
7
7 Irānshenāsi

Journal of Iranology

فصلنامه ایران شناسی
14

00
ان

ست
 تاب

جم.
 پن

اره
شم

م. 
دو

ره 
دو

Vo
l. 

II
   

N
o.

 5
   

 S
um

m
er

  2
02

1

بررســی بنیــان، خاســتگاه و کارکــرد آییــن هــای نخــل گردانــی 
و قالــی شــویان مشــهد اردهــال کاشــان

محمد بهرامی )نویسنده مسئول(، 
دانشجوی کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه یزد

دکترعلی یزدانی راد )نویسنده همکار(
استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده:
 و )ع(مناسبت شهادت امام حسینشویان که بهگردانی و قالیدو مراسم عزاداری نخل

شود، از ساله در مناطق مرکزی ایران و در مشهد اردهال برگزار میهر، )ع(سلطان علی بن محمدباقر
 قربانی رفتارها همچونها و نوع ست. نمادها، نشانهاسالمی - های آیینی کهن ایرانیجمله مراسم

پوشی در این دو مراسم آیینی، خوانی و سیاهشدن، حمل تابوتواره، گریستن و زاری نمودن، نوحه
ارد. های عزاداری در فرهنگ ایران باستان و آسیای غربی دهای قابل توجهی با مراسم آیینشباهت

های اسطوره ایرانی )آیین نده آیینها بازماهایی، این آییناساس چنین شباهتتوان انگاشت که برمی
خواهی وآبیاری وکشاورزی هستند که در صورت و معنای آنها، سیاوشان( و مرتبط با مبحث باران

تداوم  )ع(های آیینی ترکیب شده و در قالب سوگواری برای اهل بیترویدادهای تاریخی با اسطوره
گیری افیای خشک مناطق مرکزی ایران در شکلاند. با در نظر گرفتن تأثیر قابل توجه جغرحیات یافته

باورها و اعتقادات مردم، مسئله اصلی این پژوهش، بررسی بنیان، خاستگاه و کارکرد اصلی دو مراسم 
های دهد که آیینها نشان میشویان در مناطق مرکزی ایران است. بررسیگردانی و قالیآیینی نخل

ست که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی دارد و بعدها با هاییشویان از جمله آیینگردانی و قالینخل
کوشد تا با تحلیل است. این مقاله می توجه به ضرورت اجتماعی، رنگ و جلوه اسالمی به خود گرفته

 .کندین را توصیف، تحلیل و تفسیر هر دو آی کتابخانه، دو مراسم آیینی مذکور و با استفاده از ابزار
 

 

 گردانی، سیاوشان، مشهد اردهال.شویان، تابوتگردانی، قالینخل کلمات کلیدی:
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 مقدمه:  -1
گردانی . آیین نخلدهندها را تشکیل میدینی آن - ها در فرهنگ مردم هر منطقه، بخش مهمی از زندگی اجتماعیآیین

شویان شود و آیین قالیدر دهه اوّل محرم در نواحی مرکزی و شرقی ایران برگزار می )ع(مناسبت شهادت امام حسینکه به
 )ع(مناسبت شهادت حضرت سلطان علی بن محمدباقره روز بهمدّت دَن جمعه مهرماه هر سال خورشیدی بهاز دومی که

ی که در بین مردم ایران دارند، ها و مناسک سنتی ایران هستند که با وجود نقش و جایگاه مهماز آیین گیرد،صورت می
است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش بررسی ریشه و   طور دقیق خاستگاه و ریشه آنها مورد بررسی قرار نگرفتهههنوز ب

شویان از جمله گردانی و قالیهای نخلدهد که آیینها نشان میشویان است. بررسیگردانی و قالیهای نخلخاستگاه آیین
، اما بعد از اندخواهی و فرهنگ کشاورزیست که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی دارد و مرتبط با مبحث بارانهاییآیین

 اند.خود گرفتهه های اجتماعی، رنگ و جلوه اسالمی بورود اسالم به ایران، با توجه به ضرورت
 

 پیشینه تحقیق: 1-1
است؛  های مرتبط با آن پرداختهبه اسطوره »سیاوش« و آیینست که ا مهرداد بهار یکی از نخستین پژوهشگرانی 

همچون پژوهشی توان به آثاری های آیینی آن در پیوند است، میازجمله آثار او، آنچه در ارتباط با این اسطوره و جنبه
 هتألیفات، به ارتباط اسطورنام برد که وی در این  جستاری در فرهنگ ایرانو  از اسطوره تا تاریخدراساطیر ایران، 

است. همچنین، پژوهشگران دیگری مانند شاهرخ مسکوب و علی حصوری در  های باروری پرداخته»سیاوش« با آیین
 اند.آیین سیاوشان پرداخته سیاوش و هفرهنگی اسطورهای درونبه ارتباطسوگ سیاوش و سیاوشان 

ها و زوایای اجتماعی و اعتقادی پیدایش آیین ست که گسترهنگاریاثری تک ،باشیاثر علی بلوک ،شویانقالی کتاب
گردانی، در اثر علی دهد. در مورد پیشینه پژوهشی نخلشویان مشهد اردهال را مورد بررسی و پژوهش قرار میقالی

ست. وی ابتدا به بررسی ا یاحائز اهمیت ویژه، نمایش تمثیلی از حیات جاودانگی شهیدان، گردانینام نخله باشی ببلوک
پردازد و واره میبه بررسی انواع تابوت سپساز اسالم و دوره اسالمی و گردانی در ایران در دو دوره پیش پیشینه تابوت

ها و کارهای مربوط به د و بعد به توضیح شکل ساختمان نخل، اصطالح نخل در فرهنگنامهکنمعنای تابوت را بیان می
های جغرافیایی مختلف، گردانی در میان شیعیان و این آیین را در حوزهپردازد؛ در ادامه پیشینه نخلمیسازی نخل آماده

 کند. بررسی می
کدام از آثار پژوهشی دیگر که نامشان ذکر شد، به بررسی استثنای اشاره گذرای دکتر بهار در آثار مذکور، هیچبه 

اند؛ امّا از آنجا که مسئله های کهن نپرداختهپیش از تاریخ و در دوره اسطورهها در دوره ینیی این آریشه و خاستگاه اصل
های کهن و تأثیر های عزاداری مذکور در دوره پیش از تاریخ و اسطورهینییق حاضر، بررسی ریشه و خاستگاه آتحق

