
 پژوهشنامه ادبیات کردی 
 ١٤٠٠ پاییز و زمستان

 ١٢ ، پیاپی ٢ ماره، ش٧ الس

Journal of Kurdish Literature  

Autumn and Winter 2021-2022   

Vol. VII, No. 2, Series 12      

 

 olfati.ali44@gmail.comن                                                اسالمی، سنندج، ایرا دانشجوی دکتری فلسفه هنر، واحد سنندج، دانشگاه آزاد . ١

 zamani@iausdj.ac.ir                                                           . استادیار گروه فلسفه هنر،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران٢

 prof.m1344@gmail.com                                                         دانشیار فلسفه، گروه معارف اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی، ایالم، ایران. ٣

 

 پژوهشی در هنرهای قدسی معماری و شعر در آیین یارسان  

 گرایانهای سید حسین نصر و سنت با تکیه بر اندیشه 

 ٣سید رحمت اله موسوی مقدم ٢؛(مسؤولسید صادق زمانی )نویسنده  ١؛علی الفتی

 نوع مقاله: پژوهشی

 ٩٠-٧١. ؛ صص١٤٠٠ دی  ٢٠؛ تاریخ پذیرش: ١٤٠٠ بهشتاردی ١٤ :تاریخ دریافت

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2022.836 

 چکیده 
 

 کورتە 
گرایانه هنر قدسننی از حک   معنوی و شنن ودی  جلی در نگرش سننن 

بیانی بر آن اس   ا حقیق  ذا ی اشیاء یابد. هنر قدسنی در هر ه ره و می

ها و رویدادها را برمال سازد. بنابر عقاید مسلک یارسان نیز،  جلی و پدیده

شنود،  ای اسن  که به روی خداوند باز میذات خداوند در بشنر مانند پنجره

ای اسنن  که هیچ هیز  ز او را منعکن ناواهد سنناخ .  یا ه چون آینه

ی هنرهای قدسننی مع اری و شننعر در آیی  مقالة حاضننر با هدف اواکاو

گرایان« به صنورت های سنید حسنی  ن نر و سنن یارسنان با  کیه بر اندیشنه

نتایج پژوهش حاضننر  حلیلی انجام شنند.   -ای با روش  وصننیفیکتاباانه

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

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  

با  و ه به دیدگاه سنید حسنی  ن نر که هنر سننتی را باشند. ه اهنگ می

ال ی ق ند ن ایش مدد     داند که بر اسنا  اصنود دینی و سنن هنری می

 ری  هنر در  امعة سنننتی، اقدین شنندن«، یعنی هسننتی را دارد و متعالی

صنیق  یافت  رو  اسن   ا آن که رو  به شنک  ارری هنری در خور مقام  

الوهی   جلی کند، ه ی  برداشن  در اندیشنة ایارسنان« نیز بارز و روشن  

 واآلخر«. گردد؛ اهواالود اس  و در آن ه ه هیز به خدا برمی

و   یکۆنیم  یتەکمیح  ەل  زۆریپ  یر ەهون  دا،ەخوازاننەریت  ەیوانگڕ  ەل 
و   وخسارڕ  رەه  ەل  تێخوازەد  زۆریپ  یر ە. هونتێب ەد  ەیوتەرکەد  ەوییەشهوود

  ێی پ ەئاشکرا بکات. ب کانەووداوڕو  ە اردیچشت و د یتەقیقحە کدا،ێنڕیربەد
 ە کەیەرەنجەپ  کەو  دا ۆڤمر  ەل  شیندەخوداو  ی زات  ی وتنەرکەد  ی ارسانی  ەڕیباو
خودا   ەل  ەجگ  کێشت  چ یه  ەکەیەنێئاو  کەو  انی  ە،وەتێکرەخودا د  یووڕوەرەب

ئەوەتێنێنانو و   یناسازیب  ی کانەزۆریپ  ەرە"هون  یستەبەم  ەب  ەیەوەنیژێ تو  مە. 
و   سرەن  نەیحس  دەیەس  یکانەکۆریب  ێیپ  ەب  ارساندا،ی  ینزاییئا  ەل  عریش

بکانەخوازنەریت ب  ەییبخانێکت  ەیوێش  ە"،   یکاریش  –یسفەو  ڕێبازی  ەو 
 سرەن  یرچەگ  ەیە کەمەئ  یرەرخەد  ە کەوەنیژێ تو  ینجامە. ئەکراوێ  جەبێج
 یزۆریپ  یرەهون  رەس  ەتە رژاوەپەن  دایکانەمەرهەب  ەل  ۆوخەاستڕ  ەیویش  ەب
پ   مکەچ  وەئ   م ەاڵب  ارسان،ی ب  زۆریپ  ی رەهون  یبوار  ەل  ەیناسانێو   ە و 
ش  یناسازیب  تەبیتا کردار  واڕب   ەڵگەل  ،یتەیەه  عردایو   ی بازڕێ  یو 
ت  کۆک  داەکانەارسانی سنباەو   ەب  نەریتی  یرەهون  سرەن  نەیحس  دەی . 

سونن  ینییئا  ەیچەبن  رەس  ەل  ەک  تێزانەد  کێرەهون و   یالهیئ  یتەو 
ه  یتاەرەس   یشاندان ین  یستەبەم  ،یندەخوداو و   هاەروەه  ،ییەستەبوون 

واتزاندنۆری"پ  دا،یتەسونن  یات ڤج  ەل  رەهون  نیترێجەرزەب و رساود  ە"،  ان 
 یگا ەبار  یاویش  ،یرەهون  یمەرهەب  کە و  حڕۆ.  تاکوو  ەحڕۆ  یدرانەفیفتیت

 ەوونڕئاشکرا و    شدا یارسانی  ەی شێندەئ  ە ل  ەیەوانگڕ  مە. ئت ێوەربکەدەو  ییخودا
 . ""هواالول واآلخر ەوەتەڕێگەخودا د ۆب کێشت مووەه شداێوەو ل

کلیدی  قدسی  : واژگان  ؛ یارسان  ؛مع اری  ؛شعر  ؛هنر 

 .سیدحسی  ن ر ؛گرایانسن 

سەرەکی وشە    ؛ارسانی  ؛یناسازیب  ؛عری ش  ؛زۆریپ  یرەهون:  گەلی 
 . سرەن نەیحس  دەیس ؛کانەخوازنەریت
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 مقدمه -١

 و  شن ارش  که  هسنتند  فراوان هنان  آن شنده، برده  کار  به  آن ا  یبرا  هنر واژة  که  یمتعّدد  ی معان  و   یمفاه  ی فارسن   اتیادب  در

  بار   متداود، و عام  یمعنا بر عالوه  ی عرفان   آرار در  هنر واژةاما  .اسن   یی فرسناطاق  و گسنترده کار  آن ا   ک ک بردن  نام

  اند، داشته ذه  در  واژه  یا  از  فانرعا  که  ی معان  و  یمفاه.  اس  متفاوت  آن  یی معنا سنّ   با  که  کرده  دایپ زین   ی خاصّ  یی معنا

    یمفاه و  ی معان   یبرا  شنودی م  یانشنانه عرفان  در واژه  یا  واقع  در دارد؛  ی ا یال   ی عرفان    یّماه که اسن   ید ی د  حوزة

 و  یمعنو  مقامات کسن  حدود  در اسن  یزیه عرفان  در هنر کسن   یمعنا رو   یا از آن ا؛  ز و ی ال   عاشنقانه،  عارفانه،

 هنر -٢ی(؛ ظاهر  /ی اکتسنابی)ویدن  و  ی نیزم هنر -1:  شنودی م   ی قسن   نوع دو به  ی تیماه نظر  از عرفان  در هنر  .ک اد   در ات

  دن یرسن   در انسنان  هنر شنده،  واقع   و ّه  مورد و  دارد  یاژهیو   یّاه  عرفان  در  که  دوم  نوع.  ی(معنوی/باطنی)ال  و  ی آسن ان 

 که هنر قدسی نام گرفته اس .  اس  ق یحق و حقّ به  وصاد       سلوک  ی ط و ی قیحق معرف  به

هنر قدسنی بیان رابۀة انسنان با خدا و بیان حقیق  ازلی و  اوید و عرضنة   ناویر ازلی به زبان رمز و   ای  اسن .  

روحانی نشنتت  برای آنکه بتوان هنری را مقد  نامید، الزم نیسن  که موضنوع هنر از حقیقتی  و هنر اسناسناص صنورت اسن 

قال  و صنور ش بینش روحانی   زبان صنوری آن هنر بر و ود آن مندع گواهی دهد.  ن ا هنری که  گرفته باشند، بلکه باید 

  ، هیچ ارر مقدسنی نیسن  که صنور ی  یر دینی داشنته باشند  سنازد، هنر مقد  اسن .خاص مذه  مشنا نی را منعکن می 

 (.1٣4: 1٣69  ناپذیری هس )بورک ارت،  ار  دقیق خدشه زیرا میان صورت و رو )معنا( مشاب   و

.  باشنندی  صنننع ال   ییو کنا  یو باز اب رمز  یرموز ال   ةکنند یمقد  اسنن  که حکا  یبه نظر بورک ارت هنر

 ینیو د  مقد ی  هنر   واندیاسنن ، ما  هنر رنسننانن، ن   یسننتیرئال  یکه وا د پرداخت ینیمضنن ون د کی   یبنابرا

هنر    ق یباشند. در حق معنا  را ینیاسن  که هنر د  یشنناختخاص سندک  اتیو کنا  ییفاقد آن رمزگرا  رایشنود. ز  دهینام

صنادر   یفرا ر از ماده و آسن انی  از سناحت  یاسن  و امر قدسن  یاز امر متعاد و قدسن  یشنناختییدایز  یا جربه ینید

 (.15-18:  1٣96)رهنورد،   شودیم

  های رمزی هنر نغ ه کارت صنننور و نقوش و  نوردد. اسننناسننناصها را درمیادیان و آیی  ةقل رو هنر مقد  ه 

هنر قدسنی شنر  فراو و وصناد آدمی   به اقتضنای دوری از اصن  و حقیق  دی   کوی  یافته اسن . به عدار ی  ،قدسنی

شنود، و صنور و  اب و شنیدایی هنرمند افزون می  نسند  به حق و حقیق  اسن . به نسند  دوری و فراو، ناله و   

هنر    .د ارر هنری اسن رحائز اه ی  اسن ، محتوا و کارب  در هنر قدسنی، آنچه ع د اصا  د.کنمتنوع هنر قدسنی ظ ور می

 .(104:  1٣90ان، وشو« )قدسی به صورت مستقی  و یا  یرمستقی  بیانگر هیزی اس  که روحانی اس 

  ی دسنق  سنر و کار دارد. هنر  یال   یو رمزپرداز  ق یبا حق   اصین فته اسن  و مسنتق  یهنر مقد  در قل  هنر سننت

در آ وش    یمعنو  قیمتحقق شنندن به حقا  یهاراه  ییو ا را  و  وان  عل ی ینییو آ  یمسننتلزم اع اد و آداب عداد

را با ذات    یو کالدد مع ار  دین ایم  فایا  ینقش اسناسن  یهنر قدسن  ،یقدسن  ی. در مع ار(454:  1٣81ن نر، )  سنن  اسن 

