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چکیده
معماری آیینی ـ فرهنگی، حاصل تعامل دوسویۀ انسان و طبیعت در طول تاریخ بوده است. از این 
رو مطالعۀ بناهای آیینی در بستر جغرافیایی، درک و شناخت معناداری از این آثار پیش روی ما قرار 

می دهد. با بررسی نوع معماری آیینی سرزمین ها، بخشی از رفتارهای فرهنگی جوامع بیان می شود. 
یارسان یکی از مسلک های آیینی است که توانسته بسیاری از رفتارهای اعتقادی و فرهنگی آیین های 
کهن را در درون خود حفظ کند. پیروان این مسلک به صورت پراکنده در بسیاری از نواحی مختلف 
ایران امروزی و خارج از مرزهای ایران زندگی می کنند. اغلب محوطه های مقدس یارسان )در قالب 
بناهای یادمانی و مقابر( در نواحی غربی ایران قرار دارند. این پژوهش سعی دارد به مطالعۀ چگونگی 
و  لرستان  استان  توابع  از  »بلوران«  محوطۀ  در  یارسان  مسلک  آیینی  بناهای  شکل گیری  فرایند 
شهرستان داالهو در استان کرمانشاه  بپردازد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش تاریخی 
بیانگر این  نتایج مطالعات  از مطالعات کتابخانه ای و میدانی حاصل شده است.  است و داده های آن 
مطلب است که عوامل زیست محیطی و اعتقادی این مسلک، بر فرایند شکل گیری این گونۀ معماری 

اثرگذار بوده است.

واژه های کلیدی
یارسان، معماری آیینی، بابا یادگار، بلوران.
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مقدمه
ــت محیطی گوناگون،  ــرزمین ایران با توجه به شرایط زیس س
ــکل گیری فرهنگ های متنوع  ــتر مناسبی برای ش همواره بس
ــرزمین به پدید  ــت. وجود خرده  فرهنگ ها در یک س بوده اس
ــود. دین از مهم ترین  ــای گوناگون منجر می ش آمدن آیین ه
ــاختار اجتماعی، فرهنگی و هنری  ــکیل دهندۀ س عوامل تش
ــل در بقای  ــی رود. مهم  ترین عام ــمار م ــنتی به ش جوامع س
ــیدن به آن ها در قالب  ــادات و باورهای مردم، کالبد بخش اعتق
ــار عناصر مقدس  ــه عموماً در کن ــت ک معابد و زیارتگاه هاس
ــه ایران، عده ای  ــام ب ــوند. پس از ورود اس طبیعت، بنا می ش
ــین، بعد از شناخت اسام، با  ــتایی زاگرس نش از جوامع روس
تمام وجود اسام، آخرین دین رستگاری بشریت را پذیرفتند. 
ــام را در  ــیاری از رفتارهای فرهنگی ایران قبل از اس اما بس
ــود حفظ کردند. در نتیجۀ این فرایند، در قرون اولیۀ  درون خ
ــامی در بعضی نواحی زاگرس نشین، آیینی به نام یارسان  اس
پدیدار شد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از دو دیدگاه 
باستان شناسی و مردم شناسی، معماری آیینی این مسلک در 
ــود. در فرایند این پژوهش، ابتدا  نواحی غربی ایران مطالعه ش
ــکل گیری و رفتارهای فرهنگی اعتقادی  به  اختصار به تاریخ ش
ــپس جنبه های ساختاری و  ــده و س ــلک پرداخته ش این مس

کالبدی معماری آیینی این مسلک بررسی شده است.

پیشینۀ تحقیق
ــن آیین صورت گرفته  ــی که تاکنون در قلمرو ای پژوهش های
ــیقی این  ــت از جنبه های تاریخی، ادبی، اعتقادی و موس اس
آیین پرداخته است. ژان دورینگ )1378( از جملۀ محققانی 
است که در مورد چگونگی آیین و موسیقی یارسان، مطالعاتی 
انجام داده  است. صفی زاده )1357(، جیحون  آبادی )1361( و 
ــلطانی )1381( از جملۀ کسانی هستند که در مورد تاریخ،  س
ــی انجام داده  اند.  ــی این آیین، پژوهش  های ادبیات و چگونگ
علیرضا فرزین )1386( نیز دربارۀ مردم شناسی منطقۀ بلوران 
تحقیقات اندکی ارائه کرده  است. با توجه به خأل  پژوهشی در 
ــناخت و بررسی معماری آیینی این مسلک، پژوهش  مورد ش

حاضر اهمیت بسیار دارد.

