شهاب پازوکی ،1سیدمصطفی مختاباد ،2حسنعلی پورمند
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مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی
نمونۀ موردی قالیشویان مشهد اردهال کاشان

قالیشویان به عنوان یکی از نمونههای شناختهشدۀ گونه نمایشگریهای کاروانی ایرانی ،در بنیان خود بیانگر
موقعیت ویژهای از نسبت مخاطب و اجراگر در فرایند کنش آیینی است که در بیشتر کاروانهای نمایشی عمومیت
دارد .در این نمونۀ شاخص از کاروانهای نمایشی ،نسبت متقابل اجراگر و مخاطب بر مبنای حالت مشارکتی ،به
عنوان یکی از سه حالت اصلی هرگونه فعالیت نمایشی ،شکل گرفته است .وضعیت کلی اجرا در این گونۀ نمایشی
بر مشارکت پویا و سیال میان اجراگر و مخاطب استوار است .با این حال در نمونۀ مورد مطالعه با وجهی متناقض از
مشارکت اجراگر و مخاطب مواجه هستیم .به عبارتی در قالیشویان دایرۀ مشارکت ،محدودۀ معین و قاطعی مییابد
و تنها گروه خاصی از مخاطبان اجازۀ حضور و مشارکت مستقیم در فرایند اجرای آن را مییابند .در این وضعیت
متناقض ،حالت مشارکتی با هدف برجستهساختن وضعیت دیگری از پدیداری اجرا ،حالت خودبیانگری ،کمدامنه
شده است .در این مقاله دالیل و ریشههای مشارکت متناقضنما ناشی از انحصارگرایی آیینورزی در نمایشگری
کاروانی قالیشویان ،با رویکردی جامعهمحور و بر پایۀ زمینههای فرهنگی و اجتماعی نظیر مؤلفههای تاریخی و
جنسیتی ،خودبیانگری جمعی و تأکید بر وراثت طایفگی در اجرا شناخته شده است.
واژگان کلیدی :قالیشویان ،کاروانهای نمایشی ،مشارکت ،پدیدارشناسی اجرا

 1دانشجوی دکترای پژوهش هنر ،دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس (نویسندۀ مسئول)
 2استاد گروه ادبیات نمایشی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 3دانشیار گروه پژوهش هنر دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
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 .۱مقدمه

بحث دربارۀ هنرهای اجرایی مانند درام ،1تئاتر 2و پرفورمنس 3متضمن طرح سنتهای متفاوتی از اندیشه
است که بر بسترهای فرهنگی و اجتماعی مختلف شکل میگیرند .اشکال متنوع نمایشی در فرهنگهای
مختلف بهویژه با موضوع بحرانها و راه برونرفت از آنها ،همواره الگوهایی برای شیوههایی که جوامع
4
به کار میگیرند یا به اجرا میگذارند ،عرضه نمودهاند .فرهنگها خود را در قالب نمایشوارههای فرهنگی
مانند تشریفات آیینی 5و جشنها 6نمایش میدهند؛ و نیز رفتار اجتماعی فردی و متعاقب ًا هویت از دریچۀ
تئاتر و نمایشوارهها مورد تأمل قرار میگیرند (.)Shepherd and Wallis, 2004: 1-2
هرچند عموم مردم در برخورد با نمونههاي مختلف از نمایشوارههای فرهنگي ،آنها را بخشي از جريان
عادي زندگي تلقي ميكنند اما اين صورتهاي اجرايي فرهنگي بهواسطۀ دارابودن سه مؤلفه و شاخص كلي
از ساير فعاليتها و كنشهاي زندگي روزمرۀ جوامع متمايز و ممتاز ميشوند۱ :ـ چارچوب زمانيـمكاني
(مانند زمان و مكان مشخصي كه عبادتگران براي انجام مراسم مذهبي جمعي گرد هم ميآيند۲ ).ـ
موضوع ،مضمون و بنانديشه (مانند داستان و موضوعات اساطيري ،مذهبي و حوادث معاصر) ۳ـ ساختار
(مجموعه قوانيــن و قراردادهای اجرایی) (.)Zarrilli,…, 2006: xx
بحث از نمایشوارههای فرهنگی به عنوان یک الگوواره پیشنهادی جدید در قلمرو مطالعات تئاتری ،به مرور
و از اواسط قرن بیستم به حوزۀ مطالعاتی درام و تئاتر راه یافت و از همین دوران ،تعامل سازندهای میان
کاربردها و حوزۀ پژوهشی درام ،تئاتر و پرفورمنس برقرار شد .در همین دوران چرخش فرهنگی بنیادین
8
و ورود به عصر پسامدرنیته ،7که معمو ًال امری مفروض تلقی میشود ،از منظر پرفورمنس و نمایشگری
نظریهپردازی شده است به طوری که برخی معتقدند امروزه پرفورمنس ،به مفهوم هنر زنده 9و محصول
هنرهای زیبا 10و تئاتر تجربی ،11جایگزین درام /تئاتر شده است (.)Shepherd and Wallis, 2004: 2
امروزه مطالعه نمایشوارههای فرهنگی جایگاه خود را در مطالعات میانرشتهای هنر و علوم انسانی تثبیت
نموده است و این پدیدههای فرهنگی از منظرهای مختلفی بررسی و مطالعه میشوند.
نمایشگریهای کاروانی 12به عنوان یکی از گونههای پرشمار نمايشگريهاي فرهنگی در فرهنگهای
شرق و غرب ،نتیجۀ كاربست نظامي از مؤلفهها و عناصر هويتساز فرهنگ عامۀ ملتها هستند .اين نوع
از نمايشگريها در فرهنگهاي کهن بر اساس مباني پيشاتاريخي و تاريخي ،دين ،باورها ،زبان ،نمادها
و خصيصههاينژادي ،قومي و منطقهاي شکل گرفته و در اثر استمرار تاريخي رسمیت فرهنگی یافتهاند.
از اصلیترین خصیصههای نمایشگریهای کاروانی ،تمركز بر مسئلۀ هويت جمعي و وحدتانديشي است
که بهواسطۀ مشاركت جمعي در آفرينش حضوري ،اجراگران آن در ساختاری سیال و فراگیر نظم یافتهاند.
نمايشگريهاي كارواني همواره در ساختار فرهنگ نمایشی ایران حضور مسلطي داشته و در میان
گونههای متعدد نمايشهای سنتی ایرانی از سابقهاي ديرينه برخوردار بوده است« .دستههاي عزاداري
محرم»« ،سنگزنی» و «نخلبرداری» نمونههایی از نمایشگریهای کاروانی مهم در ایران به شمار میروند
13
که در ایام مشخصی از سال برگزار میشوند.
«قاليشويان» يكي از نمايشگريهاي كارواني مذهبی منحصربهفرد در ايران است كه با حضور گروه
مشخصی از اهالي نواحي مختلف كاشان برگزار ميشود .يكي از ويژگيهاي بارز قاليشويان ،ايستادگي و
مقاومت سرسختانه برگزاركنندگان آن در برابر تمايالت مشاركتجويانۀ مردمان ديگر نواحي در هنگام
اجراي اين آيين نمايشي است .بهعبارتي خصوصیت انحصارگرایی آیینورزی مراسم قالیشویان باعث
گروهی اجتماعی از شيعيان ناحيۀ كاشان ياد شود.
شده است تا از آن بهعنوان تأليف فرهنگي خاص
ِ
این مقاله کوشیده است تا رهيافت جديدي در مطالعۀ قاليشويان به عنوان شكلي از نمايشگريهاي