 ی و مسنتتر اس  و مک   هر صورت خار   ن انیی معنا  یزیدر هر ه  ،یقدسن ینیب. از منظر   اندهدیم  وندیپ  ین ان

 (.5:  1٣80)اردالن،   اس   یفیک  یا نده و  دهدیآن را شک  م یو درون  یاس  که ذات ن ان یتیواقع
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گرایان، نه هنر از هنر اسن  و نه هنر برای هنر. لذا هنر قدسنی هه در مقام ذات و هه در مقام  از دیدگاه سنن 

  ن نر   حسنی   گیرد. سنیدای نامحدود را در بر میخود  دلوری از وحدت حقّة ال ی اسن  که شننون آن، گسنتره جلی،  

  برقراری  به  ن نر   ای .  داندمی معنوی   گسنترش  برای  مناسندی بسنتر را  هنر  باشند،معاصنر می  گرایانسنن  از یکی  که

 در که  هنری. دهدمی  سنوو  معنوی  هنر  کنش  ارائة  به  را وی  اسنتعالیی،  دسنتاوردهای و  انتزاعی  مفاهی   میان  ه اهنگی

   .کشاند جس ی می  دستاوردهای آستان به را بندگی و  عدودی   معنوی ، آس ان

  . دارد  را  هستی   مدد   ن ایش  ق ند   ال ی   سنن  و  دینی   اصنود   اسنا   بر داند کهمی  هنری را  سننتی  هنر  ن نر  سنیدحسنی 

  ارری شنک  به  رو   که آن  ا اسن  رو   یافت   صنیق   یعنی  شندن«،  اقدین  سننتی،  امعة  در هنر   ری متعالی  وی،  نظر از

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

 با  .اسن  گرفته ع ده  بر  زیدایی   ای   سنرهشن ة به را  انسنان  هدای   وظیفة  هنرمند   واقع در.  باشند می  رح    انتقاد  مجرای

  سنلوک  و سنیر یک   ز  نیسن   هیزی  سننتی   عال  هنر در  که  رسنید   کلی  نتیجة  ای   به   وانمی   که اسن   مۀال  ای  به   و ه

 را  اسنناسننی  نقش  میان در ای  .باال  مرا   به  انسننانی   و ود   عالی  و  ال ی  اخالو  به  الق و  فضننای   حقق  برای  معنوی

 اخالقی   فضااااایا   واقع  در  و  کرده  فراه   را  خویش  نفن  ک ناد   مو دنات  باایاد  ابتندا  وی  کنه  زیرا  کرد،  خواهند   ایفنا  هنرمنند 

  در  و بگذارد  ن ایش  به  خود ارر هنری  در  را  آن و  باشننند   مۀلق  ک اد   آن  ن ای   ام  آیینة  بتواند   ا  دهد  پرورش را خویش

 افتاد.  خواهد   هنر ع دة بر خود حد  باال ری   در  هاانسان  علی   رسال  که اس   ن ایش ای 

از دیدگاه ن نر؛ از آنجا که مقد  به معنای حضنور ذات سنرمدی در امر زمانی، به ماابة حضنور مرکز ک  در 

محیط اسن ، هنر مقد  ه  نشانگر حضور ذات سرمدی در نظام انسانی اس . باز اب ذات سرمدی در نظام زمانی،  

سننازند. زیدایی در نزد  ای مربوط اسنن  که ای  صننور متجلی میاز رهگذر صننور هنر مقد ، مسننتقی اص به آن زیدایی

  الل ّه   إِن ّفرمایند: ااندیشن ندان دری اسن  به آسنتان سنرمدی ه چنان که پیامدر اسنالم)ص( در حدیو مشن وری می

   (.76-80:  1٣79« )میانداری،  الْج   اد   حِ ُّیُ  ٌی   ِ

ه اهنگی و ه گونی نزدیکی دارد. هرا که بنابر عقاید   فکری آیین یارساااندیدگاه مذکور با مبانی  ،به باور نگارندە

اه  حق، مسل ان پیرو آیی  حقیق  کسی اس  که  جلی ذات مقد  حق  عالی در هر زمان، در  س  یک انسان  س   

شننود، یا می   ای اسنن  که به روی خداوند بازکند. در حقیق ، ظ ور یا  جلی ذات خداوند در بشننر مانند پنجرهو  و می 

ای اسن  که هیچ هیز  ز او را منعکن ناواهد سناخ . بر اسنا  ه ی  عقاید، در آیی  یارسنان خداوند در  ه چون آینه

ازد اع د السن « درون یک ادرّ« بود. ناسن  در  امة اخاوندگار«، که ه ان آفرینندة   ان اسن ،  جلی کرد و از بغ  

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

و   گرایاناز منظر سنن با نوص    هنرهای قدسنی )شنعر و مع اری( در آیی  یارسنانو پرداخت  به   یبررسن

ما   واند شننناخ  ب تری از نگرش ای  آیی  به میآن    یو معرفهنر  ژانر از    یماتلف آن و ارزش ا  یایشننناخ  زوا

به عنوان  ة آیی  یارسننان و هنر قدسننی در ای  آیی  با  و ه به اینکه  حقیقات اندکى دربارو اسننا     یه  بر  بدهد.

 گرایان به ویژه سنید حسنی  ن نر در و ود دارد، سنااد اصنلی پژوهش حاضنر ای  اسن  که دیدگاه سنن   امر م    کی

 هگونه اس ؟ ارسانی  ییدر آ  ی شعر و مع اریقدس  هایهنر
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   آیین یارسان -2

  آرای  و  عقنایند    لنه  از  آیی   ای   گوینندمیابرخی  .  آمنده اسننن   زینادی   عناریف  لغنات،  فرهننگ  در  ینارسنننان  آیی   از

 در متعدد  هایفرقه  افکار و  قدی   ایران  اسناطیر  و  اسنالم  معنوی ذخایر با  که  شندهشنناخته  منابع  از اسن  برآمده  خاصنی

 آبادی  یحون)اس «    گرفته خود  به گوناگون  اشکاد   ماتلف،  هایزمان در  حوادث  با برخورد در  و  اس   آمیاته ه 

  نوعی   را  مسنلک ای   دیگر  محققان(.  ٢84  :1٣6٢ اند )ب ار،دانسنته شندیه  زر شنتی  مناسنک به  را  ای آنعده  .(6٢:  1٣61

 به  آن  ع لکرد  دامنة  اما  شننده، بر سننته بارزیهای  شننا ننی  با  که شننیعی  عرفانی یا و  دانندمی  صننوفیانه  ن ضنن 

 و گوناگون  عقاید از  اما  یافته، اسنالمی نشنوون ا  فرهنگ با  ن ضن   اسن . اای   شنده  محدود  ناشنناخته و ای بسنتهمنۀقه

 .(1٢:  1٣78 دورینگ،)اس «    شده  اشداع  دیگر  فرهنگی  اخت اصات و  اسالم از  پیش  رسوم و  آداب

  با  را  اشنراقی حک   و    نوف  طایفه، اای .  کنندمی  قل داد    نوفهای  مسنلک  زو را آیی  ای   نیز   عدادی 

    نوف  صندغة و  آمیاته در    نریه و دروزیه ویژه  به   الیان و شنیعه  عالی   مانویه،  مجو ، ی ود،  عقاید  از  عناصنری

  شنداه    صنوفیه  آداب به زیادی  حد   ا حق  اه   مناسنک و  آداب که  آنجا   ا.  اسن   شنده   ربر سنته   دریج به  آن در

 یاد  یارسننان  نام به  که خوری ،بر می یار واژة به گروه، ای  دینی  سننرودهای . در(96 -  96  :1٣89  کوب،زری )دارد« 

 بیشنتر ه  را  خدا.  رسناندمی  را دوسنتی  و  یاوری و ک ک  که آمده  یاری  نام  به  نیز شنانآیی .  مانند یار یعنی  اسن ؛ شنده

 (.580:  1٣49 اورنگ،)خوانند  می  یار  نام به

و اه     ءدر مقاب  عل ا  ،اندو ه چنی  اه  حقیق  از القابی اسن  که صنوفیه خود را بدان م تاز کردهااه  حق 

ظاهراص صنوفیان ای  کل ه  (. ا٢6٣:  1٣94، کوب)زری «  انداه  صنورت و اه  ظاهر خوانده ،شنریع  که صنوفیه آن ا را

اه  دنیااند و اه     :شننن ن  دریزی گفته اسننن   هنانچه  ،اه  حق دانندرا بر خود اطالو کنند و صنننوفیان کام  را  

 (.1/189:  1٣8٢« )گوهری ، آخرت و اه  حق شدلی اه  آخرت اس  و حضرت موالنا اه  حق

پیروان آن راه    ةمالوطی از فلسننفه و مذه  که به عقید  ةطریق  ننوف عدارت اسنن  ازاز طرفی در اسننالم   

ی به دّااسن  و ای  وصنود به ک اد حق متوقف اسن  بر سنیر و  فکر و مشناهدا ی که مدان  منح نر ب ،وصنود به حق

پیروان ای  فرقه صنوفی    .سنازدانسنان را به خدا مت ن  می  یشنود و در نتیجه به نحو اسنرارآمیزمی  ذووو د و حاد و 

 (.1٣  :1٣87،  نی)  دانندمیکشف معروفند و خود را اه  حق    هو عارف و ا

  ة اند و فرق بر خود ن ادهای«  برزنجهو  اسنلۀان اسنحااسن  که پیروان    نامی «اه  حقا عاریف فوو از  نظر  صنرف

در عی  حاد عالوه   .اند شنکی  دادههای بسنیار نزدیک به عرفان اسنالمیخاصنی را  ح  ه ی  نام با افکار و اندیشنه

اما    .اندید خویش در آمیاتهاهایی را از دیگر ادیان به وام گرفته و با عقناصنر و ن ونهع ،بر   نوف و عرفان اسنالمی

ها از عرفان اسننالمی و ا وام گیریناه   ،آنچه در آداب و رسننوم خاص مذهدی ای  فرقه بسننیار هشنن گیر اسنن 

 .اس   با عرفان اسالمیهای ای  فرقه  ه جواری

نوعی احسنا  ژرف مذهدی اسن  که سنینه به سنینه از    ةای  طریق دندال (،حقیق )پیروان   خودِ    سنن ِسن  بر ح ا

ل ف به  به سنل ان و   )ع(،علی ب  ابیۀال  «مردان حق  شناهِاه ان اصنولی بوده که    ةسنیده اسن  و نیز دندالرمیف  ل خ سن 

 (.5:  1٣61 ،آبادی) یحون« ای از یاران نزدیک خود آموخته بودعده
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ریزی  در   ان ماورای ماده طر  ،قد  از خلق    ان انسننان،حیای  و ودی   ،ای  فرقهپیروان    ةبر طدق نظری

 ناسنتی  شنرط و .ریزی کردای  حقیق  را پایه ()عال  ذرّ« عال  درّاکه خداوند در  :هنی  اسن   اعتقاد شنده اسن .

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

گونه که فرشنتگان خاص به ای  مسنلک گرویده و ه ان ،آنگاه خداوند رضنا داد  .شنیدپوو ود به خود   ةحقیق   ام

   .طالدان حقیق  نیز هنی  مسلکی برگزیدند  اند.بدان سر سررده

دیوان    171  ةدر صننفح  در بیان طریق حقیق  ،شننیا امیر یکی از عرفا و دلسننوختگان و بزرگان ای  مسننلک

 خویش هنی  سروده اس .