آیین یارسان
ــت  ــان در فرهنگ لغات، تعاریف زیادی به دس ــن یارس از آیی
ــت. برخی می گویند این آیین از جملۀ عقاید و  داده شده اس
ــناخته  شده ]که[ با ذخایر  ــت که از منابع ش آرای خاصی اس
ــاطیر ایران قدیم و افکار فرقه های متعدد  معنوی اسام و اس
ــوادث در زمان های  ــت و در برخورد با ح ــم آمیخته  اس در ه
مختلف، اشکال گوناگون به خود گرفته است )جیحون  آبادی، 
ــبیه  ــتی ش ــک زرتش ــه(. عده ای آن را به مناس 1361: مقدم
ــلک  ــته  اند )بهار، 1362: 284(. محققان دیگر این مس دانس
ــیعی که با  ــت صوفیانه می دانند و یا عرفانی ش را نوعی نهض
ــته شده، اما دامنۀ عملکرد آن به  شخصیت های بارزی برجس
ــته و ناشناخته محدود شده  است، این نهضت با  منطقه ای بس
فرهنگ اسامی نشو و نما یافته، اما از عقاید گوناگون و آداب 
ــام و اختصاصات فرهنگی دیگر اشباع  ــوم پیش از اس و رس
ــت )دورینگ، 1378: 7ـ 12(. تعدادی نیز این آیین  شده  اس
را جزو مسلک های تصوف قلمداد می کنند. این طایفه، تصوف 
و حکمت اشراقی را با عناصری از عقاید یهود، مجوس مانویه، 
ــه و نصریه درآمیخته و  ــیعه و غالیان به  ویژه دروزی تعالیم ش
ــده  است. تا آنجا  ــته تر ش صبغۀ تصوف در آن به  تدریج برجس
ــادی به آداب صوفیه  ــک اهل حق تا حد زی که آداب و مناس
ــرودهای  ــباهت دارد )زرین  کوب، 1389: 96ـ 96(. در س ش
دینی این گروه، به واژۀ یار برمی خوریم، که  به نام یارسان یاد 
شده  است؛ یعنی یارمانند. آیین  شان نیز به نام یاری آمده که 
کمک  و یاوری و دوستی را می رساند. خدا را هم بیش تر به نام 

یار می خوانند )اورنگ، 1349: 580(. 

پراکندگی جغرافیایی 
ــیاری از نقاط مختلف کشور ایران  ــلک در بس پیروان این مس
ــد و ترکیه  ــر مانند عراق و هن ــورهای دیگ ــدادی از کش و تع
Farrokhnia &( ــد ــی می کنن ــده زندگ ــورت پراکن به ص

Haghighi, 2010: 87(. آنان در کشورهای دیگری از جمله 
ــتان و لبنان نیز  ــوریه(، افغانستان، پاکس ــوریه )علویان س س
ــان یک  حضور دارند )فضایی، 1384: 320(. در حقیقت یارس
جامعۀ مذهبی است که به کردهای ایران و عراق و ترک های 
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 .)Minorsky, 1920: 46( شمال غربی ایران وابسته است
ــن در مناطق غربی ایران  ــتر پیروان این آیی ــروزه بیش       ام
ــهرهای قصر شیرین، سرپل  ــتان کرمانشاه و به  ویژه ش در اس
ــت، هلیان، و مناطق   ذهاب، کرند، صحنه، بیوه نیج، ماهیدش
دلفان و پشت کوه و در میان ایات لکستان سگوند در لرستان 
ــهرهای تبریز، گروس،  ــار در آذربایجان و نیز ش و طوایف افش
ــدوآب، همدان، تهران،  ــوان، ایلخچی، حوالی ماکو، میان شیش
ــۀ کوه های البرز،  ــت، دامن جاجرود، رودهن، آبعلی، کاردش
ــکنی دارند )صفی  زاده، 1378:  ــهریار و خراسان س پاطاق ش
ــب مکان هایی که  ــت که اغل ــۀ حائز اهمیت این اس 22(. نکت
ــتقرار دارند، در مناطق کوهستانی  پیروان این آیین در آن اس

واقع هستند. 

