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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،202-232،)1(21 ،پیاپی ،64تابستان 2331
بیگی ،حمیده ( .)8931نقش گردشگری آیینی در نگهداشت فرهنگ عزااداری حسزینی مطالعز مزرردی شزهر ماسزرل .
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران.808-898 ،)1(81 ،
شاپا1001-8181 :

 نریسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قرانین کریتیر کامانا

آزاد است) .

(

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

1

دریافت9911/50/91 :؛ پذیرش9911/99/22 :

چکیده

آیینها و مراسم سرگراری مذهبی ،از مهمترین منابع رسیدن بز هریزت ،ریشز هزای فرزری ،و سزب
زندگی افرادی است ک ب طرر جمعی در منطقزۀ مشخصزی بزرای اجزرا و حفز آن مزیکرشزند .آیزین
عااداری حسینی در شهر ماسرل  ،اجرای آیینی سنتی است ک پس از ورود اسالم ب این منطق  ،لباس
نمادین خرد را ب قامت سرگراریهای مسلمانان نشانده و شیرۀ آیینی سنتی را برای ابراز همدردی با امام
حسین(علی السالم) و یارانش ب روز کرده است .این پدیدۀ فرهنگی ک ب عنران میراث معنری ثبزت شزده
است ،برای حف و صیانت و از بین نرفتن جلرههای عملی آن ،نیاز ب دیده شدن دارد .گردشگری آیینی
با ویژگی نمایشی خرد ،تررار و بازنمایش جریان رویداد و کنش و واکنش آیینزی را در مقابزل مشزمان
گردشزگزران روایت کرده و ب عنران رسزان ای قدرتمند در نگهداشت ویژگیهای ناب و منحصرب فززرد
مناطق عمزل میکند .پزژوهش حارزر ،از نزرو ترصزیفی و پیمایشزی اسزت کز بزا ابزاار مصزاحب و
پرسشنام و ب روش نمرن گیری دردسترس و گلرلز برفزی در بزین  980نفزر از گردشزگران داخلزی و
خارجی حارر در آیینهای عااداری حسینی شهر ماسرل در سال  8931انجزام شزده اسزت .نتزای
بررسی و تجای وتحلیل خروجی از نظرات گردشگران با استفاده از نرمافاارهای  SPSSو  ،Excelبیزانگر
نقش بساای گردشگری آیینی در حف و صزیانت از آیینهزای سزنتی و لزاوم تجهیزا زیرسزاختهزای
گردشگری منطق است .در راستای هدایت هدفمند گردشگران و بهرهگیری از رویداد گردشگری آیینی،
برگااری تررهای تخصصی و برنام ریایشده یری از پیشنهادهای اصلی این پژوهش است.
کلیدواژهها :آیین ،نمایش آیینی ،گردشگری آیینی ،گردشگری فرهنگی ،عااداری حسینی ،شهر ماسرل

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1استادیار گردشگری ،دانشرده ادبیات و علرم انسانی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.


 .۱مقدمه

گردشگری میراث ،مسافرت ب منظزرر تجربزۀ مرزانهزا و فعالیزتهزایی اسزت کز صزادقان

روایتگر رویدادها و مردمان گذشت و حال اسزت .زیلزل و هزال ،)83 ،8338( 1گردشزگری

میراث را برپایۀ نرستالژی گذشت و تمایزل بز تجربزۀ منزا ر و شزرلهای مختلز فرهنگزی
تعری کردهاند .این نرو گردشگری ،ب گرن ای گسترده بزا میزراث فرهنگزذ گذشزت یزا منزابع
فرهنگذ سخت ارتباط دارد (کا می )8۱8 ،891۱ ،و با درنظر گرفتن اصرل پایداری ،یرذ از
اهداف اصلذ خرد را حف هریتهای فرهنگذ و میراث جرامع گرناگرن مزیدانزد و همزراره
تالش میکند آنها را زنده نگ دارد (صالحیپرر و پزررفر .)1 ،8930 ،،گردشزگری میزراث
میتراند در قالب تنرعی از اشرال آیینی ،ب گردشگران در فهم شالردۀ فعالیتهزای آیینزی در

محلهززای گردشززگری کم ز کن زد (کززیم و دیگ زران .)181 ،1089 ،2یرززی از مهززمتززرین

دستاوردهای گردشگری میراث ،مؤلف های آیینی مرتبط با ویژگیهای تاریخی و سنتی میزراث
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فرهنگی مران است .ب طررکلی ،گردشگران قادر خراهند برد نمادهزای تزاریخی و تشزریفات
آیینی مربرط ب مران میراث فرهنگی را ک شامل داستانهزای تزاریخی و سزاختارهزای آیینزی
آنها است را تجرب کنند (تتریرت و کلین 91 ،8330 ،3براون.)11 ،8310 ،4

شهر تاریخی ماسرل  ،یری از میراثهزای مانزدگار گردشزگری ایزران و جهزان اسزت کز
ب سبب ویژگی منحصرب فرد معماری و فرهنگی خرد ،در تمام روزهای سال ،گردشگران فراوانی
را از مناطق مختل ایران و جهان ب خرد جذب میکند ،ولی در این پزژوهش از دریچزۀ پرنزرر
برپایی آیینهای سنتی عااداری حسینی و جاذبۀ گردشگری ایزن رویزداد بزارذ مزذهبی بز ایزن
مران نگریست شده است .در ایزن مقالز بزا بررسزی و پزژوهش تفصزیلی بز برپزایی آیینهزای
عااداری سنتی و مذهبی شهر تاریخی ماسرل و تأثیرگزذاری فزرازمانی و فزرامرانی این آیینهزا
در دو مقطع پیش از ماه محرم (آیینهای پیشراز) و در دهۀ اول ماه محزرم و پزس از آن ،از منظزر
گردشگری آیینی ،نگریست ایم و در پی پاسخ ب این پرسشها هستیم کز «آیزا گردشزگری آیینزی
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

.

میتراند فرهنگ سنتی عااداری حسینی شهر تاریخی ماسزرل را حفز و احیزا کنزد؟» و «آیزا
زیرساختهای گردشگری مناسبی برای ترسزعۀ گردشزگری آیینزی منطقزۀ مرردمطالعز وجزرد
دارد؟» .فرری های مطرحشده برای این پژوهش شامل مرارد زیر است:
 .8گردشگری آیینی در نگهداشت آیینهای سزنتی عزااداری حسزینی شزهر تزاریخی
ماسرل  ،نقش دارد
 .1ترانمندی و جاذب های گردشگری آیینی منحصزربز فزرد منطقز  ،بزر حضزرر دوبزاره
گردشگران تأثیرگذار است
 .9میان جذب گردشگر و تبلیغات جاذب های گردشگری آیینی عااداری حسینی منطقز
ارتباط وجرد دارد
 .8برگااری تررهای برنام ریایشده و تخصصی گردشزگری در معرفزی و نگهزداری از
آیینهای عااداری حسینی منطق نقش دارد.
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گردشگری آیینی ،یری از شاخ های گردشگری فرهنگی است ک میراث فرهنگی معنزری و

نقش گردشگری آیینی در
نگهداشت فرهنگ…

ناملمرس را دربر میگیرد .آنچ در گردشگری آیینی وجرد دارد ،باورهایی است ک تا امروز
ب حیات خرد ادام داده است .این باورها در قالزب آیزینهزای عزااداری حسزینی ،معنزای
خاصی یافتز و بز بخشزی از هر یزت فرهنگزی مزردم جامعز تبزدیل مزیشزرند .در ادامز
پژوهشهای انجامشده در زمینۀ کارکرد آیینهای عااداری حسینی از منظر گردشگری آیینی
را بررسی خراهیم کرد.
جمشیدیها و قبادی ( ،)8911در مقالۀ خرد با عنران «تحلیل جامع شناختی از مراسم
و مناسك دینی با تأکید بر مراسم عاشررا» ب تحلیل جامع شناختی مراسم و مناس دینی با
تأ کید بر مراسم عاشررا پرداخت و برخزذ از کارکردهای اجتماعی این مراسم را کز سززبب
ماندگاری آن در نظام فرهنگی کشرر ما شزده اسزت ،بررسی کردهاند.
غضنفزری و جرادی ( )8911در مقال ای با عنران «نگاه آیینی بز گردشزگری ایرانزی»،
میستی گردشگزری آیینی را ب همزراه بررسی مجمرعزۀ «مشم علی» دامغان ،ب عنران ی

