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  مشهد اردهالشویی  در مناسک نمادین قالی فرهنگیعنصر مثابۀ بهقالی 

  

   *سمانه کاکاوند

  چکیده

حاضر است. در این پژوهش سعی  ۀاصلی مقال مسئلۀ اردهالمشهد شویان  کندوکاو جایگاه قالی در مناسک قالی

هاي ایرانی اسـإلمی پرداختـه شـود. قـالی در      است تا به کارکرد فرهنگی قالی در مراسمی مذهبی با ریشه آن بر

آمـده و از نقـش    حسـاب   بـه علـی   شویی نمادي از پیکر مطهـر و تـابوت مقـدس امـامزاده سـلطان      قالیآیین 

عنصري فرهنگی و محصول بومی در کاشان عاملیت  عنوان بهگرفته است. قالی  توجهی  قابلفاصلۀ  زیراندازگونه

ل  قالی ابـزار انتقـا   ،دیگر  عبارتی به. آورد فراهم میتجلی معنا بستري براي ، شناسی از منظر انسانفیزیکی داشته و 

سبب کشـف   بهدیگر سخن  ده و بهنوع کیفی بوکند. این پژوهش از  سند هویتی ایفاي نقش می مثابۀ بهمعنا بوده و 

. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی گیرد قرار می نظري هاي عنصر فرهنگی در رستۀ پژوهش مثابۀ و شناخت قالی به

نیـز   مشاهدۀ اسناد و تصاویر مربـوط گردآوري شده و  اي کتابخانه و مواد اولیۀ تحلیل به روش و اطإلعات است

طـرح   گونـه  ایـن . پرسـش  اسـت  شده  تحلیلشناسی فرهنگی  انساناز منظر ها  داده، نهایتو در ملحوظ گردیده 

دارد؟ کارکردهـا و   چـه نتـایجی در بـر    شـویی مشـهد اردهـال    قالیشود که تحلیل فرهنگی قالی در مراسم  می

 اتکـا بـر  بـا  د؟ نتـایج نشـان از آن داشـت کـه     نشـو  عنصر فرهنگی چگونه تبیین مـی  مثابۀ بهقالی  هاي کارویژه

 (جمعه قـالی) شـویی  عـاملیتی و عـاطفی در مناسـک قـالی    ، قالی از ابعاد گونـاگون معناشـناختی  ، شناسی انسان

ها کارکردي فراتر از زیرانداز داشـته و عاملیـت فرهنگـی     در آیین، وجود رویکرد عموم قالی بااست.  برخوردار

تحلیل کـارکرد  براي (سوم)  درونی (دوم) و میانی، (نخست) ترسیم سه إلیۀ معنایی بیرونی، از سویی دیگردارد. 

  طلبی دارد. تابوت و ابزار باران، کر امامزادهپی، هاي گوناگونی چون بافته قالی حکایت از وجود نقشفرهنگی 

  .عنصر فرهنگی، مشهد اردهال، شویان قالی، مناسک، قالی :ها واژهکلید

                                                           
  s.kakavand@art.ac.ir ایران/، تهران، دانشگاه هنر، استادیار گروه فرش *

 28/8/1401تاریخ پذیرش:           15/5/1401تاریخ دریافت: 

  1401ستان پاییز و زم ،یشناسکاشاندو فصلنامه علمی 

166ـ149صفحات: )، 29 یاپیپ( 2شماره ، 15دوره   

ترویجیعلمیمقاله   
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  مقدمه. 1

اهمیت بسزایی در انتقال سنت فرهنگی دارنـد. در ایـن   ی تزیینهنرهاي بومی ایران ع�وه بر نقش 

ن هویـت ایرانـی اسـت؛ امـا تـاکنون کمتـر جایگـاه        مبی شده شناختهزیراندازي  عنوان بهقالی ، میان

اسـتفاده از آثـار هنـري در مصـادیق میـراث       رسد به نظر میبوده است.  نظر موردغیرکاربردي آن 

هـا و پیشـگیري از خطـر فراموشـی باشـد.       داشـتن آن   زنـده نگـاه   یکی از راهکارهـاي  ناملموس

مردم را به فکـر واداشـته تـا    ، نقاط ایراندر مقاطع گوناگون تاریخی در اقصا هاي مکرر خشکسالی

مهرگـان   زمـان  باخواهی منطبق  ؛ در مشهد اردهال نیز آیین بارانکنند جویی چارهبراي طلب باران 

پـژوهش حاضـر   . بـوده اسـت  بـاران   در راستاي طلب کشاورز توجه موردو  باستانی شمار گاهدر 

آیینـی آن توجـه بیشـتري نمایـد.      ۀکـارویژ ی دارد قالی را از منظر فرهنگی تحلیل نماید و بـه  سع

زمـانی   هـم  شـود.  در ماه مهـر برگـزار مـی    ساله همهشورون) مشهد اردهال  (قالی شویی قالیمراسم 

، خـواهی  هـاي متنـوع آب   و وجـود آیـین   وسـ  یـک از برده بـا جشـن باسـتانی مهرگـان      مراسم نام

 مسـئلۀ کنـد.   مـی  شده شناختهاي مقدس و  داشته مثابۀ بهنمادین قالی  کارویژهپژوهشگران را متوجه 

 شـویان  قالیقالی در مناسک  کهاینعنصري آیینی است.  مثابۀ بهاصلی پژوهش واکاوي جایگاه قالی 

وجـود  حضـور دارد.  و پیکـر مطهـر امـامزاده    زیرانداز بلکه در جایگاه تابوتی مقـدس   عنوان بهنه 

شناسی هنر چگونـه در درك ابعـاد فرهنگـی     انسان توان تبیین نمود؟ قالی را به چه نحو مینمادین 

عـاملیتی و حسـی یـا    ، شـناختی  زیبـایی ، ابعاد گوناگون معناشـناختی رساند؟ از میان  قالی یاري می

در چنـد سـطح و    شـویان  قـالی قـالی در مناسـک    کارویژۀ قابلیت مطالعه دارند؟ یک امکد، عاطفی

  است؟ تحلیل قابلچگونه 

  پژوهش . پیشینۀ1ـ1

اسـت. طـی سـالیان     شـمار  انگشتمنابع محدود و ، هاي سنتی ایران مطالعات فرهنگی بافته رۀبادر

شناسـی طـرح و نقـش قـالی یـا       توصیف و سـبک  غیرایرانیپژوهشگران ایرانی و  متمادي دغدغۀ

: انـد  هنگارش شدرو   پژوهش پیش ذیل مرتبط با مسئلۀ شرح به منابع برخیبوده است.  فن ۀمطالع

جهـانی یونسـکو بـه     در حافظـۀ  شـده  ثبتهاي  ) در شرح پرونده1397( منصوريآذر و  صمدنژاد

