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چ يك ده
یهای متنوع قومیتی و ملیتی است که این تنوع در ایجاد شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت ،نقش
هر ملتی غالبا دارای ویژگ 
یکند و به شکلگيري جوامع محلي بر اساس ويژگيهاي خاص کمک ميکند .هر کدام از این جوامع محلی در
مهمی را ایفا م 
سطوح منطقهای و یا ملی دارای یک وجوه مشترک در حوزه آداب و رسوم و آیینی هستند که در همگرایی ملی بسیار موثر و نقش
آفرین است اما برخی دیگر از شکل آداب و رسوم محلی و یا منطقهای متمایز از مناطق و دیگر کانونهای محلی است که خود در
شهای متعدد و متنوعی که در حوزه گردشگری وجود دارد گاهی این
تها در کشور بسیارحائز اهمیت است .در بخ 
ایجاد جذابی 
یشود .ایران با
شرایط در توسعه گردشگری داخلی و خارجی تاثیر فراوانی داشته و از آن به عنوان گردشگری مناسبتی نیز یاد م 
قدمتی چند هزار ساله و قلمرو وسیع و مردمانی فرهیخته در حوزه فرهنگ و تمدن امروزه میتواند با شناخت کافی از این
توانمندیها نسبت به جذب و توسعه گردشگری زمينههاي الزم را فراهم آورد .گردشگري مناسبتی كه معمو ًالًال از آن به عنوان
تها به طور انفرادي يا
يشود شكلي از گردشگري است كه در آن مردم عالقمند به تاریخ جشنها و سن 
گردشگري آیینی نيز ياد م 
يكنند .در این تحقیق که یک تحقیق بنیادی
گروهي به داليل کسب اطالع ،آشنایی با تاریخ بشریت يا تفريحي (تحقيقي) سفر م 
است و از نظر ماهيت روش داراي جنبههاي کاربردي و از نظر هدف پژوهشي تحليلي و توصيفي است .محقق با مطالعه کتابخانهای
یهای گردشگری مناسبتی و آیینی در کشور پرداخته است نتایج این تحقیق نشان
و اسنادی به بررسی و سپس معرفی توانمند 
نها و آیینی که ایرانیان از گذشته به آن عالقمند بوده و انجام
یدهد در صورت توجه و معرفی صحیح آداب و رسوم و جش 
م 
یدادند میتوان در سطح مختلف فراملي ،ملی ،منطقهای و محلی با توجه به تنوع اقلیم و فرهنگی گرشگری مناسبتی را در تمام ایام
م 
پویا و فعال نمود.

واژگان كليدي :جشن ،گردشگری ،تاریخ ،آیین ،ایران باستان.

 -1مجید شمس (نویسنده مسئول) Fazelman362@yahoo. com
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مقدمه
فرهنگ ،آئين ،آداب و رسوم ،مجموعه پيچيدهاي است كه در بر گيرنده اعتقادات ،هويت و تاريخ مردمان هر
سرزميني است .از آنجا كه هنر و خالقيت داراي پيشينه غني در سرزمين ايران است .از ديرباز ردپاي برجامانده از
نوآوريهاي مردمانش مهمترين عامل شده است .براي آنكه بتوان از نوع نگاه ،تفكر و سبك زندگي ايرانيان سخن به
ميان آورد .كي تاپرستي ،عشق به طبيعت و حس نوعدوستي از جمله مواردي است كه يكي پس از ديگري عاملي شد
براي آنكه ايرانيان از هيچ وقايعي در چرخش طبيعت غافل نمانند و براي هر كي

از پديدههاي طبيعي و چرخش ايام

اسم و عنواني انتخاب كنند و براساس آن با شادماني و سرور كنار كي ديگر جمع شوند تا تحول و تكاپوي طبيعت را
جشن گيرند .در اين گردهما يي ها بنا بر اعتقادات و مذهبي كه ايرانيان داشتند آئينها و رسم و رسوم متولد شد،
نها يي كه با گذر بر هر كي
آئي 

از آنها ميتوان به عمق اعتقادات مذهبي اين سرزمين و مردمانش پي برد .حال آنچه

يبديل براي فعاالن گردشگري ايجاد كرده است به كار بردن برنامهها يي متمايز در راستاي
در عصر حاضر فرصتي ب 
تها و برگزاري جشنها و
نها و سنتهاي ايرانيان است .به اين ترتيب كه با مروري بر مناسب 
بهرهبرداري از آئي 
نها در خاستگاه آنها اين برنامهريزان سفر توانستهاند توجه دوستداران سفر را از فراسوي مرزها به ايران و از
آئي 
ديگر استانها و شهرها به كي ديگر جلب كنند .اين خالقيت امروز براي جذب گردشگر نقطه عطفي شده است.
نالمللي با پيشرفت علم و تكنولوژي امروز شكل و شمايل
نها در عرصه ملي و بي 
مطالعه آداب و رسوم و معرفي آئي 
شها ،سمينارها و استفاده از دنياي مجازي در عصر
متمايزي به خود گرفته است به گونهاي كه با برگزاري هماي 
حاضر متوليان امور در حوزه گردشگري را بر آن داشته است كه در سايه معرفي ايران و ايرانيان و آداب و رسوم
مردمانش ،انگيزه سفر را براي دوستداران سفر ايجاد كنند .وابستگي انسان به طبيعت بيشتر به سبب نقش و تأثير آن
در زندگي اجتماعي و اقتصادي او است .هر كي

لهاي سال ،نقش و اثري خاص در شكل دادن فعاليتهاي
از فص 

مردم در جامعه دارد .مث ًالًال زمستان سرد و پربرف و باران در ايران ،فصل توقف كارها در مزرعه و صحرا و كوه و
كوهستان و ماندن و آرميدن در خانه است و برخالف آن ،بهار ،تابستان و اوايل پا يي ز فصل كار و كوشش در بيرون
خانه و كارورزي در كشتزارها و كوه و دشت است .كشاورزان و دامپروران ،فصل سرما را دور از جمع و فصل بهار
نها يي كه تنوع آب و هوا يي دارند و خاكشان مستعد
يگذرانند .در سرزمي 
و گرما را در جمع و در پيوند با كي ديگر م 
لهاي متفاوت كشت و بهره
كشت انواع غالت و حبوبات و پرورش گونههاي مختلف ميوه است ،هركدام در فص 
يشوند .گاهي چند نوروز يا سال نو كشاورزي دارند ،مث ًالًال سال نوي كشاورزان ايران باستان در آغاز
برداري م 
لهاي پا يي ز و بهار بوده است .با گسترش و رشد گردشگري و افزايش آگاهي مسافران و گردشگران ،بايد
فص 
خدمات ويژه و محصوالت خاصي را ارئه كرد تا بتوان نيازهاي مسافران كنوني را تامين نمود .گردشگري رويداد
گونهاي نوين از گردشگري است كه به گونهاي با ساير انواع گردشگري در پيوند است (سقايی .) 28 : 385 1 ،بازار
يدهند كه براي ديدن رويدادها و يا تجربه شركت در رويدادها به سفر
گردشگري رويداد را مسافراني تش يك ل م 
يشوند .با توجه به ظرفيت ايران در بهرهگيري از اين نوعگردشگري در
يروند .رويدادها اشكال متنوعي را شامل م 
م
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اين مقاله پس از معرفي گردشگري رويداد به گونههاي متنوع رويداد پرداخته شده است .در ادامه ،تأثيرات ناشي از
يآید.
رويدادها بيان شده است .امروزه صنعت گردشگری ،یکی از متنوعترین و بزرگترین صنایع در دنیا به شمار م 
این صنعت نشانداده که ميتواند به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد و توسعه یک کشور نقش چشمگیری
را ایفا کند .گردشگری دارای انواع گوناگونی چون :گردشگری تاریخی ،فرهنگی ،ماجراجویانه ،ورزشی ،درمانی،
روستایی ،رویدادها و ...است (مرادی غیاثآبادی .) 50 : 384 1:توجه به رویدادها در صنعت گردشگری دارای سابقه
نها و مناسک حج از سابقه طوالنی برخوردارند و با
نها و آیی 
طوالنی نیست و بعضی از رویدادها همچون جش 
گذشت زمان فعاالن این صنعت دریافتهاند که با برگزاری یک رویداد ميتوان عالوه بر اهالی یک محل ،توجه دیگر
بازدید کنندگان ،از سایر مناطق را نیز به آن محل جلب نمود .برگزاری یک رویداد موجب اعتبار بخشی ،توجه
رسانهها و سرازیر شدن سرمایهها به یک محل ميشود ،که در پی آن تامین هر چه بهتر نیازهای مردم محلی ،رشد و
توسعه یک منطقه را به همراه دارد
بيان مسئله
نهاي متعددي كه نشأت گرفته از فرهنگ و
با توجه به تاريخ غني ايران و تمدن باستاني اين سرزمين و آ يي ن و جش 
نهاي ديگر است و به این
طبيعت زيباي ايران زمين است همواره مورد توجه اقوام ،ملل و گردشگران مختلف سرزمي 
خاطر است كه بسياري از گردشگران انگيزه سفر خود را به مناطق و كشورهاي مختلف به هدف شناخت فرهنگ و آ يي ن
يكنند .در اين پژوهش محقق به بررسي ،مطالعه
مرسوم سرزمينها و نحوه برگزاري و سبك و زمان برگزاري آن تنظيم م 
و درك آ يي نهاي باستاني به هدف معرفي ظرفيتهاي فرهنگي موجود براي توسعه گردشگري پرداخته و قصد دارد
تهاي متنوعي در آ يي ن سرزمين ايران باستان براي توسعه گردشگري وجود دارد.
بررسي كند چه ظرفي 
بر اين اساس يكي از شاخصههاي مهم توريستي كه سهم قابل توجهي از فعاليتهاي حهانگردي و عوامل تاثیرگذار بر
نها ميباشند كه در قالب توريسم
نها و آئي 
تها ،جش 
يدهد برگزاری مناسب 
جذب گردشگر را به خود اختصاص م 
تهاي كي
نها و سن 
يشوند .دليل توجه و پرداختن به آئي 
مذهبي ،مناسبتي و آ يي ني اجرا م 

