه تسهيالت گردشگري مانند غذاي حالل، اقامتگاه

و  انيآقا و ها خانم تيفعال يبرا جداگانه يفضاها،  نماداراي قبله (مطابق با موازين اسالمي
رعايت شئونات ماه  ، ناسب جهت اداي فريضه نماز در اماكن عموميهاي م ، وجود مكان...)

مبارك رمضان و بسياري موارد ديگر كه امروزه تحت عنوان گردشگري حالل در كشورهاي 
موجود،  ظرفيترغم  رسد علي به نظر مي. شود را داراست تركيه و مالزي به آنها پرداخته مي

براي بررسي اين امر . ل توجهي نداشته استايران در توسعه گردشگري مذهبي توفيق قاب
  . هاي كشور يكي از مهمترين عوامل تاثير گذار است هاي استان ظرفيتشناخت 

و ) غارعليصدر(طبيعي، )مانندتپه هگمتانه(ي گوناگون تاريخيها  استان همدان با جاذبه
ه كه كمتر به اما آنچ. است هاي گردشگرپذيركشور استان يكي از) آرامگاه باباطاهر(فرهنگي

اين استان از دير باز مكان سكونت . ي مذهبي موجود در استان استها  شده جاذبه توجهآن 
. ويهودي بوده است) ارامنه(هاي ديني مسيحي كرد و نيز اقليت، لر، اقوام مختلف فارس، ترك

د به فر اي منحصر به  آثار به جامانده از همزيستي پيروان اديان الهي در همدان خود جاذبه
هاي مقدس يهوديان و البته مساجد و امامزادگان متعدد  ها، مكان وجودكليسا. رود شمار مي
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با توجه به تمركز گردشگري استان . نمايد اهميت توسعه اين نوع گردشگري را آشكارتر مي
توسعه گردشگري را در ديگر نقاط ، توان با توسعه گردشگري مذهبي در شهر همدان مي

ساخت، مدت اقامت گردشگران را در استان بيشتر نمود و راهگشايي بر  استان نيز ميسر
بنابراين هدف اين تحقيق شناخت و . تعديل فصلي بودن گردشگري دراستان صورت داد

هاي اين نوع گردشگري در استان همدان  ادراك گردشگري مذهبي و آشنايي با ظرفيت
  .باشد مي

  
  مباني نظري 

ن بسياري از اي .دشگري مذهبي صورت گرفته است مطالعات بسياري در حوزه گر
محققان . نظري و وجوه افتراق و تشابه زيارت و گردشگري استمطالعات در زمينه مفاهيم 

در ابتدا گردشگر و زائر  را بر اساس انگيزه سفر از هم متمايز دانسته و آنها را در دو سر يك 
اشاره  2004و كلمن  1992مطالعات اسميت  توان به  ميدادند كه از آنجمله  ميپيوستار قرار 

 1نيز برخي محققان مانند شارپلي و ساندارام وMashhadigholam Rojo,2007)  ( نمود
امروزه اكثر پژوهشگران بين گردشگر و . اند اين پيوستار را در مطالعات خود  پذيرفته )2005(

،  )2006( 2ت السن و تيموتيتوان به مطالعا ميزائر تمايز قائل نمي شوند كه از آن جمله 
 6، كلبر )2006( 5، ديگنس )2010( 4، كالينز كرينر)2007( 3، راج و مورپث )2010(السن 

هاي مسافر مذهبي و  ها، تعاريف، ويژگي ها، پاردايم  هايي مانند تئوري  كه بر روي جنبه )2006(
اُلسن و تيموتي  .مودانگيزه هاي گردشگران مذهبي دنياي مدرن صورت گرفته است ، اشاره ن

  : مطالعات انجام شده در اين حوزه را در چهار بخش دسته بندي كردند )2006(
 ر ،يتمايز قائل شدن بين گردشگر و زا  
 هاي گردشگران مذهبي،  الگوهاي سفر و ويژگي  
  ،اقتصاد گردشگري مذهبي  
 ها، هاي مذهبي و جشنواره اثرات منفي در سايت  
بخش بيان شده با توجه به پيروان مكاتب و اديان يا بر حسب مطالعات بسياري در چهار  

مناطق جغرافيايي صورت گرفته است كه بسياري از آنها درباره مفاهيم گردشگري مذهبي، زيارت 
توسعه اين نوع آن و اثرات اقتصادي بوده و الگوهاي سفر از منظر پيروان اديان و مكاتب مختلف 

 )2007( 8و آمبروسيو )2006( 7مانند مطالعات وكنيك .باشد ميگردشگري در منطقه مورد مطالعه، 
 11در مورد مسلمانان ، هال )2007( 10و راج )2006( 9ايورسن - در مورد مسيحيان  ، تيموتي 
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در  )2006( 13آي اونيدز و آي اونيدز  ها، در مورد سيك )2006( 12در مورد بودائيان ، جاتال )2006(
با توجه به انبوه هاي مذهبي   اثرات منفي در سايتالعاتي بر روي از سوي ديگر  مط. مورد يهوديان

.  شركت كنندگان در مراسم مذهبي  و همچنين حفظ ميراث معنوي مذهبي صورت گرفته است
مانند (توجه به اين نكته ضروري است كه  بسياري از ميراث مذهبي ، ميراث معنوي هستند 

كه به  )2010( هيتعز ينيآئ - يشينما هنر ، )2012( كاشان اردهال مشهد در انيشو يقال مراسم
كه حفظ و  unesco)  .(2013,عنوان ميراث معنوي كشور در يونسكو به ثبت جهاني رسيدند

توان به استول ، استنلي  مياز اين دست مطالعات . صيانت از آنها نيز بايد مد نظر قرار گرفته شود
پردازيم بيشتر مبني بر  ميما در اين مقاله به آن آنچه كه . اشاره نمود )2005( 14پرايس و كليك

ارتباط بين اين دو مقوله مستلزم تعريف  سازي روشن.  بيان ارتباط گردشگري و زيارت است
  :پردازيم مياجمالي از گردشگري، دين و زيارت است كه در زير به آن 

  
  دين

عيت موجود يا حالتي ذهني است، شامل اعتقاد به واق« از نظر كمپل اعتقاد داشتن
ي  موجودات فراطبيعي، با قدرت متعالي و داراي ارزش، همراه با نگرش احساسي پيچيده

آشكار  است كه  (Raj & Morpeth , 2007)»پرستش، كه بطور طبيعي شايسته آنهاست
توان تعريف ساده يا منفرد از مفهوم پيچيده دين ارائه نمود، دين سيستمي از باورهاي  نمي