مطالعۀ «ۀ ) در مقال1393( دیگرانپازوکی و اند.  شویان مشهد اردهال و توضیح مراسم پرداخته قالی

شویان مشـهد اردهـال    یدر نمایشگرهاي کاروانی نمونۀ موردي قال نما متناقضهاي مشارکت  ریشه

برجسته نشـده   عنوان  هیچ  بهبرده را مورد مداقه قرار داده و قالی  شناسی مناسک نام ریخت» کاشان

میـراث فرهنگـی غیرمـادي در     شناسی مردمتحلیل «اي با عنوان  نامه ) در پایان1392( حمدیه است.
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ـ » شـویان اردهـال)   آن بـا آیـین قـالی    ۀبافی کاشان و رابطـ  فرش ۀمطالع( شدن جهانییند فرا س از پ

بافی در اقتصاد کاشان اشاره نموده و نمادشناسی قالی را با توجـه   به جایگاه قالی، توصیف مناسک

از مهرگان و حـدیث مهـر   « ) در مقالۀ1384( خیرخواهو آرزومندي مردم انجام داده است.  به اقلیم

شویان  آیین قالیاي تطبیقی میان جشن باستانی مهرگان و  مطالعه» شویان مشهد اردهال تا آیین قالی

 شـویان  قـالی مـذهبی   - یـادوارۀ مراسـم سـنتی   «) در گزارشی با عنوان 1380( شهنوازداشته است. 

ابعـاد آیینـی آن را   ، از مراسم داشته و مبتنی بر مستند بـه نمـایش درآمـده   توصیفی » مشهد اردهال

شویی در مشهد اردهـال پرداختـه و    ) به مناسک نمادین قالی1379( بلوکباشی تحلیل نموده است.

 شـده ویژۀ قالی توجه نکارو فرهنگی شناسی است؛ اما به جایگاه  مردم زمینۀ دراثري جامع و کامل 

اولویت قرار دادن قالی اسـت. سـعی    شده انجامهاي  حاضر با تمامی پژوهش ۀمقال ۀو وجه نوآوران

تحلیل جایگاه فرهنگی  ،عبارتی قرار گیرد. به مطالعه موردعنصري فرهنگی  مثابۀ بهبر آن شده قالی 

  قالی و نقش مؤثر آن در مراسم محور اصلی پژوهش است.

  پژوهشروش . 2ـ1

زیرا عنصري فرهنگی به نام قـالی   ؛اي قرار دارد تحقیقات توسعه در زمرۀ، لحاظ هدف بهاین مقاله 

قرار داده است. از این رهیافت به کـارکردي دیگـر    مطالعه مورداز رسوم خاص کاشان  یکی دررا 

کنـدوکاوي در وجـوه و ابعـاد    هنـر  شناسـی   و از منظـر انسـان  فراتر از زیرانداز پرداختـه  فرش از 

پـژوهش  عاملیتی و حسی یا عاطفی صـورت گرفتـه اسـت.    ، چون معناشناختیهمفرش  گوناگون

بـه  ، شویان مشهد اردهال چون پس از توصیف مناسک قالی ؛تحلیلی است توصیفی، لحاظ ماهیت به

اي بـوده و تمـامی    صـورت کتابخانـه   پردازد. گردآوري اط�عـات بـه   تبیین جایگاه مقدس قالی می

 شناسـه  است و ابزار آن به برگۀ شده  بررسیها  ها و گزارش مصاحبه، ها نامه پایان، مقا�ت، ها کتاب

  شود. خ�صه میو تصویر 

  ارچوب نظريهچ. 2

  مشهد اردهال. 1ـ2

هایی بود کـه   ها و آتشکده یایشگاهاردهال] ن ۀهاي درهم و پیوست [کوه ها بر فراز این کوه، گذشته در

کردند. آثاري از برخی از  آمدند و دعا و نیایش می گرد می ها آنمردم پیش از گرویدن به اس�م در 

، هـاي کوهسـتانی   سـبب همـین نیایشـگاه    است. ظاهراً به مانده  باقیهاي اردهال  هنوز در کوه ها آن

 کـوه  رشـته معنـاي کـوه یـا     به، »)ل«به » ر«(تبدیل آواي  »اردهال«یا » اردهار«اینجا را  هاي کوه رشته

  ).11: 1379، لوکباشیب( بودندمقدس نامیده 
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مشـهد  «در آن ، ع)( محمـدباقر فرزنـد امـام   ، علـی  شهادت حضرت سـلطان  سبب بهاردهال را 

اي قالی که پیکـر امـامزاده علـی را روي آن     حرمت تخته سبب بهو  »مشهد اردهال«یا » علی سلطان

 »شـورون  قـالی مشـهد  «، »مشـهد قـالی  «، شستند پیکر او غسل دادند و جاي بهو قالی را  دادند قرار

  ).12: همان( نامند شویان) می (قالی

  علی و قالی شهادت امامزاده سلطان. 2ـ2

علـی پسـر    امـامزاده سـلطان  ، ع)(محمـدباقر نقل است که به درخواست مردم محال کاشان از امـام  

محبوبیـت  ها را ارشاد نمایـد.   آید تا راه و رسم دین را تبیین نماید و آن از مدینه به فین می، ایشان

انگیـزد و بـه    حاکم اردهـال را برمـی  ، کفش ردم رشک و حسد حارث ملقب به زرینوي در نزد م

جنگـی  ، کنـد. بـه روایتـی    ا طلب مـی فرستد. ازرق نیز سر بریدۀ امامزاده ر پیغام می، ق والی قمزرا

 بـه  ).1379: همان( ...گیرد میامامزاده درروزه از یکم تا دهم پاییز میان سپاه زرین کفش و یاران  ده

گذارند و به سر  ها پیکر ایشان را در یک تخته قالی می فینی، در روز سوم شهادت امامزاده، روایتی

، تی دیگـر دهند. به روای برند و غسل می می، جوي آبی که اکنون به نهر شازده حسین معروف است

گذارنـد   سل بدهند روي قالی میآنکه غ او را بی، سر و خونین بود پاره و بی چون پیکر امامزاده پاره

کنند. بعد قالی آغشـته بـه خـون امـامزادۀ شـهید را بـا آب جـوي         برند و خاك می و به سر تپه می

  ).20همان: ( دهند شویند و غسل می می

  شویی آداب قالی. 3ـ2

، معنـی راه  عربی و در لغـت بـه  » سنت«زنده نگه داشتن فرهنگ دارند. واژۀ ها نقشی مهم در  سنت

شناسـی معـادل کلمـۀ     در مـردم » سـنن «یـا  » هـا  سـنت « اصـط�ح «طریقه و عادت اسـت.  ، روش

). 39: 1394، ا�مینـی  روح( »اسـت غیرمـادي   رود کـه بخشـی از فرهنـگ    به کار مـی » ترادیسیون«

هـایی   شویان مانند بسیاري دیگر از رسوم ایرانی از چند بخش تشکیل شده و مشابهت مناسک قالی