 .۲نمايشگريهاي كارواني :تعاریف و ویژگیها
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به نمايشگريهاي كارواني ،در زبانهاي التین« ،كارناوال» « ،كارنيوال» و «كارنووال» گفته میشود؛ و
اين سه واژه مترادف احتما ًال از واژۀ «كاروان» فارسي برآمده باشد؛ زيرا واژه «كاروان» ،در معنايي نزديك
با كارناوال ،از ديرگاه به زبانهاي التین وارد شده است .با اينهمه در فرهنگ وبستر ( )۱۹۸۱اين واژگان
يكسان ،برگرفته از دو واژه التين  CARNALو  LEVERتلقي گرديده ،و اولي به معناي «گوشت و تن»،
و دومي به معناي «بركندن ،برداشتن ،برگرفتن» ،و روي هم به معناي «برگرفتن گوشت» (REMOVAL
 )OF MEATاست (ناظرزادهكرماني.)96:1382 ،
اما در اصطالح مجاز ،کارناوال و دو واژه دیگر به مراسم ويژهاي گفته ميشود كه به مناسبتهاي خاصي،
در زمان مشخصی و به شكل نمايشگريهاي همگاني و متحرك (سيار) برگزار ميشوند .اين مراسم
معمو ًال با جشن و شادماني ،موسيقي ،رقص و سرود و بازيهاي دستهجمعي همراه هستند.
15

16

17

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

كارواني شيعي اتخاذ نمايد و وجه پارادوکسیکال 14مشارکت را در آن بررسی نموده و ریشهها و دالیل
آن را بر زمینۀ فرهنگی و اجتماعی و بر پایۀ مؤلفههای مشخص بررسی کند.

7

تصوير  :۱نمايشگريكارواني مسيحي مارديگراس در نيواورلئان در سال ۱۹۰۷همراه با موقعیت شاد و مفرح

نمايشگريهاي كارواني در فرهنگهاي اروپايي و امريكايي از جمله نمايشگريهاي دينيـفرقهاي
(مسيحيـكاتوليكي) ،مانند مراسم پس از «ماه روزه و استغفار» 18و مراسم «روز پيش از چهارشنبه
توبـه» 19غالب ًا با موقعيتهاي شاد و مفرح همراه هستند .اما صورتهاي غالب اين نمايشگريها در
مناطق شيعهنشين جنوب غربی آسيا و خاورمیانه مانند كاروانهاي مذهبي و دستههاي عزاداري بر فضايي
دينيـقدسي و سوگوارهاي استوار شدهاند.
نمايشگريهاي كارواني بيانگر وضعیت خاصی است كه جمعی از مردم را که در زمینههای فرهنگی،
مذهبی و اجتماعی اشتراكاتی دارند بهمنظور هدف معيني دور هم جمع ميكند .اين نمايشگريها معمو ًال
با جابهجايي از مكاني به مكان ديگر همراه بوده است و با رفتارهاي نمايشي و هماهنگ اجتماعي در
فضاهاي همگاني تعریف ميشوند .بنابراين برخالف برخی از صورتهاي آييني كه بر اساس پويش
و واكنش فردي شکل میگیرند ،نمايشگريهاي كارواني به جمع و تعهدات جمعي وابسته هستند.
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فالنيگان 20از «جمعگرايي» و ضرورت همگامي فرد با فعاليتهاي جمعي به عنوان ویژگی اصلی اين
نمايشگريها ياد ميكند و معتقد است «حضور در يك كاروان مستلزم شركت در فعاليتها و پويشهاي
جمعي است كه طي آن فرديت شركتكنندگان به نفع جمـعگرايي محدود ميشود .از آنجايي كه هر فرد
انساني بخشي از يك اجتماع بزرگتر محسوب ميشود بايد خود را با ضرباهنگ گروه هماهنگ و همراه
سازد)Ashley, 2001: 14(».
در حدود فنون نمايشي ،در نمايشگريهاي كارواني عموم ًا مرز مشخص و تفکیککنندهای ميان
تماشاگران و اجراگران وجود ندارد .در اين اجراها تماشاگران به صورت شركتكنندگان در نمايش
درميآيند و مشاركت در جريان نمايش ،اجراگر و تماشاگر را همپيوند و همپيكر ميساخته است .به
عبارتي در اين شكل از نمايشگريها ،بهواسطه همگانيبودن آن ،تماشاگر و اجراگر همبازيگر ميشوند و
نمايشي يگانه پديد ميآوردهاند (ناظرزادهكرماني)۹۷ :۱۳۸۲ ،؛ به عبارت دیگر گردشكار(متحرك)بودن،
پيوند تماشاگر و اجراگر و تبديل زيستگاه و فضاهاي همگاني به محلي براي عرضه نمايش ،سه ويژگي
مهم و مشخصۀ اصلي مشترك در همۀ نمايشگريهاي كارواني محسوب ميشوند.
ياكوبسن 21معتقد است نمايشگريهاي كارواني پديدههاي فرهنگي تابع فرايند رشد ،تكوين و تغيير
هستند و در سير تاريخي خود تغییرات فراوانی را تجربه میکنند« :كاروانها موضوعي براي بدعت و
تغيير هستند و حتي هدفشان نيـز ميتواند دستخوش تغيير شود»(.)Jacobson, 2008: 6
كاروانهاي سوگوارهاي مذهبي از مهمترين و متنوعترین نمونۀ نمايشگريهاي كارواني محسوب ميشوند.
بر اساس تعريفي كه گريمز 22در دايرهالمعارف دين 23ارائه كرده است ،كاروان مذهبي «حركت خطي،
منظم و رسمي گروهي از انسانها است كه به منظور شهادتدادن ،طلبنمودن چيزي ،نمايش يك آيين،
اداي نذر ،كسب شرافت يا اداي احترام به يك مكان مقدس ،از مکانی به مکان مشخص ديگري رهسپار
ميشوند» ( .)Grimes, 1987:1ياكوبسن معتقد است كاروانها در زمرۀ نمايشهاي بصري تأثيرگذار
مذهبي هستند و جنبههاي مهم مذاهب را آشكار ميكنند .بهعبارتي كاروانها فراتر از يك آيين هستند.
آنها همزمان ابعاد مختلفي از مذهب نظير هنر ،روايات مقدس ،سلسلهمراتب و رقابتهاي اجتماعي،
ارتباطات و هويت را نمايش ميدهند .آنها از سويي نشانههايی از تغيير اجتماعي و از سوي ديگر
حافظان سنتهاي گذشته هستند .كاروانها مدام باززاده شده و ممكن است منعكسكنندۀ روشهاي
گروههايي باشند كه قصد دارند از جايگاهشان در سلسلهمراتب و كسب منافع و منابع اجتماعي دفاع كنند
(.)Jacobson, 2008:8-9
نمايشگريهاي كارواني مذهبي ،وقایعی براي تحكيم پيوندها و مناسبات ديني و اجتماعي هستند كه در
ساختاري آيينيـنمايشي نظم يافته و به شأن اجتماعي اجراگران آن قوام ميبخشند .از منظر ياكوبسن
نمايش موقعيت مذهبي ،اتحاد و انسجام تودههاي مردم و بهاشتراکگذاردن هويت گروهی ،از اصليترين
اهداف و کارکردهای كاروانهاي مذهبي است (.)ibid: 1
اين نمايشگريها در مرکز خود بر نمايش رمزگانها و نمادهاي مقدس داللت دارند .اين نمادهای قدسي
به كانونيترين موضوع اين نمايشگريها تبديل ميشوند كه تمام فرايند نمايش حول آن و در فضايي
مذهبي شکل میگیرند( .)ibid: 217اجراگران در كاروانهاي مذهبي با تمرکز بر نمايش نمادهاي مقدس،
عزيمت بهاماكن مذهبي و زيارتگاهها ،میکوشند همزمان كه به حركت خود ادامه ميدهند حالت و فضاي
قدسي كه آنها را احاطه كرده است ،بر محيط و زيستگاه پيرامون نمايش گسترشدهند.

