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 چکیده 

ی سنتی هر  ها ن یی آ مختلف ایرانی، باعث به وجود آمدن رسومات متفاوتی در    ی ها فرهنگ وجود اقوام و  

  ها جشن استفاده قالی در مراسم مذهبی و    ها ن یی آ قوم نسبت به سایر اقوام ایرانی شده است. یکی از این  

ی نهفته و معنوی قالی و  ها ت ی قابل است که کاربردهای فراوانی دارد. هدف اصلی این پژوهش: آشنایی با  

یی از مراسم فرهنگی و آیینی که در ارتباط با قالی بوده و نشانگر آداب و سنن  ها نمونه  معرفی و بررسی 

مورد نظر نگارندگان    سؤال ، است. در این راستا پاسخ به این  است  ی خاص از تاریخ ا دوره یک منطقه و یا 

ماهیت    چگونه است؟   ( ها شن مذهبی وج )   مراسم آیینی   فرهنگی در   عد بُ   از   قالی وجایگاه  کاربرد  است که:  

آوری اطالعات در تحقیق حاضر  تحلیلی است. همچنین روش جمع  _این تحقیق براساس روش توصیفی 

. و اطالعات به دست آمده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته  است ی  ا نه ا کتابخ به صورت  

است. نتایج به دست آمده در مورد کاربرد قالی در مراسم آیینی چنین است که، قالی عالوه بر پوشاندن  

 ی نمادین و مناسکی نیز باشد. کاربردها دارای    تواند ی م سطوح، به فراخور زمان و مکان  

 

 قالی، کاربرد، جایگاه، مراسم، ایرانیان :  های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

صنایع  .  رسد ی ای ریشه در آداب و رسوم و سنن آن جامعه دارد که با گذر زمان به کمال م هنر هرجامعه 

به گواه تاریخ و اسناد و مدارک    ایرانیان   اقوام و جوامع بشری است. و هنر  گر تاریخ و تمدن  تجلی   دستی 

هنری و صنایع دستی آثار جاودان از خود   ی ها نه ی در زم  از تمدن و فرهنگ غنی برخوردار بوده و   ، موجود 

گذاشته  یادگار  به قالی   اند. به  شاخص   بافی  مستقل،  صنعتی  عمیق    ن ی تر عنوان  ریشه  ایران،  کاربردی  هنر 

 داشته است.  این سرزمین   درفرهنگ غنی و باور 

به عنوان کفپوش رواج داشته و کاربرد آن طی گذر زمان صرفاا از    ها یی ا ی آر ی دور، قالی در بین ها گذشته در  

یک کاالی مصرفی خارج شده و به عنوان کاالیی تزیینی و نفیس نیز مورد استفاده قرارگرفته است. از این رو  

  درتجمالت   ی ایران ها قالی گویند:  می   "هنر ایران سیری در  "است که آرتور پوپ و فیلیس اکرمن در کتاب  

بلکه    ، قالی در فرهنگ ایرانیان تنها یک زیرانداز و یا پوشش نیست .  اند داشته   ی سزای ه ب   سهم   درباری   زندگی 

  قالی   . روند ی شمار م هنری و برگی برای شناسایی هویت و سند ملی جامعه به   -یک شاخص و معیار فرهنگی 

است که تار و پودش از روح و روان، عشق    ی ا بافته دست ی اقتصادی و مصرفی باشد،  فراتر از آن که یک کاال 

عالوه بر منظر زیبایی و اقتصادی،    به پاخاسته و یک ملت  و فرهنگ  و هنر، هویت و خرد، باور و ایمان درونی  

که فارغ از هرگونه محدودیت زمانی و مکانی این    . منطقه تاریخی باشد   یک سفیرفرهنگی وآیینی    تواند ی م 

در    تواند ی همچنین م   . شود ایران زمین    ن رسوم و سنن مردما   المعارف جامعی از آداب و ة توانایی را دارد که دایر 

گذشته باحال وآیندگان نقش    ی ها شناسی و ایجاد پل ارتباطی بین نسل منطقه از بعد مردم   یک حفظ هویت  

کن ه ب  ایفا  دارای    د. سزایی  ایرانی  تاریخی،  کاربردها قالی  فرهنگی،  کاالیی،  از: هنری، صنعتی،  اعم  فراوانی  ی 

ی نهفته و معنوی قالی و معرفی و  ها ت ی قابل این پژوهش، آشنایی با    . هدف اصلی است پژوهشی و موارد دیگر  

اب و سنن یک منطقه و یا  یی از مراسم فرهنگی وآیینی که در ارتباط با قالی بوده و نشانگر آد ها نمونه بررسی  

و  کاربرد  مورد نظر نگارندگان است که:    سؤال ، است. در این راستا پاسخ به این  است ی خاص از تاریخ  ا دوره 

 چگونه است؟   ( ها مراسم )مذهبی و جشن   در و آیینی  بعد فرهنگی    از   قالی جایگاه  

 اشاره کرد:   توان ی م کاربرد قالی در مراسم آیینی به تحقیقات پژوهشگران زیر    در پیشینه تحقیِق

  شناسی انسان   رویکرد   چالِشتُر با   خشتی   ی ها قالی   کاربردهای   تحلیل   و   بازشناسی "( در مقاله  ۱۳۹۷افسانه قانی ) 

مناسکی قالی  ی خشتی چالشتر چهارمحال و بختیاری، به کاربرد  ها قالی ، ضمن مطالعه و بررسی کاربرد  "هنر 

  ایفا   است،   سطوح   پوشاندن   که   را،   اصلی خویش   نقش   پهن شده   خانه   در   هنگامی که   تا   اشاره کرده است: قالی 

  قالی   همان .  شود ی م   محسوب   نیز   خانه   تزیین   و   زیبایی   از   همواره بخشی   که   آن   ضمن   مصرفی(،   )وجه   کند ی م 



