
 

  4، شماره1، دوره1398 بهارجغرافيا و روابط انساني، 

محرم  )                                                                    بررسي نقش مراسم و آيين هاي معنوي و مذهبي در رونق گردشگري مذهبي(

  مورد مطالعه :( مراسم نخل گرداني در استان يزد )
  

  زهرا شفيعي
  برنامه ريزي گردشگري، از دانشگاه ازاد مالير –كارشناسي ارشد جغرافيا  

  

  1398/02/09:پذيرش تاريخ                                                   1398/02/02                    :دريافت تاريخ

  چكيده :

، نوع معنوي از گونه هاي گردشگري مي باشد كه توانسته در عصر حاضر توجه جوامع را پيش از پيش به گردشگري مذهبي
  خود معطوف سازد .

لبستگي و تعلق خاطر در ميان مردم و مراسم مذهبي و معنوي با توجه به ماهيت معنوي كه دارند موجب ايجاد حس د يين هاآ
و گردشگران مي شوند و همين امر موجب رونق گردشگري مذهبي در ايران مي گردد. اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي به 

وري اطالعات بصورت  آمي پردازد. روش گردنخل گرداني در استان يزد   و معنوي  مراسم مذهبي نقش ايين ها و و معرفي  بررسي
هاي مذهبي و معنوي موجب يينآنتايج حاكي از ان است كه در ايران مراسم و  . ميداني مي باشدكتابخانه اي و   -يطالعات اسناديم

 در ضمنحس تعلق خاطر و دلبستگي در ميان گردشگران شده است و همين امر موجب ارتقاء گردشگري مذهبي در كشور مي شود.
باط تنگاتنگي با ارتقاء سطح كيفي و كمي برگزاري تداشتن جامعه ي سالم و پايدار است كه ارتاثير گردشگري مذهبي بركشور شامل 

  مراسم و ايين ها دارد كه افزايش ميزان گردشگران را نيز بدنبال خواهد داشت .
  

   گردشگرينخل گرداني ، مراسم : كليدواژه ها 
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  مقدمه:

هاي فرهنگي برعهده دارند. (هادياني ي مهمي در پيدايش مراسم و آييننودين و مذهب به عنوان بخشي از فرهنگ و ميراث مع
  )263: 1392و همكاران، 

رسوم و آيين هايي كه در كشور ما برپا مي شود، متنوع و گوناگون است. برخي از اين آيين ها از ياد رفته اند و يا در برخي 
  از مناطق به شكل محدود و مختصر اجرا مي شود.

گذشته هاي دور آغاز شده تا روزگار حال ادامه دارد و كمتر كسي است كه در اين پهنه ي گسترده و مقدس برخي ديگر از 
  اين رسوم و آيين ها را نداند يا نديده باشد.

امروزه در سراسر دنيا با برپايي آيين ها و سنت هايي كه در اديات و يا فرهنگ هاي خاص خود دارند به جذب هزاران نفر 
  تمامي نقاط جهان مي پردازند.گردشگر از 

و  و اين در حالي است كه كشور ما آيين ها و مراسم متنوعي دارد كه در طول سال و به مناسبت هاي خاص برپا مي شود
  بيننده اي جز خودمان ناظر آن نيست و همين مسئله باعث مي شود كه توسعه و رونق اقتصادي خاصي را به همراه نداشته باشد.

اين آيين ها و مراسم ها كه  تحقيقات محققان در اين زمينه و داشتن برنامه ريزي دقيق و صحيح براي معرفياستفاده از 
معنوي و فرهنگي اند موجبات رونق گردشگري داخلي و خارجي را در اين زمينه فراهم -هايي از جاذبه هاي گردشگري مذهبيجلوه

  مي آورد.
معنوي زيبايي همچون مراسم قاليشويان مشهد اردهال در كاشان و نخل گرداني -در كشور عزيزمان ايران مراسم هاي مذهبي

در استان يزد و هفت منبر در شهر بيرجند و يا كراسمي كه در آن از تنه ي درخت كهنسالي در روستاي زرآباد در قزوين در روز عاشورا 
  ود.خون روان مي شود در ايام محرم (تاسوعا و عاشورا) و ماه صفر ديده مي ش

اين مراسم و آيين ها تنها نمونه ي كوچكي از مراسم هايي است كه در گوشه گوشه ي كشور ايران به اجرا در مي آيد. اين 
كراسم ها گوشه هايي از تاريخ و فرهنگ ايران اسالمي كه نشانگر ايمان و عشق مردمان آن به معنويت است. در اين پژوهش كه به 

مذهبي استان يزد يعني (نخل گرداني) در ايام -جام شده سعي در معرفي يكي از آيين هاي معنوييصورت توصيفي و كتابخانه اي ان
  محرم (تاسوعا و عاشورا) بپردازيم.

  پيشينه ي پژوهش:

در زمينه ي آيين ها و مراسم هاي معنوي و مذهبي تحقيقاتي صورت گرفته اما اين تحقيقات كافي و جامع نمي باشد و نياز 
  ن زمينه تالش هاي بيشتري براي معرفي آيين ها و مرام معنوي متنوعي كه در كشورمان وجود دارد صورت گيرد.است كه در اي

  در زير به برخي از اين پژوهش هاي صورت گرفته اشاره مي شود.
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 موقعيت جغرافيايي و تاريخي استان يزد

 
 

غناي ميراث فرهنگي و گرانقدري موهبتهاي طبيعي و جغرافيايي در سرزمين كهن سال ايران، دست كم بر ساكنان اين مرز و 
بوم پوشيده نيست. ايرانيان از ديرينگي تمدن ايران زمين و تحول آن در طول تاريخ آگاه اند و هر انساني كه در هر گوشه از اين آب و 

است در » جهاني«جلوه هاي زيباي طبيعي و ميراث فرهنگي پيرامون خود آشناست. واقعيت اين است كه ايران خاك زندگي مي كند، با 
هاي رخي زواياي ميراث فرهنگي و جاذبهيك مرز، جهاني كه اقليم هاي گوناگون را در چهارگوشه خود جاي داده است. با اين همه، ب

بسياري از مردم ما و دوستداران اين مرز و بوم، به دليل عدم دسترسي به اطالعات طبيعي اين سرزمين تاريك و ناشناخته است و حتي 
 قديمي بندر به سفر خواهان كسي اگر جمله، آن از. ندارند آشنايي زمين ايران طبيعي و تاريخي و فرهنگي ميراث با كافي ◌ٔالزم، به اندازه

اوان فر رنج تحمل و بسيار هاي پيگيري با بايد باشد، غيره و »فشان گل هتپ« يا »چغاخور تاالب« يا »ميمند« سنگي روستاي يا »سيراف«
   .به اطالعات مورد نياز خود دست پيدا كند

  

  نتايج به دست آمده از پژوهش  مكان پژوهش  موضوع پژوهش  نام محقق
جعفر آهنگران و 

-95اسداهللا زارعي (
1394(  

هنگ زيارت، ميراث گردشگري و فر
  معنويت (بقاع متبركه ي ايران)

  ايران
خود  اشاعه ي اهميت دادن به آيين ها و مراسمي كه در طي قرن ها و
هت دانسته و به اجرا درآمده و معرفي آن ها به نسل جوان كشور ج

  حفظ و اعتالي اين فرهنگ در جامعه.

مريم مزروعي و 
فرشته اميني سعد 

)1394(  

في ميراث معنوي هفت منبر شهر معر
بيرجند در متن برگزاري رسوم ماه 

  محرم
  بيرجند

اهميت دادن و ثبت اين آيين و مراسم ها در فهرست ملي ميراث 
  معنوي كشور.

نون توجه كه بناهاي مذهبي كه در معماري ايراني وجود دارند و كا
  برپايي اين مراسم ها مي باشند.

احمد اسدي و رحيم 
  )1395توسليان (

بررسي عوامل موثر در جذب 
گردشگران به مراسم مذهبي از طريق 
بخش بندي (مطالعه موردي: مراسم 

  محرم شهر زنجان)

  زنجان
عزاداري ماه محرم يكي از مهمترين جاذبه هاي گردشگري مذهبي 
شهر زنجان توانايي جذب گردشگر و معرفي ساير جاذبه هاي شهر 

  زنجان را دارد.

زاده معصومه عرفاني 
  1394و محمد پروا 

نقش تعزيه در گردشگري فرهنگي، 
  مذهبي شهر بيرم

  بيرم
حفظ جايگاه ويژه اي كه تغذيه در بين مردم دارد و حقيقت آن 
ين فرهنگ و مذهب است با توجه به اينكه در گذر زمان برخي از آي

  ها به دست فراموشي سپرده شده اند.
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 :يزد استان	موقعيت جغرافيايي و تقسيمات

 جغرافيايي طول و شمالي یدقيقه 30درجه و  33دقيقه تا  48درجه و  29استان يزد در مركز ايران بين عرضي هاي جغرافيايي 
دقيقه شرقي از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. اين استان از شمال و غرب به استان اصفهان،  30درجه و  56دقيقه تا  45درجه و  52

از شمال شرقي به استان خراسان، از جنوب غربي به استان فارسي و از جنوب شرقي به استان كرمان محدود مي شود و به دليل دور 
 72156زي ايران، در طول تاريخ از بحرانها و فشارهاي فرهنگي و نژادي مصون مانده است. استان يزد در حدود بودنش از سر حدات مر

درصد از وسعت كل خاك كشور را در بر مي گيرد. طبق آخرين تقسيمات كشوري اين استان،  4/37كيلومتر مربع وسعت دارد كه تقريباً 
دهستان است و شهرستانهاي آن شامل: ابركوه، اردكان، بافق، تفت،مهريز، ميبد و يزد  38بخشي و  14شهر،  15داراي هفت شهرستان، 

 .است

  پيشينه تاريخي 

 چون استان اين شهرهاي از برخي اوليه بناي منابع از	استان يزد از سرزمين هاي كهن و تاريخي ايران زمين است . در بعضي
و اسكندر مقدوني و ( ابر كوه ) را به ابراهيم پيغمبر نسبت داده اند . اين بيانگر قدمت  يزد) را به ضحاك( پيغمبر، سليمان به را)  ميبد( 

و ديرينگي پيشينيه تاريخي و فرهنگي سرزمين و مردم اين ديار است . مجموعه آثار باستاني پراكنده موجود در اين استان نيز به سهم 
نگاره هاي روي تخت ار هاي سنگي بدست آمده از دره هاي شير كوه ، خود گوياي اين پيشينه تاريخي است . آثاري چون دست افز

 و باستاني سازي شهر و معماري آثار و استان غارهاي ايالمي، دوره به متعلق –، تكه سفالهاي منقوش نارين قلعه ميبد سنگ كوه ارنان
 متمركز بود . پژوهشگران ) كانارد(  و)  ميبد و رستاق(  ،)يزد( ،) فهرج و مهريز( باستاني كانون چهار در يزد، مدنيت. دهد مي نشان... 

 مادها دوردست هاي سرزمين جزء داشت، قرار)  خراسان –كرمان ) و (پارس  – هاي باستاني ( رياين منطقه را كه در مسير شاهراه
  . اند شمرده

مغوالن،  ،اول، ساسانيان، آل كاپويه، اتابكانشيروان، يزد گرد : قباد انوه بر يزد حكومت كردند عبارتند ازسلسله ها و حكامي ك
  . ، افشاريان و قاجاريهآل مظفر، تيموريان، صفويان

  :جغرافياي طبيعي و اقليم استان يزد

استان يزد مابين سلسله جبال مركزي ايران و از پستي و بلندي و چاله ها و كفه هاي كويري متعدد واقع شده است. اين 
گروه كوهها و تپه هاي پاي كوه، دشتها و جلگه ها، بيابانها، مناطق شور و كويرها و تپه هاي ماسه اي تقسيم  ناهمواريها عمدتاً به پنج

  .مي شوند

جنوب  -سطح استان يزد، دو رشته كوه متمايز از هم وجود دارد. يكي بخشي از كوه هايي است كه در جهت شمال غربي    
اي مركزي ايران معروف هستند. و دومي شامل رشته كوه هايي است كه در مناطق مركزي، شرقي از مركز ايران عبور مي كنند و به كوهه

  .شمالي و شرقي استان قرار دارند
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جدا مي كند. اين ارتفاعات كه همواره )  ابرقوچاله (رشته كوه شيركوه قسمت هاي مركزي استان يزد را از بخش غربي استان 
حيات شهرهاي بزرگ يزد، تفت و مهريز نقش مهم و اساسي دارند. از ارتفاعات ديگر به كوه از برف و يخ پوشيده شده اند، در ادامه 

اول اين كه روي كمربند  خشكي اقليمي استان يزد، دو علت اساسي و عمده دارد،.خرانق در مركز استان يزد نيز مي توان اشاره كرد
يج فارس و درياچه هاي داخلي و بادهاي رطوبت زاي دريايي دور خشك جهاني قرار دارد و ديگر آن كه از درياهاي آزاد عمان و خل

