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 چکیده 

گردانی، آیین های انسانی برجامانده و جاری در جوامع هستند. نخلها و ارجمندترین میراثترین کنشها از مهمآیین

که با ورود اسالم به ایران در ادامة حیات خویش، رنگ و بوی شیعی به خود گرفته، آیینی همچنان زنده و کهن ایرانی 

ای غنی برای شناخت بخشی از فرهنگ ایرانیان است. اشیاء از ملزومات و اجزاء اساسی برگزاری بعضی از پویا و گنجینه

گردانی، به عنوان آثار فرهنگی و تاریخی و بخشی از نخل ها، اشیاء محوری در برگزاری آیینها هستند. نخلاین آیین

ها، درآمد این حفاظت، شناخت ویژگیمیراث ملموس و منقول، اشیائی ارجمند و شایستة حفاظت و احترامند. پیش

ها و کارکردهای این آثار است. هدف از این پژوهش شناخت کارکردهای نخل به عنوان یک شیء آیینی در آیین ارزش

های گردانی است. مواد پژوهش با استناد به منابع مکتوب، مشاهدات میدانی و مصاحبه فراهم شده است و یافتهنخل

دهد که نخل در جایگاه یک شیء آیینی و به عنوان یک اثر فرهنگی، دارای کارکردهای اعتقادی، پژوهش نشان می

 ها و آداب سنتی است. دهندة دانش بومی و حامل سنتنمادین و یادمانی بوده و انتقال
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 مقدمه 

های فرهنگی و بخشی از میراث ناملموس یک ی بسیاری از مؤلفهدهنده و دربردارندهها بازتابآیین

شونده، در زندگی انسان امروز، که کنشی انسانی، نمادین، جمعی و تکرار جامعه هستند. آیین در جایگاه 

کند، نقش به سوی دور شدن از معنای امور و درآمدن بیش از پیش به جسم و کمیت امور سیر می

ها پیرامون محور یک شیء ها امری نهاده بوده و گاه برخی آیینکاربرد اشیاء در بیشتر آیینروشنی دارد. 

-سترة جغرافیایی و فرهنگی کویر مرکزی ایران، آیین قالیگردانی در گگردند: مانند آیین نخلبرگزار می

گردانی در جایگاه آیینی زنده و شویان در مشهد اردهال کاشان و آیین اسب چوبی در سبزوار. آیین نخل

های بزرگ نزد شیعیان ایران است. این آیین، که در آن نخل در جایگاه شیء همچنان پویا، یکی از آیین

ای چوبی ای برای امام حسین است. اما نخل که در آغاز تنها سازهیینی کهن و یادوارهآیینی حضور دارد، آ

است که  ها و مفاهیمیرسد، در جایگاه یک شیء آیینی، حامل ارزشبرای برگزاری آیین به نظر می

این پژوهش از منظر سازند. ای  میبخشند و آن را تبدیل به گنجینهکارکردهای گوناگون به آن می

های فرهنگی و مذهبی به مطالعه و شناخت کارکردهای نخل در جایگاه یک شیء پاسداشت گنجینه

ها بوده و به تبع آن اشیاء آیینی پرداخته است. از آنجا که جامعة امروز کمتر پذیرای حضور و تداوم آیین

ارکردهای اشیاء ها و کهای مادی و معنوی هستند، مطالعه در معانی، ارزشآیینی نیز در معرض آسیب

یابد. شناخت کارکردهای نخل، افزون بر اینکه راهی به سوی های گوناگون ضرورت میآیینی در آیین

گشاید و به شناخت بیش از پیش و حفظ بخشی از آداب و های شیعی میشناخت و حفظ اندیشه

نخل، به عنوان یک گردد، اولین قدم برای شناخت و حفاظت از کالبد ورز منتج میرسوم جامعة آیین

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است: نخل به عنوان شیء فرهنگی با هویتی تاریخی، نیز هست. 

 ست. گردانی حامل چه کارکردهایی ایک شیء آیینی در آیین نخل

گردانی و کمابیش تمامی اطالعات مربوط به نخل، دانش بخش بزرگی از اطالعات دربارة آیین نخل     

اطالعات پیرامون  ساز و دیگرورزان و استادکاران نخلهای سنتی آیینمی ساخت آن، آداب و کنشبو

و کمتر به صورت مکتوب در دست است. این ورز بوده بخشی از سنت شفاهی جامعة آیینکالبد آن 

ه اند. آنچه به صورت مکتوب در دست است، بیشتر باطالعات از استاد به شاگرد منتقل و حفظ شده

هایی توان نکتهگردانی است که میهای جنبی در کنار مطالعات وابسته به آیین نخلشکل برداشت

های حفظ و انتقال ترین راهها درک و دریافت نمود. سنت شفاهی یکی از مهندها از آنی نخلدرباره

با آگاهان بایسته بود. . به همین سبب مطالعات میدانی و گفتگو (13:  1363)مزروعی، های سنتی است آموزه

اکبر ابویی ، استاد علی (1)برای گفتگو، نگارندگان از محضر پنج تن از سازندگان نخل، استاد عباس مجاور

اند. مطالعات بهره برده (5)مهدی طهرانی، و محمد  (4)، مسعود شاهدی (3)، حسن خیراندیش  (2)مهریزی
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آباد، شاه ابوالقاسم، چهار منار، کوچه بیوک، ، فهادان، مریمویژه در محالت لب خندقمیدانی نیز در یزد، به

گردانی آیینی است که پژوهشگران الزم به بیان است که نخلوقت و ساعت، و بازار نو، انجام گرفته است. 

دانند و بر این باورند که در هیچ شهری مانند آن را از آنِ گسترة جغرافیایی و  فرهنگی کویر ایران می

. از (248-244: 1317؛ آیتی، 1380)بلوکباشی،گردد این آیین با  جدیت و اشتیاق پیگیری و برگزار نمی شهر یزد

 های موجود در شهر یزد متمرکز شده است. این روی این پژوهش بر روی نمونه

های آن امری کمابیش تازه است. ها و گونهماهیت آیینی های علمی دربارهمطالعات و پژوهش     

گردانی نیز چنین است. پیتر چلکوفسکی، که چندین سال در ایران به مطالعه در باب ی آیین نخلرهدربا

ویژه تعزیه پرداخته، از نخستین کسانی است که افزون بر پژوهش در های سوگواری در محرم و بهآیین

ینه در سال های وی در این زمآیینی نخل داشته و نخستین نوشته گردانی نگاهی به شیءآیین نخل

  (Chelkowski, 2010) های شیعیتعزیه و دیگر آیینم به چاپ رسیده است. او همچنین در کتاب  1979

هایی نیز به ساختار نخل گردانی مطرح کرده و اشارهگفتارهایی را پیرامون چرایی و چگونگی آیین نخل

-هایی چون تابوتوجه به رواج آیینای دربارة این آیین با تداشته است. علی بلوکباشی مطالعات ارزنده

های گردانی را در گسترههای تاریخی، نخلگردانی در ایران باستان انجام داده، و افزون بر بررسی

؛ 1389)بلوکباشی، هایی به ساختار نخل داشته است جغرافیایی و فرهنگی گوناگون، مطالعه نموده و اشاره

های گردانی در ایران هستند. در سالعلمی دربارة آیین نخل های. این مطالعات از نخستین پژوهش(1380

نامه و کتاب به چرایی و چگونگی این آیین، بیشتر از های دیگری در قالب مقاله، پایاناخیر پژوهش

ها پیرامون ماهیت آیین . تمامی این پژوهش)رک. منابع(اند شناسانه و نمادشناسانه، پرداختهانداز انسانچشم

اند. پژوهشی که به شکل ویژه به نخل در جایگاه شیء آیینی، مطالعه در ساختار انی شکل گرفتهگردنخل

ها یا کارکردشناسی آن پرداخته باشد به نظر نویسندگان های ساخت، شناخت ارزشو کالبد آن، روش

 نرسیده است. 

