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چکیده

کورتە

در نگرش سننن گرایانه هنر قدسننی از حک

معنوی و شنن ودی جلی

مییابد .هنر قدسنی در هر ﻬ ره و بیانی بر آن اس

ا حﻘیﻘ

ذا ی اشیاء

و پدیدهها و رویدادها را برمال سازد .بنابر عﻘاید مسلک یارسان نیز ،جلی
ذات خداوند در بشنر مانند پنجرهای اسن
یا ه چون آینهای اسنن

که به روی خداوند باز میشنود،

که هیچ ﻬیز ز او را منعکن ناواهد سنناخ .

مﻘالة حاضننر با هدف اواکاوی هنرهای قدسننی مع اری و شننعر در آیی
یارسنان با کیه بر اندیشنههای سنید حسنی ن نر و سنن گرایان» به صنورت
کتاباانهای با روش وصننیفی -حلیلی انجام شنند .نتایج پژوهش حاضننر
بیانگر ای اسن

که اگر ﻬه ن نر در آرارش به طور مسنتﻘی به هنر قدسنی

آیی یارسنان نررداخته اسن  ،اما مفاهی و عاریفی که وی از هنر قدسنی به
خ وص در زمینة شعر و مع اری دارد با عﻘاید و ع لکرد مسلک یارسان
ه اهنگ میباشند .با و ه به دیدگاه سنید حسنی ن نر که هنر سننتی را
هنری میداند که بر اسنا

اصنود دینی و سنن

ال ی ق ند ن ایش مدد

هسننتی را دارد و متعالی ری هنر در امعة سنننتی ،اقدین شنندن» ،یعنی
صنیﻘ یافت رو اسن
الوهی
اس

ا آن که رو به شنک ارری هنری در خور مﻘام

جلی کند ،ه ی برداشن

در اندیشنة ایارسنان» نیز بارز و روشن

و در آن ه ه ﻬیز به خدا برمیگردد؛ اهواالود واآلخر».

واژگان کلیدی :هنر قدسی؛ شعر؛ مع اری؛ یارسان؛
سن گرایان؛ سیدحسی ن ر.

لە ڕوانگەی نەریتخوازانەدا ،هونەری پیرۆز لە حیکمەتی مینۆکی و
شهوودییەوە دەرکەوتەی دەبێت .هونەری پیرۆز دەخوازێت لە هەر ڕوخسار و
دەربڕینێکدا ،حەقیقەتی چشت و دیاردە و ڕووداوەکان ئاشکرا بکات .بە پێی
باوەڕی یارسانی دەرکەوتنی زاتی خوداوەندیش لە مرۆڤدا وەک پەنجەرەیەکە
بەرەوڕووی خودا دەکرێتەوە ،یان وەک ئاوێنەیەکە هیچ شتێک جگە لە خودا
نانوێنێتەوە .ئەم توێژینەوەیە بە مەبەستی "هونەرە پیرۆزەکانی بیناسازی و
شیعر لە ئایینزای یارساندا ،بە پێی بیرۆکەکانی سەیەد حسەین نەسر و
نەریتخوازەکان" ،بە شێوەی کتێبخانەیی و بە ڕێبازی وەسفی– شیکاری
جێبەجێ کراوە .ئەنجامی توێژینەوەکە دەرخەری ئەمەیە کە گەرچی نەسر
بە شیوەی ڕاستەوخۆ لە بەرهەمەکانیدا نەپەرژاوەتە سەر هونەری پیرۆزی
یارسان ،بەاڵم ئەو چەمک و پێناسانەی لە بواری هونەری پیرۆز و بە
تایبەت بیناسازی و شیعردا هەیەتی ،لەگەڵ بڕوا و کرداری ڕێبازی
یارسانەکانەدا کۆک و تەبان .سەید حسەین نەسر هونەری نەریتی بە
هونەرێک دەزانێت کە لە سەر بنەچەی ئایینی و سوننەتی ئیالهی و
خوداوەندی ،مەبەستی نیشاندانی سەرەتای بوون و هەستییە ،هەروەها
بەرزەجێترین هونەر لە جڤاتی سوننەتیدا" ،پیرۆزاندن" ،واتە ساودران و
تیفتیفەدرانی ڕۆحە .تاکوو ڕۆح وەک بەرهەمی هونەری ،شیاوی بارەگای
خودایی وەدەربکەوێت .ئەم ڕوانگەیە لە ئەندێشەی یارسانیشدا ئاشکرا و ڕوونە
و لەوێشدا هەموو شتێک بۆ خودا دەگەڕێتەوە "هواالول واآلخر".

وشەگەلی سەرەکی :هونەری پیرۆز؛ شیعر؛ بیناسازی؛ یارسان؛

نەریتخوازەکان؛ سەید حسەین نەسر.
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 -١مقدمه
در ادبیات فارسنی مفاهی و معانی متعدّدی که واژة هنر برای آن ا به کار برده شنده ،آن ﻬنان فراوان هسنتند که شن ارش و
نام بردن ک ک آن ا کار گسنترده و طاق فرسنایی اسن  .اما واژة هنر در آرار عرفانی عالوه بر معنای عام و متداود ،بار
معنایی خاصّی نیز پیدا کرده که با سنّ
که ماهیّ

حوزة دیدی اسن

معنایی آن متفاوت اس  .مفاهی و معانی که عارفان از ای واژه در ذه داشتهاند،

عرفانی ال یا ی دارد؛ در واقع ای واژه در عرفان نشنانهای میشنود برای معانی و مفاهی
هنر در عرفان ﻬیزی اسن

عارفانه ،عاشنﻘانه ،ال ی و ز آن ا؛ از ای رو معنای کسن

مﻘامات معنوی و

در حدود کسن

در ات ک اد .هنر در عرفان از نظر ماهیتی به دو نوع ﻘسنی میشنود -1 :هنر زمینی و دنیوی(اکتسنابی /ظاهری)؛  -٢هنر
آسن انی و ال ی(باطنی/معنوی) .نوع دوم که در عرفان اه یّ
به معرف

وصاد به حقّ و حﻘیﻘ

حﻘیﻘی و طی سلوک

هنر قدسنی بیان رابۀة انسنان با خدا و بیان حﻘیﻘ
هنر اسناسناص صنورت اسن

ویژهای دارد و مورد و ّه واقع شنده ،هنر انسنان در رسنیدن
اس

که هنر قدسی نام گرفته اس .

ازلی و اوید و عرضنة ناویر ازلی به زبان رمز و ای اسن .
نامید ،الزم نیسن

و برای آنکه بتوان هنری را مﻘد

که موضنوع هنر از حﻘیﻘتی روحانی نشنتت

گرفته باشند ،بلکه باید زبان صنوری آن هنر بر و ود آن مندع گواهی دهد .ن ا هنری که قال
خاص مذه

مشنا نی را منعکن میسنازد ،هنر مﻘد

زیرا میان صورت و رو (معنا) مشاب

به نظر بورک ارت هنری مﻘد

اسن  .هیچ ارر مﻘدسنی نیسن

و صنور ش بینش روحانی

که صنور ی یر دینی داشنته باشند،

و ار دقیق خدشهناپذیری هس (بورک ارت.)1٣4 :1٣69 ،

اسن

که حکای کنندة رموز ال ی و باز اب رمزی و کنایی صنننع ال ی باشنند.

بنابرای یک مضنن ون دینی که وا د پرداختی رئالیسننتی اسنن  ،ما هنر رنسننانن ،ن ی واند هنری مﻘد
نامیده شنود .زیرا فاقد آن رمزگرایی و کنایات خاص سندکشنناختی اسن
دینی جربهای زیداییشنناختی از امر متعاد و قدسنی اسن

که هنر دینی را معنا باشند .در حﻘیﻘ

و د ین ی
هنر

و امر قدسنی از سناحتی فرا ر از ماده و آسن انی صنادر

میشود (رهنورد.)15-18 :1٣96 ،
قل رو هنر مﻘد

ه ة ادیان و آیی ها را درمینوردد .اسننناسنناص کارت صنننور و نﻘوش و نغ ههای رمزی هنر

قدسنی ،به اقتضنای دوری از اصن و حﻘیﻘ
نسند

به حق و حﻘیﻘ

اسن  .به نسند

دی

کوی یافته اسن  .به عدار ی هنر قدسنی شنر فراو و وصناد آدمی

دوری و فراو ،ناله و

و اب و شنیدایی هنرمند افزون میشنود ،و صنور

متنوع هنر قدسنی ظ ور میکند .ادر هنر قدسنی ،آنچه ع د اص حائز اه ی
قدسی به صورت مستﻘی و یا یرمستﻘی بیانگر ﻬیزی اس
هنر مﻘد

در قل

هنر سننتی ن فته اسن

مسننتلزم اع اد و آداب عدادی و آیینی و وان
سنن

اسن

که روحانی اس » (شووان.)104 :1٣90 ،

و مسنتﻘی اص با حﻘیﻘ

و رمزپردازی ال ی سنر و کار دارد .هنر قدسنی

عل ی و ا رایی راههای متحﻘق شنندن به حﻘایق معنوی در آ وش

(ن نر .)454 :1٣81 ،در مع اری قدسنی ،هنر قدسنی نﻘش اسناسنی ایفا مین اید و کالدد مع اری را با ذات

ن انی پیوند میدهد .از منظر
واقعیتی اس

اسن  ،محتوا و کاربرد ارر هنری اسن  .هنر

انبینی قدسنی ،در هر ﻬیزی معنایی ن ان و مسنتتر اس

که ذات ن انی و درونی آن را شک میدهد و ندهای کیفی اس

و مک

هر صورت خار ی

(اردالن.)5 :1٣80 ،
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از دیدگاه سنن گرایان ،نه هنر از هنر اسن
جلی ،خود دلوری از وحدت حﻘّة ال ی اسن

و نه هنر برای هنر .لذا هنر قدسنی ﻬه در مﻘام ذات و ﻬه در مﻘام
که شننون آن ،گسنترهای نامحدود را در بر میگیرد .سنید حسنی ن نر
میداند .ای ن نر به برقراری

که یکی از سنن گرایان معاصنر میباشند ،هنر را بسنتر مناسندی برای گسنترش معنوی

ه اهنگی میان مفاهی انتزاعی و دسنتاوردهای اسنتعالیی ،وی را به ارائة کنش هنر معنوی سنوو میدهد .هنری که در
و بندگی را به آستان دستاوردهای جس ی میکشاند.