  با سایرین دارد:

آن اتحـاد مـردم   جار: در بین آداب و رسوم ایرانی اجتمـاع و جمعیـت و در پـی     ۀجمع .الف

معمـو�ً در نخسـتین   ، شـویان  نشدنی است. یک هفته پیش از مناسـک قـالی   رکنی مهم و فراموش

هـا و   گردد. این جمعه که در میان کاشـی  مراسم جار در فین و کاشان برگزار می، جمعۀ فصل پاییز

شویی در مشـهد اردهـال    روز فراخوانی مردم به مراسم قالی، معروف است» عۀ جارجم«ها به  فینی

  .)38: 1379، بلوکباشی( است

ایـران   بر انطباق مراسـم بـاآیین و گاهشـماري    گوناگونی مبتنی مطالبتعیین جمعۀ قالی:  .ب
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فصلی براي تعیین دقیـق جمعـۀ قـالی موجـود      هاي شفاهی زمان شهادت امامزاده یا روایتباستان 

اران مبنـا قـرار   است. برخی آیین و جشن مهرگان و اهمیت آن را براي جامعۀ کشـاورزان و دامـد  

کننـد و جمعـۀ قـالی را مصـادف بـا       را تناسخی از آن دانسته و بدان رجوع می داده و رسم مربوط

  دانند. مهرگان باستانی می

زمان شهید شـدن وي را  ، ی از زمان شهادت امامزاده تکیه دارندهاي شفاه کسانی که به روایت

کنند و به همـین واسـطه جمعـۀ     دهمین روز از فصل پاییز و دفن ایشان را سیزدهمین روز یاد می

مراسـم   کننـد.  مهر برگزار می 13ترین جمعه به  نزدیک ،عبارتی ه یا بهقالی را در روز تدفین امامزاد

مهر برگزار  13به ترین جمعه  عبارتی نزدیک ۀ مهرماه یا بهر دومین جمعشویی مشهد اردهال د قالی

باشـد کـه    اصلی این مراسم اعتقادات مذهبی است و متعلق به مکتب تشیع مـی  مایۀ شود. دست می

، شـهنواز ( اسـت هایی از آداب و رسوم ایرانی و مناطق محلی کاشـان نیـز در آن موجـود     البته رگه

ان فـین  سـفید  ریـش شناسان به تعیین زمان دقیق برگزاري مراسم توسـط   برخی مردم. )315: 1380

ان فینی اسـت.  سفید ریششویی و اع�م آن به مردم بر عهدۀ بزرگان و  اشاره دارند: تعیین روز قالی

کنند. اگر این جمعه بـه   شویان را معمو�ً در دومین جمعۀ پاییز تعیین می این گروه روز مراسم قالی

یـا بـه روزهـاي جشـن     ، قتـل امیرالمـؤمنین و...  ، عاشورا، مانند تاسوعا اي سوگواري مذهبیروزه

مراسـم را  ، نیمۀ شعبان می�د امام زمان بیفتد، می�د امیرمؤمنان، مبعث حضرت رسول مانند مذهبی

از  بایسـتی  شویی مـی  اندازند. پیش یا پس انداختن جمعۀ قالی به یک هفته قبل یا یک هفته بعد می

  .)39: 1379، بلوکباشی( نیفتدمهر  17و از سویی دیگر به بعد از  سویی به قبل از ماه مهر

هاي چوب به دست مردان فین پایین و فین با� نخستین حرکـت   قالی: تجمیع دسته ۀج. جمع

سـوي دروازۀ   کنند. افراد بـه  هاي مردمی می کمکآوري  اسم است. سپس بزرگان شروع به جمعمر

نمایند. چـوب بـه    را لعن می 1»پاپهنک آرانی«شوند و  حرکت و وارد صحن پاپک میجنوبی بقعه 

آوا  احتـرام نمـوده و هـم   ، گفـتن » حسـین حسـین  «پوش با ورود به صحن به زائران با  دستان سیاه

علـی سـخن    خواند و در مناقب و فضایل حضـرت سـلطان   اي می بعد هم خطیب خطبه شوند. می

دهـد. اعانـۀ    دا به سخنانش خاتمـه مـی  ذکر مصیبت حضرت سیدالشهگوید و در نهایت هم با  می

قـالی را   جوانـان  دهد تا قالی را تحویل گیرند. عنوان هدیه به متولی آستانه می شده را به آوري جمع

» حسـین حسـین  «یل گرفته بـا نـداي   از بزرگان فینی تحواست، اي سیاه پوشانده شده  که با پارچه

، مردي میانسال از روند. در پیشاپیش دستۀ حام�ن قالی حسین می دهازهسمت سرچشمۀ نهر شا به

کند. این مرد با خود یک جانماز ترمه را کـه   سوار بر اسب حرکت می، حصاران کاشان اهالی چهل



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان

 )29(پیاپی  2شمارۀ 
 1401ستان پاییز و زم

 

154  

کند. ایـن جانمـاز را مظهـر و نمـادي از جانمـاز حضـرت        حمل می، بر روي شانۀ راستش افکنده

 انگارنـد  حصارانی را از نوادگان جانمازدار حضرت می ین مرد چهلدانند و ا می علی امامزاده سلطان

، هاي سبز پوشانده شـده  مردم خاوه علَمی را که با پارچه، در پی حامل جانماز ).157ـ156: همان(

کنند. افرادي کـه نـذر دارنـد     ها حرکت می دنبال آن کنندگان قالی نیز به م فین و حملشند. مردک می

کننـد. در تمـام مسـیر رسـیدن بـه       پیش پاي دسـته ذبـح مـی   ، اي قربانی کنند لهتا گوسفند یا گوسا

محض اینکـه   به ادامه دارد.» اهللا اکبر« و» حسین حسین«ده حسین ذکر و نواي ازهسرچشمۀ نهر شا

گذارنـد و پـیش از شسـتن تمثیلـی قـالی مراسـم        قـالی را روي زمـین مـی   ، به سرچشمه رسیدند

  کنند. خوانی را اجرا می لعن

شو نمادین بوده و ریختن آب و خیس کردن قـالی  و آوردن واژۀ شست د. شستن تمثیلی قالی:

یـا غسـل دادن قـالی    ، بـراي شسـتن قـالی    پاشند. در کار نیست و صرفاً قطراتی آب روي قالی می

کننـد و بیـرون    مـی هـاي خـود را در آب چشـمه فرو    ر چـوب هاي فینی سـ  چوب به دست، شهید

پاشـند. بـه    مـی ، اند ها را روي قالی و مردمی که دورادورشان ایستاده چوبآورند و قطرات آب  می

شـویند و غسـل    صـورت تمثیلـی مـی    ، بهقالی را که نمادي از شهید دشت اردهال است، این شیوه