 

 

 

 

 

  

  

  

  شنده   مشنا   ارانی  یبرا  فیظر و  نازک  ةشنیشنا  طریقی اسن  ب  «طریق حقیق : با شنیشنه درسن  شنده/ امعنی

 حق  منزد .//س ین  اکاریر  و  ادیش  افراد  یبرا  نجات راه ،راه ی ا  /ندس   پسندان خود  یبرا گفتگو و  بحو  ی ااسن .//

  شنده   مشنا   دامنه   ا  کوه  ةنقۀ  باال رب   از  کنند یط  دیبا  ارانی که  ق یحق  راه  یا /دارد  قرار کوه  ةنقۀ  بلند رب  در

  متر   هزار  هند راه  یا   یپاب   ا  باال  زا  /اسنن   دشننوار اریبسنن آن از  عدور و  اسنن   گیر  و  زهیسنننگر از  راه  یااسنن .//

 با  شنده  مشنا   شنهیشن با که  یراه ه ه آن از  دیبا  /کند یط   یموفق با  را  ق یحق راه  یا  باواهد  یهرکسن.//اسن 

 اریبسنن  کند  اطیاحت  /برود   لو  قدم به  قدم  دیبا  اخالص  و  صنندو و  یراسننت  یپاک  داشننت   ه راه  با.//بگذرد  اطیاحت

  نآ   /فتدیب  د یپا به باال   از  یازهیسننگر اگر(.//نکند  پاب اد  را  ارکان)  نگذارد  ریمسن  یهایبندشنهیشن یرو  پا  باشند  مواظ 

  سنرنگون   یبلند  یباال   از(.// یشنویم  مجازات  که  یاکرده  ییخۀا)  شنودیم  گ  راه و  شنودیم  شنکسنته  یبندشنهیشن

 برگشن   عق  به دون هند)  شنودیم  یادیز  یدردسنرها دهار و(/کندیم  گردعق   شنودیم  پرت   ییپا به)  شنودیم

 (.کند یط دوباره بود  رفته قدالص  کهرا   یریمس دیبا  التکمش باو   شودیم داده

مق نود که ه انا منزد گرفت  در  وار حضنرت   یدر ابیات مذکور طی طریق به  ان  اهلل و رسنیدن به ذروه

  ، ویر و عدم اخالصز   ،ریا  ،خودپسندی  ،هر گونه آلودگی ،از     ظراف  به شیشه  شدیه شده اس  .احدی  اس 

سالک به   .سازددر هاه مادی گرفتار می  مق ود  خذالندارد و به سالک طریق حقیق  را از دستیابی به مق ود باز می

 گردد.    اک اد دهار می  (ها) امهها دونطی    صُداعناهار باری دیگر به 

ـ انَــــنـــه بَــــشـیـــــــش»  ن ــ

ــ ه جنَ   ــ ــ ای گفتــ ــ  ن نانَگو ما و مَــ

یـاك  وُ    منزل  َونـه  حق   ردن ان 

 دشـوارن سـتت و ،نراخ خیز راخَ  

ر َ   قَـه ق  ـح رای  نـه  وِدَس   ردارو م 

 و پا ی و راســی و قــدخِ اخ    

بَاگر ریزه   ان  یوش وَی ســـن    داـم

 و ــ بــ گون مَــ رنــ س   وُواناك  ــ ی وَ  
 

   ن ــ نانَه بَــ ت شیشــ یقــ ه حقــــ راگ 

   ن ــ نان ــ رفَی پُــ ات پــ ه نج ــ ه راگــ نَ  

ــ راگه ی حقیقت نَ    ن ردَوخ آوَه فَـــ

 نزارَز هَن گَــ ا چــ ا و پــ ر تــ ه سنَ  

ــ و یــ د بــ نان بایو شیشه بَوَ   ــ اروپا  ــ

ــ وبان ـشیـشه بو اَنیَبِ ــ ن یــ  اك ــــــ

ــ بو دمَخُردنانو شــیشــه بَوَ   ان  لتـــ

« بوـوا و دُون مَـار قَـدُچ  م وَـبازه
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ه دسن   اه  حقی ک  .سنرسنرردگی اسن   ةمسننل  اهای بنیادی  مسنلک اه  حق ه ان ری  پایهیکی از اسناسنی

پیروان مسنلک اه  حق به خ نوص بزرگان ای  فرقه در مورد   .پدر اسن هون طف  بی ،ارادت به پیری نداده باشند

ها  و ه  کیشنان و ه  مسنلکان خویش بسنیار  وصنیه  ،گزینش پیر و انجام اع اد سنرسنرردگی و رعای  احترام پیر

 .اندن وده

ن بوی آلودگی به مشنام  آ  از که  ع لی  هرگونه و دورنگی خودسنتایی،  گویی،گزافه  کجروی،  با واقعی اه  حق

در   .به شندت ماالف اسن   ،رسند و باعو گردد که طال  حقیق  را از مسنیر راسنتی  سنیر و سنلوک منحرف سنازد

 :در دفتر شیا امیر  147پردازی  به نق  بند یید ای  موضوع میت  

ــــــــن   » َـــــــــــ بــــــــــازی نِــــــــیَ

 ری ناراضــــین نِــــــیَن یارِم نه یا

 هر س با چو مِن مَنــــــــین مَنین 

ــارسان  ـــ ـــ  دُو یرَن نه  ِردار  ده یـ

 یکرـن   َســیوَن ـَنـــــین زُ ل بُو 

ــرارَ وَه ــ ــانُو وَ اِق ــ ــ ــرن بن ــ ــا سِ  ت

نه تیــــــر ـانه نا ــــــسان   نرنســــــُ

ــه سرچَنین  ـــ ــابـ دانـ ـــ ـــ  آنَه مُقـ
 

ــازی نِیَن   ــ ـــ ب ــ ــ یدانِ یاری   ــــَ  م

نِـیَن ـبی   ـخودســـازـین  گَـزاو  و   مَــنی 

ــیرد رَ نِیَن  ــ ــ ــَتن دُزد مِ ــ ــه سُ ــ  آنَ

ــروی خارسان  ــ ــن اوَقَگ گُ ــ  مَوزِی

ــای جَمال بَو  ــ ــیا جوی ــ ــید َ دُن ــ   ق

ــردارَ وه ــ ــن بُو نه  ِ ــاو نَخَت ــ  بَتش

 بی باک بُو نه رَمز دُنــــــیا پَرَستــــــان 

 غُ مِ داخدار خواجای رنــــگنَــــین« 
 

اعتقنادی مسنننلک اه  حق با حیله و نیرنگ سنننازگاری   ةگسنننتر  ،حیلنه و نیرنگ سنننازگاری نداردبا ا معنی:

هر کسنی    .گویی و خودسنتایی در ذات او نیسن  ناراضنی نیسن خداوند از اه  حقی که خودپرسنتی و گزافه.//ندارد

 اسن  که با  سنارو الفاظیاو و  ،و کاری اسن  بسنیار کایفاآن خودسنتایی   ؛دی  یاری از خود سنا  گویدة  در پ ن

از پاداش ما نننوص گروه یارسنننان  .//وی  بردها را از دیگران برای  عریف خویش به سنننرق  میو ریا واژه  ری

ی  یدنیا ، ازیکرنگ کسنی اسن  که ذهنی  پاکی داشنته.//شنایسنتگان به شن ار آورندناو او را در گروه    ،ب ره اسن بی

 ا از روی خلوص نی  راز عشننق خویش را به حضننرت احدی     ،اشنند ویای زیدایی مۀلق خداوندی ب  ،القید بوده

افراد ناالیق ه  هراسنی نداشنته    هایطعنهاز  //آشنکار ن اید و باشنش به دور از انحراف در اع اد وی مشناهده گردد.

که  صنف  خاصنان و برگزیدگان اسن  و کسنی ،ها که گفته شندای //و به راز و رمز دنیاپرسنتان نیز اه ی  ندهد. ،باشند

   .«ستی  سلۀان اسحق اس را  ریدو مو ود باشد پیر و ما در  صفتیهنی  

پاکی و راسنتی و نیکی و   .ن ایدپرهیز می  هاناشنایسنتگیپیرو راسنتی  مسنلک اه  حق از هرگونه آلودگی و  

کیشننان  الا ننوص ه خدم  به ه نوع علی ةهای زندگی خود قرار داده و ه یشننه آمادبرنامه  ةرا سننرلوح   واضننع

   و ه بی  گرانمالم   مالم  به  پندارد.می  و ود  آبتنی رو  در دریای  و آن را دهراسنناز مرگ ن ی  .باشنندخویش می

هایی از   اد ال ی   ان را  لوهبه خداوند یگانه معتقد اس  و    ،و از هر هه  یر خداس  هش  فرو پوشیده  ،اس 

 داند.می
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گر آن اسن  که قسن    بیانی اشنعار بجای مانده از پیشنوایان ای  آیی   هاهایی که ذکر شند و دیگر ن ونهن ونه

 با   ایهای مسلکی ای  فرقه به گونهاندیشه  مع والص بینی عرفانی اسنتوار اس .های ای  فرقه بر   انارکان و پایه  ةع د

رسنند که بنیانگذاران ای  فرقه با طی مراح  عرفان و هنی  به نظر می  در ار داط اسنن .  عرفان و   ننوف اسننالمی

ریزی کرده باشنند و اصنود و فروع آن را پایه اه  حق  نام   ح ای را  فرقه  ،عرفانی  ة  نوف و رسنیدن به مقامات عالی

 بر  ای ن اده باشند. بعد از خودهای  نس برای  

   نصر  حسین  سید دیدگاه از سنتی و قدسی  هنر -3

 داده انجام   و  ی  قاب   هایکوشنشاسنالمی  -ایرانی  فرهنگ    دن وعل ی   هایعرصنه در دهه پنج به  نزدیک  ن نر حسنی  سنید

 راه از  نیز  اشفیلسنوفانه  سنلوک  در  ن نر،. دارد قرار  فلسنفی و  ایاسنۀوره  بازخوانی پایة بر ن نر «معرفتی  هایمایه ب . ااسن  

 شندن نزدیک و  ادراک  برای  و ویی سن   بلکه  نیسن ،  عقالنی  صنرفاص  فعالی   یک  ن نر، آرای در فلسنفه.  اسن   شنده وارد اسنالم

  عنوان  به  فلسنفه او نزد. سنازد  متذکر شنده  فراموش حقیق   از را  خود انسنان  که  اسن   ای   ن نر، نزد فلسنفه.  اسن    پروردگار به

 (.  ٣1-٣4: 1٣87 پرس ،دی )یابد  می راه یزدان ازلی حقیق   آن به  ن ای   در  که اس   مقد  سعی

  خ نوصناص   مسنل ان،  رو  و ذه   گیریشنک   نحوة در   وانمی  را  اسنالمی  هنر و معنوی   با  ن نر  فلسنفة  ار داط

  زنند، می  هنری  ارر  خلق  به  دسنن   کههنگامی خود  انسننانی   ربی  با  که  هنرمندانی.  کرد  مشنناهده خوبیبه  هنرمندان