آس ان معنوی  ،عدودی

سنیدحسنی ن نر هنر سننتی را هنری میداند که بر اسنا

ال ی ق ند ن ایش مدد هستی را دارد.

اصنود دینی و سنن

از نظر وی ،متعالی ری هنر در امعة سننتی ،اقدین شندن» ،یعنی صنیﻘ یافت رو اسن
هنری در خور مﻘام الوهی
مجرای انتﻘاد رح

جلی کند .در نظر ن نر هنرمند از ارزش باالیی برخوردار اسن  ،زیرا که هنرمند از نظر وی،

میباشند .در واقع هنرمند وظیفة هدای

و ه به ای مۀال

ا آن که رو به شنک ارری

اسن

انسنان را به سنرﻬشن ة ای زیدایی بر ع ده گرفته اسن  .با

که می وان به ای نتیجة کلی رسنید که هنر در عال سننتی ﻬیزی نیسن

معنوی برای حﻘق فضننای و الق به اخالو ال ی و عالی و ود انسننانی به مرا

ز یک سنیر و سنلوک

باال .در ای میان نﻘش اسنناسننی را

هنرمنند ایفنا خواهند کرد ،زیرا کنه وی ابتندا باایاد مو دنات ک ناد نفن خویش را فراه کرده و در واقع فضااااایا اخالقی
خویش را پرورش دهد ا بتواند آیینة ام ن ای آن ک اد مۀلق باشننند و آن را در ارر هنری خود به ن ایش بگذارد و در
ای ن ایش اس

که رسال

علی انسانها در باال ری حد خود بر ع دة هنر خواهد افتاد.

از دیدگاه ن نر؛ از آنجا که مﻘد
محیط اسن  ،هنر مﻘد

به معنای حضنور ذات سنرمدی در امر زمانی ،به ماابة حضنور مرکز ک در

ه نشانگر حضور ذات سرمدی در نظام انسانی اس  .باز اب ذات سرمدی در نظام زمانی،

از رهگذر صننور هنر مﻘد  ،مسننتﻘی اص به آن زیداییای مربوط اسن
اندیشن ندان دری اسن

که ای صننور متجلی میسننازند .زیدایی در نزد

به آسنتان سنرمدی ه چنان که پیامدر اسنالم(ص) در حدیو مشن وری میفرمایند :اإِنّ اللّه

ِی ٌ یُحِ ُّ الْج اد» (میانداری.)76-80 :1٣79 ،
به باور نگارندە ،دیدگاه مذکور با مبانی فکری آیین یارسااان ه اهنگی و ه گونی نزدیکی دارد .ﻬرا که بنابر عﻘاید
اه حق ،مسل ان پیرو آیی حﻘیﻘ

کسی اس

که جلی ذات مﻘد

حق عالی در هر زمان ،در س یک انسان س

و و میکند .در حﻘیﻘ  ،ظ ور یا جلی ذات خداوند در بشننر مانند پنجرهای اس ن
ه چون آینهای اسن

که هیچ ﻬیز ز او را منعکن ناواهد سناخ  .بر اسنا

ازد اع د السن » درون یک ادرّ» بود .ناسن

که به روی خداوند باز میشننود ،یا

ه ی عﻘاید ،در آیی یارسنان خداوند در

در امة اخاوندگار» ،که ه ان آفرینندة

ان اسن  ،جلی کرد و از بغ

او ا درائی » ،از دهانش امیکائی » ،از نفسش ااسرافی » و از عرقش اعزرائی » به و ود آمد (افشاری.)٣85 :1٣70 ،

بررسنی و پرداخت به هنرهای قدسنی (شنعر و مع اری) در آیی یارسنان با نوص از منظر سنن گرایان و
شننناخ

زوایای ماتلف آن و ارزش ای ژانر از هنر و معرفی آن می واند شننناخ

بدهد .بر ه ی اسننا
یک امر م

ب تری از نگرش ای آیی به ما

و با و ه به اینکه حﻘیﻘات اندکى دربارة آیی یارسننان و هنر قدسننی در ای آیی به عنوان

و ود دارد ،سنااد اصنلی پژوهش حاضنر ای اسن

هنرهای قدسی شعر و مع اری در آیی یارسان ﻬگونه اس ؟

که دیدگاه سنن گرایان به ویژه سنید حسنی ن نر در
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از آیی ینارسنننان در فرهننگ لغنات ،عناریف زینادی آمنده اسننن  .ابرخی میگوینند ای آیی از
خاصنی اسن
ه آمیاته اس

لنه عﻘنایند و آرای

برآمده از منابع شنناختهشنده که با ذخایر معنوی اسنالم و اسناطیر ایران قدی و افکار فرقههای متعدد در
و در برخورد با حوادث در زمانهای ماتلف ،اشکاد گوناگون به خود گرفته اس » ( یحون آبادی

 .)6٢ :1٣61عدهای آن را به مناسنک زر شنتی شندیه دانسنتهاند (ب ار .)٢84 :1٣6٢ ،محﻘﻘان دیگر ای مسنلک را نوعی
ن ضن

صننوفیانه میدانند و یا عرفانی شننیعی که با شننا ننی های بارزی بر سننته شننده ،اما دامنة ع لکرد آن به

منۀﻘهای بسنته و ناشنناخته محدود شنده اسن  .اای ن ضن

با فرهنگ اسنالمی نشنوون ا یافته ،اما از عﻘاید گوناگون و

آداب و رسوم پیش از اسالم و اخت اصات فرهنگی دیگر اشداع شده اس » (دورینگ.)1٢ :1٣78 ،
عدادی نیز ای آیی را زو مسنلکهای نوف قل داد میکنند .اای طایفه ،نوف و حک

اشنراقی را با

عناصنری از عﻘاید ی ود ،مجو  ،مانویه ،عالی شنیعه و الیان به ویژه دروزیه و نریه در آمیاته و صندغة نوف
در آن به دریج بر سنته ر شنده اسن  .ا آنجا که آداب و مناسنک اه حق ا حد زیادی به آداب صنوفیه شنداه
دارد» (زری کوب .)96 - 96 :1٣89 ،در سننرودهای دینی ای گروه ،به واژة یار بر میخوری  ،که به نام یارسننان یاد
شنده اسن ؛ یعنی یار مانند .آیی شنان نیز به نام یاری آمده که ک ک و یاوری و دوسنتی را میرسناند .خدا را ه بیشنتر
به نام یار میخوانند (اورنگ.)580 :1٣49 ،
ااه حق و ه چنی اه حﻘیﻘ
شنریع

از الﻘابی اسن

که صنوفیه خود را بدان م تاز کردهاند ،در مﻘاب عل اء و اه

که صنوفیه آن ا را ،اه صنورت و اه ظاهر خواندهاند» (زری کوب .)٢6٣ :1٣94 ،اظاهراص صنوفیان ای کل ه

را بر خود اطالو کنند و صنننوفیان کام را اه حق دانند ،ﻬنانچه شن ن ن دریزی گفته اسن ن  :اه دنیااند و اه
آخرت و اه حق شدلی اه آخرت اس
از طرفی در اسننالم

و حضرت موالنا اه حق» (گوهری .)189/1 :1٣8٢ ،

ننوف عدارت اسنن

وصنود به حق ،منح نر بدان اسن

از طریﻘة مالوطی از فلسننفه و مذه

و ای وصنود به ک اد حق متوقف اسن

که به عﻘیدة پیروان آن راه

بر سنیر و فکر و مشناهدا ی که مادّی به

و د و حاد و ذوو میشنود و در نتیجه به نحو اسنرارآمیزی انسنان را به خدا مت ن میسنازد .پیروان ای فرقه صنوفی
و عارف و اه کشف معروفند و خود را اه حق میدانند ( نی.)1٣ :1٣87 ،
صنرفنظر از عاریف فوو ااه حق» نامی اسن
خاصنی را ح
بر

که پیروان اسنلۀان اسنحاو برزنجهای» بر خود ن ادهاند و فرقة

ه ی نام با افکار و اندیشنههای بسنیار نزدیک به عرفان اسنالمی شنکی دادهاند .در عی حاد عالوه

نوف و عرفان اسنالمی ،عناصنر و ن ونههایی را از دیگر ادیان به وام گرفته و با عﻘاید خویش در آمیاتهاند .اما

آنچه در آداب و رسننوم خاص مذهدی ای فرقه بسننیار ﻬشنن گیر اسنن  ،ه انا وام گیریها از عرفان اسننالمی و
ه جواریهای ای فرقه با عرفان اسالمی اس .
ابر حسن