زرگـان فینـی و   جوانان حامل قالی آن را به بقعه بـرده و ب  وشو شست). پس از 58: همان( دهند می

ورزنـد؛ امـا در نهایـت بزرگـان فینـی       لی را بگیرند که جوانان امتنـاع مـی  ند قاکن اي سعی می خاوه

بـه متـولی    ،احترام تحویل گرفته ها قالی را با دهند. آن اي تحویل می گیرند و به نمایندگان خاوه می

  سپارند. می

  مناسک آیینیهاي سنتی و هنرهاي بومی با  ارتباط پیشه. 4ـ2

بافی فـراهم آورده   قالی رشد اي مناسب براي کویري کاشان زمینهو اقلیم خشک ، اعتقادات، باورها

است. اقتصاد فرش در کاشان حائز اهمیت بوده و ساکنان بسیاري از راه تولید قـالی امـرار معـاش    

، هاي باغی و گلدانی و درختی نشان از ارتباط تنگاتنـگ جغرافیـا   کنند. تنوع و تعداد زیاد طرح می

هـاي اطـراف    بافی تاریخ مفصلی در کاشان و روستاها و آبادي قالی« دارد.باورها و قالی در کاشان 

ن جوشـقان  گمـا  بـی ، دارد. اگر در جهان یک روستاي بسیار مهم در بافندگی وجـود داشـته باشـد   

تـوان دریافـت.    مـی ، شـود  ی که دربارۀ هنرهاي دستی در جهان چاپ مـی های است. این را در نامه

هـاي صـفوي    بافی بسیار خـوبی داشـته و همـۀ بافتـه     کم از دورۀ صفوي قالی جوشقان قالی دست

چنـین   ذکـر  ).138: 1394، حصـوري ( »اسـت هـاي خصوصـی    و مجموعـه ها  بازمانده از در موزه

هنگـامی کـه از    بر اهمیت قالی براي مردم دارد. چنداندوکاشان د�لت  اي از قالی در منطقۀ پیشینه
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نام اصفهان و کاشـان در صـدر هسـتند. کاشـان     ، شود صحبت میهاي نفیس و مرغوب شرق  قالی

هـاي   ها قـالی  غربی کویر نمک که در طول قرن ت داراي آب و هواي مساعد در حاشیۀشهري اس

هنرهاي دسـتی   است. قالی طرح شکاري وین در موزۀ کرده بها تولید و صادر می بسیار زیبا و گران

هنـر   نـدن و قـالی ابریشـمی معـروف در مـوزۀ     آلبـرت ل  ویکتوریا و قالی اردبیل در موزۀ، اتریش

 2هـاي پولـونزي   از بهترین بقایاي تاریخی عصري اسـت کـه بـا بافـت قـالی     ، متروپولیتن نیویورك

 رسـید به سفارش دربارهاي اروپاي شـرقی بـه پایـان     شده به دربار لهستان]هاي نفیس صادر [قالی

و تنوع موضوعات و مضـامین داسـتانی و    رونق اقتصادي و صادرات فرش .)15: 1379، یساولی(

بـافی در ایـن    از جمله عوامـل مهـم شـکوفایی هنـر صـنعت قـالی      ، هاي قالی کاشان ادبی در طرح

 ).118: 1392، عزیـزي و خـاتمی  ( گردد کاشان] طی حداقل یک قرن اخیر محسوب می[ شهر کهن

هـاي سـنتی و بـومی در     تحلیل انواع گوناگون میراث معنوي در ایران حـاکی از ایـن اسـت پیشـه    

ـ  گنـدم در  ، کـاري دارنـد   بـرنج در منـاطقی کـه شـالی     د. سـاقۀ اجراي مراسم و مناسک نقش دارن

همـه مصـادیقی از ایـن     ،بـرده  خرما و نخل در نواحی دربردارندۀ درخت نام، هاي دارندۀ آن استان

ترین محصول تولیدي حاضر  شویان مشهد اردهال در جایگاه مهم ادعا هستند. قالی در مراسم قالی

 ویـژه  ؛ بـه ند و براي هر فن و ذوقی مهارت دارندتگرمردم کاشان خیلی زحمتکش و صنع شود. می

و زري و تافتـه و  انواع مخمل و اطلـس  ، در صنعت بافتن کمربند و دستمال و منسوجات گ�بتون

باشـد. همچنـین انـواع قـالی و      منسوب بـه هرمـز) مـی   ( اورمزیناي که در اروپا معروف به  پارچه

  .)42: 1392، وغافر( سازد قالیچه و ظروف چینی و کاشی که انسان را متعجب می

ۀ هاي آبریزان که مختص جامعـ  شویان] با فصل درو و جشن قالی[ آیینزمانی برگزاري این  هم

تر بیـان   ] ادعاست. همان نماد آب که پیشارتباط قالی با مناسک مربوط[ اینگواه ، کشاورزي بوده

شـده و غسـل دادن قـالی بـا آب نهـر       براي مردمان کشاورز عنصري حساس و مهم تلقی می ،شد

 در ).162: 1392، حمدیـه ( داردخود نشان از باورهاي سنتی کشاورزان براي تطهیر و پاکی ، روان

 کـه  اسـت  بـوده  گردانی نخل و گردانی لمع، گردانی تابوت خواهی باران آیین مصادیق از یکی ایران

 رویـش  و برکت طلب و شهیدشونده خداي اسطورۀ به پژوهشگران برخی. دارد طو�نی اي  پیشینه

 گیـاه  زمـین  از سـیاوش  خـون  ریخـتن  بـا  که گونه همان .دهند می نسبت کشاورزان سوي از براي

 آیـین  و سـیاوش  داسـتان  پژوهشگران از برخی«. شد حاصلخیزي موجب و رویید) پرسیاووشون(

 ــ 447 :1397، بهـار ( »داننـد  می شهیدشونده خداي این از مصداقی را وي سالیانۀ سوگ به مربوط

. کنـد  مـی  نقش ایفاي) شهید(علی سلطان امامزاده تابوت عنوان به قالی ،شویان قالی مراسم در ).448
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 خداي با گردانی تابوت ارتباط بر تأییدي تواند می که دارد وجود نیز دیگري شواهد، این بر افزون«

  .)129 ،2ج :1398، (جعفري »باشد کشاورزي هاي فعالیت یا بخش برکت و شهیدشونده

  یفرهنگهویت قالی ابزار انتقال . 5ـ2

ابزار انتقـال فرهنـگ    مثابۀ به، زیراندازيدور از کارکرد  شویان مشهد اردهال به قالی در مناسک قالی

که خود شکلی اساسی از فرهنـگ  ـ اند   تاریخی اغلب حامل مفاهیم تاریخی ياشیاشود.  لحاظ می

از آثـار   رو ازایـن » هـاي حافظـه   مکـان . «دندر انتقال فرهنگی نقشی اساسی دار ـ و  غیرمادي است