 .دهندمی  ارائه را  پررنگی و م    نقش  ایرانی  هنرمندان  خ وص  ای  در  کنندمی  پروردگار  عظ   و  الد  بر   تکید

 و  انتزاعی   مفاهی   میان  ه اهنگی  برقراری  به  ن نر    ای .  داند می   معنوی   گسنترش برای  مناسندی  بسنتر را  هنر ن نر

 را  بندگی  و عدودی   معنوی ، آسن ان  در که هنری.  دهد می   سنوو معنوی  هنر  کنش ارائة  به  را وی  اسنتعالیی،  دسنتاوردهای

  هسنتی بحو  در  افزون و  دارد  ایویژه   ایگاه  ن نر اندیشنة  در  1قدسنی  بن ایة.  کشناند می  جسن ی   دسنتاوردهای آسنتان به

 (. ٣6ه ان: )شود  می   محسوب نیز  بنیادی و  محوری  شناسی،

  بعد  هنر ای   که  وحی  با مر دط  مسنتقی اص رمزپردازی آن نیز و خود  اهت ام  مورد  موضنوع  رمزپردازی با  باید   سننتی  هنر

  سننتی هنر.  دارد  وقوف آن ا  عرضنی   ابعاد نه و  اشنیاء ذا ی  طدیع  به هنری هنی .  کند   ۀدیق  سنازد،می   آشنکار  را اشباطنی 

 یک  که  نیسن   گونه ای  و اسن   سنازگار  پیوسنته اهت امش  مورد  شنیء ذات  با و  موهوم امر بر نه اسن   مدتنی  واقعی  امر بر

  خواه اس ، شده خلق  معینی  کاربرد  برای و اس  کارکردی هنری  سنتی   هنر. کند    ح ی   آن بر را   وه ی   و  ذهنی  حجاب

 . طعام وعده یک  ناود  خواه و  باشد  عدادی ع   یک  در  خداوند  پرستش  کاربرد ای 

. اس   نظر مد   آن  در خاکی  انسان  فایدة  ن ا  که  فایده  محدود  معنای اما.  اس   ٢گرایانهفایده هنری  سنتی  هنر بنابرای 

 امری  و  اسننن   جوانا  زنادگی  از  یکی   زیدنایی   او  نظر  در  کنه  شنننود،می   مربوط  اهلل  خلیفنه  انسنننان  بنه  سننننتی   هنر  فاایاده

 هنر که اسن   مدتنی   ایاندیشنه بر هنر  ای .  ندارد   ایی  دیگر  «هنر  برای هنرااندیشنة  که اینجاسن   در. اسن  ناپذیرا تناب

 هنر در. خداس    برای  هنر  ن ای   در اس ، زمی  روی بر خدا   انشی  انسان سنتی  باف   در هون و  خواهد می  انسان  برای را

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

 
1 - sacred 
2 - utilitarian 
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  زیرا   نیسن ، گونه ای   هرگز  اما  اسن ؛ دینی هنر  صنرفاص  سننتی هنر  که شنود    نور  اسن   م ک  دارد؛می بیان  ن نر

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

  اهت ام   مورد که  ایوظیفه یا  موضنوع دلی  به دینی  هنر. دارد   داوم دینی هنر  که حالی در  اسن  رفته  میان  از سننتی  هنر

  هنر ا  اما.  شنودمی   لقی دینی  هنر  اش،فردی   یر  خاسنتگاه و  پردازی  رمز  ا را، روش  سندک، دلی  به نه و  دهد،می  قرار

    یقوان با  صنور،  ی انیک   یقوان با  اشیه اهنگ و  یسنازگار  یدل به  بلکه  آن،  یة سنتارما   یدل  به  نه  اسن   یسننّت  ،یسننّت

  یا  ةکاهنان  روش  یدل به زین و  اسن   شنده  خلق  آن در  که  یاژهیو یمعنو    ان آن  یصنور  اصنال   با  ،یرمزپرداز

    یواقع  ژهیو  سناح  آن در  ق یحق با  سنرانجام و  اسنتفاده مورد هیاول  موّاد  ع یطد با آن یه اهنگ و  یسنازگار  هنر،

 (.496ه ان: « )دارد اهت ام آن به  که

 به  سنننتی  هنر  که  معتقدند  گرایانسننن  و رودمی  شنن ار به  سنننتی  هنر  هایویژگی دیگر  از عل  و  عق  با  پیوند

 دربارة  وحی و  عق   ن نر  نظر از.  پردازدمی  عال    دیی  به  عل  ای  با و  شنده بنا  عل   اسنا  بر آن  قدسنی و ه در ویژه

  مادی   امور.  داندمی ال ی  عدد   مسنلة ح راه   ن ا را  شر(. کام )خیر  و  نامتناهی  مۀلق،:  کندمی حک  صادر سه  خداوند

  مرا    ه ان  که  آن   یرة   ندة دیگر و  اسن  و ود  باال ر  مرا    نشنانة  که  شنفاف  ندة یکی  دارند؛  نده دو او  نظر  از

  حاد. (1٢:  1٣79 هندو اس  )ن ر،  فرهنگ  در  مایا یا اسالمی  فرهنگ  در  حجاب  مف وم ه ان ای . سازدمی  مافی را

 .اس   یقدس هنر  کند، خود  ةفیوظ را  یخدمت  یهن و  برردازد ینید  موضوعات به  یهنر  یهن  اگر

 «آسن ان  نورا و  ی«ال   ی جلا حفظ  برای  یقدسن  هنر که  دکنمی انیب  «رانیا  فرهنگ در  یقدسن  هنرا  ةمقال در  ن نر

  برای   که  اسن   یآسن ان  یموهدت  یقدسن  هنر. ن ود  خواهد   لده  ظل    صنورت،   یا  ری  در هه  ؛کندمی  دایپ  ضنرورت

  سنازد؛ می م ک   اوسن   ان  مغذی که  را  نوری به  یدسنترسن  کند،می  یزندگ  مادی  هایقال  و  صنور  ةاحاط در  انسنان

    یشنفاف و یروشنن  -اندشنده دهیبرگز آن  مح    عنوان به  ملکوت از  ال ام با  صنوری  -یخاک  هایصنورت  به  که  نوری

 به  اما؛  اسن  خورده  وندیپ  یسننت  اتیح  مج وعه با  که  اسن   یسننت هنر  از  ایاخهشن  یقدسن  هنر.  باشندمی  یخاصن

 و ینید  مناسنننک و  رمزها با  واسنننۀه یب که  ردیگمی بر در  را  ها یخالق  و  ها یفعال از  باش آن  خاص،  صنننورت

  ید  بقای به   اصیمسننتق  آن  بقای  که  اسنن   یسنننت  هنر  و ه   ی ریاسنناسنن  یقدسنن  هنر    ،   یا از.  مر دۀند یروحان

  ةدور  در  امر  یا.  ابدیمی  دوام ،یسننت  ة امع  سناختار  زواد  ای  شندن  سنسن  از  پن یحت  وند،یپ  یا و  اسن  وابسنته

 .  اس   یرؤ  قاب   ما  ارهیس  نقاط ارییبس در  ،دی د

  راز   مراح  دارد، و ود  نقاط یبرخ در هنوز  که  ،یصنننف و یروحان  ار داط  یه   قیطر از  صنننف هر  اسننتادان

 یسننت  هنر  هر  و  اسنالمی  هنر  سن یلوسن د  مدنای که  را  یکیزیمتاف و یشنناخت    ان  هایهینظر و  کنندمی یط  را ییآشننا

 و  ی عل   ح  ورانشننهیپ به  اسننتاد که  صننوری و  رمزها  یباطن  ع ق  یدل به  عالوه، به.  رندیگمی  فرا اسنن ،  یقیحق

  ظرف  در  آن، در  ن فته ذکاوت و  کند  خلق  ارری سنوادیب  اصنۀال   به  وریشنهیپ  بسنا  هه دهد،می  انتقاد  خود ه کار

 (.40-44:  1٣70)ه ان،   نگنجد کرده   ی ح   ناظر  ادراک
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در  هیاول بشنر  که اسن   یه اوان  مراسن  و  هیادع و اوراد  ،نددار  اریاخت در    ان  مردم که  شنعر  یهان ونه   یناسنتا

 ای  باشننند داده  دسننن  به  آن  از  خاص  یفی عر آنکنهیبکرده؛  برابر اذات ناشننننناختنه« یا به عدنار ی اخداوند« ا را می

ارینگ ودا«،   شنننعرهنا  گوننه یا  از  مو ود  و  مکتوب  یهنان وننه   یمنانندگنار ر.  بناشننند  کرده  یفی عر  بنه  ازینن  احسنننا 

  خاطر به انسننان  مندع،  سننه هر   یا در.  اندآمده و ود  به  رانیا  و  هند در  که  اوسننتاسنن  از  ااوپانیشننادها« و اگا اها«

  ی ها عنوان و  هانام در که) شیخو  پروردگار  برابر در  و  دانسنننتهیم  یخداوندی نع ت را آن  که ات،یح  پاسنننداشننن 

 ه ان  در و  دهاننخویم  ییدعاهاها«(  اایندورا« در اریگ ودا« و ااهورا« در اگات ما   ،گرفتهیم  قرار  مااط   یمتفاو  

 (.1٣-14:  1٣80 ،یادیز« )اس   پرداختهیم یزندگ و  خداوند  شیستا به  حاد 

  و  نور  امدریپ زردشنن ، که آنجا. اندبوده  ینید و  یمعنو  یهاارزش دندیپا  ه واره   یمدن   ی شننک آ از از موحد  انیرانیا

  شنک   ینییآ  اتیادب کند،یم زمزمه راها«  سنرودهای اگات و اوسن   با نیاز و راز سنرگرم اهورامزدا به ارادت اوج در  ،یروشنن

 . اس   رفته شیپ آن  با اتهیآم و ه را ینییآ  اتیادب ،یپارس شعر  ای ار ساد س  یدو و هزار طود در پن آن از.  ردیگ یم

    یا  در.  گرددی م  باز عرب شناعران  ی نییآ  یهاسنروده   یناسنت به واقع  در و  صندراسنالم،  به در ایران  ی نییآ  شنعر منشنت

 قاب  آن  یی محتوا و  یصنور عناصنر قیطر از که اسن  یشنعر  ةدور  ای و شناعر  هر  ی سندک  عن نر    ریشناخ  زبان،  انیم

 خود  ی زبان   ةبالقو و بالفع   امکانات  انیم از شنناعر که  اسنن  ی دا ی رک و  واژگان زبان، یصننور عن ننر. اسنن   مۀالعه

 او  که  اسن   ی ان یب  نظام  آن  شناعر کی  زبان گر،ید  عدارت به.  زند ی م  رق   آگاهانه نشیگز  یه   را او  یخالق و  ند یگزی برم

  نظ    آن  یاقتضننا به و  اسننا   بر  را خود شننعر  یری  ننو و  ینحو  ،یی آوا  داتی    و  ند یگزی برم خود  ملی   زبان ک  از

 (.٢8: 1٣87  ،یماتار)باشد  ی م

  ای  .  شودمی   محسوب  ربی    دید  ایرانی   هایزبان از  پشتون، و  بلوهی   فارسی،  هون  هایی زبان  کنار  در کردی زبان