نگاهی گذرا به پیشینۀ تاریخی آیین یارسان
ــان به ما رسیده   ــت اکثر بزرگان یارس اطاعی که از سرگذش
ــانه است و بیش از آنکه دارای  ــیار اندک و آمیخته به افس بس
ــد، جنبه داستانی دارد. اما در البه  الی این  ارزش  تاریخی باش
ــات، می توان  به حقیقت زندگی آنان پی برد )صفی  زاده،   اطاع
ــلک در  1357: 132(. اگر بپذیریم که وقایع تاریخی این مس
ــکل گرفته، می توانیم حوادث و وقایع  ــطوره ش بستری از اس
ــاص که مبتنی بر  ــا توجه به دیدگاهی خ ــی آن را ـ ب تاریخ

اسطوره است ـ درک کنیم. 
ــخصی است به نام  ــخصیت معروف این آیین، ش      اولین ش
ــول ماهی )126ـ  ــرو بن لهب ملقب به بهل ــول ماهی. عم بهل
ــی یکی از رهبران این مسلک  219 ق( در دورۀ خافت عباس
ــخص  ــی  زاده،  1361: 29(. بعد از بهلول ش ــت )صف بوده اس
ــال 324ق در پیرامون کوه  ــرهنگ در س دیگری به نام باباس
شاهو در دوازده فرسنگی جنوب شهر سنندج متولد شد. از او 
ــعاری به نام دوبیتی های باباسرهنگ به جا مانده است  نیز اش

)همان: 34(. 
ــتانی ملقب به شاه خوشین که به عنوان  ــاه لرس      مبارک ش
ــناخته شده، در سال  ــلک اهل حق ش یکی از پایه  گذاران مس
ــد. بعد از بابا خوشین، شخصی  ــتان متولد ش 406 ق در لرس
ــال 477ق در اورامان متولد  ــه نام ابراهیم بابا نا اوس در س ب

ــود. بعد از دورۀ باباخوشین تا اواخر سدۀ هفتم هجری  می ش
ــته ای در این آیین ظهور نمی  کند. در  ــخص برجس قمری، ش
ــتم هجری، سلطان اسحاق  اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هش
ــش چنان اثر  ــخصی که آمدن ــود. ش ــه ای متولد می ش برزنج
ــترش آیین یارسان دارد که عده ای او را  بزرگی بر احیا و گس
ــلک می پندارند. او از میان پیروانش چهار  بنیان گذار این مس
نفر را به نام های پیر بنیامین )بنجامین(، پیر موسی، پیر داَود، 
و پیر رزبار ـ که یک زن بود ـ به عنوان اصحاب خود انتخاب 

کرد )اعتماد السلطنه، 1378: 21ـ 22(. 
ــلطان اسحاق خاندان  های یارسان به یازده شعبه       بعد از س
ــتگاه اصلی این خاندان ها، نواحی غرب  ــعب شدند. خاس منش
ــاه است. از یازده  خاندان: 1. شاه  ایران به  ویژه استان کرمانش
ــی، 4. عالی قلندری، 5.  ابراهیمی، 2. بابا یادگاری، 3. خاموش
ــوری، 6. سیدمصطفی، 7. حاجی باویسی، )بابا عیسی(،  میرس
8. زنوری، 9. آتش  بیگی، 10. شاه هیاسی، و 11. بابا حیدری، 
ــه خاندانِ شاه ابراهیمی و خاموشی )حیدری( و آتش  بیگی  س
ــادات هاشمی و صاحب مستندات معتبر اند، از جهاتی  که س
مقبول عامۀ جامعۀ اهل  حق هستند )سلطانی، 1381:  17(.

اصول اعتقادی آیین یارسان
     اصول این آیین بر مبنای رازداری بنا نهاده شده است به 
ــیده  ــوی که آنان در طول تاریخ حیات خود، همواره کوش نح
ــرار و آداب و آموزه های آیین خود را مخفی نگه دارند   اند اس
)روحانی  نژاد،  1385: 168(. به اعتقاد مینورسکی آن ها دین 
 Evano,1959:( ــود در هم آمیخته  اند خود را با فرهنگ خ
ــته شده  است،  ــرانجام که به نظم نگاش 35(. در کتاب  نامۀ س
اصول این آیین مبتنی بر  پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک 