نمرن مرردی مهم ،مطالع کرده و ب بیان این مررزرو پرداخت انزد کز هزرگرنز مداخلز و
سززاماندهی در مران باید پس از تحلیل و بررسززی دقیق گذشتۀ آن ،با ترجز بز عقایزد و
باورهای مرجرد ،و در راستای حف و منالتبخشززی ب آیینها انجام شرد.
قادری و همراران ( )8911در پژوهشی با عنران «راهرارهای استفاده از مراسم تاسرعا
و عاشررا ب عنران پتانسیل گردشگری فرهنگیزمذهبی در محدوده بخش تهران مرکای» بز
تحلیل و مقایسۀ نظرات کاسبان داخل بازار و هیأت و مسزورنن در مزررد مراسزم تاسزرعا و
عاشررا ب عنران نرعی رفیت گردشگری فرهنگیزمذهبی پرداخت اند.
سلهر و رحیمی ( ،)8938در مقالۀ خرد با عنران «گردشگری آیینی ،آیین نرروز شزیراز» از
منظر گردشگری آیینی ب آیینهای نرروز در شیراز نگریست اند و با مطالعۀ نظزرات گردشزگران
خارجی ،نقش آیینهای نرروزی را در احیا و رونق فرهنگی و اشتغالزایی تحلیل کردهاند.
پازوکی و شاکرمی ( ،)8939در مقال ای ب بررسی نقش گردشگری فرهنگیزآیینزی در
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همافاایی فرهنگیزمذهبی در استان سیستانوبلرمستان پرداخت اند و با استفاده از رویرردی
نظاممند و انجام ی پژوهش ترکیبی و پیمایشی ،نقاط رع و قزرت مرجزرد و همچنزین،
فرصتها و تهدیدهای پیش روی گردشگری فرهنگیزآیینی را شناسایی و براسزاس الگزری
تحلیلی سرآت بررسی کردهاند .نتیجۀ این بررسیها نشان میدهد ک با اتخاذ سیاستهای
راهبردی هدایتی و تنرو در این استان میتران ب سری همافاایی فرهنگیزمذهبی بین اقزرام و
مذاهب مختل و ترسع فرهنگیزاقتصادی حرکت کرد.
حیززدری ( ،)8939در پای زاننامززۀ کارشناسززی ارشززد خززرد بززا عنززران «ترانمنززدیها و
قابلیتهای گردشگری در مناطق روستایی بزا تأکیزد بزر گردشزگری آیینزی در روسزتاهای
تاریخی مطالع مرردی روستای انجدان ارا » رمن بهرهگیزری از روش کیفزی و نظریز
بنیانی ب بررسزی ترانمنزدیهزا و قابلیزتهزای گردشزگری در منزاطق روسزتایی و بز طرر
مشخص ،،روستای تاریخی انجدان پرداخت است .از نتای ب دستآمده از ایزن پزژوهش،
استنباط میشرد ک مهمترین و جدیترین مشرل ترسعۀ گردشزگری منطقزۀ مرردمطالعز ،
نبردن زیرساختها و امرانات رفزاهی روسزتا اسزت پژوهشزگر در پایزان ،پیشزنهادهزا و
راهرارهایی را برای بهبرد این ورعیت ارائ داده است.

صالحزاده ( ،)8939در پایاننام کارشناسی ارشد خرد با عنران «فرصتها ،مالشها،
و راهبردهای گردشگری آئینی در ایران (مررد مطالع  :مراسزم پیرشزالیار)» بز ایزن نتیجز
رسیده است ک فراوانی نمزادهزای فرهنگی زمزردمشزناختی در ایزن مراسزم ،آن را مسزتعد
بررسیها و پژوهشهای درخرر کرده است.
اوجاقلر ( )8938نیا در پایاننامۀ کارشناسی ارشدش با عنزران «امرانسزنجی ترسزعۀ
گردشگری مذهبی شهر زنجان با تأکید بر مراسم آیینی» تالش کرده است مهمترین مرانع و
محدودیتهای ترسع گردشگری مذهبی شهر زنجان را شناسزایی کنزد و الگزری مناسزبی
برای جذب و نگهداشت گردشگران این شهر ارائ دهد.
سررتی علیآبادی ( ،)893۱در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خرد با عنران «پژوهشی بزر
مراسم آئینی علمبندی در شهر ماسرل » مرایی این سب از برگااری را بررسی کرده و بز
مطالع مفهرم نمادین رفتارهای مذهبی مردم این منطق با نگاهی انسانشناسان و بزا تریز
بر روششناسی گیرتا پرداخت است .این پژوهشگر با تری بر اسناد و شراهد ب دستآمزده،
دریافت است ک این آیین ،ریش های تاریخی و اسطررهای محرمی برای اثبات ایزن نظریز
دارد ک مردم منطق  ،براساس عالیق و عادتهای برمی خردشان ،فرهنگ عااداری دهۀ اول
محرم را شرل دادهاند و الگزرهزا و ارزشهزای مرردپزذیرش خزرد را در قالزب نمزادهزای
عاشررایی بازنمایی میکنند.
یرسفی و همراران ( ،)8931در مقال ای با عنزران «مطالعزۀ مگزرنگی ارتبزاط مراسزم
آیینی عااداری ایام محرم و شهر نایین» ،نرو ارتباط مراسم آیینی عااداری ایام محرم و شزهر
نایین را براساس مرانهای عااداری عهد قاجزار کز شزامل میزدانها و حسزینی هزا اسزت،
بررسی ،و ب استفاده از فضاهای آیینی و هریتبخشی فرهنگی آن اشاره کردهاند .وج تمایا
پژوهش حارر با مطالعات پیشین ،نگریستن ب گردشگری آیینی از منظر نقش نگهدارنده و
احیاکننده سنتهای دیرین عااداری حسینی در منطقزۀ شزناخت شزدۀ تزاریخی ،طبیعزی ،و
اجتماعی شهر تاریخی ماسرل است ک تاکنرن از بعد گردشزگری آیینزی بز آن پرداختز
نشده است و عامل مهمی در تنروبخشی ب گردشگری جایگاین است.
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بررسی نقش گردشگری آیینی در نگهداشت آیینهای

تعری هدف

عااداری حسینی شهر ماسرل

تعری مفاهیم و مبانی نظری
جاذب های گردشگری شهر ماسرل
جاذب های طبیعی

جاذب های تاریخی

جاذب های فرهنگیزمذهبی

جاذب های فرهنگیزسنتی

جاذب های اجتماعی

جاذب های فرهنگیزمذهبی

آیین نرروز

پیشراز محرم

شروو عااداری

تشتگذاری

آیین عااداری حسینی

علمبندی

الرداو

تاسرعا

عاشررا

تعای

آزمرن فرری ها
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ترانمندی و جاذب های گردشگری آیینی منحصرب فرد منطق بر حضرر دوباره گردشگران تأثیرگذار است.
میان جذب گردشگر و تبلیغات جاذب های گردشگری آیینی عااداری حسینی منطق ارتباط وجرد دارد.
o

برگااری تررهای برنام ریایشده و تخصصی گردشگری در معرفی و صیانت از آیینهای عااداری حسینی منطق نقش دارد.
نتیج گیری و ارائ پیشنهادها

شکل شماره ( .)2الگوی مفهومی و روند انجام پژوهش

 .۳چارچوب نظری

مارمرب نظری تحقیق عبارت است از نظری ای ک از سری پژوهشگر ،مناسب با مسزولۀ
ً
پژوهش تشخیص داده شزده و طبعزا ترسزط وی جهزت تحلیل داده ها بر اسزاس اصزرل و
قراعزد آن نظریز  ،انتخزاب شزده باشزد (دشتی.)11،8913،
 .۳-۱دین و مناسک دینی

دین در بسیاری از جرامع ،جاء بنیادین فرهنگ است ک هنجارآفرینی و نقشآفرینی مهمی در
زندگی اجتماعی انسان دارد .مراسم و مناسز از اعمال دینیای هستند ک بخش گسزتردهای

از کنشهای اجتماعزی انسان را شرل میدهند .تنرو ،گستردگی ،پریایی ،و تزأثیر فزرازمزان و
مران ،ازجمل ویژگیهای مراسم و مناس دینی در فرهنگ جامعۀ ما است (جمشزیدیهزا و
قبادی .)91 ،8911 ،قزرآن کریم ،آداب و شعزائر دینی را جاء ویژگیهای همۀ ادیزان و یرزی
از قزدیمیتزرین سنتهای فرهنگزی در هر جامعز ای مذداند (سرره ح  ،آی .)11
جامع شناسان دین ک در پی بررسی مناسبات دین و جامع  ،و شزناخت اندیشز هزا،
سازمانها ،نهاد ها ،مناس و شعائر دینی هستند ،رمن ترج ب تأثیرگذاری دین در نظام
اجتماعی و کنشهای فردی و اجتماعی ،نقش و کارکردهزای اجتمزاعی بزاورداشزتها و
عملرردهای دینی را بررسی میکنند .ابزنخلزدون کز برخزذ از پژوهشزگران او را پزدر
جامع شناسی مذ دانند ،ب نقش آیزینهزا و آداب دینزذ ترجز خاصزی داشزت .ب عقیزده
ابنخلدون ،آیین دینی ،هممشمی و حسد ب دیگران را ک در میزان خداونزدان عصزبیت
یافت میشرد ،زائل می کنزد و وجهز را تنهزا بز سزری حزق و راسزتی مترجز مزی سزازد
(ابنخلدون .)901 ،89۱1 ،اودی ،1از جامع شناسان کارکردگرا ،اعتقزاد دارد کز نظزم

اجتماعی از طریق آیین های دینی استرار می شرد .یزراخیم وا  2نیزا مزیگریزد :مطالعزۀ
مراسم و مناس
مناس

ب هیچروی از زمین های اعتقادی دین کمارزشتر نیسزتند ،و دورکزیم،3

را برای زندگی اخالقی همانقدر رروری میبیند ،ک خررا برای رشزد و نگز

داشتن جسم ررورت دارد (همیلترن .)833 ،8911 ،از سری دیگر ،ب شرکت در مراسم
و مناس

در دنیای جدید باید با تأمالت خاصی نگریست« .این امر را دیگر نمیتران در

جامعۀ جدید پذیرفت ک شرکت کننزدگان در مناسز  ،بزدون کمتزرین اطزالو از نسزبت
عملرردشان و با انگیاههای یرسره متفاوت ،این مراسم را برگاار کنند .دستکم در دیزن
اسالم و با مشاهداتی ک انجام شده اسزت ،ایزن فزرض منتفزی اسزت» (همزان.)108 ،
برایناساس ،تصزرر بیمعنی بردن مناسز و از سر عادت بردن آنها ،امزری غیرمنطقزی
ب نظزر می رسد و ررورت انجزام بررسززیهای علمززی در راسزتای رماگشززایی از ایزن
مناسز را بیش از پیش پررنگ میکند.
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مردمشناسان نیا تأکید میکنند ک هیچ جامعۀ شناخت شدهای نیسزت کز در آن ،نزرعی
مراسم و آیینهای دینی وجرد نداشت باشد .گیدنا بزر ایزن نظزر اسزت کز « :اساسزیتزرین
تحرنت فرری ،ازجمل تصرر زمزان و مرزان ،نخسزتینبزار براسزاس مقرلز های مزذهبی
تعری شدند برای مثال ،مفهرم زمان در آغاز ،از شمارش فاصل های مرجرد بزین مراسزم
دینی ب وجرد آمد» (گیدنا .)839 ،8911 ،1رابرتسرن اسمیت ،2بر نقش مراسم دینی ،بیش

