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 عزاداری حسینی؛ فرهنگ نگهداشت نقش گردشگری آیینی در
 شهرک ماسوله موردی مطالعه

 
 1حمیده بیگی

 22/99/9911پذیرش: ؛     91/50/9911دریافت: 
 

 چکیده
و سزب   ،هزای فرزری ریشز  ترین منابع رسیدن بز  هریزت، مذهبی، از مهم سرگراری و مراسمها  ینیآ

ین یزکرشزند. آ آن مزی حفز اجزرا و  بزرای یمشخصز ۀطرر جمعی در منطقز زندگی افرادی است ک  ب 
از ورود اسالم ب  این منطق ، لباس  پسسنتی است ک   حسینی در شهر  ماسرل ، اجرای آیینی یعاادار

سنتی را برای ابراز همدردی با امام  ینییآ  مسلمانان نشانده و شیرۀ یها را ب  قامت سرگراری خرد نمادین
 دهشزمیراث معنری ثبزت  عنران فرهنگی ک  ب  ۀاست. این پدید   کرده روز ( و یارانش ب السالم علی حسین)

آیینی  دارد. گردشگریآن، نیاز ب  دیده شدن  یعمل های نرفتن جلره بینحف  و صیانت و از  رایاست، ب 
رویداد و کنش و واکنش آیینزی را در مقابزل مشزمان  با ویژگی نمایشی خرد، تررار و بازنمایش جریان

فززرد  ناب و منحصرب های  در نگهداشت ویژگی قدرتمند یا عنران رسزان  ده و ب کرگردشزگزران روایت 
مصزاحب  و  کز  بزا ابزاار اسزتد. پزژوهش حارزر، از نزرو ترصزیفی و پیمایشزی کن مناطق عمزل می

و  یداخلز نفزر از گردشزگران 980 برفزی در بزین گلرلز  و سگیری دردستر نام  و ب  روش نمرن  پرسش
 . نتزای شزده اسزتانجزام  8931سال  حسینی شهر  ماسرل  در عااداری یها خارجی حارر در آیین

بیزانگر  ،Excelو  SPSS یها رافاا از نظرات گردشگران با استفاده از نرم خروجی وتحلیل تجای بررسی و 
 یهزا ا زیرسزاختیزتجه سزنتی و لزاومهزای  از آیین گردشگری آیینی در حف  و صزیانت ینقش بساا

 ،گیری از رویداد گردشگری آیینی و بهره . در راستای هدایت هدفمند گردشگراناستمنطق   گردشگری
 .استهای اصلی این پژوهش  شنهادیاز پیری شده  ریای تخصصی و برنام  های ترر یبرگاار

 حسینی، شهر  ماسرل ی نمایش آیینی، گردشگری آیینی، گردشگری فرهنگی، عاادار آیین، :ها کلیدواژه
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 مقدمه. ۱

اسزت کز  صزادقان   ییهزا هزا و فعالیزت منظزرر تجربزۀ مرزان مسافرت ب  ،یراثم یگردشگر
 ی(، گردشزگر83، 8338) 1و مردمان گذشت  و حال اسزت. زیلزل و هزال ها گر رویداد  روایت

مختلز  فرهنگزی  های شزرلگذشت  و تمایزل بز  تجربزۀ منزا ر و ی برپایۀ نرستالژ یراث رام
بزا میزراث فرهنگزذ گذشزت  یزا منزابع   گسترده ای گرن  ب ی، گردشگرنرو ند. این ا  دهکرتعری  

ز ، یرذ ایاصرل پایدار فتنردرنظر گ ( و با8۱8، 891۱فرهنگذ سخت ارتباط دارد )کا می، 
 همزرارهدانزد و  یو میراث جرامع گرناگرن مز فرهنگذ یها  اهداف اصلذ خرد را حف  هریت

 گردشزگری میزراث (.1، 8930پرر و پزررفر،،  ها را زنده نگ  دارد )صالحی آن کند میتالش 
آیینزی در  هزای ب  گردشگران در فهم شالردۀ فعالیت، اشرال آیینی از تنرعیدر قالب  تراند می

ن یتززر (. یرززی از مهززم181، 1089، 2د )کززیم و دیگززرانکنززگردشززگری کمزز   هززای حلم
های تاریخی و سنتی میزراث  ویژگی آیینی مرتبط با یها مؤلف  گردشگری میراث، یها وردادست

و تشزریفات  یتزاریخ یهزا قادر خراهند برد نماد گرانشطررکلی، گرد فرهنگی مران است. ب 
  هزای آیینزی تزاریخی و سزاختار یهزا مربرط ب  مران میراث فرهنگی را ک  شامل داستان یآیین
 (.11، 8310، 4براون  91، 8330، 3)تتریرت و کلینند کناست را تجرب   ها آن

اسزت کز   گردشزگری ایزران و جهزان مانزدگار یهزا میراث ازیری  ،تاریخی ماسرل  شهر 
 یسال، گردشگران فراوان روزهایدر تمام فرد معماری و فرهنگی خرد،  سبب ویژگی منحصرب  ب 

 پرنزرر ۀچزیپزژوهش از در در اینولی  ،کند مختل  ایران و جهان ب  خرد جذب می را از مناطق
 گردشگری ایزن رویزداد بزارذ مزذهبی بز  ایزن حسینی و جاذبۀ یسنتی عاادار یها آیینیی برپا

 یهزا تفصزیلی بز  برپزایی آیین در ایزن مقالز  بزا بررسزی و پزژوهش مران نگریست  شده است.
 هزا  این آیین یمران و فزرا یزمان فزرا یرگزذاریسنتی و مذهبی شهر  تاریخی ماسرل  و تأث عااداری

اول ماه محزرم و پزس از آن، از منظزر  ۀهای پیشراز( و در ده مقطع پیش از ماه محرم )آیین در دو
ی آیینز یگردشزگر آیزا»کز   هستیم ها پرسشو در پی پاسخ ب  این  ایم ست ینگر ،آیینی گردشگری

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 

.  
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آیزا »و « د؟کنزحسینی شهر  تاریخی ماسزرل  را حفز  و احیزا  یتراند فرهنگ سنتی عاادار می
مرردمطالعز  وجزرد  ۀگردشزگری آیینزی منطقز ترسزعۀ رایگردشگری مناسبی ب یاه زیرساخت

 :استشامل مرارد زیر  پژوهشرای این شده ب مطرح یها فرری «. دارد؟
 تزاریخی شزهر  حسزینیی عزاادار سزنتی های آیین  گهداشتن ری دیینی آگردشگر. 8

  دارد   نقش  ،ماسرل 
دوبزاره  حضزرر بزر، منطقز   فزرد بز  منحصزر آیینی گردشگری های جاذب  و ترانمندی. 1

 استتأثیرگذار  گردشگران 
 منطقز  حسینی عااداری آیینی گردشگری های  جاذب  تبلیغات و گردشگر جذب میان. 9

  دارد وجرد ارتباط
 ازنگهزداری  و معرفزی در ردشزگریگ تخصصی و  شده ریای برنام  های ترری برگاار . 8

 دارد. نقش منطق  حسینی یعاادار های آیین
 

 پژوهشنه یپیش. ۲

ری و معنزفرهنگی است ک  میراث فرهنگی  شگریهای گرد یری از شاخ  ،آیینی گردشگری
هایی است ک  تا امروز  گیرد. آنچ  در گردشگری آیینی وجرد دارد، باور را دربر می ناملمرس

معنزای  ی،حسزین یهزای عزاادار ها در قالزب آیزین خرد ادام  داده است. این باور حیاتب  
د. در ادامز  نشزر مزردم جامعز  تبزدیل مزی یزت فرهنگزیاز هر یافتز  و بز  بخشزی یخاص

ز منظر گردشگری آیینی حسینی ا عااداریی ها ۀ کارکرد آیینزمین در شده انجام های پژوهش
 .را بررسی خراهیم کرد

شناختی از مراسم  تحلیل جامع  »با عنران (، در مقالۀ خرد 8911و قبادی )ها  دییجمش
کید بر دینی با   مناس مراسم و شناختی تحلیل جامع  ب « مراسم عاشررا  و مناسك دینی با تأ

کز  سززبب را مراسم این اجتماعی  یها عاشررا پرداخت  و برخزذ از کارکرد ید بر مراسمکتأ
 .اند کردهبررسی  ،کشرر ما شزده اسزت یم فرهنگآن در نظا یماندگار

، «نگاه آیینی بز  گردشزگری ایرانزی»ای با عنران  در مقال  (8911غضنفزری و جرادی )
عنران ی   ب  ،دامغان« علی مشم »همزراه بررسی مجمرعزۀ  ب  آیینی را یمیستی گردشگزر
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گرنز  مداخلز  و  نزد کز  هزرا  و ب  بیان این مررزرو پرداخت کرده، مطالع  مهمنمرن  مرردی 
با ترجز  بز  عقایزد و  ،سززاماندهی در مران باید پس از تحلیل و بررسززی دقیق گذشتۀ آن

 .انجام شردها  ب  آیین یبخشزز و در راستای حف  و منالت ،باورهای مرجرد
راهرارهای استفاده از مراسم تاسرعا »در پژوهشی با عنران  (8911) و همراران قادری

 بز  «مذهبی در محدوده بخش تهران مرکای ز عنران پتانسیل گردشگری فرهنگی ررا ب و عاش
مراسزم تاسزرعا و  مزرردبازار و هیأت و مسزورنن در  داخل انسباک تحلیل و مقایسۀ نظرات

 اند. مذهبی پرداخت  ز گردشگری فرهنگینرعی  رفیت عنران  عاشررا ب 
از « گردشگری آیینی، آیین نرروز شزیراز »با عنران (، در مقالۀ خرد 8938سلهر و رحیمی )

اند و با مطالعۀ نظزرات گردشزگران  ست یشیراز نگردر نرروز  یها  ب  آیینمنظر گردشگری آیینی 
 .اند تحلیل کرده یزای در احیا و رونق فرهنگی و اشتغال ی راهای نرروز نقش آیین ،خارجی

آیینزی در  ز ب  بررسی نقش گردشگری فرهنگی ای  (، در مقال8939پازوکی و شاکرمی )
 یرویررد ا استفاده ازب اند و بلرمستان پرداخت  و استان سیستانی در مذهب ز افاایی فرهنگی هم

 ،و همچنزین نقاط رع  و قزرت مرجزرد ،ترکیبی و پیمایشی پژوهش و انجام ی مند  نظام
الگزری  شناسایی و براسزاسآیینی را  ز گردشگری فرهنگی و تهدیدهای پیش روی ها فرصت