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

اﻫﺪاف


وﺣﺪت ﻣﺨﺎﻃﺐـاﺟﺮاﮔﺮ



ﻣﺘﺤﺮك )ﮔﺮدﺷﻜﺎر( و ﺳﯿﺎر ﺑﻮدن



ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﻲ



ﻫﻢﭘﯿﻮﻧﺪي و ﻫﻢﭘﯿﻜﺮي اﺟﺮاﮔﺮ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ



ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﻲ





ﺑﻪاﺷﺘﺮاكﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﻲ



ﺗﺤﻜﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دﯾﻨﻲ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎورﻫﺎي ﻋﻘﯿﺪﺗﻲ



ﺗﺒﺪﯾﻞ زﯾﺴﺘﮕﺎه و اﻣﺎﻛﻦ ﻗﺪﺳﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮي
ﻧﻤﺎد ﻛﺎﻧﻮﻧﻲﺑﻮدن )ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ و ﻣﺤﻮري ﻧﻤﺎﯾﺶ(



ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﺟﻤﻌﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دﯾﻨﻲ



ﺗﻄﻬﯿﺮ و ﭘﺎﻻﯾﺶ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﺷﻮر ﻗﺪﺳﯿﺎﻧﻪ



ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ و ﻣﻮﺳﻤﻲﺑﻮدن



ﺗﻮﺳﻞﺟﻮﯾﻲ و ﻣﺮادﺧﻮاﻫﻲ



ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از داﺳﺘﺎن و رواﯾﺖ ﺳﺎده



ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻠﻮص دﯾﻨﻲ و ﻛﺴﺐ ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﺬﻫﺒﻲ



اﺳﺘﻮاري ﺑﺮ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دﯾﻨﻲ و ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻛﻬﻦ

ناظرزادهكرماني در حالت كلي و بر مبناي معيارهاي نمايشي ،طبقهبندي نهگانهاي از ريختارهاي نمايشي
در ايران ارائه كرده است 24.بر پايۀ اين نظريه ،نمايشگريهاي كارواني يكي از ريختارهای نمايشي در
ايران است که سابقۀ آن به پیش از اسالم میرسد (ناظرزادهكرماني 44 :1383 ،و .)45
نمايشگريهاي «سوگكارواني» 25و «سوركارواني» 26دو زیرگونۀ اصلی ریختار نمایشی کاروانی محسوب
میشوند .سوگكاروانها بر اساس فضاي سوگوارهاي و عزاداري در يادبود مردگان و درگذشتگان (عموم ًا
بزرگان و پيشوايان ديني و ملي) و سوركاروانها بر اساس فضايي شاد و مفرح به مناسبت اعياد مذهبی
و ملی و جشنهاي مختلف شکل میگیرند .از مهمترين نمايشگريهاي سوگكارواني در ايران باستان
«سوگ سياوش» و نمايشگريهاي سوركارواني «مغكشي» و «كوسهبرنشين» قابل اشاره هستند.
بر اساس منابع تاريخي در دوران ايران باستان ،نمونههاي متعددي از اين گونه نمايشي ،متداول و رايج
بوده است .پس از ورود اسالم به ايران ،اين نمايشگريها در نتيجه برخي مغايرتها با اصول دين جديد
از ميان رفتند و به فراموشي سپرده شدند يا در فرايندي تناسخي به شكل جديدي ظاهر شدند .برای مثال
بيضايي و فالحزاده معتقدند كه نمايشگريهاي سوركارواني دوران ايران باستان منبع نمايشهاي متأخري
چون «ميرنوروزي» و «عمركشان» دورۀ اسالمي بودهاند (بيضايي 33:1379 ،؛ فالحزاده .)41:1385،نيز
مسكوب بر اين باور است كه آيينهاي عــزاداري محـرم از نظر شكل اجرا و روش برگزاري متأثر از
سوگ سياوش بوده است(مسكوب.)۸۱ :۱۳۵۱ ،
ش سوگكارواني در ايران پيش از اسالم بوده است .در اين آيين ،شبيه
سوگ سياوش مهمترين نماي 
سياوش را در عماري و محملي ميگذاشتند .عزاداران اين عماري يا محمل را كه از چهار طرف گشوده بود
بر دوش ميگذاشتند و مويهكنان و سينهزنان (در قالب كاروان عزاداري) در شهر ميگرداندند.
دستههاي عزاداري محرم در يادبود و گراميداشت واقعۀ کربال نوعي نمايش سوگكارواني فراگير و
گسترده در ايران و ديگر مناطق شيعهنشين خاورميانه است .با استقرار و رسميتيافتن مذهب تشيع در
دورۀ صفويه ،عالوه بر عزاداریهای کاروانی محرم و برخي ديگر از نمونههاي کاروانهای مذهبی مانند
قاليشويان ،درحدود مشخصي از جغرافياي ايران شكل گرفته و تا دورۀ معاصر همچنان ادامه يافته است.