ملت نشانه خودآگاهي ملي آن

جامعه در حفظ و نگهداري خاطرههاي قومي خويش است و اين حافظه تاريخي ما را در رسيدن و تداوم بخشيدن به
يدهد.
هويت تاريخي ياري م 
نها به ويژگي فرهنگي ،اجتماعي ،تاريخي ،جغرافيائي و اعتقادي جامعه بستگي دارد.
همچنين برگزاري جشنها و آئي 
بدون ترديد يكي از مهمترين و كهنترين عوامل و انگيزههاي مسافرت انسان باورهاي سنتي و آئيني و احساسات ديني
نها و آئينها ،كه در شمار فرهنگ عام است يكي از زمينههاي پژوهش مردم شناختي است.
بوده و بررسي و مطالعه جش 

ششناسي پژوهش
رو 
در این پژوهش که از روش بنيادي بهره گرفته شده و از نظر هدف پژوهشي تحليلي و توصيفي است .محقق با
مطالعه کتابخانه ای و اسنادی و ميداني جمع آوري اطالعات به بررسی و سپس به تجزيه و تحليل پرداخته است و
یدادند میتوان در سطح مختلف ملی ،منطقهای و
نها و آیینی که ایرانیان از گذشته به آن عالقمند بوده و انجام م 
جش 
محلی با توجه به تنوع اقلیم و فرهنگی گرشگری مناسبتی را در تمام ایام پویا و فعال نمود.
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مباني نظري
تعریف گردشگری
يباشد ،كه خود سبب
گردشگري به طور كلي به علت خصلت بين رشتهاي خود قابليت نگرشهاي متفاوت را دارا م 
ارائه تعاريف بسياري از آن گرديده است .در تعاريف اوليه بيشتر بر بعد فاصله تأ يك د گرديده و گردشگران بر مبناي
يشدند .به گونهاي كه كميسيون ملي گردشگري آمر كي ا در سال
فاصلهاي كه از محل مسكوني داشتند ،طبقهبندي م 
 73 91در تعريف گردشگري داخلي فاصله پنجاه مايل را در نظر گرفته كه دربر گيرنده تمامي سفرها به جز سفر
يشد () .Gartner, 1996, 5تعاريف فاصلهاي صرف نظر از خطا و اشتباهات ،تنها به اين دليل كه كميتي
براي كار م 
اقتصادي و آماري را براي پديده گردشگري آماده ميكند ،مورد قبول واقع گرديد .در حالي كه اين تعاريف فاصلهاي
به تنها يي

يتوانست گردشگري را به خوبي توصيف كند .آنها تنها بر جنبه تقاضا تأ يك د داشتند و عرضه و
نم 

يكند.
يگيرند .از اين رو گردشگري به تعاريف ديگري احتياج پيدا م 
همچنين اثرات ناشي از گردشگري را ناديده م 
يگردد كه هر كي
بر اين مبنا تعاريف ديگري ارائه م 

يكنند .در بعد
از آنها در ابعاد مختلف ،گردشگري را توصيف م 

تگذران اوقات فراغت يا تفريح كه مستلزم غيبت شبانه از مكان مسكوني عادي
جغرافيا يي گردشگري زماني از فعالي 
است تعريف ميشود ) )Skinner ,1999, 280از بعد اجتماعي نيز تعريف گردشگري ،فصل مشترك بين زندگي
عادي ساكنان بومي و زندگي غيرعادي گردشگران را دربر ميگيرد () .Barnard, 1996, 552اين دو تعريف خود
نشان تمايز مابين تعاريف مختلف از گردشگري است .كه هر كي

بر گرفته از آيتمهاي مورد نظر در مطالعات

يباشند.
گردشگري م 
بعضي از تعاريف نيز سعي نمودند هم پوشي عوامل مختلف را در توصيف گردشگر در نظر گيرند .به گونهاي كه
كولتمن در تعريف خود بعد فاصله و جنبههاي اقتصادي را مدنظر دارد .او گردشگري را مسافرتي كوتاهمدت كه از
يگردد و در طول مسافرت بر اساس كي
نقطهاي شروع و در نهايت به همان نقطه باز م 

برنامه و سفر خاص ،از

يگردد،
يكنند ،عايد كشور ميزبان م 
يشود و مبالغ زيادي ارزي كه گردشگران خرج م 
مكانها و جاهاي متعدد ديدار م 
تعريف نموده است ) .)Miciiel, 1989, 3همچنين در تالشي ديگر با در نظر گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و
از روي اختيار ،گردشگري مسافرتي داوطلبانه و موقتي كه به علت بهرهگيري از چشماندازهاي تازه و تجربيات
جديد در كي

سفر نسبتًاًا طوالني شكل م 
يگيرد ،تعريف شده است () .Monely, 1990, 4با اين وجود ،تعاريف

گردشگري تا هنگامي كه در چارچوب كي

نگرش كل نگر قرار نگرفته ،توانا يي توصيف تمامي ابعاد اين پديده بين

لنگر ،تنها سعي در توصيف گردشگر يك ست؟ داشته ،كه بتوان از اين
رشتهاي را نداشتند .تعاريف خارج از نگرش ك 
طريق كي

چارچوب كميت گرا را براي گردشگري و توجيه نگرش پوزيتيويستی با آن فراهم آورد .در حالي كه اين

