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چکیده
در بین گونه های مختلف گردشگری ،گردشگری فرهنگی در چند سال اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفتهه و رونهد رو
به رشدی دارد .گردشگری فرهنگی حول جاذبهها و جذابیتهای فرهنگی جوامع شکل میگیرد و گردشگر به قصد آشنایی بها
فرهنگ جوامع دیگر مسافرت میکند .به هر آنچه که به آداب و رسوم و سهنن مهردم مهیپهردادد ،فرهنهگ گوینهدن بنهابراین
گردشگران فرهنگی شامل گردشگرانی میشود که برای آشنایی با فرهنگ ،آداب و رسوم و هنر ملل و اقهوام مختلهف و آاهار
تاریخی صورت میگیرد .یکی اد مشخصههای فرهنگی همهی اقوام و جوامع بشری ،داشتن و برپایی جشنها و آیهینهاسهت
که استان گیالن نیز اد این قاعده مستثنی نبوده است .در استان گهیالن ،آیهینهها و آداب و رسهوم مختل هی وجهود دارد کهه
مختص مناسبتهای گوناگون بوده و به اجرا درمیآید .با توجه به اینکه در دمانهای مختلف ،گردشگران بسیاری اد اقصهی
نقاط کشور به این استان میآیند ،با برگزاری این آیینها و جشنها میتوان به توسعه صنعت گردشگری کمه کهرد .نهورود
خوانی ،آفتابخواهی ،تیرماه سینزده ،نورودبل ،عروس گولی ،رابچره ،علم واچینی و  ...نمونههایی اد آیینهایی هسهتند کهه در
کنار جاذبههای طبیعی و تاریخی می توانند نقش مواری در توسعه گردشگری داشته باشند .در ایهن مقالهه آیهینهها و آداب و
رسوم گیالن به چهار دسته آیینهای ملی ،تقویت ،گذر و مذهبی تقسیم شدهانهد و در نهایهت پیامهدهای اجهرای آنهها مهورد
بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدي :آیینها ،گردشگري فرهنگی ،استان گیالن ،توسعه

 .1مقدمه و هدف

گردشگری به مجموعهه فعهالیتی اتهالی مهیشهود کهه در جریهان مسهافرت یه گردشهگر ات های مهی افتهد ،ایهن
فرایند شامل هر فعالیتی اد قبیل برنامهه ریهزی سه ر  ،مسهافرت بهه مقصهد  ،اقامهت ،بادگشهت و حتهی یهاداوری خهاطرات
ان نیههز مههی شههود .همچنههین فعههالیتی را کههه گردشههگر بعنههوان بخشههی اد س ه ر انجههام مههی دهههد  ،ن یههر خریههد کا هههای
مختلف و تعامل میان میزبان و مهمان را نیز در بر میگیرد.
گردشگری انواع مختل ی دارد و تقسهیمبنهدیههای مت هاوتی تها کنهون ن یهر گردشهگری بهر اسهاس مو،هوع ،بهر
اسههاس مکههان ،بههر اسههاس انگیههزه و  ...صههورت گرفتههه اسههت کههه در ایههن مقالههه بههه تقسههیم بنههدی سههادمان جهههانی
جهههانگردی  )W.T.Oاشههاره مههیگههردد .در ایههن تقسههیمبندی انههواع گردشههگری عبارتنههد اد گردشههگری فرهنگههی،
گردشگری طبیعی ،گردشگری تجهاری ،گردشهگری مهذهبی و گردشهگری وردشهی ،کهه بها توجهه بهه مو،هوع مقالهه،
ههد بررسههی گردشههگری فرهنگههی اسههت .بههه عبههارتی منقههآ قصههد دارد نقههش آیههینههها کههه یکههی اد اجههزای فرهنههگ
هستند را در توسعه گردشگری استان گهیالن بررسهی نمایهد ،بهه همهین دلیهل اد پهرداختن بهه انهواع دیگهر گردشهگری در
مقاله حا،ر خودداری میگردد.
 .2تئوری و پیشینه تحقیق
 )1-2گردشگری فرهنگی ،آیین و توسعه پایدار

گردشگری فرهنگی عبارت است اد مسافرت افراد اد منل سکونت خود به مکانهایی که جاذبه های فرهنگی دارند.
این جا به جایی به قصد کسب اطالعات و تجارت برای ار،ای نیادهای فرهنگی گردشگران انجام میشود .اد جمله
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ویژگیهای گردشگران فرهنگی میتوان به سطح با ی تنصیالت آنان ،با بردن میانگین سنی آنان و شاغل بودن آنان
اشاره کرد« .گردشگری فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنگ مناطآ مختلف ،خواهان کاوش در چشماندادهای فرهنگی جوامع
انسانی و درک آنها است» .در این نوع گردشگری به جذابیتهای فرهنگی توجه میشود .اد قبیل مودهها ،نمایشگاهها،
ارکسترها ،نمایشنامهها ،هنرهای دستی ،معماری در ایران عالوه بر موارد فوی ،آئینهای سنتی ن یر تعزیه ،مراسم چهارشنبه
سوری ،جشنهای مذهبی درتشتی و اسالمی ،عزاداریها مانند منرم و  ...نیز اد جذابیتهای فرهنگی میتواند تعریف شود.