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

 .۳نمايشگريهاي كارواني در ايران

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

جدول  :۱اهداف و ويژگيهاي نمايشگريهاي كارواني مذهبي (پازوکی)۱۳۹۳،
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جدول  :۲ريختارشناسي نمايشگريهاي كارواني در ايران
ريختارنمايشي

زيرگونههاي اصلي

نمونههاي پیشااسالمی

نمونههاي دورۀ اسالمي

سوگكارواني

سوگ سياوش

دستههاي عزاداري محرم،

سوركارواني

مغكشي ،كوسهبرنشين ،دستۀ

نخلبرداری ،سنگزنی،
نمايشگريهاي كارواني

قاليشويان
ميرنوروزي ،عمركشان

كراسوس

 .۴پیشینۀ تاریخی قالیشویان

مراسم قاليشويان در نزديكترين جمعه به روز  ۱۳مهر هر سال ،در يادبود شهادت حضرت سلطانعلي
فرزند امام محمد باقر(ع) ،همراه با عزاداري و نوحهخواني در مشهد اردهال كاشان برگزار ميشود (فرخيار،
.)144:1369
با گرايش مردم فين به مذهب تشيع و دعوت از حضرت سلطانعلي براي پذيرش پيشواي مذهبي مردم
اين ناحيه ،ايشان از مدينه به فين مهاجرت كردند .حضور اين امامزاده و تأثيرات مذهبي ايشان بر مردم
اين منطقه باعث وحشت و ترس حاكمان محلي شد .به همين دليل توطئۀ قتل ايشان برنامهريزي و اجرا
شد .مردم فين كه به حمايت و طرفداري او شتافته بودند هنگامي به مشهد ميرسند كه آن حضرت به
دست دشمنان شهيد شده بود .فينيها او را غسل ميدهند و در محل كنوني به خاك ميسپارند .ساكنين
فين بر اين باورند كه يابندگان جسد امامزاده سلطانعلي ،بدن بيجان او را بر روي يك قالي گذاشته و
او را به چشمهاي به نام شازدهحسين برده و سپس غسل داده و آنگاه جنازه را تا تپهاي همراهي كرده و
بعد از آن او را براي دفن به مردم خاوه تحويل دادهاند .در چگونگي غسل و خاكسپاري وي دو روايت
در ميان مردم رواج دارد .به روايتي ،فينيها پيكر امامزاده را در يك تختهقالي ميگذارند و به سر جوي
آبي كه اكنون به نهر شازدهحسين معروف است ،ميبرند و غسل ميدهند .عدهاي هم پيكر او را تا سر تپه
كنوني تشييع ميكنند و در آنجا به خاوهايها ميدهند تا به خاكش بسپارند .به روايتي ديگر ،چون پيكر
امامزاده پارهپاره و بيسر و خونين بود ،او را بيآنكه غسل بدهند روي قالي ميگذارند و به سر تپه ميبرند
و خاك ميكنند .بعد قالي آغشته به خون امامزادۀ شهيد را با آب جوي ميشويند و غسل ميدهند .پس از
اين واقعه ،فينيها هر سال يكبار در سيزدهم مهر ،يا در دومين جمعه پاييز كه مقارن با روز خاكسپاري
ايشان است ،به مشهد اردهال برای زیارتش میآیند و ياد واقعه شهادت او را با مراسم قاليشويان زنده
نگه میدارند(بلوكباشي.)15-20 :۱۳۸۰،
دربارۀ زمان دقيق آغاز سنت مذهبيـشيعي قاليشويان سند مكتوب معتبري در دست نيست ،ولي به
نظر ميرسد اين مراسم از سال  ۱۱۶ﻫ.ق يعني زمان شهادت حضرت سلطانعلي و تدفين ايشان توسط
پيروانش ادامه داشته است (زجاجي مجردكاشاني .)۱۴۸ :۱۳۷۷ ،آنچه مشخص است اين سنت جاري تا
پيش از عهد صفوي يكي از تظاهرات مذهبي شيعيان متعصب كاشان و فين بوده است و ادامه اين مراسم
بر حسب عادت و وظيفه و براي مردم اين ناحيه يك نوع امتياز مذهبي و شرافت تاريخي ب ه شمار ميرفته
است (نراقي.)۴۳۰ :۱۳۶۸ ،
دربارۀ خاستگاه نمایشگری سوگكارواني قاليشويان ،نظریات متفاوتي توسط صاحبنظران و مورخان
ارائه شده است .ب ه طور كلي اين آرا دربارۀ ريشهشناسي قاليشويان بر چهار نظريه متفاوت استواراست:
 خاستگاه اسالمیـشيعي خاستگاه ايرانيـآييني خاستگاه غير اسالميـغير ايراني -خاستگاه ايرانيـاسالمي

در روز مراسم كه در ميان مردم منطقه به «جمعه قالي» شهرت يافته است دهها هزار تن براي حضور در
مراسم قاليشويان در مشهد اردهال گرد هم ميآيند .در این روز جوانان محلۀ فين سفلي با چوبدستهاي
تراشيده ،به كنار نهر آب داخل فضاي حياط امامزاده شازدهحسين ميروند و در صفوفی منظم ميايستند.
در اين هنگام ،مردان فين عليا با چوبدستهاي خود در حياط صحن گرد ميآيند و به استقبال جوانان
فين سفلي ،به شازدهحسين ميروند.
سپس فينيها در يك كاروان به سوي بقعۀ امامزاده سلطانعلي راه ميافتند .كاروانيان درحاليكه چوبدستهاي
خود را در باالي سر خود تكان ميدهند ،با سردادن شعارهاي مذهبي فاصلۀ ميان دو امامزاده را ميپيمايند.
سپس خطيبي مذهبي ،خطبهاي ميخواند و در مناقب و فضايل امامزاده سخن ميگويد.
پس از سخنان خطيب ،يكي از ريشسفيدان فين از سرپرست خادمان آستانه درخواست آوردن قالي
مخصوص را از آستانۀ امامزاده ميكند .خادمان قالي را به بزرگان فيني ميسپارند .جوانان فيني براي
بهدستآوردن قالي به سوي آن حرکت ميكنند و آن را از بزرگان فيني تحویل ميگيرند .جوانان در پناه
انبوه مردان چوببهدست ،قالي را از ميان جمعيت ميگذرانند .کاروان حامالن قالی ،از همان راهي كه آمده
بودند با گامهايي تند و شتابان و گاهي دواندوان و با هياهو ،قالي را به سرچشمه نهر شازدهحسين ميبرند.
در پيشاپيش كاروان حامالن قالي ،مردي ميانسال از اهالي چهلحصاران كاشان ،سوار بر اسب حركت