 گردانی. نخل و نخل1

هایش را در ایران ی امام حسین است که ریشههای مهم شیعیان ایران در سوگوارگردانی از آییننخل

. حصوری (106: 1378؛ حصوری، 124-122: 1372)فرامکین، اند پیش از اسالم و در سوگ سیاوش جستجو نموده

دهد که این  مرگش نشان میگوید که حمل تابوت تمثیلی در آیین سوگ سیاوش در مراسم سالمی

-است. با درآمدن اسالم به ایران، برخی رفتارها، رسوم و آیینآیین در سراسر آسیای میانه اهمیت داشته 

هایی در صورت و معنا و های اجتماعی و فرهنگی تازه معارض نبودند، با دگرگونیهای ایرانی که با انگاره

. با شهادت امام (442-432: 1389)بلوکباشی، های اسالمی به حیات اجتماعی خود ادامه دادند درآمیختن با مایه
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گردانی رنگ و بوی شیعی به خود آور رستگاری و آزادگی برای شیعیان شد و نخلسین )ع(، او پیامح

 گرفت و در درازنای تاریخ تا امروز تداوم یافت. 

توان به دیدگاه دانند. از آن میان میهای این آیین را مربوط به دورة صفوی میبرخی ریشه     

اشاره نمود. با این همه، برخی ( 323 )شریعتی،و دیدگاه شریعتی  ( 244: 1317)آیتی، عبدالحسین آیتی 

های تخصصی خود در این زمینه، افزون بر اشاره به کهن بودن این آیین، صفوی پژوهشگران در پژوهش

: 1388)بلوکباشی، دانند بودن آغاز این آیین را درست ندانسته، شکل امروزین این آیین را از دورة صفوی می

هایی از برگزاری های نخستین این آیین در ایران پیش از اسالم بوده و نشانهعتقدند ریشة صورتو م (433

 .(106:  1380)همو،بویه نیز در دست است این آیین از دورة آل

گردانی باید گفت این آیین در ایران متعلق به مناطق دربارة گسترة جغرافیایی و فرهنگی نخل      

های کویرنشین و این آیین را از آنِ گسترة فرهنگ کویری و شهرها و آبادی مشخصی است. بلوکباشی

گردانی بیشتر در یزد، تفت، داند و بر این باور است که در این گستره نیز نخلی کویر ایران میحاشیه

وکباشی، )بلها اهمیت بسیار یافته است های پیرامون آننائین، ابیانه، کاشان، میبد، سمنان، زواره و آبادی

. چلکوفسکی نیز این آیین را (83)همو، کند . وی به تهران نیز در جایگاه دوم اهمیت اشاره می(57: 1380

ی کویر مرکزی بزرگ ایران از سمنان و دامغان به سمت قم، مربوط به شهرها و روستاهای حاشیه

 . (08Chelkowski, 20)داند کاشان، خور، بیابانک، زواره، اردستان و نائین می

یابند. آنچه در کنوانسیون صیانت از میراث ای میها، اشیاء جایگاه و نقش ویژهدر بسیاری از آیین     

نگر از شیء آیینی باشد. از ای و کلیتواند تعریفی پایهم( آمده است می 2003فرهنگی ناملموس )پاریس، 

ها که در تی هستند مرتبط یا وابسته به آییندیدگاه این کنوانسیون، اشیاء آیینی ابزارها، اشیاء و مصنوعا

عنوان میراث فرهنگی به رسمیت روند و به دست یک جامعة انسانی مشخص بهها به کار میآیین

 گردانی، شیء آیینی همان نخل است.شوند. در آیین نخلشناخته می

دهد که اشیاء گیرند نشان میمیها مورد استفاده قرار هایی که اشیاء در آنای گزیده در آیینمطالعه     

انداز جایگاه، یا )الف( نقش محوری در برگزاری آیین دارند، بدین معنا که در روند آیین ها از چشمدر آیین

ها آیین ورزان هستند؛ )ب( در برگزاری آیینورزیای برای گرد آمدن و آیینیابند و نقطهمرکزیت می

ها همواره کارکرد نمادین داشته و گاه شیاء محوری در آیینیابند. ابدون نقش محوری کاربرد می

ها ندارند، الزاماً نمادین کاربردی جز نمادین بودن نیز دارند. در مقابل، اشیائی که نقش محوری در آیین

توان به قالی در آیین نیستند و ممکن است کارکرد نمادین یا کاربردی جز آن داشته باشند. مثالً می

چاقه زنی، زنی یا چاقهای چوبی در آیین سنگچقهکه شیئی محوری و نمادین است، و چقشویان قالی

گیرد، انداز، نخل در گروه اول قرار میکه اشیائی غیر محوری و کاربردی هستند، اشاره نمود. از این چشم
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ول محور گردانی است، و  برگزاری این آیین حچرا که شیئی محوری و نمادین در برگزاری آیین نخل

 این شیء پا گرفته است. 

 (244:  1317)آیتی، یا هیکلی چوبی  (351: 1396خانی، رمضان ؛Richards,1931: 164)نخل شیء یا دستگاهی      

ای آن قالبی مکعب مربع و گاه است که حجم اصلی و سازه  (41: 1380)بلوکباشی،ای حجیم وارهیا تابوت

ن و پیشین آن با دو صفحة سَرونما و مشبک پوشانده شده است. مکعب مستطیل دارد و دو جبهة پسی

ای است که فراخور کوچک یا بزرگ بودنش ساخته شده است از چوب بندی ویژهنخل دارای استخوان

بندی از چهار تا گاه بیش از بیست تیر چوبی، و چهار تا بیش از ده ستون چوبی، که این بستی با یک کف

اند. بلوکباشی در وصف دو جبهة پسین و زا و پهنا با الوارهای چوبی مهار شدهها در دو سوی دراستون

 برد.ای را به کار میکنگرهشکلِ سَرونما و لبها به درستی تعبیر جناغیپیشین نخل

هایی که روش کام و شوند و برای ساخت پیوندهای آن )جز بخشها سراسر از چوب ساخته مینخل     