گیرنـد و ثبـت    هاي زندگی روزمـره قـرار مـی    باستانی و بقایاي مادي گرفته تا اشیایی که در حوزه

اند که  یک جامعه ابزارهاي اساسی انتقال فرهنگی در ،هاي تاریخی و تاریخ شفاهی مکتوب روایت

، قـالی در انتقـال   تعبیـري دیگـر   به )113: 1394، فکوهی( طلبد شناسان را می توجه خاص فرهنگ

هنگی شـناختن و ارج نهـادن بـه    آید. هویت فر اي کارآمد به حساب می رسانه ،بخشی حس هویت

بـه  ، هـاي دینـی   به اُسـوه ، به زبان مادري، هاي پدران به حماسه، به سرزمین نیاکان، تاریخی گذشتۀ

 اسـت از جمله معیارهاي تبلور هویـت فرهنگـی   ، به هنر و ادبیات موروثی، هاي ملی شکوهمندي

هـاي   در مقایسه با ابزار و ادواتی که جوانان طی سالیان اخیر در دسـته  .)148 :1386، ا�مینی روح(

لم چوبی و جانمـاز ترمـه کـه در    تمامی عناصر فرهنگی اعم از قالی و ع، کنند عزاداري استفاده می

هـاي   در میان پـژوهش رسانند. به درك هویت فرهنگی یاري می ،آیند شویان به کار می مناسک قالی

طـور   شناسی و به سبک، تکنیک مطالعۀ، توصیف و تحلیل طرح و نقش، ا موضوع قالیشده ب انجام

هـاي قـالی در    نخست بوده است. این در حالی است کـه کـارویژه   کلی تحقیقات توصیفی در ردۀ

 زیرانـداز  عنـوان  بـه  فرش .عنوان بستري پرمعنا قابل توجه است مناسک و مراسم گوناگون ایران به

کـه مفـاهیمی را بـازگو سـازد.     د نبر میخود  بلکه آن را بدان سبب به خانۀنیست  مطرح تنهایی به

 موضـوع از جنبـۀ  ، آن هسـتند  انـدرکار تهیـۀ   و یا به هر شکل دست بافند براي کسانی که فرش می

هـاي   ند و آن را به پشتوانهرشم کند. آنان معانی دیگر را نیز براي این کار برمی دیگري نمود پیدا می

 اعتقـاد  بـه  ).154: 1392، حمدیـه ( داننـد  هاي معنوي مـرتبط مـی   و اصول نمادین و نشانهاعتقادي 

 اشـیاء  گاهی، بیستم قرن ساختارگراي شناس انسان، استراوس لویی کلود مانند شناسان انسان برخی

 بخشـی  بافته ،اردهال مشهد شویان قالی مراسم در و شوند می معرفی مناسکی امر مصادیق عنوان به

 مقدس گفتارهاي شامل که، آن خاص حالت در را مناسکی امر نهایت در و« .است مناسکی امر از

 اشـیا  و حرکـات  شـناس  انسـان  ،این نظر به. دهد می ارائه، است اشیا و بدنی حرکات، )ناپذیر فهم(

ـ  بـر  مبتنـی ). 128: 1394، کوپانس( »هاست آن روزمرۀ کاربرد از غیر دیگري چیز  ذکرشـده  ۀنظری
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 تکـرار  بـا  و شود بازیابی گذشته از رویدادي تا شده ظاهر مناسکی امر جایگاه در قالی هاست سال

اي از رفتارها و باورهـاي   آداب و رسوم مجموعه .شود می اجتناب آن انقطاع از سال هر در مراسم

: 1394، (فکـوهی اي خاص شکل گرفتـه و جـا افتـاده     اجتماعی است که طی درازمدت در جامعه

شویان طی سالیان متمادي برگزار شده و افـراد بسـیاري بـه اجـراي آن پایبنـد       . مناسک قالی)126

ـ  مـث�ً دو فرهنـگ ملـی   ، اگر دو فرهنگ قابل تعریفهستند.  » مجـاورت «ا یکـدیگر وارد نـوعی   ب

تمـاس  ، ها فـراهم شـود   یعنی امکان عملی تبادل عناصر فرهنگی میان آن، فیزیکی یا مجازي شوند

عنصري فرهنگی موجـب تمـاس فرهنگـی     عنوان بهقالی نیز  ).130همان: ( گیرد میفرهنگی شکل 

  شود. می

  شویان پدیدۀ زندۀ حیات انسانی در مناسک قالیو قالی . 6ـ2

جـذب  ، قالی دستاوردهاي بسیاري از جمله وحـدت و اتحـاد اهـالی    و تداوم مراسم جمعۀحفظ 

این میان قالی در تقویـت هویـت ایرانـی نقـش     دارد که در  ها را در بر گردشگر و توجه به ارزش

اس�می مشهد اردهال  - شویان موجبات زنده ماندن فرهنگ ایرانی اجراي مناسک قالی مهمی دارد.

سازد. باید توجه داشت که فرهنگ همچون موجود زنده نیازمند ایجاد رابطه با محـیط   را فراهم می

، دهندۀ فرهنـگ کـل هماننـد مجموعـۀ مـادر      فرهنگی و اجزاي تشکیل است. در این راستا عناصر

ـ    منظور بقا به ز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت.     و تداوم نیازمند ارتباط با محیط هستند کـه قـالی نی

پیکـر مطهـر امـامزاده     مثابـۀ  شویان کارکرد خاص و ویژۀ قالی بـه  اسک قالیساله در اجراي من همه

بـه  ، انیان با توجه به پیشینۀ مـذهبی منطقـه  شود. چه بسا میل و رغبت کاش علی یادآوري می سلطان

بسـیاري  حالی است که  این در یابد. بافت و تولید قالی بیشتر شده و قالی کاشان حیاتی دوباره می

مرور دچار شیءشـدگی   ، بهدور شدن از کاربري واقعی و بافت فرهنگی سبب بهها  موزه در از اشیا

آرایـش و حتـی تـابوت اجسـاد     لـوازم  ، هـا  لباس، روزمرهیان وسایل زندگی یشوند. وقتی اروپا می

هـاي فرهنگـی را در مـوقعیتی     این پدیده، گذاشتند هاي خود به نمایش می شده را در موزه مومیایی

هـاي   دادنـد و از وضـعیت پدیـده    قـرار مـی  ، گوینـد  مـی » شیئی شدن«که در علوم اجتماعی به آن 

برگـزاري مراسـم   . )140: همان( کردند ی خارج میهاي زندۀ حیات انسان فرهنگی در معناي پدیده

هایی است که قالی در بستر فرهنگی خود زنده بمانـد و مـورد توجـه قـرار      شویان یکی از راه قالی