بیان شده است.
ــادی خاص معتقدان  ــای فرهنگی و اعتق ــۀ رفتاره     از جمل

آیین یارسان موارد زیر را می  توان برشمرد:
     انجام مراسم آیینی در مکان هایی به نام جم خانه؛ پوشیدن 
ــفید و گذاشتن کاهی بر سر و کمربندی بر کمر در  لباس س
ــم قربانی و نیایش؛ قربانی کردن حیوانات  هنگام انجام مراس
ــفند، بز، و خروس(؛ انجام نیایش مخصوص آب؛  نر )گاو، گوس
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ــت(؛  خواندن کام های مقدس )که به نظم بر جای مانده اس
ــارب؛  ــدس(؛ اصاح نکردن ش ــیقی مق ــن تنبور )موس نواخت
ــت  روزۀ یاران که در  ــن هف برگزاری اعیاد خاص همانند جش
زمستان برگزار می شود؛ مقدس شمردن برخی اعداد از جمله 
ــاس، هفت خلیفه،  ــای: هفت  تن، هفت یار قول ط در نماده
هفت خادم، هفت هفتوان، هفت نفر بودن جهِت انجام مراسم 
ــرانجام )از متون  ــمت بودن نامۀ س ــا و قربانی، هفت قس دع
ــان(، هفتاد و دو پیر، هفتاد و دو مقام موسیقی  مقدس یارس
آیینی، چهل تن، شصت و شش بنده کمر زرین، نود و نه پیر 

شاهو )مطالعات مردم شناسی نگارندگان(.
     مناطق مورد مطالعه به شرح ذیل است:

 )Boluran( منطقۀ بلوران
ــمال  غربی استان لرستان  منطقه بلوران در 35 کیلومتری ش
ــت  ــامل چندین محوطه اس ــت. این منطقه خود ش واقع اس
ــلک است. این محوطه  ها  که مورد احترام باورمندان این مس
عبارت اند از: صحن بابا  خوشین که خود شامل چندین بخش 
ــزی، مقبرۀ آقا میرزا  ــه نام  های کولین2 گاکولن، صحن مرک ب

حسین، کولین چهارمائکۀ و کولین دلدل.

صحن بابا خوشین بلوران
ــر باالی کوه بلوران و در پنج کیلومتری جنوب  این محوطه ب

 غربی روستای بلوران در شهرستان کوهدشت واقع است. این 
بنا در مختصات جغرافیاییَ َ 09َ 16ْ 47 طول شرقی وَ َ  23َ  
ــمالی و در ارتفاع 1902متری از سطح دریا  32ْ  33 عرض ش
ــرار دارد )تصویر 1(. این محل از آن جهت که بنای یادمان  ق
ــوایان بزرگ آیین یارسان است، در  ــین یکی از پیش باباخوش
ــته و حال یکی از مهم  ترین مکان های مقدس این فرقه  گذش

بوده است )تصویر 2(. 
ــامل چند  ــه ابعاد 30× 75 متر ش ــین ب ــن بابا  خوش      صح
قسمت غالباً روباز است که با سنگچین هایی متناسب با پستی 
و بلندی های صحن از هم تفکیک شده است )تصویر 3 و 4(. 
ــت  ــنگ هایی اس ــه در این مکان  قلوه س ــح به  کاررفت      مصال
ــت. ارتفاع  ــکه چین روی هم قرار گرفته اس که به صورت خش
ــنگ چین ها بین 0/5 تا 2 متر برآورد می شود. صحن بابا  این س
ــکیل شده است.  ــین از دو بخش مرکزی و ورودی تش خوش

قسمت مرکزی ورودی مجزایی دارد )تصویر 5(. 
ــازۀ گنبد دار آجری ساده متعلق به       در مرکز صحن یک س
دورۀ پهلوی مشاهده می شود که در واقع مقبرۀ آقا سیدمیرزا 
ــعی از بزرگان خاندان آتش بیگی است. پس از  حسین مشعش
وفات او عده ای از مریدانش، آرامگاه او را بر بلندای کوه بلوران 
ــمت مرکزی صحن بابا خوشین بنا  کردند.  و دقیقاً بر روی قس
ــان احداث این مقبره، بخش هایی از صحن اصلی ویران  در زم
ــت که دارای یک در  ــیار ساده اس ــد. این مقبره بنایی بس ش

.)http://maps.google.com/maps :تصویر 1. عکس ماهواره ای از قبرستان و روستای بلوران )مأخذ
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تصویر 3. پان شماتیک بابا خوشین و جانمایی بخش  های مختلف آن )مأخذ: محمدیان، 1391: 101(.

تصویر 2. موقعیت روستای بلوران و راه دسترسی به صحن بابا خوشین )مأخذ: محمدیان،1391: 99(.