شود. در روش اصیل ساخت نخل، های آهنی استفاده میها و بستمیخها، گل( از میخزبانه کارساز است

کاررفته در ساخت نخل چوب چنار و . چوب به(1396)مجاور، مصاحبه، شود گونه چسبی استفاده نمیاز هیچ

-لیل انعطافی سَرونَما، و چوب سپیدار )به دها و دو صفحهگاه توت و گردو )به دلیل استحکام( برای پایه

-بندی است که همچون حامل در دستان برندگان نخل قرار میپذیری و بلندی الیاف چوب( برای کف

شده است. ها از نواحی پیرامون یزد فراهم می. این چوب(1396؛ شاهدی، مصاحبه، 1396)مجاور، مصاحبه، گیرند 

-ها به میزان پشتوانة مالی تعییننشوند و بزرگی و کوچکی آهای گوناگون ساخته میها در اندازهنخل

های کوچک، نخل خانة امام شده )بیشتر وقف یا نذرشده( برای ساخت بستگی بسیار دارد. از میان نخل

ی شاه ابوالقاسم، با بلندای نزدیک متر، و نخل تکیهها، با بلندای نزدیک به دو متر و هفتاد سانتیحسینی

های بزرگ، نخل میدان امیر چخماق، با بلندای نزدیک به ز میان نخلمتر، و ابه چهار متر و هفتاد سانتی

)پروندهة به بلندای نزدیک به یازده متر شاه )بعثت امروزی(، و نخل میدان ( 709: 1374)افشار، هشت و نیم متر 

 (. 4تا  1های توان نام برد، همگی در یزد )نگارهرا می گردانی(،ثبت ملی آیین نخل

    

    
ها : نخل خانة امام حسینی1گارةن

)منبع:  ، یزدی بازار نودر محله

 نگارندگان(.

: نخل تکیة شاه 2نگارة 

)منبع:  ، یزدابوالقاسم

 نگارندگان(.

: نخل میدان 3نگارة 

یزد )منبع: امیرچخماق، 

 نگارندگان(.

: نخل میدان شاه 4نگارة 

یزد ، (امروزی )بعثت

 )منبع: نگارندگان(.
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 شناسی نخل در جایگاه شیء آیینی . کارکرد2

فلسفة در آغاز گردانی است. برای شناخت کارکرد یک شیء، نخل شیءِ مورد استفاده در آیین نخل

دیگر آن، کارکردهای پیرو کارکرد یک شیء است، هرچند نخستین یابد. این گیری آن اهمیت میشکل

. حضور نخل در یک آیین، که قصد از گیرند. برهان وجود شیء آیینی حضورش در آیین استشکل می

، نخل یک شیء آغازین کارکرد نخل است. در نگاهنخستین  آن سوگواری برای یک انسان آزاده است،

گردانی است. این شیء به واسطة آن چوبی بازنمایانندة تابوت یا حامل پیکر امام حسین )ع( در آیین نخل

شود و در گذر زمان و در تعامل بیشتر و روح میذی،  تآن اسبازتاب دهندة که آیین ، آزادگی و حقیقت

از معانی و ای گردآمدهیابد. این روح مکان پیرامونی خود، این روح پرورش می-ورز و فضابا آیینپیاپی 

گردانی به کنه وجودی آیین نخلهنگامی که گیرند. گونه کارکردهای دیگر شکل میهاست. بدینارزش

ودی آن سوگواری برای شهادت یک انسان آزاده است، هرچند نباید از نظر دور اندیشیم، فلسفة وجمی

رسیدن به آرامش است. این دستیابی به آرامش روحی و ها آیینداشت که فراتر از هر چیز، هدف غایی 

. این دستیابی به آرامش، ضمن (68:  1384)حصوری، هاست ترین کارکردهای تمام آیینمعنوی از جملة مهم

زمان جایگاهی ویژه به با گذر حیات شیء انجامیده و به پایایی زاری آیین و تعامل با شیء آیینی، برگ

ورز و در ی آیینشیء دارای کارکردهای دیگری در بستر جامعهآن، بخشد که در سایة شیء آیینی می

 گردد.ورزان میتعامل با آیین

 . کارکرد اعتقادی 1 -2

ی ارزش اعتقادی آن است. شیء آیینی کالبدی است که اعتقاد و باور واالترین ارزش یک شیِء آیین

دینی های اندیشهبا پیوندی ژرف سازنده روح آن کالبد است. اشیای نمادین در مناسک و مراسم مذهبی 

گیری این اشیاء، هویت شیء را نادیده گرفته و دارند. با کنار گذاشتن اندیشة اعتقادی نهفته در پس شکل

اند. پیش ها از اساس نمادی از حامل پیکر یا تابوت یک انسان آزاده بودهایم. نخلزدایی کردهیتآن را هو

اسالم به ایران و پس از آن با درآمدن از اسالم این انسان آزاده،  بنا بر یک تفسیر سیاوش بوده و پس از 

پیکر امام سوم شیعیان  تشیع، این آیین رنگ شیعی به خود گرفته و تبدیل به نمادی از حاملگسترش 

گردانی را کنار گیری نخل و برگزاری آیین نخلدر شکل امام حسین )ع( شده است. اگر این اندیشه

ها را ای مسخ شده این دیگر ارزشهایی باشد، به گونهبگذاریم، حتی اگر این شیء همچنان حامل ارزش

ورزان به در زنده نگاه داشتن اعتقاد آیین هاها، نقش آنگونه نخستین کارکرد نخلکند. بدینحمل می

ی ها حامالن باور و اعتقاد گروهی از مسلمانان شیعه دربارهناپذیری است. نخلحقانیت آزادگی و ظلم

-می واسطة این اعتقاد است که شیعیان این شیء را مقدس و محترمآزادگی امام حسین )ع( هستند. به

آورند و کودکانی را که برای بازیگوشی ها را از پا درمیآرایی کفشان نخلدانند، برای باال رفتن از آن در زم
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کنند. در یزد تقدس نخل تا آنجاست که اگر نخلی کهنه شود، آن را از بین روند مؤاخذه میاز آن باال می

برخی  (6)برند، بلکه نخل کهنه را روی تپه و یا جایی دوردست می گذارند تا خود به خود از بین برود.نمی

. به دلیل (355: 1396خانی، )رمضانسایند دهند و دست بر آن می باورمندان هرگاه به نخل برسند، سالم می

های شهادت امام حسین و حضور نخل در برگزاری آن، این شیء ماهیتی یافته که استمرار و تداوم آیین

نیروی محرکی در زنده نگاه داشتن گردانی، به یاد آورنده و وجودش، حتی بیرون از سازگان آیینی نخل

 اعتقاد به حقانیت امام است. 