    شدگی مصون باشد. عبارتی از شیء بهگیرد و 

  شویان مشهد اردهال قالی در مناسک قالی شناسانۀ تحلیل انسان. 7ـ2

هاي خود بنا به ماهیت اثـر هنـري بـر ابعـاد گونـاگون هنـر تـدقیق         شناسان هنر در پژوهش انسان
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قـالی در مراسـم    حسی).( عاطفیعد ب، عد عاملیتیب، شناختی عد زیباییب، عد معناشناختیاند: ب داشته

 ایـن  در نگارنـده  تـ�ش  تـرین  اصـلی  .استشویان نیز از ابعاد گوناگون قابل مطالعه و تحلیل  قالی

 اسـت  ایـن  گـذاریم  می که قراري تنها« .است »اجتماعی عاملی« مثابۀ به قالی عاملیت بر تأکید مقاله

 کـه  درحـالی ، کنـد  مـی  "عاملیـت " اعمـال  عامـل  یک، "عام�ن" بین معینی ستد و داد هر ۀدربار که

 در قـالی  نقش است آن بر قصد ،توضیح این با). 51: 1390، جل( »است "پذیرنده") موقتاً( دیگري

 مطالعـه  مورد اجتماعی عاملی عنوان به ،گونه شیء ماهیت از خارج اردهال مشهد شویان قالی مراسم

    .گیرد قرار

عد معناشناختی:ب اسـتفاده از   شود که بـا  هنر همچون نظامی معناشناختی تصور می ،عددر این ب

اسـت. هریـک از عناصـر درونـی آثـار      ها یا مفاهیم مختلف  دنبال انتقال مدلول هاي دیداري به دال

اثـر را  ، اند و مخاطب با کدگشایی هنري از پیش بر اساس فرهنگ غیرمادي جامعه کدگذاري شده

شـویان مشـهد    در مراسم قالی ).12: 1398، قانی( خواند فهمد و در واقع آن را همچون متن می می

هـاي فرهنگـی را بـه     پیام، نمادي حامل و ناقل معنی عنوان بهقالی ، ماهیت مناسکی سبب بهاردهال 

ترین تولید هنري منطقۀ کاشـان بهتـرین    اصلی عنوان بهرسد قالی  کند. به نظر می مخاطب منتقل می

قـالی   از قـالی در مناسـک جمعـۀ    آمـده  دسـت  ست. درك چگونگی و چیستی معناي بـه ناقل معنا

  سی هنر است.شنا عد معناشناختی در انسانترین رسالت ب اصلی

شناسی اثر هنري یکی دیگر از ابعاد انسان :شناختی عد زیباییب، شـناختی اسـت کـه     عد زیبـایی ب

رنـگ و همــاهنگی  ، تنــوع، تقـارن ، ضـرباهنگ  هـاي گونــاگون اثـر هنـري را در ســنجۀ    شاخصـه 

در  ا کـه قـالی  دهـد؛ امـا از آنجـ    مورد مطالعه قرار می تأثیرگذاري آن روي مخاطب را در ارتباط با

شـناختی   عد زیبـایی نگارنده از شرح ب، شود شده دیده می صورت جمع و لوله شویی به مناسک قالی

مقـدس   ه از تصاویر قالی موجود در آسـتانۀ شود ک تنها به ذکر این نکته بسنده می پوشد. چشم می

هـاي   افندهقۀ بهاي مورد ع� طرح قالی از انواع جوشقانی است. طرح ،آید علی برمی امامزاده سلطان

، عباسی لچـک و تـرنج   هاي شاه با خطوط منحنی شامل طرح هاي گلدار طرح کاشان اغلب در مایۀ

، هندسـی جوشـقانی  ، طرح درختی محرابی، دار قندیلی ترنج، گلدانی سرتاسري، عباسی افشان شاه

بـه نظـر    ).160: 1389، نصـیري ( اسـت بـافی   بافی و همچنـین چهـره   منظره، گلدانی حاج خانمی

 هايقالی هايطرح جمله از« .)الف و ب 1 شکل( باشدرسد قالی آیینی داراي طرح جوشقانی  می

 بنـدي  خانـه  یـا  قـابی ، جوشـقانی  یـا )گیـاهی( جنگلـی، کشـمیري هايطرح به توانمی جوشقان

 تـاریخ  در جوشـقانی  هـاي  طـرح  اهمیـت ). 293: 1398، سامانی احمدپور و میرزایی( »کرد اشاره
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 اهللا نعمـت  اسـتاد  اثـر  نیـز  قم در دوم عباس شاه مقبرۀ روپوش که است اثبات قابل آیینی هاي فرش

  ).2 تصویر( شود می نگهداري معصومه حضرت موزۀ در اکنون هم که است جوشقانی

  
طرح جوشقان قالی سمت راست قالی موجود در آستان مقدس امامزاده و سمت چپ  :الف و ب 1 تصویر

)URL1(  

  
 ابعاد، جوشقانی هللانعمت استاد اثر، )س(معصومه حضرت آستان موزۀ در دوم عباس شاه مقبرۀ قالی :2 تصویر

  )1258 ،12ج :1387، آکرمن و پوپ( متر سانتی 118 در 85

  

عد عاملیتیب: بیشتري نسبت به ابعاد دیگـر   ناشناختی و عاملیتی، قابلیت مطالعۀعد معشاید دو ب

 نظـر  در اشـخاص  همچـون  را هنري شیء، عاملیتی بعد نظریۀ متقدمان از جِل داشته باشند. آلفرد

. گیرنـد  مـی  قـرار  اجتمـاعی  )عـام�ن ( کنشـگران  جایگاه در، هنري اشیاء آن اساس بر که گیرد می

 مبتنـی  اندیشـه  این بر نظریه این زیرا، گرفت تصمیم توان نمی پیشاپیش هنري شیء ماهیت دربارۀ

 قـرار  آن در هنـري  شـیء  که است ارتباطی - اجتماعی شبکۀ کارکرد، هنري شیء ماهیت که است

 نظـر  بـه  .)31: 1390، جل( »است ذاتی ماهیتی فاقد، ارتباطی مینۀز از مستقل هنري شیء گیرد؛ می
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  معنـا  که است نشانه حامل هنري ء شی عنوان به قالی ،اردهال مشهد شویان قالی مناسک در رسد می

 زیباشـناختی  و معناشناختی عدب دو میان هنر شناسی انسان منظر از .دارد عاملیت و دهد می انتقال را

 جِـل  نظریـۀ  بـر  بنا. است نظر منظور کارکردي وجه ،مراسم در حاضرین براي) هنري ء شی( قالی

پیکـر مطهـر    مثابـۀ  قالی بـه  کند؛ می معنا تولید ،گرفته قرار مراسم ارتباطی - اجتماعی بستر در قالی

آیـد. بسـیاري    علی یا تابوت ایشان بر روي دست و دوش مردم بـه حرکـت درمـی    امامزاده سلطان

 در قالی ).الف و ب 3 تصویر( کنند براي شفایابی و طلب حاجات نوارهاي سبزرنگ را متبرك می