ها را براي حل و  و تالشي براي درك وجود نيروي فرا انساني است كه انسانشناخته شده 
گذشته از تعاريف ياد شده،  ).Raj & Morpeth, 2007(دهد هاي زندگي ياري مي گذر از تنگنا

دين جز «از جمله. نيز تعاريف گوناگوني از دين ارائه نموده است) 1372(عالمه طباطبايي 
بايد بپيمايد تا در زندگي خوشبخت وسعادتمندگردد،  روش زندگي و راهي كه انسان

دين، مجموعه اي مركب « ).178صفحه  16تفسير الميزان، ج ( » .چيزديگري نيست
ازمعارف درباره مبدا و معاد و قوانين اجتماعي از عبادات و معامالت است كه از طريق وحي و 

ين راه زندگي است كه آدمي د«. ) 171ص  19تفسير الميزان، ج ( »نبوت گرفته شده است 
  ).134ص  8 تفسير الميزان،ج(».پيمايد در دنيا به ناچار آنرا مي

  
   زيارت

به استناد . هاي مذهبي و فرهنگي جامعه بشري است زيارت يكي از شناخته شده ترين پديده
 Olsen(تعاريف سنتي و تاريخي، زيارت سفري فيزيكي براي يافتن حقيقت در مكاني مقدس است
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& Timothy, 2006.( كه با هدف است ها يا اماكن مذهبي  زيارت به طور مرسوم  سفر به زيارتگاه
  ).Egresi et al.,2012( شود شود، گفته مي اداي فرايض ديني يا نياز معنوي انجام مي

  
  گردشگري

سازمان  ليكن تعريف بيان شده توسط. از گردشگري تعاريف متعددي بيان شده است
بنا بر اين تعريف، گردشگري . بيش از ساير تعاريف مورد توافق است 15جهاني گردشگري

هاي مسافرتي افراد و اقامت در خارج از محيط دائم زندگي آنها براي بيش از بيست و  فعاليت
  ).1389ضرغام، (تر از يك سال به قصد تفريح، تجارت و اهداف ديگر است چهار ساعت و كم

  
  ارتباط بين زيارت و گردشگري 

توان بخشي از گردشگري دانست ولي بر اساس تعاريف گوناگون  ارت را ميزي
تواند  گردشگري مي. شوند بين زيارت و گردشگري تمايز قائل ميبرخي محققان گردشگري، 

با  .اوقات فراغت تعريف شود در حاليكه زيارت بيشتر يك سفر مقدس است به عنوان فعاليت 
سفرهاي  كنند، آنها در مانند گردشگران ساده رفتار مياينحال، براي بخش گردشگري، زائران 

ي ها را دارند وعالوه بر اين، آنها از جاذبه مذهبيمذهبي همان نيازهايي گردشگران غير 
نمايند؛ تنها تفاوت آنها هدف از سفر  ، بازارها نيز بازديد ميها معمول گردشگري مانند موزه

  ) Mashhadigholam Rojo ,p 12, 2007. (است

توان به  پيوستار  اسميت  مطالعات صورت گرفته در زمينه ارتباط گردشگر و  زائر  مي از
  .دهد اشاره نمود كه گردشگر و  زائر را دو نقطه مقابل هم درطيف سفر قرار مي

  
  
  
  

  

  گردشگر اسميت -طيف زائر -1نمودار 
  

A  ،  زائر زاهدB  گردشگر ،  >زائرC    گردشگر ، = زائرD زائر ،  >گر گردشE  سكوالر(گردشگران(   

  )(Pavicic , Alfirevic  and Batarelo , 2007: منبع

 زائر                                                        گردشگر مذهبي                                                     گردشگر 

 A                              B                                    C                                  D                                E 

  تقدس                                       حقيقت/دانشكسبدنبالبهسكوالر                                     
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هاي سفر بسيار متنوع است وگردشگري فقط جستجويي براي حقيقت و يا  اما امروزه انگيزه
همچنين در يك مكان مذهبي تمايل به استفاده .  )Olsen ,2010(تالشي براي لذت بردن نيست

د راهنمايان تور، فعاليتهاي تفريحي، دليل ديگري است كه گردشگر مذهبي را از خدماتي مانن
براي توضيح سفر مذهبي، اغلب جنبه  ).Shinde, 2010(نمايد بخشي از صنعت گردشگري مي

رود و تفريح و فعاليتهاي  كليدي زيارت كه انگيزه سفر به مقصدي مقدس است، به كار مي
 ,Shinde( شوند ف در طي سفر مذهبي به آن افزوده ميهايي مضاع تعطيالت به عنوان فرصت

 & Olsen) گردشگري است كه انگيزه معنوي يا مذهبي دارد، زائر ).2010

Timothy,2006)هاي فرهنگي بيشتري داشته باشند توانند انگيزه وگردشگران مذهبي مي) Egresi 

et al, 2012.(  گري بسيار مهم استاين امر در بررسي زيارت به عنوان يك شكل ازگردش .
امروزه اكثر پژوهشگران بين زائران وگردشگران و يا بين زيارت و گردشگري تفاوت قائل 

. درعوض، زيارت به طور معمول به عنوان يك شكل از گردشگري پذيرفته شده است. شوند نمي
ت و ونقل، خدما  ي عمومي الگوهاي سفر و استفاده از حملها زيرا زيارت، بسياري از ويژگي

 & Olsen) .در نتيجه، گردشگر به راحتي ممكن است تبديل به زائر شود.  را دارد ها زيرساخت

Timothy ,2006)  از سوي ديگر اغلب گردشگري مذهبي و گردشگري فرهنگي را به دليل
و ارتباط آنها به دليل  اند كنند، در صورتيكه هر كدام مقوله اي جداگانه نزديكي اين دو  ادغام  مي

  .  (Mashhadigholam Rojo, 2007)ين است كه مذهب و دين جزئي از فرهنگ است ا
اگركسي بپذيرد كه تفاوت بين گردشگر و زائر بي معناست، پس طيف ارائه شده 

ي مختلف بازارهاي فرعي ها فقط براي دسته بندي) 1992( زائر توسط اسميت -گردشگر
چند اليه اي زيارت و گردشگري را در  زيارت معاصر مفيد خواهد بود  و اين طيف معاني

و پس از آن است كه، طيف اجازه  )(Olsen, 2010كند  دنياي مدرن امروز منعكس نمي
 صاحب نظران ، امروزه.  دهد ي مذهبي و غير مذهبي درطول سفر را ميها اختالط انگيزه