 به اسن ، ادبی   آرار   ری قدی ی   دارای  گورانی   گونة کردی،  هایگونه میان  در.  اسن  متفاو ی  و  متعدد  هایگونه دارای  زبان

  میان ای در.  رودمی   کار به   نایی  شنننعر و  ادبینات  معننایِ  بهاگورانی«   واژة زازا، و  کرمانجی  ماتلف  هایگونه در که حدی

 کردی   گویشوران  عداد امروزه. اس  شده  سنروده  گورانی  گویش  به  اسن ،  یارسنان  مقد   کالمات  شنام  که  سنرانجام  نامة

  در   ادبی  و  قدی ی  ایگونه عنوان به  مج وع  در  گورانی   گونة و اسن   اندک  بسنیار کرد   عی   ک   با  مقایسنه  در  گورانی 

 .شودمی  گرفته  نظر

 که  یی هاسنروده ای  ی شنفاه  هایسنروده:  شنوند می   ی قسن  ی کل  تةدسن  دو به ی ران یا  هایسنرودهبندی دیگر؛  در  قسنی 

  یفارسن   ِیعروضن   شنعر و  نوشنتار ری تر ریز که  یی هاسنروده ای  مکتوب  هایسنروده و  اند بوده   یقد  و  ی شنفاه  ی سننت بر  ی مدتن

 زاده یطد. اسنن   ی گوران  کردی به  ارسننان،ی   ییآِی  مذهد  هایسننروده  نام  کالمات،(.  5٣:  1٣91زاده، یطد)  اند آمده  د یپد 

 از متشنک   کالم هر  که داده  نشنان و اسن   داده قرار ی ران یا  ی شنفاه  هایسنروده زمرة  در ها،زدییا  اقواِد  مانند  را،  کالمات

  ه یقاف  که  اسن   یا  ی کی ی ران یا  ِیشنفاه  هایسنروده  هایی ژگیو   له از. اسن   م نراع هند  از مرک   بند  هر و  بند، هند 

  در   هجناهنا   عنداد  کنه  اسننن    یا  وزن   نوع  از  منظور(. 1٣91  زاده، ین طد)  انند متنوع  وزن،  وین ح  از  هنا،م نننراع  و  نندارنند 

 .س ین  اندازه کی به  بند  کی  هایم راع
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 در.  اسنن  بوده نظ   صننورت به  شننده،می بیان  پیروان  هدای  و  ارشنناد  برای که  یارسننان  آیی  بزرگان  سننانان

(.  ٢1:  1٣78 زاده،صنفی)کردند  می  عرضنه  کردی شنعر  قال  در خود  پیروان و  یاران به را  یارسنان  طریقة  اسنرار  حقیق 

  عنوان  به و  هسنتند مشن ور  ٣وا ه  یا کالم  نام به  هانوشنته ای .  اسن   نرسنیده رد  به  آن ا از  اشنعار  از   یر به هیز  هیچ

 آنان  الدته(.  ٢٢  -٢٣:  1٣78،  اعت ادالسنلۀنه)شنود می  خوانده  انجام  سنر  نام به که  اندشنده  شنناخته   قد   مر ع  باال ری 

  های کالم  یا  حقنانی  هایکالم  عنوان به  را  هاگفتنه  آن  واقع در و  کننندمی  اسنننتفناده  اکالم« واژة  از  شنننعر، واژة   ای به

   .کنندمی یاد  مقد 

  ، یجابیا  ای  یسننلد  صننورت به  یا ت اع  یهاا فاو ةه  به  نسنند   و  اسنن   فرهنگ  ةمج وع ریز خود  شننعر

  ی ا  یحکا  که  هاما  به  ینگاه .دارد  یاژهیو  گاهی ا شنعر،  مردم،  فرهنگ  خ نوص در ژهیو  به  ؛دهدمی نشنان   یحسناسن

  ماتلف   یایزوا درو   داشنته دخال   مردم  یرفتارها   ی ری زئ در  شنعرکه   دهدمی  نشنان  ،هسنتند  کیت یر  صنورت به

 .دارد نفوذ  فرهنگ

  ی خودن ای   ای مانده از پیران طریق  یارسنناناشننعار به در  یدرسننت به  زبان، و    ان  و   ان  ی راز ه  صنن ا

  ش آفرین و  یبازن نای در فقط  نه زبان،  اینکنه  هه   ر؛رازآلوده زبان و   ریناشننننناختن   نان   ر،یمتعنال   ان  هرهه  کنند؛می

 و یرنگیب و  یواالی از  متترر  ه  و  اسنن   یمتعال  انة نیآی  ه بلکه  اسنن ،آدمی  مددکار  محسننو  و  یمادیِ  هسننت

 ن ود  هر  و  یمعنو  یمع ار  عارفانه، شنعر  از   اع  ،یقدسن هنر بودنی  فرازمان و  یماندگار  راز.  معناسن    ان  یمرگیب

  ان زبان،   ناسن یه  رظن  یه  در  باشند،  یزیدای و رة خیاندیشن  و  یو رزاد یخ دق ،  ظراف ، از  متترر  که دیگر  یمتعال

 .  اس   یقدس و  معناگرا  صاحددالن  ی انیک  ندوغ  از  ایبارقه  که  اس   ن فته آن  مرا   به   و ّه و   ان و

 در   اصود   یا.  اس   یضرور و وا    یارسان  ییآ  رویپ هر بر  اص  ه ار  یا را  ،یارسنان ینید  هایضنهیفر در

 :اس   شده خالصه  یهن  یگوران  یکُرد شیگو به  سرانجام  نامة  کالم از  یب  کی

 وجــا   یبــاوَر  وجــا،  یبــاوَر

 رِدا و  یســتین ،یراســت و  یپا 
 

 وَجا   یباوَر  چِشــتَن، چوار  یارِی 

وک  تیو  بار  مَبو  ا یدن  جه  ی َ  ـس
 

  بار  دیبا. باشش و ،یستین  ،یراست  ،یپاک:  دیآور  ی اه ب دیبا  که  اس   ه ار   ید  ارکان  ارسان،ی گروه  یا:  یعنی

 (.57٣:  1٣75  ،ئیکهبوره زادهیصف)  دیکن  سدک    ان   یا در را خود

  اشنعار  ای   یهانشنانه و واژگان هون و  اسن   کسنال  انسنان  حاد  زبان و  طریق ة  ع نارمضنامی  انامه سنرانجام«  

در ف   درسن  رسنال    آدمی  رتیح  داسنتان  ،م  ا  و  م ا  یاگونه به  اسن ،  شنده  برگرفته روزمره  رایج  یهاگزاره  از

  ، ی رعرفان اشنعای  ا.  اسن   یفلسنف  یهابارقه  و  رمزگونه  اسنتعاراتمعنوی خود اسن . دفا ر اشنعار یارسنان مشنحون از  

  ةه  در   تمّ   و  انفن و آفاو در  ریس با مضامی  دفا ر اه  حق.  هستند ن ادی   عناصر  از  سنرشار و  دندار  یرمز  صندغة

 و راه  سنالکان  یمعنو  یرهدر  یبرا یاریبسن  فراسن   و   ف  انسنان،  سنرنوشن   و  سنرشن  ویژه به ،یهسنت  یهاپدیده

 گذاشته اس . ودیعه به  ق یحق   ویندگان

 
3 - Wate 
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 و  مسنائ   آوردن  ،شنودیم  محسنوب  یهنجارشنکن  کی یحدود   ا  که  نامة سنرانجام  اشنعار در   و ه  ال   ةکتن

  دق   با.  اسن   یح اسن و  شناد  ،عاشنقانه  اشنعار  ما نوصمع والص   اوزان  گونه  یا.  اسن  یضنرب  اوزان  در  یمذهد  شنعائر

 گونه   یا  انتااب به دسن   یخاصن  یشنناسنروان با  اشنعار  یا  شناعران  که  یکن  برداشن   یهن   ی وانیم  مسننله  یا در

 مورد  ، به کار رفته اسن ، لذاشنوندیم  سنروده یضنرب  اوزان با که  یاشنعار موسنیقی خاصنی در هون و  اندزده اوزان

  استفاده  خود  ی و مقد هدمذ   یهادگاهید  انتقاد        اوزان گونه  یا از  یبنابرا. ردیگیم  قرار  مردم  قداد ستا و  و ه

 .اندکرده

  که   اسن   ارسنانی ینیآی  یهادگاهید و زردشن   ییآ  از  ییردپاها و ود  شناعران  یا  اشنعار  یها نهیخ ن  از یکی

  هنای کرد  انینم  در  یآی دو   یا یگسنننتردگ  بنه   و نه  بنا.  دینننام  یرانیا  کنامالص  یهنا یآی  را  آن نا  یدو  هر   وانیم   ر ت  بنه

 در  بارها  کهیطور ه ان  هف «ا  ةکل  ماالص.  شنودیم  هی و   یآی  دو   یا از  ییردپاها  و ود یعنی   نهیخ ن   یا  ،یقد

  کتابش  در «یدودان  سنرهنگ باباا که  آنگونه  ؛رفته  کار  به  ارسنانی  یکرد  اتیادب در  زین  بارها رفته،  کار به زردشن   یآی

 :کندیم ادی  یهن  سرندانامشا هف   از شیهایتیدوب  از یکی در  سرهنگ« بابا ةدورا  نام به

 

 
  شنان یکارها  دنداد  و  مشنغولند  یکار به کی  هر  که  هسنتند  فرشنتگان  دسنته  سنر هاآسن ان در   ن  هف : یعنی

 .هستند

 :دیگویم( یزر شت)ها  کرد  یشیپ  یآی  از کوشش خود در احیای  شیهایتیدوب از  گرید یکی در

 

 

 

 .اس  کردان  ییآ  یبرقرار      در  الش  و  گردمیم را  ا  ه ه ه راهان  با و هست  دودان  سرهنگمعنی: 

 :اس  گفته  یهن  اشعارش  از یکی در  زین زده یس  ةسد  ندگانیسرا  از  قاصد«ا

 

 

 

 

 

معنی: یاران شندی با زاری و اندوه زر ش  را در خواب دیدم. با شتاب به خدمتش رسیدم که یک دی  کام  به 

م  معرفی ن اید. فرمود که هرا    گی  هستی، رمزبار و بابایادگار از  و راضی باشد. دی  یاری را که ارکانش کردار  

 و پندار و گفتار نیک اس  را به م  معرفی ن ود. 