تعاريف از پرداختن به ماهيت گردشگري در كي

ساختار شكني و آنگاه تجديد ساختار آن باز ماندند .در اين بين

تقسيمبندي مسافران نيز ناديده گرفته شد و گردشگر زمينه اطالقي پيدا نكرد .اما با رشد نگر 
شهاي كل نگر در وهله
تها نگرش كل نگر در چارچوب
اول تقسيمبندي مسافران نيز جلوهاي عملي يافت همراه با تقسيم بندي مسافر 
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مطالعات سيستمات كي  ،همه اجزاي گردشگري ،كاركردها و ساختارهايش در ارتباط با هم و شيوههاي كه تحت تأثير
يگيرد و اشكال و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه قرار گرفت (Barnard,1996,
قرار داده يا تحت تأثير قرار م 

) .558گردشگر کسي است که به منظور تفرج ،بازديد از نقاط ديدني ،معالجه ،مطالعه ،تجارت ،ورزش و يا زيارت
يکند مشروط بر اينکه حداقل مدت اقامت او از  24ساعت
به کشوري غير از کشوري که در آن اقامت دارد سفري م 
کمتر و از شش ماه بيشتر نباشد .توريسم يا گردشگري ،حرکت معاصر مردم براي گذران اوقات فراغت خود در
مکانها يي بيرون از خانه م 
يباشد ()Gunn,1994
در تعريف فني ديگري سازمان جهاني گردشگری ،گردشگري را از ابعاد مختلف ،براساس تمايز در رو كي رد به مكان
بازديد ،به صورت زير تقسيم كرده است (.)WTO, 2005, 1-10
گردشگري داخلي (يا بومي) :در اين حالت اشخاص مقيم كي

كشور حداكثر براي مدت دوازده ماه به محلي در

يكنند و هدف اصلي آنها از اين سفر انجام
كشور خودشان كه خارج از محيط معمولي زندگي آنهاست سفر م 
كاري نيست كه سرانجام آن دريافت مزد از محل مورد بازديد باشد.
نالمللي) :افراد براي حداكثر مدت دوازده ماه به كشوري كه محل اقامت معمول آنها
گردشگري خارجي (يا بي 
يكنند و هدف اصلي آنها از اين بازديد انجام كاري
يشان قرار دارد سفر م 
نيست و خارج از محيط معمول زندگ 
نيست كه سرانجامش دريافت مزد از كشور مورد بازديد باشد.
گردشگري از نظر شرعي :در منابع خارجي و حتي فارسي تعريفي از گردشگري با توجه به ضوابط شرعي صورت
نگرفته است .در صورتي كه در اسالم مسافرت و گردش داراي احكام و ضوابطي است.
جشن
يشود که در آن عدهای از انسانها توسط یک یا چند میزبان به عنوان مهمان جهت شادی
جشن به مراسمی اطالق م 
نها به
نها ممکن است به منظورهای فردی یا اجتماعی برگزار گردند .برخی از جش 
يگردند .جش 
و شعف دعوت م 
يگیرند .این مکان ممکن است در
افتخار یک فرد خاص ،روز یا رویداد به طور مثال جشن تولد در یک مکانی م 
نها به عهده فرد
رستورانها ،بارها ،باغ ،کابارهها و کافهها و مکانهای دیگر وجود داشته باشد و هزینه این جش 
میزبان است.
نهای بزرگ ایرانیان باستان عبارت
نهای ایران در دوران ایران باستان اشاره دارد .جش 
نهای ایران باستان به جش 
جش 
بودند از :نوروز ،مهرگان ،جشنهای آتش ،گاهنبارها و جشن فروردگان که در خالل هر یک از این جشنها مراسم و
نهای ذکرشده و تقسیمبندی ماهها بر
جشنهای وابستهای نیز برگزار ميشدهاست .الزم به تذکر است که تاریخ جش 
اساس گاهشماری ایران باستان است و با گاهشماری هجری شمسی امروزی مطابقت ندارد.
جغرافیای کشور ایران
کشور ایران با وسعتی معادل  1 ، 648 1 ، 95 1کیلومتر متر مربع ،شانزدهمین کشور بزرگ جهان است .ایران در نیمکره
شمالی ،نیمکره شرقی در قاره آسیا و در قسمت غربی فالت ایران واقع شده و جزو کشورهای خاورمیانه است .از
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دید طبیعی ایران از شمال به بیابان خوارزم دریای خزر و رود کورا از مشرق به حوضه آمودریا (جیحون) و کوههای
یدره سند و دامنههای کوههای غربی پامیر از مغرب به دامنههای غربی کوههای زاگرس و حوضه آبریز اروندرود
غرب 
یترین نقطه ایران و نصف
از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود است .نصف النهار  44 5شرقی از غرب 
یترین نقطه ایران و
يکند .همچنین مدار  25 3شمالی از جنوب 
النهار  36 81شرقی از شرقیترین نقطه ایران عبور م 
مدار 47

يگذرد .ایران کشوری کوهستانی محسوب ميشود .بیش از نیمی
 39شمالی از شمالیترین نقطه این کشور م 

از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات و کمتر از  1/4آن را نیز اراضی قابل کشت تشکیل داده است .ارتفاعات ایران
يتوان به چهار رشته کوه شمالی ،غربی ،جنوبی و کوههای مرکزی و شرقی تقسیم کرد از رشته
را به طور کلی م 
کوههای مهم ميتوان به البرز و زاگرس اشاره کرد .بلندترین قله ایران دماوند نام دارد با ارتفاع  1 567متر که از این
جهت در مرتبه بیست و سوم کوههای جهان قرار دارد .ایران کشوری کوهستانی است در بخش شمال آن
يباشد (  1 567متر) ،در قسمت مغرب رشته کوههای زاگرس،
رشتهکوههای البرز که بلندترین قله آن دماوند م 
کوههای مرکزی از سبالن تا بلوچستان است .مهمترین رودهای ایران ارس ،تجن ،اترک ،کارون ،کرخه ،قزل اوزن و
يباشد .اکثر رودهای جاری در ایران
سفید رود است .دریاچههای عمده ایران دریاچه ارومیه ،ساوه ،بختگان و نیریز م 
کم آباند و تنها رود قابل کشتیرانی آن ،رود کارون است .مهمترین رودهای حوضه خلیح فارس و دریای عمان
عبارتاند از :کارون ،جراحی ،کرخه ،دز ،زهره ،دالکی ،اروند رود ،مهران ،میناب ،سرباز ،با هوکالت ،تیاپ ،نای بند،
شور و مند .همسایگان ایران عبارتاند از :جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،ترکیه ،عراق ،افغانستان ،پاکستان و
ترکمنستان .طول سواحل ایران در امتداد دریای خزر  657کیلومتر ،در خلیج فارس از بندرعباس تا دهانه اروند رود
 1 ، 259کیلومتر و امتداد دریای عمان از خلیج گواتر تا بندر عباس  784کیلومتر است که در مجموع بالغ بر 8 ، 731
يدهد.
کیلومتر را تشکیل م 
امروز هم ایران با تنوع شرایط طبیعی و جغرافیایی گسترده با اقوام مختلف که هر کدام دارای زبان فرهنگ و گویش
زیبای محلی و منطقهای هستند فضای مناسبی را برای بسط ارتباط فرهنگی ،تفریحی و توریستی برای کشور فراهم
یآورد که
آورده است ،زبان ،گویش و لهجه در اقصی نقاط ایران شرایطی را بر روی نقشه جغرافیایی ایران فراهم م 
گویی این نقشه تصویری از یک موزه مردم شناسی به وسعت یک کشور است در ادامه نقشه پراکندگی زبان در ایران
یتواند درک بصری مناسبتری را برای ما به وجود آورد.
م
نکته مهم دیگر شناخت وضع مناطق داخلی ایران در زمان شکلگیری و رواج تمدنهای کهن است .یعنی فهم اینکه
در زمان تمدنها و دولتهای باستانی چون سومر ،کلده ،اور ،بابل ،آشور ،اورارتو و نظائر آن ،وضع این مناطق
داخلی فالت ایران ،که مجزا از منطقه مستقیم تحت حاکمیت این تمدنها و دولتها بودهاست ،به چه نحوی جریان
داشتهاست (محسنی ) 170:1389 ،اما به هر حال به نوعی در ادامه قلمرو جغرافیایی تمدنهای مختلف را در ایران
بررسی خواهیم کرد.
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شکل  :1نقشه تقسیمات سیاسی جمهوری اسالمی ایران