 هم با گردشگر و زائر نقش كه يزمانحتي  .بينند ينم يگردشگر و ارتيز نيب يزيتما
قرار  ريناپذ ييجدا عناصر از رهيزنج كي در اما ،اند متفاوت الزاما اين نقشها ، شوند مي بيترك
  (Arceo, 2009). دارند

  
  گردشگري مذهبي

خويش هستند  سازي در اين مقاله به تمام گردشگراني كه در دنياي مدرن به دنبال هويت
و  )رجوع به مبحث دين (م ريف دين اسالعالوه براين بنا بر تعا. واژه زائر اطالق شده است
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توان گردشگران مذهبي دانسته و زيارت، يك جنبه مهم  ميتمامي اين افراد را نيز گردشگري 
  . شده استگرفته شود، در نظر  دار انجام مي گردشگري مذهبي كه توسط افراد دين

  
  هاي گردشگري مذهبي  جاذبه

ها يا فعاليتهاي حوزه  بتدا بايد مكانهاي گردشگري مذهبي ا براي شناسايي قابليت
  :گردشگري مذهبي را مشخص نمود 

  : كند هاي مذهبي را  اين گونه دسته بندي مي جاذبه  )2003( 16شيكلي
  )ها، قبرها ها، جزيره هاي مقدس، كوه درياچه( آثار طبيعي -
  اند هايي كه با هدف مذهبي ساخته شده ها يا سايت ساختمان -
  ه مذهبيهايي با زمين ساختمان -
  شوند هاي غيرمذهبي برگزار مي رويدادهاي ويژه مذهبي كه در سايت -
مانند زندان . هاي سكوالر كه با يك تراژدي يا رويداد سياسي درگير است سايت -

  ).(Blackwell  ,2007 نلسون ماندال در جزيره روبن
، هاي مذهبي سيستم مذهبي اروپا را مجموعه اي از جاذبه) 1992( نوالن و نوالن

 Terzidou) .ها توصيف كردند و جشنواره) هم گردشگري و هم غير گردشگري (ها  زيارتگاه

,2010 ; Raj & Morpeth , 2007)  

 
  )Nolan & Nolan )1992 اروپا يمذهب ستميس يبند ميتقس -2نمودار

 هستند يگردشگر جاذبه عنوان به شدن مطرح يبرا  كم ارزش يدارا ها آن ديد از ها ارتگاهيز
 ديبازد. دهد ينم رخ ها آن در زين يخاص جشنواره و ستندين يخاص يهنر اي يخيتار يژگيو يدارا و

 و دانند يم زائر را خود كنند يم سفري انفراد اي يگروه صورت به ها تيسا گونه نيا كننده
 يگردشگر يها جاذبه دسته نيدوم ).Terzidou ,2010( دارد يمذهب يتيماه تيسا در تشانيفعال
 مورد يمذهب ريغ يها گروه هم و يمذهب يها گروه توسط هم كه است ييها مكان شامل يبمذه

هاي مذهبي جاذبه

هاي  جشنوارهزيارتگاهها
مذهبي
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 گردشگران ها مكان نيا در. رنديگ ينم قرار توجه مورد چندان زائران يبرا يول رنديگ يم قرار ديبازد
 يخيتار و يمعمار خاص يژگيو ليدل به  ها مكان نيا چون است شتريب زائران از تعدادشان
 نو ينسل و كند يم جذب را رمعتقديغ افراد هم و معتقد افراد هم ها مكان نيا تاينها. اند شده شناخته

 دسته .)Terzidou, 2010(كند يم جاديا دارند يطيمح يها جنبه بر شتريب ديتاك كه را زائران از
 اب اند يمذهب مهم يها جاذبه كه ياريبس يساهايكل مانند يمذهب يها جشنواره مكانهاي سوم،
 كي عنوان به  و هستند مردم ياجتماع يزندگ از يبخش اغلب ها آن .دارندي پوشان هم يقبل دسته
  .  )Terzidou, 2010( شوند يم شناخته يخيتار/يفرهنگ دهيپد

 داند، يم يمذهب يگردشگر يها جاذبه بعنوان را يعيطب آثار) 2003(شيكلي  كه همانطور
 از يبرخ يبرا  باز ريد از  گريد يها فرهنگ از ياريبس همچون زين يرانيا فرهنگ در

 و بوده  قائل يخاص تقدس و خواص رو،ين  ،درختان و اهانيگ ها، چشمه ،يعيطب يها مكان
 ليدل به اي  ها مكان نيا  با نيد اياول ارتباط اي حضور از يناش تقدس نيا ديشا كه هستند،
 گالب و يمحمد گل مانند. دباش گرفته صورت گزند و بيآس از ها آن حفظ جهت يعقالن
 خرافه گونه هر از جستن يدور با .انيزرتشت يبرا شمشاد و سرو ان،يزرتشت و مسلمانان يبرا
 يباورها  با ارتباط در  ها آن حفظ از يناش تيجذاب و مردم عامه مرسوم اعتقادات ليدل به و

 را يعيطب مقدس ياه مكان گونه نيا ،يعيطب آثار نيا حول گرفته شكل يها داستان و مردم
  . داد قرار يمذهب يها جاذبه زمره در توان يم زين

 يبرا آن تيقابل و هنر بر مذهب ريتاث ،اند پرداخته آن به كمتر يغرب محققان كه آنچه اما
) 1 هنر از مقصود. نمود انكار را آن توان ينم كه است يمذهب يگردشگر جاذبه به شدن ليتبد

 و يبصر يهنرها( كيپالست يهنرها) 2) ييآوا و يداريشن ،يسمع يهنرها( كيفونت يهنرها
 يها نمونه نيبارزتر از).  1383 ،يانصار( است ،) يشينما يهنرها( كيدرامات يهنرها) 3) يداريد
 ديد انيعيش سوم امام يعزادار مراسم در توان يم را  ييآوا و يداريشن يهنرها بر مذهب ريتاث

مورد استفاده قرار  ييعاشورا يها نوحه نيهمچن و يعزادار در كه سرنا فلوت، دمام، يسازها مانند
كه از مشهورترين آنها  ساهايكل يها ينقاش به توان يم  يداريد و يبصر يها هنر از. گيرد مي
 توان به نقاشي آفرينش آدم ، اثر ميكل آنژ در كليساي سيستين واتيكان و در ايران نقاشي هاي  مي