تصویر 4.  برش افقی محوطۀ صحن بابا خوشین )مأخذ: محمدیان، 1391:  101(.
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ورودی و سه پنجره برای نورگیری است. اندود نماهای داخلی 
ــده است.  ــاخته ش ــت. بنا با مصالح امروزی س این بنا گچ اس
ــواهد اندکی از پی بنای قدیمی مشاهده می شود. بر  امروزه ش
ــاس گفته های مردم بومی، نام محل قدیمیِ تخریب  شده،  اس
ــت و در مرکز آن کتیبه ای سنگی به  »کولین داوود« بوده  اس
ــران هنگام زیارت  ــی و قلم ثلث موجود بوده که زائ خط عرب
این محوطه بر آن بوسه می زدند. متن این کتیبه چنین بوده 
ــام علیک یا حجت اهلل،  ــت: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، الس اس
ــام علی  ــام علی ... الدین و االیمان و کلمة الرحمن، الس الس
ــبیل الزالل  ــاقی السلس ــزان االعمال و مقلب االحوال و س می
رحمت اهلل و برکاته«. در واقع عباراتی از کتیبه به زیارت امام 

علی)ع( اشاره دارد )تصویر 6 و 7(. 
     عاوه بر مقبره یادشده، شاهد چندین قبر در جلوی ورودی 
ــن کولین هایی با  ــتیم. همچنی آرامگاه در صحن مرکزی هس

ــاختار سنگ چین و به اندازۀ تقریبی 1×1 متر، در کناره های  س
ــام  کولین »چهار مائک«  ــوارۀ داخلی صحن مرکزی به ن دی
ــار« )تصویر9( وجود دارد. در داخل  )تصویر8( و »کولین رزب
این کولین ها فضاهایی برای افروختن آتش تعبیه شده است.

تصویر 5. نمایی از صحن بابا خوشین )مأخذ: محمدیان،1391: 100(.

تصویر 8. کولین چهارمائک )مأخذ: محمدیان، 1391:  103(.

تصویر 9. کولین رزبار )مأخذ: محمدیان، 1391:  103(.

تصویر 10. تصویر قربانگاه گاکولن )مأخذ: محمدیان، 1391:  104(.
تصویر 6 و 7 کتیبة زیارت نامه به خط ثلث در محل قدیمي کولین داوود 

)مأخذ: محمدیان، 1391(.
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 )Gakolen( محوطۀ گاکولن
ــکه چین مجزا از صحن  ــنگی خش این مکان با دیواره های س
ــین و در ضلع شمال  شرقی صحن بابا خوشین قرار  بابا خوش
دارد. این محوطه مستطیلی به ابعاد تقریبی 3×10 متر است 
ــر 10(. در آیین اهل حق قربانی اهمیت فراوانی دارد و  )تصوی
آن را موجب رضا و خشنودی خداوند می دانند. در گذشته ای 
ــق بلوران برای  ــی  که پیروان اهل  ح ــه چندان دور، هنگام ن
ــاه  خوشین واقع در بلندای کوه بلوران  نذر و نیاز به صحن ش
ــد، در مکان ویژه ای به نام گاکولن، آداب قربانی را به  می رفتن

جای می آوردند )فرزین،  1386: 181(.

سنگ مقدس
ــین قرار دارد و  ــع جنوبی صحن بابا خوش ــنگ در ضل این س
ابعادش 60×35 سانتی  متر است. بنا به روایت بومیان منطقه، 
ــنگ جای پای ُدلُدل، اسب امام علی)ع( است )تصویر  این س

 .)11

تصویر 11. نمایی از تخته  سنگ مقدس در کنار تأسیسات 
مخابراتی )مأخذ: محمدیان، 1391:  104(.

ــن فرقه به امام  ــد ارادت خاص پیروان ای ــه نظر می رس      ب
ــکل گیری چنین اندیشه ای شده است. بعید  علی)ع(، باعث ش
ــه در اندیشه های مهرپرستی داشته  نیست که این تفکر ریش
باشد. چراکه یکی از ویژگی های آیین مهر، زایش شگفِت مهر 
ــت )حسن  پور،  1389:  ــیزه ای باکره و یا از سنگ اس از دوش
ــنگ، برگرفته از  ــت این تخته  س 100(. اگر بپذیریم که قداس
تفکر مهرپرستی است، می توان طی یک فرایند، دورۀ گذار از 