است. عامل مهم اعتدال نسبي آب و هواي يزد، كه قابليت زيست نسبتا مناسبي به آن بخشيده است، ارتفاعاتي است كه بيشتر به صورت 
ارند از اعتدال و رطوبت بيشتري نسبت به متر قرار د 2500موضعي مؤثراند و اين امر باعث شده است مناطقي كه در ارتفاعات بيش از 

  .دشتهاي يزد و اردكان برخوردار باشند

 كثردرجه سانتي گراد گزارش شد. حدا 18/9، متوسط دماي هوا برابر )1992-1984در بررسي مربوط به يك دوره هشت ساله (
گراد گزارش شده و اختالف درجه  سانتي يرجهد7/2درجه سانتي گراد و حداقل آن در دي ماه برابر  43 برابر تيرماه در دما مطلق

 خشك و گرم اقليم يزد استان نقاط ساير شيركوه، كوهستاني يمنطقه استثناي به. است سانتيگراد ◌ٔدرجه 50حرارت ساالنه حوالي يزد 
  .شود مي تر خشك شرق و شرقي شمال سمت به غربي جنوب و مغرب از كه دارد بياباني و

ي استان يزد به علت قرار گرفتن در كمربند خشك جهاني، داراي زمستانهاي سرد و نسبتاً مرطوب و به اين ترتيب، آب و هوا
  .در ايام تابستان، ييالقهاي شيركوه پناهگاه مردم گرمازده اين استان است .تابستانهاي گرم و طوالني و خشك است

   جغرافياي تاريخي استان يزد

درخشان ترين ميراث هاي فرهنگ و تمدن كهن ادوار مختلف تاريخي ايران  سرزمين يزد، صاحب يكي از شكوهمندترين و
است. تاريخ سكونت انسان در اين خطه، از هزاره سوم پيش از ميالد فراتر رفته است، به طوري كه در عهد پيشداديان، طايفه هاي در 

، يزد محل عبادت شد. از مهمترين مراكز اسكان اوليه در حال كوچ از بلخ به پارسي، اين سرزمين را يزدان ناميدند و از آن زمان به بعد
ن (ميبد)، طرنج، عقدا و اشكدز ، شواز، قالع موبدا)اين سرزمين، به مهرپادين (مهريز)،فهرشان، پهره (فهرج)، خورميش، ارد(اردكان

به معناي پاك و مقدس و  يزد. است هداشت قرار آباديها اين یتوان اشاره كرد. شهر يزد به عنوان محلي پاك و مقدس در راس همهمي
يزدگرد به معني داده خدايي است. شهر يزد را دارالعباده ميناميدند. اهميت ديني شهر يزد تا پيش از اسالم به حدي بود كه از اطراف و 

» چيتر تخمه«ن در كنار اسم اكناف به ويژه در ايام بهار براي عبادت به اين مكان سفر مي كردند. يزد نگين كوير است و اولين بار نام آ
ايساتيسي «ها بر ويرانه هاي خواندند. بعد مي »ايساتيسي«يكي از همرزمان داريوش آورده شد. مورخان يوناني، شهر كهن و باستاني يزد را 

دانان بعد از جغرافي به وجود آمد. اين شهر، هسته اوليه شهر كنوني و مركز حكومتي و اقتصادي در قرون اسالمي بوده است» كثه» «
 بزرگ و بوده پارسي ايالت به مربوط) استخر( »اصطخركوره «ابتدا واليت يزد جزو  .ذكر كرده اند» ايساتيس«اسالم، نام يزد را همراه نام 

 ستانيبا هاي راه تقاطع در تفت آب مسير اليه منتهي و سگزه آبراه كنار در يزد باستاني شهر آمده، مي حساب به كوره اين ناحيه ترين
 مراكز راهداري، هاي مؤسسه معتبر، هاي راه از هخامنشيانخراسان قرار داشته است. اين ناحيه همواره در دوره  -كرمان و پارسي  -ي ر

راهداري در يزد قديم چنان اهميتي داشت كه خاندان آل مظفر از منصب راهداري ناحيه ميبد به  .است بوده برخوردار چاپاري و پستي
 .كرد مشخص دوره چند در توان مي را يزديدند. تحوالت تاريخي ناحيه پادشاهي رس
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  نقشه يزد 

 مراسم نخل گرداني يزد آيين كهن عاشورا

 حماسه اين. دارد خود دل در را ايثار و شور سراسر اي حماسه كه	دهم محرم، روزي گرانقدر و تكرارنشدني در تاريخ است
ت بيش از هزار سال باز هم مسلمانان را در سراسر جهان به تكاپو مي اندازد و ذره اي از با گذش حتي امروزه كه است بزرگ آنقدر

 عبداهللا ابا شهادت غم در و دارند برپا شكل بهترين به را	شكوه آن كم نشده است. همه به پا مي خيزند تا سالروز اين حماسه عظيم
 .كنند تر را خود ديدگان الحسين

 شكل كشور نقاط از بسياري	در مختلفي رسوم و آداب	و ها مراسم تشيع، دين	شدن رسمي	و	بعد از تشكيل دولت صفويه
 امامان شهادت سوگ در اندوه و غم ابراز براي را اي شيوه دياري، و شهر هر از كس هر	.شود تحكيم كشورمان در مذهب اين تا گرفت

نگ ايراني درآميزد و چهره اي متفاوت به خود گيرد. به اين ترتيب با فره نيز عاشورا تا شده باعث امر همين و	كند مي انتخاب بزرگوار
 هنر و سليقه با ايران مردم و	مراسم هايي مثل تعزيه خواني، مديحه سرايي، هيئت ها و دسته جات عزاداري وارد فرهنگ ايرانيان گشته

 .اند بخشيده	مذهبي هاي مراسم به را تازه	بويي و رنگ خود

مردمان اين ديار با آغاز محرم خودشان را براي  .دارد ديگري هواي و حال آن در عاشورا	يي است كهيزد از آن دسته شهرها
 .مراسمي عظيم در روز عاشورا آماده مي سازند و بسياري از ساكنان كشورهاي ديگر و حتي غير مسلمانان را به اين شهر مي كشانند

 روز در شهيدان سرور پاك پيكر تشييع معناى به كه است يزد در اعاشور	مرسوم نخل برداري يا نخل گرداني از جمله آداب
 اميرچخماق ميدان در روز اين در يزد مردم. شود مي برگزار ايران كويري شهرهاي ساير و شهر اين در ساله همه و باشد مي عاشورا
 .پردازند مي شهيدان ساالر غم در عزاداري به يكديگر دوش دوشا و كنند مي تجمع
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 آشنايي با نخل گرداني  آيين كهن عاشورا

 حسين امام پيكر نمادين تشييع	صورت به	است كه  مناطق برخي شيعيان ميان در رايج مراسمي نام ماتم، نخل يا	گردانيَنخل
از جمله مساجد،  عزاداري مراسم برگزاري هاي محل در تابوت به شبيه اتاقكى مراسم اين در .شود مي برگزار عاشورا روز در) ع(

 دارد سياهي پوشش اتاقك اين. نمايد مي طي را مسافتي پوش، سياه جمعيت از عظيمي خيل ميان در و	حسينيه ها و ... حمل مي گردد
 .هاى رنگارنگ و آينه آراسته شده استشال انواع با	و

واج دارد اما نخل هاي يزد و شكوه مراسم ر	ايران يمركز كوير اطراف روستاهاي	و شهرها در	بيشتر	گردانيراسم نخلاجراي م
 يكي عنوان به استان اين طريق از	در اين شهر، زبانزد خاص و عام است. اين آيين به حدي در فرهنگ و باور مردم يزد ريشه دارد كه

 .است رسيده ثبت به فرهنگي ميراث سازمان عنويم آثار فهرست در ملي فرهنگهاي از

 گفته مطالعات به توجه با و است بيشتر ديگر مراسم از بسياري از	عموميت اين مراسم و شهرت نخل نيز در سراسر ايران
 .شناسند مي را آن يا و	دارند زندگيشان محل در را آن يا اند ديده را نخل يا مردم ايران نقاط اغلب در شودمي

 

 خل مهم ترين عنصر نمادين مراسمن

 شيرواني بامي	آنچه كه در اين مراسم با عنوان نخل از آن ياد مي شود، اتاقكي چوبي و حجيم است به شكل مكعب مستطيل كه
 :است آمده آن	براي ريفيتع چنين دهخدا نامه لغت در و دارد	مانند



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

119 

 

نخل، حجله مانندي است كه از چوب مي سازند و با انواع شال هاي ابريشمين رنگارنگ و پارچه هاي قيمتي و آينه و چراغ 
و ... آرايش مي دهند و به گل و سبزه مي آرايند و در روز عاشورا آن را به محلي كه مراسم روضه خواني برپاست مي برند. بزرگي و 

 اين نخل ها گاهي چنان است كه چند صد نفر مرد قوي بايد آن را از زمين بردارند و بر دوش گيرند و حمل كنند سنگيني

 ساخته شكل قوسي جناغ يك صورت به نيز برخي	و است	شكل ظاهري برخي نخل ها جناغي شكل و همانند درخت سرو
 و چوبي تيرچه بيست تا هشت	داراي بزرگي يا كوچكي اساس بر كه است بندكف يك با بستيچوب داراي نخل،	چارچوب. شوند مي

و چندين قيد و بست  دستك و تيرك و تركه تعدادي شدن متصل از	نخل ي تنه. باشد مي	بلند چوبي ستون دوازده تا چهار و الوار
 .ساخته مي شود و جلو و عقب آن نيز معموال چوبي و مشبك است

 است، آن عقبي ي ديواره از	تر مرتفع	اتاقك، اين	جلوي قسمت كه آنجا از. ددار شباهت		مشبك اسكلت نخل به يك اتاق
زاويه  يا ، به شكل كماننخل و عقبي ي جلوييها ديواره باالي قسمت	و	است شيب داراي پايين طرف به و		عقب به جلو از نخل سقف

 .يابد افزايش	متر 5/3	ين مقدار مي تواند تامتر است و ا 5/2 نخل جلويي ديواره ارتفاع معموال. شود مي ساخته	دار

ردن نخل از ك بلند هنگام كه شده گرفته نظر در	اياندازه به دقيقا و	كف نخل تا زمين، چهل تا پنجاه سانتيمتر است فاصله
 هر سر دو و گيرد مي	قرار ها تونس هاي پايه از باالتر متر يك رود، مي كار به كف در كه الواري	وارد آيد.  افراد فشار به ، كمترينزمين
طرف كف ديواره نخل بيرون آمده تا دستگيره ها را تشكيل دهد. دستگيره ها در پايين نخل قرار  4 از متر يك حدود نيز تيرها از يك

 .بگيرند دست در را پايه هر بتوانند	 نفر چهار تا دو و	گرفته قرار آن بين نفر چند كه است اياندازه به يكديگر از شان	دارند و فاصله

 
   

 انواع نخل

بررسي  به ادامه در كه	بر اساس مطالعات، بسياري از چيزهايي كه در مراسم هاي عزاداري شاهد هستيم ريشه در نخل دارند
 :مي پردازيم آنها
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هاي اقعهژه تعزيه مفاهيم متعددي را در بر مي گيرد و ما عموما در ايران اين واژه را براي اشاره به نوحه خواني و نمايشي از وتعزيه: وا -1
مذهبي در شهادت امام حسين (ع) به كار مي بريم. اما جالب است بدانيد كه اين كلمه در ميان شيعيان عراق به صندوق تمثيلي  -تاريخي

 .به ويژه امام حسين (ع) اطالق مي گردد كه بسيار شبيه به نخل مي باشداز تابوت شهيدان 

اساس سنت قديم  تابوت: در ميان مسلمانان اندونزي چيزي به عنوان نخل وجود ندارد و تشييع نمادين پيكر امام حسين (ع) بر -2
 .عزاداري شهيدان كربال، با يك تابوت تمثيلي صورت مي گيرد

ز به نوعي تابوت تمثيلي همچون نخل اشاره دارد كه آن را به شكل هاي گوناگون مي سازند. حجله در تهران و حجله: اين واژه ني -3
قم و برخي شهرهاي هند رواج داشته و آن را در دهه محرم و مرگ كساني كه شهيد يا جوان مرگ شده اند، به كار مي برند. درون 

 .ن مي گرددحجله با شمع و گل و بسياري زيورآالت ديگر تزيي

شيدونه: از نشان هاي عزاداري مردم خوزستان و دزفول و شوشتر، وجود شيدونه است كه تابوت واره اي چوبي و به شكل مكعب  -4
 و آميزي رنگ	آن هاي ستون و ديوارها روي و دارد طاق نام به ديواره چهار شيدونه. سازند مي	مستطيل مي باشد و آن را از چوب

 .شود مي نقاشي

 .گويند مي دغدغه آن به كه خورد مي چشم به	دغدغه: در دسته هاي عزاداري قم تابوت واره اي شبيه به تخت روان -5