 خنیخ  ســر  هفتم   خنیخ  ســر  هفتم 

 خنیگ  و  گشـــت  هر یا  و رنگی ناه
 

ــمان  جه  ــر  هفتم  دا  آس  ن خیخ  س

ار  یپ  کیـ   هر  خن یو  و  آواره  یـ 
 

 رسهنا  دودان »رسهنا  دودان 

ایارمااانااان ماگایالا  هاردان   چانای 
 

کااه  ن رسهاناا  دودان   از  ماه  نااامان

آ ایان کاردان   پااری   مااکااوراااا  
 

زاری  و  یااااران  زاریا  و   »یااااران 

و و  یاااوام   سااااواری   حاوزور راااااه 

بااواچااه  باامااباااری   واتااب  و   تااو 

یاااری  گاافااتااار  پااناادارا   کااردار 
 

 بو زرتشاااات و زاری   راااوی دی  و 

تاایاااری  اااام  دیاان  ارکااان   پاای 

ر  و یااادگاااری رزای  یااار   مااابااار 

و ماابااو  باااو  باااری    ماابااو   رزا 
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    یابراه  شناها و ادگار«یبابا  اح د  دیسنا  اشنعار  مج وعه  از  زالد«  ةناما  کتاب در  که را  قال    یا از  یگرید  ةن ون 

 :بیان شده، هنی  اس   «وتیا

 

 
 

  ة  ام   در  را  شاخوا ه  جاآن  در و بود  قو   پر در  دامش و  دیگسننتران  طاو  شننک هب را  شننرط  دام  ریپمعنی: 

 .کرد  دایپ بزرگ  پادشاهان  از  کاو یک

    یا بارز  یهامشنا نه از  یکی به  یبتوان  که  سن یکاف شنده آورده  کنون ا  مقاله  یابتدا از  که ن ونه  هند  یه 

  قال     یا  در  که  یاشنعار    امی  اود   یب در دوم و اود   یهام نراع  در   ن ا  مشنا نه  یا  که  یکن  اشناره  اشنعار گونه

و دارای مضامی  عرفانی    اس   اود   یب  ه ارم  و دوم  یهابند در  اود  بند   کرار آن  و  شودیم  مشاهده  اندشده سروده

 و قدسی آیی  یارسان اس .

 هنر قدسی معماری و آیین یارسان -5

  راسننتای  در که  اسنن   خاص  هایم ارت  و  ای ان  و  اعتقاد  سننلیقه، و  ذوو  هنر، و عل   از  فرآیندی و  آمیاته  مع اری

 ه یشننه  مع اری(.   ٣78:  1٣79  ابوالقاسنن ی،)  اسنن   خویش  زمانه  گویای زبان   اریا،  رهگذر در و  فرهنگ  و    دن

 (.  405 :1٣6٢ قاس ی، حاج)  اس   انسانی  باورهای و  اعتقادات  از   دلوری و   جلی

 در  را  اشییدایز  و  فرم  و  شننک  و ماده  از را  شیخو دوام و  قوام  م ننال ، که  اسنن مف ومی  عنوان به  یمع ار

 گنذرگناه  در   نامعنه  کین  فرهننگ  از  ی دلور  ،یمع نار(.  1٣:  1٣74  ،یق   یبلانار)  ردیگمیآدمی  شننن ود و ذوو  و رو 

 مورد  را  زمان هر  فرهنگ و هنر  ییایپو  و  رشند  ماتلف  یها نده  هنر   یا مدد به   وانمی گرید  یری عد به. اسن   زمان

  قرار   نظر مورد   واندن ی  صنرفاص  بنا  یا سناخت ان رود،می  ییبنا  جادیا از  سنا   کههنگامی. داد  قرار  قی حق و  پژوهش

  شود می  مۀر   یهنر  و  یا ت اع  ،یاسنیسن  ،یفرهنگ ،ی یاقل  طیشنرا   یقد از  بنا  یا  کنار در  یگرید ةگسنترد ابعاد رد،یگ

 (.  1٣9:  1٣61  ،یرازیش)  اس   قوم  هر  هنر و  فرهنگ  یایگو  سند و زنده  شاهد   ن ا یمع ار  یدل  یه  به و

  گاه ی ا  سنازند،می  برک   نزود   یایم   را آن  و  دهندمی  شنک  را  انسنان  طیمح که  ییهنرها  انیم  در  یمع ار  هنر 

  بورک ات، )  دارند  وندیپ یمع ار  با رهی  و  ،یکاریکاشنن  ،یکارمند   رینظ  ،یفرع  یهنرها  اکار.  اسنن   دارا را  یاصننل

 و  رو   بنارا    آنچنه    نام  یمع نار  هنرگوننه برداشننن  ن ود کنه   وان ای از  عناریف و مۀنالن  فوو می  .(٣1:  1٣70

  ی ازها ین کردن  برطرفو    رو  ی ال و  ی عال  ز  یمع ار  هدف و دارد خود در ،اسنن   ار داط در انسننان   یمعنو

 .س ین و ندوده  انسان

  ی زمان   امر در  یسنرمد  ذات حضنور  یمعنا به  مقد   که  آنجا از گف   دیبا  یقدسن  هنر در یمع ار  نقش  باب در

 از  اع   که  اسن   یانسنان  نظام در  یسنرمد  ذات حضنور  نشنانگر ه   یقدسن هنر  اسن ،  طیمح  در  ک   مرکز حضنور و

 از  که  سنازندمی  موا ه یتیواقع  با را  گرنظاره و  زندمی  کنار  را  یزمان و ود  حجاب  ،یقیموسن ای  شنعر  ،ینقاشن ،یمع ار

 اووا دامشااااا تاااوو دامشااااا تاا 
نااه تاناادنابا  واوو   نایانااا  پار   دام 

 

تاااوو   بنایااامینا دامشااااا   دامیااار 

 رااااباازش گردن بواجاای کیکااوو 
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  اسن    یامکاشنفه  ،یقدسن  هنر  یه چن(.  76  :1٣79 ن نر،)  درخشندمی  ،یسنرمد  نظام از یعنی و ود، سناح   یسنو آن

  مکاشنفه،   یا  روند در  و  گذارد  شین ا و   جسن  به یمع ار  قال  در  را  صنور  یا  ق یحق   ا ،یهسنت  گوناگون صنور  از

  سر یم را  بر ر  گانهی  آن به  قرب  و  باشد انیپا  انسان   رب   به  که حد  آن   ا  آورد  بر ر را  یانسان  ی  ع  و  یفرد  اتیح

 (.40  :1٣96 رهنورد،)  سازد

  از  را  نظ   یا  باشند،  داشنته  مقد   سنن   در  شنهیر که  یایمع ار.  فضناسن   به دادن  نظ   هنر ،یمع ار  واقع در

 در  انسنان دادن  ی ا یمع ار  نوع  یا  خاطر  اشنتغاد   یبنابرا  دهد؛می  گسنترش  یعیمابعدالۀد نظ  انیب به  یماد  یفضنا

   ا   اسن   صندد در  ی«قدسن  یمع ارابه عدارت دیگر (.  168:  1٣80،عزام)  فضناسن   کردن  یقدسن  قیطر از  خدا  حضنور

  ی طراح  قیطر از  اسننن ،  و ود  م کنات    امی در  سننندحان  خداوند  ی جل  ه انا  که را،  یقدسننن  هنر بر  حاک   رو 

 انیب  ادراک  قاب  و  مل و   صنورت به  دارند،  دی وح  عال  به ر وع  که  ین اد و  یاسنتعار ،یروحان  ییفضناها  آگاهانه

 .سازد  فراه   زده رب  و مشتاو  یهاانسان  یبرا  را  یال   اقد   ذات درک  ةنیزم  رهگذر   یا از و  کند

  اس   یتیواقع  ،یخار   صورت هر مک    و  اس   مستتر  و  ن ان ییمعنا یزیه هر در  ،یقدس ینیب  ان  منظر از

 از  یقدسنن  یمع ار(. 5:  1٣80  ار،یبات  و  اردالن)  اسنن   یفیک  یا نده و  دهدمی شننک   را  آن یدرون و  ین ان ذات  که

  هستند   مقیدات در  مۀلق  از  یا  ی جل خود  ن ادها. ردیگمی ب ره  یال    یمفاه  انتقاد  و یروحان  یفضاها  خلق  در  ن ادها

 را  ن ادها  انسنان.  دارند  را خود  یمو ود  ند،یزهایه  یعیماوراطد   یواقع از  یمحسنوسن  یها نده که  ،ین اد  صنور و

  ی«ادنا که  کندمی   ی دع  معکو    ی  ا  یا  از ن ادها   یمو ود.  شننودمی  دگرگون  آن ا  دسنن ه ب بلکه،  ندیآفرن ی

 (. 5:  1٣80 ار،یبات و  اردالن)  اس   «اعلىا گاه  لوه

  ی مع ار  نشیآفر در  یتیخالق گونه  هر  و  اسنن   ار داط در و  متنو   یشننناسنن انیک با  یقدسنن  یمع ار  واقع در

  عال    مرکز در  اششنهیر شنود،می  ن اده انیبن  نکیا  که ییبنا  هر و عال   نشیآفر  یاعال  مااد   از  اسن   ی کرار  یقدسن

 ادی  که  ییفضناها ةآگاهان و  هدف ند  یطراح با   ا  اسن   آن بر  یقدسن  یمع ار  به عدار ی(  56  :1٣65 اده،یال)  دارد  قرار

  ننده یآفر  ،یقدسن یمع ار درمع ار  . سنازد رهن ون  یال   ال ام  یدرون  خلوت به  را انسنان  باشنند،می  جسن   را  یال 

  ، ی انیک و  ندیکارآ  ه زمان  اند،ع یطد  یهنرها  ه انند که  داردبرمی  ق یحق رخسنار از  پرده  اررش با  یو بلکه سن ،ین

  اسنن   ییدایز و    اد   سننراسننر  که یقتیحق.  کندمی   سننتجو  ق یطر  راه از  را  ق یحق که   ،یی د  اصننال  اب   یوعج

 (.5:  1٣80  ار،یباتو  اردالن)

 وندیپ  ه انا  که ،یبشنر  فیوظا  کانون   ی ریمرکز  به اسن   وابسنته که  داسن یز  رو آن از  یقدسن   یمع ار

  و   ی  رمل و  ةمااب به  یقدسن   یمع ار(.  1٣65:174،  بورک ارت)  اسن    یزم  و  آسن ان  سناخت  کینزد  و  دادن

.  اسن    یهسنت   ان  در حاک    یوحدان  و  نظ  از  آشنکار  یباز اب و ری  نو  ،یقدسن  هنر از  باش   ی رمحسنو 

  شود،  دانسته  ریهش گ  یشناخت  دایز  شک   کی  از شیب  یحت  و  ،یماد  ساختار از  شیب یزیه  ،یمع ار  اگر   یبنابرا

  آن در که اسن   یمتعال  یبسنتر  خلق  ،یقدسن   یمع ار  که  بود معترف  م    یا به   وانمی  آنگاه(  74:  1٣7٣ پوپ،)

آن باز   در را  اشووار فطری و کامل باطنی  آدمی و  اسننن   زیه  ه نه  آمدن و ود  به  اسنننا   و مرکز   ،ین وحدان
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  ییآنجا  از  .اسن  کارت بسنتر یزاده  واقع  به  و ردیگ می شنک  عناصنر   نوعات و  کارات  وحدانیتی که با.  یابدمی

 در  انسنان  یا  سنت یز از  هدف  و  گرید  ی  ان در   اودان  بودن  یبرا  اسن   یامقدمه   ان   یا در  انسنان بودن که

 ب شن  به  بازگشن   اویاشنت در  یسننت  انسنان  و  گرید  ی  ان در اسن  موعود یب شنت به  افت ی دسن     ان،  یا

 به حج ) اسن   گذران و  شندن مح   باشند،  دنیگز یسنکن مح   آنکه از شیب که  ند،یآفریم  یایمع ار موعود،