های  سیاست دهد ک  با اتخاذ نشان می ها این بررسی ۀنتیج .اند کردهسرآت بررسی  یتحلیل
مذهبی بین اقزرام و  ز فرهنگی یافاای هم سری تران ب  هدایتی و تنرو در این استان می یراهبرد

 .اقتصادی حرکت کرد ز مختل  و ترسع  فرهنگی مذاهب
ها و  ترانمنززدی»عنززران خززرد بززا  ارشززد نامززۀ کارشناسززی نایززاپ (، در8939حیززدری )

کیزد بزر گردشزگری آیینزی در روسزتا های گردشگری در قابلیت  یهامناطق روستایی بزا تأ
 نظریز از روش کیفزی و  یگیزر بهرهرمن  «روستای انجدان ارا  یمطالع  مررد   تاریخی

طرر  و بز گردشزگری در منزاطق روسزتایی  یهزا هزا و قابلیزت یبنیانی ب  بررسزی ترانمنزد
پزژوهش،  از ایزنه آمد دست    بینتا تاریخی انجدان پرداخت  است. از روستای مشخص،،

 ،منطقزۀ مرردمطالعز  یترسعۀ گردشزگر مشرل نیتر یترین و جد د ک  مهمشر میط اباستن
هزا و  شزنهادیپ پژوهشزگر در پایزان، اسزت  امرانات رفزاهی روسزتا ها و زیرساخت نبردن

 است. دادهبهبرد این ورعیت ارائ   برایهایی را  راهرار
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  ها، مالش  ،  ها فرصت»با عنران نام  کارشناسی ارشد خرد  (، در پایان8939زاده ) صالح
بز  ایزن نتیجز  («  شزالیار مراسزم پیر :  مررد مطالع  ایران ) در  شگری آئینی دهای گر راهبرد  و

آن را مسزتعد  ،شزناختی در ایزن مراسزم مزردم ز یی فرهنگهزا نمزادفراوانی  رسیده است ک 
 ده است.کردرخرر  های پژوهشو  ها بررسی

سزنجی ترسزعۀ  امران » با عنزران شنامۀ کارشناسی ارشد انیدر پا نیا (8938اوجاقلر )
کید بر مراسم آیینی گردشگری مذهبی شهر زنجان  مرانع و  ترین مهم تالش کرده است« با تأ

 یمناسزب یو الگزررا شناسزایی کنزد گردشگری مذهبی شهر زنجان  ترسع  یها تیمحدود
 .ارائ  دهدنگهداشت گردشگران این شهر  جذب و برای

بزر  پژوهشی »با عنران  خرد ارشدی نامۀ کارشناس پایان (، در893۱) آبادی علیی سررت
بز  و کرده  را بررسی یبرگاار سب  از این مرایی« شهر  ماسرل  بندی در  مراسم آئینی علم

شناسان  و بزا تریز   های مذهبی مردم این منطق  با نگاهی انسان رفتار مفهرم نمادینمطالع  
، آمزده دست تری  بر اسناد و شراهد ب  با این پژوهشگراست. پرداخت  گیرتا  یشناس بر روش

 ای محرمی برای اثبات ایزن نظریز  هتاریخی و اسطرر های ریش  ین،یاین آ دریافت  است ک 
دهۀ اول  یعاادار برمی خردشان، فرهنگ های تعاد براساس عالیق و ،دارد ک  مردم منطق 
 یهزا در قالزب نمزاد را خزرد مرردپزذیرش یهزا هزا و ارزش اند و الگزر محرم را شرل داده

 کنند. عاشررایی بازنمایی می
مطالعزۀ مگزرنگی ارتبزاط مراسزم »با عنزران ای  (، در مقال 8931یرسفی و همراران )

ایام محرم و شزهر  یعااداری آیین مراسم ارتباط، نرو «ایام محرم و شهر نایین آیینی عااداری 
 اسزت،هزا   ینیو حسز ها عهد قاجزار کز  شزامل میزدان یعاادار های مران براساسرا نایین 

. وج  تمایا اند کردهن اشاره فرهنگی آ بخشی آیینی و هریتی فضاها و ب  استفاده ازبررسی، 
نگهدارنده و  از منظر نقش ینیآی ینگریستن ب  گردشگر مطالعات پیشین، پژوهش حارر با

 و ی،شزدۀ تزاریخی، طبیعز شزناخت  ۀحسینی در منطقز یعاادار دیرین یها احیاکننده سنت
 پرداختز  ماسرل  است ک  تاکنرن از بعد گردشزگری آیینزی بز  آن تاریخی  اجتماعی شهر

 .استبخشی ب  گردشگری جایگاین  در تنرومهمی ده است و عامل شن
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 و روند انجام پژوهش یمفهوم الگوی (.2شماره )شکل 

 ینظر  بچارچو. ۳

مارمرب نظری تحقیق عبارت است از نظری  ای ک  از سری پژوهشگر، مناسب با مسزولۀ 
پژوهش تشخیص داده شزده و طبعزًا ترسزط وی جهزت تحلیل داده ها بر اسزاس اصزرل و 

 (.11،8913نظریز ، انتخزاب شزده باشزد )دشتی،قراعزد آن 
 دین و مناسک دینی .۱-۳

آفرینی مهمی در  آفرینی و نقش فرهنگ است ک  هنجار نجاء بنیادی ،دین در بسیاری از جرامع
 ای ک  بخش گسزترده ای هستند از اعمال دینی . مراسم و مناسز داردانسان  اجتماعی زندگی

های  بررسی نقش گردشگری آیینی در نگهداشت آیین تعری  هدف
 عااداری حسینی شهر  ماسرل 

 تعری  مفاهیم و مبانی نظری

 گردشگری شهر  ماسرل های  جاذب 

 اجتماعیهای  جاذب  مذهبی ز فرهنگیهای  جاذب  طبیعیهای  جاذب  تاریخیهای  جاذب 

 مذهبی ز فرهنگیهای  جاذب  سنتی ز فرهنگیهای  جاذب 

 آیین عااداری حسینی آیین نرروز

 عاشررا تاسرعا الرداو بندی علم
 

 گذاری تشت شروو عااداری پیشراز محرم تعای 

 ها آزمرن فرری 

 .سنتی عااداری حسینی شهر  ماسرل  نقش داردهای  گردشگری آیینی در نگهداشت آیین

 است. تأثیرگذارگردشگران  دوبارهر حضرر بفرد منطق   گردشگری آیینی منحصرب های  ترانمندی و جاذب 
 

 .اری حسینی منطق  ارتباط وجرد داردگردشگری آیینی عاادهای  میان جذب گردشگر و تبلیغات جاذب 

o  عااداری حسینی منطق  نقش دارد.های  شده و تخصصی گردشگری در معرفی و صیانت از آیین ریای برگااری تررهای برنام 

 هاگیری و ارائ  پیشنهاد نتیج  
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زمزان و  تزأثیر فزراو پریایی،  دهند. تنرو، گستردگی، را شرل میاجتماعزی انسان  یها از کنش
هزا و  )جمشزیدی مراسم و مناس  دینی در فرهنگ جامعۀ ما است یها مران، ازجمل  ویژگی

 یرزیادیزان و  همۀ های ویژگیرا جاء  دینیو شعزائر  آداب ،(. قزرآن کریم91 ،8911قبادی، 
 (.11داند )سرره ح ، آی    مذ ای در هر جامعز  یفرهنگز های تزرین سنت قزدیمیاز 

هزا،  اندیشز شزناخت و دین ک  در پی بررسی مناسبات دین و جامع ،  شناسان جامع 
دین در نظام  یگذار  هستند، رمن ترج  ب  تأثیر دینی ها، مناس  و شعائر نهاد ها، سازمان

و ها  داشزت اجتمزاعی بزاوری هزا فردی و اجتماعی، نقش و کارکردی ها کنشاجتماعی و 
او را پزدر  پژوهشزگرانخلزدون کز  برخزذ از  . ابزنکنند را بررسی میدینی ی ها عملررد

 عقیزده ب داشزت.  یدینزذ ترجز  خاصز هزا و آداب دانند، ب  نقش آیزین مذ یشناس جامع 
عصزبیت  ندیگران را ک  در میزان خداونزدا مشمی و حسد ب  هم ،دینی آیین ،خلدون ابن

سزازد   مترجز  مزیسزری حزق و راسزتی  را تنهزا بز  کنزد و وجهز  میشرد، زائل  مییافت 
نظزم کز  دارد  گرا، اعتقزاد شناسان کارکرد جامع ، از 1(. اودی901، 89۱1خلدون،  )ابن

یزد: مطالعز مزی نیزا 2شرد. یزراخیم وا  می های دینی استرار آییناز طریق  اجتماعی  ۀگر
، 3دورکزیم ، وتر نیسزتند ارزش اعتقادی دین کم یها زمین  از روی هیچ و مناس  ب  مراسم

ک  خررا  برای رشزد و نگز   ،بیند می یررور قدر انزندگی اخالقی هم یمناس  را برا
 شرکت در مراسمب   ،دیگر ی(. از سر833، 8911جسم ررورت دارد )همیلترن، ن داشت

در  تران نمی دیگررا امر  این. »نگریست یتأمالت خاص با ددر دنیای جدید بای و مناس 
از نسزبت  کننزدگان در مناسز ، بزدون کمتزرین اطزالو رفت ک  شرکتیجدید پذجامعۀ 

در دیزن  کم دستاین مراسم را برگاار کنند.  ،یرسره متفاوت های انگیاهشان و با  عملررد
(. 108 مزان،)ه« اسزت یمنتفز ضایزن فزر شده اسزت،ک  انجام  اسالم و با مشاهداتی

غیرمنطقزی  امزری ها، آن بردن مناسز  و از سر عادت بردن معنی بیر تصزر ،اساس راینب
رماگشززایی از ایزن  راسزتایعلمززی در  های بررسززیانجزام رسد و ررورت  می نظزر ب 

 د.کن  میمناسز  را بیش از پیش پررنگ 
 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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کید  نیان شناسا مردم نزرعی  ،ای نیسزت کز  در آن شده شناخت  جامعۀهیچ  کنند ک  میتأ
تزرین  اساسزی»: بزر ایزن نظزر اسزت کز باشد. گیدنا  وجرد نداشت  یهای دین آیینمراسم و 