 رسد.می نظره هاست، بررسی موضوع حاضر، ضروری بگیری و تداوم این آیینجغرافیای ایران در شکل
 

 ضرورت پژوهش: 1-2
های بزرگ اسالمی و با پیشینه برگزاری طوالنی شویان در مشهد اردهال از جمله آیینگردانی و قالیدو آیین مهم نخل

است،  درستی درباره پیشینه، خاستگاه و کارکرد آنها صحبت نشدههدر نواحی مرکزی و شرقی ایران هستند که تاکنون ب
 ست.نیاز به پژوهشی که به بررسی این موضوع و اهداف آن بپردازد، الزم و ضروریبنابراین 
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 های آیینی:اسطوره -2
ست. تعیین رابطه علّی و معلولی بین اسطوره و ا های آیینیها انواع مختلفی دارند که یکی از آنها اسطورهاسطوره

جنبه نظری آن است. آیین  ،جنبه عملی اسطوره و اسطورهست که آیین ا آن ،آیین، دشوار است اما آنچه مسلم است
(. کارکرد 132: 1380واقع شرکت در اسطوره مربوط به آن است )کمبل، ای یک اسطوره و شرکت در آیین، دراجر

د (؛ بنابراین فهم یک اسطوره و کارکر17: 1372ست )الیاده، دار آدمیهای معنیها و فعالیتاسطوره، نشان دادن همه آیین
ترین مسئله در آن، در گرو فهم آیین مربوط به آن و فهم آیین در گرو فهم و کارکرد اسطوره مرتبط با آن است و اصلی

 (.128: 1388گیرد )ایونس، می تحلیل یک آیین، مسئله سودمندی آن آیین است که دیگر کارکردهای آن را نیز در بر
ای انجام اساس نظم و قاعده( که بر17: 1388است )همان،  ای«آیین »مراسم عمومی رسمی، الگودار و کلیشه 
برآورنده نیازهای طبیعی  ها،ست که مردم آرزوی آن را دارند و این به آن معناست که آیینگیرد و نتیجه آن، چیزیمی

ها و اجرای آنی ها جمعساختاری مشخص، نوع مشارکت در آن ند و بااهمراه یبقای او هستند که با تفکر جادوی برایبشر، 
 (.107: 1380مندی از زندگی بهتر است )کمبل، منظور بهرههب

ست که مربوط به اسطوره و باورهای قومی هستند. در این ی اهایهای آیینی، اجرای آیینترین جنبه از اسطورهمهم
های ر و یا قهرمانان و آیینهای مربوط به مرگ خدایان، اساطیانکار مرگ برای آدمی، آیینوجود غیرقابله بین با توجه ب

پیرامون هستی زمان خود هستند. بینی اجراکنندگان آن، مرتبط با تغییر فصول و تجدید حیات، بیانگر نگرش و جهان
های آن، با قداست زمین، نباتات و آب و باران مرتبط هستند. در ایران نیز، با توجه به موقعیت کشاورزی و آیین مقوله

غالب کشاورزی، باور به ایزدان گیاهی مشهود است و اسطوره »سیاوش« در شاهنامه، بیانگر داستان  و فرهنگ یجغرافیای
ها، ترین آنمربوط به کشاورزی که مهمهای ست؛ پس باید باور به ایزدان گیاهی و آیینا گیاهی در فرهنگ ایرانی ایزد

مرگ ایزدان  باشند. مضمون ر فرهنگ ایرانی گذاشتهست، بیشترین تأثیر را بهای سوگواری در مرگ ایزدان گیاهیآیین
ست؛ »در فرهنگ کشاورزی و زراعی، حسی از مرگ ا گر مفهوم مرگ و حیات نو در فرهنگ کشاورزیگیاهی، در واقع بیان

میرد، دفن می( و شخصی که 160: 1380نوعی مرگ نیست، بلکه از لوازم زندگی تازه است...« )همان، هوجود دارد که ب
دهنده دست آوردن غذا از نجاتهشود و »این آیین، تکرار عمل کشتن یک خدا و در پی آن، بشود و به غذا تبدیل میمی

رسیدند تا از ساله نیز، با فرارسیدن زمان خرمن، ایزدان گیاهی که به شهادت می(. هر167: 1380مرده است« )همان، 
رسیدن زمان بهار، رویش و برکت در محصوالت گیاهی و  و از سوی دیگر، با فراسویی عمل کشتن خداوند تکرار شود 

شود که ریشه های سوگ در مناطق مختلف برگزار میمناسبت مرگ ایزدان گیاهی، آیینهوجود آید؛ همچنین بهجانوری ب
شده هم کوبیده گاه درسوی اردوه جمعی بالنهرین دارد. »نمایش مصیبت شامل یک حرکت دستههای مرگ بیندر آیین

دموزی )تموز( و شیون و زاری برای خدایی مقتول بود. رهبری عزاداران را بیوه جوان، مادر و خواهر دموزی بر عهده 
شد. خوانندگانی هایی پیشاپیش دسته حمل میهای کیشی و علمتوان پنداشت، به نیابت از اینان، تندیسداشتند. حتی می

نمایش (. با تأمل در آیین و 68: 1373شد« )ساندرز، انگیزی اجرا میهای غمکردند و آهنگنی میخواجای آنان، مرثیههب
های »سوگ سیاوش«، شده با آیینگیاهی برگزار می این آیین که هرساله در سوگ ایزد هایتوان به اشتراکمصیبت، می

توان انگاشت که شویان، پی برد. میگردانی و قالیلهای نخها، یعنی آیینهای متأخرتر این آیینخوانی و یا صورتشبیه
 مندیبهره براینظم و قاعده، در زمان مشخص و  اساسهستند که بر ایهای اسطورههایی از آیینهایی، بازماندهچنین آیین

 است.شده از عنایت ایزدان، انجام می
، شودنتقل های بعد مها در دورهصورت نمایشوارههد بتوانهای آیینی، آنچه میکه در اسطورهنکته قابل توجه این است 

 ،اسطوره جزء به جزء اجرا شود علت آنکه در آیین قرار نیستهجزئیات داستانی نیست بلکه ساختار کلی اسطوره است؛ ب
آورد و در وجود میهمعرفی شخصیتی پرداخته شود که نظم جهانی را به بلکه باید تنها زمینه و بستری ایجاد شود تا ب
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گیرد و بخش دوم که شامل گفتار است، ها، بخش اوّل آن که شامل اجراست، مورد تحلیل قرار میواقع، در تحلیل آیین
 (.54-53: 1387مورد توجه نیست )ثمینی، 