منبع( :ويکي پديا)

شکل  :2نقشه پراکندگی زبان و گویش اقوام مختلف ایرانی منبع( :ويکي پديا)

جشن و آیینهای مفهومی و نقش آن در توسعه گردشگری
تهای هنری محلی جاذب بسیاری از گردشگران
نها که میتواند برگزاری آن بصورت نمادین و فعالی 
نگونه جش 
ای 
خارجی در ایران باشدبه دلیل نگاه ایدئولوؤیک و متعصبانه مورد توجه قرار نگرفته است این در حالی است که در
نهادر زمانهای مختلف گردشگری را در ایران در تمامی ایام و
صورت بهرهگیری از هر کدام از این آیین و جش 
فصول به شکل روشنی ارتقاء داد که در ادامه محقق سعی کرده است به آن توجه خاص کند.
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وهار جشن( :مراسم کوسه نشینی)

اول آذر عید ( (وهار جشن)) یعنی ( (عید بهار)) بود ،زیرا در زمان ساسانیان به خاطر عدم اجرای کبیسه اول آذر را
يگرفتند.
آغاز فصل بهار میگرفتند و عید وهار را جشن م 
ينشاندند و او خود را با باد بزن باد
يگفتند که مرد کوسه را برقاطری م 
این عید در زمان اسالم ( (خروج الکوسج)) م 
يخواند (کریستین سن) 98 1 :2 33 1 ،
یزد واشعاری در وصف بهار ورفتن زمستان م 
م
يآورد متعلق به خودش بود ولی وقتی
مرد کوسه از مردم سکه و هدایایی میگرفت ،آنچه از صبح تا ظهر به دست م 
يگرفت (نوروز و سوابق تاریخی تا امروز( ،رضی) 245 -142 : 358 1 ،
يرفت مورد آزار و اذیت قرار م 
عصر بیرون م 
جشن خرم روز

يشد که شاه با لبا س سفید در چمن مينشست و در این جشن عمومی با
جشن خرم روز اول دی ماه برگزار م 
يگفت« :من با شما برادرم زیرا پایداری
يآشامید و به آنها م 
يخورد و م 
يگردید و م 
کشاورزان و دهقانان همنشین م 
نرو از یکدیگر بی
جهان به آبادی است و آبادی در دستان شماست وپایداری آبادی به پادشاه است و هیچ یک از ای 
نیاز نیستند» (راوندی.) 765 :1/ 354 1 ،
سیر سور

روز  41دی ماه جشن سیر سور برگزار میشد که مردم با خوردن سیر و شراب آفات شیطانی را از خود دور
يکردند (راوندی.) :765 1/ 354 1 ،
م
اسپندار جشن (مزدگیران)

يگوید این جشن متعلق به
جشنی در ایران باستان به سپندار مذ روز (روز  )5از ماه سپندار مذ .ابوریحان بیرونی م 
يگرفتند از این رو به جشن مزدگیران معروف است .معین،
زنان بوده است و در این روز از شوهران خود هدیه م 
یشد که زنان در این  5روز بر مردان مسلط بودند و
 .) :234 1/ 2 34 1این جشن در پنج روز آخر اسفند برگزار م 
مردان تحت امر زنان بودند (هنری.) 43 : 353 1،
يخوردند و برای مصونیت از خزندگان بین طلوع فجر و بر آمدن آفتاب دعایی را برسه رقعه نوشته
در این روز کشمش م 
يگذاشتند تا که عقرب بیرون رود(کریستین سن.) 256 : 1370 ،
يآویختند و یک دیوار را آزاد م 
از سه دیوار خانه م 

جشن آبریزگان
 30بهمن جشن آبریزگان بود .مردم آبپاشی ميکردند و دوست داشتند باران ببارد .این جشن به زمان پیروز ،شاه
یگردد که مدتی مدید خشکسالی پیش آمد شاه به زیارت آتشکده آذر فرنبغ رفت و دعا کرد تا آن آفت
ساسانی ،برم 
دور گردد (کریستین سن.) 256 : 1370 ،

جشن رودها
يریختند
بهای جاری گالب و عطر م 
یخواندند ودر رودها و آ 
بهای جاری م 
روز  19اسفند را عید نهرها و آ 
(راوندی) 1:76 5/ 354 1 ،
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گهنبارها
گهنبار از دو واژه «گه» به معنی زمان و وقت و «انبار» درست شده است و زمان آن وقتی است که محصوالت
يشود که هر نوبت گاهی  5روز ادامه دارد (بلیوانی- 1382:56 ،
برداشت شده است .در حال حاضر  6نوبت برگزار م 
) 57
يگرفتند و بهرهای
در جشن گاهنبار که هنگام کشت و انبار کردن محصوالت بود با خواندن سرود آفرینگان جشن م 
یدادند .شش گاهنبارعبارت بود از:
از آن محصوالت را به مستمندان م 
یشد که آفرینش آسمان بود .2 .میدیو شهيم گاه ( midyo
 .1میدیوزرم گاه ( )midyozarmدر اردیبهشت برگزار م 

یشد که
یشد که آفرینش آب بود .3 .پتیه شهیم گاه ( )paitishahimدر شهریور برگزار م 
 )shehimدر تیر برگزار م 
یشد که آفرینش گیاهان بود.
آفرینش زمین بود .4 .ایا سریم گاه ( )ayasrimدر مهر برگزار م 
یشد که آفرینش جانوران بود .6 .همس پت میدیوم گاه
 .5میدیاریم گاه ( )maidyarimدر دی ماه برگزار م 
یشد که آفرینش انسان بود (مشکور) 111 -01 1369:1 ،
( )hamaspath madimآخر سال برگزار م 
آیین سده (آتش)
جشن س د ه
بنا به تفسیرهایی که از جشن سده شده است مشهورترین آن در وجه تسمیه سده گویند هنگامی است که سد روز از
زمستان گذشته باشد .زمستان بزرگ یا فصل پنج ماهه سال که بدان اشاره شد .از اول آبان ماه شروع ميشود .جشن
سده مربوط به زمانی است که پنجه یا اندرگاه به پایان آبان ماه نیفتاده بوده است و مربوط به پیش از زمان یزد گرد
یتوان
اول (پیش از  399مسیحی) ميباشد که البته هر چند مدارک مکتوب در دست نیست ،اما در فدرت آن نیز نم 
گمان خطا برد (رضی.) 40 : 1371 ،
نهای گروهی و اشتراکی شناخته شده در ایران است .در
ن آتش و یکی از کهنترین آیی 
جشن «َسَسـ َدَده» بزرگترین جش 
یافروخته و هنوز هم
شهایی برم 
نماه ،مردماِنِن بر بلندای کوهها و بام خانهها ،آت 
این جشن و در آغاز شامگاه دهم بهم 
نهای نوروز و یلدا در سنت دینی زرتشتیان پذیرفته نشده و متون
کموبیش بر ميافروزند .جشن سده همچون جش 
پهلوی و زرتشتی در این زمینه ساکت است .مردمان نواحی مختلف در کنار شعلههای آتش و با توجه به زبان و
يکنند .همچنین در
فرهنگ خود ،سرودها و ترانههای گوناگونی را خوانده و آرزوی رفتن سرما و آمدن گرما را م 
يپردازند (مرادی غیاث آبادی.) 1386 ،
یها و نمایشهای دستهجمعی نیز م 
نخوانی ،باز 
برخی نواحی ،به جش 
مهرگان
از یک جشن آغاز سال در ایران باستان ،به موجب سنگ نبشتههای هخامنشی آگاهی داریم که در آغاز پاییز با جشن
يشد که بگیاد نامیده ميشد (رضی.) 244 : 1371 ،
مهرگان برگزار م 
با دقتی بر پیرامون مراسم و معتقدات پیدایی وبرگزاری نوروز و همانندی آن با مراسم مهرگان به این که مهرگان نیز
زمانی جشن آغاز سال بوده است مواجه ميشویم (رضی.) 244 : 1371 ،
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لها یا انگیزهها نسبت این جشن است
درباره مهرگان و وجه تسمیه آن سخن و بحث بسیار است ،مشهورترین تعلی 