گردشگری فرهنگی یکی اد گونههای در حال رشد گردشگری است که پیرامون باددید اد جاذبههای فرهنگی شکل گرفته
است .انسان موجودی فرهنگی است و یکی اد وجوه اصلی تمایز آن با سایر جانداران فرهنگ است .چرا که ژنهای ما تقریبا
همانند اجدادمان در عصر حجر است ،در حالی که فرهنگ ما به طرد باور نکردنی تغییر کرده است کارترایت،7831 ،ص )833
جامعه میزبان گردشگر فرهنگی برای ارایه و فروش فرهنگ خود به گردشگر به اننای مختل ی عمل میکند ،اد جمله احیای
مراسم سنتی در تمام کشورهای جهان جهت جذب توریست یکی اد راهکارهای توسعه توریسم فرهنگی میباشد قادری و
دیگران،7833 ،ص  .)13گردشگری فرهنگی دارای طیف وسیعی اد جاذبههاست که بر دو نوع مادی و فرهنگی تقسیم می-
گردد .آاار باستانی و معماری ،مودهها و گالریهای هنری ،مکانهای مذهبی و عبادتگاهی ،آاار هنری و صنایعدستی ،پوشاک
و لباسهای سنتی و بومی ،غذا و خوراکیها ،آرامگاهها و مزار بزرگان ،آاار جنگ و ...جز جاذبههای مادی گردشگری فرهنگی
بوده و آداب و رسوم ،آیینهای مذهبی و غیرمذهبی ،موسیقی و رقص ،ادبیات و فرهنگ عامه ،جشنها و اعیاد ملی ،مذهبی و
منلی ،دبان و گویش و ...اد نوع جاذبههای معنوی یا غیرمادی گردشگری فرهنگی میباشد.
مهمترین عنصر گردشگری فرهنگی ،فرهنگ است .بنابراین فرهنگ به عنوان ن ام ارتباطی بین مردمی با جلوهههای
مختل ی اد آداب و رسوم ،میراث و دیگر تولیدات مادی و دیباشناختی شکل میگیرد و واقعیت وجودی جامعه را بیان مهیکنهد
پاپلی یزدی و سقایی،7833 ،ص  .)38یکی اد مشخصههای فرهنگی همهی اقوام و جوامع بشری ،داشتن و برپایی جشنها و
آیینهاست .قدیمیترین جشنهای باستانی بر اساس اطالعات در دسترس ،جشنهای اوستایی کهن است .جلوه گاه اسهاطیر
در اعتقادات و باورها ،افسانهها و جشن و آیینهاست و هم اکنون نیز نشانههایی اد پارهای اسطورههها در بخشهی اد فرهنهگ
عامیانه و جشنهای باستانی این سردمین انعکاسدهندهی فرهنگ دوران کهن ایران است ،وجود دارد .آیینها و مراسمی کهه
تجدیدی و ادواری هستند ،فرهنگ قومی را احیا میکنند و سبب همبستگی ،انسجام و تنکهیم و تقویهت فرهنهگ و هویهت
قومی میشوند عسگری خانقاه،7838 ،ص .)434
آیین تکرار و بادنمایش جریان رویداد و کنش واکنشی است که معنای ویژه یافتهه اسهت .اد خوانهدن سهرود ملهی تها
خطبهی عقد یا راهاندادی دستههای سوگگانی و سورگانی .شمار آیینها بسیار بوده و همه آنها دارای ساختار اسهت .سهاختاری
کم و بیش قراردادی ،کلیشهای ،پیشبینیپذیر و نمایشی .آیین در اصل نوعی رادآمودی است و برگزاری آن برای بهرهمنهدی
اد فیض و برکت خداست ربیعی،7837 ،ص  )83آیین ،رسمها و روشهای آدابی ،که در دندگی فرهنگهی مهردم یه منطقهه
وجود دارد ملکیان،7831 ،ص « .)1براکت» چهار دلیل را برای وجود آیین مطرح میکند
 آیین میتواند ی روش تعلیمدهنده باشد و آمودش را اد نسلی به نسل دیگر منتقل کند. آیین شکلی اد معرفت است. آیین میتواند حوادث احتمالی آینده را مهار کند. آیین اغلب برای بزرگداشت نیروهای فوی طبیعی یا جنگ بهکار میرود.به هر حال آیین با هر تعری ی که بپذیریم و هر دلیلی یا د یلی را بر آن مترتب بدانیم دارای ویژگیهایی بهه شهرح دیهر
است ربیعی،7837 ،ص )83
 .1ریشههای معرفتشناسانه اد طریآ آیین میتوان آمودش را اد نسلی به نسل دیگر انتقال داد.