سنن ِ خودِ (پیروان حﻘیﻘ ) ،ای طریق دندالة نوعی احسنا

سنلف به خلف میرسنیده اسن

ژرف مذهدی اسن

که سنینه به سنینه از

و نیز دندالة ه ان اصنولی بوده که اشناهِ مردان حق» علی ب ابیۀال (ع) ،به سنل ان و

عدهای از یاران نزدیک خود آموخته بود» ( یحونآبادی.)5 :1٣61 ،

س ،7 .ش ،2 .پیاپی  ،١2پاییز و زمستان 75  ١٤٠٠

پژوهشنامه ادبیات کردی
بر طدق نظریة پیروان ای فرقه ،حیای

و ودی انسننان ،قد از خلﻘ

شنده اسن  .اعتﻘاد ﻬنی اسن  :که خداوند دراعال درّ» (عال ذرّ) ای حﻘیﻘ

ان ،در

ان ماورای ماده طر ریزی

را پایهریزی کرد .ناسنتی شنرط و

اقرار در ه ان مکان با فرشنتگان خاص صنورت پذیرفت پن از بنای سنرسنرردگی آ ازی (بیا و بنِ ازلی) مذه ِ
حﻘیﻘ

امة و ود به خود پوشنید .آنگاه خداوند رضنا داد ،ه انگونه که فرشنتگان خاص به ای مسنلک گرویده و
نیز ﻬنی مسلکی برگزیدند.

بدان سر سرردهاند .طالدان حﻘیﻘ

شننیا امیر یکی از عرفا و دلسننوختگان و بزرگان ای مسننلک ،در بیان طریق حﻘیﻘ

در صننفحة  171دیوان

خویش ﻬنی سروده اس .
«ش ـــــیـشــــه بَـــنــــانَـــن

راگــــه حقــیقــت شیشــه بَنانَــن

نَه جــــــای گفتــــــگو ما و مَنانَن

نَــه راگــه نجــات پــی پُرفَــنانــن

نـه یـاك وُوان حق منزل َردن

راگه ی حقیقت نَـــــه فَوخ آوَردَن

راخ خیز راخَن ،سـتت و دشـوارن

نَه ســر تــا و پــا چــن گَز هَزارَن

هـر َس نـه رای حـق قَدَم وِردارو

وَو شیشه بَنان بایــد بــو یــــــاروپا

و پا ی و راســی و قــدخِ اخ

بِنیَو اَوبان شـیشـه بــ ـن یــــــ ـاك

بَیوش وَ دامـان

وَو شــیشــه بَنانخُردمَبو دلتــــان

اگر ریزهی ســنـ

وَ یــاك وُوان ســرنــگون مَــبــو

بازهـم وَ دُچـار قَـوا و دُون مَـبو »

معنی :با شنیشنه درسن

شنده /اطریق حﻘیﻘ » طریﻘی اسن

با شنیشنة نازک و ظریف برای یاران مشنا

شنده

اسن  //.ای بحو و گفتگو برای خود پسندان ندس  /ای راه ،راه نجات برای افراد شیاد و ریاکار نیس //.منزد حق
در بلند رب نﻘۀة کوه قرار دارد /ای راه حﻘیﻘ
اسن //.ای راه از سنننگریزه و ریگ اسن
اسن //.هرکسنی باواهد ای راه حﻘیﻘ

که یاران باید طی کنند از باال رب نﻘۀة کوه ا دامنه مشنا

شنده

و عدور از آن بسنیار دشننوار اسن  /از باال ا پابی ای راه ﻬند هزار متر
را با موفﻘی

طی کند /باید از آن ه ه راهی که با شنیشنه مشنا

شنده با

احتیاط بگذرد//.با ه راه داشننت پاکی راسننتی و صنندو و اخالص باید قدم به قدم لو برود /احتیاط کند بسننیار
مواظ

باشند پا روی شنیشنهبندیهای مسنیر نگذارد (ارکان را پاب اد نکند)//.اگر سننگریزهای از باال به پاید بیفتد /آن

شنیشنهبندی شنکسنته میشنود و راه گ میشنود (خۀایی کردهای که مجازات میشنوی )//.از باالی بلندی سنرنگون
میشنود (به پایی پرت میشنود عﻘ گرد میکند)/و دﻬار دردسنرهای زیادی میشنود (ﻬند دون به عﻘ

برگشن

داده میشود و با مشکالت باید مسیری را که قدالص رفته بود دوباره طی کند).
در ابیات مذکور طی طریق به ان
احدی

اس  .از

سالک طریق حﻘیﻘ

ظراف

اهلل و رسنیدن به ذروهی مﻘ نود که ه انا منزد گرفت در وار حضنرت

به شیشه شدیه شده اس  ،هر گونه آلودگی ،خودپسندی ،ریا ،زویر و عدم اخالص،

را از دستیابی به مﻘ ود باز میدارد و به خذالن مﻘ ود در ﻬاه مادی گرفتار میسازد .سالک به

ناﻬار باری دیگر به صُداع طی دونها ( امهها)

اک اد دﻬار میگردد.

  76پژوهشی در هنرهای قدسی معماری و شعر در آیین یارسان
یکی از اسناسنی ری پایههای بنیادی مسنلک اه حق ه انا مسننلة سنرسنرردگی اسن  .اه حﻘی که دسن
ارادت به پیری نداده باشند ،ﻬون طف بیپدر اسن  .پیروان مسنلک اه حق به خ نوص بزرگان ای فرقه در مورد
گزینش پیر و انجام اع اد سنرسنرردگی و رعای

احترام پیر ،و ه کیشنان و ه مسنلکان خویش بسنیار وصنیهها

ن ودهاند.
اه حق واقعی با کجروی ،گزافهگویی ،خودسنتایی ،دورنگی و هرگونه ع لی که از آن بوی آلودگی به مشنام
رسند و باعو گردد که طال

حﻘیﻘ

را از مسنیر راسنتی سنیر و سنلوک منحرف سنازد ،به شندت ماالف اسن  .در

تیید ای موضوع میپردازی به نﻘ بند  147در دفتر شیا امیر:
« َـــــــ بــــــازی نِــــیَ ـــــن

مــــیدانِ یاری ـــــــ بــــازی نِیَن
َ

یارِم نه یاری ناراضــــین نِــــــیَن

بـی مَـنـی و گَـزاو خـودســـازیـن نِـیَن

هر س با چو مِن مَنــــــــین مَنین

آنَــــه سُــــتَن دُزد مِــــــیرد رَ نِیَن

دُو یرَن نه ِردار ده یـــــــــارسان

مَوزِیــــن اوَقَگ گُــــروی خارسان

َســیوَن ـَنـــــین زُ ل بُو

قــــید َ دُنــــیا جویــــای جَمال بَو

تــا سِــــرن بنــــــانُو وَ اِقــــرارَ وَه

بَتشــــاو نَخَتــن بُو نه ِــــردارَ وه

ــ ـنه تیــــــر ـانه نا ــــــسان
نرنســ ُ

بی باک بُو نه رَمز دُنــــــیا پَرَستــــــان

آنَه مُقـــــــــابـ دانــــــه سرچَنین

غُ مِ داخدار خواجای رنــــگنَــــین»

یکرنـ

معنی :ابا حیلنه و نیرنگ سنننازگاری ندارد ،گسنننترة اعتﻘنادی مسنننلک اه حق با حیله و نیرنگ سنننازگاری
ندارد//.خداوند از اه حﻘی که خودپرسنتی و گزافهگویی و خودسنتایی در ذات او نیسن
در پ نة دی یاری از خود سنا گوید؛ آن خودسنتایی او کاری اسن
ری

و ریا واژهها را از دیگران برای عریف خویش به سنننرق

ناراضنی نیسن  .هر کسنی

بسنیار کایف ،و او سنارو الفاظی اسن

که با

میبرد//.وی از پاداش ما نننوص گروه یارسنننان

بیب ره اسن  ،و او را در گروه ناشنایسنتگان به شن ار آورند//.یکرنگ کسنی اسن
القید بوده ،ویای زیدایی مۀلق خداوندی باشنند ،ا از روی خلوص نی

که ذهنی

پاکی داشنته ،از دنیایی

راز عشننق خویش را به حضننرت احدی

آشنکار ن اید و باشنش به دور از انحراف در اع اد وی مشناهده گردد//.از طعنههای افراد ناالیق ه هراسنی نداشنته
باشند ،و به راز و رمز دنیاپرسنتان نیز اه ی

ندهد//.ای ها که گفته شند ،صنف

خاصنان و برگزیدگان اسن

و کسنی که

ﻬنی صفتی در او مو ود باشد پیر و مرید راستی سلۀان اسحق اس ».
پیرو راسنتی مسنلک اه حق از هرگونه آلودگی و ناشنایسنتگیها پرهیز مین اید .پاکی و راسنتی و نیکی و
واضننع را سننرلوحة برنامههای زندگی خود قرار داده و ه یشننه آمادة خدم

به ه نوع علیالا ننوص ه کیشننان

خویش میباشنند .از مرگ ن یهراسند و آن را آبتنی رو در دریای و ود میپندارد .به مالم
اس  ،و از هر ﻬه یر خداس
میداند.