 . کارکرد نمادین 2-2

شناسی، هنر و زیباشناسی همداستانی فراگیری وجود ندارد. ترنر دربارة معنای نماد در دین، فلسفه، زبان

یا نمایانگر  آوایی و توافق عام در جایگاه یک معرف طبیعیای است که بر پایة همگوید نماد پدیدهمی

ها اشتراک دارد های مشابه داشته و یا در تصور و واقعیت با آنای خاص، با آن پدیده ویژگیپدیده

(Turner, 1973: 1101.)  از آن رو که نماد جایگزین چیز دیگری است، حامل و ناقل معناست. از دیدگاه

 ,Ducrot and Schaeffer)تداعی کند ای که بر چیزی دیگر رهنمون شده و آن را پیرس  نماد یعنی پدیده

گوید نماد یک واحد اندوخته یا واحد بنیادین یا یک مولکول . دربارة همبستگی نماد و آیین ترنر می(1995

. (322: 1383)موریس، ترین واحد ساخت ویژه در مجموعه یا ساختار آیین است در رفتار آیینی، و کوچک

ها و رفتارها و ابزار معنوی آیین یاء و ابزار مادی آیین و هم در کنشها را هم در اشپیوستگی نماد و آیین

کند، شکل و مفهوم در اشاره می (Rappaport, 1999:  30)توان دید. به عبارت دیگر، چنان که راپاپورت می

اد ناپذیرند. با این رویکرد، نخل در جایگاه یک شیء آیینی یک نماجرای هر آیینی به هم پیوسته و جدایی

گونه که ی نخست، نخل نمادی از تابوت امام حسین )ع( است. فراتر از این، هماننیرومند است. در مرتبه

بیان شد، ریشة این آیین را شاید بتوان در سوگواری سیاوش در ایرانِ پیش از اسالم جستجو نمود. پس 

)شهید( دانست. در کنار این شده برای حقیقت نخل را باید نمادی از حامل پیکر یک انسان آزاده کشته

ی نمادین نخل، نگاه به شکل نخل خود راهنمایی گویاست. دو جبهه یا دو نمای اصلی ترین جنبهاصلی

ی درخت سرو است و سرو در ایران نماد آزادگی بوده است. اسالمی ندوشن، به هنگام نخل یادآورنده

ار به درخت سرو مانند است و سرو در گوید که نخل بسیگردانی، بهروشنی میبحث از نخل و نخل

گردانی و نهاده فرهنگ عامه یعنی جاودانگی و رشادت و آزادگی. اما با گذر سالیان و برگزاری آیین نخل

ویژه شهر یزد، این شیء کارکرد نمادین دیگری یافته های گوناگون شهرها، بهشدن این شیء در بخش

های پراکنده در دربارة سفرش به یزد نگاشته، به نخل است. جالل آل احمد در سفرنامة کوتاهی که

کند ها تشبیه میبازی غول بچهها را از دید بزرگ بودن به اسبابکند و آنگوشه و کنار شهر اشاره می

ای کارکرد نمادین شهری در پیوند با شهر یزد یافته و به یکی از . بدین گونه نخل گونه(159: 1343)آل احمد، 

ها، در ها را در فضاهای همگانی و مرکزی یعنی میدانن شهر تبدیل شده است. در یزد نخلنمادهای ای
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ها را در گوید: هرچند نخلتوان یافت. چلکوفسکی میها میزادهها، یا در میدانگاه امامنزدیکی تکیه

این منطقه حتی  ها از آن منطقة یزد هستند. درترین نخلتوان دید، اما بزرگشهرهای گوناگون ایران می

. شهر یزد تنها دارندة (Chelkowski, 2008)توان یافت که نخل خود را نداشته باشد یک روستا هم نمی

ورزان بیش از گردانی نیز آیینها نیست، بلکه در برگزاری آیین نخلترین نخلشدهترین و شناختهبزرگ

زاده به ن و داشتن یک نخل در تکیه یا امامدیگر شهرها پایبندی و حمیت دارند. برای مردمان یزد، ساخت

ای، خواه روستاها و خواه محالت ای ابراز وجود اجتماعی نیز هست، بدین معنا که هر جامعهمنزلة گونه

دانند. این بیان حضور جمعی، گوناگون شهر، داشتن نخل را نشان وجود و حضور اجتماعی خود می

ویژه کند که نخل، بهروشنی بیان میلب دارد. چلکوفسکی بهوحدت و همبستگی مردم آن جامعه را در ق

 . (Chelkowski, 2006: 410)در یزد، نماد وحدت اجتماعی برای شهر، روستا یا منطقه است 

 ها، حامالن دانش بومی .  نخل2-3

گوید: دانش بومی دانش بومی مفهومی گسترده است و از آن به چند گونه تعبیر شده است. چمبرز می

ای طبیعی فرآورده شده است دانشی است که از گسترة جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به گونه

. وارِن و کَشمن بر این باورند که دانش بومی دانشی محلی و از آن یک فرهنگ یا جامعه (108: 1376)چمبرز، 

با سازگان بیرونی، از های درونی اجتماع و همچنین در پی ارتباط است که پیوسته زیر پرتو کارآزمودگی

های کاربردی بودن، . گیرتز ویژگی(Warren and Cashman,1988)خالقیت و نوآوری برخوردار است 

و کلکر  (Geertz,1983)شمرد جمعی بودن و ریشه گرفتن از یک مکان خاص را برای دانش بومی برمی

ی غیر رسمی گسترش یافته است نهداند که به گونگر و سازگار با محیط میای کلدانش بومی را زمینه

(298:  Kelkar, 2007)شمرد: های دانش بومی برمیترین ویژگیتوان مهمها را می. به طور کلی این ویژگی

. سازگاری با محیط و 4. کاربردی بودن، 3. پشت سر گزاردن آزمون زمان، 2. استوار بودن بر تجربه، 1

ای ویژه . به گونه(Brabyan,1998: 1)ه بودن در درازای زمان شوندپویا بودن و دگرگون-5فرهنگ بومی، 

های یک قوم دربارة ساخت و ی ساختن اشیاء، اولیور دانش بومی ساخت را اندوختة کارآزمودگیدرباره

ای از قواعد عمومی است که در داند و بر این باور است که چنین دانشی گردآمدهساز اشیاء گوناگون می

از ارتباط یک قوم با محیط طبیعی و زیست خود و باورها و اعتقاداتشان نهفته است  هاییآن، نشانه

(Oliver, 1986: 113-126)ها، های سنتی مضامین بسیاری را دربارة آداب، روششده به روش. اشیاء ساخته

بومی ها حامل بخشی از دانش اند و در این میان نخلکاررفته در ساخت در خود جای دادهو مواد به

یابیم های نخل درمیآورز خود هستند. با مطالعه در ساختار و ویژگیساخت اشیاء چوبی در جامعة آیین

ای است از که این شیءِ آیینی حامل بخشی از دانش بومی مردمان سازندة خود است. نخل گردآمده

با فن ساخت آن، های پیوسته های هنری در شکل، و هر یک از ویژگیتمهیدات فنی در ساخت و پسند
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های سنتی ساخت نخل )برآمده از دانش بومی مردم منطقه( همچون یک راوی، بازگوکنندة روش