 چه وكليساها  و متبركه بقاع يها يوارنگاريد ي،ا خانه قهوه يها ينقاش چه عاشورا واقعه
 به توان يم زين يشينما يهنرها از. برد نامرا  انيفرشچ استاد يكارها مانند يامروز يها ينقاش
  فرهنگ سمت به ملموس راثيم از گردشگران ليتما امروزه. نمود اشاره يخوان پرده و هيتعز

 گريد از . )Richards,2011( است رفته مقصد نيساكن يزندگ نحوه با شتريب يريدرگ و ناملموس
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 مانند روند يم كار به يمذهب يها نيآئ و ها مراسم در كه يابزارآالت ساخت به وابسته عيصنا سو
 به توجه با نيبنابرا .كرد ادي يمذهب يها جاذبه بعنوان توان يم زين را زره و  ملَع ر،يزنج ساخت

  : از است عبارت كه ها جاذبه  جيرا يبند دسته ستميس
  .اند ستيز طيمح يعيطب يها يژگيو بر يمبتن كه يعيطب يها جاذبه .1
  و اند يانسان يها تيفعال بر يمبتن كه يفرهنگ يها جاذبه .2
  )1389 ،166 ص ضرغام،. (اند شده جاديا يمصنوع طور به كه ها جاذبه ژهيو انواع .3

  : نمود يبند دسته يكل  صورت همان به  توان يم  را يذهبم يها جاذبهو نيز نكات بيان شده 
 يها جنبه و ستيز طيمح يعيطب يها يژگيو بر يمبتن كه يعيطب يمذهب يها جاذبه 

   .مقدس يغارها و درختان ها، چشمه ها، كوه مانند اند ياعتقاد
 يباورها با مرتبط يانسان يها تيفعال بر يمبتن كه يفرهنگ يمذهب يها جاذبه 

  . هيتعز مساجد، مانند اند ينيد
 جاديا ينيد يباورها اساس بر و يمصنوع طور به كه يمذهب يها جاذبه ژهيو انواع 

  .يقرآن يها شيهما مانند اند شده

  
  يمذهب يگردشگر يها جاذبه يشنهاديپ يبند ميتقس - 3نمودار

  
 رتبصو را يمذهب يگردشگر يها جاذبه توان يم يكل يبند دسته نيا بهتر فهم يبرا

  :كرد انيب ريز
 نام برد توان يم را متبركه بقاع و ها آرامگاه ،امبرانيپ و عهيش امامان مرقد:  ها ارتگاهيز .  
 ،يساهايكل و مساجد: مهم و يخيتار يها يها آتشكده و ها سهيكن ساها،يكل مساجد 

 توجه جالب يخيتار و يمعمار جنبه كه ييآنها اي و مهم يها آتشكده و ها سهيكن جامع،
  . رنديگ يم صورت يمذهب اعمال و عبادت ها آن در هم هنوز و داشته

هاي مذهبي  جاذبه
طبيعي -

هاي  جاذبه
-مذهبي 
فرهنگي

انواع ويژه 
هاي  جاذبه

مذهبي
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 هستند احترام و تياهم حائز خاص يمذهب روانيپ يبرا كه يقبور :مقدس قبور .  
 جنبه افراد يبرا خاص يباور و اعتقاد بر بنا كه ييها مكان :مقدس يعيطب يها مكان 

  . اند نموده دايپ تقدس
 ژهيو يها مكان از خارج است ممكن كه يمذهب ايه نيآئمراسم و  :يمذهب يها نيآئ 

  .شوند برگزارنيز  مساجد مانند عبادت
 يهنرها ،يخوان پرده و هيتعز چون يشينما يهنرها :نيد به وابسته عيصنا و ها هنر 

 يها نوحه مانند يداريشن يهنرها و ها و گچبري ها ، كاشيكاريها ينقاش مانند يبصر
 مانند يمذهب آئين هاي در استفاده مورد ابزارآالت اختس چون يعيصنا و ييعاشورا

  .نمود اشاره توان يم...  و ريزنج
 يخطاط و ينقاش لم،يف عكس، يها شگاهينما مانند :يمذهب يها شگاهينما و ها شيهما 

  .نيد تيمحور با
 تقدس مورد دور يها گذشته در كه ييها مكان :يخيتار -يباستان مقدس يها مكان 

 مانند رديگ ينم صورت يعبادت اي و مراسم ها مكان نيا در اكنون هم يول بوده
 .استراليا اقوام بومي در آمريكاي جنوبي، مصر وي ، مكانهاي مقدس باستان يها آتشكده

  .(Digance , 2006)اين مكانها امروزه نقش حياتي در جذب گردشگران سكوالر دارند
 دست نيا از و ينيد مدارس ها، نهخا شمع ها، سقاخانه به توان يم :ژهيو يها مكان 

 ادي يها دسته از كدام چيه در يول هستند مذهب و تيمعنو با ارتباط در كه ها مكان
  . نمود اشاره رنديگ ينم قرار شده
 همدان استان يمذهبگردشگري  يها ظرفيت شرح به يبند دسته نيا به توجه با حال
 به منحصر صرفاًكه  ييرهايمس ها، ظرفيت نيا دادن قرار هم كنار در و يبررس با و پرداخته
  .شوند يم ارايه هستند، يمذهب يگردشگر

  
  : مطالعه مورد محدوده

عرض شمالي  35 ° 44َ    27ًتا     33 °  59َ  11موقعيت جغرافيايي استان همدان بين  ً
 19493مساحت اين استان . طول شرقي قرار دارد  49 ° 27َ    51ًتا      44 ° 47َ  23ًو   

 سمت از ن،يقزو استان به يشرق شمال  از زنجان، استان  به شمال در كيلومتر مربع است و
 استان به جنوب از و يمركز استان به شرق از كرمانشاه، و كردستان يها استان به غرب

  .است شهرستان 9 يدارا استان نيا. شود يم محدود لرستان
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  :ناطالعات گردشگري استان همدا - 1جدول شماره
هتل وهتل  

  آپارتمان
روستاهاي مهمانپذيرها

هدف 
 گردشگري

مناطق نمونه 
  گردشگري

آثار و بناهاي 
تاريخي و 
  فرهنگي

و  ها اما مزاده
  اماكن مذهبي

  284  1365 27 11 19 11كل استان
  11  99 3 1 1 - اسدآباد
  10  63 3 - 1 1 بهار

  55  159 4 2 2 -تويسركان
  20  100 2 1 1 - رزن
  4  8 - - - 1 ينفامن

  28  156 2 1 1 1كبودرآهنگ
  56  249 5 1 2 - مالير
  17  155 2 1 1 1 نهاوند
  83  376 6 4 10 7 همدان