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 .2کاهش بالیا در گذشته که مردم دریافت روشنی اد عوامل طبیعی نداشتند ،آنها را با نیروهای فوی طبیعی و جادویی
مربوط میدانستند و برای حمایت این نیروها ،شیوههایی بهکار میبردند که بعد اد مدتی آنها را در کهاهش بالیها یها مصهایب
طبیعی موار میدیدند .این شیوهها به تدریج به آیین تبدیل شدند .طبآ این ن ریه آیینها ریشه در نیادهای انسان برای بهبود
دندگی داشته و در واقع شکلی اد رابطهی بین انسان و جهانند.
 .3حل مشکل برگزارکنندگان آیین ها در حقیقت برای مهار حوادای که ممکهن اسهت در آینهده روی دهنهد ،بهه ایهن
مراسم میپردادند مانند افسانهها که راههای برخورد با مشکالت را به کودکان میآمودند و آنهها را آمهادهی دنهدگی دشهوار و
پرمسئولیت میکنند.
 .4مبنای اقتصادی قصه جزیی اد آیین است .قصهها در کنار آیینها قرار دارند و بخش جداییناپذیر آن هستند .پهرا
عقیده دارد که آیین و قصه اد مبنای اقتصادی واحدی نشأت گرفتهاند.
 .5نیاد به امنیهت آیهینهها هماننهد افسهانههها بهه علهت نبهود امنیهت کامهل و وجهود تخیهل تشه یبخهش شهکل
گرفته اند .اجرای مراسم آیینی ،تماشاگر را به نوعی امنیت روانی رسانده و به او آرامش فکری و جالی روحی میبخشد.
 .6کاربرد اندک گ تگو در مراسم آیینی ،گ تگو چندان کاربردی ندارد .مراسم آیینهی بیشهتر بهه صهورت روایهتههای
اسطورهای و کهنی هستند که به دبان شعر و موسیقی و حرکت اکت ا میکنند.
 .7تأکید بر جنبههای دیداری در مراسم و نمایشهای آیینی ،جنبههای دیداری اهمیت دیادی دارد و تالش میشود تا
اد عناصر چشمنواد و دیبا است اده شود.
 .8آرامش روانی هد نهایی در آیینها و مراسم آیینی ،تخلیه و تزکیه روانی است که به ما آرامش فکری میبخشد.
 .9وجه نمادین مهمترین ویژگی مراسم آیینی ،وجه نمادین آنهاست .مراسم آیینی اد هر ریشهای که باشند ،اد ژست و
حرکت سود میبرند .حرکت و کالم دو عنصر مهم آیینها هستند و همواره اولی بر دومی تقدم دارد.
 .11سرگرم کردن و ترویج عدالت ی وجه آیین ،سرگرمی و ایجاد هیجان در دندگی رودمره و عادی مردم است .اما
وجه مهمتر و پررنگتر آن ،ایجاد برادری و برابری بین مردم شرکتکننده در مراسم است.
 .11وجود نهادهای اجتماعی
 .12شباهت شخصیتپردادی شخصیتهای موجود در مراسم آیینی ،تیپگونه هستند .اد افسانه ایهزی و اودریهری
گرفته تا برخی نمایشهای ایرانی .تقسیمبندی شخصیت ها بر مبنای وابستگی آنها به جهان اهورایی یا اهریمنهی اسهت .آنهها
بادتاب جنگ ابدی خیر و شر و در حقیقت نماد آنند .بنابراین تنول و دگرگونی در نزد آنان وجود ندارد ربیعی،7837 ،ص .)83
آیینها مانند هر پدیدهی دیگری انواع مختل ی دارند که در مناسبتهای مختلف اجرا میشوند
الف) آیینهای مذهبی آیینهایی که در مناسبتهای مذهبی به اجرا در میآیند .مثل مهاهههای منهرم و صه ر ،مهاه
رجب ،ماه شعبان ،ماه رمضان و عید فطر ،حاجتخواهین این آیینهای جمعی برمبنای اعتقادات مذهبی شکل میگیرد وکمتر
شرایط منلی بر آن تأایر دارد .مثال مراسم عزاداری رود عاشورا در تمام کشور برگزار میگردد ،ت اوتهای انهدکی در شهیوهی
اجرا مشاهده میشود همان،ص )83
ب) آیینهای ملی در شبها و رودهای مختلف ماههای سال شمسی ،آیینها و جشنهایی برپا میشهود کهه در بهین
مردم ایران اد جایگاه ویژهای برخوردار هستند .این آیینها بستگی کامل به ن هام سیاسهی ههر کشهوری دارد .رود ملهی ،رود
انتخابات ،استقالل کشور اد آن جملهاند .در ایران رود جمهوری اسالمی ،رود ملی شدن صنعت ن ت ،ه ته منهابع طبیعهی ،رود
جهانی موده و  ...با آیینهایی همراه است همان،ص)83
ج) آیینهای گذر آیینهای گذر ،آیینهایی هستند که در گذار انسان اد مرحلهای اد حیهات جسهمانی یها فرهنگهی و
اجتماعی به مرحله دیگر اجرا میشوند .آیینهای تولد ،اددواج ،مرگ و آیینهای مخصوص مسافران دائران) اد این دستهانهد.