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

ي كارواني قاليشويان
 .۵توصیف نمايشگر 
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برخي مورخان و نويسندگان قرن سيزدهم هجري قمري معتقد بودهاند كه ريشههاي قاليشويان را تنها بايد در
موضوع شهادت حضرت سلطانعلي جستوجو كرد .كالنترضرابي در كتاب تاريخ كاشان به اين موضوع اشاره
كرده است (کالنترضرابی 433 :1356 ،و .)434ارباب هم واقعۀ شهادت حضرت سلطانعلي در اردهال و
آداب تغسيل و تدفين او را توسط مردم اين ناحيه ،خاستگاه برگزاري مراسم قاليشويان ميداند(ارباب:۱۳۵۳،
يـشيعي قاليشويان
 ۴۷و  .)۴۸چند تن از ديگر پژوهشگران متأخر ،از جمله حسن نراقي ،بر جنبۀ اسالم 
تأكيد كرده و منشأ اين نمايش را با موضوع شهادت پيوند ميزنند (نراقی.)۴۳۰ :۱۳۴۸،
برخي ديگر از پژوهشگران ،قاليشويان را برگرفته و متأثر از سنتها و آيينهاي پيشااسالمي و ايراني
دانستهاند .جالل آلاحمد قاليشويان را ادامه و امتداد آيين مهرگان دانسته است .مبناي اين ادعا ثبت
اين واقعه در تقويم شمسي به جاي تقويم قمري بوده است .زيرا اين نمايش معمو ًال در شانزدهمين
روز از مهرماه اجرا ميشده است كه به نوعي يادآور آيين مهرگان تلقي ميشود(آلاحمد.)۷۱۳ :۱۳۴۴،
عبدالرحمان عمادي نيز بنياد قاليشويان را در فرهنگ ايران باستان و آن را بازماندهاي از رسم و آيين
ستايش ايزد تير و ناهيد در ميان ايرانيان انگاشته است (عمادی.)۱۰۰۶ :۱۳۵۴،
شماري از نويسندگان در ريشهیابی قاليشويان به آيينهاي غير ايراني و غير اسالمي رجوع كردهاند .بيضايي
قاليشويان را نمايشي بسيار شبيه به نمايش بدوي مرگ بعل ،خداي بابليان ميداند .او شستوشوي قالي در آب
نهر توسط فينيها را با شستوشوي جسد بعل توسط كاهنان در بينالنهرين مشابه دانسته است(بیضایی:۱۳۷۷،
ض داستان واقعۀ شهادت سلطانعلي در اردهال را بيپايه و دور از واقعيت دانسته و هرگونه پيوند ميان
 .)۵۱في 
قاليشويان و شهادت امامزاده را نادرست و بياعتبار پنداشته است (فیض.)۱۷۳ :۱۳۲۲،
بلوكباشي از جمله محققاني است كه ميان سنتهاي آييني ايرانيان پيش از اسالم و اعتقادات اسالمي پل
زده و خاستگاه قاليشويان را ايرانيـاسالمي دانسته است .وي معتقد است اركان اصلي قاليشويان در
دورۀ اساطيري پرستش نيروهاي فوق طبيعي و در فرهنگ كشاورزي ايران و بر پايۀ مراسمي موسوم به
آيينهاي تابوتگرداني و تابوتشويي بنياد گرفته ،سپس با انگارههاي ديني ،اعتقادات و باورهاي جمعي
مردم شيعه درآميخته و به شكل كنوني حيات تازه گرفته است (بلوکباشی.)86 :1379 ،
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ميكند .اين مرد با خود جانمازی را که بر روي شانۀ راستش افكنده ،حمل ميكند 28.در پي حامل جانماز،
گروهي از مردم خاوه علمي را كه با پارچههاي سبز پوشيده شده است حمل میکنند .فينيها و كاروان
حامالن قالي نيز به دنبال علم راه ميسپارند و پياپي چوبهايشان را در هوا ميچرخانند و شعارهاي
مذهبي سرميدهند.
حامالن قالي بر سر چشمه ،دور آن حلقه ميزنند و چوبهايشان را در هوا تكان ميدهند و پيش از آداب
شستن تمثيلي قالي ،مراسم لعنخواني را انجام ميدهند .براي شستن قالي ،چوببهدستهاي فيني سر چوبهاي
خود را در آب چشمه فرو میبرند و بيرون ميآورند و قطرههای آب چوبها را روي قالي ميپاشند.

تصویر  :۲تجمع اجراگران قالیشویان در حیاط صحن

پس از پايان اين آداب نمادين ،قالي را دوباره به دوش ميگذارند و به صحن فينيها ميبرند .در بازگرداندن
قالي به آستانه ،خاوهايها و شماري از فينيها ،در دستهاي پيشاپيش حامالن قالي ،سينه ميزنند و نوحه
ميخوانند.
فينيها قالي را چند دور در حياط صحن و پيرامون حوض ميگردانند .بعد به باالي صفه در ايوان بقعه
ميبرند .در ايوان ،چند تن از بزرگان فين و خاوه به سوي حامالن قالي پيش ميروند كه قالي را بگيرند،
ليكن جوانان با تكاندادن چوبهايشان از تحويلدادن قالي سر باز ميزنند .سرانجام پس از كشمكشهاي
بسيار ،بزرگان فيني قالي را از جوانان ميگيرند و به نمايندگان خاوهاي تحويل ميدهند .خاوهايها قالي را
با تشريفات خاص به داخل حرم ميبرند و به خدام آستانه تحويل ميدهند.

تصویر  :۳حمل قالی توسط اجراگران

برت استیتس 29در تحلیل پدیدارشناسانۀ خود از نمایش ،حاالت حضور بازیگر یا اجراگر را در هر
کنش نمایشی بر مبنای حاالت ضمیری به سه حالت کلی تقسیم کرده است :خودبیانگری ،30مشارکتی،31
بازنمودی.)States, 1985( 32
بر اساس نظریۀ حاالت ضمیری اگر نمایش بر اول شخص مفرد ( من) استوار باشد ،در نمایشنامه بر
شخصیت نمایشی ،و در تئاتر یا رویداد نمایشدادهشده بر خود بازیگر تأکید خواهد شد .در صورتیکه
مبنای نمایش بر دوم شخص (شما) استوار باشد ،در متن نمایشی تأکید بر شخصیتهای نمایشی مقابل و
در رویداد نمایشیشده بر مخاطب خواهد بود و سرانجام درصورتیکه نمایش بر سوم شخص (او) استوار
شده باشد ،در متن نمایشی و رویداد نمایشیشده ،تأکید بر دیگر شخصیتهای نمایشی غایب خواهد بود.
جدول  :۳تفکیک حاالت ضمیری در متن نمایشی و اجرا