مزذهبی  های  مقرلز اسزاسبزار بر نینخسزت ،زمزان و مرزان ازجمل  تصرر، تحرنت فرری
مرجرد بزین مراسزم  های اصل ف شاز شمار ،آغاز مفهرم زمان در ،برای مثال  تعری  شدند

بیش  ی،نقش مراسم دین ر، ب2. رابرتسرن اسمیت(839، 8911، 1)گیدنا« وجرد آمد دینی ب 
کید داشزت. او  یها از باور از بیشزتر هزای مزذهبی  رزردلعمبزر ایزن نظزر بزرد کز  دینی تأ

است ک   یشناسان مردمیری دیگر از ، 3براون  یرادکل ت دارند.یهای مذهبی اهم داشت باور
  (833، 8911لتزرن، یدین باید ب  مناس  دینی ترج  کرد )هم برای شناخت معتقد است،

 دیزو بازترل یهمبسزتگ روحیزۀت یتقر ،یمناس  دین یها ترین کارکرد از مهم ییر بنابراین،
 وحدت در میان اعضای جامع  است. انسجام و

 آیینی. گردشگری ۲-۳

کید بر شزمار  ب گردشزگری  ۀشناسزان انسزان های پژوهش محرر اصلی ی،آیین و گردشگر تأ
نادیز   یآیینزهای  تینشان داده است ک  گردشگری ب  فعال پیشینمطالعات آید. نتای   می

(، 8311هززامرن ) های بررسززی(. براسززاس 8338، 5اسززمیت  8311، 4اسززت )هززامرن
معنزایی و دور شزدن  ینیآفر شرد ک  ب  باز اجتماعی معرفی می آیینی   ناعنر گردشگری ب 

در (. 181 ،1089)کززیم و دیگززران،  شززرد جززر میسززان از سززب  زنززدگی روزمززره منان
نمایشزی، مراسزم  هزای عنزران سزب  بز  ها آیینبرخی از  ،یفرهنگ ز یاجتماع یشناس انسان
گزذار در جامعز   هزای و آیزین نمادین یا ساختار و معمارب  نهای داوطلبا یا فعالیت ،سنتی

 از منظززر(،   1۱، 8310) 7ِبززرد(. 133، 1008، 6د )جعفززرینشززر مززی ادرا  یخاصزز
داخلزی  یهزا ارزش دارایی کز  نمزادین فرهنگزز یها مثاب  کزد ها را ب  آیین، یدارشناسیپد

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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آیینی  دادییرو ین راآی گذار ۀمرحل (،81، 1009)، 1د. همچنین، بلکن هستند، تعری  می
کنزد.  هزای رسزمی تغییزر ایجزاد مزی و رفتزار ،داند ک  در شخصیت اجتماعی، مذهبی می

 ک : ای گرن  مراسم آیینی است ب ی، (، گردشگر889، 1009) 2براساس نظر فرانرلین
دور از زندگززی  گیزرد کز  بز  ر مزیرا دربز یزمان ی،مرارد، گردشگزر بسیاری ازدر . 8

 ،«تغییر» ،«دور شدن»های  استعاره ،واقعد. درشر ۀ روزمره سلری میپاافتاد معمرل و پیش
مرکایت  ،گیری آن شرل یها سال در طرلگردشگری  در اعمال و زبان «خالص شدن»و 
 اند  شت دا

 ۀمزرزرو یهزا بین دو حد متفاوت از فضاای  ویژه یها تیمرقع خلق ب  یگرشگرد. 1
ی  پار  روستایی یا )مانند  آور نشاط ،ها ممرن است فضا دارد. اینتمایل  زندگی و کار

 (طبیعی یا مذهبیی  بنای یادبرد ملی یا ی  مران )مانند  یا مقدس (حگاه ساحلییتفر
 باشند
اسزت. متفزاوت شزان  روزمزره یها رفتار با هزا اغلب در این مران نگردشگزرار رفتا. 9

 یهزا نمزایش پرشزند. مزی یمتفزاوت هزای لباس و دهند ی را انجام میمختلفی هزا ها کار آن
 ،جدیزد و متفزاوت یها تیفعال، خت  و اغلبیر هم ب  ها را آن یبند زمان ۀبرنام ،یگردشگر

د )حیزرت، شزگفتی، خرشزی، شزر هزا مزی ذهنزی متفزاوتی در آنی ها ایجاد حالت باعث
یززا  ،، مفززاهیمها دلبسززتگی هزززا، اجززرا متززرن، اء،یاشزز و...(. ،خسززتگی، فروتنززی، هیجززان

 شرند  هایی می سبب ایجاد منین حالتهزای گرناگرن  تیفعال
 حزس گزذار ینزرعلزذت  ازروزمزره،  یزنزدگ ب ت بازگش مهنگا. گردشگران اغلب، 8

از انباشت  شدن نرعی اعتبار بیشتر ک  غالبًا ب  فرد  یفیط تراند میامر  این شرند. برخرردار می
( 8331) 3کز  بزرمن آمیزا )منزان تجمزل های رب تجۀ کنند مصرف یا شرد، داده میادیده یدن

ت ارتقایافتز  یزا ییزا تجربزی بز  یز  ورزع ،روحزی، فرزریی یا گذار ،کند( استدنل می
مرارد، سفر ممرن است هر س  نرو گذار را  ی. در برخدربر گیردذهن را  جدید از ۀبهبردیافت

.داشت  باشددربر 
 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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 روش. ۴

 ای ۀ کتابخان نیا ب  دو شیر ها ی دادهآورگرداست و ی لیتحل ز یحارر، ترصیف پژوهشروش 
 نامز  ع پرسشیترز براساس ی ززمیدان و روش زز مبانی نظری و گسترش دانشی بررس برای زز

 نسزازما کز  یهزای یبررسز  بز ترج  با .زز انجام شده است کنندگان در آیین تکشر در میان
حزدود ، هزر سزال انزد انجزام داده ماسزرل  یاستان و شزهردار یو گردشگر یمیراث فرهنگ

  ند.کن حسینی ماسرل  شرکت می یعاادار یاه آیین گردشگر در نفر 80000
د، شزر آیینزی محزدود مزی گردشزگری ۀویزژۀ پژوهشگر ب  جنب ترج  ب  اینر  رویررد با
های  در ترر هکنند تکافراد شر نفر از 980بین  برفی و و گلرل  دردسترسروش   ب  یگیر نمرن 
ک   یر افرادیسا ک د شاز آنان درخراست  ،. سلسشدگردشگری آیینی انجام  ی ویژها برنام 

 یریترونرال تصرر ب  نام  پرسش تا کننداند را ب  پژوهشگر معرفی  آیین شرکت کرده در این
 یتا رسیدن ب  حجم اشباو آمزارگیر ،از گردشگران ها گردآوری داده. ها فرستاده شرد آن برای

و تزا  انجزام شزدآماری از طریزق جزدول مررگزان  ۀت جامعیکفا ،استگفتنی . یافتادام  
اط بزا بدر ارت  منا در پرسش مرجرد های پرسش فت.یا دهنده ادام  پاسخ نفر 919رسیدن ب  

صزلی ا ۀنمرن یبر رو اجرا از ها پیش اعتبار و روایی آندند و ش یبند دست ، مرررو پژوهش
 از اسزتفاده بزا نامز  پرسش یاییرسید. پا یگردشگر نو کارشناسا تادانب  تأیید اس ،پژوهش

ی نزآیی یگردشزگر یهزا جاذب  یمتغیر ترانمند ک  برای شدکرونبا  سنجش  یب آلفایرر
و  1۱/0 ،بیترت ب  ی،آیین یگردشگری تخصص یها ترر  مند نظام یو برگاار عااداری حسینی

 محلیۀ مصاحب  با جامع مانند یدیگر یها اباار در این پژوهش، از ،. همچنیناست 11/0
  ئارا منظرر . ب ه استاستفاده شد دن آیینیکش تصریر ب  راستایدر ، و مشاهده ،و گردشگران

و  هزای افاار از نزرم ،متغیرهزا معنزادار بزین ۀرابطز یو برقزرار مختلز  یها آزمرن
 .استفاده شده است 

 
 منطقه موردمطالعه. ۵

ماسزال، از  غربی بز   از شمال ک فرمن  یغرب در جنرب یرهستانک ای است منطق ، ماسرل 
محزدود  بز  فزرمندیگزر های  جهت و از ،خمس   رب ب  خلخال، از جنرب ب  پشت کرهمغ
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 هرتزار دارد و در 800معزادل  یوسزعت، منطقز  نیزا (.11، 893۱لمزر،  است )حسن پرر
 دقیقز  عزرض  3درجز  و   91و  ،قز  طزرل شزرقییدق  ۱3درج  و   81 ییایت جغرافمختصا
 اسزت متزر  80۱0بزا  برابزر ،دآزا یو ارتفزاو آن از سزطح دریاهزاگرفت  اسزت قرار  شمالی

  (.893۱ سالنام   گیالن،ی استاندار یریا برنام   )معاونت
 یمردمز ،سال پیش حدود هشتصد تا هااراست ک  گفت  شده  ماسرل  ۀخچیمررد تار در

گیالن ب  منطقزۀ  ۀمنطق یمردم برم ی ازبرخبا همراه  نایرا ۀن گستردیل  سرزمتاط مخاز نق
 یفعل غرب شهر شمال یلرمتریک 1ماسرل  را در  نام کهن  ب  یماسرل  کرچ کردند و زیستگاه

 متعلزق یهزای ماسرل  سفالین  کهن  یمحرط  باستان از ،شده انجام یها کاوش بنا نهادند. طی
 شمار بی یها گررستان و قبر وجرددست آمده است.   ب یقمر یتا هشتم هجرب  قرون پنجم 

 لرزره وک )حسزینی اسزتقدمت زیاد این بافزت تزاریخی  مؤید ،داخل بافت و حاشی  شهر
سزنتی و  یهزا آیزین و ،بقع  متبرک  8نی ، یحس 1، رسمی مسجد 80(. وجرد 8938، یحبیب 

  ساکنان این منطق  ب  اسالم و تشزیع اسزت. ایزن شزهر یوفادار اسالمی، حاکی از مهر و
عنران  ، بز تالیایا« ایون» ازپس و  دهشثبت  ی،مل در فهرست آثار ،8030شماره  ب  ی،تاریخ

 . عرفی شده استجهان می شهر تاریخ نیدوم
ن ترسط سازما ،میان  یکشرر آسیا 1ت برتر گردشگری از میان یعنران سا ب  ،نیهمچن