 ۴59         ان ی ران ی ا   ی ن یی در مراسم آ   ی قال   گاه ی کاربرد و جا   
 

  ابد ی ی م   متفاوتی   کاربرد   و   شده   تزیینی   فضای   وارد   باره یک   شد،   دیوار آویخته   جشن بر   روز که  این   به محض 

  و   حضور یافته   طرح و نقش،   در   تغییر   بدون   سوگواری،   و   عروسی   مراسم   در   قالی   همان   باز .  )کاربردتزیینی( 

 مناسکی(.   )کاربرد   رد ی گ ی م   خود   به   ی تر ق ی عم   معانی   بار   این 

فضای   مخاطب،   برخورد   نوع   به   بنا   که   هستند   مصرفی   گروه   ی ها قالی   همان   مناسکی   ی ها قالی    مناسکی   وارد 

  ( ۱:  مراسم   یک   در   قالی   گاهی .  شکنند ی م را    روزمره   چرخه زمانی   که   دارند   اشاره   زمانی   به   خود   خودی   به   و   شوند ی م 

( گاهی هرگز از کاربرد مناسکی  ۲و    دهد ی م   کاربرد  دوباره تغییر   سم  مرا   از   بعد   و  شود ی م   داده   شرکت   کوتاه مدت 

 مثال زد.   توان ی م را    « و در مورد قالی دوم »قالی وقفی   « . در مورد قالی اول »قالی مزار شود ی نم خود خارج  

  ی ها سنت   و  ها ن یی آ شناختی،  مردم   پژوهش   "ی با عنوان ا مقاله ( در ۱۳۹۶در پژوهش دیگری مریم صبری ) 

( و در راستای کاربرد قالی در مراسم  ۱۳۸۸به نقل از متین قزلجه )   "رمضان   مبارک   ماه   در ها  ترکمن   فرهنگی 

ماه رمضان عنوان   از  در   دارد ی م استقبال  م ترکمن   بین   در   رمضان   مبارک   ماه   از   استقبال   که:    به   توان ی ها 

  ین، نش ترکمن   مناطق   از   بسیاری   در   . کرد   تکایا اشاره   و   مساجد   مانند   مقّدس   اماکن   و   کاشانه   و   خانه   نظافت 

  مسجد   جمعی،   دسته   شکل   رمضان، به   ماه   حلول   از   قبل جمعه    آخرین   ترکمن   دختران   و   زنان   که   است   رسم 

به آن    نمد   و   قالیچه   جنس   از   یی ها سجاده   نیز ها  خانواده   از   برخی .  ند ی نما ی م نظافت    را   خود   محل  را که 

 . کنند ی م »نمازلیق« می گوییند، به مسجد محل خود اهدا  

اشاره به روی کار آمدن دولت   با  "تکیه دولت و مراسم مذهبی آن  "( در مقاله ۱۳۹۲افشاررضایی ) گلجان و 

  در   را   دولت   صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران، به مراسمات مذهبی آن دوران اشاره دارند: تکیة 

  )سرپرست   دربار   النظاره نایب .  کردند ی م آماده  خوانی تعزیه   برای  محرم،  اول   به  مانده  چندروز  الحجه، ذی   اواخر 

  تکیه   چادر   نخست، .  کردند ی م   آماده   را   تکیه   فراشان،   و   و کارکنان   البکا ناظم   همکاری   با   تشریفاتی(،   امور   مدیر   و 

شکل    سقف   روی   را    و   دیوارها   بر   سیاه،   ی ها پارچه   سپس   و   کردند ی م   تمیز   را   تکیه   ، دند ی کش ی م هاللی 

و    رنگارنگ   ی ها پارچه   قالیچه،   قالی،   با   را   شاه   مخصوص   جایگاه   و   دند ی کش ی م   آن   طاق نماهای   جرزهای 

  آنان   اختیار   در   طاق نماها را   که   بود   کسانی   عهده   بر   دیگر   طاق نماهای   بستن   و   آرایش .  آراستند ی م   چلچراغ 

 (. ها وزارتخانه   از   یکی   یا   والیات   حکام   نظیر   بودند )افرادی   گذاشته 

 له ئ بیان مس 

ی سنتی هر قوم  ها ن یی آ متفاوتی در    ی مختلف ایرانی، باعث به وجود آمدن رسوم ها فرهنگ وجود اقوام و  

است که   ها جشن استفاده قالی در مراسم مذهبی و  ها ن یی آ نسبت به سایر اقوام ایرانی شده است. یکی از این 

به   باتوجه  استفاده    نه ی ش ی پ کاربردهای فراوانی دارد و در هر منطقه  این  کنند ی م تاریخی خود از آن  . که در 
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تری، باعث هرچه بیشتر  یی از آن پرداخته شده است و قطعاا تحقیقات تکمیلی وگسترده ها نمونه پژوهش به  

یی در  ها ن یی آ در سایر نقاط ایران زمین خواهد شد که به دلیل مکتوب نبودن چنین   ی دیده شدن چنین مراسم 

د  در  جامعی  اطالعات  و  است  فراموشی  خطر  در  حاضر  مس حال  نیست.  پژوهش،  ئ ست  این  اصلی  له 

شناسی و شناخت سبک زندگی است، که به درک هرچه  بازشناسی و تحلیل چنین مراسماتی از بعد مردم 

کم    ی دردست فراموشی ویا ها سنت . و در پی آن، باعث احیاء  کند ی م ی جامعه کمک  ها سنت و    ها ن یی آ بیشتر  

که،    د ی آ ی م پیش    سؤال واقع خواهد شد. حال این    مؤثر رنگ شده که در ارتباط با کاربرد آیینی قالی است،  