ديده مي  )شش گوشه: در مراسم سوگواري كاشاني ها، ضريحي چوبي با شش ضلع و شبيه ضريح شش گوشه مرقد امام حسين (ع -6 
 .در عزاداري محرم دارد شود كه با نام شش گوشه شناخته شده و جايگاه خاصي

 

 چرا نامش نخل است؟

 اينكه اما	است خرما درخت همان معناي به واژه اين كه دانيم مي و	همه ي ما با شنيدن نام نخل به ياد درختان خرما مي افتيم
 اعتقادات و روايات را نام اين رواج علت ترين مهم	خيبر. ندارد مشخصي دليل شود مي خوانده نام اين به ها عزاداري نخل چرا

 رسيده دفن محل به و شده داده قرار خرما، درخت هايشاخه روي بر ،)ع( حسين امام مقدس پيكر آنها، اساس بر كه دانند مي	مردم
 .است
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به حال هم نخلي به شكل درخت خرما ديده نشده است، اما برخي ديگر بر اين نخل هيچ شباهتي به درخت خرما ندارد و تا 
  .باورند كه در گذشته، نخل را با چوب و برگ درخت خرما مي ساختند و به همين علت اين نام را به آن داده اند

ي شمنان به هنگام توقف در ميانه، دالحسين(ع) به شام ..اباعبدا مبارك سر انتقال راه در	برخي از مردم نيز بر اين باورند كه
 عاشورا موسم در سال هر كه است روايت. كنند مي آويزان خرما درخت از بوده، اي بقچه يا لفافه در كه 	راه، راس مبارك آن حضرت را

 از. اندداشتهمي بر شگون و تبرك نيت به را آن هاي شاخه و ها برگ منطقه مردم و شده مي جاري خون مذكور درخت هاي برگ از
 .امام حسين (ع) تبديل شده و تابوت واره اي به نام نخل رواج يافته است عزاداري براي نمادي به نخل روي همين

عده اي نيز اعتقاد دارند كه اين اتاقك كوچك عزاداري ها، به سبب تقدس و حرمت درخت خرما در فرهنگ ايرانيان با عنوان    
حيات و باروري، بي مرگي و جاودانگي، قدرت  تجديد ي كننده تداعي مردم ديني	تفكر در نخل	مه هنوز	نخل خوانده مي شود چرا كه

 .كندمي تاكيد	خداوند اراده و قدسي نيروي تجلي جاودانگي، قدرت، قداست، مفهوم	بر نيز تابوت و		است	و استقامت

 
   

 نمادهاي نخل 

 نشان	هركدام از عناصر به كار برده شده در نخل بر اساس باورهايي شكل گرفته كه ريشه در عقايد مردم محلي دارد. همچنين
 :از عبارتند نمادها اين. كنند مي اشاره حماسه اين در خاصي شخص يابه و دارند كربال در خاص اي حادثه از

 الشهداه سيد چوب نخل به عنوان جناز -1

 پوشش سياه به عنوان اعالم سوگواري و ماتم -2

 نزهاي وارد شده بر بدن امام حسيني و تير	به نشانه ي شمشير و نيزه -3

  اكبر علي حضرت قامت ي نشانه به	تصوير و نشان سرو بر روي نخل -4
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  امام حسين وجود نور آينه به عنوان -5

 )ع( العباس ابوالفضل به اشاره يبرا	نخل بر شده بسته	هايعَلم -6

 پارچه هاي زينتي نخل به نشانه ي حجله قاسم بن حسن  -7

 حمل كنندگان نخل به عنوان تشييع كنندگان -9 حسين امام كاروان زنگ عنوان به نخل روي	هايزنگ -8

 سر طوق باالي نخل به عنوان كاكُل حضرت علي اكبر  -10

 .بر روي نخل ها ديده نمي شوند و برخي از آنها تنها پوشش سياه و تزيينات جزيي دارندالبته امروزه همه ي اين تزيينات 

 

 فلسفه نخل گرداني

ها اقتباس شده است اما براي همه ي كارشناسان اتفاق نظر دارند كه نخل گرداني ريشه ي اسالمي ندارد و از ساير فرهنگ 
 :فلسفه ي اين مراسم موارد زير را بيان مي دارند

 .بازسازي مي كند كربال در را) ع( امام آن حرم هاي خيمه خاطره و	دارد اشاره) ع( حسين امام		نخل به خيمه هاي -1

 مقام بزرگي دليل به و است) ع( نحسي امام حضرت و) ع( حسن امام حضرت يعني بهشت، اهل جوانان گهواره از نمادي	نخل -2
 .اند ساخته عظيم و بزرگ را آن گهواره، صاحبان

 براي را مراسم اين ساله همه شيعيان	،شده سپرده خاك به تشييع بدون) ع( حسين امام كربال، شهيدان ساالر مطهر	از آنجا كه پيكر -3 
  .است صاحبش عظمت گربيان نيز نخل بزرگي و عظمت و آورند مي جاي به ماجرا اين جبران
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 تاريخچه نخل

براي آنكه از تاريخچه ي نخل گرداني اطالع پيدا كنيم بايد در ابتدا ببينيم كه نخل از كجا آمده است. هنوز پاسخي قطعي براي 
 :ه هايي توسط كارشناسان مختلف در مورد آن مطرح شده استاين سوال وجود ندارد اما فرضي

 و كنندمي اشاره شد مي ناميده عهد صندوق و داشت وجود		)ع( موسي حضرت زمان در كه تابوتي به كارشناسان از	برخي -1
تند. با توجه به وجود پنداشرا وسيله اي براي پيروزي خود مي ع) از آن نگهداري نموده و آن( موسي حضرت قوم		كه دارندمي بيان

 رودمي احتمال و بوده رايج	چنين چيزي در آن دوران گفته مي شود كه احترام به تابوت و نخل در ميان اقوام و پيروان آئين هاي ديگر
رفته كارشناسان بر اين باورند كه اين سنت رفته  .باشد	آمده پديد هجرت، چهاردهم قرن از شيعيان بين در بندي نخل و نخل سنت كه

 .مورد احترام مردم قرار گرفته و حركت آن در اكثر نواحي ايران، جزيي از رسومات ايام محرم شده است

 به	خسروپرويز شدن كشته زمان در كه چرا دانند مي	ساسانيان زمان و اسالم از قبل را	گروهي ديگر سابقه پيدايش نخل -2
 .تدارك ديده شده است بندي شده اي براي وي آذين	و بزرگ تابوت شيرويه، دست

در گذشته رسم بر اين بوده كه براي تشييع پيكر بزرگان قوم، چيزي به نام عماد حمل مي نمودند. بر خي بر اين باورند كه  -3
 .نخل زينت يافته ي همان عماد مي باشد

 .است نخل چيزي بوده كه در گذشته در بين هنديان مرسوم بوده و بعدها وارد فرهنگ شيعيان شده -4   
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 تاريخچه نخل گرداني

 تابوت ساختن كه	هنوز تاريخچه ي ساخت نخل و بلند كردن آن در روز عاشورا مشخص نيست اما اين موضوع روشن است
 سياوش، مرگ		براي	سال هر در ماوراءالنهر سرزمين مردم تاريخي، روايات	اساس بر. دارد	طوالني اي پيشنيه شهدا براي تمثيلي هاي

 .چرخاندندمي شهر در را وي تمثيلي تابوت	و كردند مي برگزار يادمان مراسم شد، ريخته	ناحق به خونش كه ايران اي اسطوره قهرمان

 سفرنامه در مراسم اين به اي اشاره	اند آمده نايرا به كه جهانگرداني از بسياري و داشته ادامه	هاي اسالمياين رسم تا نخستين دوره
 .يشان داشته اندها

 مجالس در شيعي هاي تجمع نخستين تشكيل	به احتمال زياد پيشينه ي رواج رسم تابوت گرداني در ميان شيعيان به زمان
 به مدارك	مطابق .گرددمي باز )ع( حسين امام و) ع( علي حضرت مومنان امير مرقد زائر هاي دسته افتادن راه و	اسالم شهيدان سوگ
گرفته سم سوگواري مورد استفاده قرار مييل سده پنجم هجري، نشان و عالمتي در ميان شيعيان، وجود داشته كه در مرااوا از آمده، دست
ي قمري در هجر 425 سال وقايع شرح مورد در المنتظم در	مذهب بغدادي،نگار حنبليابن جوزي، فقيه، محدث، متكلم و تاريخ .است

 :اين باره مي نويسد

اي هاي آرايه بندي و طالكاري شدهشيعيان محله كرخ بغداد، به هنگام رفتن به زيارت مزار اميرمومنان و سيدالشهدا و دستگاه   
 .به نام منجنيق با خود حمل مي كردند

 كه دانست شيعيان مذهبي	و تمثيلي ابوتت ترين	آنچه كه به عنوان منجنيق از آن نام برده شده را مي توان نخستين و قديمي
 توسط صندوق اين حمل از جوزي، ابن ديگر، جايي در البته	ا ضريح حضرت علي (ع) و امام حسين (ع) را داشته است.ي تابوت نقش

 قبر زيارت به رفتن هنگام	به مشابه	دستگاهي حمل به شبيه را آن و	كند مي ياد اصفهان سني جوانان آيين از تقليدي عنوان به	شيعيان
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ار ثقفي در عراق، مي داند. البته منجنيق شيعيان كرخ بغداد، چيزي شبيه نخل امروزي شيعيان مخت حكومت سقوط عامل زبير، بن مصعب
 همراه به و	داده زينت... 	و چراغ و آينه و خود و سپر و شمشير همچون	ايران بوده كه آن را با انواع سالح و اشيا و اسباب روشنايي

 .دانده اندگر مي ها محله در و عاشورا روز در عزاداري هاي تهدس

لماني، باستان شناس و سياحت گر فرانسوي، در نخستين دهه قرن بيستم از آ چند صد سال بعد، شخصي به نام هانري رنه و
 تاييد را امروزي نخل و كرخ يعيانش منجنيق ميان تقريبي شباهت شهر، عمومي ميدان در نيشابوريان نخل	ديدن با	ايران بازديد مي كند و

 :نويسد مي چنين	ژيمناستيك وسايل مانند و منجنيق نوعي شكل به	ف آنتوصي با و	كند مي

و با تشريفات زيادي در محالت  منجنيق شعار مقدسي است كه در روز عاشورا آن را با پارچه هاي ابريشمي زينت داده
 شدايي از قبيل الله و غيره ديده ميرهاي نازكي پوشيده شده بود و در ميان آن وسايل روشنگردانند. اين منجنيق نقاشي شده و از نوامي

. 

وي در ادامه به نوعي از نخل اشاره مي كند كه مردم در روز عاشورا در كوچه و بازار مي گردانند و به دنبال آن به عزاداري 
 .مي پردازند

هجري قمري توسط شجره الدار كنيز، ملك  648 سال در گرانبها سنگهاي و حرير به آراسته محمل نخستين كه	گفته مي شود
 و كعبه به مصر از خلعت و هديه با محمل فرستادن 	نيز آن از پس	صالح و مادر ملك خليل، فرمانرواي مصر، به خانه كعبه برده شده و

 در و كرده	ر اشارهمص در گرداني محمل مراسم هب اش سفرنامه در مراكشي، جهانگرد بطوطه، ابن. است كرده پيدا رواج پيغمبر حجره
 :نويسد مي باره اين

دراين روز قضات چهارگانه به اتفاق وكيل  .مصريان هر سال در روزي از ماه رجب مراسم و محمل گرداني ترتيب مي دادند
پادشاه مصر ( انه الملك الناصر بيت المال و محتسب و بزرگان فقها و امناي دولت و صاحب منصبان سواره به سوي باب القلعه كه خ

 براي كه اميرالحاجي.  آورند مي بيرون دارد قرار اشتري روي كه را محمل جا اين در و روند مي است،	هجري قمري) 740تا  693از 
 مرد و زن از مردم همه و آن دنبال به خويش اشتران بر سوار سقايان گروه و شود مي روانه محمل پيشاپيش در شود مي تعيين سال آن

گردانند و شترداران حدي كنان و آواز خوانان از پيش و ديگران از سان در كوچه هاي قاهره و مصر مي مل را بدينمح و آيند مي گرد
 .پس حركت مي كنند

 اشاره گريخته، و جسته آنان هاي سفرنامه در و		نخستين گزارش هاي سياحتگران خارجي از نخل مربوط به عصر صفوي است
ه عنوان مثال پيترو والواله، جهانگرد ايتاليايي، دوبار شاهد حركت دسته هاي عزا در دوره شاه عباس ب. شود مي ديده نخل وجود هب هايي

 :گويداشاره كرده و مي 1026رمضان  21 در) ع( علي حضرت شهادت عزاداري مراسم	در	اول در اصفهان بوده و به حمل تابوت