به مهر میترا ،ایزد بزرگ ومشهور آرایی ،نام شانزدهم هر ماه نامزد است به مهر – وبه همین جهت در ماه مهر وروز
مهر ،جشن مهرگان برگزار ميشد اما در حالی که جشن مهرگان به موجب تقویم معمول زرتشتیان روز دهم مهرماه
با  0 000تشریفات و مراسم ویژه برگزار ميشود (رضی.) 483 : 1371 ،
نهای آن در پیشگاه شاهان
تها و آیی 
از جالبترین مراسم این جشن ،خوان و سفره مهرگانی است وانجام سن 
هخامنشی وساسانی بوده است .خوان وسفره مهرگانی و شعایر آن تا همین نیم قرن اخیر ،با توجه و گستردگی میان
زرتشتان ایران برگزار میشد که روبه نابودی وفراموشی است (رضی.) 485 : 1371 ،
آیین تیرگان
نخستین ماه از فصل تابستان ،تیر ،یا الهه باران نام دارد .تیر از کلمه پهلوی تیشتر و کلمه تیشترایا در اوستا گرفته شده
است .تیرگان در سیزدهم ماه تیر ،جشن گرفته ميشود .نام گذاری روزهائی خاص از ماههای ایرانی مانند خرداد و
تیر ،با تأکید بر روی نام الهگان آب یا باران ،در گذشته ،یادآور اهمیت حیاتی این مایع گرانبها و وابستگی کشاورزان
يباشد .آنان با برگزاری مراسم تیرگان ،ترس و اضطراب خود را از خشکسالی و
و اجتماعات کهن بشری به آب م 
يدادند (مرادی غیاث آبادی) 384 1 ،
قحطی ،با جشن و نیایش آب ،تسکین م 
درباره جشن تیرگان ،دو روایت وجود دارد :یکی نبرد فرشته باران یا تیشتر ،به شکل اسب زیبای سفید زرین گوش،
یگردد و آبها
با دیو خشکسالی و ترسناک «اپوش» است که به یاری آفریدگار بر اهریمن خشکسالی پیروز م 
یمانعی به مزرعهها و چراگاهها جاری میشوند .ایرانیان این پیروزی را که در روز سیزدهم تیر ماه ،رخ داد ،جشن
ب
گرفتند (مرادی غیاث آبادی) 384 1 ،
بحث و نتيجه گيري
نها و آیین اعتقادی و مذهبی ایرانی و توسعه گرشگری
جش 
همچنانکه در ابتدای همین بحث گفته شد بسیاری از جشنهای وابستگی فراوانی در حوزه عقیدتی و مذهبی در
باور ایرانیان داشته است اینگونه باورها هم دارای ابعاد روحی و سالمتی در شکل زندگی ایرانیان در طول تاریخ
نها از باورها و الهامات
نها و آیی 
تهای آنها در صیانت و حفاظت از میهن بوده است این گونه جش 
ایران و موفقی 
طبیعی ،شجاعت و قهرمانی و اندیشه شکست اهریمن و دشمن بر انسان و کشور بوده است .که با توجه به دیگاه
یتواند یکی از اساسیترین جلوههای باشکوه در توسعه گردشگری در
مکتبی و مذهبی حاکمیت در ایران امروزه م 
ایران داشته باشد که برخی از عمدهترین این موضوعات را به آن خواهیم پرداخت
سروش روز
در ماه فروردین عالوه بر عید نوروز چند جشن دیگر هم وجود داشت ،یکی در روز ششم ،که زادروز زرتشت در
نظر گرفته شدهاست (که فاقد منبع تاریخی است) ،روز نوزدهم جشن فروردگان و دیگری جشن سروش روز بود.
این روز از این روی فرخنده دانسته ميشد که به سروش اختصاص داشت و سروش فرشتهای است که شب را

نهای باستانی در ایران 352
گردشگری و آیی 

يکند .به غیر از سروش روز در روز هفدهم هر ماه نیز سروش نام دارد .در برهان قاطع آمدهاست که نیک
مراقبت م 
است در این روز دعا کردن و به آتشکده رفتن.
جشن آبانگاه
يشدهاست ،موسوم به آبانگاه که آنهم با آب و باران و مراسمی در
در روز دهم ماه فروردین جشنی برگزار م 
تقدیس آن مربوط است.
ج ش ن خز ا ن
يشد .جشن خزان نخستین و جشن خزان دوم .اولی در روز هشتم
گویا دو جشن تحت عنوان خزان برگزار م 
شهریور ماه و دومی روز اول مهر است.
سیرسور
کهایی با سیر طبخ کرده و بخورند .از آنجا که به اعتقادایرانیان باستان در
در روز چهاردهم دی ماه رسم بود که خورا 
این روز بود که دیوان بر جمشید چیره شدند و او را کشتند بنابراین رسومی را برای دفع دیوان داشتند که یکی از
يپختند.
ينهادند و م 
يخوردند یا آن را درون گوشت م 
آنها خوردن سیر بود .آنان سیر را با غذا م 
جشن بتیکان
روز پانزدهم از ماه دی یعنی روز دی به مهر که دیبگان نیز خوانده شده ،عامه مردم جشنی موسوم به بتیکان
داشتهاند .در این روز مردم برای از بین بردن موجودات زیانرسان از خمیر یا گل تندیسی از آدمی ساخته و آنرا در
ينهادند ،بعدًاًا این مجسمه را ميسوزاندند.
مدخل در یا راهرو خانهها م 
جشن گاوگیل
شانزدهمین روز ماه دی که به نام ایزدمهر نام گذاری شده جشن گاوگیل یا کاوکیل واقع بوده است .سبب این جشن را گفتهاند
مملکت ایران در این روز از ترکستان جدا شده و گاوهایی که ترکستانیان از ایرانیان به یغما برده بودند ،پس گرفتهشد.