مورد    ۷آیینی    _ی کاربرد در پژوهش حاضر به بررسی    چگونه است؟   ی در چنین مراسم   قالی و جایگاه  کاربرد  

اشاره    توان ی م ده است که به موارد زیر  ، پرداخته ش کند ی م سزایی را ایفا  ه قالی نقش ب   ها آن که در    ی از مراسم 

قشقایی،  ۱کرد:   عشایر  در  خواستگاری  قالی  قاجار،  ۲(  دوره  در  عروس  قالی  قالی  ها ن یی آ (  ۳(  بافت  ی 

شویان در مشهد اردهال  ( آیین قالی ۵ع( بر روی میت،  رضا ) ی حرم امام  ها قالی ( غبارتکانی  ۴باف،  بی بی 

 ی نذری و وقفی. ها قالی (  ۷(،  ( آیین سوگواری )قالی مزار ۶کاشان،  

 روش تحقیق 

آوری اطالعات در تحقیق حاضر  تحلیلی است. همچنین روش جمع   _ماهیت این تحقیق براساس روش توصیفی 

 . و اطالعات به دست آمده به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. است ی  ا نه ا کتابخ به صورت  

با توجه به محدود بودن منابع مکتوب در این عنوان از پژوهش، تالش نگارندگان بر این بوده است که با  

ی  ها ن یی آ   انجام رعایت جوانب امانتداری علمی در این تحقیق به شناسایی و معرفی مراسم مرتبط با قالی و  

رو  این  از  بپردازند  محلی  استخراج   بومی    ی ها داده از    قالی   اربردهای ک   مفاهیم   درباره   توضیحاتی   برای 

 . اند کرده   استفاده   بومی   فرهنگ 

بیشتر، مفاهیم به    چه   هر   تا   تالش بر این بوده ها  قالی   کاربرد آیینی   معنایی   معنوی و   کیفی ابعاد   در تحلیل 

نخستین بار در    برای   یی ها افته باشند. بر همین اساس ی   تر مناطق مذکور نزدیک   بومی   درک   به   دست آمده 

 داده شده است.   ارائه   متون مکتوب قالب  

 بحث 

پرداخته شده است. که   اند بوده نمونه از مراسم آیینی که در ارتباط با قالی   ۷در پژوهش حاضر، به بررسی 

 (. ۱نمودار  )   ه است شد گرفته شده نمودار زیر ارائه  انجام  بندی  طبق طبقه 
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 نگارندگان( : کاربرد قالی در مراسم آیینی ) ۱نمودار  

 

 قالی خواستگاری 

استان فارس رسم بر این بود که وقتی به خواستگاری    قشقایی میان عشایر ی نه چندان دور،  ها درگذشته 

د و بعد نظر خود را  ن با بزرگان فامیل مشورت کن تا  خواست  ها فرصت می از آن   رفتند، پدر دختر دختری می 

ها گاهی چند ماه طول  ند. این فکر و مشورت کردن ن اعالم ک   خود   درباره قبول یا رد خواستگاری دختر 

  خود   خواستگار آمده بود یک قالیچه برای همسر آینده   او   کشید. در طول این مّدت دختری که برای می 

همسرش باید مثل یک    داد کار نشان می با این که  انداخت  را می   ی دختر روی این قالیچه نقش شیر  . بافت می 

  زائده شکل و حالت و قیافه شیر و همچنین جزئیات تزیینی آن تماماا    شیر قوی، شجاع و جنگجو باشد. 

و کاری به    اند داشته که این بافندگان قصد نشان دادن یک نماد را    جا آن تخیل زنان بافنده بوده است و از  

شیر   ظاهری  و  جسمانی  تصوی اند نداشته واقعیت  شکل  از  قدرت  ،  منبع  یک  تجسم  منظور  به  شیر  ری 

دختر تصمیم نهایی را    خانواده وقتی    (. ۱۵  : ۱۳۵۶)تناولی،    کردند ی م ماندگار و مردانگی و شهامت استفاده  

اگر  و    فرستادند چادر خانواده پسر می   اه ی عنوان جواب به س شد و آن را به گرفتند، قالیچه هم تمام می می 

و اگر جواب   ( ۱)تصویر    بافت اج بودند، دختر دم شیر را به سمت باال می خانواده دختر راضی به این ازدو 

 (. ۲  ر ی تصو )   شد منفی بود، دم شیر به سمت پایین بافته می 
 

 
 

کاربرد قالی در مراسم 
آیینی

هدیه

قالی خواستگاری  

قالی عروس باف

قالی بی بی باف

مناسکی

قالی حرم

جمعه قالی

قالی مزار

قالی نذری و وقفی
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 رسم زیبای قشقایی تباران ایران                                                ایران   تباران رسم زیبای قشقایی        
 

های قالیچه هم  و رنگ   بود   ، نقش شیر، قوی و در حال نعره زدن داشتند هایی که جواب مثبت  نقش قالیچه 

و یا آهو  شانسی چند گیاه، پرنده و چند بز  شد. گاهی به نشانه برکت و خوش های شاد و سرزنده کار می رنگ 

گاهاا  دندان و  ها الغر، بی ، شیر روی آن شتند هایی که جواب منفی دا شد. اّما قالیچه هم روی قالیچه کار می 

دا   بود یال  بی  قالیچه . رنگ شت و ظاهری ترسیده  این  تیره  های  معموالا  در  .  بودند ها هم  قوم قشقایی حتی 

بودن جواب  منفی  خواستگار  صورت  برای  قالیچه  یک  هم  باز  به  ا فرست می ،  احترام  عشایر  فرهنگ  در  ند. 