ها را بر دوش مي كشيدند و روي تابوتبيرق و علم، تابوت هايي پوشيده به مخمل سياه دسته هاي عزاداري در پي شماري 
مجموعه اي از سالح هاي مختلف تعرضي و تدافعي و پرهاي رنگين قرار داده بودند و دورتادور آنها عده زيادي راه مي رفتند و نوحه 

 .جيب برمي آوردند و جست وخيز مي كردندمي خواندند و عده ديگر بوق و كرنا و سنج مي زدند و فريادهاي ع
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هجري قمري پرداخته و در سفرنامه  1027 سال در عاشورا عزاداري مراسم در نخل وصف به بعد سال يك در	همين نويسنده
 :خود نوشته است

ايي از اطراف دورادور آنها را با مخمل سياه پوشانده بودند و روي هر تابوت يك عمامه سبز و يك شمشير گذاشته و سالح ه   
آن آويخته بودند. اين اشيا را روي طبق هايي چند، بر سر عده اي گذاشته بودند و به آهنگ سنج و ناي جست وخيز مي كردند و دور 

 .خود چرخ مي زدند

درسال  اولئاريوس، منشي هيات نمايندگي امپراتور آلمان در ايران، نيز از مراسم عزاداري مردم اردبيل در روز قتل اميرمومنان
 :نويسد مي چنين		هجري قمري و در زمان سلطنت شاه صفي صفوي 1047

ابتدا خطيبي شرحي از مقتل نامه براي حاضران خواند و پس ازآن سه تابوت كه با پارچه هاي سياه رنگ پوشيده شده بودند 
دو فرزند ايشان دانسته است. او سپس از  دايره وار دور گرداندند. كه احتماالً اين تابوت ها را مظهر تابوت هاي حضرت علي (ع) و

 .نخلي مي گويد كه برآن چهار قبضه شمشير فرو كرده بودند كه به سبب فراواني اشياي زينتي ديدن آنها دشوار مي نمود

 :وي در ادامه مي آورد

ي رنگين، گل و ساير چيزها چند نفر ديگر بر سر خود جعبه اي حمل مي كردند. اين جعبه را با دسته اي از پرِ پرندگان، نوارها
آرايش كرده و درون آن گويا قرآني گشوده قرار داده بودند. افرادي كه جعبه را بر سر داشتند همراه نواي موسيقي محزون سنج، ني لبك 

ي به اطراف اي هاي بلند در دايره هاي جداگانهو طبل نظامي مي پريدند و مي جهيدند. چند گروه از جوانان با در دست داشتن چوبدست
 اين او با ديگران و "حسين حسن، حيدر، حيدر،"	خواندر را گرفته بودند يكي از آنها ميمي پريدند و در حالي كه شانه هاي يكديگ

 .با اين مراسم جمعيت دوباره به شهر مي رفتند .گرفتند مي دم را كلمات

 اين و	هان حضور داشتهاصف جهان نقش ميدان در	ريهجري قم 1078تارونيه از ديگر جهانگرداني است كه در روز عاشوراي 
 :است كرده توصيف اينگونه را مراسم

دوازده دسته از دوازده محله اصفهان با علم و كتل و عماري و ساز و برگ هاي مخصوص عزاداري به ميدان نقش جهان 
به انواع گل و بوته نقاشي شده در هر  آمدند. هر دسته يك عماري داشت كه هشت تا ده نفر آن را حمل مي كردند. چوب عماري

 كتل و	عماري تابوتي گذارده، روي آن را با پارچه زري پوشانده بودند. در جلوي هر دسته يك يدك (كتل: اسب جنيب) را مي كشيدند
 را هااسب كشان يدك شاه، جايگاه گامي صد يك در. بودند آويخته خنجر و شمشير و كمان و تير آنها به و آراسته يراق و زين با را ها
خت وامي داشتند و دسته با عماري دنبال آنها مي دويدند. در واقع اين اسب ها مظهر همان اسباني بودند كه شهيدان بر آنها سوار تا به

 .شده بودند و به جنگ مي رفتند

ت چرا كه در اين دوران از دوران صفويه كه بگذريم، اسنادي از نخل گرداني در دوران زنديه و قاجاريه نيز در دست اس
 اواخر در انگليس، افسرارتش و خاورشناس فرانكلين، ويليام. اند داشته بازديد	سياحان بي شماري به ايران سفر كرده و از شهرهاي آن

 :است كرده ارائه گزارشي چنين شيراز در محرم ماه در مردم سوگواري آيين از و آمده ايران به كلكته از زنديه دوره
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عاشورا تابوت هاي شهدا را كه با خون آغشته بود، مي آوردند. روي تابوت ها، شمشيرها و عمامه هاي شهيدان را كه در روز 
 .با پرهاي حواصيل تزيين شده بود، گذاشته بودندكه پس از اتمام مراسم، اين تابوت ها را با تشريفاتي خاص به خاك مي سپردند

 امري	تابوت تمثيلي شهيدان يا درآب انداختن آنها در ميان شيعيان هند و هنديانجالب است بدانيد كه رسم به خاك سپردن 
 اين كه رود مي گمان و ديده ايران در چيزي چنين كه است سياحي تنها	فرانكلين	البته. دارد رواج هم هنوز و بوده مرسوم و معمول
 .باشد نوشته هندوي فرهنگ تاثير تحت را گزارش

به ايران دوبار مراسم عزاداري عاشورا را از نزديك ديده و در سفرنامه اش به توصيف آن پرداخته  جيمز موريه در سفرهايش
است. وي كه براي نخستين بار در زمان فتحعلي شاه قدم به خاك ايران گذاشته پس از ذكر و وصف چگونگي مراسم عاشورا به يك 

كه به احتمال زياد تمثيلي از ضريح امام حسين (ع) بوده، اشاره كرده و  محمل شبيه تابوت يا ضريح مزين به گوهر و سنگ هاي گرانبها
 :مي نويسد

هشت تن مرد اين ضريح را كه اطرافش با شالهاي كشميري پوشيده شده بود روي شانه هايشان در دسته هاي عزاي روز 
 .بود (تماالً عمامه امام حسين (ععاشورا حمل مي كردند. بر نوك سرضريح دستاري قرار داشت كه مظهر عمامه پيغمبر و اح

 در عزاداري مراسم از شاه ناصرالدين زمان در	از ديگر سياحان اين دوره، مي توان به هاينريش بروگش آلماني اشاره كرد كه
 :است كرده ئهارا مراسم اين از را توصيفي چنين و داشته بازديد پرداخت مي تعزيه تماشاي به آن در	شاه كه اتاقي نزديك و كاخ باغ ميان

مهمانان درون چادر بزرگي نشسته بودند ومراسم را تماشا مي كردند. درآغاز مردان قوي هيكلي عالمات و علم هايي را به 
ميدان مي آوردند . بعدازاين هشت نفر وارد ميدان شدند كه يك چارچوبي را بر دوش حمل مي كردند و روي اين چارچوب چيزي 

وبه ما توضيح كه سمبل قبر پيغمبر اكرم اسالم است. روي قبر چندين طاق شال كشمير كشيده بودند و چند  شبيه قبر درست كرده بودند
  .شمع كافوري نيز روي آن دريك شمعداني مي سوخت. در دوطرف اين قبر نيز دو نفر ديگر با علم و كتل حركت مي كردند

شته اند، از نخل گرداني سخن گفته و آن را سنتي مذهبي در به هر حال جهانگرداني كه از شهرهاي مختلف ايران بازديد دا
هاي ي آن به دورهه به عقيده ي كارشناسان، پيشينهايران دانسته اند. آنچه مهم است چگونگي ورود اين رسم به مراسم عزاداري است ك

 .دانند مي ايران در صفويان هاي بدعت از را گرداني نخل و بندي نخل رسم نيز برخي اما	پيش از صفويه مي رسد

 اجتماعي حقوق و وظيفه نقش، كار، تقسيم نوعي رسم اين در كه است اين گرداني نخل و	نكته جالب توجه در آيين نخل بندي
 نخل به مربوط وظايف خود اجداد و پدران هاي سنت طبق بر هم مردم و داشته وجود روستا	و شهر هاي محله قديمي خاندان براي
 .دانستند مي		ده هاي مشخصيخانوا مختص محل هر در را يگردان نخل و بندي
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ميالدي در طبس  1906عكس ثبت شده توسط سون هدين در سال 

 
   

 ب برگزاري مراسم نخل گردانيآدا

نخل گرداني هم مانند هر مراسم ديگري آداب خاص خود را دارد و براي برگزار شدن آن مقدماتي الزم است. آداب اين 
 :مراسم دو مرحله دارد كه عبارتند از

 پيش از مراسم  آراستن نخل

سازي و آرايش نخل عزا، تزيين گردد. به آمادهپيش از آن كه روز مراسم نخل گرداني فرا برسد، بايد نخل آماده شود و 
 .بر است و بايد با دقت بسياري صورت گيرد زمان كاري كه گويند مي	بستن نخل يا	بنديآرايي، نخلنخل

در نخستين دهه محرم و بيشتر دو تا سه روز مانده به تاسوعا، نخل بستن را آغاز مي كنند و بسته به كوچك يا بزرگ بودن 
مدت چند  در	هاي بزرگتزيينات و نوع و شكل آرايش نخل، يك تا چند روز بر روي آن كار مي كنند. به عنوان مثال نخلآن، ميزان 

 .شوند مي آماده محرم نهم تا پنجم از معموال و	روز

 در خصوص به	پوشش اين روي و	شود مي آغاز	هاي سياه و سبز و شال و ترمهبستن نخل با پوشاندن همه سطح آن با پارچه
ن تزيينات بسته به رسم و اي از پس. گردد مي تزيين گوناگون آالت	زيور و آينه ،شمشاد ،گل هايشاخه با عقب و پيشاني سمت دو

 شمع يا الله چراغ ،فانوس چند خود،كاله و سپر دشنه، خنجر، شمشير، همچون	رسوم محالت خاص و شكل و شمايل نخل زيورهايي
 .گردد مي اضافه نخل به نيز...  و امامان از شمايل چند و الّلهبسم چهل كوچك، پرچم چند بزرگ،

ديده مي شود كه به نشانه لباس امام بر روي آن گذاشته شده است. زنگي  و ردايي گاهي روي نخل يك دستار سبز و شال كمر
 مي صلوات عزاداران همراه به كنندگان حمل اي كشان نخل و آيد مي در صدا به	نخل نيز از سقف نخل آويزان مي شود كه هنگام حمل

 .فرستند

كسي كه كار نخل بستن را بر عهده مي گيرد بايد در اين زمينه كار آزموده و ماهر باشد و اصطالحا به او نخل بند، نخل پيوند، 
 ريزد مي	ايرا در صندوقچه يا بقچهيينات نخل نخل آرا، بابا، باباي نخل يا نخلي گفته مي شود. وي در آخر مراسم، تمام زيورآالت و تز



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

129 

 

 خانواده يك به فقط آن تزيينات از نگهداري و بودن نخل باباي حق	در بسياري از روستاها .دارد مي نگه خود نزد را آنها آينده سال تا و
 .شود مي داده خاص

 تغيير و آزمايش براي را	بزرگ هاي نخل	پوش كردن نخل در شب عاشورا به پايان رسيد،بندي و سياهپس از آنكه كار آذين
 .آيد نمي پيش	مشكلي عاشورا، روز در كه شوند مطمئن تا كنندمي جاجابه وضعيت،

 

   

 

   

  روز مراسم  نخل گرداني

  

و حمل مي شود. به اين عمل  در روز عاشورا، نخلي كه به زيبايي آراسته شده به خيابان مي آيد و توسط افراد بلند شده
   .گيردعاشورا يعني يازدهم محرم صورت ميا نخل برداري گفته مي شود و در برخي مناطق اين كار روز بعد از گرداني ينخل

 ميادين، و ها حسينيه داخل در. گردد مي حمل ها خيابان و ها كوچه	و روستا و شهر مهم ميادين تكايا، و ها حسينيه در	نخل
 صحراي در روز سه امام جانبي پيكر كه نيت اين به( بار سه تا يك ،بار هر در و شده هبرداشت متفاوت زماني فاصله با بار چند نخل،
ها يك سازه ي شش ضلعي به نيت گردانده مي شود. در برخي حسينيه شت) در طول و عرض يا گرداگرد حسينيه و ميداندا قرار كربال

 مي گفته	كند.روف است و نخل به دور آن طواف مينام كَُلك معحرم شش گوشه امام حسين (ع) در وسط حسينيه ساخته شده كه به 
 .اند گرداندهنخل را چهارده مرتبه مي معصوم، چهارده تبرك جهت به قديم در	كه شود

 زيارتگاه به گاهي	زني و زنجير زني در محالت به حركت در مي آيد و سينه هاي دسته همراه به	نخل	در خارج از اين دو مكان   
مي شود. در غروب  برده	محلي بزرگ مجتهد و روحاني خانه درِ به يا و	خوانيروضه و عزاداري مجلس محل به يا و محله مامزادها يا