  
هاي ميراث  كتابچه ويژه آشنايي با فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه و برگرفته از سايت

   1392استان همدان و گردشگري صنايع دستي ، فرهنگي
  

  :1391عات مذهبي برگرفته از سازمان اوقاف و امور خيريه كشور سال اطال - 2جدول شماره 
  قدمگاهها بقعه -آرامگاه بقاع متبركه 

  7 38 205 كل استان
  1 1 8 اسدآباد
  - 13 14 بهار

  1 10 29 تويسركان
  1 10 18 كبودرآهنگ

  4 2 46 مالير
  1 - 22 نهاوند

  - 1 68 همدان
  

  . فامنين و رزن جزئي از شهرستان همدان در نظر گرفته شده استدر اين تقسيمات شهرستانهاي 
ها قرار  ها در سر فصل قدمگاه ها ، تكيه در سازمان اوقاف و  امور خيريه شمعخانه: قدمگاه 

  . گيرند مي
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  هاي پژوهش سئوال
  :  شوند مي مطرح ريز هاي لسئو قيتحق اهداف يراستا در

به اين سؤال در بخش مرور ( هاي آن كدامند؟ گردشگري مذهبي به چه معناست و جاذبه
  ).ادبيات پاسخ داده شد

   كدامند؟ همدان استان يمذهب يگردشگر هاي ظرفيت
  كدامند؟ همدان استان يمذهب يگردشگر يرهايمس

  
  قيتحق روش

مطالعات آرشيوي و اطالعات ثانويه استفاده مشاهده مستقيم براي گردآوري اطالعات از 
، قبور ، مكانهاي ها ژوهش ابتدا بدست آوردن فهرستي از ابنيه ، فعاليتدر اين پ. شده است

گردشگري مذهبي  ظرفيتطبيعي مقدس و هر آنچه  با محوريت دين، كه بتواند به عنوان 
و بقاع متبركه استان از  ها هاطالعات كلي در مورد امامزاد. معرفي شود، مورد توجه بوده است

تنها به آمد كه اين اطالعات متاسفانه  يز سايتهاي مرتبط  بدستاوقاف و امور خيريه و ن اداره
الزم به توضيح  .اند محدود شده مدفونينخي موارد معدود توضيح مختصري از ذكر نام و در بر

باشد و با بيش از سه سال سابقه كار در حوزه  مي، بومي منطقه خود است كه محقق
راني كه از مكانها و فعاليتهاي مرتبط با گردشگري و تماس نزديك با مردم محلي و گردشگ

با توجه سپس . هاي آنان آگاهي داشته است نمودند از باورها و عالقه مندي ميمذهب بازديد 
يا فعاليتهايي كه براي مردم محلي يا گردشگران از جذابيت  ها مكان اسامي فهرستي از به

مسجد و كليسا در سطح استان  12و امامزاده و بقعه، آرامگاه و مرقد  42از است ،  برخوردار
ي شكل بنا و محوطه اطراف ، موقعيت مكاني و  چگونگي  بازديد شد كه عالوه بر مشاهده

هاي تنگ و باريك  چهدر كو ابنيه بطور مثال برخي از. دسترسي به آنها مورد توجه قرار گرفت
در بيرون شهرها كه و برخي ديگر  اتومبيل در آنها با مشكل رو به رو است كه امكان تردد

، قرار ) ه كوه همداندمانند امامزا( براي بازديد آنها بايد از خودروي شخصي استفاده نمود
در مكانهايي مانند باالي تپه كه براي رسيدن به آنها بايد مسير  ها هبرخي از امامزاد. دارند

حلي رنج پيمودن اين مردم م كه البته از نظر اند نسبتا طوالني را پياده روي نمود ساخته شده
همچنين با شركت . )  امامزاده الفاوت ماليرمانند (شود  ميراه خود جزئي از زيارت محسوب 

به كتابخانه و مركز پس از آن . شد  گردآوريدر آئين هاي مذهبي اطالعاتي در اين باره نيز 
اجعه شد و و ديگر منابع مراستان  و گردشگري صنايع دستي ،اسناد سازمان ميراث فرهنگي 
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ي باره و نيز مطالعات مردم شناسي صورت گرفته در ... )مساجد و بقاع و( در مورد قدمت بناها
، اطالعات مورد نظر ...)اقليتهاي مذهبي ، روستاهاي خاص و( اعتقادات و آداب و رسوم مردم 

در آخر با جمع بندي مشاهدات و تمامي اطالعات گردآوري شده از طريق  .گرديد استخراج 
كتب و استفاده از مقاالت مرتبط با اماكن و آئينهاي مذهبي و مصاحبه با مردم  ،مطالعه اسناد 

 ظرفيت عنوان به ها تيفعال و اماكن نيا انتخاب. انتخاب شدند ها و فعاليت ها محلي اين مكان
 حوزه ،مختلف انياد با افراد اعتقادات و باورها چون ييها شاخص اساس بر يمذهب يگردشگر

 قدمت  ،)  يالملل نيب و يمل ، يا منطقه ابعاد در تهايفعال اي مكانها شدن شناخته زانيم( نفوذ
 آنها از ديبازد يبرا افراد ليتما موجب كه يفرد به منحصر يژگيو و بنا خاص يمعمار و

 در يگردشگرويژه اين نوع  يرهايمس نييتع ز آنا هدف و است گرفته صورت ، شود مي
  .است استان

   
 گردشگري مذهبي استان همدان  هاي ظرفيت

با توجه به دسته بندي جاذبه هاي گردشگري مذهبي كه پيش تر بيان گرديد به 
   .به اختصار اشاره شده است 3در جدول ن هاي گردشگري همدا ظرفيت
  