 کـه  یابد می اهمیت آنقدر نماد وقتی« .کشد می دوش بر را مناسک معنایی بار که است نمادي واقع

 را صـحنه  داخـل  اشـکال  کـل  توانـد  می، شود گرفته نظر در برایش جایی مجموعه اشکال بین در

 بقعـه  تولیـت  بـه  قـالی  ،مراسـم  پایان از پس )144: 1391، بوآس( »دهد قرار کامل پوشش تحت

  .شود نگاهداري و حفظ آیینی نمادي عنوان به تا گردد می تحویل متبرکه

  
 )URL2( یکی قالی؛ تبرك جستن و طلب حاجاتعاملیت فیز :الف و ب 3 تصویر

  

تواند بر عواطف انسانی اثـر گـذارد و    محققانی معتقد بودند اثر هنري می :حسی)( عاطفیعد ب

دیگر کـ عد عـاطفی و حسـی را از ی  شناسان دو ب هیجانات و احساسات او را برانگیزد. برخی انسان

شـویان   عد معناشناختی و عاملیتی قـالی در مراسـم قـالی   اما باند؛  جدا نموده و در دو طبقه گنجانده

 ،اند. از این میـان  تأثیر قرار داده ه ابعاد دیگر را تحتکاست  مشهد اردهال چنان به قوت خود باقی

اثـري هنـري    عنوان بهد. قالی ر امامزاده شهید اشاره کرکی و پیتوان به ارتباط حسی میان قال تنها می

اشان نمودي فرهنگی یافتـه اسـت. مـردم عـ�وه بـر دیـدن قـالی در        کمردم  ۀدش مقبول و شناخته

، آن را ببویند وشو شستپیش از  توانند علی می ر مطهر یا تابوت مقدس امامزاده سلطانکجایگاه پی

یـا   ريئپذیر نیست. اگر زا دیگر امکان وشو شستولی پس از  ،نندکنند یا ببوسند و زیارت کس لم

تماس بـا قـالی را    ي»تابو«جویی جسارت ورزد و حرمت منع و  ركن یا تبمتماشاگري به قصد تی

هـا   ده، ها دستی به قالی برساند بشکند و پا در حریم ممنوعه بگذارد و برخ�ف عرف و سنت فینی

طفی و عـد عـا  ب گونه این) 58: 1379، بلوکباشی( آمدچوب و چماق بر سر و رویش فرود خواهد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مثابۀ عنصرقالی به

 فرهنگی در مناسک

  شویینمادین قالی

 مشهد اردهال

 

 

                                 161  

  .)3 تصویر( شود ي تبیین میاثر هنر عنوان بهحسی قالی 

  
ر مطهر امامزاده قالی را زیارت کتابوت و پی عنوان بهمردم  .اثر هنري مثابۀ عد حسی و عاطفی قالی بهب :4 تصویر

 .)URL3( نندک می

  

  
  )نگارنده( شویان قالی کشناختی قالی در مناس : ابعاد انسان1نمودار 

  

تـوان اهمیـت    هاي دیگـري نیـز مـی    به روش، شناختی مرسوم هاي تحلیل انسان شیوهع�وه بر 

هـاي گونـاگون از    داشـتن �یـه   ارویژه فرهنگی آن تبیین نمود. نگارنده با در نظرکقالی را از منظر 

  سه �یه را متصور شده است:، برون به درون یا از ظاهر به باطن

ابعاد انسان شناختی قالی در مناسک 

قالی شویان

عاطفی

بر عواطف و احساسات 
.زائرین اثر می گذارد

زیارت قالی در جایگاه پیکر 
امامزاده قبل از شست وشو

عاملیتی

 ۀقالی به مثاب

کنشگر اجتماعی

نماد پیکر و تابوت امامزاده و طلب 

حاجات

معناشناختی

قالی به عنوان اصلی ترین تولید 

کاشان بهترین ناقل   ۀهنري منطق

.معناست
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در جایگـاه محصـول   ، اشـان کاصیل و سـنتی   بافتۀ کی عنوان بهرویین یا نخست: قالی  ۀ. �ی1

و از ایـن راه   سنتی مردم کاشان بـوده  بافی پیشۀ مراسم وجود دارد. قالی نهایی و تولیدي منطقه در

  نماید. ند؛ لذا قالی از این دیدگاه مهم میکن امرار معاش می

تشـییع و تـدفین    وۀي گونـاگون از شـهادت و نحـ   هـا  با توجه به روایت �یۀ میانی یا دوم: .2

نماد پیکر مطهـر ایشـان یـا تـابوت وي ایفـاي نقـش نمـوده و         عنوان بهقالی ، علی سلطان امامزاده

  آید. هرساله نمادي مقدس به حساب می

خـواهی در منـاطق کـویري همچـون کاشـان       یا سوم: سنت طلب باران یا باران . �یۀ درونی3

هم در  بارش باران آن، هاي رایج کشاورزي است اینکه یکی دیگر از پیشه سبب بهدار بوده و  پیشینه

شود. از گذشته در بسـیاري از شـهرها و روسـتاها     اقلیم خشک کاشان موهبتی بزرگ محسوب می

خـواهی   بـراي بـاران   به جا آوردن نماز و دعـا و... ، مردم کارهاي جمعی گوناگونی مثل پخت آش

شناسان به نیـت طلـب بـاران در     مردم عقیدۀ همراه نیایش، به ه قالی بهیدن بآب پاشدادند.  انجام می

شـویان در روسـتاي اردهـال     شورون یا قالی آیین قالی .)2 نمودار( شود ابتداي فصل پاییز انجام می

ـ   دهـۀ دوم مهرمـاه صـورت مـی    یعنـی موسـم تیـر در    ، کاشان که هر سال در پـاییز  ین گیـرد و آی

کنـار اسـتان   و و مراسم دعاي باران در گوشه یلمی در ماه تیر و روز تیر...یعنی تیرگان د، تیرماسینزه

 منظور مداقـۀ  به .)83: 1379، بلوکباشی( ناهیدندین ستایش تیر و یهاي بازماندۀ آ همه گواه فارس...