 .عاشورا و پس از انجام آيين شام غريبان، نيز نخل به جايگاه خود در حسينيه يا ميدان باز مي گردد

هاي ، پشم، كاه، پارچه و يا هر جسم نرم ديگري را داخل دستمالافرادي كه مي خواهند نخل را بلند كنند، مقداري پنبه
بندند تا با قرار گرفتن در زير سنگيني هاي خود ميد. آنها بالشتك را به سر يكي از كتفشو درست بالشتكي اصطالحا تا پيچند مي	بزرگ

بلند كردن نخل افرادي پابرهنه هستند كه به آنها نخل نخل، آسيبي متوجه آنان نشود و بتوانند وزن آن را بهتر تحمل نمايند. متقاضيان 
هايشان است، لشتك هاي پارچه اي كه بر سر شانهند و دستگيره ها را روي باگير مي را	كش مي گويند. آنها دسته هاي چهار طرف نخل

. كنند مي بلند را آن	باشد،مي	اداتس از عموما كه سالمند و باتجربه شخصي دستور به	و »حسين يا حسين، يا« ذكر با 	قرار مي دهند و
 به دوباره و پيموده را اي شده تعيين مسافت	خل كشان بايدن	.افتند مي راه به كشان نخل و	شود مي برداشته نخل زير هاي پايه سپس

  .گردند باز نخل ياوليه جايگاه
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تعداد نخل كشان بستگي به بزرگي و سنگين نخل دارد و برخي نخل ها آنقدر بزرگ و سنگين هستند كه دهها مرد قوي 
ات، بسيار سنگين مي شوند و گاه وزن برخي از آنها تزيين داشتن علت به ها نخل	.نمايند حمل را آن توانند مي سختي به هم	هيكل

 .است نياز كردنشان بلند براي تنومند مرد صد تا	تفت به چندين ُتن مي رسد و همچون نخل ميدان اميرچخماق يزد و يا نخل

نقاط،  برخي در مثال	در مناطق مختلف، آداب خاصي براي برداشتن نخل وجود دارد كه از قديم االيام رعايت مي شوند.
 در نمونه عنوان به. باشد مي موروثي حق اين معموال و است خاصي محل اهل يا طايفه صنف،	برداشتن هر پايه ي نخل به عهده ي

 امروزه و است	بوده آن مانند و ميرآب ،سراج ،دباغ ،قصاب آهنگر، نجار، هايصنف مخصوص پايه هر يزد، پيشكوه نصرآباد در گذشته
 .در اين محله، ميبد، تفت و برخي نقاط ديگر هنوز هم رعايت مي گردد حدودي تا رسم اين

به حركت در آمدن نخل، يك مرد روي چوب بست جبهه جلوي آن مي نشيند تا نخل كشان را  در برخي مناطق به هنگام
نخل كشان نشان دهد و حركت  به را	مرسوم و شده تعيين مسير تا	راهنمايي كند. گاهي نيز فردي چند قدم جلوتر از نخل حركت مي كند

 ايست فرمان	هاي ويژه به نخل كشان. او در گذرگاهي نخل گفته مي شودآنها را تنظيم و هدايت كند. به اين فرد اصطالحا ناظم يا راهنما
 .شوند تعويض احتماال ويا كرده استراحت	نيز ها كش نخل و گرفته صورت خواني روضه و خواني نوحه تا دهد مي

 قرآن با نخل، تحرك مسير تمام در و	نشينندمي نخل عقب و جلو جبهه دو در پوش سياه نفر دو يا يك	در بعضي نقاط نيز
زنان همراه با علم كشان و پرچم داران سنج	نيز شهرها در. دهند مي مراسم به خاصي حال و شور	سنج	زدن و خواني چاوشي خواني،

 .در جلوي نخل حركت مي كنند و عبور نخل را به همه خبر مي دهند

شود از ديگران متمايز مي شال عزا به گردن، ي نخل، با آويختنبر طبق رسوم خاص در برخي مناطق، شخص راهبر و فرمانده
 حركت زمان در و	روندمي نخل راس يا نوك به	نيز نفر دو يا يك	.نمايد مي هدايت نخل، جاييجابه در را كشاننخل دست، حركات با	و

اني، مجلس را غرق در فضايي آنها با گفتن اذان و ديگري با خواندن اشعار حماسي يا ابياتي از دوازده بند مشهور محتشم كاش از	يكي
  .روحاني مي كند

مراسم يا بين نيازمندان تقسيم شود و در پايان در هر دورِ رفت و برگشت نخل، تعدادي شتر، گاو و گوسفند قرباني مي
 به شبيه ارديمو و نقل پخش آن حركت از پيش يا و نخل ايستادن هنگام به	ت آش گندم از آنها استفاده مي شود.پخ در	گردند و يامي
 .رود مي شمار به نذر نوعي و است مرسوم مردم ميان در آن

مراسم هاي جالب ديگري نيز در برخي نقاط وجود دارد به عنوان مثال در گذشته مردم بدون اذن و فرمان خان حاكم حق 
 انجام اذن	نيون شهر و اهل علم و امام جمعهامروزه نيز به دلي باورهاي مذهبي و اسالمي مردم، علما و روحا .برداشتن نخل را نداشته اند

 .دهند مي عاشورا روز در را كار اين

در برخي مناطق مانند طبس، عالوه بر مردم و دسته جات سينه زني و زنجير زني، دو گروه ديگر نيز در مراسم نخل گرداني 
 :نقش عمده دارند



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

131 

 

 و گيرند مي خود ميان در)) ع( حسين امام اسب(	الجناحگروه اول سادات مي باشند كه اسب سياهي را به عنوان نماد ذو
ت سر سادات مسير خود را ادامه گروه دوم كفن پوشاني همراه با اسب سفيد مي باشند كه پش .كنند مي حركت عزاداران پيشاپيش

 .دهندمي

ليل منع قانوني و شرعي از ميزان در قديم االيام و در سال هاي دور، قمه زني نيز در مراسم نخل گرداني مرسوم بوده اما به د 
 .آن كاسته شده و امروزه تنها عده ي كمي آن هم در خفا، مبادرت به انجام اين كار مي كنند

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 باورهاي مردم در مورد نخل

 و ديني ريشه ارايد معموال	كه كرده پيدا رواج مردم ميان در	در كنار همه ي آدابي كه در اين مراسم وجود دارد، باورهايي نيز
. گيرند مي نشئت آنان حسي تجربيات	از نوعي به و اند گرفته شكل		مردم عمومي اعتقادات اساس بر صرفا و نيستند	عقيدتي سنديت

 :از عبارتند باورها اين از برخي

 .عبور زنان نازا از زير نخل باعث فرزندآوري آنان مي شود
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 نشان	برخورد نخل به ديوار خانه به هنگام عبور از كنار آن،.او را در پي داردعبور دادن كودك بيمار از باالي نخل، شفاي 
 .كندمي قرباني را گوسفندي آن رفع براي خانه صاحب و است خانه آن در	ايكننده ناراحت و ناگوار اتفاق وقوع ي دهنده

  .نمايندمي روشن شمع يا نفتي چراغ نخل اركن در	ر شب هاي تاسوعا و عاشورا تا صبحبراي آنكه به حاجت خود برسند د زنان   

 
   

 نذورات مردم در نخل گرداني

 :بسياري از مردم در نقاط مختلف نذوراتي را براي نخل در نظر مي گيرند كه رايج ترين آنها عبارتند از

 مراسم شروع از پيش و	ي نفيس و قيمتي و ابريشمي قديمي كه براي پوشاندن نخل به كار مي روندانواع پارچه ها
 .شوند مي داده تحويل نخل باباي به	گرداني،نخل

 .انواع زيورآالت نقره اي براي دوختن به جلوي نخل و آويزان شدن از آن كه زينتي خاص به نخل مي دهند

 .فوت كرده است اهداي قباي داماديِ پسر جواني كه

 .گيرد مي نظر در نخل نذر عنوان به را خود عروس لباس شود، نمي فرزند صاحب	كه زني گاهي

 .هاي مختلف، نان، قند، غذا و ... كه بين عزاداران توزيع مي شوندو شربت حلواها هاي فصل، انواعميوه	انواع

 .ربت بين جمعيت عزادار پخش مي نمايندبرخي قند را در پاي نخل حل كرده و سپس آن را به صورت ش

به  را قندها يا نان را به فردي كه سوار بر نخل است، مي دهند تا با آن از عزاداران پذيرايي كند. تعدادي نيز آن اي كلهعده
 .مي دهند باباي نخل و ديگر افراد محتاج
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 آش گندم يا آش حسيني طعم متفاوت نخل گرداني در يزد 

 آش	يكي از مهم ترين نذري هايي كه در روز عاشورا مي توان عطر و بويش را از هر كوچه و خياباني در يزد استشمام كرد،
 تهيه شود، مي قرباني ها هيئت و نخل پاي كه گاوي يا گوسفند شتر، هاي گوشت از عاشورا، ظهر در كه است حسيني آش يا گندم

  .گرددمي

اين آش به صورت كامال سنتي و بر روي هيزم پخته مي شود و با مراسم خاص خود، حال و هواي عجيبي را در شهر به راه 
راي كمك آماده مي اندازد. از چند روز قبل از طبخ آش، اجاق ها برپا مي شوند تا همه در جريان پخت آش قرار گيرند و خودشان را ب

 كنند. در روز مراسم، همه به تكاپو مي افتند تا به بهترين شكل از عزاداران پذيرايي نمايند و آشي خوشمزه را به سوگواران حسيني تقديم
 .كنند. در دستور اوليه ي آش، گوشت وجود ندارد اما امروزه به هنگام پختن آش، گوشت قرمز ريش ريش شده را به آن اضافه مي كنند
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 زمان و محل برگزاري مراسم نخل گرداني در ايران

يري نخل گرداني مراسمي است كه در بسياري از شهرهاي ايران به سبك و سياق خاصي اجرا مي شود اما در حوزه كو
سمنان، دامغان،  آبادي ها اين مراسم را با شكوهي خاص برپا مي دارند. از جنوب خراسان گرفته تا كشورمان تقريبا همه ي شهرها و

 .هاي جالب توجهي دارندواره، نايين و ... همه و همه نخلخمين، برخي نواحي قم، كاشان، اردستان، ابيانه، خور و بيابانك، يزد، ز

ختلفي از روز عاشورا را براي د و بعضي ديگر از شهرها ساعات مدر برخي نقاط اين كار در روز تاسوعا انجام مي شو
 .گرداني انتخاب مي كنند اما در اين ميان مناطقي نيز در روز يازدهم محرم اين مراسم را برپا مي دارندنخل

 
   

 خل گرداني در يزدزمان و محل مراسم ن

 برداري نخل مراسم به يزد، مردم	.دارد خاصي شهرت	گرداني نخل زمينه در	در ميان مناطق مختلف ايران و حتي جهان، يزد
د كه يكي از آنها در ميدان داشتن بزرگ بسيار نخل دو قديم در ها يزدي. قائلند خاصي احترام آن مراسم و نخل براي و	معتقدند بسيار

 اين امروزه. كشاندند مي مكان دو اين به عاشورا هنگام به را مردم االيام قديم از و داشت قرار	و ديگري در ميدان مجاهديناميرچخماق 
ي تاريخي مكان ميدان اين كه چرا است همراه خاصي شكوه با اميرچخماق ميدان در اما شود مي برگزار شهر اين جاي جاي در	مراسم

ين نخل ايران را در خود دارد. به جز نخل اميرچخماق، نخل هاي ديگري نيز وجود دارند كه از شهرت و مذهبي در شهر است و بزرگتر
 شهر در	ولي شاه حسينيه به متعلق ديگري و	گرفته قرار	خاصي در استان يزد برخوردار مي باشند. يكي از اين نخل ها در ميدان بعثت

 .متر ارتفاع دارد 11كه حدود  باشد مي تفت

ي در يزد از پنجم ماه محرم آغاز شده و تا شب قبل از عاشورا ادامه مي يابد. پيش تر مراسم نخل گرداني در اكثر نخل بند
مبارك  پيكر نمادين تشييع نوعي به	مراسم اين	كه چرا	شد مي انجام		نقاط استان يزد بعد از نماز ظهر عاشورا و در واقع در عصر عاشورا

از زمان شهادت ايشان برگزار گردد اما امروزه با توجه به عادت يا قرارداد عرفي كه ميان هيئت امام حسين (ع) است و بايد بعد 
به عنوان مثال در محله كوچه بيوك يزد در صبح عاشورا،  .شود مي انتخاب آيين اين اجراي براي روز از معيني ساعت دارد، وجود	عزادار

 مي آغاز مراسم	در عصر عاشورا و در ساير اماكن نيز كمابيش در همين ساعات،در خيرآباد در يك ساعت به ظهر عاشورا، در اشكذر 
 .شود
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 نخل گرداني در ساير نقاط جهان 

هاي خاص، در ميان مسلمانان ديگر كشورها  برگزاري مراسم نخل گرداني فقط به ايران ختم نمي شود و اجراي آن به شيوه
(ع)، روز سالگرد شهادت حضرت عليرمضان،  21 در را مراسم اين ساله هر نجف، شهر عراق، كشور در	مثال عنوان به	نيز رواج دارد.