منطقز   ایزن(. 11، 8930نزژاد، کزا م  و  گزررابی ی یرنسرر انتخاب شده است )رمضزان
جایگزاه  ،جمعیزت( کمی )شزمارهای  لحاظ شاخص است ک  ب  ای ازجمل  نقاط شهری

 جمعیت ت سیال )جذبیش کیفی آن و جذب جمعسبب ارز افت  است، بلر  ب ین یشهر
اسزتان  یهزا شزهر  ،تعبیر بهتزر ها و ب  شهر ۀسال(، در زمر  در   گردشگر  هاار 10 از بیش

ن یآخززرجمعیززت ماسزرل  در ، (8)جززدول شزماره هزای  دادهدارد. براسززاس  گزیالن قزرار
ر در خانرا 881و ده است شنفر گاارش  939، 893۱نفرس و مسرن در سال  یسرشمار

 یتزیجمع ذربزا و بیشتر، طبق   سال 1۱ت زنان یجمع ،آمار این برپایۀ ساکن هستند. آن
 .دهند را تشریل میاین منطق  
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 کشورسیاسیتقسیماتدرماسولهشهرموقعیت (.1شماره ) شکل
 8938حسینی کلرره و حبیبی،  منبع

 
 (2931) سنیهای  تفکیک جنس و گروه جمعیت شهرک ماسوله به (.2شماره )جدول 

 جمعیت مرد زن
1 80 سال 8تا  0جمعیت 
1 1 سال 3تا  ۱جمعیت 
1 1 سال 88تا  80جمعیت 
1 ۱ سال 83تا  8۱جمعیت 

88 8۱ سال 18تا  10جمعیت 
88 81 سال 13تا  1۱جمعیت 
89 81 سال 98تا  90جمعیت 
81 81 سال 93تا  9۱جمعیت 
81 8۱ سال 88تا  80جمعیت 
81 81 سال 83تا  8۱جمعیت 
88 88 سال ۱8تا  ۱0جمعیت 
81 81 سال ۱3تا  ۱۱جمعیت 
81 1 سال 18تا  10جمعیت 
81 11 سال  و بیشتر 1۱جمعیت 

 مجمرو 838 101
 کل 939

 منبع: مرکا آمار ایران
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 2931سنی براساس سرشماری های  تفکیک جنس و گروه شهرک ماسوله به ینمودار جمعیت (.9شماره )شکل 

 

 ها ل دادهیتحل و یهز تج. ۶

 مرررو )نقش گردشگریمررد  در یپژوهش نام  پرسش 919 تحلیل آماری و منظرر تجای  ب 
در  تحلیل تجربیماسرل ،  حسینی( در شهر  تاریخی یدر نگهداشت فرهنگ عاادار یآیین
 افزرادمجمزرو  . ازشزدو... انجزام  ،جزدول، نمزردار در قالزبنزی یترصیفی و تبی حسط دو

گردشگر داخلی  ،درصد 8/11و  ،گردشگر خارجی، درصد ۱/88، پژوهشدر  کننده شرکت
 دهد. نشان می یتجنس اساسرا بر گردشگران ، ترزیع فراوانی(1شماره )جدول  .اند برده

 

یع فراوانی متغیر نوع گردشگر و جنسیت (.1شماره ) جدول  توز

درصد جنسیت تعداد متغیر تعداد

۱/88 
11  مرد

 گردشگران خارجی 89
8۱  زن

8/11 
813  مرد

 گردشگران داخلی 990
888  زن

نسزبت بز   یانزد  گردشگززران خزارج ، حضزرر(1)جدول شماره های  دادهبراسزاس 
اینرز  جامعز  آمزاری ایزن  ب  با ترج . است  ترجز قابل ،حارر در آیین یداخل گردشگزران
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و  گردانزان تزرربیشزتر ترجز   انزد، مرردمطالعز  بزرده ۀبز  منطقز یورود یهزا ترر ،پژوهش
بز   حسزینی شزهر  ماسزرل ی فرد عاادار منحصرب  های معرفی آیین ی ب فرتمسای ها آژانس

 .فراوانی دارداهمیت  ی،گردشگران خارج
بیشتر استقبال مراسم این از  ،نسان جرانان و میان (،9)جدول شماره های  داده براساس

 رایمنزد بز ررداشاره در جذب گردشزگران عالقز این امر حاکی از قابلیت آیین مک  اند  کرده
 حضرر در مراسم معنری عااداری حسینی است.

 
 سنی گردشگرانهای  گروه (.9شماره ) جدول

سال 15بیشتر از  سال 15-65 سال 65-95 سال 95-15 یر  سال 15ز گروه سنی
83 91 18 831 88 فراوانی

۱ ۱/1 ۱/11 1/۱1 3/80  درصد
800 1/38 1/11 1/19 3/80  درصد تراکمی

های  تعزداد دفعز نام  و مصزاحب  بزا گردشزگران در زمینز   تحلیل پرسش و تجای  ۀنتیج
  ۀمراسزم، عالقز در ایزنن ایشتر حارزردهد ک  ب نشان می ی،حسین یعاادار آییندر حضرر 

ترر را ب   بازگشت از سفر نیا این های معنری دارند و در آیین در این دوبارهزیادی ب  حضرر 
دلیزل ازدحزام جمعیزت و حضزرر برمیزان  ب  یول ،دهند پیشنهاد می ان خردیدوستان و آشنا

زمانی، مرانعی  در این بازهها  گردشگری و اقامتگاه التیکمبرد تسه و ساکن در مناطق دیگر
.اند مطرح کردها برای شرکت در این ترر ر

حضور گردشگران  های تعداد دفعه (.6شماره ) جدول

بار و بیشتر 1 بار 6 بار 9 بار 1 بار 2 تعداد
81 88 11 891 1۱ فراوانی

9/81 1/88 9/83 8/91 8/10  درصد

 یهزا جاذب  یترانمند با وجرداز این است ک   حاکی، پژوهشگر مشاهدات و مطالعات
اندرکاران گردشزگری،  مدیران و دست ،حسینی در شهر  ماسرل  یآیینی عاادار یگردشگر



 

  

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 990 

 در ینییآ ینقش گردشگر 
 … فرهنگ نگهداشت

 رلو در ط اند برای گردشگران و دفاتر خدمات مسافرتی نداشت  مناسبی یرسان غ و اطالویتبل
الت و یتسززهارائزز  منظززرر  بزز  یتززرجه قابززل اقززدامدر ایززن بززازه زمززانی، اخیززر،  های سززال

هزای گردشزگری و  ل  بر حضرر ترروو این مس انجام نشده استگردشگری  یها رساختزی
 .دارد یمیقتگردشگران تأثیر مس

عااداری حسینی شزهر   سنتیهای  در نگهداشت آیین : گردشگری آیینینخستفرری  
تاریخی ماسرل  نقش دارد.

 
 عزاداریهای سنتی  آیینی در نگهداشت آیین گردشگری نقش (.1شماره )جدول 

خیلی  شرح
یاد یاد ز درجههههههه  خیلی کم کم متوسط ز

 آزادی
سهههههههه   

داریامعن
 000/0 8 ۱111/913 80883119 فراوانی
 - - - ۱/0 9/8 ۱/83 8/۱8 01/11 درصد

داری  کزای اسزررئر بزا سزطح معنزا آزمزرن اسپژوهش براس ۀ نخستفرری یدر بررس
کنزد.  تأییزد مزیدرصزد  33دست آمد ک  فرری  مزرردنظر را تزا   ب 11/913 ، عدد000/0

آیینزی در حفز  و صزیانت از  یب  نقش بسیار مهزم گردشزگر درصد از گردشگران، 8/11
کید ینآی  ،مانا بردن برای ای یفرهنگ ۀدیهر پد . با ترج  ب  اینر اند شت دا های سنتی منطق  تأ

 بز  منزاطق ماسرل   شهر از ساکنان ید زیادتعدا شدن دارد و نظر ب  مهاجرت نیاز ب  دیده
عامزل  ززز هزم عمزدتًا سزالخرردگان آن ززز تیزجمع ازانزدکی تعزداد  مانزدن اطراف و بزاقی

 .کند فراهم میسنتی را های  ج  بقای آیینیدرنت شرایط حضرر گردشگران و ،گردشگری آیینی
 حضزرر بزر ،منطقز  فزرد منحصرب  ینییآ یگردشگری ها و جاذب  یترانمند دوم:  یفرر

 .گذارد تأثیر می گردشگران دوباره
آن  هزای کز  شزاخص اسزت گزذار ریثتزأ ها و عرامل  مؤلف  ،متغیر مستقل در این فرری 

 حاجزت،رسزیدن بز  تسرین روحی و آرامش، نذر و نیاز برای  ند از: عامل معنری، ا عبارت
الت یهزا و تسزه سزاخت زیر و وجرد ،مناسب تغایتبل و طبیعی، تاریخی یها وجرد جاذب 

. این فررزی  از طریزق استران حضرر گردشگهای  تعداد دفع  ،و متغیر وابست  ،گردشگری
 .دست آمد ب خروجی زیر   و نتای شد یره ارزیابیدومتغ یرن خطیرگرس آزمرن
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 های گردشگری آیینی گویان برمبنای توانمندی و جاذبه پاسخ یت پراکندگیوضع (.4شماره )جدول 

 شاخص
 ها فراوانی داده

یاد یاد خیلی ز  خیلی کم کم متوسط ز
۱ 83۱89۱901 عامل معنری

33 81۱8188۱ تسرین روحی و آرامش
 801813888818۱ حاجت رسیدن ب  نذر و نیاز برای

189801111088 های تاریخی و طبیعی وجرد جاذب 
18091818891 تبلیغات مناسب

 108 11 10 81 1 ها و تسهیالت گردشگری و جرد زیرساخت

 ضرایب رگرسیونی ساده بین متغیر مستقل و متغیر وابسته موردم العه (.7شماره )جدول 

 گردشگران دوبارهحضور  متغیر وابسته

 متغیر مستقل
یب  ضر

 همبستگی
یب  ضر

 تعیین
یب  ضر

 بتا
مقدار 

 ثابت
 نتیجه داریاس   معن

 تأیید 000/0 83/8 110/0 891/0 1۱1/0 گردشگری آیینی یها ترانمندی و جاذب 

و  (1شزماره )سزاده در جزدول ی رگرسزیرن خطز وتحلیل تجایز  از آمده دسزت ب   نتای
مسزتقل و  ن متغیزریقری بز یستگبهم وجرد دهندۀ نشان ،1۱1/0(، ) رریب همبستگی