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اجرای این آیینها در فرهنگ مردم ایران نیز همچون دیگر فرهنگها ،اجزای مت اوتی دارنهد .در ایهران ،طهبذ غهذا ،یکهی اد
اجزای برپایی این آیینهاست و در بین غذاها ،آش که اد غذاهای اصیل ایرانی است بیشتر اد دیگر غذاها طبذ میشود همان
)83
د) آیینهای تقویت آیینهای تقویت ،آیینهایی هستند که به تقویت باورداشتهای مردم ی جامعه کم میکنند.
هد اعالم شده این مناس  ،تقویت یا تنکیم فراگردهای طبیعی است که برای بقای جامعه ،رورت دارد یا در جهت تأئیهد
دوباره پایبندی جامعه به ی رشته اردشها و باورداشتهای خاص عمل میکند .بارانخواهی و آفتابخواهی اد جملهه ایهن
آیینهاست .برپایی این آیینها در برخی مناطآ ایران با طبذ آش ،همراه بود ربیعی،7837،ص )83
پ اد بررسی گردشگری فرهنگ و آیینها ،روری است به سومین واژه کلیدی این مقاله نیهز اشهارهی مختصهری
داشته باشیم .توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرد تلقی عامه مردم و
نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلآ است .توسعه در اصل باید نشان دههد
که مجموعه ن ام اجتماعی ،هماهنگ با نیادهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروههای اجتماعی در داخهل ن هام ،اد
حالت نا مطلوب دندگی گذشته خارج شده و بسوی و،ع یا حالتی اد دندگی که اد ن ر مادی و معنوی بهتر اسهت ،سهوی مهی
یابد تودارو ،7834 ،ص.)788
 )2-2پیشینه تحقیق

 نقش آیین های منلی در جذب توریسم و توسعه گردشگری مطالعه موردی آیین نورودخهوانی در مادنهدران توسهطمرجانه نادری گردالدینی در سال  7834انجام شد .وی اشاره نمود که امروده در بسیاری اد کشورهای دنیا است اده اد الگوهای
جدید در معرفی میراث فرهنگی و ایجاد دمینه های جذب گردشگران اد سراسر جهان ،نه تنها مایههایی اد غرور ملی را بهرای
آنها ایجاد نموده بلکه موجب رونآ اقتصادی و گسترش صننع توریسم در کشورشان گشته است .اد این رو ،بررسی و شهناخت
جشن ها و آیین های کهن ،راه مواری در ح ظ میراث فرهنگی کشور منسوب شده و دمینههههای مناسهبی را بهرای جهذب
گردشگر فراهم میآورد .نورود خوانی یکی اد آیینهای کهن مادندران است که اد نیمه دوم اس ند ماه تا قبل اد حلول سال نهو
اجرا می شود در این مراس نورودخوان با خواندن اشعاری دیبا به وصف بهار ،ستایش پروردگار ،رسول و ائمه پرداخته و په اد
اتمام مراسم اد صاحب خانه پاداش دریافت میکند .هد اد پژوهشهای حا،ر شناسایی منشأ و خاستگاه آیین نورود خوانی و
بررسی قابلیتهای فرهنگی تاریخی آن در جذب توریسم و توسعه گردشگری است .روش تجزیه و تنلیل دادههای این مقاله
توصی ی تنلیلی بوده و ابزار گردآوری اطالعات آن کتابخانهای میباشد .نتایج بیانگر آن است که مضهامین رریهف و دیبهای
اشعار نورود خوانی همواره احساسی اد شادمانی را برای مردم به ارمغان آورده و نیز ماهیت توصی ی نمایشهی آن دمینهه ههای
مناسبی را برای جذب گردشگر ایجاد می نماید.
 مقاله گردشگری و آیینهای باستانی در ایران توسط مریم مقدم در سال  7834به رشهته تنریهر در آمهد .وی بهه ایهننتیجه دست یافت که برگزاری جشن ،آیینهای سنتی و مراسم مذهبی خاص فرصتی مناسب برای مرور بر تاریذ و هویت ههر
سردمین است که با به نمایشگذاشتن مجموعه ای اد آداب و رسوم می تواند دمینه معرفی میراث فرهنگی و تهاریخی را بهرای
ملل دیگر فراهم کند .در کشور ایرانبزرگداشت آیینها میتواند نقطه عط ی باشد برای جذب گردشهگرانی کهه عالقمنهد بهه
اشنایی بیشتر با تاریذ و فرهنگ این سردمین هستند .امروده صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری
اد کشورها اد این راه توانسته اند شرایط اقتصادی جوامع را بهبود ببخشند اد اینرو به من ور راه به سوی توسعه بردن توجه به
انواع گردشگری اد جمله گردشگری مناسبتی میتواند نقش مهمی در جذب توریست ای ا کند .در این تنقیآ کهه بهر اسهاس
مطالعات کتابخانه ای و تنلیلی گرد آوری شده است منققان سعی بر آن داشتند که با شناخت آیین ها وسنت ههای شهاد در
قالب جشن های ایرانی به بررسی نقش انها در توسعه گردشگری بپرداداند .نتیجه این تنقیآ بیانگر آن است کهه آیهینهها و
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جشنها میتوانند عالوه برمعرفی منطقه مورد ن ر موجب توسعه گردشگری شده و اقتصاد آن را به تکاپو وادارد .اد آنجها کهه
ایران دارای شهرهای تاریخی متعددی می باشد که دارای پیشینهای غنی اد آداب و رسوم هستند مسئو ن و برنامه ریزان بها
توسعه گردشگری مناسبتی میتوانند عالوه بر دمینه معرفی داشتههای تاریخی ایران را فراهم ساخته موجب جهذب گردشهگر
بیشتر شوند مد ن ر قرار دادن گردشگری در این دمینه حضور گردشگر در استان را بیش اد پیش فراهم کنند.