(ع) وگواري امام حسينزاداري، مراسم سو به ويژه ساكنان جزيره سوماترا، براساس سنت هاي قديمي ع اندونزي مسلمانان. كند مي	برگزار
 .گردانند مي شهر در را) ع( حسين امام از تمثيلي تابوت يك محرم ماه دهم روز در	و كنند مي برگزار خاصي شور با	را

سم به شكل تعزيره برگزار مي شود. تعزيره چيزي شبيه مرا اين	در كشورهايي همچون جزاير كارائيب، پاكستان و هندوستان
د كه آن را به زيباترين شكل زينت داده و در شهرها مي گردانند. مردم نيز به دنبال تعزيره به راه مي افتند و به به نخل كشور ما مي باش

 عزاداري مي پردازند. در نهايت در ظهر عاشورا اين تعزيرها به دريا و رودخانه انداخته مي شوند و اعتقاد بر اين است كه زماني كه آنها
 .كندم حسين (ع) نيز به آسمان صعود ميشي شوند، روح امابر اثر برخورد با آب متال

  

   

  

   

 نخل گرداني در خارج از دنياي اسالم 

  

  

ان نيز اين مراسم را به شكل هاي گوناگون برگزار مي كرده اند. آنها از ديرباز، يكشنبه پيش از جالب است بدانيد كه مسيحي
 مسيحيان، ميان در مراسم اين	مراسم نخل گرداني را در آن برگزار مي كنند. و شناسند مي	عيد فصح در هر سال را به عنوان يكشنبه نخل

 .است شده مي برپا المقدس بيت به پيروانش از جمعي و مسيح حضرت ي پيروزمندانه ورود ياد به
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برده و  كليسا به را زيتون بزرگ درخت يك	بين مسيحيان سوريه اين مراسم به صورت آيين زيتون گرداني رواج دارد و آنها
 دور شور و شادي با را او و	نشانده متبرك درخت روي را خود ي بچه پسر كس هر	سپس	با آداب خاصي آن را در همانجا مي گذارند.

  .برند مي خانه به و جداكرده را	درخت اين از هايي شاخه شگون، و تبرك براي مردم آخر، در. گرداند مي كليسا

به گزارش ايرنا، استان دارالعباده يزد كه به حسينه ايران نيز شهرت دارد در ماه محرم داراي آيين هاي ويژه براي عزاداري 
ان باوفايش است؛ آيين هايي كه عالوه بر حضور مردم از سراسر كشور، پاي گردشگران خارجي را شهادت اباعبداهللا الحسين (ع) و يار

  .نيز در ماه محرم به حسينيه هاي دارالعباده ايران باز كرده تا شاهد عزاداري منحصر به فرد يزدي ها باشند

آيين مذهبي ويژه  21شور رسيده، تا كنون برخي از آيين هاي سوگ ماه محرم استان يزد به ثبت در فهرست ميراث ناملموس ك
 .ماه محرم استان يزد گواهي منحصر به فرد بودن و ثبت در فهرست ميراث ناملموس را دريافت كرده است

امروز پيام رساي آزادگي و آزاديخواهي امام حسين عليه السالم به بلندترين آوا در قالب آيين هاي عاشورايي در عالم طنين انداز شده 
لبيك ‘رياد ياري طلبي آن امام همام را عاشقانش با جلوه هاي مختلف سوگواري و زنده نگاه داشتن پيام عاشورا لبيك سر مي دهند: و ف

مورد  21در استان دارالعباده يزد آيين هاي متنوعي در ماه محرم در مناطق مختلف اين استان اجرا مي شود كه از اين آيين ها  ’يا حسين
راث ناملموس به ثبت رسيده كه در اين گزارش برخي از مهمترين آيين هاي سوگواره محرم در حسينيه ايران معرفي آن در فهرست مي

 .شده است

 پيشواز محرم 

پيشواز محرم از جمله آيين هاي است كه هر ساله از اواخر ماه ذي الحجه تا اول ماه محرم با شكوه خاصي در شهر تاريخي 
 .يبد برگزار مي شود و نمايانگر عشق مردم اين ديار نسبت به امام حسين (ع) استندوشن از توابع شهرستان م

روز از عيد غدير تا اول ماه محرم انجام مي شود و شامل عشور بچه ها، پرسه جوانان (علي اكبر)،  12اين آيين به طور كلي به مدت 
  .غره محرم و بّته كَلَك است

ير با مركزيت مسجدهاي محله برگزار مي شود كه در آن كودكان با خواندن اشعاري آيين عشور بچه ها از بعدازظهر عيد غد
  .نذورات مردم را جمع آوري مي كنند. در پايان ماه ذي الحجه همين آيين با عنوان پرسه زني توسط جوانان برگزار مي شود

در كنار حسينيه قرار دارد با خواندن  غروب روز قبل از محرم نيز مداحان و تعزيه خوانان حسينيه سفلي برفراز برجي كه
  :اشعاري معروف به غُرّه محرم با مطلع الصاله

  اي عالم موسم ناله و شور وشين است

  غره ماه محرم، كوس شاهي به نام حسين است

  .به عزاداري مي پردازند
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 .ثبت رسيده استدر فهرست ميراث ناملموس كشور به  700با شماره  1391آذر  22آيين پيشواز محرم در ندوشن 

 نخل برداري، آييني با سه شماره ثبتي 

آيين نخل برداري يا نخل گرداني از جمله آيين هاي عزاداري در استان يزد است كه در نقاط مختلف استان و متاثر از شرايط 
  .فرهنگي و اقليمي خاص آن مناطق با مفهوم تشييع پيكر مقدس سيد الشهدا(ع) در روز عاشورا اجرا مي شود

نخل برداري، يكي از آيين هاي مهم سنتي مردم استان يزد در عزاداري ائمه اطهار(ع) است كه با حضور پرشور مردم و جوانان 
  .در نقاط مختلف شهري و روستايي برگزار مي شود

ت حضرت نخل نزد مردم استان يزد نمادي از تابوت سيدالشهداء است و مردم در مناطق مختلف در روزهاي عاشورا و شهاد
  .علي(ع) آيين نخل برداري را برگزار نموده و به عزاداري مي پردازند

نخل وسيله چوبي است كه دو طرف آن به صورت مشبك از چوب ساخته شده و به وسيله چوب هاي ديگر به هم مرتبط و 
  .روي چهار تير چوبي قرار دارد بر

دوند ه شده و در حاليكه اعضاي هيات مييات ها وارد حسينيپس از آماده شدن نخل، توسط هيات هاي مذهبي يكي از اين ه
نخل ’ يا علي‘مي گويند به زير نخل رفته و به اتفاق ديگر عزاداران كه از قبل در زير نخل بودند با فرياد ’ حسين حسين‘و با صداي بلند 

  .را از جا بلند مي كنند

نيه مي گردانند و همزمان صداي طبل، سنج و شيپور در فضاي در اين زمان، عزاداران، نخل را سه يا پنج مرتبه دور حسي
  .حسينيه طنين انداز مي شود

مردم سوگوار و اعضاي هيات هاي مذهبي پس از آنكه نخل را به دور حسينيه گرداندند آن را در جاي اوليه خود قرار داده، 
  .دهند سرمي ˈحسين حسينˈبه سر و سينه مي زنند و فرياد 

به  1048و  1044با شماره هاي  1391به نام استان يزد و چهارم بهمن  249با شماره  1390خرداد  25ي آيين نخل بردار
 .ترتيب براي شهرهاي ندوشن و مهرجرد ميبد در فهرست ميراث ناملموس كشور ثبت شده است

 موسيقي محرم در ابركوه 

و طهارت به خصوص امام حسين (ع) و ياران باوفايش باتوجه به عشق و عالقه وافر مردم شهرستان ابركوه به خاندان عصمت 
 .آيين عزاداري هرسال بارونق در اين شهرستان برگزار مي شود كه باعث حفظ و حراست اين آيين ها مي شود

بل صبح عاشورا در حسينيه درب قلعه؛ مردم منتظر شهر كه منتظر حركت كاروان پيشرو عزاداري ابركوه هستند، اجتماعي عظيم را از ق
  .از ساعت شش صبح تشكيل داده اند و هر لحظه به انبوه جمعيت اضافه مي شود
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  .برخي از افراد ظرف هاي گل و كاه در دست دارند و سرهاي عزاداران را به نشانه ماتم با آنها رنگين مي كنند

شاخ) براي باخبركردن اهالي  ابزار و لوازم عزاداري شامل طبل و شيپور و علم همچنين شاخ نفير (سازي است بادي از جنس
آذر  22موسيقي محرم در ابركوه،  .محله ها به صدا درمي آيد كه جلوه اي خاص به آيين سوگواري روز عاشورا در ابركوه مي دهد

 .در ميراث ناملموس كشور به ثبت رسيده است 699با شماره  1391

 عزاداري دهه اول محرم حسينيه امام (شاه ولي) تفت 

االر شهيدان در دهه اول محرم كه طبق دستورالعمل موقوفات موجود در حسينيه امام (شاه ولي) شهرستان تفت عزاداري س
  .در فهرست ميراث ناملموس كشور به ثبت رسيده است 31با شماره  1388فروردين  30برگزار مي شود، 

مه هايي است كه در اين مدت در تفت چاووشي، روضه خواني، تعزيه، عزاداري هيات هاي محالت و نخل برداري از برنا
  .انجام مي شود

آيين نخل گرداني اغلب در حسينيه ها برگزار مي شود گاهي نيز امكان دارد نخل را در كوچه پس كوچه ها به حركت درآورند 
ري به فيض برسند نخل را و يا براي زيارت به امامزاده ببرند گاهي هم براي زيارت اهل قبور و اينكه درگذشتگانشان نيز از اين عزادا

  .مي گردانند تاگورستان برده براي اموات فاتحه مي خوانند و سپس نخل را به حسينيه بر

در دوره صفويه با رواج مذهب شيعه در ايران استفاده از نخل و نخل گرداني از شيوه هاي رايج عزاداري حضرت امام حسين 
  .(ع) درماه محرم به خصوص روز عاشورا بوده است

آيين نخل گرداني تفت كه در بعد از ظهر عاشورا با حضور يكپارچه عزاداران حسيني در حسينه امام (شاه ولي) شهر تفت 
 .برگزار مي شود، از آيين هاي باشكوه عزاداري در استان يزد است

 شاه حسن، شاه حسين ميبد 

  .گزار مي شود، سادات حضور فعال و اولويت ويژه اي دارنددر آيين شاه حسن، شاه حسين شهرستان ميبد كه در دهه اول ايام محرم بر

اين آيين در گذشته در محدوده محالت باال و پايين و به صورت محدود برگزار مي شده و در قرن هاي اخير اهالي محله 
اين آيين رخ داده كه با  اكنون چند سالي است كه با پديدآمدن محله هاي جديد، تغييرهايي در .بشنيغان نيز به اين آيين پيوسته اند

  .مشاركت ساير اهالي شهر برگزار مي شود

 .آيين شاه حسن، شاه حسين همزمان از محالت مختلف آغاز و همه در ميدان يا حسينيه سيدقنبر به هم مي پيوندند

همان سبك سنتي اين هيات قديمي ميبد معروف به هيات شاه حسن، شاه حسين از قدمت و اصالت بااليي برخوردار است و هنوز به 
مراسم اجرا مي شود به نحوي كه دو روز مانده به آغاز ماه محرم، جمع كثيري از زنان محله ميبد باال و محله پايين و ديگر محالت با 
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دين همكاري تعدادي از مردان اقدام به آب و جاروي كوچه هاي مسير اين مراسم از مهديه ميبد(دروازه جنوبي) تا امامزاده سيد صدرال
  .قنبر (دروازه شمالي) مي كنند

هر چند اجراي اين مراسم هنوز نيز هر ساله در دهه اول محرم برپا مي شود، وليكن با پير شدن افراد مسن و فوت آنها برخي 
  .رسدجزئيات آن از حافظه تاريخي مردم در حال فراموشي است كه برهمين اساس الزم به نظر مي رسيد كه اين آيين مذهبي به ثبت ب

شب اجرا مي شود و طبق گفته بزرگان، اشعار شب عاشورا و اشعار  10مراسم مذكور فقط در دهه اول محرم و در طول اين 
در  1108با شماره  1394شهريور  25آيين شاه حسن، شاه حسين ميبد  هيات شاه حسن، شاه حسين، متعلق به محتشم كاشاني است

ن ها و جشن ها به عنوان سنتي ترين آييني كه در دهه اول محرم در هسته تاريخي شهر كهن گروه عادت ها و رسم هاي اجتماعي، آيي
 .ميبد (محدوده داخل حصار) برگزار مي شود، به ثبت رسيد