جشن بادبره
وجه تسمیه این جشن به عنوان آن یعنی بادبره است .گویند هفت سال در ایران باد نیامد .در این روز شبانی پیش
کسری آمده گفت «دیشب آن مقدار باد آمد که موی بر پشت گوسفندان بجنبید » .پس در آن روز نشاطی کردند و
يگوید در قم و حوالی آن باد
خوشحالی نمودند و به این روز به یادگار به بادبره شهرت یافت .ابوریحان بیرونی م 
يبینند که در آن
روز با مراسم بسیار مفصلی که با شادی و پایکوبی همراهاست برگزار ميشود و بازاری تدارک م 
ينامند و جشنی
يگردد .اما در اصفهان این روز را کژین م 
توآمد و گونهای کارناوال برپا م 
بازار وسایل شادی و رف 
تدارک م 
يانجامد (صفا.) 45:1363 ،
نهای بزرگ به طول م 
يشود به مدت یک هفته و چون جش 
جشن وآیین یلدا
واژه یلدا از زبان سریانی و به معنای تولد است و سبب این نام گذاری را چنین دانستهاند که در پایان این شب دراز
يبرد .یلدا و مراسمی که در نخستین شب
که اهریمنی است خورشید یا مهر متولد ميشود و تاریکی را از میان م 
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یهاست .اقوام قدیم
زمستان و بلندترین شب سال برپا ميکردند ،سابقهای چند هزار ساله دارد و از رسوم ویژه آریای 
یها عید تولد آفتاب را در آغاز
يگرفتند به ویژه ژرمن 
هندوایرانی و هندواروپایی جشن تولد آفتاب را آغاز زمستان م 
یتناسب هم نیست ،چه واقعًاًا آغاز زمستان مثل تولد
يدادند و این ب 
زمستان گرفته و آن را به خدای آفتاب نسبت م 
جدید خورشید است .آشکار است که به موجب بلندترین شب که تاریکی که مظهر اهریمن بود بیشتر در زمین
يافروختند ،گرد هم
يشمردند .در شب یلدا جهت رفع این نحوست ،آتش م 
يپایید ،این شب را نحس و بدیمن م 
م
يگستردند .این سفره جنبه دینی داشت و مقدس بود (انوشه) 3759 1 17: ،
يشدند و خوان ویژه م 
جمع م 
جشن و آیین نوروز انهار
در گاهشمار ایران باستان ،روز نوزدهم هر ماه فروردین نام داشته است .نوروز انهار جشنی بوده در روز فروردین از
ماه اسفند که مردمان در این روز به دشت و دمن ،به ویژه کنار رودها و چشمهها رفته و طی مراسمی عطر و گالب
بها ميافشاندند.
در آ 
جشن ب م و
جشن بمو بزرگترین و مهمترین جشن مانویان بودهاست که در شهریور روز از شهریور ماه برابر با چهارم شهریور از
گاهشماری مانوی برگزار ميشدهاست .این جشن پس از قتلعام مانویان به فراموشی سپرده شد (صنعتی زاده،
) 22:1365
جشن و آیین نوروزنامه در توسعه گردشگری
نوروز یک جشن الهام گرفته از باور تولد طبیعت و شکل گرفتن دوباره زندگی در ابعاد مختلف مورد توجه ایرانیان
بوده است که امروزه وجوه مشترک برگزاری این جشن در کشورهای مختلف در استراتژی توسعه صنعت
گردشگری در مقیاس محلی ،منطقهای و ملی بسیار موثر است که سعی شده در ادامه به عمق اهمیت آن در توسعه
سفر و گردشگری پرداخته شود.
بزرگترین جشن ملی ایرانیان است .جشن رستاخیز طبیعت و تجدید زندگی است .جشن حرکت و جنبش و تکاپو و
يباشد ،چنانکه پیدایش
کار است .جشن طبیعت است عید نوروز و گرامی بودن آن نزد ایرانیان بسیار قدیم و کهن م 
آن را به جمشید نسبت دادهاند (رضی) 227 : 1371 ،
ایرانیان شمالی که دین و آیین زرتشی نیز داشتهاند ،آغاز سال را با اعتدال ربیعی یا قرارگرفتن برج حمل در آفتاب
شروع کرده وآن را جشن گرفتهاند .اما ایرانیان جنونی آغاز سال را با ابتدای فصل سرد و زمستان پنج ماهه برگزار
یداشتند .واژه سال در فرس باستان مشتق از کلمه سردا به معنی سرد است وبه
کرده جشن مهرگان را بسیار گرامی م 
يکردند .چنانکه بعدها در لهجههای جنوبی ایران نیز نوروز به نوسرد
همین جهت سال را با فصل سرد شروع م 
يشوند .اما چون از رسوم و آیین زرتشتی پیروی
مشهور شد .البته ساسانیان از شمال ایرانیان جنوبی محسوب م 
کردند ،نوروز را به جای مهرگان آغاز سال قراردادند (رضی) 228 - 227 : 1371 ،
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نهایی چند سبب امتیاز ویژه و فوق العاده نوروز و گسترش و شمول آن بر روزهای قبل خود شده است.
تقارن جش 
يشد .از  26اسفند تا سی ام اسفند پنجه کوچک است.
چنانکه گذشته از رئز بیست و ششم اسفند این عیدها شروع م 
پنج روز اندرگاه یا کبیسه پنجه بزرگ بوده ،این ده روز رویهم ایام فرودگان بود .آنگاه جشن گاهنبار همسپتقدم در
يشد وبه موجب روایات دینی جشن آفرینش
یرسید که آخرین روز از پنجه بزرگ یا روز آخر سال را شامل م 
م
انسان بود (رضی) 229 : 1371 ،
اما بعد در پارهای روایات ،این جشن را یک روز جلو آورده و به روز اول سال و نوروز منتسب ساختند .جهت
میمنت و مبارکی فوق العاده این روز چنانکه در رئایات اسالمی فوق گذشت جشن سوری ایران قدیم نیز که یا شب
اول اندرگاه یا شب آخر اندرگاه بود ،در دوران اسالمی به شب چهارشنبه سوری معروف شد (رضی) 230 : 1371 ،
پنجه اول نوروز جشن بزرگ آغاز سال بود ،چون بنا به اشارت وروایاتی ،ایرانیان هرماه به شش پنجه تقسیم
يکردند ،یا الاقل این بخش بندی برای ماههای فروردین ومهر رعایت م 
م
يشد .چون پنجه به آغاز نوروز سپری
يرسید که جشن تولد زردشت بود .روز
يشد ،روز ششم فروردین ،یعنی خرداد روز جشن بزرگ دیگری فرا م 
م
خرداد از ماه فروردین به شکرانه آنکه تولد زرتشت در ان روز واقع بود ،آن چنان اهمیتی پیدا کرد که بسا از حوادث
و رویدادهای بزرگ در آن روز وقوع یافته اعالن کردند و رسالهای نیز درباره این روز در پهلوی موجود است
(رضی) 230 : 1371 ،
یشده است .چون بنا بر
اما یاد این نکته شایان توجه است که به هر حال ،هنگام اعتدال بهاری ،هیچ گاه گم نم 
يرسد این رسمی
يدادهاند ،که به نظر م 
گزارش استرابول ایرانیان مراسم ازدواج را در آغاز اعتدال بهاری انجام م 
نهای فصلی ،یعنی گاهنبارها که در جوامع شبانی –کشاورزی ،رسمی
بسیار کهن بوده باشد و در ارتباط با جش 
يشده است (رضی،
جهای دسته جمعی برگزار م 
معمول بوده و هنگام کشت ودانه افشانی ،جشن آغاز بهار ،با ازدوا 
) 552 : 1371
نترین جشنهای به جا مانده از دوران ايران باستان است ،و هنوز مردم مناطق مختلف فالت ایران
نوروز یکی از که 
يگیرند .زمان برگزاری نوروز ،در آغاز فصل بهار است .نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو
نوروز را جشن م 
محسوب ميشود و در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است (شعبانی) 1387 ،
زمان نوروز و نقش آن در توسعه گردشگری
یگردد
تها یکی از انگیزههای اصلی توسعه سفر و گذران اوقات فراغت وتفرج محسوب م 
زمان سفر و آغاز مسافر 
و نوروز و زمان آن در تعمیق شرایط توسعه گردشگری دارای تنوع مفهومی بسیاری است که در ادامه به بخشی از
آن پرداخته شده است.
جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز ميشود .در دانش ستارهشناسی ،اعتدال بهاری یا اعتدال ربیعی در نیمکره
ير و د .
يگذرد و به سوی شمال آسمان م 
يشود ،که خورشید از صفحه استوای زمین م 
شمالی زمین به لحظهای گفته م 
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این لحظه ،لحظه اول برج حمل نامیده ميشود ،و در تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز (هرمز روز یا اورمزد
روز) از ماه فروردین برابر است .نوروز در تقویم میالدی با  ۲۱یا  ۲۲مارس مطابقت دارد.
يشود ،نوروز ،روز آغاز سال نو است.
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده م 
اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز ،تقویم میالدی متداول است و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته
یشود (شعبانی) 1387 ،
يشود و روز آغاز سال محسوب نم 
م
جشنها و اعیاد در ادبیات شاعرانه ایرانی و توسعه گردشگری:
نها و
با بررسي ديوان شاعران مشهور ایرانی میتوانیم به خوبی دریابیم که شاعران دورههای مختلف به اعیاد و جش 
یگردید عنایت خاصی داشتند و شاید به جرات بتوان گفت که با
تهای مختلف برگزار م 
نهایی که به مناسب 
آیی 
برگزاری کنگرههای ادبی در مناطق مختلف کشور در گشایش گردشگری این مرز و بوم با طبعی شاعرانه نقش ایفا
نمود در یک بررسی اجمالی که در جدول و نمودار ذیل آمده است نگاه و توجه شاعران به این موضوع آورده شده
است.
نها
جدول  :1تعداد اشعار شاعران در باره جش 
سده