ﺷﺨﺼﻴﺖ

اول ﺷﺨﺺ )ﻣﻦ(

ﺑﺎزﻳﮕﺮ

دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ

دوم ﺷﺨﺺ )ﺷﻤﺎ(

ﻣﺨﺎﻃﺐ

دﻳﮕﺮ اﺷﺨﺎص ﻏﺎﻳﺐ

ﺳﻮم ﺷﺨﺺ )او(

ﺷﺨﺼﻴﺖ

خودبیانگری حالت و مدلی از الگوی ارتباطی در تئاتر است که در این حالت مخاطب با بازیگری که در
حالت اول شخص عمل میکند ،مواجه میشود .در این حالت بر شخصیت فردی و ذوق و تواناییهای
فردی و هنری خود بازیگر بیش از شخصیت نمایشی ـ که قصد بازنمایی آن را دارد ـ تأکید میشود.
حالت مشارکتی مدلی از الگوی ارتباطی در تئاتر است که مبتنی بر عمل بازیگری است که مخاطبان را
بهعنوان دوم شخص مورد خطاب قرار میدهد .در این حالت فاصله و مرز سنتی میان بازیگر و مخاطب
برداشته میشود و مخاطب خود را مستقیم ًا در جهان نمایش احساس میکند .تأکید بر حضور مخاطب
و اهمیت آن نقش اساسی در اتخاذ این حالت در تئاتر دارد .این حالت بهویژه در برخی آثار کمدی و
نمایشوارههای آیینی تأثیر و نقش خود را آشکار میسازد.
حالت بازنمودی مدلی از الگوی ارتباطی در تئاتر است که مبتنی بر عمل بازیگری است که از زبان سوم
شخص یا شخصیت نمایشی سخن گفته و عمل میکند .در این حالت تواناییها و مهارتهای هنری و
فردی شخص بازیگر در زیر پوسته نقش پنهان میشود .در این وضعیت آنچه مورد توجه و تأکید است
جهان نقش و بازنمود آن بر روی صحنه است .اتخاذ این حالت بهویژه در تئاترهای واقعگرا نقش مهم و
اساسی بر عهده دارد .در این حالت مرزهای قاطع و مشخصی میان مخاطب و بازیگر ترسیم شده و ایجاد
توهم واقعیت اساس این حالت ضمیری است.
جدول  :۴پدیداری اجراگر/بازیگر بر اساس حاالت ضمیری
ﺣﺎﻻت ﺿﻤﯿﺮی

ﺣﺎﻻت ﭘﺪﯾﺪاری

اول ﺷﺨﺺ )ﻣﻦ(

ﺧﻮدﺑﯿﺎﻧﮕﺮی

دوم ﺷﺨﺺ )ﺗﻮ(

ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ

ﺳﻮم ﺷﺨﺺ )او(

ﺑﺎزﻧﻤﻮدی
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ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ

ﺣﺎﻻت ﺿﻤﻴﺮي

اﺟﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

 .۶تحلیل پدیدارشناسانۀ اجرا در قالیشویان
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بر اساس نظریۀ استیتس ،حالت پدیداری اجراگر در قالیشویان ،مانند دیگر نمایشگریهای کاروانی بر
حالت مشارکتی استوار است .كيفيت رابطۀ اجراگر و تماشاگر در نمایشهای کاروانی مانند نمونۀ مورد
مطالعه ،مهمترين عنصر اين رخداد تلقي شده و تماس و جريان مستقيم احساس ،موجب تمايز آن با ساير
گونههاي نمایشی ميشود .در آيينهاي کاروانی ،تماشاگران از نظر روحي و فيزيكي به اجرا نزديكتر
هستند و در آن مرز ميان اجراگر و تماشاگر از ميان ميرود .در نمايشهاي آييني و کاروانی مذهبي،
مشاركت تماشاگر در فرايند آفرينش ،يك تکلیف ديني تلقي ميشود و با اين هدف اجراگر و تماشاگر
همپيكر و همراه ميشوند.
نمایشگری قالیشویان فراخوانی به مشارکت مخاطب در اجرا است و مستقیم ًا تماشاگران خود را با هدف
همراهی و مشارکت مورد خطاب قرار میدهد .در نمايش قاليشويان مشاركت و همراهي قطعي و فعاالنه
اجراگرـتماشاگر مبنا و اساس این رخداد آييني است .در مراسم قاليشويان پيوند و پيوستگي فراارتباطي
و فراصحنهاي تماشاگران و اجراگران ،نقطه اوج اصلي و نهايي آن ب ه شمار ميآيد و هدف قاليشويان
نيز چيزي جز تقويت و تحكيم يگانگي و اتحاد ،ميان نقشآفرينان و مؤمنان حاضر در مراسم نيست.
اين هدف جزء الينفك اين آيين مذهبي را تشكيل ميدهد و در سازوکار اجرایی آن تأثیر میگذارد.
آنچه قاليشويان را در ميان سنن اجرايي و آيينهاي نمايشي متمايز ميسازد ارائه الگوي خاصي از
تأثير متقابل تماشاگرـاجراگر ،در وضعيتي نمايشي و غير نمايشي است ،كه در ساختاري سيال ،نظام و
هستي يافتهاند .قاليشويان به تقويت احساسات مذهبي تماشاگران و اجراگران و نيز القاي فكر حضور و
همكاري در انجام فريضه ديني گرايش دارد و اين هدف تنها از طريق مشاركت فعاالنۀ اجراگرـتماشاگر
محقق ميشود.
با این حال دامنۀ مشارکت در قالیشویان در حدود سه طایفۀ بزرگ کاشان(فین ،خاوه و چهل حصاران)
محدود شده است و بر اساس امتيازی که این سه برای خود قائلاند ،طايفههاي ديگر منطقه و مردم بيگانه را
از مشاركت در اجرای این نمایشواره بازميدارند (بلوکباشی .)96 :1380 ،اين مراسم سدههاست كه توسط
نسلهاي مختلف اين سه طايفه برگزار شده و آن را يك ميراث مهم مذهبي و معنوي گذشتگان طايفهاي
خود ميدانند .در برخي كتب و منابع تاريخي به وراثت اين طايفهها در اجراي اين مراسم و ممانعت آنها از
مشاركت ديگر افراد كه اكثر اوقات به فتنه ،درگيري و قتل نيز ميانجاميده اشاره شده است(ارباب.)۱۳۵۳،
تالش و كوشش سرسختانه تاريخي اين سه طايفه در محدودكردن و بهانحصاردرآوردن حوزۀ اجراي
مراسم قاليشويان ،كه با هدف تقويت روحيه برتريجويي نسبت به ديگر طوايف منطقه صورت گرفته،
عامل مهم ديگري در انتساب این مراسم به عنوان يك تأليف فرهنگي شيعي قومي ،به اعضاي سه طايفه
مهم ياد شده است.
در اجرای این مراسم ،افرادی که به سه طایفه یادشده تعلق ندارند و همچنین زنان و کودکان ،حق شرکت
ندارند و تنها اجازه دارند در حاشیه مراسم حضور یافته و در عزاداریها و همنواییها مشارکت غیر
مستقیم داشته باشند و از این حیث سهم محدودی در فرایند اجرا دارند .از طرف دیگر سه طایفه فین ،خاوه
و چهل حصاران در اجرای نمایشگری کاروانی قالیشویان تقسیم نقش نموده و هر یک از این طوایف
در اجرای بخش مشخصی از آیین حق مشارکت برای خود قائل هستند .برای مثال عضوی از طایفه چهل
حصارانی ،حق مشارکت در بخشهایی از نمایشگری کاروانی قالیشویان را که در حیطۀ عمل طایفۀ فین
است ،ندارد.