 . شد می انجام  ،  بودند   هایی که به خواستگاری آمده دیگران بسیار اهمیت دارد و این کار هم نشانه احترام به آن 

 قالی عروس 

  بافتند ی م قالی   که دوشیزگان ایرانی در ایام نامزدی برای خویش در دوره قاجار    . است   قالی کی از اقالم جهیزیه،  ی 

روی بافتن این فرش   میزان وفاداری به شوهر، حوصله، دقت در کار و درجه سازش روحی عروس را از 

اروپاییان را برای دختران داشته و تا زمانی که زنده بودند، از آن    این قالیچه حکم حلقه طالی   . دادند ی تشخیص م 

کاو    و   قبل از خواستگاری مورد کند   ، ق و غیره دختر از نظر وفاداری و اخال   (. ۱۳۳۵دالمانی،  . ) کردند ی حفاظت م 

  بنابراین چگونگی بافتن قالی معیار مناسبی برای سنجش اخالقیات عروس نبوده و شاید   . است   گرفته ی قرار م 

 (. ۳  ر ی )تصو   . کننده میزان صبر و یا سلیقه عروس بوده، اما معیار اصلی نبوده است یکی از عوامل تعیین 

داشتند و آیین گره زنی نوعروسان، رسمی بود که هر    ی ا ژه ی ی بافت فرش، آداب و زنان درگذشته برا همچنین  

  ی ا در این آیین، نوعروسان با ذکر آیه و حدیث، گره .  دانست ی نوعروس تازه وارد به خانه، آن را افتخار خود م 

 . اند هویت بخش به فرهنگ ایران زمین شده   ، یعنی عضوی از خانواده هنر انداختند ی بر رخ دار قالی م 

  یا   و   نامزد   دختر   که   یی ها خانواده   که   است   این   گلستان   منطقه   ی ها ترکمن   سنن   و   آداب   ترین جالب   از   یکی 

  که   دخترشان   جهیزیه   باید   بشوند   فرستاده   شوهر   خانه   به   رمضان   مبارک   ماه   اتمام   از   بعد   کرده دارند و   عقد 
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  فرش   یا   ترکمنی   قالی   عروس،   باید   خاطر   همین   وبه   کنند   تهیه   شوند را   داماد   خانواده   عروس   است   قرار 

 (. ۵۸:  ۱۳۹۶برای خانه خود ببافد. )صبری،    باف دست   صورت   به   ترکمنی 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ( https://www.incc.ir/news/IDincc/5802)   قالی عروس   -۳تصویر  

 

 باف بی قالی بی 

  این   بودند،   ارتباط   در   غرب   ی ها دولت   با   چالشتر در چهارمحال و بختیاری ی  ها خآن قاجار،    حکومت   زمان   در 

  در  اروپائی  فرهنگ  تأثیرات  طوری که به  شد،  آنان  بین  در   اشرافی  زندگی  و  حس تجملگرائی  رواج  باعث  مسأله 

  به   محدود   باف بی بی   ی ها قالی بافت   (. دوران ۱۳۷۴سینایی،  )   باف از نقوش تا رنگ مشهود است بی ی بی ها قالی 

  درهم آمیخته  خوانین  و شوکت  باقدرت  باف بی بی  ی ها قالی  شکوفایی  و  رونق  طوری که بوده به  خاص  ی ا برهه 

  همسرانشان،   و   یافته   خاتمه   خوانین   بین رفتن   از   با   رضاشاه   زمان   در   و   شروع   ناصرالدین شاه   زمان   در   چراکه   بود، 

  در   هنر   این   امتیاز   که   است   آن   تحول   و   تغییر   این   علت اصلی .  ندادند   سفارش   دیگر   نیز   را   باف بی بی   ی ها قالی 

  بهره بی   تجمالت  و   هنرها  این   از   عادی   مردم   و   قرارداشت   ها( بی به تبع آن بی   و   )خوانین   خاص   گروهی   دست 

و قرائت قرآن و ذکر نام ائمه    شد ی خاصی بافته م   ی ها ن یی باف، در پای دار هر قالی با آ بی بی   ی ها فرش   . بودند 

پس از بافته شدن، فرش بافته شده با آیینی معنوی، از دار پایین کشیده    و   گرفته ی اطهار نیز در این آیین صورت م 

و    ها طرح همچنین    دواندند ی و فرد سبک پا را روی قالی م   پختند ی )بریدن قالی( را م   و آش قالی بران   شد ی م 

تا قالی بافته    رفت ی باف منحصر به فرد بود و پس از بافت هر قالی نقشه آن از بین م بی بی   ی ها قالی   ی ها نقشه 

منحصر  بماند به شده،  باقی  نیز،   فروپاشی   از   بعد (.  https://www.irna.ir/news/80437518)   فرد    توسط   خوانین 

 (. ۴تصویر  )   . شده ی م   داده   خاص   ی ها قالی   نوع   این   برای   یی ها سفارش   بازماندگانشان،   برخی 
 



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ      ۴6۴
 
 

 
 ( ۸۴  ، ۱۳۶۸  )تناولی، باف  بی بی   قالی   -۴تصویر  

 

 : شدند ی م به دومنظور تولید    ها قالی این  

  اقدام   داشتند،   که   از موقعیتی  استفاده   با   داشتند   بی بی  لقب   که   کسانی   و   خوانین،   خواهران   همسران،   ( مادران، ۱

  مواد   ، کردند ی م   تولید   هدیه   یا   شخصی   راجهت مصارف ها  قالی   ها، بی بی   که   جا آن از   ؛ کردند ی م   فرش   تولید   به 

  باالیی  ارزش ها قالی  نوع  این  منظور  همین   به . کردند ی م   انتخاب  با دقت  نیز   را  ها طرح   و  مرغوبترین  از  را   اولیه 

 مشهور شدند.   منطقه   در   و به زودی   گرفته   خود   به 

  ها ن ی بهتر   دربافتن   سعی   هرکدام   داشت،   وجود   عروس   و   شوهر   مادر   بین   که   رقابتی   خاطر   به   منطقه   ( در ۲