ﻬش فرو پوشیده ،به خداوند یگانه معتﻘد اس

و

مالم گران بی و ه

ان را لوههایی از

اد ال ی
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ن ونههایی که ذکر شند و دیگر ن ونههای اشنعار بجای مانده از پیشنوایان ای آیی بیانگر آن اسن
ع دة ارکان و پایههای ای فرقه بر
عرفان و

که قسن

انبینی عرفانی اسنتوار اس  .مع و صال اندیشههای مسلکی ای فرقه به گونهای با

ننوف اسننالمی در ار داط اسنن  .ﻬنی به نظر میرسنند که بنیانگذاران ای فرقه با طی مراح عرفان و
نام اه حق پایهریزی کرده باشنند و اصنود و فروع آن را

نوف و رسنیدن به مﻘامات عالیة عرفانی ،فرقهای را ح
برای نس های بعد از خود بر ای ن اده باشند.
 -3هنر سنتی و قدسی از دیدگاه سید حسین نصر

سنید حسنی ن نر نزدیک به پنج دهه در عرصنههای عل ی و دن فرهنگ ایرانی -اسنالمیکوشنشهای قاب

و ی انجام داده

اسن  .اب مایههای معرفتی» ن نر بر پایة بازخوانی اسنۀورهای و فلسنفی قرار دارد .ن نر ،در سنلوک فیلسنوفانهاش نیز از راه
اسنالم وارد شنده اسن  .فلسنفه در آرای ن نر ،یک فعالی
به پروردگار اسن  .فلسنفه نزد ن نر ،ای اسن
سعی مﻘد

اس

که در ن ای

به آن حﻘیﻘ

ار داط فلسنفة ن نر با معنوی

صنرفاص عﻘالنی نیسن  ،بلکه سن و ویی برای ادراک و نزدیک شندن

که انسنان خود را از حﻘیﻘ

ازلی یزدان راه مییابد (دی پرس .)٣1-٣4 :1٣87 ،

و هنر اسنالمی را می وان در نحوة شنک گیری ذه و رو مسنل ان ،خ نوصناص

هنرمندان بهخوبی مشنناهده کرد .هنرمندانی که با ربی
تکید بر الد و عظ

فراموش شنده متذکر سنازد .نزد او فلسنفه به عنوان

انسننانی خود هنگامیکه دسنن

پروردگار میکنند در ای خ وص هنرمندان ایرانی نﻘش م

ن نر هنر را بسنتر مناسندی برای گسنترش معنوی

به خلق ارر هنری میزنند،
و پررنگی را ارائه میدهند.

میداند .ای ن نر به برقراری ه اهنگی میان مفاهی انتزاعی و

دسنتاوردهای اسنتعالیی ،وی را به ارائة کنش هنر معنوی سنوو میدهد .هنری که در آسن ان معنوی  ،عدودی

و بندگی را

به آسنتان دسنتاوردهای جسن یمیکشناند .بن ایة قدسنی 1در اندیشنة ن نر ایگاه ویژهای دارد و افزون در بحو هسنتی
شناسی ،محوری و بنیادی نیز محسوب میشود (ه ان.)٣6 :
هنر سننتی باید با رمزپردازی موضنوع مورد اهت ام خود و نیز آن رمزپردازی مسنتﻘی اص مر دط با وحی که ای هنر بعد
باطنیاش را آشنکار میسنازد ،ۀدیق کند .ﻬنی هنری به طدیع
بر امر واقعی مدتنی اسن

ذا ی اشنیاء و نه ابعاد عرضنی آن ا وقوف دارد .هنر سننتی

نه بر امر موهوم و با ذات شنیء مورد اهت امش پیوسنته سنازگار اسن

حجاب ذهنی و وه ی را بر آن ح ی کند .هنر سنتی هنری کارکردی اس
ای کاربرد پرستش خداوند در یک ع

و ای گونه نیسن

که یک

و برای کاربرد معینی خلق شده اس  ،خواه

عدادی باشد و خواه ناود یک وعده طعام.

بنابرای هنر سنتی هنری فایدهگرایانه ٢اس  .اما معنای محدود فایده که ن ا فایدة انسان خاکی در آن مد نظر اس .
فاایاده هنر سننننتی بنه انسنننان خلیفنه اهلل مربوط میشنننود ،کنه در نظر او زیدنایی یکی از جوانا زنادگی اسننن

و امری

که اندیشنة اهنر برای هنر» دیگر ایی ندارد .ای هنر بر اندیشنهای مدتنی اسن

که هنر

ا تنابناپذیر اسن  .در اینجاسن

را برای انسان میخواهد و ﻬون در باف

سنتی انسان انشی خدا بر روی زمی اس  ،در ن ای

هنر برای خداس  .در هنر

سنتی زیدایی و فایده با ه مالوط میشوند و هر موضوع هنر سنتی در آن واحد زیدا و سودمند میشود (ن ر.)495 :1٣85 ،

- sacred
- utilitarian

1
2
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ن نر بیان میدارد؛ م ک اسن
م ک اسن

نور شنود که هنر سننتی صنرفاص هنر دینی اسن ؛ اما هرگز ای گونه نیسن  ،زیرا

هنری دینی باشند اما هنر سننتی نداشند مانند هنر رب که از دورة رنسنانن به بعد ظ ور کرد و در آنجا

هنر سننتی از میان رفته اسن

در حالی که هنر دینی داوم دارد .هنر دینی به دلی موضنوع یا وظیفهای که مورد اهت ام

قرار میدهد ،و نه به دلی سندک ،روش ا را ،رمز پردازی و خاسنتگاه یر فردیاش ،هنر دینی لﻘی میشنود .اما اهنر
سننّتی ،سننّتی اسن

نه به دلی

رمزپردازی ،با اصنال

سنتارمایة آن ،بلکه به دلی سنازگاری و ه اهنگیاش با قوانی کی انی صنور ،با قوانی

صنوری آن

هنر ،سنازگاری و ه اهنگی آن با طدیع

و نیز به دلی روش کاهنانة ای

ان معنوی ویژهای که در آن خلق شنده اسن
موّاد اولیه مورد اسنتفاده و سنرانجام با حﻘیﻘ

در آن سناح

ویژه واقعی

که به آن اهت ام دارد» (ه ان.)496 :
پیوند با عﻘ و عل از دیگر ویژگیهای هنر سنننتی به شن ار میرود و سننن گرایان معتﻘدند که هنر سنننتی به
ویژه در و ه قدسنی آن بر اسنا

عل بنا شنده و با ای عل به دیی عال میپردازد .از نظر ن نر عﻘ و وحی دربارة

خداوند سه حک صادر میکند :مۀلق ،نامتناهی و خیر(کام ) .شر را ن ا راهح مسنلة عدد ال ی میداند .امور مادی
از نظر او دو نده دارند؛ یکی ندة شنفاف که نشنانة مرا

و دیگر ندة یرة آن که ه ان مرا

باال ر و ود اسن

را مافی میسازد .ای ه ان مف وم حجاب در فرهنگ اسالمی یا مایا در فرهنگ هندو اس

(ن ر .)1٢ :1٣79 ،حاد

اگر ﻬنی هنری به موضوعات دینی برردازد و ﻬنی خدمتی را وظیفة خود کند ،هنر قدسی اس .
ن نر در مﻘالة اهنر قدسنی در فرهنگ ایران» بیان میکند که هنر قدسنی برای حفظ ا جلی ال ی» و انور آسن ان»
ضنرورت پیدا میکند؛ ﻬه در یر ای صنورت ،ظل

لده خواهد ن ود .هنر قدسنی موهدتی آسن انی اسن

انسنان در احاطة صنور و قال های مادی زندگی میکند ،دسنترسنی به نوری را که مغذی ان اوسن
نوری که به صنورتهای خاکی -صنوری با ال ام از ملکوت به عنوان مح
خاصنی میباشند .هنر قدسنی شناخهای از هنر سننتی اسن

که برای

م ک میسنازد؛

آن برگزیده شندهاند -روشننی و شنفافی

که با مج وعه حیات سننتی پیوند خورده اسن ؛ اما به

صنننورت خاص ،آن باش از فعالی ها و خالقی ها را در بر میگیرد که بی واسنننۀه با رمزها و مناسنننک دینی و
روحانی مر دۀند .از ای
وابسنته اسن

 ،هنر قدسنی اسنناسنی ری و ه هنر سنننتی اسن

و ای پیوند ،حتی پن از سنسن

دید ،در بسیاری نﻘاط سیاره ما قاب رؤی

که بﻘای آن مسننتﻘی اص به بﻘای دی

شندن یا زواد سناختار امعة سننتی ،دوام مییابد .ای امر در دورة

اس .