 (. 58: 1٣84  ،یصدرال تال  از نق 

  ار داط  آن، در که  اسن  یی ا  ،یقدسن  یفضنا.  اسن   یروحان و  یقدسن  یفضناها  خلق  ،یقدسن   یمع ار  هدف

 گر،ید یانیب به.  شنودمی  م ک   صنغیر،  عال   و ریکد  عال  ،یفوقان  عال   و  ی حتان  عال  گر،ید   ان  و  ما   ان  انیم

  ةوهل  در  آسنن ان، به   یزم از گذار  هخاصننّ  و  گرید  ةمر د به  یامر ده از گذار  عداد گاه،  یقدسنن  یفضننا در فقط

  و  حاد از  گذار  ،یگرید یو ود   یفیک به  یخاصنن  یو ود   یفیک از گذار یعنی.  شننودمی  ریپذامکان  ناسنن ،

 (. 180-179: 1٣81 ،یستار)ی قدس وضع و حاد به انهیتیگ  وضع

 مرکز  کی و  کندمی  دایپ  یفیک ة ند  آن در  واقع   ین اد  و یاستعار  یصورها   وسط فضا یقدس  یمع ار در

  یخاک   یانقۀه حک  در  مسنل انان  یبرا که) مکه  ه انند ناصیع  اسن ، خود اطراف یفضنا باش ةکنند  یقۀد  ،یقدسن 

  یقۀد (  اسن    یزم مرکز  خود  اسنا    یا  بر  و  دهدمی وندیپ گریکدی به را   یزم  و  آسن ان  که اسن  یمحور  یرو

  واقع در(.  شنگفتاریپ:  1٣80  ار،یبات و  اردالن)  اسن   اسنالمی ةضن یفر   ی ریعال  آوردن   اه  ب یبرا فضنا ةه   ةکنند

  و  ح نر و حدیب یعرف  یفضنا  که اسن   یقدسن  ییفضنا  اصن  در  شنکوه ند، هه  و  کوهک هه  عداد گاه، یفضنا

 هون  اسنن ،  گونهیهاو  یراسننت به رامونیپ یفضننا  یا.  اسنن  گرفته  انیم در آنرا  مج ود،  نسنندتاص و  گونهیهاو

 ،یعرف  یفضنا.  سن ین معلوم  و  مشنا   سناختارش،  و  حدود رایز  سن ،ین  شنناخته  یدرسنت  به  و  سن ین  افتهیسنازمان

 به و  اسن   سناختارمند  کامالص  و  مشنا  حدود یدارا  یقدسن  یفضنا رایز  اسن ،  یقدسن  یفضنا با  ضناد  در  آشنکارا

 (.177: ه ان) اس  مت رکز و افتهی یمرکز اصۀال 

 و  امکان   ن ا  عداد گاه،  یفضنا  که  هرا  باشند،می  قداسن   فضنا به  که  سن ین  عداد گاهباید اذعان داشن ؛    اما

 در که  باشند  داشنته و ود  یقدسن  مف ومی یسنتیبا بلکه.  باشند  قداسن  ع  ، به   واندن ی  و بوده  عدادت  یبرا  یابزار

  اطرافش  در آنچه  هر  که سن ین  یدل   یا به  اسن   یقدسن  فضنا  کی  نکهیا.  باشند شنده  واقع   ،یمفاه  گرید انیم و  کنار

 که  کعده  ةخان در  قداسن   ی جل  هنانکه.  اسن   آن در  مسنتتر  مف وم      به  آن  قداسن  بلکه دارد،  قداسن  زین  هسن 

 (.105:  1٣85 رهنورد، و  ایرهدرن)  اس   مکان آن در  متعاد   قتییحق حضور  یمعنا به  اس ،  یقدس  ییفضا

  هایآیی  با  مر دط  را آن ا  محققان از ایعده  که اسنن   شننده  سنند   یارسننان  مامنان  خاص آیینی  رفتارهای

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

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

فرقه   ای   مقد   هایمکان   ری م   از یکی  حاد   و  در گذشته  اس ،  یارسان آیی   بزرگ  پیشوایان  از یکی  باباخوشنی 

 با  متناسن   هاییسننگچی  با  که  اسن  روباز   الداص مترشنام  هند قسن    75×٣0ابعاد  به خوشنی  بابا  اسن . صنح   بوده

 (.1  اس  )  ویر  شده   فکیک ه  از  صح   هایبلندی پستی و

 
 ( 10٣، 1٣9٢ مح دیان،:  رزبار )متخذ  کولی . 1    ویر

 گا ولن  محوـۀ -2-5

قرار    باباخوشی   صح   شرقی  ش اد  ضلع در  و  خوشی  صح  بابا از  مجزا  هی خشکه  سنگی  هایدیواره با  مکان ای 

 فراوانی اه ی  قربانی حق اه  آیی  (. در٢متر اسنن  )  ننویر    10×٣ قریدی   ابعاد به  مسننتۀیلی  محوطة ای . دارد

 حق  اه   پیروان  که  هنگامی  دور،  هندان  ای نهگذشننته در.  دانندمی  خداوند  خشنننودی و رضننا  مو    را  و آن دارد

 گاکول ،  نام  به  ایویژه  مکان در  رفتند،بلوران می کوه  بلندای در  واقع خوشنی شناه  صنح  به  نیاز  و  برای نذر  بلوران

 (.181:  1٣86آوردند )فرزی ، می  به  ای را  قربانی  آداب

 
 (.104: 1٣9٢ مح دیان،: گاکول  )متخذ  قربانگاه    ویر. ٢    ویر
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 بقعۀ بابایادگار -3-5

مایة اصنلی آن آ ر اسن . امروزه برای محافظ  از بنا آن را با م نال   و سناخ   7×7ابعاد رنگ ای  بنا مربعی به  ه

اند. ایوان ورودی در ضنلع شنرقی بنا قرار دارد که  دید ر از خود بناسن . کف و دیوارة حیاط با امروزی پوشنانده

 (. ٣استفاده از سنگ مرمر هندی  بار بازسازی شده اس  )  ویر  

 
 ( 119:  1٣9٢مح دیان، : یادگار )متخذ  بابا بقعة ورودی ن ای و برش  پالن،. ٣    ویر

 تنمحوـۀ هفت -4-5

  ه انند     هف   محوطة.  اسنن   متر  5/7×    5/5و اقۀارش    اسنن   واقع یادگار  بابا  مقدرة  شنن اد   متری  550 در  بنا ای 

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

  محیط  از  مدور  ایمحدوده  صنورت به  هی خشنکه  سناده و  هایسننگ با  اکنون که  اسن   اسنحاو  سنلۀان  یاران    از

 (4  اس  )  ویر  شده  پیرامون  دا

 
 (1٢1: 1٣9٢. پالن مقام هف     )متخذ: مح دیان، 4  ویر 

 و ود دیگری   و ه  قاب   سننازة  هیچ  متر،  7/0×  1 به ابعاد  مسننتۀیلی  سنننگ   اته محوطه به  ز یک  ای  داخ  در

 .  ندارد
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 بقعۀ داود -5-5

زرده و در سه کیلومتری  های مورد احترام آیی  یارسان بقعة داوِد اس . ای  بقعه در روستای بانیکی دیگر از محوطه

گنددش رُک اس . پوشش بیرونی بام بنا آلومینیومی   نوب مقدرة بابایادگار قرار دارد. پالن ای  بقعه مستۀی  شک  و  

  یارسنان   اه . دارد خود در ن ادی   مفاهی ی که  شنده   قسنی   مسناوی قسن    هف  به(  اسن    رک هف )گندد  .  اسن 

  گونه هیچ  اسن ،  واقع  مح   ای  در داود  قدر  معتقدند برخی آنکه و ود با.  اسن   بوده   نانهف   از یکی داود  معتقداند

 شنده  بنا دوم  پ لوی  زمان  در  سنازه ای   مح ،  بومیان گفتة به بنا.  اسن  نشنده  مشناهده بقعه  درون  اینوشنته حتی و  قدر

  های سننگ از  شنده  سناخته  ایمحدوده  بلوران،  منۀقة  یادمانی  هایسنازه  ه انند  گذشنته در  مح   ای  واقع در.  اسن 

 (.5    ویر)اس    شده  احداث آن روی  کنونی  گندددار بنای  پ لوی دورة در و بوده هی خشکه

 
 (.1٣4:  1٣9٢باشی آن )متخذ: مح دیان،  . ن ای نزدیک بقعة داود و گندد هف 5  ویر 

 

  :از  اندعدارت هاویژگی  ای . اس   کرده  متفاوت را آن  که  اس   هاییویژگی  دارای  یارسان آیینی  مع اری 

  رازداری   مدنای بر آیی   ای   اصنود .  اسن   شنده  ریزیپی  آیی   ای   هاینگرش و باورها  مدنای بر  مع اری ای   -1

 از خود  که  شنود  سناخته  مع ارانی   وسنط  ها،سنازه ای   که  اسن   شنده  سنعی  سند   ه ی  به.  اسن   شنده  گذاشنته بنیان

  فرا ر  سناده و بومی  مع اری  ایگونه  محدودة  از  آن ا  مع اری سناختار  شند  باعو  امر ه ی .  باشنند  مسنلک ای   پیروان

 نرود.

  مالئک،  ه ار  هایکولی   دلدد،  مقام)خوشنی    بابا صنح :  ه انند هسنتند؛  یادمانی بنای  ها،سنازه ای   ا ل   -٢ 

 .و... زرده،بان  محدودة در    هف  و    ه    مقام داود، بقعة و  بلوران  محوطة در داره ه   و( گاکول  و رزبار،

  شناهد  فقط  سندک،  ای  در.  اسن   گرفته  شنک   سنقف بدون  هاییسنازه  قال  در  مسنلک  ای   اصنی   مع اری  -٣ 

 از درون  مقد   محیط   ا  آورده  و ود به  را  فضنایی  ح نارها، ای . هسنتی   هاسننگ  از سناده و هی خشنکه  ح نارهایی

 .شود  مجزا  پیرامونی  محیط
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  محوطه   به  ورود  از  بعد زوار  و اس   نگرفته محور قرار  یک  در بناها  بعضی  دسترسی مسیر  و  ورودی  فضای -4

 .ندارد  دسترسی  مرکزی  فضای به  مستقی اص

  ای سنازه و  شنده  عوض  آن ا  سناختار  بناها  از بسنیاری در  اما شنده، حفظ   اکنون مع اری  سندک ای  گرهه  -5

  مقام   و ه   داره،  دلدد،  مقام  گاکول ،. رزبار  ه ار مالئک،  کولینی  هایسنازه.  اسن  گرفته  را آن  ای  شنک   گنددی

 که  کنونی  گندددار  بنای  سناخ   از قد  داود، بقعة  ه انند هابقعه  از  بسنیاری.  اندکرده حفظ  را  خود  سناختار    ،هف 

  کولینی   سناختار که  دارند و ود  نیز  هاییسنازه.  اسن   بوده  کولینی سنادة  سنازة  یک اسن ،  شنده  سناخته  اخیر  هایدهه در

 بقعة به   وانمی  مااد   عنوان به.  اسننن   شنننده  سننناخته ایبقعه  آن ا  محدودة در  حاد   ای  با  اما  اند،کرده حفظ را خود