 گردشگری مذهبی ونقش آن در توسعه استان ایالم با منوریت امامزاده علی صالح) مقاله دیگری است که در سال 7834توسط منمد نورالهی به چا رسیده است .منقآ با توجه به اینکه صنعت توریسم و جهانگردی به عنوان بزرگترین
و متنوعترین صنعت خدماتی در دنیا مطرح میباشد و نمیتوان نقش آنرا در توسعه پایدار مناطآ نادیده گرفت ،به این نتیجهه
دست یافت که گردشگری مذهبی دارای جایگاه ویژهای میباشد منطقه صالحآباد باتوجه به وجود مبهارک و مقهدس امهامزاده
علی صالح می تواند به عنوان یکی اد مراکز بسیار پر رونآ گردشگری مذهبی مطرح شود .مشروط بر اینکهه دیرسهاختههای
گردشگری در این منطقه ساخته شود و کمیته های ویژه و متخصص به این امر گمارده شده و در جذب سرمایه گهذار موفهآ
عمل شود.
 )3-2آیینها و آداب و رسوم گیالن
مراسم و آیینهای مردم گیالن به دو دسته تقسیم میشود مراسمی که هر سال در تاریذ معین برگزار میگردند ،این
مراسم را میتوان مراسم تجدیدی نام نهاد ،مثل جشنهای نورودی ،یلدا ،تیرگان و مراسمی که گهگاه برای تمنها و نیهاد برپها
میشوند ،مانند مراسم بارانخواهی و آفتابخواهی ،مراسمی که برای کسو و خسو برگزار میشود طاهری ،بشهرا،7831 ،
ص .)78اسطورهها ،جشنها و آیینهای کهن ایران باستان در گیالن متأار اد او،اع طبیعی ،جغرافیهایی ،تهاریخی و معیشهتی
این سردمین برای ماندگاری اد لناظ ساختار ،نوع روایت و حتی باورهای عامیانهه دگرگهونیهها و تغییراتهی را پذیرفتههانهد .اد
جشنها و آیینهای کهن گیالن تعدادی در سراسر ایران و تعدادی همچون «عروسه گولی»« ،شال اندادی» و «رابرچره» در
مناطآ خاصی برگزار میشوند .مراسم پیش نورودی «عروسه گولی» نمایش آیینی ویژه گیالن و مادندران اسهت .بهر پایههی
اطالعات پراکنده و در دسترس ،مراسم «شالاندادی» در مناطآ کوهستانی گیالن ،مادنهدران ،کرمانشهاه و کردسهتان انجهام
میشد همان) .استان گیالن در کنار قابلیتهای طبیعی که برای جذب گردشگران دارد ،دارای آیینها ،مراسم و جشنوارههایی
است که در نوع خود مننصر به فرد میباشند .آیینهایی همچون نورود خوانی ،آفتابخواهی ،تیرماه سینزده ،نورودبل ،عروس
گولی ،رابچره ،علم واچینی و  ...که برخی اد آنها همه ساله موجب جذب گردشگر به این استان میگردد.
)1آیینها و آداب و رسوم ملی :آیین شهب چلهه ،چهارشهنبه سهوری پریدن اد آتهش ،چهارشهنبه خهاتون  ،قاشهآدنهی،
شالاندادی) ،آیینهای پیشواد نورود دچین فیچین خانه تکانی) ،سبزه در توادن سبز کردن سبزه) ،سمنوپزان ،درویش خوان یا
نورود خوان ،عروس گولی ،رابچره) ،آیینهای نورودی سال تنویل ،مراسم پادن ،عید مبارک عید مووارک) ،مورغونه جنهگ)
جشن گاوگیل ،نورود بل.
 )2آیینها و آداب و رسوم مذهبی :آیینها و آداب و رسوم مذهبی آیینهایی هستند که در مناسهبات مختلهف مهذهبی
یکسال شمسی و قمری در بین مسلمانان رایج است که در این قسمت بدان پرداخته میشود.