  ري مذهبي استان همدانگردشگ هاي ظرفيت - 3ل شمارهجدو
  

  :مساجد و كليساها 
  مسجد جامع شهر همدان
  مسجد نظربيگ همدان

  مسجد شورين 
  شهر همدان)مسجد پيغمبر (مسجدميرزا تقى  

  مسجد جامع اسد آباد 
  مسجد جامع نهاوند

  مسجد باغوار تويسركان
  مسجد زرهان شهر تويسركان

  راهيم مسجد جامع سرابى شهر تويسركان كنار امامزاده اب
  مسجد جامع تويسركان

  مسجد تاريخي پارك سيفيه مالير
  مسجد عاشوراي مالير

  در شهر همدان آنجلي كليسا

  :و بقاع متبركه ها هامامزاد
  شهر همدان) ع(امامزاده حسين

شهر همدان روستاي )امامزاده كوه) (ع(امامزاده محسن
  وفرجين

 شهر همدان )فرزند علي(مامزاده هادي بن عليا

  شهر همدان) ع(امامزاده يحيي
  شهر همدان) ع(و احمد) ع(امامزادگان عبداهللا

  شهر همدان اده اهل بن علىمزاما
  ازناو در فامنين امامزاده

  روستاي خضر شهر همدان اده خضرزامام
  امامزاده ابراهيم نهاوند 

  امامزاده سام و هام سامن مالير
  شهر مالير) ع(امزاده عبداهللام

  امامزاده عبداهللا شهر اسدآباد
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 حضرت مريم در شهر همدان - كليساى گرگوريان استپان   مقبره دادا حسين روستاي سياكمر
  روستاى درجزين شهر رزن زاده اظهر امام
  زاده هود روستاى ينگى قلعه شهر رزن امام

  امامزاده ذوافقار  و زبيده خاتون كبودرآهنگ
  وجشهر تويسركان قريه زي) شاه زاده ناصر(زاده ناصر  امام

  شهر تويسركان)امامزاده كوه(زاده اسماعيل  امام
  امام زاده اسماعيل زرهان تويسركان

  شهر تويسركان امامزاده ابراهيم
  شهر تويسركان)ع(آرامگاه حضرت حيقوق نبي

  استر و مردخاي شهر همدان
 همدان) مسجد ميرزا تقي) (ع(نبي حجي - آرامگاه  پيغمبر 

  :مكانهاي طبيعي مقدس
  باغوار شهر تويسركانچنار مسجد 

چشمه ماهيان، چشمه فرشته در دره الوسجرد ،چشمه بهشت 
) 1380نوبان،م (آب در جنوب قله الوند و در سمت كيوارستان 

در جهت شمالي به سمت تخت ) شاه الوند( حوض نبي 
  )1388آژنگ ،(نادر

 بالل كوه

  :هنرها و صنايع وابسته به دين
 ر شهر همداند ... و رهز علم،ساخت زنجير ، 

  :مكانهاي ويژه
  ي آقاجاني بيگ و حضرت ابو الفضل شهر همدان ها سقاخانه

  مدرسه شيخ عليخان تويسركان
 )حسينيه(خانه لطيفيان مالير

  :مورد احترام قبور 
  مقبره آقا آخوند همدان

  گنبد علويان در شهر همدان
  بهاري اهللا آيت مقبره

  اونددر نه) باباپيره(مقبره نعمان بن مقرن 
  نهاوند) ابوالعباس نهاوندى( مقبره درب شيخ

 ابوالمعجن ثقفي هفت چنار كمر بسته و مقبره

  :آئين هاي مذهبي
  )ماه محرم(مراسم سوگواري امام سوم شيعيان 

  مراسم جشن پوريم كليميان

 :اماكن مقدس باستاني
  شهر مالير) آتشكده(تپه باستاني نوشيجان 

  
  همدان استان يمذهب يگردشگر يرهايمسها و  شاخص

 شناخت، و يفرهنگ ارت،يز( زهيانگدر اين پژوهش به منظور تعيين مسير گردشگري ابعاد 
 ينهايآئ يبرگزار يمحلها ،)ها جاده( يدسترس ،)يميكل اسالم،( نيد ،) يمعنو و يگرد عتيطب

  .)مسيرهاي گردشگري مذهبي استان همدان پيوست است. (مورد توجه قرار گرفته است يمذهب
 شده توجه بازارها نيا به يدسترس و يمذهب يگردشگر يبازارها به رهايمس يطراح در
 شتريب يمذهب يگردشگر ي ها جاذبه نفوذ حوزه به توجه با يمذهب يگردشگر بازار. است

 رهايمس يانتها اي ابتدا سمت كي در همدان شهر و بود خواهد يداخل يگردشگر بر متمركز
 وجود استان، در شهر نيا يبيتقر ييايجغراف تيمركز ليدل به مرا نيا.  شد گرفته نظر در
 اماكن تعداد نيشتريب و گردشگران يبرا يرفاه خدمات ساتيتاس و ياقامت امكانات نيشتريب
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 شده لحاظ شده، داده توسعه يجار سال در كه استان فرودگاه  تنها  وجود  زين و  يمذهب
 يمركز استان از كه 1390 سال در آهن راه خطوط است، يضرور نكته نيا به توجه. است
 كنگاور و نهاوند به ريمال از ندهيآ يسالها در و شده افتتاح  ريمال و همدان استان سمت به
 استان سطح در آن يرهايمس و يگردشگر نوع نيا گسترش در آن، توسعه و شود يم دهيكش
 يرهايمس اما ، داشت خواهد ييسزا به نقش  آهن راه به يمنته يرهايمس در باالخص و

  .اند شده فيتعر استان يها جاده به توجه با يكنون
  

  : همدان استان در يمذهب يگردشگر توسعه مورد در شنهاديپ ارائه و يريگ جهينت - 
 يمذهب يگردشگر يها ظرفيت شد، ارائه يمذهب يگردشگر از كه يفيتعر اساس بر
 آنها به توجه با و شد ييشناسا) ژهيو و يعيطب ،يفرهنگ/ يخيتار(  حوزه سه در همدان استان
 زهيانگ با ريمس سه ان،يهودي ارتيز يبرا ريمس كي ان،يعيش يبرا ارتيز زهيانگ با ريمس چهار
 يمذهب ينهايآئ در شركت ريمس دو ،يمعنو و يگرد عتيطب ريمس كي ، شناخت و يفرهنگ

 يدگاهيد نيچن با و شد شنهاديپ يمذهب يگردشگر توسعه يبرا ريمس ازدهي مجموع در و
 نمود، فيتعر يالملل نيب و يمل ،يا منطقه  سطوح در را يمذهب يگردشگر يتورها توان يم
 گريد در ژهيو به و استان در يگردشگر از يديجد نوع توسعه ،رهايمس نيا ارائه با

 به توجه با زين و بود خواهد ريپذ امكان) همدان شهر(آن مركز يورا استان يشهرستانها
 استان در يگردشگر بودن يفصل ليتعد يبرا يراه آنرا توان يم ،يمذهب يگردشگر تيماه

توانند روي بازارهاي متناسب با هر  ميبراي مطالعات بيشتر در اين زمينه محققان . دانست
جنبه گردشگري مذهبي در استان مطالعات بيشتر انجام دهند، همچنين براي حفاظت از 