اند. این های گذشته به امروز رسیدههستند. این فنون بومی و دانش ساخت به شکل شفاهی از نسل

های مورد یا چوب . گزینش چوب1توان با مطالعه در چرایی و چگونگی آنها دریافت: ها را میویژگی

. طراحی، محاسبات و 3ها، سازی چوبهای فراهم آوردن و آماده. روش2استفاده در ساخت نخل، 

ها به جهت ها و آداب تعمیر و نگهداری از نخل. روش5ها و فنون ساخت و اتصال، . روش4تناسبات، 

 کند.فراهم میتدوام بقای آن. بررسی هر یک از این موارد اطالعات خوبی را برای ما 

گونه که پیرنیا و آوردی، آنآوردی در ساخت نخل است. بومنکتة درخور نگرش در اینجا پروای بوم     

-ای مشخص و بیگویند، وابستگی تولید یک ساختمان یا شیء به مصالح موجود در منطقهمعماریان می

آوردی تنها . بوم(351: 1380و معماریان،  )پیرنیاشود نیازی از دیگر مناطق بوده و یک ارزش بومی شمرده می

گیرد که کوششی است برای تکیه با مواد و مصالح پیوسته نیست، بلکه فنون بومی ساخت را نیز در بر می

ای از نوآوری در عین حفظ خودایستایی معنوی و روحی های موجود، که گونهبر گنجینة کارآزمودگی

ها و دو رویة سَرونما و از ها و پایهل از چوب چنار و توت برای ستون. در ساخت نخ(288: 1376)اولیاء، است 

های روییده در یزد و ها از درختشود. این چوبها استفاده میبندیچوب سپیدار برای ساخت کف

. (1396)مجاور و شاهدی و ابویی، مصاحبه، شود ویژه مهریز، تفت، و اشکذر فراهم میشهرهای پیرامون آن، به

رویند. چنارهای کهنسال نصرآباد، ، گردو و سپیدار هر سه از درختانی هستند که در استان یزد میچنار

چک، گواه این مدعا هستند. همچنین است چنارها و آباد، تنگ چنار، و چکطزرجان، باجگان، تلکین

کهنسال نیر، که پور در مهریز، گردوهای کهنسال نیر و کرخنگان، و توت سپیدارهای ارزشمند باغ پهلوان

 های پیرامون آن هستند. هایی از درختان کهنسال یزد و شهرها و شهرستانتنها نمونه

 ها، حامالن سنت .  نخل2-4

 ,Habermas)دهند ها را انتقال میکنند و آنها خدمت میهابرماس بر این باور است که اشیاء به سنت

ها یگانه ست و تعریف روشن آن کدام است، دیدگاه. اما دربارة این که سنت چی(10797-10801 :2001

در زبان پارسی، راه و روش، طریقه، رسم، قانون، احکام دین، و احکام خداوندی  سنتنیست. معنای واژة 

به معنای واگذاری،  traditoاز واژة التین ،  tradition. اما ریشة معادل آن، یعنی )دهخدا ، ذیل لغت(است 

یابد انتقال . آنچه در معنای سنت اهمیت بیشتری می(Fichtner, 2003: 131)است  تحویل دادن و انتقال

تواند از یک پیامبر، مصلح اجتماعی، عارف، حکیم، دانشمند، پادشاه یا هر فردی که است. این انتقال می

نای انتقال، . مع(Shils,1971: 128-129)ای از مرجعیت را داراست، به یک فرد، یا جامعه، اتفاق بیفتد گونه

ها، بیشتر به روش شفاهی و گاه مکتوب، پشت به ها، فنون و قانونانتقال بینش، کنش، دانش، اندیشه

. بعضی (57: 1380)نصر،گذارد ای است که ردپایش را به جای میپشت است. سنت مانند حضور زنده

ی بوده، بیشتر معنای نمادین دانند که در میان گروه یا جامعه جارمتخصصان سنت را باور یا رفتاری می
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اشیائی که از مواد ماندگار و . (Green, 1997 ; Shils,  2006)ای داشته، و ریشه در گذشته دارد یا مفهوم ویژه

نامد مانند. واکر این اشیاء را اشیاء ماندگار میشوند، برای چندین نسل باقی میآور ساخته میتاب

(Walker, 2005:  20-31)  و هابرماس بر این باور است که اطالعاتی را با خود به آینده گذر داده و خود را

ها، ها توسط اشیائی مانند یادمانگوید سنتکنند. او میهای بعد میها به نسلوقف انتقال سنت

 :Habermas,  2001)شوند های کهن، و اشیاء مقدس نیز حفظ میای، ساختمانهای موزهمجموعه

10797-10801). 

های ها و آداب و کنشنخل در جایگاه یک شیء آیینی حامل و برانگیزاننده برای پایایی بعضی سنت     

. با مطالعه در 1توان دریافت کرد:ورز است. این بخش از سنت را به دو روش میسنتی در جامعة آیین

ها که مؤمنان با آن. نمود این سنت ورزان و. با مطالعه در شیوة تعامل آیین2کالبد و فرآیند ساخت نخل،  

شود. نخستین گام فراهم آوردن مواد اولیة ها آغاز میها هستند از پیش از ساخت نخلها حامالن آننخل

گونه که یکی از مؤمنان درختی را است، به این هاست. دو سنت ارزنده در این گام وقف و نذرساخت نخل

تر کاشته  یا قصد کاشتن آن را دارد وقف و درختی را که پیشکند. ابرای ساخت نخل وقف یا نذر می

کند که اگر به نیت قلبیش دست یافت، آن را صرف ساخت و کند  یا نذر میساخت  یا تعمیر نخل می

. همانند آن وقف و نذر دارایی و گاه زمین برای ساخت، (1396)کدخدازاده و مجاور ،مصاحبه، تعمیر نخل کند 

ردی فراهم آوردن فضایی برای نگهداری از نخل است. همچنین است وقف و نذر یک تعمیر و در موا

کند که بدون دستمزد، نخل یک محله گونه که یک استادکار سازندة نخل نذر میمهارت و توانایی، بدین

توان بسیار، می ای ازعنوان نمونه. این امر در میان استادکاران شهر یزد رواج دارد و به)مجاور، مصاحبه(را بسازد 

ی بازار نو، که به دست استاد عباس مجاور ساخته و نذر تکیة این ها در محلهبه نخل خانة امام حسینی

 اشاره نمود.  (7)مکان شده است،

ها و آداب سنتی نیز هستند. این اعمال، که در تعامل دهندة برخی اعمال یا کنشها انتقالنخل

گیر نیستند. در مرحلة آغاز ساخت، یکی از رفتارهای سنتی، ثابت و همهاند، مؤمنان با نخل شکل گرفته

سازان اعتقاد به پاکی و وضو داشتن برای ساخت نخل است. این امر که در میان استادکاران بیش از نخل

داند که قبل از آغاز کار و دست بردن به چوب جوان رایج است. هنرمند سازندة نخل خود را موظف می