نهاي ايراني
ساير ايام و جش 

32

22

-

51

69

شاعران
انوري

21

3

16

6

37

خاقاني

13

9

9

6

55

خيام

2

-

-

-

2

رودکي

3

1

-

1

5

سنا يي

7

3

2

1

31
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ييابيم که جز در شعر مسعود
يدهد در م 
نهاي ايراني را در اشعار شعرا نشان م 
در نمودار زير که ميزان انعکاس جش 
سعد ،که مهرگان اندکي بيش از نوروز منعکس گشته ،در ديگر دواوين شاهد باالتر بودن ميزان توجه به جشن نوروز
يزيستهاند.
نها در شعر شاعراني است كه تا قرن هفتم هجري م 
هستيم .و بيشترين اشاره به جش 
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نهاي ايراني را در اشعار شعرا
نمودار  :1ميزان انعکاس جش 
منبع:گرگاني56 : 355 1 ،

نهاي ايراني نسبت به
يتوان دريافت که ذکر نام جش 
در يک نگاه ظاهري و گذرا در ديوان پانزده شاعر مشهور م 
عيدهاي اسالمي بيش از دو برابراست که اين خود نيازمند بررسي وتحليل دقيق است .مث ًالًال در شاهنامۀ فردوسي نامي
نهاي ايراني حدود هشتاد بار نام برده شده
از عيدهاي فطر وقربان نيست ،اما از مهرگان ،نوروز ،سده و ديگر جش 
است که مهمترين و اساسي ترين دليل آن ،اين است که فردوسي اساسًاًا به اسطورهها و حماسهها يي پرداخته که همه
مربوط به پيش از اسالم است وبه طور طبيعي اين مراسم همه مربوط به آن روزگاران است و به طور کلي او به
نهاي ايراني هفده بار نام برده ،در حالي که ازعيدهاي
مسائل بعد از اسالم نپرداخته است؛ يا اين که نظامي از جش 
اسالمي فقط پنج بار يادکرده است که آن نيز بدان سبب است که او هم مانند فردوسي به نقل داستانها يي پرداخته که
يشود .حتي در ديوان شاعر بزرگي چون ناصرخسرو
عمدتًاًا مربوط به قبل از اسالم است وبه روزگار شاعر مربوط نم 
که شعر خويش را در راه بيان انديشههاي مذهبي و ديني خويش به کار گرفته است ذکر جشنهاي ايراني بيش
ازعيدهاي اسالمي است ،اما چنان که مشهود است او از ذکر اين ايام براي بزرگداشت يا ستايش حاکمان استفاده
يگويد:
نکرده است ،بلکه آن را در راه تنبيه ديگران به کار برده است؛ چنان که م 
شصت بار آمد نوروز مرا مهمان جز همان نيست اگر ششصد بار آيد.
نهاي نوروز هر ساله بر همان روال قبل برگزار و در ميان طبقات
شاعر در اين بيت اشاره به اين نكته دارد كه آئي 
مختلف به كي

يباشد (مصاحبه با احمدي)
نوع م 

يشد بايد گفت :نوروز
نكه گذشت ،در ميان جشنهاي ايراني به جشن نوروز ،بيشترين اهميت داده م 
در بيان علت اي 
بزرگترين جشن ايراني است که بعد از اسالم نيز بسيار گرامي داشته شد و علت آن نيز به اعتقاد برخي ،اسالمي شدن
نوروز است ،که به زعم آنان اين کار بيشتر توسط شعوبيه به منظور مبارزة فرهنگي با اعراب و حس برتري جو يي
نسبت به آنها ،انجام گرفت (گرگاني.) 25 : 355 1 ،
نها و اعياد در شعر شعرا و علل آن
بسامد بازتاب جش 
نها و اعياد و نيز برخورد شاعران با اين مقوالت اجتماعي ،بايد آنها را به دو
براي بررسي بهتر ميزان انعکاس جش 
دستة شاعران درباري و شاعران غير درباري تقسيم کرد.
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نگونه
در اين دسته بندي شاعراني که کار و حرفة ايشان مدح شاهان بوده شاعران درباري خوانده ميشوند .شعر اي 
شاعران از اين جهت داراي اهميت است که چون آنان وظيفه داشتند در هر مناسبتي شاهان را مدح کنند بنا براين در
يخوريم که در آن از عيد و جشن ياد شده است ،ضمن آنکه
ديوانهاي ايشان به ميزان قابل توجهي به اشعاري بر م 
نهاي ملي و مذهبي نيز
با بررسي اين نوع شعرها ميتوان به ميزان توجه و اقبال حاکمان و نيز مردم جامعه به جش 
دست يافت.
دستة دوم شاعراني هستند که شعر خود را آلوده به مدح شاهان نکردهاند و اگر در شعر ايشان اثري هم از مدح ديده
يشود يا چون فردوسي از سر ناچاري بوده است يا چون نظامي فقط در ابتداي منظومه به آن پرداخته شده و در
م
يآيند که به
کل اثر و در متن اشعار وي از مدح خبري نيست .شاعران عارف مسلک نيز جزء اين گروه به حساب م 
ينمودند.
دليل بي توجهي به دنيا از مدح شاهان اعراض م 
 .1شاعران غير درباري
چنانکه در جدول نيز مشاهده شد ،شاعراني چون فردوسي و نظامي که محدودة منظومههاي آنها مربوط به دوران
قبل از اسالم است ،از اعياد اسالمي نامي نبردهاند .در منظومة اسطورهاي-حماسي فردوسي ،از آغاز جشنهاي بزرگ
نها نزد
نوروز ،مهرگان و سده و انتساب هر يک از اين جشنها به يکي از شاهان بزرگ ايراني و نيز اهميت اين جش 
ديگر شاهان ايراني سخن رفته است:
جهان انجمن شد بر تخت اوي

فرو مانده از ف ّرّره و بخت اوي

به جمشيد بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند

فرودين

برآسوده از رنج تن دل ز کين

بياراستند

مي و جام و رامشگران خواستند

چنين روز فرخ از آن روزگار

يادگار

سر

سال

بزرگان

نو
به

هرمز
شادي

بمانده

از

آن

خسروان

(فردوسي)31 :2 38 1 ،

 .2شاعران درباري
ميزان پرداختن به جشن و عيد در ميان شاعران درباري نيز ،که در جاي جاي دواوين خويش به مدح شاهان زمان
يداند که بنا به هر مناسبتي ،به ممدوح خويش تهنيت
خويش پرداختهاند ،متفاوت است؛ گاه شاعر خود را ملزم م 
يخوريم .البته هدف هر شاعر با
نها و اعياد بر م 
بگويد و در نتيجه در ديوان وي به ميزان نسبتًاًا فراواني ،به جش 
ديگري در ميزان توجه به اين جشن و عيدها متفاوت است؛ گاه نظر موافق شاهان و حاکمان جامعه موجب رو
يدارد
آوردن شاعر به جشنها است و گاه مسرت و بهجت روحي خود شاعر نيز مزيد بر علت گشته ،وي را وا م 
بيشتر به کارها يي از قبيل جشن و شادي بپردازد تا به غم و اندوه.
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از اين ميان منوچهري را ميتوان شاد ترين شاعر ايران دانست ،هرچند ميزان توجه وي به جشنها و اعياد در حد
شاعراني چون فرخي و امير معزي يا حتي خاقاني نيست ،با اين حال بررسي ديوان وي ما را به اين حقيقت رهنمون
يسازد:
م
کن