 در متغیزر دردااسزتان ی  انحرافک  دهد  نشان می 110/0. رریب بتا با عدد است وابست 
متغیر حضزرر  دراستاندارد  انحراف 110/0تغییر  ، باعثیگردشگر های و جاذب  یترانمند
، 08/0تر از  کرم  یدر سطح خطا ب رگرسیرنیرر  شرد. با ترج  ب می گردشگران دوبارۀ

منطقز  بزر متغیزر حضزرر  یگردشزگری آیینز یها و جاذب  یشرد ک  ترانمند می یگیر ج ینت
 د.شر است و فرری  دوم پژوهش تأیید می تأثیرگذار گردشگران دوباره

ها   شاخص وجرد زیرساخت ژوهش، ارزیابیاین پ اهمیت آماری های با یری از پرسش
منطق  است. درصررت تأمین نیاز گردشگران و ترسع  مناسزب ایزن  گردشگری التیو تسه

 ،صزررت خراهیم برد و در غیراینگردشگران آیینی در منطق   افاایش حضررشاهد  ساختار،
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بزا  رود. در مصزاحب   مزی انتظزار یسزطح ورود و افزتن گردشگراحضرر  یجیتدرکاهش 
 فقزدانرخت در منطق ، س جایگاه نبردنمناسب،  نگیپارک نبردن مانند یعرامل ،رانگگردش

منطقز   یها جاذب  غ مناسبیتبل ، رع بانری های و شبر  یمخابرات یها آنتن یده پرشش
ترسزع  شزاهد  هزا، آنک  درصررت رفع  ای بردند اصلی های شرایت و...شرل مجازی،  ب 

 گردشگری آیینی منطق  خراهیم برد.
حسزینی  عااداری ینییآ یگردشگر یها جاذب  غیو تبل جذب گردشگر میان فرری  سرم:

 ارتباط وجرد دارد. ،منطق 
کز  هرمز  ی ا گرنز  وجزرد دارد  بز  یتغییزر هزم ،غاتیتبل آیینی و گردشگر جذب میان

ل ینتای  تحل د.نشر ماسرل  مذ شهر  وارد یآیینی بیشتر گردشگر باشد، تر  مجتبلیغات منس
با میزاان جزذب گردشزگر آیینزی  متغیر تبلیغاتی ستگبب همیرر ،دهد مذ رگرسیرن نشان

کز  از متغیر میاان جذب گردشگر آیینزی  از واریانس نسبتذن، بنابرای  است 811/0برابر با 
است. 111/0 ،شرد متغیر تبلیغات استخرا، می

 
 موردم العه ۀگردشگر و تبلیغات در من ق میان جذبی تحلیل رگرسیون (.1شماره )جدول 

 جذب گردشگر متغیر وابسته

 متغیر مستقل
یب  ضر

 همبستگی
یب  ضر

 تعیین
آزمون 

مقدار 
 ثابت

س   
  داریامعن

 811/0 11/0 000/0 ۱81/۱ 833/19 111/0 811/0 های گردشگری آیینی  جاذب  غبلیت

یعنی اگر  ،است ۱81/۱ ،وتحلیل تجای این  ی)عرض از مبدأ( تابع رگرسیرن مقدار ثابت
میزاان  شده کنترل شزرد، اعمال یآیین یجذب گردشگرر منظر ب  ی،گردشگر تبلیغات متغیر

یز   ازای بز  ،هزا یخروجزس دهد. براسا می را نشان ۱81/۱ارزش  ،شگر آیینیگرد جذب
گردشگر آیینی خزراهیم  مثبت در میاان جذب تغییر 11/0غات، یتبل ش در میاانیواحد افاا

 شرد: صررت زیر نشان داده می رسیرنی ب داشت و معادل  رگ
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گردشزگری در معرفزی و ی شده و تخصصز یریا برنام  یتررها ریبرگاا فرری  مهارم:
 حسینی منطق  نقش دارد. یعاادارهای  آیینصیانت از 

جامعز  نظزرات از  شزده اسزتخرا،  یندارد. براساس نتزا یل تبیینیب  تحل نیاز،  یفرر این
امتیزاز  گردشگری با شده و تخصصی ریای تررهای برنام ی ، برگاار(3شماره  جدول) ی،آمار
حسینی منطق  دارد. عااداریهای  و صیانت از آیین معرفیدر  ن نقش رایشتریب ،33/91

 
یع فراوان (.3شماره )جدول  ین در معرفی و  عوامل نقش یتوز  حسینی من قه یعزادار های  آیین صیانت ازآفر

 معتبر یدرصد فراوان فراوانی عوامل
 8۱/81 18  نگارش کتاب و مقال

 11/18 31 یهای عمرم رسان 
 8۱/80 93 بر وب یمبتن یمجاز یگردشگر

 33/91 891 شده و تخصصی یریا برنام  یها ترر یبرگاار
 19/۱ 18 کاتالرذ و عرس ماپ
 03/۱ 83 گردشگری یتخصص های  مجل
 800 919 کل

 ،مجزازیی ها صداوسیما و شبر  از اعم، درصد( 11/11)با امتیاز ی عمرمی ها رسان 
 ،ماسزرل  های عااداری حسینی صیانت از آیین آفرین در معرفی و نقش دومین عامل عنران ب 

گردشزگران  یگیزر در جهزت یگزذار نقش تزأثیر ،فاخر و ماندگار یترلید محترا با ترانند می
 پدیده فرهنگی داشت  باشند. تخصصی آیینی و نمایش این یها ترر سری ب 

 ها یافته. ۷

از  پزسدر بستر تزاریخی و  اند ک  مشغرل برده ها پیش، ب  اجرای آیینی مردم ماسرل  از سال
مسلمانان نشاند و شیرۀ ی ها یرا ب  قامت سرگرار نمادینش لباس منطق ، ورود اسالم ب  این

انزد.  روز کزرده السالم( و یارانش ب  همدردی با امام حسین)علی  خردشان را برای ابراز آیینی
 هستند.شرح زیر  ب  گیرند، دربر می ول محرم راا تا دهۀ از عید قربان ک  ها این آیین
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 شواز محرمیپ. ۱-۷

مزردم  کز  یمراسم در ماسرل ، عید قربان است. در ایزن روز هنگزام  هزر، درحزال آغاز این
زنزان  ن ی، سزشزهر ای از مزردان آورنزد، عزده می جا عید را ب  دادن روز قربانی مراسمماسرل  

حسین میا ب  کرف ، کرف  » یخران مرثی  و با روند می( 1السالم علی)علی  بن بارگاه عرن سری ب 
کننزد.  می رفتن ب  کرف  منع ارانش را ازی السالم( و امام حسین)علی  ح،اصطال ، ب «وفا ندارد

کرف  اشاره دارد ک  در سری  السالم( و یارانش از مر  ب  ت امام حسین)علی کحر این آیین ب 
امیز  و  برای قیام علیز  بنزیدعرت کرفیان از ایشان  هجری و در پی 10الحج  سال  نهم ذی
بز   ها ترجز  الحج  تزا شزب اول محزرم، تمزام یازدهم ذی د اتفاق افتاد. از روزیای خالفت

 یسزررت  8۱1، 8931ماسزرل ،   )تمزدن اسزت حسزینی عااداریهای  باشرره آیین یبرپای
 (.89، 893۱آبادی،  علی

 یعزادار  شروع .۲-۷

سزر  )کنار خان  یا اتاق(، کش  بر )کنار مسجد(، خان بر   مسجد ۀدر مهار محل ها، ای ماسرل 
ق از منزد یعم یغم سرذ و و اسدمحل ، با ،نشین( سر )شاه زعم بعضی کی کره( یا ب  )بغل
 یهزا هایشان را با پارمز  و خان شرند و مسجد  می این آیین آمادهمحرم، و از شرو پیشروز 

منتظر حلرل مزاه  نشانند و می سرذ است، ب  رشقمن مبار های  نامک  ب   یهای سیاه و پرمم
 شرند. محرم می

 ماسزرل  در بزانی بزام ۀمحلز مهزار هرمردم  غروب، نادی  ،محرم ماه حلرل شب در
ورد و اعزالم آصدا در را ب « سن » دهر محل ی  نفر بای ده و ازکر تجمع ،شان  محل ِد مسج

برده است و  ارث ب  خرد اجداد ازسن  زدن محل را است ک   یکس ،فرد د و اینکن یعاادار
 السالم( علی)علی  بن عرن احترام پاس ب . کاری را انجام دهد نیست ک  منین مجاز یکس هر

زمان بزا  و هم« َبر مسجَده» سن  (، ابتدااست «َبر مسجَده»ک  در محل  ماسرل  متبرکۀ ۀبقع)
 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 

 شمرده (السالم علی )علی حضرت نرادگان از حنی  ابن محمد یا حنیف  محمد فرزند علی، بن عرن ها، روایت براساس .1
 شفت، (السالم علی ) ابراهیم امامااده ورود با زمان هم هجری، ششم شاید و مهارم یا سرم قرن اوایل در احتمانً  ک  شرد می

 گفتنی .برد آورده روی ناحی  این ب  اشرفی ، آستان  (السالم علی )اشرف الدین جالل سید نیا و رشت (السالم علی ) هاشم امامااده
 نشده یافت مرتربی و معتبر سند (السالم علی )علی بن عرن حضرت شهادت دقیق تاریخ و بقع  این بنای تاریخ مررد در است،
 تجدید داشت، دست در را بقع  این امنای هیوت ریاست ک  ماسرل  حاتمی خلیل مرحرم ترسط 8910 دهۀ در بقع  این .است

 (.اسالمی ایران متبرک  بقاو و اماماادگان جامع پایگاه) دارد جای ایران تاریخی آثار در بقع ، 8100 جاء و شد بنا
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  آیزد مزیدر صدا ب  «اسدمحَل »پس از آن و  ،«َسر َکَش »و سلس  ،«بر خان » ۀسن  محل ،آن
اعزالم  ۀو ایزن قاعزد چدیپ در ماسرل  می ی  زمانصدای سن  در  و،ک  درمجمرای  گرن  ب 

پیمردن مسیر محلۀ خرد تا محل  با  مردم هر، ماه محرم در ماسرل  است. پس از این مراسم
 ۀبقعزز بزز  یزنزز سززین  ۀدسززت، بززا تشززریل و سززلس بزز  جلززر مسززجد آمززدهمسززجد، 