. همچنین در میان (1396)مجاور و شاهدی، مصاحبه، بگیرد و با بدن و لباس پاک به کار بپردازد  نخل، وضو

مردمان یزد باور بر این است که یکی از صفحات سَرونمای نخل به نام امام حسین )ع( و یکی به نام 

ارچوب نخل )ع( است. نظر به مرتبه، اول صفحة امام حسین )ع( باید ساخته شود و بر چ حضرت عباس

)ع(. همچنین سالم دادن از جمله آداب سنتی است که  سوار گردد و پس از آن صفحة حضرت عباس

گونه که هرگاه به نخل برسند، دست راست را ورزان و مؤمنان به آن پایبند هستند، بدینبسیاری از آیین
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)مشاهدات میدانی نگارنده؛ و ایند سدهند و دست بر آن می کنند، سالم میبر سینه گذاشته و ادای احترام می

 . (355: 1396خانی، رمضان

 . کارکرد یادمانی 2-5

گوید: یادمان آن چیزی است که تاریخ برای ستایش برگزیده و اعالم کرده که یک آلویس ریگل می

ا را اندیشیم و خاطرات مداند که به آن می. نلسون یادمان را آن چیزی می(Nelson, 2003: 2)یادمان است 

ها و اشتیاق عمومی یکی های حیاتی یک جامعه با خاطرهانگیزد، مانند شیئی که روح دارد. یادمانبرمی

تواند . یادمان می(Ibid: 7)شوند ها و آرزوها میریزی ارزششوند و تبدیل به ساز و کاری برای شالودهمی

نوشته، یک مکان یا یبه و سنگیک بنای یگانه یا پیوسته، بخشی از یک بنا، تندیس، یک شیء، کت

هایی را با خود دارند که تاریخ آنان را ها یاد انسان. نخل(Petzet, 2006: 64)انداز، و جز آن باشد چشم

ستایش و تحسین کرده است. دیدن نخل و اندیشیدن به آن یاد آنان و آنچه را بر ایشان گذشته است 

ایگاه یک یادمان، چنانکه چندین بار گفتیم، یادآور واقعة کند. برای مسلمانان شیعه، نخل در جزنده می

 عاشوراست.

 . کارکرد منظری2-6

گیرد ترین شکل با تصویری از طبیعت که از دوردست در برابر چشم قرار میانداز  یا منظر در سادهچشم

پیچیده و فرآوردة دانش،  ایفراگیرتر، این مفهوم شبکه بیانی. اما در (12، 1389)بمانیان و احمدی، پیوسته است 

. (69: 1379)منصوری، های فنی و مهندسی است های محیطی، اجتماعی، انسانی و گسترههنر، تجربه، دانش

-های انسانی، زیر نام منظر طبیعی یاد کرده، و منظر فرهنگى را دگرگونفردیناندز از مناظر پاک از کنش

-. دخالت انسان در یک چشم(Sauer, 1925)اند دشدة یک منظر طبیعى به دست یک گروه فرهنگى می

گیرد. با این نگاه و با نگرشی به  های ذهنى را نیز در بر مىانداز طبیعى تنها مادی و دیدنی نیست و سویه

اندازها  یا در آمیختن با زندگی انسان در درازنای هزاران سال بر روى زمین و دگرگونی بسیارى از چشم

انداز فرهنگی آسانی شدنی نیست. چشمانداز فرهنگى بهانداز طبیعى از چشمچشممعانى ویژه، بازشناخت 

های فرهنگی و طبیعی که نشانگر تعامل میان انسان و طبیعت در تاریخ ای است دربردارندة ارزشپنداره

 دهندة هویت و تاریخ یک منطقه و مردماناندازهای فرهنگی دربرگیرنده، نگهدارنده و نشاناست. چشم

انداز فرهنگی در گذار حضور مردم و کنش شخص یا گروه، یا یک رویداد تاریخی مهم شکل آنند. چشم

انداز های فرهنگی و رویدادهای تاریخی یک جامعه، چشم. بر پایة گرایش(1392)مخلص و همکاران، گیرد می

انداز فرهنگی در چشمدهد. های مادی، زیستی و فرهنگی زندگی روزمرة آن جامعه را بازتاب میویژگی

های جنگ، تواند دربرگیرندة میدانیابد و میگیرد و حیات میپیوند با طبیعت و گذر تاریخ شکل می

 ای پهلوانی باشد. ای زیستی بر پایة اسطوره یا افسانهها، دژها و پدید آمدن منطقهکاخ
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ها  یا تکیهها، اء مقدس در حسینیهها و نهاده شدن این اشیهای دیرباز از ساخت نخلبا گذشت سال     

حضور اند. ها شدهانداز این مکاناند و بخشی از چشمپیوستهیزد شهری انداز ها، این اشیاء به چشممیدان

ها در های منظری و مشترک این مکانها و فضاهای همگانی یزد تبدیل به یکی از ویژگینخل در میدان

های گیری و توانبخشی کنشفضاهای گروهی نقش بزرگی در شکلها و شده است. این مکانگذر زمان 

پس مردم  ها پیاپی است.اجتماعی و فرهنگی جامعه دارند، و حضور و آمد و شد مردم در این مکان

ها، چه در زمان برگزاری نخل سپارند.هاست به یاد میانداز این مکانها و هرآنچه را که در چشمنخل

توان از آن با اند که میاندازی را پدید آوردهجز آن، در کنار بنا و پیرامون آن چشمگردانی و چه آیین نخل

 (. 10تا 5های آیینی یاد کرد )نگاره-فرهنگیانداز عنوان چشم

   
: میدان امیرچخماق 5نگارة 

یزد و نخل آن در سوی 

ه.ش.  1316راست، سال 

 Von)منبع:

Graefe,1930.) 

ماق یزد و : میدان امیرچخ6نگارة 

 1336نخل در سوی راست، سال 

ه.ش. )منبع: وبگاه رسمی دانشگاه 

 (.1396یزد، 

: میدان امیرچخماق یزد و نخل آن در 7نگارة 

ه.ش. )منبع:  1396سوی راست، سال 

 نگارندگان(.

 

   
اندازی از میدان وقت چشم:8نگارة 

و ساعت در یزد و نخل آن که به 

بدیل انداز تبخشی از این چشم

 Eric)عکس از:شده است 

Lafforgue .) 

: یک اسالید نوری از میدان شاه و 9نگارة 

ال سنخل آن )در سوی چپ( در یزد 

ه.ش. عکس از سر پرسی سایکس،  1280

 Theمحفوظ در موزة بریتانیا  )منبع:

British Museum, 2017.) 

: میدان شاه )بعثت امروزی( 10نگارة

ه.ش.  1396در یزد و نخل آن، سال 

 )منبع: نگارندگان(.