مشارکت محدود و غیر مستقیم در فرایند اجرا

مشارکت مستقیم در فرایند اجرا
طایفۀ فین :حمل قالی و غسل آن
طایفۀ چهل حصاران :حمل جانماز منسوب به امامزاده در پیشاپیش
کاروان

افراد خارج از سه طایفۀ فین ،خاوه و چهلحصاران،

طایفۀ خاوه :گرفتن قالی پس از آیین غسل از کاروان ،حمل آن به

زنان و کودکان و پیرمردان

داخل حرم و تحویل آن به آستانه

جدول  :۶فرایند مشارکت در نمایشگری قالیشویان

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺤﺪودﺗﺮ

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺤﺪود

ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﺣﻀﻮر اﺟﺮاﮔﺮان ﻣﺸﺨﺺ در
اﺟﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺳﻢ

ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﺮزﻫﺎی ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر
اﺟﺮاﮔﺮان در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﮔﺮوه اﺟﺮاﮔﺮان
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺮاﺳﻢ

 .۷مؤلفههای مؤثر بر مشارکت متناقض در قالیشویان

عوامل متعددی در ظهور و بروز وجه پارادوکسیکال در فرایند مشارکت در نمایشگری کاروانی قالیشویان
دخیل است .مجموعۀ این عوامل بر زمینۀ فرهنگی و اجتماعی شکلگیری این مراسم ،بالیده و گسترده
شدهاند .مجموعۀ این عوامل عبارتند از:
ـ مؤلفههای جنسیتی و سنی :بیشتر نمایشگریهای کاروانی مذهبی در ایران مبتنی بر اجراگری مردانه
هستند و به دلیل برخی مالحظات مذهبی و سنتی ،زنان اجازۀ مشارکت مستقیم را در فرایند اجرا ندارند.
از سوی دیگر پیرمردان و کودکان نیز به دلیل شرایط سنتی در اجرای این مراسم نقش مستقیمی بر عهده
ندارند .قالیشویان نیز به عنوان یکی از نمونههای نمایشگریهای کاروانی مذهبی در ایران ،از این قاعده

نامۀ هنرهاي نمایشی و موسیقی

ویژگی پارادوکسیکال مشارکت در نمایشگری کاروانی قالیشویان (دعوت و فراخوان تماشاگران
به مشارکت و تعیین حدود و منع از مشارکت مستقیم) ،بر چه مبنایی رخ داده است؟ در نمایشگری
قالیشویان ،حالت مشارکتی با هدف برجستهساختن وضعیت دیگری از پدیداری اجراگر یعنی حالت
خودبیانگری ،کمدامنه و محدود شده است .اجراگران اصلی این مراسم از طریق اجرای مراسم ساالنه
قالیشویان ،میکوشند برخی خصایل قومی و طایفگی خود را به تصویر کشند .آيين شيعي قاليشويان
براي اين سه طايفه ،مظهر و نشانۀ يكپارچگي و وحدت قومي تلقي ميشود .حضور در مراسم قاليشويان
از سويي رشتههاي پيوند طايفگي را ميان مردم همكيش فين ،خاوه و چهلحصاران انسجام ميبخشد ،و
از سوي ديگر روحيه برتريجويي و جداييخواه را با مردم بيرون از كيش و طايفه ،و به ويژه در تقابل
با برخي طوايف بومي كه اجدادشان در بهشهادترساندن امامزاده سلطانعلي نقش داشتند ،برميانگيزد
(همان ۹۷ :و  .)98اما نکته مهمی الزم به ذکر است؛ برخالف خودبیانگری مورد نظر استیتس که
زیباییشناختی و فردی است و اهداف هنری را پی میگیرد ،خودبیانگری نمودیافته در این مراسم جمعی
است و اهداف دینی و اجتماعی را پی میگیرد.

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

جدول  :۵تقسیمبندی مشارکت در فرایند اجرای نمایشگری کاروانی قالیشویان
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مستثنی نیست و صرف ًا مردان در اجرای آن مشارکت دارند .این مؤلفه یکی از عوامل همگانی ظهور
مشارکت متناقض در قالیشویان محسوب میشود.
ـ مؤلفه مذهبی و تاریخی :در روایات تاریخی و مذهبی که در میان مردم کاشان رایج است طوایف فین،
خاوه و چهل حصاران در غسل و تدفین پیکر امامزاده شهید سهم داشتهاند ،از این رو مراسم قالیشویان،
بازسازی غسل و تشییع پیکر این امامزاده ،تنها میبایست توسط اعضای این طوایف به اجرا گذاشته
شود .از این رو مؤلفه مذهبی و تاریخی ،عامل بومی مهمی در بروز مشارکت متناقض در قالیشویان به
حساب میآید.
ـ وراثت طایفگی :سه طایفۀ فین ،خاوه و چهل حصاران مراسم قالیشویان را میراث گذشتگان قومی
خود تلقی میکنند و حفظ و استمرار این سنت قومی و طایفگی را بر خود الزم میدانند .از این رو حفظ
این مراسم در چارچوب سنتهای جاری آن ،از جمله حفظ اصالت اجرا مبتنی بر رعایت نقشهای
تعریفشده را ،میان این سه طایفه و منع مشارکت بیگانگان ضروری میدانند .وراثت طایفگی سومین
مؤلفۀ مهم و بومی در ظهور این مشخصه در قالیشویان است.
ـ خودبیانگری جمعی :اجرای مراسم مذهبی قالیشویان برای اجراگران آن نوعی فضیلت دینی و قومی
محسوب میشود .اجراگران قالیشویان از طریق اجرای این مراسم سالیانه ،پایبندی و تعهد تاریخی خود
را به مذهب تشیع و بزرگان دینی به نمایش میگذارند .بهاینترتیب حضور در مراسم قاليشويان ضمن
تقویت هویت جمعی طوایف درگیر در آن ،نمایش قدرت و تواناییهای اجتماعی و روحيه برتريجويي
مردمان این طوایف در رقابت با برخي دیگر از طوايف بومي کاشان محسوب میشود .اجراگران این
مراسم میکوشند به واسطۀ اجرای این آیین ،انسجام درونی و پایبندی خود به سنتهای دینی و گذشتگان
خود را به تصویر کشند و از این بابت این تالش نوعی خودبیانگری جمعی و قومی محسوب میشود.
از این رو الزم است اصالت این مراسم ،از طریق منع مشارکت افراد خارج از حوزۀ پیوندهای خونی و
طایفگی ،حفظ و استمرار یابد.