اسننتادان هر صنننف از طریق ه ی ار داط روحانی و صنننفی ،که هنوز در برخی نﻘاط و ود دارد ،مراح راز
آشننایی را طی میکنند و نظریههای

ان شنناختی و متافیزیکی را که مدنای سن دولیسن هنر اسنالمی و هر هنر سننتی

حﻘیﻘی اسنن  ،فرا میگیرند .به عالوه ،به دلی ع ق باطنی رمزها و صننوری که اسننتاد به پیشننهوران ح

علی و

ه کار خود انتﻘاد میدهد ،ﻬه بسنا پیشنهوری به اصنۀال بیسنواد ارری خلق کند و ذکاوت ن فته در آن ،در ظرف
ادراک ناظر ح ی کرده نگنجد (ه ان.)40-44 :1٣70 ،
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پژوهشنامه ادبیات کردی
 -4هنر قدسی شعر و آیین یارسان
اناسنتی ن ونههای شنعر که مردم

که بشنر اولیه در

ان در اختیار دارند ،اوراد و ادعیه و مراسن ه اوانی اسن

برابر اذات ناشننننناختنه» یا به عدنار ی اخداوند» ا را میکرده؛ بیآنکنه عریفی خاص از آن به دسننن
احسنننا

داده باشننند یا

نیناز بنه عریفی کرده بناشننند .منانندگنار ری ن وننههنای مکتوب و مو ود از ای گوننه شنننعرهنا ارینگ ودا»،

ااوپانیشننادها» و اگا اها» از اوسننتاسنن

که در هند و ایران به و ود آمدهاند .در ای هر سننه مندع ،انسننان بهخاطر

پاسنننداشننن

حیات ،که آن را نع تی خداوندی میدانسنننته و در برابر پروردگار خویش (که در نامها و عنوانهای

متفاو ی مااط

قرار میگرفته ،ما اایندورا» در اریگ ودا» و ااهورا» در اگاتها») دعاهایی میخواننده و در ه ان

حاد به ستایش خداوند و زندگی میپرداخته اس » (زیادی.)1٣-14 :1٣80 ،
ایرانیان موحد از آ از شننکی مدنی

ه واره پایدند ارزشهای معنوی و دینی بودهاند .آنجا که زردشنن  ،پیامدر نور و

روشننی ،در اوج ارادت به اهورامزدا سنرگرم راز و نیاز با اوسن
میگیرد .از آن پن در طود هزار و دویس

و سنرودهای اگاتها» را زمزمه میکند ،ادبیات آیینی شنک

ساد اریا شعر پارسی ،ادبیات آیینی ه را و آمیاته با آن پیش رفته اس .

منشنت شنعر آیینی در ایران به صندراسنالم ،و در واقع به ناسنتی سنرودههای آیینی شناعران عرب باز میگردد .در ای
میان زبان ،شناخ

ری عن نر سندکی هر شناعر و یا دورة شنعری اسن

مۀالعه اسنن  .عن ننر صننوری زبان ،واژگان و رکیدا ی اسنن
برمیگزیند و خالقی

که از طریق عناصنر صنوری و محتوایی آن قاب

که شنناعر از میان امکانات بالفع و بالﻘوة زبانی خود

او را ه ی گزینش آگاهانه رق میزند .به عدارت دیگر ،زبان یک شناعر آن نظام بیانی اسن
یدات آوایی ،نحوی و

از ک زبان ملی خود برمیگزیند و

ننویری شننعر خود را بر اسننا

که او

و به اقتضننای آن نظ

میباشد (ماتاری.)٢8 :1٣87 ،
زبان کردی در کنار زبانهایی ﻬون فارسی ،بلوﻬی و پشتون ،از زبانهای ایرانی دید ربی محسوب میشود .ای
زبان دارای گونههای متعدد و متفاو ی اسن  .در میان گونههای کردی ،گونة گورانی دارای قدی ی ری آرار ادبی اسن  ،به
حدی که در گونههای ماتلف کرمانجی و زازا ،واژة اگورانی» به معننایِ ادبینات و شنننعر نایی به کار میرود .درای میان
نامة سنرانجام که شنام کالمات مﻘد
گورانی در مﻘایسنه با ک

عی

یارسنان اسن  ،به گویش گورانی سنروده شده اس  .امروزه عداد گویشوران کردی

کرد بسنیار اندک اسن

و گونة گورانی در مج وع به عنوان گونهای قدی ی و ادبی در

نظر گرفته میشود.
در ﻘسنی بندی دیگر؛ سنرودههای ایرانی به دو دسنتة کلی ﻘسنی میشنوند :سنرودههای شنفاهی یا سنرودههایی که
ی فارسنی
مدتنی بر سننتی شنفاهی و قدی بودهاند و سنرودههای مکتوب یا سنرودههایی که زیر تریر نوشنتار و شنعر عروضن ِ
ی آیی یارسننان ،به کردی گورانی اسنن  .طدی زاده
پدید آمدهاند (طدی زاده .)5٣ :1٣91،کالمات ،نام سننرودههای مذهد ِ
کالمات را ،مانند اقوا ِد ایزدیها ،در زمرة سنرودههای شنفاهی ایرانی قرار داده اسن
ﻬند بند ،و هر بند مرک

از ﻬند م نراع اسن  .از

و نشنان داده که هر کالم متشنک از

ی ایرانی یکی ای اسن
له ویژگیهای سنرودههای شنفاه ِ

نندارنند و م نننراعهنا ،از حینو وزن ،متنوعانند (طدین زاده .)1٣91 ،منظور از نوع وزن ای اسننن
م راعهای یک بند به یک اندازه نیس .

که قافیه

کنه عنداد هجناهنا در
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سننانان بزرگان آیی یارسننان که برای ارشنناد و هدای
اسنرار طریﻘة یارسنان را به یاران و پیروان خود در قال

حﻘیﻘ

هیچ ﻬیز به یر از اشنعار از آن ا به رد
باال ری مر ع ﻘد

پیروان بیان میشننده ،به صننورت نظ بوده اسن  .در
شنعر کردی عرضنه میکردند (صنفیزاده.)٢1 :1٣78 ،

نرسنیده اسن  .ای نوشنتهها به نام کالم یا وا ه ٣مشن ور هسنتند و به عنوان

شنناخته شندهاند که به نام سنر انجام خوانده میشنود (اعت ادالسنلۀنه .)٢٢ -٢٣ :1٣78 ،الدته آنان

به ای واژة شنننعر ،از واژة اکالم» اسنننتفناده میکننند و در واقع آن گفتنهها را به عنوان کالمهای حﻘنانی یا کالمهای
یاد میکنند.

مﻘد

شننعر خود زیر مج وعة فرهنگ اسنن
حسناسنی

و نسنند

به ه ة ا فاوهای ا ت اعی به صننورت سننلدی یا ایجابی،

نشنان میدهد؛ به ویژه در خ نوص فرهنگ مردم ،شنعر ،ایگاه ویژهای دارد .نگاهی به ما ها که حکایا ی

به صنورت ریت یک هسنتند ،نشنان میدهد که شنعر در زئی ری رفتارهای مردم دخال

داشنته و در زوایای ماتلف

فرهنگ نفوذ دارد.
اص ن ه رازی ان و

ان و زبان ،به درسننتی در اشننعار به ای مانده از پیران طریﻘ

یارسننان خودن ایی

میکنند؛ هرﻬه ان متعنالی ر ،نان ناشننننناختنی ر و زبان رازآلوده ر؛ ﻬه اینکنه زبان ،نه فﻘط در بازن نایی و آفرینش
هسننتیِ مادی و محسننو
بیمرگی

مددکار آدمیاسنن  ،بلکه ه آیینة ان متعالی اسنن

و ه متترر از واالیی و بیرنگی و

ان معناسن  .راز ماندگاری و فرازمانی بودن هنر قدسنی ،اع از شنعر عارفانه ،مع اری معنوی و هر ن ود

متعالی دیگر که متترر از ظراف  ،دق  ،خیادورزی و اندیشنة خیر و زیدایی باشند ،در ه ی نظریه ناسن
و

ان و و ّه به مرا

آن ن فته اس

که بارقهای از ندوغ کی انی صاحددالن معناگرا و قدسی اس .

در فریضنههای دینی یارسنان ،ا رای ﻬ ار اص بر هر پیرو آیی یارسان وا
یک بی

زبان ،ان

و ضروری اس  .ای اصود در

از کالم نامة سرانجام به گویش کُردی گورانی ﻬنی خالصه شده اس :
بــاوَری وجــا ،بــاوَری وجــا

یارِی چوار چِش ـتَن ،باوَری وَجا

پا ی و راســتی ،نیســتی و رِدا

مَبو بار ویت سـوک َی جه دنیا

یعنی :ای گروه یارسان ،ارکان دی ﻬ ار اس
خود را در ای

که باید به ای آورید :پاکی ،راستی ،نیستی ،و باشش .باید بار

ان سدک کنید (صفیزاده بورهکهئی.)57٣ :1٣75 ،

مضنامی انامه سنرانجام» ع نارة طریﻘ

و زبان حاد انسنان سنالک اسن

و ﻬون واژگان و نشنانههای ای اشنعار

از گزارههای رایج روزمره برگرفته شنده اسن  ،به گونهای ام و ام ،داسنتان حیرت آدمی در ف

درسن

رسنال

معنوی خود اسن  .دفا ر اشنعار یارسنان مشنحون از اسنتعارات رمزگونه و بارقههای فلسنفی اسن  .ای اشنعارعرفانی،
صندغة رمزی دارند و سنرشار از عناصر ن ادی هستند .مضامی دفا ر اه حق با سیر در آفاو و انفن و تمّ در ه ة
پدیدههای هسنتی ،به ویژه سنرشن
ویندگان حﻘیﻘ

و سنرنوشن

انسنان ،ف

و فراسن

بسنیاری برای رهدری معنوی سنالکان راه و

به ودیعه گذاشته اس .
- Wate
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و ه در اشنعار نامة سنرانجام که ا حدودی یک هنجارشنکنی محسنوب میشنود ،آوردن مسنائ و

شنعائر مذهدی در اوزان ضنربی اسن  .ای گونه اوزان مع و صال ما نوص اشنعار عاشنﻘانه ،شناد و ح اسنی اسن  .با دق
در ای مسننله می وانی ﻬنی برداشن