 

یک قوس  ها نیز قابل توجه است. تناسبات در طراحی نخل به شکلشناختی نخلکارکرد زیبایی     

های دور تا دور این نمای سروی/جناغی و گاه کاربرد جناغی  یا یک سرو به همراه نمای مشبک و کنگره

هایی هستند که نشان از دقت نظر و کوشش در های نگارین در نما، همه نکتهمیخهای فلزی و گلبست

-ن همه، نخل در هنگام نخل(. با ای11ها دارند )نگارة شناختی در ساخت نخلپاسداشت ظرایف زیبایی

)بسته به منطقه، شهر یا روستا(  (8)آرایی با پارچه، آینه، سالح )چاقو و شمشیر( و دیگر اشیاء بندی یا نخل

های یابد شکل کلی نخل است. از دیگر روی، ویژگیشود و آنچه اهمیت بیشتری میپوشش داده می

http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
http://www.alamy.com/search/imageresults.aspx?pseudoid=%7b2C385FA7-7A62-4544-B843-210348705322%7d&name=ERIC+LAFFORGUE&st=11&mode=0&comp=1
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آیینی -انداز فرهنگیشهری و مذهبی، و یک چشمانداز شناختی ساختار چوبی نخل در یک چشمزیبایی

انداختی یا منظری شناختی نخل در کارکرد چشمباید. به دیگر سخن، کارکرد زیباییتری میمعنای ژرف

یابد. ها با حضورشان در فضای شهر یا روستا معنا میشناختی نخلآن ادغام شده است. ویژگی زیبایی

و چه در زمانی جز آن، در یک تکیه، میدان یا امامزاده در شهر یا  یک نخل، چه در زمان برگزاری آیین

شناختیش را دهندة آن فضای شهری یا روستایی، کارکرد زیباییروستا و در کنار دیگر عناصر تشکیل

 سازد. متجلی می
 

 

 
 

های فلزی به شکل چلیپا در های دورادور نمای سروی/جناغی و پیوند دهنده:کنگره11نگارة

 ی فهادان، یزد )منبع: نگارندگان(.محله نخل

 

 .  نتیجه 3

گونه که ها و فرهنگ یک جامعه دارند و همانگیری و پایایی سنتاشیاء نقش مهم و پررنگی در شکل

ها نیز در جایگاه اشیاء آیینی )که در گوید در خدمت سنت و دانش فرهنگی هستند. نخلهابرماس می

معنادارترین اشیاء نهاد(، تنها یک سازة چوبیِ ترین و ها را در گروه مفهومیتوان آنبندی اشیاء میدسته

ای هستند از اشیائی که توانایی حمل و ی ارزندهگردانی نیستند و نمونهضروری برای برگزاری آیین نخل

های سیر حیات خود را، سال هاهای فرهنگی، مذهبی، سنتی و دانش را دارا هستند. نخلانتقال مؤلفه

اند. گیالد روند طبیعی حیات یک اثر را تا زمانی که در نتیجة دیرپایی از گذشته تا به امروز حفظ کرده

. (Guillad, 1998: 36)نامد های اجتماعی و اقتصادی دچار گسست نشوند تداوم سنتی میدگرگونی ارزش

های گرایی و معنویات، آیینگرایی و مادیات و دور شدن از کیفیتهرچند با پویش انسان به سوی کمیت

گردانی در سو شدن هستند، آیین نخلشوند یا رو به کمهای جهان فراموش میبسیاری در تمام فرهنگ

ها نیز در جایگاه اشیاء آیینی، این پایایی حیات ویژه در استان یزد، همچنان زنده و پویاست و نخلایران، به

گردانی نیز توان این امر را رد نمود که آیین نخلاند. هرچند نمیرا در سایة پایایی حیات آیین حفظ کرده

ای نبوده ها به اندازه و به گونههایی شده است، اما این آسیبگرایی انسان معاصر متحمل آسیباز مادی

 که این آیین وزین را از پای درآورد یا بیمار کند. 

ای هاده شده است. این مفهوم به مجموعهپیش ن« روح مکان»، مفهومی زیر نام (9)در بیانیة کبک

-از عناصر ملموس و ناملموس تعریف شده است که به یک مکان، معنا، ارزش، احساس، و رازآمیزی می

. روح مکان یک چگونگی ناملموس است که برآمده از گرد (QUÉBEC DECLARATION, 2018)دهند 

-ژگی پایدار سرشت یک مکان را میهای ملموس و ناملموس یک مکان است. این ویآمدن چگونگی
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آید، بلکه سازد، سرشت و شخصیتی که در گذر زمان شکل گرفته است. این روح تنها در مکان پدید نمی

اش، در گذر زمان و در تعامل با محیط، فضا و های مادی و معنویای از ویژگییک شیء نیز با مجموعه

ها را باید دارندة این روح شود. نخلجایگاه این روح می گذرد،انسان، و آنچه در درازنای زمان بر او می

گیریشان، دارای هویت و ماهیتی ویژه واسطة اندیشه و فلسفة  نهفته در پس شکلها بهنخلدانست. 

ویژه شیعیان شهرها و روستاهای کویر ورزان، بهاند و پایایی در حیاتشان، چنان جایگاهی در نزد آیینشده

ها بخشیده است که، چه در زمان برگزاری آیین و چه جز از آن، در کزی ایران، به آنو حاشیة کویر مر

اند. این های گوناگون شده و از حدود یک شیء عادی فراتر رفتهجایگاه یک شیء مقدس دارای ارزش

حیات یک نخل از آن زمان که اندیشة ارجمندی کارکردهای گوناگونی در هستی نخل پدید آورده است. 

گردد. هر شیء آیینی با همان دلیلی که آیین گیرد، آغاز میت آن برای حضور در آیین شکل میساخ

گیرد و این یکی از مفاهیم جاری در شیء آیینی است. روح جاری در گردد، شکل میبرای آن برگزار می

آزادگی و شود. باور به ارجمندی نخل در جایگاه شیء آیینی، پیش از ساخته شدن کالبد آن زاده می

مرگ در راه حقیقت )شهادت(، حضور نخل در یک کنش ژرف انسانی و اعتقادی، همراهی با فضای 

ورز و تعامل با او در همة این مراحل، در کنار فرآیند شهری، ورود به ساحت باور و خاطره در اندیشة آیین

ها در مراحل پیش از و سنتهای ساخت، و فرآیند ساخت و آداب ها و کارمایهسازی مادهطراحی، آماده

ست دهد. این روح نیرویی اساخت، هنگام ساخت و نگهداری و بزرگداشت نخل روح نخل را شکل می

گردانی فراتر برده وباعث شده که ورز از یک شیء محض در آیین نخلکه نقش نخل را در جامعة آیین

نخل در جایگاه یک شیء آیینی، این شیء دارای کارکردهای دیگری شود. پس از مطالعه در کالبد 

ورزان، کارکردهای این شیء زیر مکان پیرامون و آیین -اندیشة نهفته در ساخت آن، و تعامالت آن با فضا

 (. 1آمده است )جدول  1هفت عنوان در جدول 

  های در نخل در جایگاه یک شیء آیینی.: کارکردها، ماهیت و مشخصه1جدول 

 کارکردةمشخص ماهیت کارکرد کارکرد 
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-ویژه در گسترة جغرافیاییشیئی مقدس نزد شیعیان، به