ــتی به دورۀ اسامی را در این مکان پی  گرفت.  آیین مهرپرس
ــین به عنوان یادمانی از این شخصیت، مورد  صحن بابا خوش
ــت. آنان  ــان قرار گرفته اس ــرام و تقدس عموم اهل یارس احت
ــین، همانند برخی شخصیت های  بر این باور اند که بابا خوش
ــت. تاکنون آثار قبر این شخص  ــطوره ای ایران جاودان اس اس
ــایر نقاط دیده نشده است. آن ها  چه در این مکان و چه در س
ــین بوده  ــپاه بابا خوش ــد اند این محل مقر و اردوگاه س معتق
ــپاه نهصد )نهصده( معروف است ولی   است. سپاهی که به س
در مورد چرایی این نام گذاری و خود سپاه، اطاعی در دست 
نیست. از روی اشعار قدیمی که به زبان لکی سروده شده، به 

شاه خوشین و سپاه نهصده اشاره شده است.
خورد نهصده سپاه شاه خوشین
و عشـق داود َچنـی بِنیــامین

ــته سپاهیان نهصدۀ شاه خوشین  )جمعی که درخور و شایس
ــده است( ــکیل ش ــت با ارادت به داوود و پیر بنیامین تش اس

)چراغ پوران، 1388: 122(.
گاهی بلوران جای نهصدان بی
دنگ نعـرته مـوالی مـردان بی

ــی آن جمع در بلوران محل ظهور و حضور 900نفر       )گاه
)سپاه باباخوشین( بود و صدای نعرۀ حضرت موالی مردان به 

گوش می رسید( )خان الماس، 1376: 38(. 
ــعر متعلق به  ــت که این ش      از نکات حایز اهمیت این اس
ــخصی به نام خان الماس، از شاعران قدیمی لرستان است  ش
ــروده و در اوایل قرن 11 هجری  ــعر می س که به زبان لکی ش
ــته است )سلطانی، 1384: 71(. با استناد به این شعر  می زیس
که در مورد بابا خوشین و عبادتگاه او در منطقۀ بلوران سروده 
ــاخت بنای صحن بابا  ــده است، می توان گفت که تاریخ س ش
ــین به قبل از اوایل قرن 11 هجری برمی گردد. هرچند  خوش
ــم هجری قمری  ــین در قرن پنج ــون، بابا خوش ــر طبق مت ب
ــباهت هایی که بین  ــت اما با در نظر گرفتن ش می  زیسته اس
آیین یارسان و آیین های کهن ایرانی مشاهده می شود، به نظر 
می رسد قداست این مکان ریشه در دوران قبل از اسام دارد.

محوطۀ چهل  دارۀ قدیم و جدید
با توجه به مصاحبه با برخی از افراد بومی، این محل به دلیل 
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وجود درختان درون صحن به »چهل داره« معروف شده است. 
ــری به درخت »دار«  ــه در زبان لکی و کردی و حتی ل چراک
می گویند. این بنا در فاصلۀ 700 متری شمال شرقی روستای 
ــت. این مکان در ارتفاع 1530 متری از سطح  بلوران واقع اس
ــت  ــل داره در واقع یک محل یادمانی اس ــا قرار دارد. چه دری
ــکه چین از محیط اطراف مجزا  ــیلۀ سنگ های خش که به وس
شده است. ابعاد حصار چهل  دارۀ قدیم به ابعاد 20×25 متر و 
ــانتی  متر تا 1/5 متر است )تصویر  ارتفاع دیواره های آن 40 س
ــط پیرامون، همواره  ــزا کردن مکان مقدس از محی 13(. مج
ــان مشاهده می  شود. چهل  داره در واقع  در تفکرات آیین یارس
ــل دارۀ قدیم و دیگری چهل دارۀ  ــت؛ یکی چه نام دو محل اس
ــرار دارند و از نظر  ــه در فاصله 12 متری یکدیگر ق ــد ک جدی
ــابه دارند. قداست این محل به  پان و مصالح، ساختاری مش
ــت که در داخل این محوطه روییده  دلیل وجود درختانی اس
 اند. چهل دارۀ قدیم از دو بخش مرکزی و حیاط تشکیل شده  
ــت. بخش اصلی و مرکزی به کولین مقدس مشهور است.  اس
ــت و در  ــزی چهل دارۀ  قدیم 5×3 متر اس ــاد کولین مرک ابع
ــده است که آثار  مرکز آن فضای اجاق  مانند کوچکی تعبیه ش
سوختگی داخل آن، بیانگر برافروختن آتش در آن   است. این 