از باورهای دینی تأکید داشزت .او بزر ایزن نظزر بزرد کز عملرزردهزای مزذهبی بیشزتر از
باورداشتهای مذهبی اهمیت دارند .رادکلی براون ،3یری دیگر از مردمشناسانی است ک

معتقد است ،برای شناخت دین باید ب مناس دینی ترج کرد (همیلتزرن)833 ،8911 ،
بنابراین ،یری از مهمترین کارکردهای مناس دینی ،تقر یت روحیزۀ همبسزتگی و بازترلیزد
انسجام و وحدت در میان اعضای جامع است.
 .۳-۲گردشگری آیینی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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تأکید بر آیین و گردشگری ،محرر اصلی پژوهشهای انسزانشناسزانۀ گردشزگری ب شزمار
میآید .نتای مطالعات پیشین نشان داده است ک گردشگری ب فعالیتهای آیینزی نادیز

اسززت (هززامرن 8311 ،4اسززمیت .)8338 ،5براسززاس بررسززیهای هززامرن (،)8311

گردشگری ب عنران ی آیین اجتماعی معرفی میشرد ک ب بازآفرینی معنزایی و دور شزدن
انسززان از سززب زنززدگی روزمززره منجززر میشززرد (کززیم و دیگززران .)181 ،1089 ،در
انسانشناسی اجتماعیزفرهنگی ،برخی از آیینها بز عنزران سزب هزای نمایشزی ،مراسزم
سنتی ،یا فعالیتهای داوطلبان با ساختار و معماری نمادین و آیزینهزای گزذار در جامعز

خاصززی ادرا مززیشززرند (جعفززریِ .)133 ،1008 ،6بززرد ،) 1۱ ،8310( 7از منظززر

پدیدارشناسی ،آیینها را ب مثاب کزدهای نمزادین فرهنگززی کز دارای ارزشهزای داخلزی
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هستند ،تعری میکند .همچنین ،بل ،)81 ،1009( ،1مرحلۀ گذار آیین را رو یدادی آیینی
میداند ک در شخصیت اجتماعی ،مذهبی ،و رفتزارهزای رسزمی تغییزر ایجزاد مزیکنزد.
براساس نظر فرانرلین ،)889 ،1009( 2گردشگری ،مراسم آیینی است ب گرن ای ک :

 .8در بسیاری از مرارد ،گردشگزری ،زمانی را دربزر مزیگیزرد کز بز دور از زندگززی
معمرل و پیشپاافتادۀ روزمره سلری میشرد .درواقع ،استعارههای «دور شدن»« ،تغییر»،
و «خالص شدن» در اعمال و زبان گردشگری در طرل سالهای شرلگیری آن ،مرکایت
داشت اند
 .1گردشگری ب خلق مرقعیتهای ویژهای بین دو حد متفاوت از فضاهزای روزمزرۀ
زندگی و کار تمایل دارد .این فضاها ممرن است ،نشاطآور (مانند ی پار روستایی یا
تفریحگاه ساحلی) یا مقدس (مانند ی بنای یادبرد ملی یا ی مران طبیعی یا مذهبی)
باشند
 .9رفتار گردشگزران در این مرانهزا اغلب با رفتارهای روزمزرهشزان متفزاوت اسزت.
آنها کارهزای مختلفی را انجام میدهند و لباسهزای متفزاوتی مزیپرشزند .نمزایشهزای
گردشگری ،برنامۀ زمانبندی آنها را ب هم ریخت و اغلب ،فعالیتهای جدیزد و متفزاوت،
باعث ایجاد حالتهای ذهنزی متفزاوتی در آنهزا مزیشزرد (حیزرت ،شزگفتی ،خرشزی،
خسززتگی ،فروتنززی ،هیجززان ،و .)...اش زیاء ،متززرن ،اج زراهزززا ،دلبسززتگیها ،مفززاهیم ،یززا
فعالیتهزای گرناگرن سبب ایجاد منین حالتهایی میشرند
 .8گردشگران اغلب ،هنگام بازگشت ب زنزدگی روزمزره ،از لزذت نزرعی حزس گزذار
ً
برخرردار میشرند .این امر میتراند طیفی از انباشت شدن نرعی اعتبار بیشتر ک غالبا ب فرد

دنیادیده داده میشرد ،یا مصرفکنندۀ تجرب های تجمزلآمیزا (منزانکز بزرمن)8331( 3
استدنل میکند) ،یا گذاری روحزی ،فرزری ،یزا تجربزی بز یز ورزعیت ارتقایافتز یزا
بهبردیافتۀ جدید از ذهن را دربر گیرد .در برخی مرارد ،سفر ممرن است هر س نرو گذار را
دربر داشت باشد.
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 .۴روش

روش پژوهش حارر ،ترصیفیزتحلیلی است و گردآوری دادهها نیا ب دو شیرۀ کتابخان ای
ززبرای بررسی مبانی نظری و گسترش دانشزز و روش میدانی ززبراساس ترزیع پرسشنامز
در میان شرکتکنندگان در آیینزز انجام شده است .با ترج بز بررسزیهزایی کز سزازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان و شزهرداری ماسزرل انجزام دادهانزد ،هزر سزال حزدود
 80000نفر گردشگر در آیینهای عااداری حسینی ماسرل شرکت میکنند.
با ترج ب اینر رویررد پژوهشگر ب جنبۀ ویزژۀ گردشزگری آیینزی محزدود مزیشزرد،
نمرن گیری ب روش دردسترس و گلرل برفی و بین  980نفر از افراد شرکتکننده در تررهای
برنام ای ویژه گردشگری آیینی انجام شد .سلس ،از آنان درخراست شد ک سایر افرادی ک
در این آیین شرکت کردهاند را ب پژوهشگر معرفی کنند تا پرسشنام ب صررت الرترونیری
برای آنها فرستاده شرد .گردآوری دادهها از گردشگران ،تا رسیدن ب حجم اشباو آمزارگیری
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ادام یافت .گفتنی است ،کفایت جامعۀ آماری از طریزق جزدول مررگزان انجزام شزد و تزا
رسیدن ب  919نفر پاسخدهنده ادام یافت .پرسشهای مرجرد در پرسشنام در ارتباط بزا
مرررو پژوهش ،دست بندی شدند و اعتبار و روایی آنها پیش از اجرا بر روی نمرنۀ اصزلی
پژوهش ،ب تأیید استادان و کارشناسان گردشگری رسید .پایایی پرسشنامز بزا اسزتفاده از
رریب آلفای کرونبا سنجش شد ک برای متغیر ترانمندی جاذب هزای گردشزگری آیینزی
عااداری حسینی و برگااری نظاممند تررهای تخصصی گردشگری آیینی ،ب ترتیب 0/1۱ ،و
 0/11است .همچنین ،در این پژوهش ،از اباارهای دیگری مانند مصاحب با جامعۀ محلی
و گردشگران ،و مشاهده ،در راستای ب تصریر کشیدن آیین استفاده شده است .ب منظرر ارائ
آزمرنهای مختلز و برقزراری رابطزۀ معنزادار بزین متغیرهزا ،از نزرمافاارهزای

و

استفاده شده است.
 .۵منطقه موردمطالعه

ماسرل  ،منطق ای است کرهستانی در جنرب غربی فرمن ک از شمال غربی بز ماسزال ،از
مغرب ب خلخال ،از جنرب ب پشت کره خمس  ،و از جهتهای دیگزر بز فزرمن محزدود