زنزی را بزا  زاده، مراسزم سزین  و رزمن سزالم بز  امزام رونزد میالسزالم(  علی)علیز  بن عرن
 (.88، 8900رسانند )اخران ماسرل  و سهیل نقشی،   پایان می ب  یخران نرح 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الحجه )شب حلول ماه محرم( در غروب روز آخر ماه ذی یزن سنتی سنج آیین (.2شماره ) تصویر

 8931منبع: شعبانی، 

 
هزا اختصزاص  یرزی از محلز  یماه محرم بز  عزاادارهای اول تا مهارم   رکدام از روزه

ین نخستاز عصر  ی، شروو آیین عاادارها  محل بارگانبین  شده انجام ترافقاساس یابد. بر می
در  ،آن پزس از .شرد می بقع  شروو نیالسالم(، از ا علی)علی  بن احترام عرن  روز محرم و ب 

سر )در سال بعد روز دوم از  بر، روز سرم از مسجد محل  کش  ن خا ۀمسجد محلدوم از  روز
از عزااداری را محلز   اسزد بر( و روز مهارم نیا اهالی محل  خان  ،سر و روز سرم ۀ کش محل

بهۀ نصزیب نمانزد و شز بی ،این آیین یاز برگاار کس ند تا هیچکن آغاز می ،محل مسجد این
از هزر محلزی کز   یعزاادار . آیینوجرد نیاید ب دیگر  های  محلمحل  یا  برای  محل  یبرتر
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 محله کشه سر

 محله خانه بر محله اسد محله

 محله مسجدبر

 عزااداری یهزا شرد و دست  ( ختم میالسالم علی)علی  بن عرن ۀعدرنهایت ب  بق ،شروو شرد
رسزانند. زنزان و  پایزان مزی خزرانی بز  و نرحز  یزن را با سین  راریر هر نربت، مراسم سرگد

از آب،  مخصرص این ایام کز  ترکیبی یهزا مختل  از عااداران با شربت های  محلکردکان 
 کنند. می ییپذیرا ،شربتی و گاهی زعفزران است  گزالب، شرزر، تخزم

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 گانه شهرک ماسولهچهار  های محله (.6)شماره شکل 
 8931تمدن ماسرل ،  منبع:

 نشان( شتتگذاری ) آیین تشت. ۳-۷

ایرانی است ک  جمع  یها آیین ترین یاز قدیم ییر، «یگردان تشت»، یا «یگذار تشت»آیین 
، 8939 کننزد )محزدثی، شزروو مزیبا آن محرم را  یعاادارایران،  نزبا از مردم تر  زیادی
آب رود فرات است ک  بر روی امزام و کربال  یمش  سقا نماد ،آیین، تشت (. در این111

برای رساندن این آب  کربال سقای یها یایثارگرب  السالم( و یارانش بست  شد و  حسین)علی 
الحجز   پایزان ذی هزای در روز ن،زبا تر  های در استان این آیین دارد.اشاره ها  م یب  اهل خ
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 یسزرگرار  مراسزم یبرای برگاارحسینی  ادارانشدن عا آماده واقع، نشانۀو درشرد  برگاار می
 .شرد میاجرا  ی،زمانی و نمایش یها با تفاوت ،تاریخی ماسرل  در شهر  ولی ،است

روز  بعزداز هر 8سزاعت  است ک  هرسال در   این شرلماسرل  ب گذاری در آیین تشت
زنانز  و  جداگانزۀقسزمت نام ملرزی در دو  ای ب  خانراده ۀخان در زنان و مردان ، محرم پنجم

وسط اتاق  ،ه استپرش شد ای سیاه ک  با پارم را  یبارگی شرند و تشت مس مردان  جمع می
 .گذارند میزنان  

 ،. همز شزرد مزی یزالب پذیرایمهمانان با شربت زعفزران و گ از شروو مراسزم از همۀ پیش
. در خراننزد میب و زیارت عاشزررا ییج منو دعای ا گذارند خزرد را داخزل تشت می یها نذری

ماسرل  بر روی بام مسزجد خرانی در مسجد قنبرآباد، اهالی  از مراسم رور  پس ،وزر غروب این
ۀ آقای ملرزی برای گرفتن تشت ب  خان یزن سین  ۀصررت دست آیند و ب  سر، گرد هم می محل  کش 

همززراه و سزر آن را بزر سزر گرفتز   کشزز  ۀمحلز از گرفتن تشت، یرزی از اهالززی پسروند.   می
ۀ و مسیر مشخصزی را بزرای بازگشزت بز  مسجززد محززل مرخانند می ها  محل ۀجمعیت در بقی

 ریانزد کز  ایزن را داخل تشزت مزی خرد های نذری ،مردم مسیر، . در طرلپیمایند میسزر  کشز 
 از آب را پزر یادشزدهمراسم، تشت  د. در پایانشر آیین عااداری حسینی می یبرگاار فصر ،مبالغ

، یآبزاد ند )سررتی علیکن شفای بیماران و تبر  استفاده می برایاز س  روز از آب آن  و پس دهکر
حضرر سزاکنان  لحاظ آن را ب تران  و می ای دارد ویژهنریت مع ت ویجذاب، آیین این (.8۱، 893۱

 .مطرح کردحسینی  یعاادارسرمین آیین عنران  ، ب محلی و گردشگران
م .۴-۷

َ
 یبند آیین َعل

ان اسززت یشززیع یراسززرگر کاررفتزز  در آیززین از وسززایل نمززادین بزز  ییرزز ده،یززجر یززاعلززم 
های  و هر محل )محل  دارد یاصآیینی خ ماسرل  ارزش درم (. عل81، 8911)میرشررایی، 

 شزرند. می پرشیدهسبا  یها پارم  رند ک  باگان (، علم جداگان  و مخصرص خرد را دامهار
 طزرلسر هستند، در  و کش  ،محل  بر، اسد بر، خان  مسجدهای  ب  محل  مهار علم ک  متعلق

 ،شزرند و در ایزن روز مزی یها نگهدار همان محل ی ها روز ششم محرم، در مسجد تا سال
خزرد را بز  مسزجد  یهزا محل، علزم مهار و معتمدان بعداز هر، بارگان 8حدود ساعت 
روحزانی یزا بندان آماده شرند و  ند تا برای آیین علمبر ( میالسالم علی)علی  بن حضرت عرن
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)فروغزی و شزرفی،  بلرشزاندسبا، علم مسجد هزر محزل را  یها پارم  د محل بایسف ریش
خزرد را  رهاینزذ ،خرانند و بارگزان دعزا می نیازمندان برای(. همزراه این آیین، 81، 8911

محل مرروثی ر در ه یدار است ک  علم گفتنیسلارند.  می ترام علزم عزاادار ب  مترلیاناح ب 
محض تاری  شزدن هزرا و ورود بز   ب  از آن محل است. یخاص ۀخانراد برده و مخصرص

یری پزس از دیگزری از مهزار سزمت سزاختمان  ی،های عاادار غروب ششم محرم، دست 
کنند تا علزم  میی عاادار یحرارت خاص کنند و با شرر و می صحن حرکت سری امامااده ب 

ۀ السالم(، علمززدار محلز علی)علی  بن احترام ب  امامااده عزرن رایخرد را تحریل بگیرند. ب
 ۀدسزت ،همراه آنگیرد و  را تحریل می  اش  داری است ک  علم محل ن علزمنخستی ،بر مسجد
 کنزد. مسجد محل  خزرد حرکزت مزی سری ان ب زن بر با آرامش و سین  محل  مسجد یعاادار

ق(، علم ه. 8118ترافقات گذشت  )ترافق سال  براساس ها، سایر محل  داران علم ،از آن پس
زنزان از بزازار و  سزین  ،خزرد ۀدر پشت علزم محلز عااداران د گرفت.خرد را تحریل خراهن

 پایان مسزجد محزل خزریش بز  مقابل و مراسم را در گذرند می ماسرل  ۀهای مهارگان محل 
کنند. می خرد صرفعااداران شام را در مسجد  آیین، پایانرسانند. پس از  می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهرک ماسوله یبند آیین علم (.1) تصویر شماره

 8931منبع: شعبانی، 
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 آیین الوداع .۵-۷

 ،سزت. در ایزن روزا« الرداو» بعداز هر روز هشتم محرم )شب تاسرعا(، زمان انجام آیین
« الرداو»آیین نند. پرشا سیاه می کرده و لباسعرض ل  را های مهار مح لباس سبارنگ علم

 شرد.  ن مسجد محل  بر برگاار میمحل  در صح  های عااداری مهار دست  با حضرر
هزای خزرد بز   همزراه علزم عااداری ب  یها است ک  دست  شرلآیین ب  این  یناجرای ا 

ده کربر و بازار ماسرل  حرکت  ۀ خان محل سری ب  ،مسیر پیمردنپردازند و با  می یخران  نرحز 
ایزن آیزین،  دهنزد. یپایان م السالم( علی)علی  بن عرن در صحزن امامزاادهمراسزم خرد را و 
 برد. از تاسرعای حسینی می ب  استقبال نرعی مردم را ب 
 یحسین یآیین تاسوعا .۶-۷

محلز   ماسرل  روی سق  مسزجد حضزرت ابرالفضزل)و( تاسرعای حسینی، اهالی صبح روز
 سزری مهزار محلز ، ب ی هزا در پشزت علمزنان و زنجیرزنزان  سزین شرند و  می جمع 1بر ریحان 
 ،ت  و با صرف ناهار در مسزجدشب  محل شروو بازگ ،حرکت کرده و پس از عبرر از بازار امامااده
 کزردن شپخز شب ،ماسرل  یها دهم )شب عاشررا(، در تمام محلز  شب یابد. می پایانمراسم 

خیرات بزرای  همان ،ک  در اصل است های عااداری هیأتدشگزران و شام نذری و پذیرایی از گر
« امزام حسزین ینزذر»اسزت کز  بز  آن  السزالم( و شزهدای کزربال روح بلند امام حسین)علی 

قراردادی خاص،  رسرم و و آداب، براساس 1تا  ۱/8حدود ساعت  محرم، در شب دهمگریند.  می
سزری  سجد حرکزت کزرده و بز از جلر م دست، ب  اند، شمع بیدار مانده بر ک  ان خ ۀعااداران محل
سزر،   ۀ کشز محلز عااداران ،سر دست  ب  مسجد کش  این رسیدنپس از ند. رو سر می مسجد کش 