ــت و  ــه یکی از مکان ها مورد احترام اهل این آیین اس محوط
ــت که از نقاط دور و نزدیک به  ــاله پذیرای زائرانی اس همه  س
ــن مکان می آیند. قبل از ورود به صحن اصلی بنا، زوار باید  ای
کفش های خود را درآورده و با وجود کف ناصاف و سنگاخی 
ــه به امر زیارت بپردازند. ورودی صحن در  محل، با پای برهن

ضلع شمالی محوطه قرار گرفته است )تصویر 14(.
ــل داره قدیم قرار دارد  ــد در نزدیکی چه ــل دارۀ جدی      چه
ــد چهل دارۀ قدیم   ــت. این محل نیز همانن و 30×16 متر اس

کولین مرکزی و صحني در اطراف دارد )تصویر 15(.

تصویر 13. تصویر چهل دارۀ  قدیم )مأخذ: محمدیان،1391: 112(.

تصویر 14. پان مجموعۀ چهل دارۀ قدیم )مأخذ: محمدیان،1391: 112(.
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ــه  ــت که ورودی فضا در س ــل تأمل این اس ــکات قاب      از ن
ــین و چهل دارۀ قدیم و چهل دارۀ جدید با هم  محل بابا خوش
ــه  ــدن یک الگو در س ــابهت دارند که با توجه به تکرار ش مش
محل مجزا، نمی  توان این ساختار را اتفاقی دانست و می  توان 
ــنتی خاص  ــاس اصول و س ــا کرد که این ورودی  ها بر اس ادع
ــده  اند. در این سه ورودی هیچ  کدام از ورودی های  طراحی ش
ــرار نگرفته  اند  ــتا ق ــن اول و کولین مرکزی، در یک راس صح

)تصویر 16(.
ــش از چند درخت  ــل داره قدیم بی ــان چه ــداد درخت      تع
نیست و این در حالی است که تعداد درختان چهل داره جدید 
ــت. بر اساس گفته های مردمان بومی  حدود چهل درخت اس
ــل داره قدیم به دلیل گناهی  ــه، درختان موجود در چه منطق
ــکان را ترک می کنند و  ــه در این مکان صورت می گیرد م ک
ــل داره جدید نقل مکان می نمایند.  به مکانی دیگر به نام چه
ــن بر طبق روایتی دیگر، چهل درویش به قصد دیدار  همچنی
شاه خوشین به این دیار می آیند. به جای اینکه خود به ماقات 

شاه خوشین بروند، منتظر می مانند تا ایشان بر آنها وارد شود 
و در همان محل می خوابند. شب هنگام برف شدیدی باریدن 
می گیرد و همگی در زیر برف مدفون می شوند. فردای آن روز 
ــراغ آنها رفته و چهل درویش مرده را زنده  شاه خوشین به س
ــِت آنان، تبدیل به درخت می شود.  می کند و عصا و چوب دس
ــال همیشه سبز هستند  درختان این محوطه در تمام ایام س

تصویر 15. کولین مرکزی چهل دارۀ جدید )مأخذ: محمدیان،1391:  113(.

تصویر 16. پان چهل دارۀ جدید )مأخذ: محمدیان،1391: 114(.
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ــت که، اگر کسی شاخه ای از این درختان  و عقیده بر این اس
قطع کند، دچار لعن و نفرین خواهد شد.

محوطۀ بابا یادگار
ــمال شرقی شهرستان  منطقۀ بابایادگار در 48 کیلومتری ش
ــت. این  ــرار گرفته و جزء محدودۀ بخش بان  زرده اس کرند ق
ــرقی و 684َ   ــات 117َ  58ْ  45 طول ش ــه در مختص محوط
ــمالی واقع است. ارتفاع این منطقه از سطح  32ْ  34 عرض ش
ــت. این مکان به سبب وجود مقبرۀ  دریا حدود 1364 متر اس
ــلک اهل حق به این اسم  بابا یادگار یکی از بزرگان تاریخ مس

نام گذاری شده است )تصویر 17(.