است (حسن پررلمزر .)11 ،893۱ ،ایزن منطقز  ،وسزعتی معزادل  800هرتزار دارد و در
مختصات جغرافیایی  81درج و  ۱3دقیقز طزرل شزرقی ،و  91درجز و  3دقیقز عزرض
شمالی قرار گرفت اسزت و ارتفزاو آن از سزطح دریاهزای آزاد ،برابزر بزا  80۱0متزر اسزت
(معاونت برنام ریای استانداری گیالن ،سالنام .)893۱
در مررد تاریخچۀ ماسرل گفت شده است ک حدود هشتصد تا هاار سال پیش ،مردمزی
از نقاط مختل سرزمین گستردۀ ایران همراه با برخی از مردم برمی منطقۀ گیالن ب منطقزۀ
ماسرل کرچ کردند و زیستگاهی ب نام کهن ماسرل را در  1کیلرمتری شمال غرب شهر فعلی
بنا نهادند .طی کاوشهای انجامشده ،از محرط باستانی کهن ماسرل سفالین هزایی متعلزق
ب قرون پنجم تا هشتم هجری قمری ب دست آمده است .وجرد گررستان و قبرهای بیشمار
داخل بافت و حاشی شهر ،مؤید قدمت زیاد این بافزت تزاریخی اسزت (حسزینیکلرزره و
حبیبی .)8938 ،وجرد  80مسجد رسمی 1 ،حسینی  8 ،بقع متبرک  ،و آیزینهزای سزنتی و
اسالمی ،حاکی از مهر و وفاداری ساکنان این منطق ب اسالم و تشزیع اسزت .ایزن شزهر
تاریخی ،ب شماره  ،8030در فهرست آثار ملی ،ثبت شده و پس از «ونیا» ایتالیا ،بز عنران
دومین شهر تاریخی جهان معرفی شده است.
همچنین ،ب عنران سایت برتر گردشگری از میان  1کشرر آسیای میان  ،ترسط سازمان
یرنسرر انتخاب شده است (رمضزانی گزررابی و کزا منزژاد .)11 ،8930،ایزن منطقز
ازجمل نقاط شهریای است ک ب لحاظ شاخصهای کمی (شزمار جمعیزت) ،جایگزاه
شهری نیافت است ،بلر ب سبب ارزش کیفی آن و جذب جمعیت سیال (جذب جمعیت
بیش از 10هاار گردشگر در سال) ،در زمرۀ شهرها و ب تعبیر بهتزر ،شزهر هزای اسزتان
گزیالن قزرار دارد .براسززاس دادههزای جززدول شزماره ( ،)8جمعیززت ماسزرل در آخززرین
سرشماری نفرس و مسرن در سال  939 ،893۱نفر گاارش شده است و  881خانرار در
آن ساکن هستند .برپایۀ این آمار ،جمعیت زنان  1۱سال و بیشتر ،طبق بزارذ جمعیتزی
این منطق را تشریل میدهند.
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شکل شماره ( .)1موقعیت شهر ماسوله در تقسیمات سیاسی کشور
منبع حسینی کلرره و حبیبی8938 ،
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جدول شماره ( .)2جمعیت شهرک ماسوله بهتفکیک جنس و گروههای سنی ()2931
جمعیت
جمعیت  0تا  8سال
جمعیت  ۱تا  3سال
جمعیت  80تا  88سال
جمعیت  8۱تا  83سال
جمعیت  10تا  18سال
جمعیت  1۱تا  13سال
جمعیت  90تا  98سال
جمعیت  9۱تا  93سال
جمعیت  80تا  88سال
جمعیت  8۱تا  83سال
جمعیت  ۱0تا  ۱8سال
جمعیت  ۱۱تا  ۱3سال
جمعیت  10تا  18سال
جمعیت  1۱سال و بیشتر
مجمرو
کل
منبع :مرکا آمار ایران

مرد
80
1
1
۱
8۱
81
81
81
8۱
81
88
81
1
11
838
939

زن
1
1
1
1
88
88
89
81
81
81
88
81
81
81
101

شکل شماره ( .)9نمودار جمعیتی شهرک ماسوله بهتفکیک جنس و گروههای سنی براساس سرشماری 2931

 .۶تجزیهوتحلیل دادهها

ب منظرر تجای وتحلیل آماری  919پرسشنام پژوهشی در مررد مرررو (نقش گردشگری
آیینی در نگهداشت فرهنگ عااداری حسینی) در شهر تاریخی ماسرل  ،تحلیل تجربی در
دو سطح ترصیفی و تبیینزی در قالزب جزدول ،نمزردار ،و ...انجزام شزد .از مجمزرو افزراد
شرکتکننده در پژوهش 88/۱ ،درصد ،گردشگر خارجی ،و  11/8درصد ،گردشگر داخلی
بردهاند .جدول شماره ( ،)1ترزیع فراوانی گردشگران را براساس جنسیت نشان میدهد.
جدول شماره ( .)1توزیع فراوانی متغیر نوع گردشگر و جنسیت
متغیر

تعداد

گردشگران خارجی

89

گردشگران داخلی

990

جنسیت

تعداد

مرد

11

زن

8۱

مرد

813

زن

888

درصد
88/۱
11/8

براسزاس دادههای جدول شماره ( ،)1حضزرر انزد گردشگززران خزارجی نسزبت بز
گردشگزران داخلی حارر در آیین ،قابلترجز است .با ترج ب اینرز جامعز آمزاری ایزن
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پژوهش ،تررهزای ورودی بز منطقزۀ مرردمطالعز بزردهانزد ،ترجز بیشزتر تزررگردانزان و
آژانسهای مسافرتی ب معرفی آیینهای منحصرب فرد عااداری حسزینی شزهر ماسزرل بز
گردشگران خارجی ،اهمیت فراوانی دارد.
براساس دادههای جدول شماره ( ،)9جرانان و میانسانن ،از این مراسم بیشتر استقبال
کردهاند ک این امر حاکی از قابلیت آیین مررداشاره در جذب گردشزگران عالقز منزد بزرای
حضرر در مراسم معنری عااداری حسینی است.
جدول شماره ( .)9گروههای سنی گردشگران
گروه سنی

زیر  15سال

 15-95سال

 95-65سال

 65-15سال

بیشتر از  15سال

فراوانی

88

831

18

91

83

درصد

80/3

۱1/1

11/۱

1/۱

۱

درصد تراکمی

80/3

19/1

11/1

38/1

800
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نتیجۀ تجای وتحلیل پرسشنام و مصزاحب بزا گردشزگران در زمینز تعزداد دفعز های
حضرر در آیین عااداری حسینی ،نشان میدهد ک بیشتر حارزران در ایزن مراسزم ،عالقزۀ
زیادی ب حضرر دوباره در این آیینهای معنری دارند و در بازگشت از سفر نیا این ترر را ب
دوستان و آشنایان خرد پیشنهاد میدهند ،ولی ب دلیزل ازدحزام جمعیزت و حضزرر برمیزان
ساکن در مناطق دیگر و کمبرد تسهیالت گردشگری و اقامتگاهها در این بازه زمانی ،مرانعی
را برای شرکت در این ترر مطرح کردهاند.
جدول شماره ( .)6تعداد دفعههای حضور گردشگران
تعداد

 2بار

 1بار

 9بار

 6بار

 1بار و بیشتر

فراوانی

1۱

891

11

88

81

درصد

10/8

91/8

83/9

88/1

81/9

مطالعات و مشاهدات پژوهشگر ،حاکی از این است ک با وجرد ترانمندی جاذب هزای
گردشگری آیینی عااداری حسینی در شهر ماسرل  ،مدیران و دستاندرکاران گردشزگری،

تبلیغ و اطالورسانی مناسبی برای گردشگران و دفاتر خدمات مسافرتی نداشت اند و در طرل
سززالهای اخیززر ،در ایززن بززازه زمززانی ،اقززدام قابززلتززرجهی ب ز منظززرر ارائ ز تسززهیالت و
زیرساختهای گردشگری انجام نشده است و این مسول بر حضرر تررهزای گردشزگری و
گردشگران تأثیر مستقیمی دارد.
فرری نخست :گردشگری آیینی در نگهداشت آیینهای سنتی عااداری حسینی شزهر
تاریخی ماسرل نقش دارد.
جدول شماره ( .)1نقش گردشگری آیینی در نگهداشت آیینهای سنتی عزاداری

فراوانی

خیلی
زیاد
808

831

درصد

11/01

۱8/8

شرح

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

19

۱

1

913/11

83/۱

8/9

0/۱

-

درجههههههه
آزادی
8

سهههههههه
معناداری
0/000

-

-

در بررسی فرریۀ نخست پژوهش براساس آزمزرن کزای اسزررئر بزا سزطح معنزاداری
 ،0/000عدد  913/11ب دست آمد ک فرری مزرردنظر را تزا  33درصزد تأییزد مزیکنزد.
 11/8درصد از گردشگران ،ب نقش بسیار مهزم گردشزگری آیینزی در حفز و صزیانت از
آیینهای سنتی منطق تأکید داشت اند .با ترج ب اینر هر پدیدۀ فرهنگیای برای مانا بردن،
نیاز ب دیده شدن دارد و نظر ب مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان شهر ماسرل بز منزاطق
ً
اطراف و بزاقی مانزدن تعزداد انزدکی از جمعیزت زززآنهزم عمزدتا سزالخرردگان ززز عامزل
گردشگری آیینی ،شرایط حضرر گردشگران و درنتیج بقای آیینهای سنتی را فراهم میکند.
فرری دوم :ترانمندی و جاذب های گردشگری آیینی منحصرب فزرد منطقز  ،بزر حضزرر
دوباره گردشگران تأثیر میگذارد.
متغیر مستقل در این فرری  ،مؤلف ها و عرامل تزأثیرگزذار اسزت کز شزاخصهزای آن
عبارتاند از :عامل معنری ،تسرین روحی و آرامش ،نذر و نیاز برای رسزیدن بز حاجزت،
وجرد جاذب های تاریخی و طبیعی ،تبلیغات مناسب ،و وجرد زیرسزاختهزا و تسزهیالت
گردشگری ،و متغیر وابست  ،تعداد دفع های حضرر گردشگران است .این فررزی از طریزق
آزمرن رگرسیرن خطی دومتغیره ارزیابی شد و نتای خروجی زیر ب دست آمد.
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جدول شماره ( .)4وضعیت پراکندگی پاسخگویان برمبنای توانمندی و جاذبههای گردشگری آیینی
فراوانی دادهها