 آیین سیاوشان: 1-2
انسان کامل و عادل است؛  ای ازگیاهی را بر عهده دارد. »سیاوش«، نمونه فرهنگ ایرانی، »سیاوش«، نقش ایزددر 

سالمت از آتش و گفته ه است. گذر وی ب رفته که جنبه روحانی و معنوی نیز داشتهشمار میهوی شخصیتی مذهبی ب
 (.33: 1313نه افراسیاب«) ابن بلخی،  ،پدرش، کیکاووس، در سوگ فرزندش که »سیاوش روحانی را من کشتم

و در بطن فرهنگ ایرانی شکل گرفت و به گفته نرشخی، هزاران سال با شهادت سیاوش، داستان شهادت و قداست ا
رفتند گرد میزیارت مزارش در سیاوشه ساله در روز شهادت وی، بکردند و هرسرایی میسیاوش نوحه مردم بخارا در مرگ
 (.33-32و  24: 1363نرشخی، دادند )یستند و قربانی انجام میگرو بر سر قبرش می

است. پس از فتح ایران توسط  ای مقدس است که با پدیده دین و معتقدات دینی، ترکیب شدهیدهموضوع شهادت، پد
مذهب، زمینه و بستر تدریجی جامعه ایرانی به این دین و  یدنسالم و مذهب تشیع در ایران و گروا دین اعراب و گسترش

بینی و باورها و اعتقادات عامه مردم، دگرگون شود. برخی از باورها و عقاید و رسوم ایرانیان که با تا جهان شدفراهم 
ساخت و روساخت، ساختار فرهنگی و اعتقادات و باورهای دین و مذهب جدید سازگاری داشت، حفظ شدند و فقط در ژرف

خود گرفتند و به حیات ه بوی اسالمی بوالمی ترکیب شده و رنگوجود آمد و با عناصری از فرهنگ اسهها بتغییراتی در آن
و رسوم جدید  و یا فراموش شدند و عقاید د، به مرور زمان کنار گذاشتهخود ادامه دادند. بعضی دیگر که ناسازگاری داشتن

جمله همان  ، ازها شدند. داستان شهادت و سوگ سیاوش و حمل تابوت وی در سالگرد شهادتشاسالمی، جایگزین آن
های سوگواری شهیدان دینی و ساز آییندلیل ریشه عمیقی که در فرهنگ ایرانی داشت، زمینههکه ب هایی بودماندنی

که سیاوش جاییامّا از آن ؛(73: 1380باشی، بلوک)شد در دین اسالم و مذهب تشیع رسوم عزاداری  و برخی از آداب
صفاتی را به ن به دین جدید، نیازمند شهید قهرمانی از دین خود بودند تا چنین شهید، قهرمانی از دین دیگر بود، مؤمنا

های مرتبط با وی، وسیله سیاوش و آیینبود و بدین )ع(این قهرمان مذهبی و شهید دینی، امام حسین ؛وی نسبت دهند
پیش از این برای سیاوش،  های عزاداری که تادهد. آیینهای مربوط به آن میجای خود را به عزاداری محرم و سنت

)مسکوب، برگزار شد و مذهبی شد، از این به بعد، برای یک شخصیت تاریخی عنوان یک شخصیت اساطیری برگزار میهب
1394 :87-88.) 

 جغرافیای فرهنگی ایران: 2-2
گیری فرهنگ و اندیشه شکلسزایی دارد. درباره تأثیر جغرافیا در هگیری فرهنگ تأثیر بمحیط جغرافیایی در شکل

های گوید: »جغرافیا در شکل بخشیدن به فرهنگ و اندیشه ما در باب دین و آیینتوان به گفته کمبل متکی بود که میمی
اساس ول تاریخ در ارتباطی که انسان برها، در ط(. آیین158: 1380است« )کمبل، مربوط به آن نقش زیادی داشته

هستند  شانسان با محیط پیرامون هاند و بیانگر نگرش و مواجهاست، شکل گرفته ن داشتهباورهایش با محیط پیرامو
 (.35: 1386)فریزر،

خشک نواحی های جغرافیای طبیعی ایران، نخست کوهستانی بودن و دوم کویرهای خشک و نیمهترین ویژگیاصلی
ای که بیشتر گونهکند بهتماعات انسانی ایجاد میاجهایی را برای مرکزی است؛ این نوع از جغرافیای فرهنگی، محدودیت

گیری اجتماعات ترین ویژگی برای شکلشوند. از آنجا که اصلیصورت دیم کشت میهمحصوالت کشاورزی در ایران ب
مند است. مسئله آب و خاک مناسب برای کشاورزی است، بنابراین ایران از این دو ویژگی کمتر بهره ،انسانی و فرهنگی

ای که علت بارور نبودن بیش از نیمی از خاک ایران را گونهشود، بهوکار و باروری زمین میآبی، موجب عدم کشتکم
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های ساالنه نزوالت جوی است، آبی ربط داد. یکی از منابع عمده تأمین آب در کشور، بارششاید بتوان به مشکل کم
 ترین نقش را درانه و مخازن زیرزمینی، نخستین منبع، مهمکه از میان سه منبع تأمین آب، نزوالت جوی، رودخچنان

اما مقدار بارش نیز در هر سال متفاوت است و شهرهای شمالی و غربی بیشترین مقدار  ؛تأمین آب در ایران بر عهده دارد
 از مناطقی هستند که کمترین مقدار بارش را دارند. ،در فالت مرکزی همچون یزد و کاشان یبارش و شهرهای

های اساسی جغرافیای خشک ایران و میزان بارندگی در این منطقه و با توجه به فرهنگ ویژگیه بنابراین، با توجه ب
دی النهرین است و ذکر این موضوع که درصد زیاغالب کشاورزی که متأثر از ساکنین اولیه فالت ایران و تمدن بزرگ بین

توان جامعه ایران را دارای اقتصاد مبتنی ، میاستدیم و وابسته به نزوالت جوی صورت ههای کشاورزی در ایران باز زمین
صورت کلی، فرهنگ مردم ایران تأثیر هگیری باورها و اعتقادات و بمحور دانست و این مسئله در شکلبر آب یا اقتصاد اّب

گیری بسیاری از اساطیر و باورهای ملل دیگر نقش کلیدی را داشته، ه جغرافیا در شکلگونه کاست. همان بسیاری گذاشته
ای که بهرام بیضایی در تبیین و تعریف اساطیر و قهرمانان گونهز این موضوع قابل مشاهده است، بهدر فرهنگ ایرانی نی