مراسم در طول یکسال قمری ماه منرم علمبندی و علم واچینی ،مراسم کجاوه دو معصهوم ،سهینهدنهی ،دنجیردنهی ،دسهته
گردانی ،کرنا دنی  ،تعزیه ،نیت دیر ه ت علم ،مراسم داری داری  ،مراسم شام غریبان ،سوم سیم) امام ،س رههای نذری) ،ماه
ص ر ،ماه ربیع ا ول ،مراسم ماههای جمادی ا ول و جمادی الثانی ،ماه رجب ،ماه شعبان ،ماه رمضان مراسم پیشهواد اد مهاه
رمضان ،مراسم اولین رود ماه رمضان ،مراسم سنر و افطار ،مراسم موشتولوی روده ،مراسم ،ربت خوردن و شهادت حضهرت
علی ع) ) ماه شوال عید فطر) ،ماه ذی القعده ،ماه ذی النجه عید قربان و عید غدیر)
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)3آیینها و آداب و رسوم تقویت :جشن مهر ،آیین تیرماه سینزه تیرماه سینزه در گیالن ،فال گوش) ،خورشیدگرفتگی
و ماه گرفتگی ،آفتاب خواهی ،بارانخواهی  ،آیین قبل اد کشت ،آیین انبارداری و ذخیرهسادی گنهدم ،آیهین شهکرانه صهلوات
مشته)
)4آیینها و آداب و رسوم گذر :بارداری و تولد نوداد تشخیص جنسیت فردند ،باورها در مورد دائهو ،چلهه بهری ،بریهدن
نا  ،حمام دن دائو ،چل چله ،آل ،نامگذاری نهوداد ،مراسهم گههوارهبنهدان ،مراسهم شیشه ) ،مراسهم دنهدانفشهان ،مراسهم
همسرگزینی و اددواج مراسم عقدکنان ،مراسم هدیه هوری ،بالش بونی ،مراسم عروسبران ،رسم اولین رود عروسهی) ،آداب و
مراسم مرگ
 )5سایر مراسم و آیینها (مراسم موردی) :فندبادی طناب بادی) ،کشتی گیله مردی ،وردا جنگ
آیینهای مذهبی و سپ آیینهای ملی اد اهمیت فراوانی برخوردارند .به ننوی که آیینهای مذهبی در همهی نقاط
شهرستان چه در شهرها و چه در روستاها) برگزار میگردند .البته باید گ ت تعدادی اد مراسهم و آیهینههایی کهه مربهوط بهه
آیینهای ملی هستند ،تنها در بعضی نقاط شهرستان اجرا شده اما آیینهای مذهبی در سراسهر نقهاط شهرسهتان اد اهمیهت و
جایگاه با یی برخوردار هستند .آیینها و مراسم مربوط سال قمری آیینهای مذهبی هستند که بدون تأخیر دمانی در اسهتان
برگزار میگردند و همهی افراد خردسال و سالخوردگان) در آن شرکت میکنند .گ تنی است که مراسم علمواچینهی کهه جهز
مراسم مذهبی منسوب می گردد ،در بعضی نقاط در رود تاسوعا و عاشورا ،در بعضی نقاط در رود ه تم ماه منرم و در بعضهی
نقاط در پایان تابستان به عنوان جشن خرمن برگزار می گردد .با این ت اوت که این مراسم اگر در ماه منهرم برگهزار شهود ،اد
مراسم دیگری همچون کشتی گیلهمردی ،فندبادی و  ...ااری نیست .اما اگر همین مراسم بهعنهوان جشهن خهرمن برگهزار
گردد ،بادیهای منلی ،کشتی گیلهمردی ،فندبادی و  ...اد برنامههای جانبی آن است.
آیینهای ملی که اغلب مربوط به چهارشنبهسوری و نورود است ،در دمانهای خاص خود برگزار میگردند .آیینههای
چهارشنبهسوری در شب همانرود و صبح رود بعد اد برگزاری مراسم چهارشنبهسوری برگزار میگردند .آیینههای مربهوط بهه
نورود در استان نیز در دمان خاص خود اجرا می شوند .مثال مراسم دچین فیچین کهه مربهوط بهه تمیهز کهردن خانهه و منهل
سکونت است باید تا رود قبل اد چهارشنبهسوری انجام گردد .گ تنی است که بنا بر اعتقادات و باورهای مردم تعهدادی اد ایهن
آیینها با همدیگر ارتباط دارند .به طور مثال اگر مراسم دچین فیچین تا رود قبل اد چهارشنبهسوری پایهان نپهذیرد ،بدشهگون
است و خاتون چهارشنبهسوری به آن خانه نرفته در نتیجه سال سخت و دیانباری را ساکنان آن خانه در پیش روی دارند.