شاخص

خیلی ز یاد

عامل معنری

زیاد

83۱

89۱

متوسط

کم

90

خیلی کم
1

۱

تسرین روحی و آرامش

81۱

818

8۱

3

3

نذر و نیاز برای رسیدن ب حاجت

801

813

888

81

8۱

وجرد جاذب های تاریخی و طبیعی

189

801

11

10

88

تبلیغات مناسب

1

80

91

818

891

و جرد زیرساختها و تسهیالت گردشگری

1

81

10

11

108

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

ترانمندی و جاذب های گردشگری آیینی

حضور دوباره گردشگران
ضریب

ضریب

ضریب

مقدار

همبستگی

تعیین

بتا

ثابت

0/1۱1

0/891

0/110

8/83

س

معناداری

0/000

نتیجه

تأیید

نتای ب دسزتآمده از تجایز وتحلیل رگرسزیرن خطزی سزاده در جزدول شزماره ( )1و
رریب همبستگی ( ) ،0/1۱1 ،نشاندهندۀ وجرد همبستگی قری بزین متغیزر مسزتقل و
وابست است .رریب بتا با عدد  0/110نشان میدهد ک ی انحراف اسزتاندارد در متغیزر
ترانمندی و جاذب های گردشگری ،باعث تغییر  0/110انحراف استاندارد در متغیر حضزرر
دوبارۀ گردشگران میشرد .با ترج ب رریب رگرسیرن در سطح خطای کرم تر از ،0/08
نتیج گیری میشرد ک ترانمندی و جاذب های گردشزگری آیینزی منطقز بزر متغیزر حضزرر
دوباره گردشگران تأثیرگذار است و فرری دوم پژوهش تأیید میشرد.
یری از پرسشهای با اهمیت آماری این پژوهش ،ارزیابی شاخص وجرد زیرساختها
و تسهیالت گردشگری منطق است .درصررت تأمین نیاز گردشگران و ترسع مناسزب ایزن
ساختار ،شاهد افاایش حضرر گردشگران آیینی در منطق خراهیم برد و در غیراینصزررت،

کاهش تدریجی حضرر گردشگران و افزت سزطح ورودی انتظزار مزیرود .در مصزاحب بزا
گردشگران ،عراملی مانند نبردن پارکینگ مناسب ،نبردن جایگاه سرخت در منطق  ،فقزدان
پرششدهی آنتنهای مخابراتی و شبر های بانری ،رع تبلیغ مناسب جاذب های منطقز
ب شرل مجازی ،و ...شرایتهای اصلیای بردند ک درصررت رفع آنهزا ،شزاهد ترسزع
گردشگری آیینی منطق خراهیم برد.
فرری سرم :میان جذب گردشگر و تبلیغ جاذب های گردشگری آیینی عااداری حسزینی
منطق  ،ارتباط وجرد دارد.
میان جذب گردشگر آیینی و تبلیغات ،هزمتغییزری وجزرد دارد بز گرنز ای کز هرمز
تبلیغات منسجمتر باشد ،گردشگر آیینی بیشتری وارد شهر ماسرل مذشرند .نتای تحلیل
رگرسیرن نشان مذدهد ،رریب همبستگی متغیر تبلیغات با میزاان جزذب گردشزگر آیینزی
برابر با  0/811است بنابراین ،نسبتذ از واریانس متغیر میاان جذب گردشگر آیینزی کز از
متغیر تبلیغات استخرا ،میشرد 0/111 ،است.
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جدول شماره ( .)1تحلیل رگرسیونی میان جذب گردشگر و تبلیغات در من قۀ موردم العه
متغیر وابسته
متغیر مستقل

تبلیغ جاذب های گردشگری آیینی

جذب گردشگر
ضریب

ضریب

همبستگی

تعیین

0/811

0/111

آزمون

19/833

مقدار

س

ثابت

معناداری

۱/۱81

0/000

0/11

0/811

مقدار ثابت (عرض از مبدأ) تابع رگرسیرنی این تجای وتحلیل ۱/۱81 ،است ،یعنی اگر
متغیر تبلیغات گردشگری ،ب منظرر جذب گردشگری آیینی اعمالشده کنترل شزرد ،میزاان
جذب گردشگر آیینی ،ارزش  ۱/۱81را نشان میدهد .براساس خروجزیهزا ،بز ازای یز
واحد افاایش در میاان تبلیغات 0/11 ،تغییر مثبت در میاان جذب گردشگر آیینی خزراهیم
داشت و معادل رگرسیرنی ب صررت زیر نشان داده میشرد:

فرری مهارم :برگااری تررهای برنام ریایشده و تخصصزی گردشزگری در معرفزی و
صیانت از آیینهای عااداری حسینی منطق نقش دارد.
این فرری  ،نیاز ب تحلیل تبیینی ندارد .براساس نتزای اسزتخرا،شزده از نظزرات جامعز
آماری( ،جدول شماره  ،)3برگااری تررهای برنام ریایشده و تخصصی گردشگری با امتیزاز
 ،91/33بیشترین نقش را در معرفی و صیانت از آیینهای عااداری حسینی منطق دارد.
جدول شماره ( .)3توزیع فراوانی عوامل نقشآفرین در معرفی و صیانت از آیینهای عزادار ی حسینی من قه
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عوامل

فراوانی

درصد فراوانی معتبر

نگارش کتاب و مقال

18

81/8۱

رسان های عمرمی

31

18/11

گردشگری مجازی مبتنیبر وب

93

80/8۱

برگااری تررهای برنام ریایشده و تخصصی

891

91/33

ماپ کاتالرذ و عرس

18

۱/19

مجل های تخصصی گردشگری

83

۱/03

کل

919

800

رسان های عمرمی (با امتیاز  11/11درصد) ،اعم از صداوسیما و شبر های مجزازی،
ب عنران دومین عامل نقشآفرین در معرفی و صیانت از آیینهای عااداری حسینی ماسزرل ،
میترانند با ترلید محترای فاخر و ماندگار ،نقش تزأثیرگزذاری در جهزتگیزری گردشزگران
ب سری تررهای تخصصی آیینی و نمایش این پدیده فرهنگی داشت باشند.
 .۷یافتهها

مردم ماسرل از سالها پیش ،ب اجرای آیینی مشغرل بردهاند ک در بستر تزاریخی و پزس از
ورود اسالم ب این منطق  ،لباس نمادینش را ب قامت سرگراریهای مسلمانان نشاند و شیرۀ
آیینی خردشان را برای ابراز همدردی با امام حسین(علی السالم) و یارانش ب روز کزردهانزد.
این آیینها ک از عید قربان تا دهۀ اول محرم را دربر میگیرند ،ب شرح زیر هستند.

 .۷-۱پیشواز محرم

آغاز این مراسم در ماسرل  ،عید قربان است .در ایزن روز هنگزام هزر ،درحزالیکز مزردم
ماسرل مراسم قربانی دادن روز عید را ب جا میآورنزد ،عزدهای از مزردان شزهر ،سزین زنزان
ب سری بارگاه عرنبنعلی(علی السالم )1میروند و با مرثی خرانی «حسین میا ب کرف  ،کرف

وفا ندارد» ،ب اصطالح ،امام حسین(علی السالم) و یارانش را از رفتن ب کرف منع میکننزد.
این آیین ب حرکت امام حسین(علی السالم) و یارانش از مر ب سری کرف اشاره دارد ک در
نهم ذیالحج سال  10هجری و در پی دعرت کرفیان از ایشان برای قیام علیز بنزیامیز و
خالفت یاید اتفاق افتاد .از روز یازدهم ذیالحج تزا شزب اول محزرم ،تمزام ترجز ها بز
برپایی باشرره آیینهای عااداری حسزینی اسزت (تمزدن ماسزرل  8۱1 ،8931 ،سزررتی
علیآبادی.)89 ،893۱ ،
 .۷-۲شروع عزاداری

ماسرل ایها ،در مهار محلۀ مسجدبر (کنار مسجد) ،خان بر (کنار خان یا اتاق) ،کش سزر
(بغل کره) یا ب زعم بعضی کیسر (شاهنشین) ،و اسدمحل  ،با سرذ و غمی عمیق از منزد
روز پیش از شروو محرم ،آماده این آیین میشرند و مسجد و خان هایشان را با پارمز هزای
سیاه و پرممهایی ک ب نامهای مبار منقرش است ،ب سرذ مینشانند و منتظر حلرل مزاه
محرم میشرند.
در شب حلرل ماه محرم ،نادی غروب ،مردم هر مهزار محلزۀ ماسزرل در بزانی بزام
مسج ِد محل شان ،تجمع کرده و از هر محل ی نفر باید «سن » را ب صدا درآورد و اعزالم
عااداری کند و این فرد ،کسی است ک سن زدن محل را از اجداد خرد ب ارث برده است و

هر کسی مجاز نیست ک منین کاری را انجام دهد .ب پاس احترام عرنبنعلی(علی السالم)
َ
َ
(بقعۀ متبرکۀ ماسرل ک در محل «مسجده َبر» است) ،ابتدا سن «مسجده َبر» و همزمان بزا
زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1براساس روایتها ،عرنبنعلی ،فرزند محمد حنیف یا محمد ابن حنی از نرادگان حضرت علی(علی السالم) شمرده
ً
میشرد ک احتمان در اوایل قرن سرم یا مهارم و شاید ششم هجری ،همزمان با ورود امامااده ابراهیم (علی السالم) شفت،
امامااده هاشم (علی السالم) رشت و نیا سید جاللالدین اشرف(علی السالم) آستان اشرفی  ،ب این ناحی روی آورده برد .گفتنی
است ،در مررد تاریخ بنای این بقع و تاریخ دقیق شهادت حضرت عرنبنعلی(علی السالم) سند معتبر و مرتربی یافت نشده
است .این بقع در دهۀ  8910ترسط مرحرم خلیل حاتمی ماسرل ک ریاست هیوت امنای این بقع را در دست داشت ،تجدید
بنا شد و جاء  8100بقع  ،در آثار تاریخی ایران جای دارد (پایگاه جامع اماماادگان و بقاو متبرک ایران اسالمی).
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َ
َ َ
آن ،سن محلۀ «خان بر» ،و سلس «کش َسر» ،و پس از آن «اسدمحل » ب صدا درمزیآیزد
ب گرن ای ک درمجمرو ،صدای سن در ی زمان در ماسرل میپیچد و ایزن قاعزدۀ اعزالم
ماه محرم در ماسرل است .پس از این مراسم ،مردم هر محل با پیمردن مسیر محلۀ خرد تا
مسززجد ،بزز جلززر مسززجد آمززده و سززلس ،بززا تشززریل دسززتۀ سززین زنززی بزز بقعززۀ
عرنبنعلی(علیز السزالم) میرونزد و رزمن سزالم بز امزامزاده ،مراسزم سزین زنزی را بزا
نرح خرانی ب پایان میرسانند (اخران ماسرل و سهیل نقشی.)88 ،8900 ،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