  معروف   داود  کولی  به که  مرکزی کولی    اری   از  پن باباخوشنی   صنح   مرکز  در  که  کرد اشناره حسنی   آقامیرزا

 اس . شده  ساخته بوده

 آیینی  رفتار  از  زیی  آ ش  افروخت  بر  حقیق  در.  شننودمی دیده  سننوختگی ها آرارکولی  ه ة مع والص در  -6

 شود.می برگزار  اماک  ای  در  قربانی و  نیایش  مراس   نیز  امروزه.  اس   شدهمی  محسوب  یارسان  اه 

  هایی ویژگی  دارای  هاسازه  ای .  اندشنده بنا  و سننتیبومی   مع اری  سناختار  مدنای بر  کامالص  مۀالعه  مورد  هایسنازه

  های محوطه  ا ل  در  مقدره  و ود  عدم ک ،   زیینات با  ب اک   م نننال   کارگیری  به  بومزیسننن  با بنا  ار داط: ه چون

 از  ن ادی   مفاهی   کارگیری به  آرامگاهی،  هایسنازه در  مزار به  رسنیدن در  فضنایی  مرا  سنلسنله   و ود  عدم  و  یادمانی

 و  بننا  شنننرقی  ورودی  مع ناری،  بنا  آن  پیونند  و  بنناهنا  از  بسنننیناری  در  درخن    قند   بلنندی،  بر  بنناهنا  قرارگیری    لنه

  حاصنن    مزارها  ای  در طدیع  با  پیوند در  آنچه.  اسنن   هاسننازه ای   گیریشننک   فرایند در آیینی  رفتارهای  برگزاری

 .اس   زائران بیشتر  هرهه    رکز  برای  ساک  و  آرام  مکانی به  دستیابی  شود،می

 گیرینتیجه -6
  ی مذهد  مراسن  و ها شن  در   ندور  و  شنعر  گاهی ا  و  اسن   مقد   یامر  و دارد  مقد   یگاهی ا  ارسنانی   ییآ در  هنر
 و  هاهپدید  و  ءشیاا   یذا  حقیق    ا  س ا آن بر  بیانی  و  هه ر  هر در   مقد  هنر  ق یحق در.  باشننندیم  امر  یا  یایگو
  زمان   آن  مردم  خاص  اعتقادات  ةواسننۀ به  که  مردم یارسننان  ک    ادبیات به  نگاهی .زدسا  برمال را  هاادیدرو و  قایعو

  آن   وانمی ه   که  کندمی  موا ه  از شعر   دیدی  قال  با  را  ما  ،اس   شده سروده  عرفانی و  مذهدی  محتوای  در  بیشنتر
   ر بر سنته آن را شنعر  نوع ای   ظاهری  موسنیقی و  آهنگضنرب  اما .داد   ای  مانوی  قال  در  را  آن ه  و  نامید   زد   را
  آن  شناعران  که  اسن   یارسنان  عرفانی  ادبیات  خاص  اخت ناصنی،  صنورت به  قال   ای  که  کرد  ادعا   وانمی و  ن ایدمی
  قال   ای  در  را  نظر مورد دینی  نکات  و  مذهدی  هایخواستهکه    اندن وده سعی  اندداشته  مردم با که  ار داطیة  واسنۀ به

 را  اشنعارش  مردم، بی  در  شامذهدی   ایگاه از   دای که  اسن   شناعرانی از  اسنحاو،  سنلۀان. دهند  ارائه  مردم  به  زیدا
  فرا   راسنتی و  نیکی  پاکی،  سنرهشن ه  پرسنتش به را  مردم  اشنعارش  در« سنروده اسن . وی  نامة سنرانجاما  کتاب در
  قدم   را  خودپسنندی و   رور بردن  بی   از و  یبردبار و  پاکی  و  بری ایند  را  راسنتی راه  کهخواهد  می آنان از و  خواندمی
 .سازند خود  شعار( آخرت)  ابدی  هامنزلگ به  رسیدن   ا  قدم به
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بر     ییآ   یشنده اسن . اصنود ا  یزیریپ  ییآ  یا  یهاباورها و نگرش  یبر مدنا  ی« در یارسنانمع ارااز طرفی  
،  وسنط  ی م   و یادبودهاسنازه بناها و  که  شنده اسن   یسند  سنع  یبه ه ،  گذاشنته شنده اسن  انیبنی  رازدار  یمدنا

بر ها آن  یمع ار  سناختار  ه اسن  کهامر باعو شند  یمسنلک باشنند. ه    یا  روانیپ سناخته شنود که خود از  یمع اران
که   گرفته اسن   شنک   بدون سنقف  ییهامسنلک در قال  سنازه   یا   یاصن  یمع ار اسنا  مع اری سننتی شنک  بگیرد.

مقد     طیرا به و ود آورده  ا مح  ییفضنا  ح نارها،  ی. اندها هسنتو سناده از سننگ  یهخشنکهیی  ح نارها  دارای
  یارسنان که برگرفته از م رپرسنتی، مانوی  و اسنالم اسن ؛   یمع ار  اسنا    یا بر  مجزا شنود.  یرامونیپ  طیدرون از مح

  ی ار داط   یبرقرار با   ا  انددهیکوشن ه واره  که  اسن  بوده  مسنل ان یمع ار  یهاشنهیاند و  اعتقادات  گاهی جل ه واره
 و  ین اد یانیب  از  یریگب ره با و سننو  کی  از  آن  ین ان  یرمزها  و  راز  کشننف  و  یرامونیپ ع یطد  با  متنو  و  کینزد

 و   یاحد   ا  گ ارند ه   درک  قاب  و گونه  راز یآرار خلق به  یفیک  ییفضننا و  یکیزیف صننور  قال  در  یاسننتعار
 .گردانند او یواد در  حضور قیال   را آدمی و  بکشانند  ری  و به  را  مقد   یذا     یوحدان

  اشناره   یاری  آیی هنر قدسنی در به  یمسنتقدر آرار خود  اگرهه  ن نرنتایج کلی پژوهش حاضنر ای  اسن  که  
از   ارسننانی  آیی در  که ییمع ار و شننعر  که وان عنوان ن ود می  آرارش  و  مسننتندات  اسننا  بر یول  نن وده اسنن 

آرار  در  ن نر که  ی اسن قدسن  هنر شنود مۀابق و ه اهنگ بامی  ا را پیشنینیان  ا به امروز بجای مانده و ه  اکنون نیز
 خود به آن ا پرداخته اس .
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 منابع:
 آیی  در   حقیقی گفتار  سنه  .(1٣78)مینورسنکی   والدی یر و  کردسنتانی  سنعیدخان و  خانمح دحسن   اعت ادالسنلۀنه،

 .  س ا:    ران. رزازیان  بانو مری  و  سلۀانی  مح دعلی   ر  ة .حق  اه 
 .ستایه هینشر :هانزبا و  اتیادب  هینشر «.حق  اه ا  (.1٣70)  م ران  ،یافشار

 .587-580 ص   ،٣9  مسلس   ش ارة ،6  ش سوم، دورة.  ارمغان  مجلة .حق«  ااه (.  1٣49)مراد    اورنگ،

 .هنری حوزة  :  ران  ستاری،  الد    ر  ة .معنوی  هنر  مدانی  (.1٣7٢)   یتو   بورک ارت،
 .سروش:    ران  ستاری،  الد    ر  ة  .مقد  هنر(.  1٣69) ------

 .   ران: نشر  و .  پژوهشی در اساطیر ایران(.  1٣6٢ب ار، م رداد )

  دکتر   مقدمه با .( حق  اه  بزرگان  منظوم  ای ار)  ق یحق  شناهنامه ای  قیالحقا  حق.  (1٣61)ه  ال نع    ،یآباد  حونی 
 .دوم  هاپ  ،یط ور  :  ران  ،یمُکر  مح د

 شناسی فرانسه در ایران.)اه  حق(.  ر  ة سودابه فضایلی،   ران: انج   ایرانموسیقی و عرفان(. 1٣78دورینگ، ژان )
 و  یقیموسن نسند  درباره  ی ائینع رجیا و  یصنفو  سنل ان  دیسن  االسنالم  حج  با گفتگوا  .(1٣87)  منوه ر  پرسن ، ید

 .8  ش  ،اد یخ نهیآ  ةمجل  .عرفان«
 .108-101 ص  ،٣6ش اره  ،دایز یهنرها یةنشر  «.ژی کنولو  با  قدسی هنر    ةاامو (. 1٣85) اهرز رد،هنو ر  و اهرز ،هدرنیار

 .11، هاپ  س    سازمان  انتشارات.   ران؛  یاسالم  هنر حک    (.1٣96)  زهرا رهنورد،
 .   ران: انتشارات امیرکدیر.  ارزش میراث صوفیه(.  1٣89کوب، عددالحسی  )زری 

 .17 هاپ  ،ریرکدیام  انتشارات  موسسه:  ناشر.  هیصوف  راثیم  ارزش  (.1٣94) ------

 ی.اسالم  ارشاد و  فرهنگ  وزارت  انتشارات و  هاپ  سازمان  ران:   .س یه شعر(.  1٣80)  زاهللیعز  ،یادیز
 ]؟[.    ران  پنج ،  دفتر  .قامو   ف    کتاب  (.1٣90)  فریدهوف  شوان،

 هیرمند.  .   ران:نامة سرانجام یا کالم خزانه  (.1٣75)  قیصد، زاده  یصف

 .   ران: حروفیه.حق: پیروان و مشاهیراه (.  1٣78) -------
  ی«.  رب  یِرانیا  هایسنرودهی برخ  پر و در  ارسنانی  کالمات با  هایزدیا  اقواد  در  وزن  ةسنیمقاا(.  1٣91)  دیام  زاده، یطد

 .5٣-74، ص ٢0 اره ش،  یپژوه  ادب
 ، هاپ اود.هرمن  کتاب  نشر  شرک .   ران:  حافظ  احواد  و  افکار و آرار در  بحو  (.1٣87)  قاس   ی، ن

 ، هاپ اود.زوار  نشر.   ران:    وف  اصۀالحات شر (.  1٣8٢)  دصادویس ، یگوهر
 .4٢-45  ص   ،6٣ ش اره  ،شعر  ةمجل «.آهو  موج برا  .(1٣87)   یاس اع  ح دپور،م

 .اود   هاپ  ، و :    ران  .(معاصر شعر  نگاه  از  یشینواند)  مرک  هش .  (1٣87)  مح د  ،یماتار
 .10ش اره ،ی جس   یهنرها«. مجلة  رانیا  فرهنگ در  یقدس  فرهنگ. ا(1٣78)حسی   دیس  ن ر،

 هاپ دوم.  س روردی، و نشر پژوهش دفتنر:   نران.  ر  ة انشااهلل رح تی. معرف   و معنوی (. 1٣81)  --------

 . نشر نی :  ران .رح تی هللانشاءا ة ر   .طدیع  نظ و  دی (. 1٣85) --------
 . برگ انتشارات  م ر سوره  انتشارات ی.   ران:نیآو دمح دی س  ة ر   .هنر ی اودانگ (. 1٣70) --------
 . یخوارزم :  ران .ع یطد ةدربار یاسالم متفکران نظر ،یاسالم  یمعنو  و هنر(. 1٣79) --------