 گوید:ایرانی مرتبط با مسئله آب و خشکسالی چنین می
ها، اساطیر و قهرمانان مهم و دسته اولی وجود دارند که معموالً در همان شرایط سیاسی فرهنگ»در همه 

های ای که در جنگطور مثال در جامعههشوند، بو اجتماعی و فرهنگی قبیله و یا قوم خود معنا می
ای وند. در جامعهشای حاکم است؛ خدایان و اساطیر و قهرمانان جنگ، مهم و دسته اول قرار داده میقبیله

شود، خدایان باروری مهم و دسته اول وکار و آب مهم قلمداد میبا فرهنگ کشاورزی که مسئله کشت
ها و تجارب زیسته در آن ها، بسته به مطالعه فرهنگشوند. بنابراین، بررسی اساطیر و آیینقلمداد می

نور جنگ همیشه داغ بوده و خدایان، ست که در آن مسئله خشکسالی و تایجامعه است. ایران، جامعه
 (. 36: 1387شوند« )بیضایی، دهی و جنگ، دسته اول قلمداد میاساطیر و قهرمانان برکت

عنوان ایزدان آب و باران و جنگ، های همچون تیشتر، آناهیتا و مهر بهای اسطورهدر فرهنگ ایرانی نیز، شخصیت
 است. های باستانی در گرامیداشت چنین ایزدانی بودهآییننقش اساسی و مهمی دارند و بخش بزرگی از 

خواهی های این آیین موجود است، با بارانگردانی که در نگارههر دو مراسم سوگواری گروهی بر سیاوش و تابوت
باران، مخواهی باشد. در مناطق خشک و کتواند شاهد بزرگی درباره ارتباط آیین »سیاوشان« با بارانکه می ارتباط دارد

خصوص در فصل پاییز، مناسک و هخواهی و آبیاری کشتزارها بهای کویری ایران، برای باران آمدن و بارانهمچون اقلیم
 (.156: 1360؛ مهیندوست، 51: 1348شود )عناصری، شویی برگزار میگردانی یا تابوتآداب تابوت

ب و یا پاشیدن آب بر روی گلیم و قالی برای آمدن رسم گرداندن و بردن یک قالیچه به سرچشمه و شستن آن در آ
خواهی شویی برای بارانشویی مانند تابوت( نیز حاکی از عمومیت رسم قالی116: 1358باران و رفع خشکسالی )باشگوز، 

های های آیینشستند و یکی از ویژگیدر سرزمین ایران است. در مراسم سوگواری برای دموزی نیز پیکر او را می
ای از آیین »سیاوشان« هستند، این است که اند و بازماندهگردانی که در نواحی خشک قرار گرفتهشویان و نخللیقا

 خواهی باشند.های بارانتوانند شاهد بزرگی در ارتباط با آیینشویی میگردانی و تابوتهای تابوتهمچون سنت

 گردانی:آیین نخل 2-3
مناسبت شهادت داری مذهبی مردم ایران است که بههای عزاترین آیینترین و معروفکهنگردانی، از جمله آیین نخل

)بلوکباشی،  شودن، سمنان و خراسان برگزار میهای مختلف چون یزد، اصفهادر برخی شهرهای استان، )ع(امام حسین
در ایام عزاداری دهه اول  که است مانندنخل یک اسکلت چوبی اتاق(. 629: 1378؛ معتمدی کاشانی، 57-70: 1383

 ؛شودوب، فلز و مانند آن تزئین میهای رنگی چهای الوان، آینه، چراغ، شیشهوسیله پارچههمحرم و در آستانه روز عاشورا، ب
های های ابریشمی رنگارنگ و پارچهسازند و با انواع شالمانند است که آن را از چوب میسخن دیگر، نخل، اتاقی حجلههب
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خوانی و تعزیه محلی که مراسم روضهه شود و در روز عاشورا، آن را بقیمتی، آینه و چراغ و گل و سبزه و غیره آراسته می
تلف ایران، از نظر جنس، اندازه، تزئینات و اجرای های مناطق مخ: ذیل نخل(. نخل1349)دهخدا، برند در آنجا برپاست می

 (.120: 1391هایی دارند )کاظمی، مراسم با توجه به فرهنگ مردم هر منطقه، تفاوت
در  مناطق دیگرهای شهر و روستا و در برخی نها یا میدادر روز عاشورا، در بعضی مناطق ایران، نخل را در حسینیه

نی متفاوت و در هر بار، یک تا ها، نخل را چند بار با فاصله زماها یا میدانند. در حسینیهگردانهای شهر میگذرها و محله
گردانند. در بیرون از حسینیه و میدان، نخل را همراه بار در طول و عرض حسینیه یا میدان یا در گرداگرد حسینیه میسه

گاهی به زیارتگاه یا امامزاده محله و یا به محل مجلس  برند وهای محله میزنی و زنجیرزنی در گذرگاههای سینهبا دسته
: 1389کنند )جمشیدی گوهرریزی، خوانی یا به در خانه روحانی و مجتهد بزرگ شهر و ده حمل میعزاداری و روضه

59-71 .) 

 شویان مشهد اردهال:آیین قالی 2-4
است و در همسایگی دامنه شرقی قله اردهال کاشان قرار  کاشانکیلومتری غرب  42مشهد اَردَهال، نام شهری در 

محل شهادت  این شهر ،های محلیدارد. این شهر، در میان افراد محلی به »مشهد قالی« نیز مشهور است. بنا به روایت
خاطر هگویند و بهمین علت به آن، »مشهد سلطان علی« میه است و ب )ع(باقر حضرت سلطان علی فرزند امام محمّد

وشو دادند، »مشهد جای پیکر او شستهزاده را ابتدا روی آن قرار دادند و بعد قالی را بحرمت تخته قالی که پیکر امام
 ست.کشاورزی نامند؛ زندگی اقتصادی مردم این منطقه نیز بر پایهشویان« میقالی« یا »مشهد قالی

 شود. آغاز مراسم صورت ساالنه برگزار میهشویان، معموالً با فرا رسیدن دومین جمعه فصل پاییز، بمراسم قالی
ها به »جمعه ؛ این جمعه، در میان کاشانیشودمی برگزاراولین جمعه مهرماه  شویان با مراسم »جارزنی« است که درقالی