925

دوره ،21شماره 1
تابستان 2931
پیاپی 64

تصویر شماره ( .)2آیین سنتی سنجزنی در غروب روز آخر ماه ذیالحجه (شب حلول ماه محرم)
منبع :شعبانی8931 ،

هرکدام از روزهای اول تا مهارم ماه محرم بز عزااداری یرزی از محلز هزا اختصزاص
مییابد .براساس ترافق انجامشده بین بارگان محل ها ،شروو آیین عااداری از عصر نخستین
روز محرم و ب احترام عرنبنعلی(علی السالم) ،از این بقع شروو میشرد .پزس از آن ،در
روز دوم از مسجد محلۀ خان بر ،روز سرم از مسجد محل کش سر (در سال بعد روز دوم از
محلۀ کش سر و روز سرم ،محل خان بر) و روز مهارم نیا اهالی اسزدمحلز عزااداری را از
مسجد این محل ،آغاز میکنند تا هیچکس از برگااری این آیین ،بینصزیب نمانزد و شزبهۀ
برتری محل ای بر محل یا محل های دیگر ب وجرد نیاید .آیین عزااداری از هزر محلزی کز

شروو شرد ،درنهایت ب بقعۀ عرنبنعلی(علی السالم) ختم میشرد و دست هزای عزااداری
در هر نربت ،مراسم سرگراری را با سین زنی و نرحز خزرانی بز پایزان مزیرسزانند .زنزان و
کردکان محل های مختل از عااداران با شربتهزای مخصرص این ایام کز ترکیبی از آب،
گزالب ،شرزر ،تخزم شربتی و گاهی زعفزران است ،پذیرایی میکنند.
محله کشه سر

محله خانه بر

محله اسد محله
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محله مسجدبر

شکل شماره ( .)6محلههای چهارگانه شهرک ماسوله
منبع :تمدن ماسرل 8931 ،

 .۷-۳آیین تشتگذاری (تشتنشان)

آیین «تشتگذاری» ،یا «تشتگردانی» ،یری از قدیمیترین آیینهای ایرانی است ک جمع
زیادی از مردم تر زبان ایران ،عااداری محرم را با آن شزروو مزیکننزد (محزدثی،8939 ،
 .)111در این آیین ،تشت ،نماد مش سقای کربال و آب رود فرات است ک بر روی امزام
حسین(علی السالم) و یارانش بست شد و ب ایثارگریهای سقای کربال برای رساندن این آب
ب اهل خیم ها اشاره دارد .این آیین در استانهای تر زبان ،در روزهزای پایزان ذیالحجز

برگاار میشرد و درواقع ،نشانۀ آماده شدن عااداران حسینی برای برگااری مراسزم سزرگراری
است ،ولی در شهر تاریخی ماسرل  ،با تفاوتهای زمانی و نمایشی ،اجرا میشرد.
آیین تشتگذاری در ماسرل ب این شرل است ک هرسال در سزاعت  8بعزداز هر روز
پنجم محرم ،زنان و مردان در خانۀ خانرادهای ب نام ملرزی در دو قسزمت جداگانزۀ زنانز و
مردان جمع میشرند و تشت مسی بارگی را ک با پارم ای سیاهپرش شده است ،وسط اتاق
زنان میگذارند.
پیش از شروو مراسزم از همۀ مهمانان با شربت زعفزران و گزالب پذیرایی مزیشزرد .همز ،
نذریهای خزرد را داخزل تشت میگذارند و دعای امنیجیب و زیارت عاشزررا میخراننزد .در
غروب این روز ،پس از مراسم رور خرانی در مسجد قنبرآباد ،اهالی ماسرل بر روی بام مسزجد
محل کش سر ،گرد هم میآیند و ب صررت دستۀ سین زنی برای گرفتن تشت ب خانۀ آقای ملرزی
میروند .پس از گرفتن تشت ،یرزی از اهالززی محلزۀ کشزز سزر آن را بزر سزر گرفتز و همززراه
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جمعیت در بقیۀ محل ها میمرخانند و مسیر مشخصزی را بزرای بازگشزت بز مسجززد محززلۀ
کشز سزر میپیمایند .در طرل مسیر ،مردم ،نذریهای خرد را داخل تشزت مزیریانزد کز ایزن
مبالغ ،صرف برگااری آیین عااداری حسینی میشرد .در پایان مراسم ،تشت یادشزده را پزر از آب
کرده و پس از س روز از آب آن برای شفای بیماران و تبر استفاده میکنند (سررتی علیآبزادی،
 .)8۱ ،893۱این آیین ،جذابیت و معنریت ویژهای دارد و میتران آن را ب لحاظ حضرر سزاکنان
محلی و گردشگران ،ب عنران سرمین آیین عااداری حسینی مطرح کرد.
ََ
 .۷-۴آیین علمبندی

علززم یززا جریزده ،یرزی از وسززایل نمززادین بز کاررفتز در آیززین سززرگراری شززیعیان اسززت
(میرشررایی .)81 ،8911 ،علم در ماسرل ارزش آیینی خاصی دارد و هر محل (محل های
مهارگان ) ،علم جداگان و مخصرص خرد را دارند ک با پارم های سبا پرشیده میشزرند.
مهار علم ک متعلق ب محل های مسجدبر ،خان بر ،اسدمحل  ،و کش سر هستند ،در طزرل
سال تا روز ششم محرم ،در مسجدهای همان محل ها نگهداری مزیشزرند و در ایزن روز،
حدود ساعت  8بعداز هر ،بارگان و معتمدان مهار محل ،علزمهزای خزرد را بز مسزجد
حضرت عرنبنعلی(علی السالم) میبرند تا برای آیین علمبندان آماده شرند و روحزانی یزا

ریشسفید محل با پارم های سبا ،علم مسجد هزر محزل را بلرشزاند (فروغزی و شزرفی،
 .)81 ،8911همزراه این آیین ،برای نیازمندان دعزا میخرانند و بارگزان ،نزذرهای خزرد را
ب احترام علزم عزاادار ب مترلیان میسلارند .گفتنی است ک علمداری در هر محل مرروثی
برده و مخصرص خانرادۀ خاصی از آن محل است .ب محض تاری شزدن هزرا و ورود بز
غروب ششم محرم ،دست های عااداری ،یری پزس از دیگزری از مهزار سزمت سزاختمان
امامااده ب سری صحن حرکت میکنند و با شرر و حرارت خاصی عااداری میکنند تا علزم
خرد را تحریل بگیرند .برای احترام ب امامااده عزرنبنعلی(علی السالم) ،علمززدار محلزۀ
مسجدبر ،نخستین علزمداری است ک علم محل اش را تحریل میگیرد و همراه آن ،دسزتۀ
عااداری محل مسجدبر با آرامش و سین زنان ب سری مسجد محل خزرد حرکزت مزیکنزد.
پس از آن ،علمداران سایر محل ها ،براساس ترافقات گذشت (ترافق سال  8118ه.ق) ،علم
خرد را تحریل خراهند گرفت .عااداران در پشت علزم محلزۀ خزرد ،سزین زنزان از بزازار و
محل های مهارگانۀ ماسرل میگذرند و مراسم را در مقابل مسزجد محزل خزریش بز پایان
میرسانند .پس از پایان آیین ،عااداران شام را در مسجد خرد صرف میکنند.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

929
نقش گردشگری آیینی در
نگهداشت فرهنگ…

تصویر شماره ( .)1آیین علمبندی شهرک ماسوله
منبع :شعبانی8931 ،

 .۷-۵آیین الوداع

بعداز هر روز هشتم محرم (شب تاسرعا) ،زمان انجام آیین «الرداو» اسزت .در ایزن روز،
لباس سبارنگ علمهای مهار محل را عرض کرده و لباس سیاه میپرشانند .آیین «الرداو»
با حضرر دست های عااداری مهار محل در صحن مسجد محل بر برگاار میشرد.
اجرای این آیین ب این شرل است ک دست های عااداری ب همزراه علزمهزای خزرد بز
نرحز خرانی میپردازند و با پیمردن مسیر ،ب سری محلۀ خان بر و بازار ماسرل حرکت کرده
و مراسزم خرد را در صحزن امامزااده عرنبنعلی(علی السالم) پایان میدهنزد .ایزن آیزین،
ب نرعی مردم را ب استقبال از تاسرعای حسینی میبرد.
 .۷-۶آیین تاسوعای حسینی