کنی که شناعران ای اشنعار با روانشنناسنی خاصنی دسن

به انتااب ای گونه

اوزان زدهاند و ﻬون موسنیﻘی خاصنی در اشنعاری که با اوزان ضنربی سنروده میشنوند ،به کار رفته اسن  ،لذا مورد
و ه و استﻘداد مردم قرار میگیرد .بنابرای از ای گونه اوزان

انتﻘاد دیدگاههای مذهدی و مﻘد

خود استفاده

کردهاند.
یکی از خ نی نههای اشنعار ای شناعران و ود ردپاهایی از آیی زردشن

و دیدگاههای آیینی یارسنان اسن

که

بنه ر ت می وان هر دوی آن نا را آیی هنای کنامالص ایرانی ننامیند .بنا و نه بنه گسنننتردگی ای دو آیی در مینان کردهنای
قدی  ،ای خ نی نه یعنی و ود ردپاهایی از ای دو آیی
آیی زردشن

و یه میشنود .ماالص کل ة اهف » ه ان طوریکه بارها در

به کار رفته ،بارها نیز در ادبیات کردی یارسنان به کار رفته؛ آنگونه که ابابا سنرهنگ دودانی» در کتابش

به نام ادورة بابا سرهنگ» در یکی از دوبیتیهایش از هف
هفتم ســر خیخن هفتم ســر خیخن

جه آســمان دا هفتم ســر خیخن

و رنگی ناه گشـــت و گیخن

هر یـک پی ـاری آواره و ویخن

هر یا
یعنی :هف

امشاسرندان ﻬنی یاد میکند:

ن در آسن انها سنر دسنته فرشنتگان هسنتند که هر یک به کاری مشنغولند و دنداد کارهایشنان

هستند.
در یکی دیگر از دوبیتیهایش از کوشش خود در احیای آیی پیشی کردها (زر شتی) میگوید:
«رسهنا

دودان رسهنا

دودان

چانای ایارمااانااان ماگایالا هاردان

از کااه نا ن
ااما همان رسهان ا

دودان

مااکااوراااا پااری آ ایان کاردان

معنی :سرهنگ دودان هست و با ه راهان ه ه ا را میگردم و الش در

برقراری آیی کردان اس .

اقاصد» از سرایندگان سدة سیزده نیز در یکی از اشعارش ﻬنی گفته اس :
«یااااران و زاریا یااااران و زاری

راااوی دی و بو زرتشاااات و زاری

یاااوام و حاوزور راااااه و سااااواری

پاای ارکااان دیاان اااام تاایاااری

واتااب بااواچااه تااو و باامااباااری

و رزای رمااابااار یااار یااادگاااری

کااردار پااناادارا گاافااتااار یاااری

ماابااو باااو ماابااو و رزا باااری

معنی :یاران شندی با زاری و اندوه زر ش
م معرفی ن اید .فرمود که ﻬرا
و پندار و گفتار نیک اس

را در خواب دیدم .با شتاب به خدمتش رسیدم که یک دی کام به

گی هستی ،رمزبار و بابایادگار از و راضی باشد .دی یاری را که ارکانش کردار

را به م معرفی ن ود.

  82پژوهشی در هنرهای قدسی معماری و شعر در آیین یارسان
ن ونة دیگری از ای قال

را که در کتاب انامة زالد» از مج وعه اشنعار اسنید اح د بابایادگار» و اشناه ابراهی

ایوت» بیان شده ،ﻬنی اس :
دامشااااا ت ا اووا دامشااااا تاااوو

دامیااار بنایااامینا دامشااااا تاااوو

نایانااا تاناادنابا نااه دام پار واوو

رااااباازش گردن بواجاای کیکااوو

معنی :پیر دام شننرط را بهشننک طاو
کیکاو

گسننترانید و دامش در پر قو

بود و در آنجا خوا هاش را در امة

از پادشاهان بزرگ پیدا کرد.
ه ی ﻬند ن ونه که از ابتدای مﻘاله اکنون آورده شنده کافیسن

که بتوانی به یکی از مشنا نههای بارز ای

گونه اشنعار اشناره کنی که ای مشنا نه ن ا در م نراعهای اود و دوم در بی

اود امی اشنعاری که در ای قال

سروده شدهاند مشاهده میشود و آن کرار بند اود در بندهای دوم و ﻬ ارم بی

اود اس

و دارای مضامی عرفانی

و قدسی آیی یارسان اس .
 -5هنر قدسی معماری و آیین یارسان
مع اری آمیاته و فرآیندی از عل و هنر ،ذوو و سننلیﻘه ،اعتﻘاد و ای ان و م ارتهای خاص اسنن
دن و فرهنگ و در رهگذر اریا ،زبان گویای زمانه خویش اس ن
جلی و دلوری از اعتﻘادات و باورهای انسانی اس
مع اری به عنوان مف ومیاسنن

که در راسننتای

(ابوالﻘاس ن ی .) ٣78 :1٣79 ،مع اری ه یشننه

(حاج قاس ی.)405 :1٣6٢ ،

که م ننال  ،قوام و دوام خویش را از ماده و شننک و فرم و زیداییاش را در

رو و ذوو و شننن ود آدمیمیگیرد (بلاناری ق ی .)1٣ :1٣74 ،مع ناری ،دلوری از فرهننگ ینک نامعنه در گنذرگناه
زمان اسن  .به عدیری دیگر می وان به مدد ای هنر ندههای ماتلف رشند و پویایی هنر و فرهنگ هر زمان را مورد
پژوهش و حﻘیق قرار داد .هنگامیکه سنا از ایجاد بنایی میرود ،سناخت ان ای بنا صنرفاص ن ی واند مورد نظر قرار
گیرد ،ابعاد گسنتردة دیگری در کنار ای بنا از قدی شنرایط اقلی ی ،فرهنگی ،سنیاسنی ،ا ت اعی و هنری مۀر میشود
و به ه ی دلی مع اری ن ا شاهد زنده و سند گویای فرهنگ و هنر هر قوم اس

(شیرازی.)1٣9 :1٣61 ،

هنر مع اری در میان هنرهایی که محیط انسنان را شنک میدهند و آن را م یای نزود برک

میسنازند ،ایگاه

اصننلی را دارا اسنن  .اکار هنرهای فرعی ،نظیر مند کاری ،کاشننیکاری ،و یره با مع اری پیوند دارند (بورک ات،
 .)٣1 :1٣70از عناریف و مۀنالن
معنوی

فوو می وان ای گوننه برداشننن

ن ود کنه هنر مع ناری نام آنچنه را بنا رو و

انسننان در ار داط اسنن  ،در خود دارد و هدف مع اری ز عالی و الی رو

و برطرف کردن نیازهای

انسان ندوده و نیس .
در باب نﻘش مع اری در هنر قدسنی باید گف

از آنجا که مﻘد

به معنای حضنور ذات سنرمدی در امر زمانی

و حضنور مرکز ک در محیط اسن  ،هنر قدسنی ه نشنانگر حضنور ذات سنرمدی در نظام انسنانی اسن

که اع از

مع اری ،نﻘاشنی ،شنعر یا موسنیﻘی ،حجاب و ود زمانی را کنار میزند و نظارهگر را با واقعیتی موا ه میسنازند که از
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آن سنوی سناح و ود ،یعنی از نظام سنرمدی ،میدرخشند (ن نر .)76 :1٣79 ،ه چنی هنر قدسنی ،مکاشنفهای اسن
از صنور گوناگون هسنتی ،ا حﻘیﻘ
حیات فردی و

ای صنور را در قال

مع اری به جسن و ن ایش گذارد و در روند ای مکاشنفه،
انسان پایان باشد و قرب به آن یگانه بر ر را میسر

عی انسانی را بر ر آورد ا آن حد که به رب

سازد (رهنورد.)40 :1٣96 ،
در واقع مع اری ،هنر نظ دادن به فضناسن  .مع اریای که ریشنه در سنن

داشنته باشند ،ای نظ را از

مﻘد

فضنای مادی به بیان نظ مابعدالۀدیعی گسنترش میدهد؛ بنابرای اشنتغاد خاطر ای نوع مع اری ای دادن انسنان در
(عزام .)168 :1٣80،به عدارت دیگر امع اری قدسنی» در صندد اسن

حضنور خدا از طریق قدسنی کردن فضناسن

ا

رو حاک بر هنر قدسن نی را ،که ه انا جلی خداوند سننندحان در امی م کنات و ود اسن ن  ،از طریق طراحی
آگاهانه فضناهایی روحانی ،اسنتعاری و ن ادی که ر وع به عال وحید دارند ،به صنورت مل و
کند و از ای رهگذر زمینة درک ذات اقد
از منظر

و قاب ادراک بیان

ال ی را برای انسانهای مشتاو و رب زده فراه سازد.