 »جمعه قالی« معروف است معه پاییز آغاز و این روز بهن، در دومین جشویاجار« معروف است. مراسم قالی
« 2بعد از ورود به امامزاده، از دروازه ضلع جنوبی و عبور از صحن »پاپک 1ها(. در این روز فینی28-27: 1380باشی،)بلوک
شوند. بعد از رسیدن به آنجا و بعد از سخنرانی چند خطیب، با می 3«و نفرین فرستادن بر او، وارد صحن »عتیق و لعن

ای را که بر روی آن پارچه سیاهی کشیده شده، از داخل حرم امامزاده خارج شدهوساطت یکی از بزرگان فینی، قالی لوله
ار ده حسین« رهسپسمت چشمه »نهر شازه کشند و بدوش میه ها قالی را بسپارند و آنو به بزرگان فینی میکنند می
که روی اسبی  حصاران کاشان، در حالیحامالن قالی، مردی میانسال از اهالی چهل شوند. در پیشاپیش این دستهمی

کنند دنبال وی، گروهی از مردم خاوه، عَلَمی حمل میهکند. بنشسته، جانمازی بر روی دوش خود دارد و آن را حمل می
چشمه، کنند. در سردنبال آنان حرکت می د »اهلل اکبر، اهلل اکبر« و »یا حسین، یا حسین«ها و حامالن قالی با فریاو فینی

زنند و قطرات آب روی های خود را در آب میزنند و چوبگذارند و دور آن حلقه میکشان قالی را روی زمین میقالی
ردهال را غسل داده و پس از پایان مراسم ای نمادین، شهید دشت اصورت به گونهپاشند و بدینچوب را بر روی قالی می

ای و فینی، شروع به های خاوهگردند. در طول مسیر دستهمیبر دوش گرفته و به امامزاده باز شویی، دوباره قالی راقالی
چند دور در حیاط صحن  کنند. بعد از رسیدن به امامزاده، در صحن »سرداریه« قالی راخوانی میزنی و نوحهسینه

 
 کیلومتری این شهرستان قرار دارد. 6در  که فین، یکی از روستاهای شهرستان کاشان 1
که از بزرگان آران کاشان است که عموم مردم، این شخص را  این صحن که در اصل نام آن جلوخان است، به این علت به نام پاپک معروف شده 2

 است. خواندند و وی از دشمنان امامزاده سلطان علی بودهپهن میدلیل بزرگی پا، پاهبوده، ب
 ریزد.الدین در آن میست و یک حوض بزرگ دارد که آب قنات غیاثصحن عتیق، از آثار دوره تیموری 3
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ها قالی دهند. آنها تحویل میایها نیز قالی را به نماینده خاوهدهند. آنبزرگان فینی، تحویل می در نهایت به و خانندچرمی
 یابد.شویان پایان میترتیب مراسم قالیداخل امامزاده ببرند و بدینه سپارند تا با تشریفات برا به متولیان امامزاده می

 های سوگواری:ها در آییننمادها و نشانه 5-2

 قربانی شدن: 1-5-2
اما در فرهنگ کشاورزی،  ؛ستا ایهای اسطورهآیین هایترین ویژگیمسئله قربانی شدن ایزدان گیاهی یکی از مهم

اما در میان اقوام یکجانشین، چه در  ؛(167: 1380خودش ایزد است )کمبل، شود، آن چهره که چهره، قربانی میهنگامی
است )ثمینی،  ای خداگونه داشتهها تغییر یافتند، قربانی همیشه تجسمی از خدا یا جلوهکه آیینامیخاستگاه و چه هنگ

1387 :154.) 
همراه ه شود، خودش خداوند است و مرگ وی، برکت و نعمت بعنوان ایزد گیاهی، قربانی میهدُموزی، بکه  زمانی

بخش و پاک است که حاضر است برای قهرمانی برکت - شدن، ایزددارد. در داستان سیاوش هم، محور اصلی قربانی 
عهد، جان خود را از دست بدهد. شاید او نماد قربانی انسانی و بازمانده آیین دُموزی ه پایداری و ماندگاری نیکی و وفای ب

ود، زیرا افراسیاب از شباشد، خدایی که باید نیمی از سال را در زیرزمین بگذراند. سیاوش در تشتی زرین سر بریده می
روید. در داستان شهادت ریخته شدن خون وی بر زمین نگران است. پس از ریخته شدن خون سیاوش بر زمین، گیاهی می

ست که برای ا هاییهم است، موضوع، قربانی شخصیته که بسیار شبیه ب)ع( باقر و امامزاده علی بن محمد )ع(امام حسین
ها در فرهنگ ها نیز همچون قربانیشوند. همچنین آندشان، قربانی میحیای دین جد خوعهد و پیمان خود و اه وفای ب

 شوند تا نظم جهانی مستقر شود.قربانی می ای از خداوند دارند وجلوه کشاورزی،

 واره:حمل تابوت 2-5-2
نیز مانند جانوران و کنند که درختان کردند و میانسان بدوی اعصار کهن و انسانی بدوی عصر حاضر گمان می

 (.43: 1388)بهار،  النهرین در اعصار باستان دیدتوان در اعتقادات مردم مصر و بیناند. این امر را میها دارای روانانسان
پیوند با جان انسان است. مردم اعصار شناختی، درخت مظهر پاکی، تقدّس، باروری و زایندگی و هماز دیدگاه اسطوره

جودی پاک و مقدس عنوان موههمین دلیل، درخت را به اند و بدیدهایزدان گیاهی را در هیئت و شکل درختان میکهن، 
کند؛ این ها را مقدس میها نیست که آننت خدایان در درختند. تنها، وجود روان درگذشتگان یا سکوداشتگرامی می

 با درخت، به اعتقاد مردم بدوی، نتایج بزرگی را برای انسان  بودن روان یا خدا استقرار روان یا خدا در درخت، یا یکی
ها را دارند و گلهبیاورند، خورشید را به درخشش وا دارند که بارانرا ها قدرت آن گونه درختطور مثال اینهدر بر دارد، ب

ولد مجدد نیز بارها در اساطیر (. معنی زایش و ت44: 1388افزایش بخشند و زنان را به بارداری و زایش یاری دهند )بهار، 
رویند به شکلی مستمر پس زیرا اعتقاد بر این است که زمین یا گیاهانی که از آن می ،خوردبا درخت و گیاهان گره می

 گردند.از مرگ، دوباره به حیات بازمی
جوهره معنای نمادین شناسی انسان از عالم هستی، درخت، نماد تولد، بالندگی، مرگ و رستاخیز است و در در کیهان
اند، پیوندی نمادین دارد نمادهایی که در گردونه اسطوره و هنر، رمز حیات، زایش، مرگ و زندگی جاودانه خود، با همه