صبح روز تاسرعای حسینی ،اهالی ماسرل روی سق مسزجد حضزرت ابرالفضزل(و) محلز

ریحان بر 1جمع میشرند و سزین زنان و زنجیرزنزان در پشزت علمهزای مهزار محلز  ،ب سزری
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امامااده حرکت کرده و پس از عبرر از بازار ،ب محل شروو بازگشت و با صرف ناهار در مسزجد،
مراسم پایان مییابد .شب دهم (شب عاشررا) ،در تمام محلز های ماسرل  ،شب پخزش کزردن
شام نذری و پذیرایی از گردشگزران و هیأتهای عااداری است ک در اصل ،همان خیرات بزرای
روح بلند امام حسین(علی السزالم) و شزهدای کزربال اسزت کز بز آن «نزذری امزام حسزین»
میگریند .در شب دهم محرم ،حدود ساعت  8/۱تا  ،1براساس آدابورسرم و قراردادی خاص،
عااداران محلۀ خان بر ک بیدار ماندهاند ،شمعب دست ،از جلر مسجد حرکزت کزرده و بز سزری
مسجد کش سر میروند .پس از رسیدن این دست ب مسجد کش سر ،عااداران محلزۀ کشز سزر،
دستۀ خرد را ب راه میاندازند و ب آنها میپیرندند و با هم ب سری مسجد اسدمحلز مزیرونزد و
ب محض رسیدن ب مسجد اسدمحلز  ،آنهزا نیزا بز دو دسزتۀ پیشزین پیرسزت و ب سزری بقعزۀ
عرنبنعلی(علی السالم) حرکت میکنند .س دست پس از رسیدن ب بقعۀ متبر  ،با آیین خاصی
ب امامااده عرض ادب کرده و سالم میدهند و پس از آن ،دستۀ عااداران مسجدبزر نیزا بز آنهزا
میپیرندند و تا میان بازار پیش میروند تا تمام مهار محل ،شاهد عااداری و احترام آنان بز ایزام
محرم باشند .این آیین با ادای فریضۀ نماز صبح ب جماعت ،پایان مییابد.

زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

 .1جدیدترین محلۀ ماسرل

 .۷-۷آیین عاشورای حسینی

عااداران هر محزل ،پس از نماز صبح ،جداگان در مقابل مسجد محلۀ خرد جمع میشرند.
عااداران در دست های جداگان ای تمام مهار محل را دوباره میگردنزد و مزردم عززاادار ،از
آنها با مای ،کلرمز  ،شزیر دا  ،و آش نزذری پزذیرایی مزیکننزد .در پایزان ایزن آیزین در
مساجزد هر محل ب عااداران صبحان داده میشرد .هزر عاشررا ،در مساجزد ،ناهار طبخ
میشرد .عصر روز عاشررا در بازار ماسرل با مشارکت هر مهار محل ،آیین شزبی خزرانی و
تعا ی اجرا میشرد .عااداران ،با انجام مراسم سین زنی و زنجیرزنی ک از کنار مسجد خان بر
شروو میشرد ،پس از عبرر از بازار و آتش زدن خیم ها در مراسم تعا ی  ،ب مسجد خان بزر
بازمیگردند و مراسم پایان مییابد .در پایان شب ،دستۀ سین زنزی معزروف بز دسزتۀ شزام
غریبان از روی سق مسجد حضرت ابرالفضل(علی السالم) محلۀ ریحان بزر عزااداری را
آغاز کرده و با عبرر از کنار امامااده و بازار ،ب مسجد حضرت ابرالفضل بازمیگردند.
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 .۷-8آیین تعزیه

در ماسزززرل  ،عصزززر روز عاشزززررا و شزززب دوازدهزززم محزززرم ،مراسزززم شزززهادت امزززام
حسین(علی السالم) و آتش زدن خیم ها و خا سلاری شهدای کربال ترسط طایفۀ بنیاسد
ب صررت آیین تعای و سین زنی در جلر بقعۀ عرنبنعلی(علی السزالم) و بزازار و محلز هزا
برگاار میشرد (فروغی و شرفی .)83 ،8911 ،در سزالهای پزیش ،تعایزۀ ماسزرل ترسزط
ماسرل ایها اجرا میشد ،اما ب دلیل مهاجرت ساکنان( ،و عدم انتقال تعا ی خرانی ب نسزل
بعد) گروه تعای سنتی ماسرل از هم پاشید و ازآنپس ،اجرای تعای ماسرل ب گروه گشزت
فرمن سلرده شد (طالبی و صمصام.)819 ،8939 ،
جدول شماره ( .)25آیینهای عزادار ی حسینی شهرک تاریخی ماسوله
عنوان آیین
پیشراز محرم

تاریخ برگزاری
یزززازدهم ذیالحجززز (عیزززد
قربان)

زمان برگزاری
هر

محل برگزاری
صحن مسجدعرنبنعلی (علی السالم)

شروو عااداری

حلرل ماه محرم

شب

مهار محل ماسرل

تشتگذاری(تشتنشان)

پنجم محرم

روز

شروو از خان ملری و مسجد کش سر ب سری بقی محل ها
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عنوان آیین
ََ
علمبندی

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

محل برگزاری

ششم محرم

پیش از غروب آفتاب

مسجد عرنبنعلی(علی السالم)

الرداو

هشتم

بعد از هر

مسجد عرنبنعلی(علی السالم)

تاسرعای حسینی

نهم محرم

صبح

مسجد حضرت ابرالفضل(علی السالم)

عاشررای حسینی

دهم محرم

 1صبح تا بعد از هر

سرتاسر ماسرل

تعای

دهم و دوازدهم محرم

بعد از هر

بازار ماسرل

 .۹بحث و نتیجهگیری

گردشگری معاصر ،عصر گردشگری انبره را پشت سزر نهزاده و وارد عرصز جدیزدی شزده
است ک «گردشگری» جایگاین نامیده مذشزرد .گردشزگری جزایگاین در جسزتوجری
اصالت برده (ویلیاما )831 ،8939 ،و یرزی از مناسزبتزرین گاینز هزای ترسزع پایزدار
گردشگری است .تنروبخشی ب جاذب های مقاصد گردشگری ،ب ویژه مناطق شناخت شده و
مررداستقبال گردشگران ،عامل مهمی در حف و بقای مقاصد و ترسع پایزدار گردشزگری
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آنان ب شمار میآید .گردشگری آیینی ،یرذ از گرن های گردشگری جایگاین اسزت کز بزا
درنظر گرفتن اصرل پایداری ،مذتراند از اولریتهای ترسع گردشگری بسیاری از جرامزع
باشد .افاونبر این کارکرد ،آیینها و مناس ب عنران اباارهزای قدرتمنزدی بزرای واشزرافی
نی های تردرتری نمایش اجتماعی و خلق «زمزان مقزدس» در هزر جامعز ای و فضزیلت
بخشیدن ب مرانها ب کار میروند .آیین در هر زمانی برگاار نمیشرد و ب سبب اهمیتی کز
برای مردم جامع دارد ،زمان برگااری آن نیا ب یری دیگر از اوقات ممتاز تبزدیل مزیشزرد.
مران برگااری آیین نیا منین ویژگیای دارد .مرانها ب واسطۀ آیینها ،مهم و آیینها ،نزمز
بقای مرانها میشرند .بهرهگیری از گردشگری آیینی ،نیازمند ترج دومندان ب کارکردهای
متنرو آیین و گردشگری است.
شهر تاریخی ماسرل با جاذب های فرهنگی ،طبیعی ،و اجتماعی خرد ،سالهزا اسزت
ک گردشگران فراوانی را ب خرد جذب میکند ،ولی دراینمیان ،جاذب های گردشگری آیینی
عااداری حسینی ،کمتر مرردترج برده و ب گرن ای شایست معرفی نشده است .آیین عااداری
حسینی شهر ماسرل  ،آیینی برمیزایرانیزاسالمی است ک ب عنران پدیدۀ فرهنگی ب ثبزت
معنری میراث فرهنگی کشرر رسیده است .ایزن آیزینهزا در دوره زمزانی مشخصزی برگزاار