مجلس

از

بلخ

تا

انطاکيه

يدر فکن در باطيه
برخيزهاناي جاريه م 

آراسته

آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان

نارنج و نار و اقحوان آورد از هر ناحيه
(منوچهري)09 : 34 17 ،

نها و آیینها و توسعه گردشگری
موسیقی و آواز در جش 
یالدنیا بودهاند که موسیقی را یکسره لهو
هر چند در در میان فقهای اسالمی کسانی مانند شهابالدین الهیثمی و ابن اب 
یتواند هرگونه حالت
ينمودند .فارابی معتقد بود که موسیقی نم 
يدانستند و آن را مکروه یا حرام تلقی م 
و لعب م 
يتواند شخص را به
روحی یا هر نوع شور و هیجانی را در شخص برانگیزد .ابن زیله نیز معتقد بود که موسیقی م 
ارتکاب عمل گناه بکشاند .با این حال ،ابوحامد محمد غزالی ،موسیقی و سماع را جایز دانسته است .از آنجا که
یگرفت ،موسیقی
دامنه تمدن اسالمی جز عربستان کشورهای بسیاری از جمله مصر ،ایران ،هند و آفریقا را دربرم 
اسالمی نیز با تنوع و گوناگونی روبهرو بوده است (اذکایی.) 25:1353 ،
کهای متفاوت آن دارای یک زبان مشترک برای پیوند بین
اما موسیقی و آواز در میان اقوام و ملل مختلف با سب 
تها است.
مل 
واژه آیین ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها اختصاصا به معنای رسوم دینی یا جادوگرانه به کار گرفته شد .از
این رو ميتوان گفت :رفتارهای آیینی ،نوعی خاص از رفتار هستند که توسط جامعه پذیرفته شدهاند و به گونهای
ارتباط افراد آن جامعه را با پدیدههای فراما ّدّدی یا ماوراء الطبیعه برقرار ميکنند.
با تحقیق در ادیان مختلف ميتوان دریافت که اعتقاد به یک امر قدسی و فراطبیعی ،یکی از اصول تمامی آنها را
يداند و پیامهایی را که
يدهد ،به طوری که مؤسس یا پیامبر هر دین ،خود فرستاده آن موجود ماورایی م 
تشکیل م 
يکند .این پیامها که شامل مجموعهای
يآید ،از جانب او به مردم ابالغ م 
اغلب ایدئولوژی پیروان آن دین به حساب م 
يشود که معتقدند
لگیری الگوی زندگی پیروان آن مذهب م 
از تعلیمات اخالقی و رفتارهای خاص است ،باعث شک 
این پیامها ،در صورت درست اجرا شدن ،باعث تعالی و تکامل افراد خواهند شد و به روابط میان اعضای جامعه،
يکنند .از طرفی تعالیم دینی باید به گونهای به پیروان ادیان مختلف تعلیم داده شود
يبخشند و آن را نظام مند م 
معنا م 
و به اجرا درآید .وظیفه اجرایی کردن این تعالیم بر عهده مراسم خاصی است که از آنها به عنوان مراسم آیینی یاد
يشود .بنا براین ،ميتوان مراسم آیینی را نوع خاصی از گفتار و اعمال منظم دانست که از آموزههای دینی و
م
ماورایی سرچشمه گرفته و یا برای بیان احساسات دینی و مذهبی به کار گرفته ميشود و به دلیل قدمت زیادی که
دارند در بیشتر موارد با سنت و تاریخ مردمان یک منطقه پیوند خوردهاند و جزئی از فرهنگ روزانه و انکارناپذیر
مردم شدهاند (عابدی.) 385 1 ،
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موسيقي و گردشگري ،ارتباط عميق و ديرينهاي با هم دارند در همه جاي جهان ،موسيقي به عنوان بخش اساسي
فرهنگ و سبک زندگي مردم شناخته میشود و گردشگران معمو ًالًال انتظار دارند که تجربه حضورشان در مناطق
مختلف فرهنگي ،هنري و باستاني با تجربه موسيقي آن منطقه همراه شود .تاثير موسيقي در گردشگري در کشورهاي
مختلف به يک اندازه و يکسان نيست ،گاهي موسيقي به عنوان اصل و گاهي هم در حاشيه گردشگري قرار میگيرد.
اين جايگاه بستگي به اين دارد که گردشگر هدف سياحتي داشته باشد يا فرهنگي ،هنري و www. offbeat. ( ...

.)com

نتیجهگیری و آزمون فرضیات
نها و آیینها میتوانند در توسعه گردشگری نقش داشته باشند!
به نظر میرسد جش 
یدهد این
یبریم به خوبی نشان م 
نهاي مرتبط به آن که از آن نام م 
وجود جشنهای متعدد در تمام ایام سال و آیی 
یتوانند در توسعه گردشگری نقش داشته باشد ارديبهشتگان ،خردادگان ،جشن
نها و آیینهای مرتبط با آن م 
جش 
تیرگان ،جشن شهریورگان ،وهار جشن (مراسم کوسه نشینی)جشن خرم روز ،سیر سور ،جشن آبریزگان ،جشن
رودها ،گهنبارها ،جشن سده ،جشن خزان ،جشن آبانگاه ،جشن بتیکان ،جشن گاوگیل ،جشن بادبره ،جشن و آیین
یلداجشن ،آیین نوروز انهار وجشن بمو .این فرضیه ثابت میشود.
نها و آیین در ادبیات فارسی میتوانند در توسعه گردشگری نقش داشته باشند!
به نظر میرسد جش 
نها و
یتوانیم به خوبی دریابیم که شاعران دورههای مختلف به اعیاد و جش 
با بررسي ديوان شاعران مشهور ایرانی م 
یگردید عنایت خاصی داشتند و شاید به جرات بتوان گفت که با برگزاری
آیینهایی که به مناسبتهای مختلف برگزار م 
کنگرههای ادبی در مناطق مختلف کشور در گشایش گردشگری این مرز و بوم با طبعی شاعرانه نقش ایفا نمود در یک
بررسی اجمالی که در جدول و نمودار ذیل آمده است نگاه و توجه شاعران به این موضوع آورده شده است.
نها
جدول  :2تعداد اشعار شاعران در باره جش 
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ييابيم که جز در شعر مسعود
يدهد در م 
نهاي ايراني را در اشعار شعرا نشان م 
در نمودار ( )1که ميزان انعکاس جش 
سعد ،که مهرگان اندکي بيش از نوروز منعکس گشته ،در ديگر دواوين شاهد باالتر بودن ميزان توجه به جشن نوروز
يزيستهاند.
نها در شعر شاعراني است كه تا قرن هفتم هجري م 
هستيم .و بيشترين اشاره به جش 
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نمودار  :2ميزان انعکاس جشنهاي ايراني را در اشعار شعرا
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این مستندات فرضیه ما را به خوبی ثابت خواهد کرد.
یتواند در توسعه گردشگری نقش داشته باشد!
نها و آیینها م 
به نظر میرسد موسیقی در جش 
تها
کهای متفاوت آن دارای یک زبان مشترک برای پیوند بین مل 
موسیقی و آواز در میان اقوام و ملل مختلف با سب 
است .واژه آیین ابتدا به معنای آداب و رسوم بود و بعدها اختصاصا به معنای رسوم دینی یا جادوگرانه به کار گرفته
شد .از این رو ميتوان گفت :رفتارهای آیینی ،نوعی خاص از رفتار هستند که توسط جامعه پذیرفته شدهاند و به
يکنند .وجود سرچشمههای متعدد
گونهای ارتباط افراد آن جامعه را با پدیدههای فراما ّدّدی یا ماوراء الطبیعه برقرار م 
مشترک در موسیقی ایرانی بین مناطق مختلف و تنوع آن که در بخش تجزیه و تحلیل به آن اشاره شد میتواند
یکند.
یگردد را ثابت م 
فرضیه ما که موسیقی در جشنها و آیین موجب توسعه گردشگری م 
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