پراکنش جغرافیایی آیین رابچره در منطقه کوهستانی دیلمان است .این آیین که مربوط به آغاد سال دیلمیان است در
نیمه تابستان برگزار می گردد که در مناطآ جلگه و کوهپایه مراسم عروس گهولی جهایگزین آن شهده اسهت .آیهین نمایشهی
رابچره با مراسم آغاد سال نو دیلمیان نورودبل ،جشن آتش افرودی دیلمیان) ارتباط دارد و میتوان گ ت یکهی اد مراسهم آن
است .آیین نورودبل که آغادگر سال دیلیمان است در حال حا،ر فقط در روستاهی امام و ملکوت برگزار مهیگهردد و بیشهتر
جنبهی نمادین دارد و کوشش میشود که چنین آیینهایی که بیانگر فرهنگ آبا و اجداد سردمین گیالن بهویژه دیلمیان است،
دوباره در اذهان عمومی دنده گردد و آیندگان را با گذشته خویش آشنا سادد .جشن مهر که جشن تشکر اد خدا به خاطر نعمت
فراوانی که به بندگان خویش داده است ،در مناطآ جلگهای گیالن برگزار میگردد .این جشن پ اد برداشت منصول بهرنج
و معمو در ماه مهر اجرا شده و به آن جشن خرمن نیز میگویند .جشن تیرماسینزه فقط در مناطآ کوهسهتانی برگهزار مهی-
گردد .تیرماسینزه که مراسم آبخواهی است در منطقه دیلمان برگزار میگردد .در گذشتههای دور رسم بر آن بهود کهه مهردم
این منطقه دو چاه عمیآ که برای آنها مقدس بوده را آلوده و کثیف میکردند تا باران بیاید و آن را دوباره پاک کنهد .ایهن دو
چاه در منطقهی دیلمان بوده و عمیآ میشد و کف آن بنا به گ تهی اهالی اد ساروج ساخته شده است و بر روی یکی اد کوه-
های منطقه میباشد .مراسمی که مربوط به طول دوران عمر ی انسان رخ میدهد ،به علت اهمیتی که انسان برای هم نوع
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خویش دارد ،در همهی نقاط برگزار میگردد و مختص به دمان و مکان خاصی نیست و گهروه و طبقههی خاصهی ههم تعلهآ
ندارد .برگزاری این آداب و رسوم همگانی بوده و هر ک با توجه به توان مالی و و،عیت معیشتی خود آن را برگزار میکند.
فندبادی و کشتی گیلهمردی ،جز بادیهای منلی بوده و در مراسم گوناگون جشنها برگزار میگردد اما وردا جنهگ
فقط خاص مناطآ جلگه بوده و در نواحی کوهستانی بنا بر اعتقادات مردم کوهنشین ،به علت اینکه وردا یا گهاونر یهاور او در
امور کشاوردی است ،فرد حا،ر به آسیب رساندن به وردا نبوده و اد وردا مانند ی انسان مراقبت مینماید.
آیینها و اعتقادات مردم در مورد خورشید و ماه گرفتگی به دمان و مکان خاصی تعلآ نداشته و اگر این ات ای در ههر
نقطه ای اد استان رخ دهد ،ساکنین آن آداب و رسوم مربوط به آن را انجام میدهند.
مراسم مربوط به بارانخواهی و آفتابخواهی نیز به دمان خاصی تعلآ ندارد و اگر مردم ی منطقه اد بارش باران و یا
آفتاب دیاد که به منصو ت آنها آسیب بزند ،به ستوه آیند ،طلب باران یا آفتاب را کرده و مراسم خاص آن را انجام میدهند.
البته گ تنی است که مراسم آفتابخواهی در مناطآ کوهپایهای شهرستان و مراسم باران خواهی در مناطآ کوهستانی انجهام
میشود.
آیین قبل اد کشت ،آیی ن شکرانه صلوات مشته) و آیین انبارداری و ذخیره سادی گندم در فصل کشت و کار یعنهی در
فصل بهار و تابستان و در همهی نقاط شهرستان برگزار میشود .قابل ذکر است که آیین انبارداری و ذخیره سهادی گنهدم در
مناطآ کوهستانی که کشت گندم رواج دارد ،برگزار میگردد.
اگر آیینها را بر اساس تودیع جغرافیایی و مکان برپایی آنها تقسیمبندی نماییم ،به طور خالصه میتوان گ ت که
 )7آیینهای نورودبل ،رابچره ،بارانخواهی ،علمواچینی و تیرماسینزه خاص مناطآ کوهستانی بوده است.
 )8آیینهای گاوگیل ،جشن مهر و ورداجنگ خاص منطقه جلگهای است.
 )8آیین و مراسم آفتابخواهی به علت بارش دیاد بر و باران ،خاص منطقهی کوهپایهای است.
 )4و اما سایر آیینها و مراسم که شامل مراسم شب چله ،پیش اد نورودی ،نورودی ،مراسم مذهبی ،مراسم کشهت و
کار ،طول عمر انسان و  ...به علت همگانی بودن در کل استان برگزار میگردد و جنبهی همگانی دارد.
 .3روش تحقیق

در این تنقیآ اد دو روش کتابخانهای و میدانی و پیمایشی است اده شده است .جهت گردآوری تئوری و پیشینه
تنقیآ اد روش کتابخانهای و جهت گردآوری آیینهای استان گیالن تل یقی اد روش میدانی و کتابخانهای و در قسمت
ن رسنجی اد روش پیمایشی بهرهگیری شده است.