انبینی قدسی ،در هر ﻬیزی معنایی ن ان و مستتر اس

که ذات ن انی و درونی آن را شننک میدهد و ندهای کیفی اس ن

و مک

هر صورت خار ی ،واقعیتی اس

(اردالن و باتیار .)5 :1٣80 ،مع اری قدس نی از

ن ادها در خلق فضاهای روحانی و انتﻘاد مفاهی ال ی ب ره میگیرد .ن ادها خود جلیا ی از مۀلق در مﻘیدات هستند
و صنور ن ادی  ،که ندههای محسنوسنی از واقعی
ن یآفریند ،بلکه به دسنن
لوه گاه ااعلى» اس

ماوراطدیعی ﻬیزهایند ،مو ودی

آن ا دگرگون میشننود .مو ودی

ای معکو

دعی

میکند که اادنی»

(اردالن و باتیار.)5 :1٣80 ،

در واقع مع اری قدسنی با کی انشننناسنی متنو
قدسنی کراری اسن

ن ادها از ای

خود را دارند .انسنان ن ادها را

و در ار داط اسن

و هر گونه خالقیتی در آفرینش مع اری

از مااد اعالی آفرینش عال و هر بنایی که اینک بنیان ن اده میشنود ،ریشنهاش در مرکز عال

قرار دارد (الیاده )56 :1٣65 ،به عدار ی مع اری قدسنی بر آن اسن

ا با طراحی هدف ند و آگاهانة فضناهایی که یاد

ال ی را جسن میباشنند ،انسنان را به خلوت درونی ال ام ال ی رهن ون سنازد .مع ار در مع اری قدسنی ،آفریننده
نیسن  ،بلکه وی با اررش پرده از رخسنار حﻘیﻘ
وعجی با اصننال

دیی  ،که حﻘیﻘ

برمیدارد که ه انند هنرهای طدیع اند ،ه زمان کارآیند و کی انی،

را از راه طریﻘ

سننتجو میکند .حﻘیﻘتی که سننراسننر

اد و زیدایی اس ن

(اردالن و باتیار.)5 :1٣80 ،

که وابسنته اسن

مع اری قدسنی از آن رو زیداسن

دادن و نزدیک سناخت آسن ان و زمی اسن
محسنو

ری باش از هنر قدسنی،

به مرکزی ری کانون وظایف بشنری ،که ه انا پیوند

(بورک ارت .)1٣65:174 ،مع اری قدسنی به ماابة مل و

نویر و باز ابی آشنکار از نظ و وحدانی

حاک در

ری و

ان هسنتی اسن .

بنابرای اگر مع اری ،ﻬیزی بیش از ساختار مادی ،و حتی بیش از یک شک زیدا شناختی ﻬش گیر دانسته شود،
(پوپ )74 :1٣7٣ ،آنگاه می وان به ای م
وحدانین  ،مرکز و اسنننا

معترف بود که مع اری قدسنی ،خلق بسنتری متعالی اسن

به و ود آمدن ه نه ﻬیز اسننن

که در آن

و آدمی ووار فطری و کامل باطنیاش را در آن باز
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مییابد .وحدانیتی که با کارات و نوعات عناصنر شنک میگیرد و به واقع زادهی بسنتر کارت اسن  .از آنجایی
که بودن انسنان در ای
ای

ان ،دسن

ان مﻘدمهای اسن

برای بودن اودان در

یافت به ب شنتی موعود اسن

در

انی دیگر و هدف از زیسنت ای انسنان در

انی دیگر و انسنان سننتی در اشنتیاو بازگشن

موعود ،مع اریای میآفریند ،که بیش از آنکه مح سنکنی گزیدن باشند ،مح شندن و گذران اسن

به ب شن
(حج

به

نﻘ از صدرال تال ی .)58 :1٣84 ،
هدف مع اری قدسنی ،خلق فضناهای قدسنی و روحانی اسن  .فضنای قدسنی ،ایی اسن
میان

ان ما و

که در آن ،ار داط

ان دیگر ،عال حتانی و عال فوقانی ،عال کدیر و عال صنغیر ،م ک میشنود .به بیانی دیگر،

خاصننه گذار از زمی به آسنن ان ،در وهلة
ّ
فﻘط در فضننای قدسننی عداد گاه ،گذار از مر دهای به مر دة دیگر و
ناس ن  ،امکانپذیر میشننود .یعنی گذار از کیفی

و ودی دیگری ،گذار از حاد و

و ودی خاص نی به کیفی

وضع گیتیانه به حاد و وضع قدسی (ستاری.)179-180 :1٣81 ،
در مع اری قدسی فضا وسط صورهای استعاری و ن ادی واقع در آن ندة کیفی پیدا میکند و یک مرکز
قدسنی ،قۀدی کنندة باش فضنای اطراف خود اسن  ،عیناص ه انند مکه (که برای مسنل انان در حک نﻘۀهای خاکی
روی محوری اسن

که آسن ان و زمی را به یکدیگر پیوند میدهد و بر ای اسنا

کنندة ه ة فضنا برای به ا آوردن عالی ری فریضنة اسنالمی اسن

خود مرکز زمی اسن ) قۀدی

(اردالن و باتیار :1٣80 ،پیشنگفتار) .در واقع

فضنای عداد گاه ،ﻬه کوﻬک و ﻬه شنکوه ند ،در اصن فضنایی قدسنی اسن

که فضنای عرفی بیحد و ح نر و

هاویهگون و نسنندتاص مج ود ،آنرا در میان گرفته اسنن  .ای فضننای پیرامون به راسننتی هاویهگون اسنن  ،ﻬون
و به درسنتی شنناخته نیسن  ،زیرا حدود و سناختارش ،مشنا

و معلوم نیسن  .فضنای عرفی،

سنازمانیافته نیسن

آشنکارا در ضناد با فضنای قدسنی اسن  ،زیرا فضنای قدسنی دارای حدود مشنا

و به

اصۀال مرکزی یافته و مت رکز اس

(ه ان.)177 :

اما باید اذعان داشن ؛ عداد گاه نیسن
ابزاری برای عدادت بوده و ن ی واند به ع

که به فضنا قداسن
 ،قداسن

میباشند ،ﻬرا که فضنای عداد گاه ،ن ا امکان و

باشند .بلکه بایسنتی مف ومی قدسنی و ود داشنته باشند که در

کنار و میان دیگر مفاهی  ،واقع شنده باشند .اینکه یک فضنا قدسنی اسن
هسن

نیز قداسن

دارد ،بلکه قداسن

آن به

رفتارهای آیینی خاص مامنان یارسننان سنند

به ای دلی نیسن

که هر آنچه در اطرافش

مف وم مسنتتر در آن اسن  .ﻬنانکه جلی قداسن

فضایی قدسی اس  ،به معنای حضور حﻘیﻘتی متعاد در آن مکان اس

ک

و کامالص سناختارمند اسن

شننده اس ن

در خانة کعده که

(رهدرنیا و رهنورد.)105 :1٣85 ،

که عدهای از محﻘﻘان آن ا را مر دط با آیی های

ایرانی و ادیان و فکرات دیگری ﻬون هندو ،زر شنتی ،مزدکی ،مانوی ،کلی ی ،مسنیحی ،و افکار فرو الی

بدانند .از ای رو به اخت ار مع اری برخی از اماک زیار ی یارسان را مورد بررسی قرار میدهی :
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 -١-5باباخوشین

باباخوشنی یکی از پیشوایان بزرگ آیی یارسان اس  ،در گذشته و حاد یکی از م
بوده اسن  .صنح بابا خوشنی به ابعاد  75×٣0مترشنام ﻬند قسن
پستی و بلندیهای صح از ه فکیک شده اس

ری مکانهای مﻘد

الداص روباز اسن

ای فرقه

که با سننگچی هایی متناسن

با

( ویر .)1

ویر  .1کولی رزبار (متخذ :مح دیان)10٣ ،1٣9٢ ،
 -2-5محوـۀ گا ولن
ای مکان با دیوارههای سنگی خشکهﻬی مجزا از صح بابا خوشی و در ضلع ش اد شرقی صح باباخوشی قرار
دارد .ای محوطة مسننتۀیلی به ابعاد ﻘریدی  10×٣متر اسن
دارد و آن را مو

( ننویر  .)٢در آیی اه حق قربانی اه ی

فراوانی

رضننا و خشنننودی خداوند میدانند .در گذشننتهای نه ﻬندان دور ،هنگامی که پیروان اه حق

بلوران برای نذر و نیاز به صنح شناهخوشنی واقع در بلندای کوه بلوران میرفتند ،در مکان ویژهای به نام گاکول ،
آداب قربانی را به ای میآوردند (فرزی .)181 :1٣86 ،

ویر .٢

ویر قربانگاه گاکول (متخذ :مح دیان.)104 :1٣9٢ ،
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 -3-5بقعۀ بابایادگار
هرنگ ای بنا مربعی به ابعاد  7×7و سناخ مایة اصنلی آن آ ر اسن  .امروزه برای محافظ

از بنا آن را با م نال

امروزی پوشناندهاند .ایوان ورودی در ضنلع شنرقی بنا قرار دارد که دید ر از خود بناسن  .کف و دیوارة حیاط با
استفاده از سنگ مرمر ﻬندی بار بازسازی شده اس

( ویر .)٣

ویر  .٣پالن ،برش و ن ای ورودی بﻘعة بابا یادگار (متخذ :مح دیان)119 :1٣9٢ ،
 -4-5محوـۀ هفتتن
ای بنا در  550متری شنن اد مﻘدرة بابا یادگار واقع اسنن
مﻘام ﻬ

وﻬ

داره ،یک محوطة یادمانی اسن  .ای سنازه بنا به اعتﻘاد پیروان آیی یارسنان ،مح عدادت هف

از یاران سنلۀان اسنحاو اسن
پیرامون دا شده اس

و اقۀارش  7/5 × 5/5متر اسنن  .محوطة هف

که اکنون با سننگهای سناده و خشنکهﻬی به صنورت محدودهای مدور از محیط

( ویر )4

ویر .4پالن مﻘام هف

(متخذ :مح دیان)1٢1 :1٣9٢ ،

در داخ ای محوطه به ز یک اته سنننگ مسننتۀیلی به ابعاد  0/7 ×1متر ،هیچ سننازة قاب
ندارد.