شد که مردم اعصار کهن، ها و باورها سبب می(. همین دیدگاه75: 1377)برای مطالعه بیشتر نک: پورخالقی چترودی، 
هایشان، در کنار درختی قوی، عظیم و کهنسال معبدی برپا کنند یا بر درخت دخیل و خواستهبرای برآورده شدن آرزوها 

 ببندند.
سازد که این نشان میسیاوش را خاطر از مرگ مظلومانه ، فردوسی روییدن درختشاهنامهدر داستان »سیاوش« در 

گرایی گیاهی« نگرش نمادینی که به »جانعنوان ایزد گیاهی با درخت است؛ در سایه همطلب بیانگر ارتباط سیاوش، ب
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خصوص گیاهان، که صورت مثالی زندگی، هتواند پس از مرگ با برخی عناصر محیطی، بموسوم است، روح آدمی می
بینی موجود در جهاننوزایی و بازگشت جاودانه به اصلی یگانه هستند، درآمیزد و با تولد دوباره گیاهی، مطابق باورهای 

(. به گمان الیاده، انسان صورت موقت و وجهی نو 239: 1387ینی، به نیای اساطیری خود بپیوندد )همان، یگرا و آکلیت
گردد و مرگ برقراری مجدد ارتباط با سرچشمه میحالت تخم یا روح به درخت بازه از گیاهان است که پس از مرگ، ب

 (. 288: 1372زندگی کل یا حیات عالم است )الیاده، 
(؛ حال 28: 1372اند )هوک، شدهصنوبر« نمایانده صورت درخت نر و ماده »ها، تموز و ایشتَر، بارها بهدر اسطوره

اند، تعلق دارد. ها از آن آمدهشود و به نواحی کوهستانی که سومریکه، درخت صنوبر در دلتای دجله و فرات پیدا نمیآن
ها، که متفاوت با دوره شبانی بود، جغرافیایی و اجتماعی جدید سومریشکل بعدی این اسطوره، مسلماً تحت تأثیر محیط 

ای خود را حفظ کرد؛ است. قدر مسلم، درخت کارکرد خود را از دست نداد و همچنان قداست و مظهر اسطوره تغییر یافته
ت نخل، به فراوانی یافت النهرین تغییر یافت. در این ناحیه درخآن متناسب با محیط جغرافیایی بین امّا نوع و گونه

ست. ترین گیاهان و درختان به آدمیشود. در روایات، درباره درخت خرما )نخل( گفته شده که این درخت شبیهمی
 است:  آمده عالیی نامهچه در نزهتچنان

اوالً، قامت راست  ؛ستا نباتی »هیچ درختی به جانور چنان نزدیک نیست که درخت خرما و آخر مرحله
 5آید و این غالف خرما مانند مشیمهاو بوی منی  4د و در اصل و شاخ او هیچ پیچیدگی نیست... از طَلعدار

آید و خارکی بر سر  از میان درخت بیرون ،از شکم مادر بیرون آیدکه بچه که بچه در او باشد و همچنان
نیارد... هر شاخی از او هیچ بررخت کشته شود و از بعد آن جای مغز است، آن دهدارد که اگر ببرند، آن ب

ها نیاید و بر تن او لیف است مانند موی که بر تن حیوان باشد و شاخجای بازهببرند چون اندامِ جانوری ب
 (. 132: 1362جای گوشت حیوان است« )عالیی، هجای موی سر... و بر تن او ریشه بهکه بر سر دارد ب

که ابن سینا بر آن است که هر یک از یگری نیز وجود دارد، از جمله ایناما، بین درخت نخل و انسان وجوه مشترک د
فاصل انسان ست و حدای که انتهای یکی ابتدای دیگریگونهدارند، به یسه مرتبه جهادی، نباتی و حیوانی ابتدا و انتهای

( و از دیگر وجوه شباهت بین 30-26: 1383ست )ابن سینا، با حیوان، درخت نخل است که از چند وجه، شبیه به آدمی
درخت نخل و انسان، تصور عقل و فهم برای درخت نخل است و همین موضوع باعث شده تا در صورت عدم باروری نخل، 

 صورت بار بدهد. قطع کردن بکنند تا مگر بدینه او را تهدید ب
ای مایهالنهرین، هرچند بنکه دین در بینراست، چا النهرینیپنداری گیاهان، برگرفته از ادیان بیناین نوع از جان

عبریان پیش از موسی، کنعانیان و اعراب  یهاهای دینی حاکم بر آن شبیه به دیدگاهسخت سومری دارد، ولی دیدگاه
گرایانه جانالنهرینی سختتوان سامی خواند. دین بینهمین دلیل، روح حاکم بر آن را میه پیش از اسالم است و ب

(animistic ،405: 1375( بود )بهار.) 
شدند. خدایان در هزاره نخست پیش از میالد در شکل انسان انگاشته میه النهرینی، خدایان معموالً بدر ادیان بین

النهرین دارای دو جنبه زیرزمینی و آسمانی بودند. علت این امر را باید در تلقیق دو فرهنگ سومری و سامی در این بین
ین سومری وابسته به کشاورزی و باروری بود و با خدایان زیرزمین، که جهان گیاهی، حیوانی و انسانی منطقه دانست. د

ترین این خدایان، دموزی بود که نزد مردم شخصیتی بسیار ساختند، پیوند داشت. یکی از مهمرا پرمحصول و بارور می
 آمد.شمار میهمحبوب و ایزد گیاهی سومری ب

 
 های نر و ماده خرماشکوفه گل4
 داخل رَحِم احاطه کرده است.ی که جنین را در یپردها 5
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قهرمان شهید در وجود یک درخت یا گیاه صورت  - ی مرتبط با ایزدان گیاهی، استحاله ایزدهادر تمامی داستان
گیاهی، سیاوش، با درخت مقدس نخل  رسد، ارتباط ایزدنظر میه ای بگیرد. آنچه در آیین نخلگردانی مهم و اسطورهمی

درخت در این مراسم، نماد گیاهی سیاوش است ست. وجود ا ارتباط پنهان دموزی با طبیعت گیاهی دهندهاست که نشان
(. سوگواری بر مرگ دموزی در بسیاری از 110: 1389دهد )شکیبایی ممتاز، و ارتباط او را با طبیعت گیاهی نشان می

