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 پیشگفتار

                              های دیررین را بره دوش دارد.                                               است بسیار کهن، که بار گرانی از معانی و سنت   ای          جشن واژه

                                     رود، در قدیم برای اطالق بره مراسرمی                                                   لغت که امروزه به جای عید و ایام خوشی به کار می    این 

                             سراخت. بره عبرارت دیگرر،                                                های دینی را با سرور و شادمانی توأمان مری       آئین       رفت که            به کار می

          و جامعره         شناسان      مردم        امروزه     شد.    می                             دینی همراه با شادمانی محسوب                   جشن ستایش و پرستش

     هرا         جشرن اجررا و برگرزاری            متفراوت      های                         گوناگون در جستجوی شیوه    های      هنگ     در فر       شناسان 

و در                                                       راهبردهای فرهنگی هستند که انسان بررای تولیرد شرادی      ها            سور و جشن    های              هستند. آئین

      شرود      می             دمیان محسوب آ      زندگی     های                            است. جشن و شادی از واقعیت       نموده       ابداعکنار هم بودن 

                                                         ی سرگرمی و امری گذرا و موقت در زندگی انسان نیسرت بلکره           تنها نوع   ها                    از این دیدگاه جشن

                    اجتماعی بشر دارد.  -                                                  نیاز حیاتی انسان است که ریشه در تمام ابعاد فرهنگی 

                    گردهم آوردن مردم در    ها          ی و جشن    آئین                                               از منظر مردم شناسی از مهم ترین کارکردهای مراسم 

                          که از طریق یکپارچه سرازی        باشد   ی م     نان آ                                            فواصل زمانی منظم و حفظ خطوط ارتباط و همکاری 

                                     ، ثبرات اجتمراعی در سرطا جامعره                                      بخشیدن به وضع موجرود و در نهایرت                 ، باعث اعتبار     جامعه

                                                     سور با فراهم آوردن زمینه تقویت و تأیید دوباره پرای     های       آئین  و    ها        ن جشن آ        عالوه بر   .   شود    می

         کم رنرگ            فراموش یا                  خاص که ممکن است    های             و باورداشت   ها                             بندی جامعه به یک رشته ارزش

           واقع شوند.           توانند موثر    می           شده باشند

است این ها  قومی و جشنمذهبی،  باورهای کهنها،  آئینشهر یزد زادگاه بسیاری از مناسک، 

پایگراه  کنند  می گوناگونی را برگزارهای  و جشنها  آئینشهر با حضور اقوام وپیروان مذاهب که 

     های     جشن و       مناسک      اکثر    در .شود می محسوبم شناسی گاری و مردمهمی برای تحقیقات مردم ن

    را         آئینری             رفتارهرای     از    ای        مجموعه        نمادین   و         رمزگونه    ای      گونه    به      مردم      گردد    می        برگزار     یزد    در    که

       زندگی        ِ فرهنگیِ        ساختار    در    ای      گونه    به    ها      آئین     این       دهندۀ     شکل       عناصر    از      هریکو           نمایانند.    می     باز

  .    دارد     نقش      آنان    به      بخشی      هویت   و      مردم

                                      به یک شیوه و روال بر جای نمانرده، در    "           درازای زمان"   ر              همان گونه که د    ها،              برگزاری جشن

  و      هرا                                  هر شهر، منطقه و آبرادی، جشرن    مردمان                               نیز به یک گونه برگزار نمی شود.  "          پهنای مکان"



                                    اعتقرادی ویرژه آن محرل برگرزار                                         ب با وضع اقلیمری، قرومی، تراریخی و                سنتی را متناس    های       آئین

         انرد و                     در حرال فراموشری       هرا         و جشن   ها                          زمان بسیاری از این آئین   ر                  گرچه امروزه به مرو       کنند.    می

      د شد. ن                                                      تنها در حافظۀ نسل کهنی است که به همراه آنان نابود خواه      آنها        برخی از 

هرای   بایرد گرام   ،بر جرای مانرده اسرت   ین میراث بزرگ نچه از اآبر این اساس برای شناخت 

ن آی که فردای این دیار از اقدام نمود و به نسل جوان و نسل وری اطالعاتآبرداشت و به جمع 

                  مرردم نگراران و         هرای           رسرالت                                           ثبت این میراث و نگهرداری از آن یکری از            بنابرایناوست سپرد. 

 .    باشد    می        شناسان                    ن نیز بر عهده مردم آ      تحلیل 

                                                     صرورت میردانی انجرام شرده در مجمروع بره قسرمت          ه      ن بر  آ                حاضرکه بخش عمده پژوهش 

  .یل شده استکبخش تش سه                   اختصاص یافته و ازشهر یزد فرهنگ عامه مردم    از   کوچکی

      روش و    ،       اهمیرت    ،   داف    اهر           مقدمره،     :       شرامل            این بخرش                                بخش نخست کلیات تحقیق نام دارد

                               جامعه مورد مطالعه است. بخش دوم     های                           چنین چارچوب نظری و ویژگی    هم             ضرورت تحقیق، 

         مرادی،     های                   از چهار منظر سنت              عامه شهر یزد       ادبیات   بر این اساس   ؛            نام گذاری شد           فرهنگ عامه 

مرردم  ایرن پرژوهش نیرز نگراهی     خررین بخرش   آو   .                      اعتقادات بررسی شده اند        رفتاری و        شفاهی،

  دارد.یزد سور های  آئینبه  شناختی

 

   :  قدردانی و سپاسگزاری 

درخصرروص شرهر یررزد بردون همکرراری مسرر ولین،   فرهنگرریاطالعرات  آوریجمررعازآنجاکره 

در  چنرین پژوهشرگرانی کره    شناسان، فرهیختگان فرهنگی و مردم سخت کروش یرزد و هرم   کار

تخصص دارند میسر نمی شد، لرذا شایسرته اسرت بره منظرور قردردانی و        حوزه علوم اجتماعی

 .تشکر از آنان نامی ذکر گردد

  ؛                                                              جناب اقای دکتر محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی استانداری یزد-

  ؛               وقت شهرستان یزد              شمسی فرماندار        شاکری   د    محمو   ی        جناب آقا  -

  ؛                                                              جناب آقای مجید جوادیان زاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری یزد-

  ؛عضو هیات علمی دانشگاهناب آقای دکتر حبیب اهلل کریمیان، جامعه شناس وج-

 ؛(توسعه اقتصادی دانشجوی دکتریسرکار خانم آذر درویش) -

  ؛                     شناس ارشد مردم شناسی(                           سرکار خانم ساناز نصیری )کار-



  ؛                    )پژوهشگر مردم شناسی(                       سرکارخانم نغمه بیدقی فر-

  ؛                                                     سرکار خانم افسانه انصاری پیرسرایی)کارشناس روان شناسی(-

  ؛              )طراح روی جلد(                        سرکار خانم یاسمن شربتیان-

 سرکار خانم مریم مظاهری )کارشناس فرهنگی(؛ -
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