بافته شده،    ی ها قالی   نوع   این   به   که   شوهر بود.   مادر   با   پیروزی   بیشتر،   کاری   تجربه   خاطر   به   درنهایت   که   داشتند 

 (. ۱۷۵،  ۱۳۹۷)قانی،   گفتند ی م   باف بی بی 

 قالی حرم 

  اطهار، ارادت خاصی به امامان   ائمه ایرانیان پس از ورود اسالم به ایران، به دلیل پیروی از دین مبین اسالم و  

 خصوص پس از اتمام آن، سعی از این رو بسیاری از ایشان حین زیارت، پیش و یا به .  اولیای الهی دارند و  

ای تمیز، به نقاط مختلف  تکه پارچه  در مالیدن سر و صورت خود و یا اجسام خاصی مانند انگشتری و یا 

نوعی تبرک حرم شده و بتوانند پس از سفر به شهر و دیارشان، از این تبرک  کنند تا به مانند ضریح می 

مند شوند. این چارچوب    های مقدس نیز بهره استفاده نموده و از اعجازات اولیای الهی حتی دور از حرم 

تنها امام مدفون در ایران، یعنی امام رضا )ع( نیز صادق است. مردم ایران از دیرباز ارادت    در مورد حرمِ 

اند و در مراسم گوناگون و اعیاد )همانند عید نوروز( برای تبرک  بسیاری به حرم این امام بزرگوار داشته 

 شوند.  سال و ایام خود، به زیارت حرم ایشان مشرف می 
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  آیند و به نوعی تبرک به شمار می ازم و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که هر یک به در حرم امام رضا )ع(، لو 

های حرم امام رضا )ع(،  شوند. یکی از لوازم و زیبایی خوشی زائران آن محسوب می این حرم و دل   بنده ی ز   ی نوع 

همانند    باف است که به سفارش آستان قدس رضوی و توسط تولیدکنندگانی های دست ای از فرش مجموعه 

که ساالنه  یی جا آن دوران پهلوی اول( و کارگاه بافت قالی آستان قدس رضوی تولید شده است. از   عمواوغلی )در 

دهند، افراد زیادی بر روی  می انجام  شوند و مراسم مذهبی زیارت را  بسیاری به حرم امام رضا )ع( مشرف می 

ها گرد و  کنند. به همین دلیل این فرش ت می های حرم رفت و آمد داشته و بر روی آن نشست و برخاس فرش 

غبار زیادی دارند؛ اما در فرهنگ شیعیان، ارادتمندان ائمه اطهار بر این باورند که زیارت از حرم امام رضا )ع(،  

رو، بسیاری  آید. ازاین نوعی تقدس و تبرک به شمار می عملی مقدس و خاک پای زائران حرم آن حضرت نیز، به 

کردند تا  خود، آنان را به حرم امام رضا )ع( منتقل می   میت اکن منطقه، از قدیم تا کنون، پیش از دفن  از ایرانیان س 

 ای برای آخرت وی باشد.  مند شده و توشه از تبرک و تقدس این امام معصوم بهره 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( https://www.aparat.com/v/pRJlTع( بر روی میت ) ی حرم امام رضا ) ها غبارتکانی قالی   -۵  ر ی تصو 
 

و فرشی از آستان قدس رضوی )ع( را بر    دادند ی م قرار  را بر روی زمین    یت در این عمل سنتی و اصیل، فرد م 

تصویر  تا به غبار حرم امام رضا )ع( مزین شده و در زمره زائران امام هشتم قرار گیرد. )   تکاندند روی وی می 

و این  .  کردند این عمل می   انجام این سنت از دیرباز چنان جامع و فراگیر بود که روزانه صدها نفر اقدام به    (. ۵

لوازم  ایرانیان دارد که در میان  گوناگون حرم امام رضا )ع( برای تبرک متوفیان    نشان از تقدس فرش نزد 

  و   ندارد حرم بر روی میت چندان رواج    ی ها تکاندن خاک قالی   . اما در حال حاضر شده است استفاده می 

حرم را روی میت   معطر  ی ها که به جای گرد، گالب معطر یا گل  کنند ی خادمان بارگاه منور رضوی توصیه م 

 (. https://www.irna.ir/news/82755146)    قرار دهند و آن را معطر سازند 
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 ان )جمعه قالی( شوی قالی آیین  

سال بعد از واقعه    ۵۵یعنی    ه.ق   ۱۱۶جمادی الثانی در سال    ۲۷محمد باقر )ع(    شهادت حضرت سلطانعلی بن 

مردم و اهالی فین    است.   با بریدن سر از بدن اتفاق افتاده   عاشورا در کربال و کامالا شبیه حضرت سیدالشهدا 

رفتند پس از شنیدن  به شمار می ایشان  کنندگان آن حضرت به این خطه بودند و از حامیان  دعوت   کاشان که 

حضرت را دور جنازه ایشان    ی ا ، قالی سجاده داشتند جنگی که با لشکریان کفر    در   خبر شهادت آن حضرت 

صورت  بدین .  قرار دادند   ۱بارکرسف    چشمه گویان« در کنار  حسین ه دوش گرفته و »حسین پیچیدند و آن را ب 

  منظور   ای نیز به هایی که در دست داشتند، با کفار مشغول نبرد شدند و عده ای از اهالی فین با سالح که عده 

ها بتوانند  اران دیگر آن تا ی   کردند چرخیدند و دشمنان را از اطراف جنازه پراکنده می می   آن حفظ جنازه به دور  

 قالی غرق به خون را در آب نهر شستشو دهند. 