کنند. در تشبیه می شوند،است. در این سرودها، او را به گیاهانی که زود پژمرده می سرودهای مذهبی بابل منعکس شده
ساله در نیمه تابستان، در ماهی که به نامش بود یعنی ماه تموز، همراه با فلوتی که مردان و زنان دموزی هرمرگ 

وشو خواندند، آن را با آب پاک شستهایی میشد. بر پیکر ایزد مرده، نوحهنواختند، مراسم سوگواری برگزار میمی
کرد. گویا که بویی خوش فضا را پر میپوشاندند، در حالییرنگ مکردند و در شالی سرخین میهتددادند، با روغن می
 تموز را با تندی عطرها تحریک کرده، او را از خواب مرگ بیدار کنند.  رفتهخوابهخواستند حواس بمی

عنوان نماد سوگواری نیز هکه سرو در اساطیر ایران و جهان بایران تبدیل به درخت سرو شد، چرااین درخت نخل در 
(، بنابراین درخت 60: 1373است )جوادی،  عنوان درخت مرگ، مردگان و درخت عزا نیز یاد شدههشناخته شده و از آن ب

شکل گردانی، گیاهی، سیاوش، بشود. در آیین نخل توانسته جایگزین ایزداست که می ترین گیاهی بودهسرو، شایسته
شکل بودن نخل، سرو است؛ عزاداران بر این باورند که این سروشکل و همانند درخت ها، جناغیظاهری برخی از نخل

درخت سرو، برگرفته ه رسد این همانند بودن نخل بنظر میهکه بدر حالی است،)ع( اکبرنمادی از قد و قامت حضرت علی
منزله ست که بهانیگردهای این آیین، نخلترین بخشدیگر مهم ست. ازا از این باور باشد که درخت سرو نماد ایزد گیاهی

دفن نشد و سه روز بر روی خاک ماند، شیعیان  )ع(ها، چون بدن امام حسیناست. برطبق روایت )ع(تشییع پیکر امام حسین
اما برخی  ؛کردندگردانی تشییع میصورت نمادین و با نخلهرا ب )ع(کربال، پیکر سیدالشهدا برای نشان دادن حضور خود در

های درخت خرما قرار گرفته بر روی شاخه )ع(که پیکر مقدس امام حسین داننددیگر، علت انتساب نام نخل را در این می
گردانی را در ایران باستان ای نیز ریشه نخل(. عده6: 1388است )سیدعلیزاده و ثقفی،  و به محل دفن، حمل شده

دانند )لطیفی و حجیزاده بهمنی، انند مراسم »سیاوشان«، دیوار کاخ پنج کنت میاند و آن را مشابه اتاق چادر مدانسته
مانندی که در مراسم بیان کرد که اتاق چادر(. در مورد شباهت نخل و تابوت سیاوش، باید چنین 90-93: 1391

چک در آن یادآور همان وهای کدار نخل دارد و وجود پنجرهگیرد شباهت با شکل شبکه»سیاوشان« مورد استفاده قرار می
 مانند است.اتاق چادر

شود، باید جای نخل استفاده میهعنوان نماد پیکر امامزاده در تدفین نمادین او بهکه چرا از قالی باما درباره علت این
 ،کردندمیاست و نقوشی را که بر روی آن پیاده  بافی از جمله هنرهای مقدس برای مردم بودهقالی و قالیبیان کرد که 

بافی، از جمله قالی و صنعت قالیاست.  برای مردم قابل احترام و نتیجه باورها و اعتقادات آنها از محیط پیرامون خود بوده
های تولید قالی ترین قطباست. کاشان یکی از بزرگ خصوص کاشان بودههدستی و جزئی از زندگی مردم ایران و ب صنایع

های دهم و است.عصر طالیی قالی کاشان در سده عام بوده و رش کاشان همیشه شهره خاصدر ایران و جهان است و ف
که سیاحان بزرگ اروپایی همچون شاردن )شاردن، (، چنان15: 1343یازدهم هجری در عصر حکومت صفوی بود )نراقی، 

 (.450: 1335اند )دالمانی، ( و رنه دالمانی از قالی کاشان تعریف کرده254: 2، ج 1385
 سبب نحوه معیشت مردمدهد که بخشی از آن بهی تشکیل میبافبخش بزرگی از فرهنگ منطقه کاشان را قالی و قالی

وابسته به  بافی صنعتیکه قالی و قالیدهد، چرادام و دامداری تشکیل میها را پرورش بخشی از اقتصاد آن کهمنطقه است 
واره دیگری جای نخل یا هر تابوتهشویان بدالیل استفاده از قالی در مناسک قالیهمین علت یکی از ه ست؛ با دامداری

می لَعَ ،است؛ البته در پیشاپیش دسته حامالن قالی شدهخاطر محیطی باشد که این آیین در آن اجرا میهرسد بنظر میهب
 کند. شود که خود جای نخل را پر میحمل می
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 آوری:ارانگریستن و زاری؛ جادوی ب 2-5-3
خاطر آن هکردند و این مسئله بدر هنگام مرگ ایزدان گیاهی، ایزدبانوان در سوگ ایزدان شروع به گریه و زاری می

ساله و عمومی در مرگ ایزدان، کشاورزان آور بود و با این عزاداری هرزامبود که تکرار الگوی رفتاری خدایان برای مردم ال
همراه ه زاری بود که برکتی ب و همکاری ایزدان را جلب کنند. سعادت در گریستن بود و این گریهشدند تا توجه و قادر می

تربیت محصوالت، در نتیجه بدینهایی عملی آیینی برای جادوی باران بود تا آورد، نه چیز دیگر. چنین گریه و زاریمی
 ت:بارش باران رشد کنند. بعدها در بین مردم نیز این سنت ادامه یاف

شد. اشک بار خدایان و آبیاری زمین مینوعی جادو بود که باعث گریستن پر»در واقع گریستن، خود 
النهرین، نماد باران بود. باران و منی، مظاهر مادی بارورکنندگی درطبیعت و جانوران در نزد مردم بین

یان ساخت و از آنجا که ممیساخت، الهه زمین را باران بارور گونه که زن را منی بارور میبودند. همان
کشاورزی رابطه خاص وجود داشت، نقش زن در شیون و زاری و در  مقولهزن با زمین و الهه مادر و 

ها هنگام کشت دانهه علت اثر جادویی اشک، که نماد باران بود، مردمان بهعزاداری، نقشی اصلی بود. ب
ند که بعدها سنتی مقدس شد؛ داوود در کتاب زدهنگام مرگ خدای نباتی، دست به این جادو مینیز و 