 فرهنگی کویر و حاشیة کویر ایران

نخل به واسطة فلسفة اعتقادی 

گیری و مقدس نهفته در پس شکل

-مکانی امن برای آیین-، فضابودنش

کند، برای رسیدن به ورز ایجاد می

آرامش از راه دعا و توسل، چه در 

زمان برگزاری آیین و چه بیرون از 

 گردانی. نظام آیین نخل

 دارندة بخشی از باورهای شیعینگهحامل/زنده

-دارندة اعتقاد به حقانیت آزادگی و ظلمحامل/زنده نگه

 )قیام امام حسین (ناپذیری 
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 نماد شهادت، آزادگی، ایستادگی در برابر ظلم
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ها، ها، میدانحضور مستمر در تکیه●

 هاامامزاده
حضور در یک کنشِ تکرارشوندة ●

 عمیقاً انسانی، زمانمند و نمادین

انداز/فضای پیوستن به چشم← 

 شهری
انداز/ فضای یک پیوستن به چشم← 

 مذهبی )گاه تاریخی( -مکان همگانی

تداعی اعتقاد و 

خاطره در 
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دربردارندة بخشی از دانش بومی 

ساخت اشیاء چوبی در گسترة 

فرهنگی کویر و حاشیة -جغرافیایی

 کویر ایران

ده
 ما

ن و
نو

ف
ها 

 

های مورد استفاده در چوب یا چوبانتخاب 

 ساخت 

 هاسازی چوبآوری و آمادههای فراهمروش

 طراحی، محاسبات، و تناسبات

 ها و فنون ساخت و اتصالروش

ها و آداب نگهداری و تعمیر نخل برای روش

 پایایی و بقای آن
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 ساخت و نگهداری نخل ← ها و آداب سنتی در:سنت
 ورزان/مؤمنان با نخلتعامالت آیین ←

 
گردانی از آن  در نگاه نخست، نخل تنها یک کالبد چوبین است که در برگزاری آیین نخل

توان هفت میشود، اما معانی و کارکردهای دیگری نیز در وجود و حضور آن نهفته است. استفاده می

ها در جایگاه اشیاء آیینی برشمرد. نخل در جایگاه یک شیء آیینی، افزون بر کارکرد رکرد را برای نخلکا

ها دهندة سنتآیینی، دارای کارکردهای اعتقادی، نمادین، یادمانی و منظری و حامل دانش بومی و انتقال

انسانی و شیعی، دربردارندة  ها و اعتقاداتها، اندیشهها حامالن معانی، ارزشو آداب سنتی است. نخل

فرهنگ دهندة دانش، هنر، مهارت در صنایع و فنون، و آداب و رسوم در گسترة مفاهیم نمادین و انتقال

عنوان بخشی از میراث مذهبی و فرهنگی ها، بهو حامالن میراث فرهنگی ناملموس هستند. نخل کویری
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ی بسیار هستند، روح و کالبدی ارزنده و هاتوجهی و دستخوش آسیبو تاریخی ایران که مورد بی

 شایستة حفاظت دارند. 

 

 هانوشتپی

اند و هم اکنون ها در کارگاه میراث فرهنگی یزد مشغول به کار بوده، ساکن یزد. ایشان سال(1316) . استاد عباس مجاور، متولد1

 کنند. ی بازار نو در یزد را اداره میکارگاه خود در محله

 اند. ها در کارگاه میراث فرهنگی یزد مشغول به کار بوده، ساکن یزد. ایشان سال(1323) اکبر ابویی مهریزی، متولد. استاد علی2

 ، ساکن یزد. کارگاه ایشان در بلوار دانشجو در یزد واقع شده است. (1345) . آقای حسن خیراندیش، متولد3

مدت چهارده سال است که به کار ساخت نخل مشغولند و کارگاه ایشان ، ساکن یزد. ایشان (1351) . آقای مسعود شاهدی، متولد4

 در خیابان مهدی در یزد واقع شده است.

. ایشان چندین سال است که به عنوان هنرآموز از محضر استاد عباس مجاور کسب (1363) آقای محمد مهدی طهرانی، متولد. 5

 اند. فیض نموده

های سنتی و با آداب بومی، به دست ای و توانبخشی کالبد آن به روشهای دورهل با رسیدگی. تعمیر و برافراشته نگاه داشتن نخ6

بری است. به همین سبب، یک نخل به شود. از سوی دیگر ساخت یک نخل، فرآیند پرزحمت و هزینهورزان، پیگیری و انجام میآیین

 شوسادگی کنار گذاشته نمی

هایش را هم تقبل محل یک نخل ساختی. من هم نذر کردم و این کار را انجام دادم و هزینه. مادرم به من گفت خواب دیدم برای 7

 (. 1396کردم )مجاور، مصاحبه، 

بندی( در شهرها، روستاها و مناطق گوناگون، با وجود همانندی در شکل و ساختار کلی، آرایی، نخل. گونه و شیوة آراستن نخل )نخل8

و خاکی 1391نش اشیاء دارند که فرهنگ و ذوق اجتماعی هر منطقه بر آن کارساز است؛ رک. کاظمی، هایی در جزئیات و گزیتفاوت

 . 1394و قائدی، 

9. Québec Declaration on the Preservation of the Spirit of  Place  
 

 منابع

 یزدان.، جلداول، تهران، روزها ،1392ندوشن، محمد علی،اسالمی 

 آثار و مفاخر فرهنگی.، جلداول، تهران، انجمنیزدیادگارهای، 1374افشار، ایرج، 

و  معماریتاریخ کنگرة مقاالت مجموعة ، «اسالمینامة معماری واژه»، 1376اولیاء، محمدرضا،
 .321-286کشور، صص.  میراث فرهنگی، جلد پنجم، تهران، سازمان ایرانشهرسازی

 ، تهران.شتابزدهارزیابی ، 1343، جالل، احمدآل

 گلبهار.، یزد، چاپخانة یزدتاریخ، 1317تفتی، عبدالحسین، آیتی 

-، تهران، دفتر پژوهششهیدان حیاتاودانگی از جتمثیلی گردانی: نمایش نخل، 1380بلوکباشی، علی،

 فرهنگی.های 

-فرهنگو به خود زیستن در فرهنگ ، «قدسیانهتمثیلی گردانی: نمایش تابوت»، 1389، علی، بلوکباشی

 آذین.، تهران، گلدیگر نگریستنهای 

-کوشش، بههنرشناسی انسانمقاالت مجموعة ، «رمزی عالیم هنرعامه: مجالی»، 1392 بلوکباشی، علی،

 هنری.یومحمد رضا رهبری، اصفهان، حوزهبهار مختاریان 

http://orcp.hustoj.com/2016/06/26/quebec-city-declaration-on-the-preservation-of-the-spirit-of-place-2008/?pdf=3235
http://www.ensani.ir/fa/3169/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/3169/profile.aspx
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