رونزد و  مزی محلز  مسجد اسد سری پیرندند و با هم ب   ها می اندازند و ب  آن راه می ۀ خرد را ب دست
 ۀبقعز سزری پیرسزت  و ب  پیشزین ۀدسزت هزا نیزا بز  دو محلز ، آن رسیدن ب  مسجد اسدمحض  ب 
 یصبا آیین خا ،ر بمت ۀبقعب   پس از رسیدنس  دست   کنند.  ( حرکت میالسالم علی)علی  بن رنع
 هزا بزر نیزا بز  آن مسجد ۀ عااداراندست، از آن دهند و پس و سالم میکرده ادب  عرض امامااده ب 

و احترام آنان بز  ایزام  یشاهد عاادار ل،مهار محروند تا تمام  تا میان بازار پیش میرندند و یپ می
 د.یاب پایان می ،نماز صبح ب  جماعت ۀریضآیین با ادای ف محرم باشند. این

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
 

 ماسرل  محلۀ جدیدترین .1
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 حسینی آیین عاشورای .۷-۷

شرند.  میخرد جمع  ۀمسجد محل مقابل جداگان  درپس از نماز صبح،  عااداران هر محزل،
از ، راو مزردم عززااد گردنزد می دوبارهتمام مهار محل  را  ای جداگان های  عااداران در دست 

پایزان ایزن آیزین در  کننزد. در پزذیرایی مزی ینزذر و آش ، ، شزیر دا مای، کلرمز ها با آن
ناهار طبخ  ،عاشررا، در مساجزد  هزر شرد. صبحان  داده می محل ب  عااداران مساجزد هر

خزرانی و   یبآیین شز ،مشارکت هر مهار محلماسرل  با  عصر روز عاشررا در بازار شرد. می
 بر ک  از کنار مسجد خان  یرزنیزنج و یزن ن یس مراسم با انجامعااداران،  .شرد میاجرا   ی اتع

بزر  ب  مسجد خان  ، یدر مراسم تعا ها خیم  زدن و آتش بازار عبرر از پس از شرد، میشروو 
شزام ۀ بز  دسزت معزروف یزنز سین ۀ دست ،یابد. در پایان شب می پایان و مراسم گردند میباز

را  یعزاادار بزر ۀ ریحان محل السالم( سق  مسجد حضرت ابرالفضل)علی  یان از روبغری
 گردند. ب  مسجد حضرت ابرالفضل بازمی ،ارآغاز کرده و با عبرر از کنار امامااده و باز

 تعزیه آیین .8-۷

امزززام  مراسزززم شزززهادت ،م محزززرمهزززعاشزززررا و شزززب دوازد عصزززر روز، ماسزززرل  در
اسد  یبن ۀطایف ترسطشهدای کربال  یسلار خا  ها و  ( و آتش زدن خیم السالم حسین)علی 

هزا  ( و بزازار و محلز السزالم علی)علی  بن عرنۀ در جلر بقعی زن تعای  و سین  نیصررت آی ب 
ترسزط  ماسزرل  ۀتعایز ،پزیش یها سزال (. در83، 8911)فروغی و شرفی،  شرد گاار میبر
 خرانی ب  نسزل  یانتقال تعا )و عدم ل مهاجرت ساکنان،یدل اما ب  ،شد اجرا میها  ای سرل ما

تعای  ماسرل  ب  گروه گشزت  یاجرا ،پس ماسرل  از هم پاشید و ازآن یبعد( گروه تعای  سنت
 (. 819، 8939سلرده شد )طالبی و صمصام،  فرمن

 
یخی ماسوله یعزادار  یها آیین (.25)جدول شماره   حسینی شهرک تار

یخ برگزاری عنوان آیین  محل برگزاری زمان برگزاری تار

 پیشراز محرم
الحجززز  )عیزززد  یزززازدهم ذی

 قربان(
 السالم( علی )علی  بن عرن صحن مسجد  هر

 مهار محل  ماسرل  شب  حلرل ماه محرم شروو عااداری
 ها محل  قی ب سری سر ب   ملری و مسجد کش شروو از خان   روز پنجم محرم نشان( شتت) گذاری تشت
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یخ برگزاری عنوان آیین  محل برگزاری زمان برگزاری تار
 السالم( علی)علی  بن عرن  مسجد از غروب آفتاب پیش ششم محرم بندی َعَلم

 السالم( علی)علی  بن عرن  مسجد بعد از  هر هشتم الرداو
 السالم( مسجد حضرت ابرالفضل)علی  صبح  نهم محرم تاسرعای حسینی
 سر ماسرل  تا سر تا بعد از  هرصبح  1  دهم محرم عاشررای حسینی

 بازار ماسرل  بعد از  هر  دهم و دوازدهم محرم تعای 

 

 گیری بحث و نتیجه. ۹

شزده  دییزجدانبره را پشت سزر نهزاده و وارد عرصز   گردشگریمعاصر، عصر  گردشگری
جری و شزرد. گردشزگری جزایگاین در جسزت مذجایگاین نامیده  «یگردشگر»است ک  

ترسزع  پایزدار  یهزا ن گاینز یتزر از مناسزب رزی( و ی831 ،8939)ویلیاما،  اصالت برده
شده و  مناطق شناخت  ویژه ب صد گردشگری، های مقا ب  جاذب  یبخش تنرواست.  گردشگری

  پایزدار گردشزگری مقاصد و ترسع یبقا عامل مهمی در حف  و قبال گردشگران،تمررداس
جایگاین اسزت کز  بزا  یگردشگر های گرن از  یرذ ،آیینی . گردشگریآید شمار می ب آنان 

از جرامزع  بسیاری گردشگریترسع   یها  تراند از اولریت مذ ،پایداریدرنظر گرفتن اصرل 
ی قدرتمنزدی بزرای واشزراف یهزا عنران اباار مناس  ب  ها و آیین ،درکارک بر این افاون .باشد
لت یو فضز ای جامعز در هزر « زمزان مقزدس»خلق  تری نمایش اجتماعی و در های تر نی 

کز   یاهمیت سبب شرد و ب  نمی برگاار یزمان آیین در هر .روند کار می ب ها  بخشیدن ب  مران
 شزرد. مزیتبزدیل  از اوقات ممتازب  یری دیگر  نیاآن  یزمان برگاار ،داردجامع   برای مردم

 نزمز  ،ها مهم و آیین ،ها آیین واسطۀ ب ها  دارد. مران ای  آیین نیا منین ویژگی یان برگااررم
 یها  ب  کارکرد دومندانترج  ی، نیازمند ینیآی از گردشگر یریگ بهرهشرند.  ها می مران بقای

متنرو آیین و گردشگری است.
هزا اسزت   سال ،خرد و اجتماعی ،های فرهنگی، طبیعی شهر  تاریخی ماسرل  با جاذب 

گردشگری آیینی های  جاذب ، میان ولی دراین ،دکن خرد جذب میفراوانی را ب   دشگرانک  گر
ی . آیین عاادارنشده استمعرفی ای شایست   گرن  ب  وبرده کمتر مرردترج  ، حسینی عااداری

فرهنگی ب  ثبزت  عنران پدیدۀ است ک  ب  اسالمی ز ایرانی ز ماسرل ، آیینی برمی حسینی شهر 
برگزاار  مشخصزیهزا در دوره زمزانی  آیزین  ایزن است.فرهنگی کشرر رسیده  میراث یمعنر
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)شهر  تزاریخی ماسزرل (، سزبب  ها آن ریبرگاا مران ( و محرم 81قربان تا   د )عیدنشر می
 د.شرگذاری و مرزبندی  عالمت ،جغرافیای فضایی و مرانی، در این دوره شده است ک  این

حزرزه  پژوهشگرانو ، شناسزان شناسان، انسان  جامعز های  دیدگاه در این مقال  براساس
همبسزتگی و روحیۀ مناس  در تقریت  و ها  آیین ترج  ب  کارکردمیاان اهمیت ، یرگردشگز

گیری از ی  رویزداد  و بهره ،مرردمطالع  ۀو وحدت در میان اعضای جامع بازترلید انسجام
، هش. در ایزن پزژوبررسی شده است های سنتی حف  و پاسداشت آیین راستایرهنگی در ف

 در نگهداشزت یز  آیزین سزنتی و ،سزر ازیز   دارد ای دوسزری  کردرکاگردشگری آیینی، 
 یزایز درآمزد ،دیگزر د و ازسریکن کم  می یندههای آ نسل در شدن آنش از فرامر یگیرجلر

 پایدار منطق  مرردمطالع  را در پی خراهد داشت. ۀاقتصادی و ترسع
از سزاکنان محلزی و  یزیاد مهاجرت تعدادها است ک  با  سال ،ماسرل  یتاریخ شهر 

 ،سازمان ملزی آمزار کشزرر های گاارش اساسرو است. بر  جمعیتی روبی پیر شدن هرم سن
نفر  939نفر ب   100( از 893۱تا  891۱گذشت  ) بیست سال رلجمعیت این منطق  در ط

تشزریل سال  و بیشتر( 1۱) رردهرا طبق  سالخآن  یتی  غالب جمعیکاهش یافت  است و ط
کز   نزاملمرس یفرهنگ راثیم وها،  تسن، است ک  آداب این انگریبواقعیت، این د. دهن می

. نمزایش اسزت و محزر شزدن یخطر نابرد در ،است یافت  لانتقا ن یس ب  نسل و سین  ب  نسل
ترانزد  یمو  دکن کم  مین این منطق  یدیر یها سنتیی مانا چ  گردشگری ب یدر از ها آیین

مهزاجرت معرزرس مرجزب  ،جدیزد یشزغل یها و فرصتی گردشگر ییزا غالتاش سبب ب 
 .دشرجمعیت 
برگااری مراسزم  ران خارجی در زمانگگردش  حضرر اند ،شده انجام مشاهدات سبراسا

ترسزط  یاین جاذب  گردشزگر یمعرف دلیل عدم ب  ،ماسرل   حسینی شهر عااداری آیین سنتی
هزای  تهیز  بسزت  مندجای تأمل و بازنگری دارد و نیاز ی،خدمات مسافرت ترهایدف راهنمایان و

  جرانزان، کزازآنجا .اسزتدر سطح استان و کشرر  گردشگری این رویداد و تبلیغ و تروی  آن
خزرد حسینی شهر  ماسرل  را ب   یعاادار ینیگردشگران حارر در رویداد آی یحداکثر طی 