بها با خویشتن سراید آنان که با اشک کشتند، با شادی درو خواهند کرد. او که دانه گرانمقدس، می
های )غله( را با خود خواهد و دسته گرددمیگمان با شادی بازگرید، بیرود و میدارد و به پیش می

 (.429: 1388آورد« )بهار، 
که فرهنگ ما نیز به گرد مسئله کردند، چراو گریه و عزاداری می رفتندها میچینی، زنپاشی و خوشهدانهدر زمان 
جا که هر مرگی با ه زن است و از آنبخشی، گریه کردن وظیفبرکت مبحث(. در 273: 1388ست )همان، آب و خشکی

شود. گریه ای مرده زیر خاک سبز میدانهد، گیاهرسه آب باران به زمین میککند، چنانگریه ما حیات مجدد پیدا می
شود )همان، جاست که برکت نباتی به برکت و رشد و گسترش دین تبدیل میمرده، حیات مجدد آن است و در اینبرای 

 است. انسان دوره کشاورزی به این باور رسیده (، چون رستاخیز و بازگشت دوباره بهار با باران محقق شده299: 1388
 یابد.همسر و یا فرزند خویش را باز - تواند قهرمانکه باگریستن که همان باران است می بود

: 1363نامد )نرشخی، کردند که نرشخی آن را »گریستن مغان« میو زاری می مردم بخارا نیز در سوگ سیاوش گریه
کنند و شهیدان دین گریه و زاری میشویان، عزاداران در سوگ گردانی و قالیهای عزاداری، همچون نخلدر آیین(. 33

 ست. ا این مشابه عمل آیینی گریه و شیون در مراسم سوگواری ایزدان گیاهی

 خوانی: نوحه 2-5-4
سال در آیین سوگ که هرخوانی بود؛ چنانسرایی و نوحهبخشی از آیین عزاداری در سوگ ایزدان گیاهی، مرثیه

سرایی شد بر مرگ او نوحهدر نیمه تابستان در ماهی که با نام او تموز نامیده می دُموزی، با نوای غمگین نی، مردان و زنان
ها حاکی از ارتباط این ایزد گیاهی با مسئله کشت و برداشت محصول و نباتات است. همچنین کردند. بررسی متن مرثیهمی

سرعت هارد او را به گیاهانی که بشد که در بعضی سرودهای بابلی که وجود دخوانی میدر غم درگذشت دموزی، نوحه
 (.360-359: 1386)فریزر،  کنندهمانند می ،شوندپژمرده می

: 1387سرودند )نرشخی، و مطربان را آن می پرداختندسرایی میخوانان به نوحهساله نوحهدر سوگ سیاوش نیز هر
توان شود که میسرایی میخوانی و مرثیهنوحهو امامزاده سلطان علی نیز )ع( ساله در سوگ امام حسین. همچنین هر(33

 سرایی در مرگ ایزدان گیاهی دانست.ها را برابر نوحهها و مرثیهاین نوحه
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 سیاهپوشی: 2-5-5
های عزاداری در سوگ ایزدان گیاهی، رسم سیاه پوشیدن است. دُموزی در هنگام مرگ از خاک عبور یکی از سنت

شود و تموز نیز با بیرون آمدن از خاک، رنگ های خاک سیاه میدُموزی با عبور از الیهکند و فرض بر این است که می
ست که اساساً رسم سیاهپوشی در هنگام عزا نیز یادآور آیین (. علی حصوری مدعی56: 1387سیاه دارد )ثمینی، 

های ایرانیان از ه در دیگر سوگو چ )ع(حسینسیاه پوشیدن چه در عزای امام  »سیاوشان« است: »جامه نیلی کردن و
دید و با ورزان سوگ سیاوش در مراسم، خود را سیاوشی میینیاست«؛ بنابراین هریک از آ ین سوگ سیاوش آمدهیآ

نه در بین غیرایرانیانی که  است و نه در بین اعراب وجود داشته ،کرد. سیاه پوشیدنپوشیدن سیاه، خود را به او شبیه می
های خود، سیاه ینیاند که با آباشد؛ این ایرانیان اسالمی توانستهجامه سیاه نمیپوشیدن اند. پس همسایه ایرانیان بوده

 هاییینیین سیاوش است و در آینی دارد، ویژه آاند. بنابراین رنگ سیاه برای جامه عزا، اصالت ایراپوشیدن را به اسالم آورده
ساله در سوگ امام شهید و امامزاده شهید، (. هر103: 1378نیان است )حصوری، است که ایرانی یا ساخته ایرا وارد شده

کنند که بندی میهای سیاه آذینها و مساجد و تکایا را با بیرقها و خیابانکنند و کوچهعزاداران لباس سیاه به تن می
 دهد.  با سنت سیاهپوشی در سوگ ایزدان گیاهی نشان می را یهایاین مورد نیز شباهت چنین آیین

 گیری:نتیجه -3
بخشی خواهی و برکتهای مربوط به او مرتبط با باراناست که آیین سیاوش، ایزد گیاهی در فرهنگ کشاورزی ایران بوده

ورود اسالم به ایران و تغییر دین بود، با  است. با مرگ سیاوش، داستان شهادت او که در فرهنگ ایرانی رخنه کرده بوده
های های مربوط به آن داد و آیینهای مرتبط با سیاوش جای خود را به عزاداری محرم و سنتآیین ،و مذهب مردم ایران

و  )ع(های مذهبی و تاریخی همچون امام حسینبرای شخصیت ،شدعزاداری که تا قبل از این برای سیاوش برگزار می
های موجود، همچون ای و نمادها و نشانهبرگزار شد. بررسی ساختارهای اسطوره )ع(حمد بن باقرحضرت سلطان علی م

شویان گردانی و قالیهای نخلخوانی و سیاهپوشی، در آیینواره، گریستن و زاری کردن، نوحهشدن، حمل تابوتقربانی
های آیینی، همچون شهادت ایزد گیاهی درفرهنگ ورهها، بازمانده اسطگر آن است که این آیینمشهد اردهال در کاشان بیان

ویدادهای تاریخی خواهی و آبیاری و کشاورزی هستند که در صورت و معنای آنها راند که مرتبط با مبحث بارانکشاورزی
ایران، ینی ترکیب شده و در قالب سوگواری اهل بیت )علیهم السالم( تداوم یافتند و موقعیت جغرافیایی یهای آبا اسطوره

 است. هایی بودهترین عامل تداوم چنین آیینمهم
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