 .۸نتیجهگیری و سخن پایانی

امروزه مطالعات پرفورمنس و نمایشهای فرهنگی ،بخش مهمی از مطالعات تئاتر و نمایش را شامل شده
است .نگرش جدید به این فرآوردههای فرهنگی به عنوان پدیدههایی همخانواده تئاتر و نمایش ،فصلی
جدید در پژوهشهای تئاتری گشوده است .نمایشگریهای فرهنگی طیف وسیعی از فعالیتهای اجرایی
از جمله نمایشگریهای آیینی و کاروانی را در بر میگیرد.
در این مقاله ،قالیشویان به عنوان نمونهای خاص از نمایشگریهای کاروانی در ایران ،از منظر مشارکت
تماشاگر در جریان اجرا ،مطالعه و فرایند پیچیدۀ مشارکت در آن در چارچوب پدیدارشناسی اجرا بر
اساس حاالت ضمیری برت استیتس تحلیل شد .بر این اساس قالیشویان به عنوان یک اجرای فرهنگی،
در ساختاری سیال میان حاالت پدیداری مشارکتی و خودبیانگری در اجرا ،نظم یافته است .با ذکر این
نکته مهم که حالت خودبیانگری در قالیشویان نه از جنبۀ زیباییشناسی ،هنری و فردی بلکه از جنبۀ
مذهبی ،اجتماعی و جمعی مورد توجه بوده است.
مهمترین ویژگی جنبۀ مشارکتی نمایشگری کاروانی قالیشویان ،در طبقهبندی مخاطبان در تعیین حدود
مشارکت تماشاگران و در صورت لزوم ممانعت از مداخله در جریان اجرا نهفته است که به آن خصلتی
متناقضنما بخشیده است .از این منظر قالیشویان در میان نمایشگریهای کاروانی جذابیت و موقعیتی
پیچیده یافته است.

پینوشتها
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1. Drama
2. Theatre
پرفورمنس اصطالح جامعی است که ژانرهای اجرایی مانند موسیقی ،رقص ،تئاتر ،هنر پرفورمنس3. Performance: ،
.ژانر خاصی از هنر پرفورمنس و به طورکلی الگووارهای برای مطالعۀ فرهنگ را شامل میشود
4. Cultural Performance
5. Ritese
6. Ceremonies
7. Postmodernity
8. Performativity
9. Live Art
10. Fine Arts
11. Experimental Theatre
1212اصطالحات نمايشگري كارواني( )Processional performanceو نمايشگريهاي سوركارواني و سوگكارواني ،از
فرهاد ناظرزادهكرماني وام گرفته شده است.
1313دستههاي عزاداري محرم و گونههای زیرمجموعۀ آن مانند سنگزنی ،نخلگردانی و ...از مهمترين نمايشهاي آييني و
سوگكارواني مذهبي در ايران است كه هر ساله ،در بزرگداشت شهادت حضرت امام حسين(ع) ،پيشواي سوم شهيدان
و يارانش در صحراي كربال در سال  ۶۱هجري قمري ،برگزار ميشود .برگزاركنندگان اين مراسم آييني با حمل
تابوتهاي تمثيلي شهيدان و ديگر نمادهاي مذهبي در دستههاي عزاداري ،یاد بزرگان دینی را زنده نگه میدارند.
14. Paradoxical
15. Carnival
16. Carnevale
17. Carnovale
18. Lent
19. Mardi Gras
20. C.Clifford Flanigan
21. Jacobson
22. Grimes
23. Encyclopedia of Religion
2424بر اساس اين نظريه ريختارهاي نمايشي در ايران عبارتند از .۱ :نمايشگريآييني  .۲نمايشگريكارواني  .۳داستانگويي
نمايشگرانه  .۴نمايشگري گذرگاهي  .۵نمايش عروسكي  .۶نمـايش خندستاني  .۷تعزيه يا شبيهخوان  .۸تئاتر غربي
 .۹نمايش گزينشـدرآميزي
25. Morning-Lamenting-Perocessional Performance

مطالعۀ ریشههای مشارکت متناقضنما در نمایشگریهای کاروانی ...

مؤلفههای متعدد اجتماعی ،فرهنگی و تاریخی از جمله مؤلفههای جنسیتی و سنی ،مذهبی و تاریخی،
وراثت قومی و خودبیانگری جمعی ،در ظهور جنبه پارادوکسیکال مشارکت در این نمایش کاروانی
دخالت مستقیم داشته و در شکل و موقعیت اجرایی خاص آن تأثیرگذار بوده است.
تحلیل این مؤلفهها نشان میدهد که در نمایشوارههای فرهنگی ،هدف ،ساختار و شکل ،موضوع و مضمون
یک اجرا در نسبت مستقیم با مؤلفههای فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی قرار داشته و از آن تأثیر بسزایی
میپذیرند و بررسی این نسبتها به افزایش عمق مطالعات فرهنگی در حوزۀ پژوهشهای تئاتری و
نمایشی میانجامد.
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26. Festive-Merying- Perocessional Performance
2727رسم تابوتگرداني و تابوتشويي بهمنظور طلب و درخواست باران در فصل پاييز از آيينهاي كهن ايرانيان بوده است
و ريشه در عصركشاورزي داشته و هنوز هم در برخي نواحي كمباران ايران مشاهده ميشود.
2828اين جانماز را مظهري از جانماز امامزادۀ شهيد ميدانند و اين مرد چهل حصاراني را از نوادگان جانمازدار حضرت
ميانگارند.
29. Bert States
30. Self Expressive Mode
31. Collaborative Mode
32. Representative Mode
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Abstract
Ghalishooyan, as a well-known genre in Iranian processional performances is basically the expression of a specific
situation between audience and performer which, as a part of ritual processes, can be seen in many processional
performances. In this very prominent example of processional performance, the mutual relationship of performer and
audience is based on collaborative mood which in turn is one the three basic moods in any performance practice. The
general condition in this theatrical genre depends on dynamic and flowing collaboration of performer and audience.
Yet, in this case study we encounter a paradoxical aspect in performer-audience collaboration. In Ghalishooyan, the
circle of collaboration has become very tight and definite, limited only to those who are allowed to directly attend
the process of performance. In this paradoxical situation, the collaborative mood is limited in a manner that another
phenomenal mood of performance, namely self-expressive mood, becomes more pronounced. This article would
argue for the exclusive grounds of this paradoxical situation only to investigate furthermore the cultural and social
issues, like historical and gender subject-matters, next to the effective elements of this performance like collective
self-expression and tribal heredity.
Keywords: Ghalishooyan, processional performance, collaboration, phenomenology of performance

Journal of Dramatic Arts & Music | No. 16 | Spring & Summer 2018

Received: 2014/04/26
Accepted: 2014/06/10

3