ه انند

و ه دیگری و ود
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 -5-5بقعۀ داود

یکی دیگر از محوطههای مورد احترام آیی یارسان بﻘعة داوِد اس  .ای بﻘعه در روستای بانزرده و در سه کیلومتری
نوب مﻘدرة بابایادگار قرار دارد .پالن ای بﻘعه مستۀی شک و گنددش رُک اس  .پوشش بیرونی بام بنا آلومینیومی
اسن  .گندد (هف

رک اسن ) به هف

معتﻘداند داود یکی از هف

قسن

مسناوی ﻘسنی شنده که مفاهی ی ن ادی در خود دارد .اه یارسنان

نان بوده اسن  .با و ود آنکه برخی معتﻘدند قدر داود در ای مح واقع اسن  ،هیچگونه

قدر و حتی نوشنتهای درون بﻘعه مشناهده نشنده اسن  .بنا به گفتة بومیان مح  ،ای سنازه در زمان پ لوی دوم بنا شنده
اسن  .در واقع ای مح در گذشنته ه انند سنازههای یادمانی منۀﻘة بلوران ،محدودهای سناخته شنده از سننگهای
خشکهﻬی بوده و در دورة پ لوی بنای گندددار کنونی روی آن احداث شده اس

( ویر .)5

ویر .5ن ای نزدیک بﻘعة داود و گندد هف باشی آن (متخذ :مح دیان.)1٣4 :1٣9٢ ،
مع اری آیینی یارسان دارای ویژگیهایی اس

که آن را متفاوت کرده اس  .ای ویژگیها عدارتاند از:

 -1ای مع اری بر مدنای باورها و نگرشهای ای آیی پیریزی شنده اسن  .اصنود ای آیی بر مدنای رازداری
بنیان گذاشنته شنده اسن  .به ه ی سند

سنعی شنده اسن

که ای سنازهها ،وسنط مع ارانی سناخته شنود که خود از

پیروان ای مسنلک باشنند .ه ی امر باعو شند سناختار مع اری آن ا از محدودة گونهای مع اری بومی و سناده فرا ر
نرود.
 -٢ا ل

ای سنازهها ،بنای یادمانی هسنتند؛ ه انند :صنح بابا خوشنی (مﻘام دلدد ،کولی های ﻬ ار مالئک،

رزبار ،و گاکول ) و ﻬ

داره در محوطة بلوران و بﻘعة داود ،مﻘام ﻬ

 -٣مع اری اصنی ای مسنلک در قال

و هف

در محدودة بانزرده ،و....

سنازههایی بدون سنﻘف شنک گرفته اسن  .در ای سندک ،فﻘط شناهد

ح نارهایی خشنکهﻬی و سناده از سننگها هسنتی  .ای ح نارها ،فضنایی را به و ود آورده ا محیط مﻘد
محیط پیرامونی مجزا شود.

درون از
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 -4فضای ورودی و مسیر دسترسی بعضی بناها در یک محور قرار نگرفته اس

و زوار بعد از ورود به محوطه

مستﻘی اص به فضای مرکزی دسترسی ندارد.
 -5گرﻬه ای سندک مع اری اکنون حفظ شنده ،اما در بسنیاری از بناها سناختار آن ا عوض شنده و سنازهای
گنددی شنک
هف

ای آن را گرفته اسن  .سنازههای کولینی ﻬ ار مالئک ،رزبار .گاکول  ،مﻘام دلدد ،ﻬ

 ،سناختار خود را حفظ کردهاند .بسنیاری از بﻘعهها ه انند بﻘعة داود ،قد از سناخ

داره ،و مﻘام

بنای گندددار کنونی که

در دهههای اخیر سناخته شنده اسن  ،یک سنازة سنادة کولینی بوده اسن  .سنازههایی نیز و ود دارند که سناختار کولینی
خود را حفظ کردهاند ،اما با ای حاد در محدودة آن ا بﻘعهای سننناخته شنننده اسن ن  .به عنوان مااد می وان به بﻘعة
آقامیرزا حسنی اشناره کرد که در مرکز صنح باباخوشنی پن از اری

کولی مرکزی که به کولی داود معروف

بوده ساخته شده اس .
 -6مع و صال در ه ة کولی ها آرار سننوختگی دیده میشننود .در حﻘیﻘ

بر افروخت آ ش زیی از رفتار آیینی

اه یارسان محسوب میشده اس  .امروزه نیز مراس نیایش و قربانی در ای اماک برگزار میشود.
سنازههای مورد مۀالعه کامالص بر مدنای سناختار مع اری بومی و سننتی بنا شندهاند .ای سازهها دارای ویژگیهایی
ه چون :ار داط بنا با زیسنن بوم به کارگیری م نننال ک ب ا با زیینات ک  ،عدم و ود مﻘدره در ا ل
یادمانی و عدم و ود سنلسنله مرا

محوطههای

فضنایی در رسنیدن به مزار در سنازههای آرامگاهی ،به کارگیری مفاهی ن ادی از
درخن

لنه قرارگیری بنناهنا بر بلنندی ،ﻘند

در بسنننیناری از بنناهنا و پیونند آن بنا مع ناری ،ورودی شنننرقی بننا و

برگزاری رفتارهای آیینی در فرایند شننک گیری ای سننازهها اس ن  .آنچه در پیوند با طدیع
میشود ،دستیابی به مکانی آرام و ساک

در ای مزارها حاص ن

برای رکز هرﻬه بیشتر زائران اس .

 -6نتیجهگیری
هنر در آیی یارسنان ایگاهی مﻘد
گویای ای امر میباشننند .در حﻘیﻘ

دارد و امری مﻘد
هنر مﻘد

اسن

در هر ﻬ ره و بیانی بر آن اس

وقایع و رویدادها را برمال سازد .نگاهی به ادبیات ک

ا حﻘیﻘ

ذا ی اشیاء و پدیدهها و

مردم یارسننان که به واسننۀة اعتﻘادات خاص مردم آن زمان

بیشنتر در محتوای مذهدی و عرفانی سروده شده اس  ،ما را با قال
را زد نامید و ه آن را در قال

و ایگاه شنعر و ندور در شن ها و مراسن مذهدی

دیدی از شعر موا ه میکند که ه می وان آن

مانوی ای داد .اما ضنربآهنگ و موسنیﻘی ظاهری ای نوع شنعر آن را بر سنته ر

مین اید و می وان ادعا کرد که ای قال

به صنورت اخت ناصنی ،خاص ادبیات عرفانی یارسنان اسن

که شناعران آن

به واسنۀة ار داطی که با مردم داشتهاند سعی ن ودهاند که خواستههای مذهدی و نکات دینی مورد نظر را در ای قال
زیدا به مردم ارائه دهند .سنلۀان اسنحاو ،از شناعرانی اسن

که دای از ایگاه مذهدیاش در بی مردم ،اشنعارش را

در کتاب انامة سنرانجام» سنروده اسن  .وی در اشنعارش مردم را به پرسنتش سنرﻬشن ه پاکی ،نیکی و راسنتی فرا

میخواند و از آنان میخواهد که راه راسنتی را بری ایند و پاکی و بردباری و از بی بردن رور و خودپسنندی را قدم
به قدم ا رسیدن به منزلگاه ابدی (آخرت) شعار خود سازند.
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از طرفی امع اری» در یارسنان بر مدنای باورها و نگرشهای ای آیی پیریزی شنده اسن  .اصنود ای آیی بر
مدنای رازداری بنیان گذاشنته شنده اسن  ،به ه ی سند

سنعی شنده اسن

که بناها و سنازههای م

مع ارانی سناخته شنود که خود از پیروان ای مسنلک باشنند .ه ی امر باعو شنده اسن
مع اری سننتی شنک بگیرد .مع اری اصنی ای مسنلک در قال

اسنا

و یادبود ،وسنط

که سناختار مع اری آنها بر

سنازههایی بدون سنﻘف شنک گرفته اسن

که

دارای ح نارهایی خشنکهﻬی و سناده از سننگها هسنتند .ای ح نارها ،فضنایی را به و ود آورده ا محیط مﻘد
درون از محیط پیرامونی مجزا شنود .بر ای اسنا

مع اری یارسنان که برگرفته از م رپرسنتی ،مانوی

ه واره جلیگاه اعتﻘادات و اندیشنههای مع اری مسنل ان بوده اسن
با طدیع

نزدیک و متنو
اسننتعاری در قال
وحدانی

ذا ی مﻘد

پیرامونی و کشننف راز و رمزهای ن انی آن از یک سننو و با ب رهگیری از بیانی ن ادی و

ولی بر اسننا

گ ارند ا احدی

که ن نر اگرﻬه در آرار خود مسنتﻘی به هنر قدسنی در آیی یاری اشناره

مسننتندات و آرارش می وان عنوان ن ود که شننعر و مع اریی که در آیی یارسننان از

پیشنینیان ا به امروز بجای مانده و ه اکنون نیز ا را میشنود مۀابق و ه اهنگ با هنر قدسنی اسن
خود به آن ا پرداخته اس .

و

ویر بکشانند و آدمی را الیق حضور در وادی او گردانند.

نتایج کلی پژوهش حاضنر ای اسن
نن وده اسنن

که ه واره کوشنیدهاند ا با برقراری ار داطی

صننور فیزیکی و فضننایی کیفی به خلق آراری راز گونه و قاب درک ه
را به

و اسنالم اسن ؛

که ن نر در آرار
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