 جغجغه زني در ميبد 

در برخي از هاي ماه محرم  اي هنرمندانه با ريتم و اشعاري خاص در شب زني به شيوهسنگ زني يا به گويش محلي جغجغه 
اين آيين ششم  .شودخواني و زنجيرزني اجرا مي  هاي شهيديه (شورك) و روستاي ركن آباد شهرستان ميبد، بعد از مراسم نوحه حسينيه

  .در فهرست آثار ملي ناملموس كشور به ثبت رسيده است 423به شماره  1390دي 

نشينند و ذكرهاي بيان شده اي روي زمين مي  خواند و عدهبال ميدر اين آيين سنتي يك نفر اشعاري را با مضامين حماسه كر
گيرند با دو چوب صاف و صيقلي با ريتم  اي در كنار هم قرار ميكنند و دسته ديگر هم كه به صورت حلقه توسط ذاكر را تكرار مي 

شود كه به نقلي يادآور صحنه هاي كربال  ها شنيده ميچوب زنند كه صدايي از بهم ساييدن اين ها را بر هم مي كند و سپس تند چوب
  .است

زني نوشته است: اين مراسم از سال هاي دور در محمد كارگر شوركي در كتاب فرهنگ نامه شورك درباره آيين جغجغه 
ده كه در اين هنر تبحر خاصي ش شهيديه برگزاري مي شده و در روزگاران پيشين اشعار اين مراسم توسط حاج محمد مالقاسم خوانده

  .داشته است

زنند و همراه با عوض شدن اشعار، طريقه زدن دو تكه چوب به هايي را به هم ميدسته جغجغه زن (سنگ زن)، تكه چوب
 .كنندشهيديه ميبد اين آيين را اجرا ميهاي شود (تك ضرب، سه ضرب و چهار ضرب) در حسينيه يكديگر هم عوض مي

  يارون

يين يارون عزا يا دسته بدين صورت است كه تعدادي از مردان عزادار (كه اكثر كساني كه در حسينيه حضور دارند را در بر آ
وه ترجيع بند محتشم كاشاني را مي گيرد) به صورت دايره در كنار هم مي ايستند و در حالي كه به آرامي دور مي زنند، در دو گر

  .خوانندمي
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اب محرم ندوشن در خصوص اين آيين آورده است: يك عده كه افراد مسن تر در بين آنها بوده و حميدرضا قاسمي در كت
 :آيين را آغاز مي كنند بيت اول بند اول را مي خوانند

 ماتم نشين مالئك و صاحب عزا خداست             يارون عزاي كيست كه در دشت كربالست

 :اول بيت دوم را مي خوانند بقيه افراد همين بيت را تكرار مي كنند. گروه

 باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است         باز اين چه شورش است كه بر خلق عالم است

 .در فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيده است 1175با شماره  1394اسفند  12آيين يارون در شهر عقدا 

 پامنبري 

هاي ما باتوجه به برگزاري روضه خوانين يزد است كه فقط مختص ماه محرم نيست اپامنبري از جمله آيين هاي مذهبي در استا
  .متعدد در ماه محرم تمركز برگزاري اين آيين مذهبي در محرم بيشتر است

در فهرست آثار ناملموس  1179به شماره  1394اسفند  12اين آيين در شهر عقدا بيش از ساير نقاط استان انجام مي شود و 
  .ثبت رسيدكشور به 

آيين پامنبري بدين صورت است كه در پايان آيين يارون يا دسته در حسينيه هاي باال و پايين، عزاداران وارد حسينيه شده و 
جمعي از عزاداران، كنار منبر روي زمين دايره وار (به صورت حلقه) نشسته و نيمي از حلقه، مصرع اول بيتها و نيمي ديگر، مصرع دوم 

  .مه مي كنندبيتها را زمز

بيت هاي هر شب مشخص و با بيت هاي شب هاي ديگر متفاوت است و در آخر همگي بر قاتالن امام حسين (ع) لعنت مي 
  .فرستند

هرچند قدمت اين آيين در جايي به صورت مكتوب نيامده است و براساس آنچه كهنساالن و ريش سفيدان عقدا به ياد دارند 
 .نبري نيز اجرا مي شده استاز زمان روضه خواني مراسم پام

 عشور مسلم  

 .روز پيش از ماه محرم برگزار مي شود كه فلسفه آن مبني بر سفر و شهادت حضرت مسلم به كوفه است 10آيين عشور

آيين عشور مسلم  .اين آيين با روشن شدن خيمه هايي در محله هاي خلوت عقدا برگزار و پس از آن نخستين آيين تعزيه آغاز مي شود
 .در فهرست ميراث ناملموس كشور ثبت شده است 1174با شماره  1394اسفند  22(استقبال از ماه محرم) در عقدا 
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 تعزيه روستاي توت اردكان 

اجراي هنر تعزيه يكي از سنت هاي عزاداري در ترسيم و بازسازي و بيان ابعاد نهضت خونين عاشورا است كه در روستاي 
در فهرست ميراث  53با شماره  1388اسفند  19ان سابقه اي به قدمت دوره حكومت قاجاريه دارد. اين آيين توت از توابع شهرستان اردك

  .ناملموس كشور به ثبت رسيده است

يك محقق و پژوهشگر ديني در اين خصوص گفته است: قدمت عزاداري و اجراي تعزيه در روستاي توت حتي به پيش از 
نادر پيري اردكاني افزوده است: پيش از انقالب كه  .ه قاجاريه ثبت شده كه اسناد آن نيز موجود استدوره قاجاريه مي رسد اما از دور

رضاخان با برگزاري مراسم مذهبي، عزاداري، سخنراني و تعزيه خواني به شدت مخالف بود و مجالس عزاداري امام حسين (ع) را به 
آورده و در واقع در خلوت اين روستا اجراي آيين هاي مذهبي را شدت  هر شكلي تعطيل مي كرد، مردم متدين به اين روستا روي

 .بيشتري بخشيدند

 شَده بندي و شَده گرداني احمدآباد اردكان 

َشده برداري رسم و سنتي بسيار كهن بوده كه از قديم االيام در ماه محرم انجام مي شده؛ اين رسم براي برآوردن حاجت 
با شهدا و اسراي كربال انجام مي گرفته كه البته اين رسم در معرض فراموشي است و تنها در احمد آباد اردكان  عزاداران و ابراز همدري

  .همچنان در حال انجام است

فلسفه مذهبي اجراي مراسم  در فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيده است 1107با شماره  1394شهريور  25اين آيين 
كلي تقسيم مي شود؛ عده اي از متوليان اجراي اين آيين معتقدند پارچه هاي آويزان به َشده نمادي از لباس و  دسته 2َشدّه برداري به 

  .البسه به يغما رفته ياران امام حسين (ع) در صحراي كربال، توسط سپاهيان يزيد است

ام حسين (ع) است كه در رخت دامادي عده اي ديگر معتقدند كه پارچه هاي آويزان نمادي از رخت دامادي علي اكبر فرزند ام
  .ايشان را به شهادت رساندند

باتوجه به اينكه مراسم َشدّه برداري احمدآباد زمينهاي كشاورزي وقفي دارد مستاجر اين زمين موظف است همه تداركات 
ن بستن َشده را به پايان برسانند و روز بستن َشده امام حسين (ع) را در روز ششم محرم مهيا كند تا زنان محل بتوانند در آن خانه آيي
  .هفتم محرم با پختن آش امام حسين يا شربت از عزاداران امام حسينه در خانه اش پذيرايي كنند

احتماال اين آيين جزو يكي از آيينهاي مذهبي بوده كه ريشه ايراني داشته و پس از اسالم رنگ و لعاب اسالمي، به خود گرفته 
  .است
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ز ديرباز در بخشهايي از بلوك ميبد به خصوص بفروييه، ده آباد و روستاي قديم احمد آباد از توابع اردكان برگزار اين آيين ا
محله باال، وسط (پايين سابق) احمد آباد كه از ديرباز، هرسال اين  2مي شد. برگزاري اين آيين در بلوك ميبد به كلي منسوخ شده اما در 

 .ا محله وسط (پايين قديم) احمد آباد، هنوز تا به امروز اجراي اين آيين برپا استآيين برگزار مي شده است تنه

 شب فاتحه در عقدا 

شب فاتحه از جمله رسم هاي مختص شهر عقداست و در هيچ كجاي استان به اين شكل ديده نمي شود و باتوجه به اينكه 
اسفند  22اين آيين . شوداست هرساله برگزار مي )نان شيعه علي (عبراي طلبيدن آمرزش روح رفتگان آن شهر و به طور كلي همه مسلما

  .در فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيده است 1180با شماره  1394

 12هرساله بافرارسيدن ايام عزاداري وسوگواري حضرت اباعبداهللا حسين(ع)، آييني با عنوان فاتحه خواني كه در اصل فاتحه 
قدمت برگزاري اين آيين و به  .درشب اول ماه محرم و سال نوقمري در محل حسينيه بزرگ عقدا برگزار مي شودامام ناميده مي شود، 

نظير كه در نوع خود كم نظير و شايد بيخصوص فاتحه خواني دقيق مشخص نيست اما از آيين سنتي و كهن شهر عقدا به شمار مي رود 
  .اد و نام برده مي شود به فاتحه دوازده امام مشهور استاست و چون در يكي از بندها از تمامي امامان ي

در اين شب، همه مردم عقدا و گاهي از نقاط دور و نزديك در محل حسينيه جمع مي شوند و علم هاي عزا و سياه رنگ 
و سال نو و ماه عزاداري  حسين از حسينيه باال و حسينيه پايين به طرف مركز تجمع حركت داده مي شود و با احترام به قاري فاتحه، آيين

 .آغاز خواهد شد

 جارزدن در عزاداري ماه محرم عقدا 

در اين آيين، كه از جمله سنتي ترين آيين هاي شهر عقدا در اردكان است، ابتدا فانوس روشني را به وسيله طنابي به فرازبام 
  .ارتي نمادي از روشني راه امام حسين (ع) باشدحسينيه يا محل روضه خواني منتقل مي كنند تا چراغ راهي براي عموم يا به عب

پيش از شروع روضه خواني، افرادي درقالب دو گروه، اشعاري رابه صورت چاووشي همخواني مي كنندكه بدين صورت به 
  .يم مي شوداهل محله و آبادي نويد آغاز مجلس روضه خواني را مي دهند و پس از پايان كار، به عنوان مزد، تعدادي نان بين آنها تقس

آيين جارزني ازقديمي ترين آيين هاي سنتي عقدا است كه بدون استثنا، پيش از شروع هر مجلس روضه خواني در حسينيه 
  .عقدا و هر مكاني كه درآن روضه برپا است، اجرا مي شود

برافراشتن باالي حسينيه  آيين جارزدن در شهرهاي ديگر استان با اندكي اختالف نيز برگزار مي شود اما برافروختن فانوس و
در  1178با شماره  1394اسفند  22اين آيين در عقدا،  .و يا مكاني كه روضه خواني در آنجا انجام مي شود، مختص شهر عقدا است

 .فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيده است

 علم بندي طزرجان شهرستان تفت 
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ان و مردان روستا هركدام بخشي از علم را مي بندند سپس علم گردانان آيين علم گرداني از روز تاسوعا آغاز مي شود و زن
  .در محله مختلف علم را مي گردانند

گرچه آيين هاي ماه محرم در اكثر شهرها و نقاط ايران با شكوه خاصي برگزار مي شود، اما برخي از فرهنگ هاي مذهبي 
  .رجان يكي از آنهاستخاص يك منطقه گرديده است كه مراسم علم گرداني روستاي طز

در روز تاسوعا علم بندان با جمع آوري پارچه هاي نذري مردم، محله و علم خانه را آذين مي بندند. ريش سفيدان با نداي 
ذكر و صلوات چوب علم ها را يكي يكي سوهان كشيده و براي مراسم محيا مي سازند و با بستن پارچه ها، علم ها به نام مبارزان كربال 

  .انه جمع مشتاقان عزيمت داده مي شودبه مي

گيرد، هاي عزاداري مراسم شور حسيني مي با حركت دادن علم حضرت حسين (ع) و ابوالفضل عباس (س) همراه با هيات
  .علم داران در حسينيه روستا جمع شده و همراه با مراسم نخل برداري و دسته جات سينه زني به عزاداري اما مظلوم مي پردازند

روستاي  .در فهرست آثار ناملموس كشور به ثبت رسيده است 701با شماره  1391آذر  22گرداني روستاي طزرجان علم 
طزرجان شهرستان تفت در جنوب شرقي قله شيركوه قرار گرفته و يكي از مناطق خوش آب و هواي اين شهرستان است كه عالوه بر 

  .وريستي نيز داردداشتن آثار باستاني و تاريخي، جاذبه هاي خاص اكوت

اسفند  22، آتش زدن خيمه هاي امام حسين (ع) در عقدا 544با شماره  1394مهر  22از استان يزد، جوش زني يا جوش دور 
نيز در  1113با شماره  1394مهر  22و زنجيرزني در ابركوه  1177با شماره  1394اسفند  22، بني اسد در عقدا 1176با شماره  1394

  .ملموس كشور ثبت شده استفهرست ميراث نا

  روش شناسي تحقيق:

تحليلي و از نوع پيمايشي مي باشد و از روش جمع آوري داده ها به صورت كتابخانه -روش تحقيق، در اين پژوهش توصيفي
  اي و ميداني استفاده شده است.