 .4نتایج و بحث

آیینها سلسله اعمالی هستند که نیادهای اساسی را برمیآورند ،اعمالی که میباید با ،رباهنگی مودون و من م انجام
شوند .آیین ها بر چند نوع بوده و هر ی کارکرد و پیامدهای مجزایی را با خود به همراه دارند .نتایج تنقیآ نشان داد که
آیینها در کنار دیگر جاذبههای استان نقش قابل مالح های در جذب گردشگر دارد .مثال آیین نورودبل که در منطقه
کوهستانی دیلمان یا اشکورات برگزار میشود هرساله گردشگران دیادی را اد نقاط مختلف کشور به خود جلب میکند .یا در
ن رسنجی اد گردشگران ،اکثریت آنها اعالم نمودند که در برنامهریزی س ر نورود ،سعی میکنند تنویل سال در گیالن بوده
تا بتوانند در جشن همگانی نورود شرکت داشته باشند و در برنامههای نورودی حضور داشته باشند.
پیامدهای اجتماعی فرهنگی برگزاری آیینها و مراسم عبارتند اد ح ظ و ابت میهراث فرهنگهی  ،) %33/8گسهترش
خدمات رفاهی  ،)%18ح ظ و تنکیم مناسبات اجتماعی ،کم به جریان جامعهپهذیری  ،)%11افهزایش سهطح آگهاهیههای
عمومی نسبت به منشای فرهنگی رفتارها  ،) %18افزایش میزان همبستگی و گسترش روابط فردی ه خهانوادگی و اجتمهاعی،
کاهش تنشها و اختالفات ،برانگیختن ح مشارکت اجتماعی و پیامدهای اقتصادی ن یر آشنایی با تولیدات و فرآوردهههای
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روستاییان و شهرنشینان  ،)%18گسترش مباد ت و حودهی فعالیت ،افزایش چرخش مالی ساکنان و بومیان ،توسهعه حمهل و
نقل و سیستم ارتباطی  ،)%13جذب سرمایههای بومیان و غیربومیان ،توسعه دیرساختهان جاده ،بری ،آب ،گاد ،ایجاد امکانهات
خدماتی و رفاهی تعمیرگاهها ،رستورانها ،مغادهها و  ،)%38 ) ...توسعه گردشگری )%13
بنابراین میتوان گ ت که آیینها و آداب و رسوم خاص گیالن در کنار سایر جاذبههای گردشگری ن یر طبیعی و
تاریخی میتواند نقش بهسزایی در جذب بیشتر گردشکر داشته باشد .در همین راستا پیشنهاد میگردد آیینها به همان
شیوهی سنتی و قدیمی اجرا گردند عدم است اده اد تکنولوژی و فرهنگ جدید در اجرای آیینها) ،در اجرای آیینها اد افراد
بومی است اده گردد ،آیینها در فصول چهارگانه سال اجرا گردند ،در مراسم گوناگون اد جشنها و آیینهای بومی است اده
گردد ،دستگاههای اداری برگزارکننده آیینها باشند و در چگونگی اجرای آن دخالت ننموده و آن را تغییر ندهند.
 .5مراجع

 .7بشرا ،منمد و طاهری ،طاهر  ،جشنها و آیینهای مردم گیالن به جز آیینهای نورودی) ،جلد دوم ،رشت ،فرهنگ ایلیا،
.7813
 .8پاپلی یزدی ،منمدحسین ،سقایی،مهدی ،گردشگری ماهیت و م اهیم) ،چا سوم ،انتشارات سمت.7833 ،
 .8تودارو،مایکل ،توسعه اقتصادی درجهان سوم،جلداول،ترجمه غالمعلی فرجادی ،تهران ،سادمان برنامه وبودجه.7834 ،
 .4ربیعی ،آداده ،بررسی تطبیقی آیینها و آداب و رسوم ساخت مسکن روستایی گیالن ،دانشگاه علوم و تنقیقات تهران،
پایان نامه کارشناسی ارشد.7837 ،
 .8قادری ،اسماعیل و دیگران ،راهکارهای است اده اد مراسم تاسوعا و عاشورا به عنوان پتانسیل توریسم فرهنگی ه مهذهبی
در مندوده بخش مرکزی تهران ،مجله علمی و پژوهشی فضای جغرافیایی ،سال نهم ،شماره .7833 ،83
 .3عسگریخانقاه ،اصغر ،انسانشناسی عمومی ،تهران  ،انتشارات سمت.7813 ،
 .1کارترایت ،جان ،تکامل و رفتار انسان ،ترجمه بهداد سروی خراشاد ،مشهد ،چا اول ،انتشارات جهاد دانشگاهی.7831 ،
 .3ملکیان ،شهال ،بررسی مردم نگاری آیینهای دامداری در حوده فرهنگی تالش ،سادمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان گیالن.7831 ،
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