یافت » صداي پاي آب بر تاریخ کهن کاشان« عنواناي با  مقاله ،هاي مربوط به آب بیشتر روي آیین

بـر   پژوهشی مستند انجـام داده و  ،هاي قدیمی و سنتی مرتبط با عنصر آب نویسنده به آیینشد که 

ین جستار با تأمل بر آخـرین آثـار مسـتند و مکتـوب دربـارۀ      ا .اهمیت موضوع تأکید نموده است

» آیـین آبـی  «یک سرنخ مهم شناسـایی گذشـتۀ کاشـان را در گـزارش مکتـوب مراسـم و       ، کاشان

آمـده و در   زمان با جشن تیرگان و طی مراسمی به اجرا درمـی  ۀ اردهال و همجوید که در منطق می

اي  شده است. این نوشته با تحلیل متون و عناصر آیینی و اسـطوره  روستاي قالهر هرساله برگزار می

عصـر حاضـر (آبریـزان     هاي این رسوم تا این جشن و آیین آب در آثار قرن سوم و رصد بازمانده

آیین لتو در کاشان تا عصر پهلوي و...) بر آن است که یکـی از  ، ناحیۀ اردهال در برخی روستاهاي

هـاي آب   در آیین، هاي شنیدن صداي پاي گذشته و برخاسته از اعماق قرون نیاکان این شهر روزنه

  .هاست تر در آن هاي بعدي و جزئی ها و بررسی و تداوم کاوش
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  )نگارنده( شویی مشهد اردهال قالی کهاي گوناگون مربوط به جایگاه قالی در مناس إلیه :2 نمودار

  

  گیري نتیجه. 3

شـناختی داراي   عـد زیبـایی  ایران ع�وه بر ب بومیصنایع دستی و هنرهاي  ،شناسی از منظر انسان

چنـین   حسی یا عاطفی هسـتند. قـالی نیـز مشـمول    ، عاملیتی،  ابعاد گوناگونی چون معناشناختی

 کـه  ادعـا  ایـن  بر چندگانه شویان از وجوه قالی در مناسک قالی تحلیل فرهنگی اي شده و قاعده

عد عـاطفی بـه تأثیرگـذاري    ب صحه گذارد.، است مناسکی امري و فرهنگی عنصري ۀمثاب به بافته

 وشـو  شست از قبل امامزاده رکپی جایگاه در قالی زائرین و زیارت احساسات و عواطف قالی بر

 امـامزاده  تـابوت  و رکـ پی اجتماعی و نمـادي از  نشگرک مثابۀ را به قالی عاملیتی د�لت دارد. بعد

بعد معناشناختی بیانگر  ،در نهایت. )33: 1398، مهدیزاده( دکن معرفی می حاجات طلب منظور به

در بـوده و   معنـا  ناقـل  بهتـرین  کاشان ۀمنطق هنري تولید ترین اصلی عنوان به این است که قالی

 بـا  مراسـم  در حاضـرین  اینکـه  دلیل بهکند.  جایگزین ایفا می نقشی اساسی و بی ،مراسم یادشده

عـد  از ب، آن نقـش  و طـرح  بـا  تـا  نـد ا مواجـه  معنـا  حامل عنوان به قالی عاطفی و حسی عاملیت

 سبب بهقالی در ابتدا . و فقط به طرح جوشقانی قالی اشاره شد شناختی چشم پوشیده شد زیبایی

مـرور   مفهومی مناسک راه پیدا کرده و بهبه بستر  ،ترین بافته و محصول کاشان است که اصلیاین

عنصـري   عنوان بهست. قالی تر رفته ا تر و معناگرایانه هاي ژرف از سطوح رویین و واقعی به �یه

�یۀ نخست

�یۀ میانی

�یۀ درونی

قالی•

پیکر مقدس امامزاده•

تابوت امامزاده•

آب پاشیدن به قالی و •

استمرار سنت باران خواهی

ابزار انتقال فرهنگ•
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قالی ابزار ، المنزلۀ تابوت شهید دشت ارده قالی به، علی نمادي از پیکر امامزاده سلطان، فرهنگی

بـر   دالاسـت کـه همـۀ شـواهد      و در نهایت رسانۀ طلب بـاران  انتقال هویت فرهنگی و بومی

شـویان سرشـار از نمادهـا و     قـالی  آیـین . استشویان مشهد اردهال  یت قالی در مراسم قالیاهم

حمـل  خواهی در حاشـیۀ کـویر اسـت.     تمثیلی قالی یادآور مصادیق بارانرمزگان است. شستن 

فـراهم   ده حسین و آب پاشیدن بدان همراه با دعـا و ذکـر بسـتري   ازهنهر شا شمۀتا سرچ قالی

طلبـی سـوق دهـد.     هـاي باسـتانی بـاران    شناسـی آیـین   ختسمت ری آورده تا پژوهشگران را به

آن ارتبـاط بـا محـیط و دوري از    مطالعات یادآور نمود شرط زنده ماندن فرهنگ کلی و اجزاي 

ایـن هـدف را پوشـش     ،سبب حضور قالی در مناسک جمعۀ قـالی به همین  .شدگی است شیء

مقـدس حضـرت   قـالی موجـود در آسـتانۀ     کنـد.  از زوال و فراموشی قالی جلوگیري مـی  ،داده

بـا  ، کاشان است ۀاصلی و رایج منطق ۀ هویتی مربوط به پیشۀکه شناسنامعلی ع�وه بر آن سلطان

ب موجـ شویی حیات دوباره یافته و مبادلۀ فرهنگی با محـیط   ورود به ساختار منسجم آیین قالی

اگر هریک از آثـار هنـري بـه     عنصري فرهنگی شده است. ۀمثاب هاي نو به بروز و تجلی کارویژه

 و فرهنگـی  از گزند فراموشی و نسیان در امـان مانـده و در بافـت    ،سرنوشتی مشابه مبت� شوند

گـردد پژوهشـگران بـه     زندگی مردم باقی خواهند ماند. پیشـنهاد مـی   ارتباطی -اجتماعی شبکۀ

چراکـه کمبـود    ؛هاي ایرانـی بپردازنـد   تحلیل فرهنگی تمامی آثار هنري موجود و مؤثر در آیین

  طلبد. منابع این حوزه چشمگیر است و همت محققان را می

  

  ها نوشت پی

هاي بقعه نیـز   که یکی از صحن است علی نامی از بزرگان آران کاشان و از معاندان سلطان . پاپهنک آرانی1

مشهور است. عامۀ مردم نام ایـن پلکـان را   » پاپک«سراسري و به پلۀ  ،هاي پلکان صحن پاپک نام دارد. پله

معـروف  » پاپهنـک « یا» پاپهن«گویند چون این مرد پاهایی پهن و بزرگ داشته به  شناسند. می می» پاپهن«به 

آمده است. براي تحقیـر و خـوار شـمردن او    در» پاپک« صورت اً این نام در گردش زبان مردم بهبوده و بعد

 فرسـتند پاپـک را لگـد کننـد و بـه او لعـن      ، گـذر از پلکـان  ران به هنگام خواندند تا زائ» پاپک«این پله را 

  )29: 1379، بلوکباشی(

رانی مصطلح در بین واژگان تخصصی فرش باید بازنگري شود کـه از آن  هاي غیرای . شوربختانه برخی نام2

انـد کـه    را پیشـنهاد داده » سـوزنگرد « ژوهشگران بر اساس تکنیک بافت واژۀاست. برخی پ» پولونزي« میان

  بایسته است تحقیق و پژوهش بیشتري در این زمینه انجام شود.
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