که در بین اهالی به »جمعه قالی«    در دومین جمعه مهرماه درروستای خاوه اردهال کاشان    از آن سال به بعد 

است  شتاب ،  معروف  ارزیابی  کتاب  در  نیز  احمد  آل  اردهال زده  و جالل  مشهد  در  »مهرگان  مقاله  آن  در   »

به یاد حوادث و رویدادهای مربوط به شهادت و جنگ و گریزهای مربوط به نحوه خاکسپاری    راتوصیف کرده، 

  که   ند و قالی ه د گویان« در هوا تکان می حسین های خود را »حسین دستی   چوب زائرین    جنازه آن حضرت، 

در صحن عامربن ناصر فینی    که   فین   اهالی .  بندند ی م ی  سبز   ی ها را با پارچه   است از پیکر مطهر امامزاده    ی نماد 

)ع( با آداب خاصی در صحن صفا تجمع    ن ی کنند و پس از رفت و برگشت به صحن امامزاده حس اجتماع می 

زنی و سخنرانی متولیان امامزاده )ع( و معتمدان قریه خاوه، قالی مقدس  خوانی و سینه روضه   انجام کرده و بعد از  

طوری که کمتر کسی  دهند که این لحظات بسیار با شکوه و دیدنی است به می   را به معتمدان و اهالی فین تحویل 

داخل حرم    د. زائران قالی را از های آن قرار نگیر تاثیر زیبایی تحت   ، است که مراسم تحویل قالی را شاهد باشد 

سین، یاحسین« برای به  و با بانگ »یاح   ند ی آ ی جوانان فینی با دیدن قالی به شور و هیجان م   . آورند ی امامزاده بیرون م 

شستشوی آن    تا آن را از بزرگان فینی تحویل گرفته و به محل   برند ی به سوی آن هجوم م   دست آوردن قالی، 

  گذرد )ع( می   ن ی العابد زین   )ع( از فرزندان امام   ن ی نهر آبی که از داخل صحن امامزاده حس   تا آن را در   انتقال دهند 

دستان    به   قالی در طول مراسم میان انبوه چوب   د. دهن   وشو )ع( معروف است، شست   ن ی و به نهر امامزاده حس 

که هیچکس غیر از اهالی فین حق دست زدن به قالی و حمل آن را ندارد    طوری به   شود ی فینی حرکت داده م 

با    قالی،   وشو پس از شست   (. ۶  ر ی تصو )   . شویان را همراهی کند زنی قالی با عزاداری و سینه   توانند ی بلکه فقط م 

مراسم قالیشویان در فضایی  .  شود ی م داده  تحویل معتمدان خاوه و خادمان امامزاده  قالی  تشریفات خاصی مجدداا  

 (. ۷تصویر  )   یابد آلود پایان می آکنده از غم و افسوس و در برابر هزاران چشم اشک 
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 حضور انبوه زائران در مراسم   -۷  ر ی تصو                                    صحن امامزاده    ان، ی شو   ی مراسم قال   -۶  ر ی تصو         
 ( ۱۷:  ۱۳۸۵  ، یی رشکرا ی م )                                                         بن محمد باقر )ع(    ی سلطانعل              

 (http://www.qomna.com/paper/subject/47273 /   مشهد اردهال   ان ی شو ی قال ) 
 

های حاشیه  خصوص از آبادی ها هزار نفر زن و مرد از شهرها و روستاهای ایران، به در روز جمعه قالی ده 

  نشینان آیند. حاشیه شویان و تماشای آداب آن در مشهد اردهال گردهم می کویر، برای حضور در مناسک قالی 

)ع( را در آغاز هر پاییز از فرایض   ی کویر این منطقه حضور در مناسک قالیشویان و زیارت امامزاده سلطانعل 

انگارند. این زائران مؤمن ثواب زیارت امامزاده و حضور در مراسم قالیشویان را با زیارت  مذهبی خود می 

 . دانند درکربال برابر می وحضور    ع( )   ن ی مرقد مطهر جد بزرگوارش، حضرت امام حس 
(http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html) 

خاصی در بازسازی ملموس و محسوس    این مراسم حماسی که هر سال با حال و هوای باشکوه و معنوی 

شود در فهرست آثار ناملموس و میراث معنوی یونسکو نیز  صورت نمادین برگزارمی تاریخ حماسی اردهال به 

 . ( /http://www.qomna.com/paper/subject/47273)   به ثبت رسیده است 

شویان در مشهد اردهال کاشان و  اری مراسم سنتی مذهبی قالی ز کاشانی در باب برگ  ب شعری از استاد صائ 

 سروده شده است:   چگونگی این مراسم 

 جوی شاهزاده حسین 

 آن را با زالل اشک 

 دهد ی م شستشو  

 این قالی نیست 

 رمز شگفت حقایق است 

 تارش، حریر جمال عشق 

http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html
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 هاست ی خوب   خالصه   ترانه و پودش،  

 این قالی نیست 

 نقشی از ارژنگ شهادت است 

 و تصویری از قامت واالی شرافت 

 این قالی هست 

 . ) http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html(   اما این قالی نیست 

 قالی مزار 

کشور   نقاط  اکثر  برگزار  ها ن یی آ در  را  آن  متوفی  بازماندگان  که  دارد  وجود  متوفیان  برای  سوگواری  ی 

مزار پس از درگذشت متوفی است که به »قالی مزار«   سر  بر   قالی   کردن   پهن   ، ها ن یی آ . از جمله این کنند ی م 

معروف است که در مراسم عزاداری و مجالس روز سوم و هفتم که هنوز سنگ قبر برای نصب آماده  

که در مناطق مختلفی از جمله آذربایجان رایج است، حتی در مناطقی مانند خراسان با    رد ی گ ی م م  انجا نیست  

اول و در مواردی هر شب جمعه تا    سالگرد   و   چهلم   لی در مجالس وجود نصب سنگ قبر، همچنان از قا 