ئينهاي مذهبي در سطح استان كه اث معنوي مرتبط با آاينگونه ميراث به خصوص مير
 درتوانند به عنوان جاذبه گردشگري مطرح شوند پژوهش هاي بيشتري صورت پذيرد ،   مي
  : پردازيم مي همدان استان در يمذهب يگردشگر توسعه درباره ياجمال يشنهاداتيپ ارائه به آخر

 گريد انواع اي يفرهنگي گردشگر انواع گريد با بيترك مثال بطوري مذهبي درگردشگري نوآور -
 جاديا با توان يم مثال بطور همدان استان مورد در.(UNWTO ,2011) يگردشگر
 امامزاده مانند هستند پاك يهوا و يعيطب مناظر يدارا كه هاييامامزاد كنار در ييها نقاتگاه
 اي. نمود ادغام هم با را يمذهب و سالمت يگردشگر سركانيتو كوه امامزاده و همدان كوه
 شتريب را ها جاذبه تعداد يگرد عتيطب اي و يفرهنگ يگردشگر با يمذهب يگردشگر ادغام
 توان يم را يا خالقانه يگردشگر يتورها و شتريب اريبس استان در را رهايمس گستره  و نموده

  .گنجد ينم مجال نيا در آنها مورد در بحث كه نمود، فيتعر قيطر نيا از
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 توان يم. (UNWTO ,2011)  يمذهب اهداف باي ا منطقه برون وي داخلي ارهاباز خلق -
 ييبازارها يمل سطح در چه و استان سطح در چه استان يمذهب يگردشگر توسعه يبرا
 از يبرخ نفوذ حوزه به توجه با زين يالملل نيب سطح در آن از فراتر يحت و نمود جاديا را

  . نمود خلق يتياهم حائز بازار استان يها جاذبه
  (UNWTO ,2011) .منطقه دري مذهبي گردشگر فهم و گردشگران بالقوهي آگاه بهبود - 

 طيشرا و ها جاذبه مورد در و  ياعتقاد ، يخيتار ،يشناس مردم اطالعات يآور جمع مانند
 يبروشورها انتشار و.... ) و يدسترس يراهها ،يرفاه خدمات ،ياقامت امكانات( مقصد
 نبود يمذهب يگردشگر بالقوه يها جاذبه مورد در تياهم حائز نكته .كيالكترون و يچاپ
 اعتقاد يچگونگ از خچهيتار كي نقل قطعاً آنهاست، مورد در يعلم و كارشناسانه كار

 اريبس تواند يم خود)  خرافه از يدور بر ديتاك با( باغوار مسجد چنار به مثال بطور مردم
 بالفعل به را بالقوه گردشگران تواند يم ها نهيزم نيا در اطالع و يآگاه دادن و باشد جذاب
 انتقال زين بالقوه گردشگران به يمذهب يگردشگر مفهوم يستيبا سو گريد از. كند ليتبد
 مفهوم نمودن فهم قابل و ملموس يبرا راستا نيا در يتالش ز،ين مقاله نيا و ابدي

  . است يمذهب يگردشگر
  بالقوه گردشگراني برا ارزش شيافزاي براي ذهبمي كنون محصوالتي آتي هبودهاب -

(UNWTO ,2011). نمونه بعنوان و داد توسعه را ها جاذبه توان يم مورد نيا در 
ي براي سرگرم امكانات اي و يمذهب ژهيوي شگاههاينما شده ادي هايامامزاد دركنار

 يبرا ار آنها ارزش و نمود جاديا گريدي تهايفعالي اريبس و نوجوانان و كودكان
  . نمود شتريب دكنندگانيبازد

 جز به استان يشهرستانها گريد در ها يدسترس توسعه و يرفاه -ياقامت امكانات جاديا -
 گريد در راي اقامت اماكن فقدان وضوح به توان يم1 شماره جدول به توجه با. مركز

( رساختهايز ديبا ابتدا يگردشگر گونه هر توسعه جهت نمود، مشاهده استان يشهرستانها
  . شوند تيتقو...)  و ينترنيا و يمخابرات ونقل، حمل

 و شگاههاينما يبرگزار محرم، ماه اميا چون يمذهب ينهايآئ يبرگزار اوقات در -
 مسابقات مانند اميا نيا يها نيآئ با ارتباط در يعلم- يهنر يشهايهما و مسابقات

ا عاشور موضوع با ينقاش و يعكاس يشگاههاينما و يشعرخوان ،ينقاش ،يخطاط
  .  باشند موثر اريبس تواند يم
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  پيوست 
  
  :ارتيز زهيانگ
  )1( شماره نقشه:  عهيش مسلمانان يبرا ارتيز زهيانگ

  ))همدان سفال شهر(نياللج-بهار-انجيمر -انهمد( :همدان -همدان محور
 - باباطاهر آرامگاه كنار در) يعل فرزند(يعل بن يهاد امامزاده -نيشور مسجد - خضر امامزاده
- )ع(واحمد) ع(عبداهللاها  هامامزاد  -يتق رزايم مسجد -)علي مسجدحضرت( نظربيگ مسجد
 -يعل بن اهل امزادهام -)غمبريپ مسجد( ينب يحج حضرت مقبره - همدان جامع مسجد
 مناظر وهمراه) محسن(كوه امامزاده -  آخوند آقا مقبره -نيحس امامزاده -ييحي امامزاده

   -بهاري اهللا تيآ مقبره -  اطراف يعيطب
  

  :همدان -جوكار -ريمال - سامن محور
 امامزاده -عاشورا مسجد -هيفيس پارك يخيتار مسجد - )هينيحس(ريمال انيفيلط خانه 

 -  سامن شهر وهام سام مقبره -اكمريس يحوال در نيمقبرهداداحس -ريمال شهر) ع(عبداهللا
  . همدان -همدان محور  يبرا شده ذكر موارد تمام

  
  :همدان -انجيمر -بهار -نياللج – نيفامن -نيدرجز قروه - رزن محور

  - رزن شهر قلعهي روستاىينگ هود زاده امام -درجزين روستاى رزن شهر اظهر زاده امام
  همدان -همدان محور  يبرا شده ذكر موارد تمام -نيفامن در)نيع( ازنا مزادهاما

  
  : همدان -سركان -سركانيتو - فرسنج - روزانيف - نهاوند محور

 قوقيح مقبره: سركانيتو -خيش درب مقبره -رهيباباپ مقبره -نهاوند مسجدجامع: نهاوند
 جامع مسجد -آن قدسم يچنارها و باغوار مسجد-سركانيتو كوه امامزاده - )ع(ينب
 امامزاده -ميابراه امامزاده-يسراب حمام و ميابراه امامزاده كنار در يسراب مسجد -سركانيتو