میشرند (عید قربان تا  81محرم) و مران برگااری آنها (شهر تزاریخی ماسزرل ) ،سزبب
شده است ک این جغرافیای فضایی و مرانی ،در این دوره ،عالمتگذاری و مرزبندی شرد.
در این مقال براساس دیدگاههای جامعز شناسان ،انسانشناسزان ،و پژوهشگران حزرزه
گردشگزری ،میاان اهمیت ترج ب کارکرد آیینها و مناس در تقریت روحیۀ همبسزتگی و
بازترلید انسجام و وحدت در میان اعضای جامعۀ مرردمطالع  ،و بهرهگیری از ی رویزداد
فرهنگی در راستای حف و پاسداشت آیینهای سنتی بررسی شده است .در ایزن پزژوهش،
گردشگری آیینی ،کارکرد دوسزری ای دارد ازیز سزر ،در نگهداشزت یز آیزین سزنتی و
جلرگیری از فرامرش شدن آن در نسلهای آینده کم میکند و ازسریدیگزر ،درآمزدزایزی
اقتصادی و ترسعۀ پایدار منطق مرردمطالع را در پی خراهد داشت.
شهر تاریخی ماسرل  ،سالها است ک با مهاجرت تعداد زیادی از سزاکنان محلزی و
پیر شدن هرم سنی جمعیتی روب رو است .براساس گاارشهای سازمان ملزی آمزار کشزرر،
جمعیت این منطق در طرل بیست سال گذشت ( 891۱تا  )893۱از  100نفر ب  939نفر
کاهش یافت است و طی غالب جمعیتی آن را طبق سالخررده (1۱سال و بیشتر) تشزریل
میدهند .این واقعیت ،بیانگر این است ک آداب ،سنتها ،و میراث فرهنگی نزاملمرس کز
نسلب نسل و سین ب سین انتقال یافت است ،در خطر نابردی و محزر شزدن اسزت .نمزایش
آیینها از دریچ گردشگری ب مانایی سنتهای دیرین این منطق کم میکند و میترانزد
ب سبب اشتغالزایی گردشگری و فرصتهای شزغلی جدیزد ،مرجزب مهزاجرت معرزرس
جمعیت شرد.
براساس مشاهدات انجامشده ،حضرر اند گردشگران خارجی در زمان برگااری مراسزم
سنتی آیین عااداری حسینی شهر ماسرل  ،ب دلیل عدم معرفی این جاذب گردشزگری ترسزط
راهنمایان و دفترهای خدمات مسافرتی ،جای تأمل و بازنگری دارد و نیازمند تهیز بسزت هزای
گردشگری این رویداد و تبلیغ و تروی آن در سطح استان و کشرر اسزت .ازآنجاکز جرانزان،
طی حداکثری گردشگران حارر در رویداد آیینی عااداری حسینی شهر ماسرل را ب خزرد
اختصاص دادهاند ،لاوم برنام ریای هدفمند برای تبیین معنری آیین و بهرهگیری از این فرصت
زمانی برای تروی معنر یت در بین آنها ،شایستۀ ترج است.
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تحلیل دادههای آماری این پژوهش ،بیانگر تأکید و تأیید 11/8درصدی گردشگران ،در
مررد نقش اثرگذار گردشگری آیینی در حف و صیانت از آیینهای سنتی عااداری حسزینی
شهر ماسرل است .همچنین ،براساس مصزاحب هزای انجزامشزده ،گردشزگران در مزررد
حضرر دوباره و معرفی این رویداد گردشگری ب دوستان و آشنایانشان ابراز عالقز کردنزد،
ولی منطق مرردمطالع  ،ب لحاظ زیرساختهای گردشگریای مانند فضای مناسزب بزرای
پارکینگ خردرو گردشگران و تررهای ورودی ،جایگاه سرخترسزانی ،دادن تخفیز هزای
اقامتی در دورۀ زمانی برگااری آیین ،و ترسع و تجهیزا اقامتگزاههزای گردشزگری ،نیازمنزد
برنام ریای و بهبرد و ترسع است .این امر با مشارکت نهادهای دولتی و نیمز خصرصزی و
همچنین ،ب کم سرمای گذاران داخل و خار ،منطق امرانپزذیر خراهزد شزد و نیازمنزد
سرعتبخشی عملیاتی است.
ازآنجاک در گردشگری جایگاین ،بر ترج ب ویژگی کمعارر بردن و مسورلیتپذیری
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گردشگران ورودی ب منطق تأکید میشزرد ،هزدایت گردشزگران بز حضزرر در تزررهزای
برنام ریایشده و هدفمند و دراختیار قرار دادن بست های گردشزگری رو یزدادی آیزینهزای
عااداری حسینی ماسرل  ،بهترین شرل بهرهمندی منطق از گردشگران ب شمار میآید ک این
امر با ایجاد فرصتهای تبلیغاتی آیینهای عااداری حسینی ماسزرل در قالزب برنامز هزای
مندرسان ای از درگاههای اینترنتی ،صداوسیما ،شبر های مجازی و اجتمزاعی ،و ...بزرای
حضرر گردشگران آیینی تحقق مییابد.

منابع
ابنخلدون ،عبدالرحمنبنخلدون ( .)89۱1مقدمه (مترجم :محمد پروین گنابادی جلد .)8تهران :انتشارات
علمیزفرهنگی
اخرانماسرل  ،مسعرد و سهیلنقشی ،محمدجراد ( .)8900ماسوله :سررممی سرراانان ان ر (مزاپ اول).
رشت :مؤل .
اوجاقلر ،مریم ( .)8938امکانسنجی توسعه نرد گری مذهبی هر منجان با تأکید بر مراسم آیینی (پایاننام
کارشناسی ارشد) .دانشرده علرم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
پازکی ،معصرم و شاکرمی ،حاف ( .)8939بررسی نقش گردشگری فرهنگیزآیینی در همافاایی فرهنگی ز-
زمذهبی مطالع مرردی :استان سیستان و بلرمسزتان .کنفرران بی المللری توسرعه یایردااا ااهکرااهرا ن
چالشها با محوایت کشانامیا منابع طبیعیا محیط میست ن نرد رگری ،اسزفندماه ،دبیرخانز دائمزی
کنفرانس بینالمللی ترسع پایدار ،راهرارها و مالشها ،تبریا ،ایران.
تمدنماسرل  ،حماه (  .) 8931یژنهش  0022ساله ماسولها مسرندی بر تاایخ  0022ساله .رشت :انتشارات
دهسرا.
جمشیدیها ،غالمررا و قبادی ،علیررا ( .)8911تحلیل جامع شناختی از مراسم و مناسك دینی بزا تأکیزد
بر مراسم عاشررا .فصلنامه تاایخ اسالما  10 ،)1(1ز.91
حسنپررلمر ،سعید ( .)893۱بررسی و تحلیل تائینات (گره مینی) بز کزار رفتز در بنزاهزای شزهر تزاریخی
ماسرل  ،نمرن مرردی :محل کش سرعلیا .معماای ن هرسامی آامان هر.1۱-91 ،)81(3 ،
حسینیکلرره ،سیدعادل و حبیبی ،روزب ( .)8938بررسی تزأثیر عرامزل آمیختز بازاریزابی ) در افزاایش
جذب گردشگر (مطالع مرردی شهرك تاریخی ماسرل ) .فصلنامه جغرافیای فضرای نرد رگری،)8۱(8 ،
81۱ز.80۱
حیدری ،سمی ( .)8939براسی قابلیتها ن توانمندیهای توسعه نرد گری دا مناطق انسرایی برا تأکیرد برر
نرد گری آیینی مطالعه موادی :انسرایتاایخی انجدانا هرسران اااک (پایاننام کارشناسزی ارشزد).
دانشرده ادبیات و علرم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
دشتی ،محمد ( .)8913مارمرب نظری ،زوایا و بایست های آن .تاایخ دا آینه یژنهش.19-83 ،)1۱(8 ،
) .رابط بین ترسع پایزدار معمزاری محیطزی و طراحزی
رمضانیگررابی ،بهمن و کا منژاد ،زهرا (
اقلیمی در مناطق کرهستانی مطالع مرردی :شهر ماسرل  .فصلنامه جغرافیرای آمرایش محریط،)88(8 ،
.18-91
سازمان مدیریت و برنام ریای استان گیالن ،معاونت آمزار و اطالعزات ( .)893۱سزامان اطالعزات آمزاری
استان گیالن .برگرفت از

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

921
نقش گردشگری آیینی در
نگهداشت فرهنگ…

سلهر ،محمدهمایرن و رحیمی ،بهمن ( .)8938گردشگری آیینی ،آیزین نزرروز شزیراز .انلری همرایش ملری
نرد گری ن طبیعتنردی ایرانممی  ،اسفندماه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان ،ایران.
سررتیعلیآبادی ،ساهره ( .)893۱یژنهشی بر مراسم آئینی علمبندی دا هرک تاایخی ماسروله (پایزاننامز
کارشناسی ارشد) .پژوهشرده گیالنشناسی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
صالحزاده ،نیلرفر ( .)8939فرصتهاا چالشها ن ااهبردهای نر گری آئینی دا ایران (مواد مطالعره :مراسرم
ییر الیاا) (پایاننام کارشناسی ارشد) .دانشرده علرم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
صالحیپرر ،محمدررا و پررفر ،،اکبر ( .)8930گردشگری میراث :راهکار مناسب ترسع پایدار گردشزگری
در ایران .همایش نرد گری ن توسعه یایداا 11 ،و  19تیرماه دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،همدان،
ایران.
طالبی ،فرامرز و صمصام ،عاتال ( .)8939تعزیه دا نیالن (جلد دوم) .رشت :فرهنگ ایلیا.
غضنفری ،پروان و جرادی ،شهره ( .)8911نگاه آیینی ب گردشگری ایرانی ،منظر.10-19 ،)۱(8 ،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

995

دوره ،21شماره 1
تابستان 2931
پیاپی 64

فروغیماسرل  ،ناصر شرفیماسرل  ،فرهاد ( .)8911ماسوله :هر صخرهها ن بناهرای تراایخی (مزاپ دوم).
رشت :انتشارات گیالن.
قادری ،اسماعیل عاتی ،عات ال و حزافظیااده ،شزقایق ( .)8911راهرارهزای اسزتفاده از مراسزم تاسزرعا و
عاشررا ب عنران پتانسیل ترریسم فرهنگیزمذهبی در محدوده بخزش مرکزای تهزران .فضرای جغرافیرایی،
808 ،)11(3ز.1۱
کا می ،مهدی ( .)891۱مدیریت نرد گری .تهران :سمت.
گیدنا ،آنترنی ( .)8911جامعه ناسی (مترجم :منرمهر صبرری) .تهران :نشر نی.
محدثی ،جراد ( .)8939فرهنگ عا واا .قم :نشر معروف.
میرشررایی ،محمد ( .)8911محرم و نشان های نمادین .کراب ماه هنر.88-81 ،1 ،
همیلترن ،ملرلم ( .)8911جامع شناسی دین (مترجم:محسن ثالثی) .تهران :تبیان
ویلیاما ،استیرن ( .)8939جغرافیاینرد گری (مترجم :محمرد ریایی) .تهران :انتشارات دانشگاه پیزام نزرر.
(تاریخ اصل اثر )8331
یرسفی ،یرس آزاد ،میترا و سزلطانیمحمزدی ،مهزدی ( .)8931مطالعزۀ مگزرنگی ارتبزاط مراسزم آیینزی
عااداری ایام محرم و شهر نایین .مطالعات هر ایرانی اسالمیا ۱0 ،13ز.91

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

999
نقش گردشگری آیینی در
نگهداشت فرهنگ…