 . کنند ی م چهلم بر روی مزار متوفی استفاده  

پاش و شمع  تزیین روی قالی با قرآن، سجاده حاوی مهر و تسبیح، قاب عکس، گالب   متوفی با   خانواده 

مانند    سیاه، خرما،  به  در مراسم را دور مزار گرد    و حاضرین   اند آراسته ی  ا سفره حلوا و میوه که قالی را 

، سعی در برگزاری هرچه بهتر مراسم و بیان تشکر و پذیرایی از مهمانان که برای همدردی و  اند آورده 

 (. ۸را دارند )تصویر    اند شده عرض تسلیت در مراسم حاضر  
 

 
 ( ۱۸۰،  ۱۳۹۷)قانی،    متوفی   ابدی   خانة   از   نمادی   قبر   بر   قالی   -۸تصویر  
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  جایگاه   از   نشانی   تا   شد ی م   پهن   ارزش   با   و   قیمت   گران   ی ها قالی ثروتمندان    یا   ارباب   قبر   در گذشته بر 

 (. ۱۸۸  : ۱۳۹۷)نوری و کاتب،  .  باشد   متوفی   اجتماعی و اقتصادی 

  تکه تکه   قبر   بر   شدن   پهن   از   پس   که   برد ی م   نام   گور   فرش   از   "مبانی فرش   شناخت "  کتاب   تورج ژوله در 

انفاق   چشم   دفع   برای احتماالا    که   شود ی م   داده   شخصی   به   قطعه   هر   و   شود ی م  و    انجام   صدقه   و   زخم 

 (. ۱۳۹۲  است. )ژوله،   شده ی م 

آیینی  مراسم  در  قالی  برکاربرد  مبنی  اشاراتی  نیز  فردوسی  شاهنامه  آن    _در  با  که  است  شده  مذهبی 

حضور پرنیان یا دیبای زرد رنگ و دیبای  .  اند داشته ی م ی بزرگان را تزیین کرده وآنان را گرامی  ها تابوت 

به  تز خسروی  در  گستردنی،  نوعی  گرام ی عنوان  دارند.  کاربرد  متوفی  تابوت  دلیر    ی ین  پهلوانان  داشتن 

قیمت استفاده  های شکیل و گران های نبرد که جان خود را از دست داده یا بر تابوت پادشاهان از بافته ن ا مید 

پوشی گستردنی بر  عنوان کف   ه بارز این کاربرد دیبای خسروی است که به اند که در این میان وج کرده می 

تخت پادشاهان نیز کاربرد دارد. بر تخت سهراب، رستم، اسفندیار و بهرام نمونه مواردی است که به دیبای  

از دیبای زربفت تنها در گرامی داشتن مادر سیاوش توسط کاووس شاه که غیر  . خسروی اشاره شده است 

 (. ۱۰۷:  ۱۳۹۴رحیم پور،  )   . سم عزا است، استفاده شده است از مرا 

 قالی نذری و وقفی 

ی نذری: که به جهت  ها قالی (  ۱.  شوند ی م از لحاظ نیت بافت و اهدا به دو گروه تقسیم    ها قالی این گروه از  

، که در اکثر موارد برای بهبودی بیماری ویا تغییر شرایط زندگی شخص به اماکن  برآورده شدن حاجتی 

عنوان هدیه و پیشکش  ی وقفی: که به ها قالی ( ۲.  شوند ی م متبرکه مانند مساجد، امامزاده و یا حرم ائمه اهدا 

واقف    و به برکت نمازگزاردن زائرین بر روی آن، سبب کسب ثواب برای   شود ی م به امکان متبرکه وقف  

  قالی،   میان   در  یا   باال  در  است،   شفا یافته   فرد  یا   ائمه   اسم   عموماا  که   ی ا نوشته با ها  قالی   از  دسته  . این شود ی م 

 (. ۱۸۰:۱۳۹۷. )قانی،  اند یی شناسا   قابل 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 

.  ابند ی ی م   ظهور   مشخصی   رفتارهای   و   اعمال   قالب   در   که   هستند   قوم   یک   باورهای   و   اندیشه   تجسم   ها ن یی آ 

است. نقش  ها  ن ا انس   سایر   با   ارتباط   ایجاد   عامل   و   ها سنت   و   دانش   انتقال   ی برای ا له ی وس   ها ن یی آ   اجرای 

سزایی دارد حال همان قالی به فراخور  ه اصلی قالی پوشاندن سطوح بوده و در زیبایی و تزیین خانه نقش ب 

و مکان   مواردی چون: سمبل  کاربردها دارای    تواند ی م زمان  به  پژوهش  این  در  که  باشد  نیز  دیگری  ی 

های  پاسخگویی به خواستگاران در عشایر قشقایی، نماد حلقه ازدواج برای نوعروسان در دوره قاجار، آییین 
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باف، مراسم غبارتکانی قالی بر روی میت در حرم  بی ی بی ها قالی   کشی قالی در خاص دوره بافت و پایین 

ع( در مشهد اردهال کاشان، نماد سفره بر روی مزار و به  )   ی سلطانعل نماد پیکر مطهر امامزاده  امام رضا )ع(،  

 عنوان نذر برای شفای بیماران اشاره شده است. 