 خان يعل خيش مدرسه -ناصر امامزاده  -آن جوار در زرهان حمام و مسجد و لياسماع
 محور يبرا شده ذكر موارد تمام و  يثقف ابوالمعجن مقبره و ركمربستهيپ چنار هفت  - زنگنه
  همدان – همدان
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  )1(نقشه شماره 

  :انيهودي يبرا ارتيز زهيانگ
  )سامن - ريمال -جوكار  -سركانيتو – سركان -همدان محور: ( استان كل در

 در) ع( ينب قوقيح مقبره - همدان در) ع(ينب يحج مقبره -همدان در يمردخا و استر مقبره
 مقبره -)لياسرائي بن امبرانيپ ازي نب عيوشي حضرت آرامگاه( نيداداحس مقبره -سركانيتو

  سامن در  وهام سام
 يفرهنگ زهيانگ هم و)  ارتيز(يمعنو زهيانگ هم كه را يافراد البته(  شناخت و يفرهنگ زهيانگ

  )2(شماره نقشه.) داد قرار دارند، شناخت و يفرهنگ زهيانگ فقط كه يافراد كنار در ديبا را دارند
  

  : همدان - همدان محور
–باباطاهر آرامگاه كنار در)يعل فرزند(يعل بن يهاد امامزاده -نيشور مسجد – خضر ادهامامز

 هاهامامزاد –انيگنبدعلو -هگمتانه يباستان تپه در مقدس ميمر و يگوريگر يساكلي
 استر -) غمبريپ مسجد( ينب يحج حضرت مقبره–همدان جامع مسجد- )ع(واحمد) ع(عبداهللا
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 - يعل بن اهل امامزاده -ليآنج كليساي  -نيحس امزادهام -ييحي امامزاده -يمردخا و
  – اطراف يعيطب مناظر وهمراه) محسن( كوه امامزاده

  
  : سركانيتو  -سركان - همدان محور

 كنار در) يعل فرزند(يعل بن يهاد امامزاده -نيشور جد1مس – خضر امامزاده: همدان
–انيگنبدعلو -هگمتانه يستانبا تپه در مقدس ميمر و يگوريگر يساكلي–باباطاهر آرامگاه

 حضرت مقبره –ليآنج كليساي  -همدان جامع مسجد -)ع(واحمد) ع(امامزادگان عبداهللا
 اهل امامزاده  -نيحس امامزاده - ييحي امامزاده - يمردخا و استر -)غمبريپ مسجد( ينب يحج
   - اطراف يعيطب مناظر وهمراه) محسن(كوه امامزاده - يعل بن

 -)ع(ينب قوقيح مقبره - يثقف ابوالمعجن مقبره و بسته ركمريپ چنار هفت: سركانيتو
 -سركانيتو جامع مسجد -آن مقدس يچنارها و باغوار مسجد -سركانيتو كوه امامزاده
 و لياسماع امامزاده - ميابراه امامزاده -يسراب حمام و ميابراه امامزاده كنار در يسراب مسجد
   -زنگنه خان يعل خيش مدرسه  -آن جوار در زرهان حمام و مسجد
  
  : سامن -ريمال -جوكار - همدان محور

 آرامگاه كنار در) يعل فرزند(يعل بن يهاد امامزاده - نيشور مسجد – خضر امامزاده
–انيگنبدعلو -هگمتانه يباستان تپه در مقدس ميمر و يگوريگر يساكلي–باباطاهر

 حضرت مقبره –آنجيلي يكليسا  -همدان جامع مسجد -)ع(واحمد) ع(عبداهللا امامزادگان
 امامزاده  -نيحس امامزاده -ييحي امامزاده -يمردخا و استر -)غمبريپ مسجد( ينب يحج

 آتشكده – اطراف يعيطب مناظر وهمراه) محسن(كوه امامزاده -يعل بن اهل امامزاده -خضر
 مقبره-عاشورا مسجد -هيفيس پارك يخيتار مسجد -)هينيحس(ريمال انيفيلط خانه - جانينوش

  .سامن شهر وهام سام مقبره -نيداداحس
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  )2(نقشه شماره 

  :يمعنو و يگرد عتيطب زهيانگ
  :سركانيتو - سركان -همدان محور 

 انيماه -آب بهشت( الوند يها چشمه -بالل كوه -اطراف مناظر و) محسن(كوه امامزاده
 كوه امامزاده -  يثقف ابوالمعجن مقبره و ركمربستهيپ چنار هفت –)) 1380 نوبان،م(فرشته –
  .آن مقدس يچنارها و باغوار مسجد -سركانيتو

  
  :يمذهب ينهايآئ در شركت زهيانگ

  ) : انجيمر -همدان(همدان-همدان محور - محرم ماه يعزادار نيآئ
 ،)ميحل شتريب( نذورات پختن مراسم ،يعزادار يها دسته( انجيمر شهر تاسوعا و عاشورا

 كيب يآقاجان و جوالن يعزادار يها دسته  همدان شهر يعزادار يها دسته)    انجيمر هيتعز
 مورد لوازم گريد و ريزنج كه يبازار راسته ابوالفضل، حضرت و گيب يآقاجان يها سقاخانه ،

 - يتق رزايم مسجد -همدان جامع مسجد -شود يم ساخته آنجا در يعزادار در استفاده
 يعزادار مراسم -)غمبريپ مسجد( ينب يحج حضرت مقبره -)ع(واحمد) ع(عبداهللا امامزادگان

 مانند(عاشورا موضوع با ييها شگاهينما و شهايهما -نيحس امامزاده -ييحي امامزاده در
  ...)و يادب ،يخطاط ،ينقاش
 اوايل و اسفند اواخر در يمردخا و استر مقبره در :همدان در انيهودي ميپور جشن 

  ) گاهشماركليميان آدارـ 13-15( ماه فروردين
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1 .( Sharpley and sundaram) 
2 . (Olsen & Timothy) 
3 . (Raj & Morpeth) 
4 . (Collins-Kreiner) 
5 . (Digance) 
6 .(Kaelber) 
7 . (Vukonic) 
8 . (Ambrosio) 
9 .  (Timothy & Iverson) 
10 .( Raj) 
11 .( Hall) 
12 .  (Jutla) 
13 . (Cohen Ioannides & Ioannides) 
14 . (Stovel ,Stanly-Price & Killick) 
15 .( UNWTO) 
16 . (Shackley) 
 