  در روش كتابخانه اي، اسناد و كتب، مقاالت مورد مطالعه قرار گرفت.

وارد  SPSSنفر) براي تكميل پرسشنامه انتخاب شدند. اطالعات پرسشنامه ها در نرم افزار 80بين مسافران(در روش ميداني از 
) 89/0شد و داده ها با آزمونهاي آماري ميانگين و اسپيرمن تجزيه و تحليل گرديد. بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده (

  ند.پرسش نامه ها از پايايي بااليي برخوردار بوده ا
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  يافته ها، نتايج و آزمون فرضيات:

شايان ذكر است كه اغلب گردشگران به صورت خانوادگي و گروهي سفر نموده اند و عمدتا براي شركت و حضور در مراسم 
  مذهبي به شهر يزد سفر كرده اند. در زير خالصه اي از يافته ها به صورت جدول ارائه شده است.

  

  ردشگرانمشخصات عمومي گ -1جدول شماره 

  درصد  گويه  متغير  درصد  متغيير

  جنس
  0/85  مرد

  نحوه ي مسافرت
  10  گروهي

  80  خانوادگي  0/15  زن
  5  فردي  90  اسالم  دين

  دين

  --  مسيحي

  زبان

  7  فارس
  10  كردي  10  زردتشتي
  70  تركي  --  يهودي

  12  گيلكي  ---  ساير اديان

  علت مسافرت

  ---  ساير  100  مذهبي
  ---  كاري

  

  ---  تفريح
  ---  ساير

  مبدا مسافرت
  75  داخل استان
  20  خارج استان
  10  خارج كشور

  1394منابع: يافته هاي پژوهش 

  آزمون فرضيه:

مذهبي(تخل گرداني يزد) در رونق گردشگري مذهبي و جذب گردشگر تاثيرگذار  -به نظر مي رسد آيين ها و  مراسم معنوي
  مذهبي با جذب گردشگر و رونق گردشگري مذهبي(محرم) دارد.-معناداري بين آيين ها و مراسم معنوي بوده است. يعني رابطه ي

مذهبي از متغيرها و -براي آزمون اين فرضيه در بررسي ارتباط بين گردشگري مذهبي، شناخت مراسم و آيين هاي معنوي
  يانگر اين مسئله است:گويه هاي مختلفي استفاده شد و نتايج به دست آمده از آمار توصيفي ب
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درصد گردشگران از 60گردشگران از مراسم مذهبي شهر، اين نتيجه به دست آمد كه نزديك به در بررسي ميزان شناخت -
مراسم عزاداري و آيين تخل گرداني يزد آشنايي كامل داشته و حضور آنها در ايام محرم به دليل برگزاري اين آيين ها و مراسم ها در 

  ت.يزد بوده اس

عزاداري شهر يزد و علت ورود و حضور گردشگران در اين شهر شور و شوق مردم براي از مهم ترين ويژگي در بررسي -
  شركت در مراسم عزاداري و ديدن آيين نخل گرداني و استفاده از ابزارآالت جانبي در مراسم و عزاداري است.

بين اين دو متغيير آيين نخل گرداني و استفاده از نخل و  آمده است. در 2آمار حاصل از اين متغير در جدول شماره ي 
و انبوه جمعيت در عزارداري از مهمترين ويژگي هاي مراسم عزاداري شهر يزد شناخته شد كه همين عامل در جذب گردشگران ابزارآالت 

  و ايجاد گردشگري مذهبي تاثير بسزايي دارد.

  زد از ديد گردشگران(درصد)مشخصه ي مراسم عزاداري شهر ي -2جدول شماره ي 

  گويه
خيلي 
  زياد

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد

  ---  ---  ---  ---  100  و نخل گردانياستفاده از ابزارآالت 
  ---  ---  ---  ---  100  انبوه جمعيت

  ---  ---  ---  30  70  سينه زني
  ---  ---  ---  20  80  حركت پياده

  1394منبع: يافته هاي پژوهش 

هاي درصد تبليغات و نمايش رسانه20آن مذهبي شهر يزد و حضور در  -يي گردشگران با مراسم معنويدر بررسي نحوه ي آشنا
درصد بازگويي و تعريف آشنايان و دوستان را مهمترين ابزارهاي شناخت 44درصد آشنايي از گذشته به شهر، 30داخلي و برون مرزي، 

  و حضور در اين شهر ذكر نمودند.

مذهبي(نخل گرداني) را  -درصد ميزان آشنايي با مراسم معنوي40مذهبي(نخل گرداني)،  -عنويدرباره ي شناخت مراسم م
  درصد كم ذكر كرده اند.5درصد متوسط و  25زياد و خيلي زياد 

بار، 5تا  3درصد 50بار، 2تا  1درصد از گردشگران 5در مورد دفعات حضور در شهر يزد و شركت در مراسم نخل گرداني 
بار حضور در شهر يزد و شركت در اين مراسم را تجربه كرده اند. اين امر بيانگر آن است كه  8درصد بيش از 25ر و با8تا 5درصد 10

  گردشگران در ماه محرم به خصوص (دهه ي اول) تمايل ب حضور در شهر يزد و تماشاي مراسم نخل گرداني را دارند.

در سال آتي پرسيده شد كه تمام پاسخگويان احتمال حضور هر در پرسشي ديگر از تمايل گردشگران به حضور دوباره در ش
در شهر يزد در سال بعد را قطعي دانستند و تمايل خود را براي حضور دوباره در مراسم نخل گرداني شهر يزد اعالم نمودند. دليل تمايل 
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موجود در شهر و حجم انبوه عزاداران و سفر مجدد به شهر و شركت در مراسم تماشاي مراسم نخل گرداني را شور و نشاط حسيني به 
  مذهبي (نخل گرداني) كه پيشينه ي تاريخي و قدمت طوالني دارد، اشاره نمود. -وجود چنين آيين ها و مراسم معنوي

همچنين گردشگان از حضور در شهر يزد و شركت در اين مراسم و آيين(نخل گرداني) و تماشاي آن احساس معنوي مثبتي 
ي ذهني خوشايندي در ذهن خود تصور كرده اند. از يافته ها مي توان چنين استنباط كرد كه نوع و شيوه ي مراسم نخل داشته و خاطره 

گرداني شهر يزد در ايام محرم منجر به حضور گردشگران زيادي در اين شهر شده كه موجبات گردشگري مذهبي( محرم) را فراهم مي 
مذهبي(نخل گرداني) شهر يزد مي تواند رونق دهنده ي  -ه مراسم و آيين هاي معنويآورد. آمارهاي توصيفي حاكي از آن است ك

  گردشگري مذهبي محرم بوده و آثار معنوي را در ميان گردشگران ايجاد نموده است.

  نتايج آماري حاصل از توصيف داده ها -3جدول شماره ي 

  واريانس  انحراف معيار  ميانگين   فراواني درصد  گويه  متغير

ه ي آشنايي با نحو
  مراسم

  20  رسانه ها
  30  آشنايان  510/0  677/0  75/1

  44  دوستان
شناخت از مراسم 

-و آيين معنوي
مذهبي نخل 

  گرداني

  40  زياد

82/1  805/0  724/0  
  25  متوسط

  5  كم

دفعات حضور در 
  مراسم

  5  بار2-1

160/0  008/1  016/1  
  50  بار5-3
  10  بار8-6

  25  بار8االي ب

تمايل به حضور 
  دوباره

  100  زياد
  ---  متوسط  0  0  1

  ---  كم

  1394منابع: يافته هاي پژوهش 

فرضيه ي ديگر بدين گونه است : كه سطح كمي و كيفي برگزاري مراسم معنوي و مذهبي(نخل گرداني) شهر يزد با ميزان 
م در برگزاري مراسم، كيفيت اي آزمون اين فرضيه از متغيرهاي ميزان نظحضور گردشگران داراي ارتباط معناداري است. بر

رساني، كيفيت اماكن اقامتي( هتل/مسافرخانه و...)، كيفيت رستورانها، كيفيت حمل و نقل عمومي، كيفيت ايمني تردد در برگزاري خدمات
ران و تمايل به حضور دوباره در مراسم به عنوان متغير مراسم، كيفيت دسترسي به مراسم، به عنوان متغير وابسته و سطح رضايت گردشگ

مستقل در نظر گرفته شد. با توجه به ترتيبي بودن مقياس هاي اندازه گيري از آزمون اسپيرمن استفاده شد. نتايج آزمون با ضريب اطمينان 
ان سطح كمي و كيفيت برگزاري مراسم درصد معنادار است؛ به طوري كه افزايش ميز98درصد نشان مي دهد كه رابطه با اطمينان 98
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برگزاري مراسم با حضور يعني رابطه ي معنادار بين سطح كمي و كيفي  1Hمنجر به افزايش ميزان حضور گردشگران مي شود بنابراين 
گران تاييد يعني فقدان رابطه ي معنادار بين سطح كمي و كيفي برگزاري مراسم با حضور گردش oHگردشگران تاييد و اثبات مي گردد. 

  نمي شود.
  نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد:

امروزه صنعت گردشگري به عنوان صنعتي فعال داراي شاخصه هاي منحصر به فردي به خصوص در زمينه ي فعاليتهاي 
ي اقتصادي و توليدي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسطعه را به خود اختصاص داده است. صنعت گردشگري دستاوردها

مختلفي همچون؛ ايجاد اشتغال و منافع اقتصادي، شناساندن فرهنگ و هويت يك ملت به ديگران و نشر و توسعه ي آن در جوامع ديگر 
  را به ارمغان آورده ات.

گردشگري مذهبي به عنوان يكي از انواع گردشگري، آرامش و آسايش رواني را براي گردشگران فراهم مي آورد و موجب 
  شر فرهنگ ديني، مذهبي و معنوي كشور و شهر داراي اين نوع جاذبه ها مي شود.شناساندن و ن

  به منظور ارتقاء گردشگري مذهبي (محرم) پيشنهاداتي ارائه مي شود: 
معنوي در كشور به -مذهبي مي تواند يكي از راه هاي رونق گردشگري مذهبي-معرفي و شناساندن آيين ها و مراسم معنوي

در زمينه ي اي پتانسيل ويژهآيين مربوط به ماه محرم در فهرست ميراث معنوي (*)  21شد. استان يزد با ثبت خصوص استان يزد با
  دارد. به همين خاطر يزد را حسينيه ي ايران و دارالعباد ناميده اند. (محرم) جذب گردشگري مذهبي

  به كارگيري نيروهاي متخصص گردشگري مذهبي براي هدايت گردشگران -1
اذ سياست ها و برنامه هايي در جهت معرفي بيشتر و بهتر آيين نخل گرداني براي جذب بيشتر گردشگران مذهبي به اتخ-2

  يزد جهت ايجاد اشتغال و درآمد 
و تبليغ آن پوشش گستره ي مراسم در شبكه هاي بين المللي براي جذب گردشگران خارجي كه موجبات رونق بيشتر -3

  اهم مي آورد.اقتصاد در استان يزد را فر
  منابع و مĤخذ:

ي مذهبي از طريق بخش بندي؛ (مطالعهبررسي عوامل موثر در جذب گردشگران به مراسم «)، 1395اسدي، احمد و توسليان، رحيم (-1
  .1395موردي: مراسم محرم شهر زنجان)، فصل نامه ي انديشه هاي جغرافيايي، سال هشتم، شماره ي پانزده، زمستان 

) (فرهنگ زيارت، ميراث گردشگري و معنويت بقاع متبركه ي ايران)؛ مجموعه مقاالت 1394-1395آهنگران، جعفر، زارعي، اسداهللا، (-2
  .1394-1395نخستين كنفرانس بين المللي گردشگري و معنويت، تهران، سال 

گي، مذهبي؛ شهر بيرم، دومين همايش بين المللي و )، (نقش تعزيه در گردشگري فرهن1394عرفاني زاده، معصومه و پروا، محمد (-3
  .1394اسفند سال  10پنجمين همايش ملي و گردشگري جغرافيا و محيط زيست پايدار، 

در متن برگزاري رسوم ماه محرم)، اولين  )، (معرفي ميراث معنوي هفت منبر شهر بيرجند1394مزروعي، ممريم و اميني سعد، فرشته (-4
 دي ماه 24ي هنر، صنايع دستي و گردشگري، موسسه ي عالي علوم و فناوري خوارزمي، شيراز، ايران كنفرانس بين الملل

 