تا    شود ی م حضور قالی از روز تولد نوزاد که در بعضی از طوایف به عنوان هدیه تولد به خانواده نوزاد اهدا  

ی فراوانی است که در طول زندگی انسان و در  کاربردها ، دارای  شود ی م روز مرگ انسان که بر روی مزار پهن  

که نشان از اهمیت حضور این هنر دستی در میان ایرانیان است.  است  مراسمات غم و شادی همراه شخص  

که دارای مفاهیم اجتماعی  ی پیشینیان شده  ها سنت همچنین نکوداشت و احیاء چنین مراسماتی باعث حفظ  

بسیاری در دل خود هستند از جمله احترام به خواستگاران در عشایر قشقایی که با وجود جواب منفی به  

که نشانه احترام به بزرگان است، ویا نوعروسانی که پس از حضور در خانه    فرستند ی م  ، قالی برای آنان ها آن 

مندان قالی باف  زمره خانواده هنر ، خود را در  است مراه آیین خاصی  ی بر رخ دار قالی انداخته که ه ا گره داماد،  

این رنج و    خواهد ی م که گویی    کند ی م ، ویا قالی مزار که حاضرین را به دور خود جمع  دهد ی م ایران قرار  

 به واسطه همبستگی و اتحاد گره خورده به دور خودش را التیام بخشد.   را وصیبت وارد شده  

: با وجود این که منابع مکتوب بسیار اندکی در مورد کاربرد و جایگاه قالی در  ود ش می همچنین پیشنهاد  

ی به این  ا اشاره مراسم آیینی در دست است با این حال تالش بر این بود که با رعایت امانتداری علمی  

یی  ها ن یی آ و    ، که در نهایت به احیاء چنین مراسم تر جامع ی  ها پژوهش مراسم شود تا سرآغازی باشد برای  

 ختم شود، تا در اعتالی هر چه بیشتر قالی ایرانی برگ زرین دیگری رقم بخورد. 
 ت نوش پی 

  ی ها ن یی آ یی بوده و هست که در  ها رسم یی با نام ها، باورها، و  ها ن ا مک و روستاهای اطراف اردهال دارای    ها ی آباد مجموعه    -۱

نیز تداوم ی   اند داشته کهن ایرانی، از جمله آیین مهر، تقدس   ، که از این شمار است: چشمه و  اند افته و برخی در دوره اسالمی 

نیاسر و   به  باِرکرسف، غار نیاسر، دو کوه شیرآیین و مارآیین که از نشلج یکی روی  نیاسر، چشمه شاهزاده حسین در  آتشگاه 

 (. ۷  : ۱۳۸۵رایی،  میرشک )   دیگری روی به مشهد دارد 

 

 منابع فهرست  

 (. ارزیابی شتاب زده، تهران، فردوس. ۱۳۴۳آل احمد، جالل )   -

، مجموعه نویسندگان نجف دریابندی،  (. سیری در هنر ایران ۱۳۹۴اپهام پوپ، آرتور؛ اکرمن، فیلیس )   -

 تهران، علمی و فرهنگی. 

 شیری فارس، تهران، شهبانوفرح.   ی ها چه ی قال (.  ۱۳۵۶تناولی، پرویز )   -
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 سروش. :  تهران   ایران،   تصویری   ی ها چه ی قال   (. ۱۳۶۸)   پرویز   تناولی،   -

  دانشگاه :  اصفهان   صنایع دستی،   کارشناسی   تحصیلی   نامه پایان   چالشتر،   (. فرش ۱۳۷۴)   حسین   سینایی،   -

 هنراصفهان. 

-   ( مریم  پژوهش ۱۳۹۶صبری،    مبارک   ماه   در ها  ترکمن   فرهنگی   ی ها سنت   و   ها ن یی آ   شناختی، مردم   (. 

 . ۶۵-۵۳،  ۷رمضان، پویش در آموزش علوم انسانی، سال دوم،  

) رحیم   - شهدخت  فردوس   فرش (.  ۱۳۹۴پور،  شاهنامه  روایت  دوره ی  به  کیانیان   ی ها در  و  ،  پیشدادیان 

 . ۱۱۲  -۹۳  ، ۲۶  هفتم،   تاریخ سال   ایرانی   انجمن نامه  پژوهش   تاریخ فرهنگی؛   مطالعات 

 ، تهران، امیرکبیر. (. ازخراسان تا بختیاری، فره وشی ۱۳۳۵)   ی هانر دالمانی،  رنه    -

 ، تهران، یساولی. فکری   ی ها رساخت ی شناخت فرش: برخی مبانی نظری و ز (.  ۱۳۹۲ژوله، تورج )   -

-   ( افسانه  بازشناسی ۱۳۹۷قانی،    پژوهشی   -علمی   فصلنامه   چالشتر،   خشتی   قالی   کاربردهای   تحلیل   و   (. 

 . ۱۸۷  -۱۶۷  ، ( ۱۰)   ۸  شناسی ایران، انسان   ی ها پژوهش 

 یاپراق   رمضان، فصلنامه   مبارک   ماه   در ها  ترکمن   رسوم   و   آداب   (. ۱۳۸۸)   قزلجه، متین،   -

-   ( سپیده  افشاررضائی،  مهدی؛  تکیة ۱۳۹۳گلجان،    علوم   ی ها پژوهش آن،    مذهبی   مراسم   و   دولت   (. 

 . ۱۲۱  -۱۰۵  ، ( ۵)   ۱  تاریخی، 

 (. مشهداردهال. کاشان. بنیاد فرهنگ کاشان. ۱۳۸۵، محمد ) میرشکرایی   -

اکرم؛ کاتب، فاطمه، )   _ شناسی هنر و  خراسان، جامعه   سوگواری   ی ها ن یی آ   در   قالی   نقش (.  ۱۳۹۷نوری، 

 . ۱۹۴  -۱۷۲،  ( ۲) ۱۱  ادبیات، 
- https://www.aparat.com/v/pRJlT 

- http://www.art-seven.ir/?p=3672   

- https://www.incc.ir/news/IDincc/5802 

- https://www.irna.ir/news/80437518  /   

- https://www.irna.ir/news/82755146 

- http://www.persiancarpetassociation.com/mashhad_ardahal_ghalishouyan_13105.html 

- http://www.qomna.com/paper/subject/47273/ 
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