از این فرصت  یگیر معنری آیین و بهره ینیتبی هدفمند برا یریا برنام  لاوم ،اند داده اختصاص
 ترج  است. ستۀشای ها، در بین آن تیمعنر تروی  رایب زمانی
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کید و تأیید ، پژوهش آماری این یها داده یلتحل درصدی گردشگران، در 8/11بیانگر تأ
تی عااداری حسزینی های سن در حف  و صیانت از آیین ری آیینیگردشگ گذار اثر مررد نقش

در مزررد  گردشزگران، شزده انجزام یهزا مصزاحب  براساس ،همچنین است.شهر  ماسرل  
، ابراز عالقز  کردنزد شاندوستان و آشنایان ب  یگردشگر رویداد این معرفی و دوبارهحضرر 

 بزرایفضای مناسزب  مانند ای گردشگری یها ساخت زیر لحاظ ب  ،رردمطالع منطق  م ولی
 یهزا   یزتخف دادن، یرسزان جایگاه سرخت ،یورود یها پارکینگ خردرو گردشگران و ترر

ازمنزد ین ،هزای گردشزگری ا اقامتگزاهیزترسع  و تجهو آیین،  یرزمانی برگاا اقامتی در دورۀ
و  یخصرصز دولتی و نیمز  یها نهاداین امر با مشارکت  .استریای و بهبرد و ترسع   برنام 

و نیازمنزد  پزذیر خراهزد شزد امرانگذاران داخل و خار، منطق   سرمای کم   ب  ،همچنین
 .است یبخشی عملیات سرعت

 یریپذ بردن و مسورلیت  رعار کم یترج  ب  ویژگبر  ،جایگاین  آنجاک  در گردشگریاز
کید م ب  یورود گردشگران هزای  در تزرر حضزرر گردشزگران بز  د، هزدایتشزر یمنطق  تأ

 یهزا آیزین یدادیزرو یگردشزگر یها دادن بست  ار قراریفمند و دراختشده و هد یریا برنام 
ک  این  آید شمار می ب منطق  از گردشگران  یندم ن شرل بهرهبهتری ،حسینی ماسرل  یعاادار

هزای  حسینی ماسزرل  در قالزب برنامز  یارهای عااد آیین های تبلیغاتی امر با ایجاد فرصت
و... بزرای  ،مجازی و اجتمزاعی یها سیما، شبر  اینترنتی، صداوهای  ای از درگاه رسان  مند

 .یابد می تحقق حضرر گردشگران آیینی
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 منابع

تشارات (. تهران: ان8)مترجم: محمد پروین گنابادی  جلد مقدمه(. 89۱1خلدون ) بن خلدون، عبدالرحمن ابن
 فرهنگی ز علمی

)مزاپ اول(.  سررممی  سرراانان ان ر ماسوله: (. 8900نقشی، محمدجراد )و سهیلماسرل ، مسعرد  اخران
 رشت: مؤل . 

کید بامنجان   هرمذهبی نرد گری  توسعه سنجیامکان(. 8938اوجاقلر، مریم ) نام  )پایان آیینیمراسم بر  تأ
 ن.ارشد(. دانشرده علرم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایراکارشناسی 

-ز  افاایی فرهنگیآیینی در همز(. بررسی نقش گردشگری فرهنگی8939پازکی، معصرم   و شاکرمی، حاف  )
هرا ن المللری توسرعه یایردااا ااهکراا کنفرران  بی مذهبی مطالع  مرردی: استان سیستان و بلرمسزتان.  ز

، اسزفندماه، دبیرخانز  دائمزی نرد رگری نمیست  محیطها با محوایت کشانامیا منابع طبیعیا چالش
 ها، تبریا، ایران.ها و مالش المللی ترسع  پایدار، راهرارکنفرانس بین

انتشارات . رشت: ساله 0022ساله ماسولها مسرندی بر تاایخ  0022یژنهش (.  8931ماسرل ، حماه ) تمدن
 دهسرا.

کیزد (. تحلیل جامع 8911ها، غالمررا  و قبادی، علیررا )جمشیدی شناختی از مراسم و مناسك دینی بزا تأ
 .91ز 10(، 1)1 فصلنامه تاایخ اسالمابر مراسم عاشررا. 

هزای شزهر تزاریخی (. بررسی و تحلیل تائینات )گره مینی( بز  کزار رفتز  در بنزا893۱لمر، سعید )پرر حسن
 .1۱-91(، 81)3،  هرمعماای ن  هرسامی آامانعلیا. سرماسرل ، نمرن  مرردی: محل  کش 

افزاایش ( دربازاریزابی عرامزل آمیختز تزأثیر(. بررسی8938عادل  و حبیبی، روزب  )کلرره، سید حسینی
(، 8۱)8،فضرای نرد رگریفصلنامه جغرافیای ماسرل (. تاریخیشهركمرردیگردشگر )مطالع جذب

 .80۱ز81۱

کیرد برر ها ن توانمندی براسی قابلیت(. 8939حیدری، سمی  ) های توسعه نرد گری دا مناطق انسرایی برا تأ
نام  کارشناسزی ارشزد(.  )پایان تاایخی انجدانا  هرسران اااکنرد گری آیینی مطالعه موادی: انسرای

 دانشرده ادبیات و علرم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

 .19-83(، 1۱)8 ،تاایخ دا آینه یژنهشهای آن.  (. مارمرب نظری، زوایا و بایست 8913دشتی، محمد )
(. رابط  بین ترسع  پایزدار معمزاری محیطزی و طراحزی نژاد، زهرا )مگررابی، بهمن  و کا رمضانی

(، 88)8، آمرایش محریطفصلنامه جغرافیرای مناطق کرهستانی مطالع  مرردی: شهر  ماسرل . اقلیمی در 
91-18.

(. سزامان  اطالعزات آمزاری 893۱ریای استان گیالن، معاونت آمزار و اطالعزات ) دیریت و برنام سازمان م 
استان گیالن. برگرفت  از 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=542282&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=542282&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1915966&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=1915966&pageStatus=0&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://irandoc.ac.ir/
https://irandoc.ac.ir/
http://toolkit.golestanconf.ir/toolkit/539062/html
http://toolkit.golestanconf.ir/toolkit/539062/html
http://toolkit.golestanconf.ir/toolkit/539062/html
http://toolkit.golestanconf.ir/toolkit/539062/html
http://www.dehsara.com/product/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-2600-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-1300-%D8%B3/
http://www.dehsara.com/product/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-2600-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%D8%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-1300-%D8%B3/
http://hiq.bou.ac.ir/article_5505.html
http://hiq.bou.ac.ir/article_5505.html
http://www.armanshahrjournal.com/article_44601.html
http://www.armanshahrjournal.com/article_44601.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253944
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253944
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=253944
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/695633
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/695633
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/695633
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/695633
http://ensani.ir/file/download/article/20120328151351-2017-2.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120328151351-2017-2.pdf
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=156723
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=156723
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=156723
http://sdi.mpogl.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-1395/
http://sdi.mpogl.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-1395/
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انلری  همرایش ملری (. گردشگری آیینی، آیزین نزرروز شزیراز. 8938همایرن  و رحیمی، بهمن )سلهر، محمد
 ، اسفندماه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران.ممی  نردی ایراننرد گری ن طبیعت

نامز  )پایزان بندی دا  هرک تاایخی ماسرولهیژنهشی بر مراسم آئینی علم(. 893۱آبادی، ساهره )علیسررتی
 شناسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران. ارشد(. پژوهشرده گیالنکارشناسی 

: مراسرم  مواد مطالعره های نر گری آئینی دا ایران ) ااهبرد ن ها چالش  ا ها فرصت(. 8939زاده، نیلرفر )صالح
 علرم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. نام  کارشناسی ارشد(. دانشرده)پایان (  الیاا ییر

کار مناسب ترسع  پایدار گردشزگری (. گردشگری میراث: راه8930فر،، اکبر )ررا  و پررپرر، محمدصالحی
تیرماه دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان،  19و  11، همایش نرد گری ن توسعه یایدااایران.  در

 ایران.

 جلد دوم(. رشت: فرهنگ ایلیا. ) تعزیه دا نیالن(. 8939ال  )طالبی، فرامرز  و صمصام، عات

 .10-19(، ۱)8، منظر(. نگاه آیینی ب  گردشگری ایرانی، 8911غضنفری، پروان   و جرادی، شهره )

)مزاپ دوم(.  ها ن بناهرای تراایخیماسوله:  هر صخره(. 8911ماسرل ، فرهاد )ماسرل ، ناصر  شرفیفروغی
 رشت: انتشارات گیالن. 

(. راهرارهزای اسزتفاده از مراسزم تاسزرعا و 8911قادری، اسماعیل  عاتی، عات ال  و حزافظیااده، شزقایق )
، فضرای جغرافیراییمذهبی در محدوده بخزش مرکزای تهزران.  ز عاشررا ب  عنران پتانسیل ترریسم فرهنگی

 .1۱ز808(، 11)3

 . تهران: سمت.مدیریت نرد گری(. 891۱کا می، مهدی ) 

 )مترجم: منرمهر صبرری(. تهران: نشر نی.  جامعه  ناسی(. 8911گیدنا، آنترنی )

 ا. قم: نشر معروف.فرهنگ عا وا(. 8939محدثی، جراد )

 .88-81، 1، هنرکراب ماه های نمادین. (. محرم و نشان 8911میرشررایی، محمد )

 محسن ثالثی(. تهران: تبیان شناسی دین )مترجم: (. جامع 8911همیلترن، ملرلم )

)مترجم: محمرد ریایی(. تهران: انتشارات دانشگاه پیزام نزرر.  نرد گریجغرافیای(. 8939ویلیاما، استیرن )
  (8331)تاریخ اصل اثر 

(. مطالعزۀ مگزرنگی ارتبزاط مراسزم آیینزی 8931محمزدی، مهزدی )یرسفی، یرس   آزاد، میترا  و سزلطانی
 .91ز۱0 ،13. مطالعات  هر ایرانی اسالمیا عااداری ایام محرم و شهر نایین

https://www.civilica.com/Paper-CTEI01-CTEI01_529=گردشگری-آیینی،-آیین-نوروز-شیراز.html
https://www.civilica.com/Paper-CTEI01-CTEI01_529=گردشگری-آیینی،-آیین-نوروز-شیراز.html
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/971193
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/971193
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/901177
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/901177
https://www.civilica.com/Paper-NCTSD01-NCTSD01_099=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%25
https://www.civilica.com/Paper-NCTSD01-NCTSD01_099=%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%25
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