 )Baba yadegar( بقعۀ بابا یادگار
ــاخت  مایۀ اصلی  ته رنگ این بنا مربعی به ابعاد 7× 7 متر و س
ــا آن را با مصالح  ــروزه برای محافظت از بن ــت. ام آن آجر اس
امروزی پوشانده اند. ایوان ورودی در ضلع شرقی بنا قرار دارد 
ــت. کف و دیوارۀ حیاط با استفاده از  که جدیدتر از خود بناس

.)http://maps.google.com :تصویر 17. عکس ماهواره ای از قبرستان و روستای بلوران )مأخذ

تصویر 18. نمایی از حیاط مقبرۀ بابا یادگار )مأخذ: محمدیان، 1391: 120(.
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سنگ مرمر چندین بار بازسازی شده است )تصویر 18(. ایوان 
بقعه تزیینات آیینه کاری زیبایی دارد که متعلق به اواخر دورۀ 

قاجار است )تصویر 19(. 
ــه طاقچه مشاهده می شود و تنها       در درون اتاق مقبره، س
نورگیر آن همان در ورودی است. مقبرۀ داخل اتاق متعلق به 
ــخصی به نام سیداحمد علوی برزنجی، ملقب به بابا یادگار  ش
ــاس گفتۀ خادمان بقعه، هیچ  تاریخی بر سنگ  ــت. بر اس اس
قبر وجود ندارد. گنبد بنا به شیوۀ رُک و به صورت شش  ترک 

 تصویر 19. آیینه  کاری موجود در ایوان ورودی بابا یادگار 
)مأخذ: محمدیان، 1391: 120(.

تصویر 20. پان، برش و نمای ورودی بقعۀ بابا یادگار )مأخذ: محمدیان، 1391: 119(.

ــت اما هندسۀ دقیق و معمارانه ندارد. فضای  ساخته شده اس
ــده و فاقد تزیینات است )تصویر  داخلی گنبد با گچ اندود ش

 .)20
ــتند. بنا  ــوب به بابا یادگار هس ــدان بابایادگاری منس      خان
ــتم هجری  ــرانجام، بابا یادگار در قرن هش ــاب نامۀ  س به کت
ــت )صفی زاده، 1361: 38(. منبعی که  قمری متولد شده اس
ــخن می گوید، وقف نامۀ مفصلی است که  از بازسازی مقبره س
امیر قمام الدین از امیرزادگان کرد در قرن دهم هجری قمری، 
ــت. بر اساس این وقف نامه »در  برای این بقعه تدوین کرده اس
ــال 933 هجری قمری امیرزادۀ کرد به نذری  ششم رجب س
که در بغداد کرده بود وفا می کند و قسمتی از اماک خود را 
ــراب انزله و قلعۀ شاهین، وقف بابا یادگار  که عبارت اند از: س
ــد«. در این مأخذ از محل »بان زرده« فعلی که اقامتگاه  می کن
بابا یادگار بوده، به نام »سرای زرد یزدجردی« یاد شده است 

)گلزاری، 1346: 141(.
ــازۀ محلی که با مصالح امروزی       از آنجایی که ما با یک س
ــده، روبه  رو هستیم نمی توان مشخص کرد که این  پوشیده ش
ــازه دقیقاً در چه زمانی ساخته شده  است. از سوی دیگر به  س
دلیل احترامی که مردم برای این  گونه اماکن قائل اند بازسازی 
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ــت بنا و الحاقات آن به کرات صورت می گیرد. و از این  و مرم
رو ممکن است کتیبه ها و یا سنگ  قبرهایی که می  توانسته اند 
ــده و یا  ــذاری بنا به ما کمک  کنند، دور ریخته ش در تاریخ گ
در زیر الیه  های جدید مدفون شده باشند. البته از آنجا که بر 
ــرانجام بابا یادگار در قرن هشتم هجری  اساس کتاب نامۀ س
ــی می کرده، بنا بر  ــحاق زندگ ــلطان اس و همزمان با ظهور س
ــتم هجری قمری  این این محل را می  توان به بعد از قرن هش
ــال  ــب کرد و با توجه به وقف نامۀ امیر قمام الدین در س منتس
ــوان این بقعه را متعلق به اوایل قرن دهم هجری  933 ق می ت
ــه در دوره های بعد، الحاقاتی از جمله  ــت ک و قبل از آن دانس
ایوان ورودی، حیاط و پوشش بنا به بقعه افزوده شده است. 

 )Chehltan( چهل تن
ــمال مقبرۀ بابا یادگار  بنای چهل تن در فاصلۀ 500 متری ش
ــطح دریا واقع است. این مکان  و در ارتفاع 1398 متری از س
ــت و در باور  ــان اس ــای یادمانی چهل تن از بزرگان یارس بن
ــمرده می شود )تصویر 21(.  ــان مقدس ش مؤمنان آیین یارس
ــش تراس سنگی است که متناسب  مقام چهل تن در واقع ش
با شیب زمین ساخته شده  است )تصویر 22(. این تراس های 
نامنظم در گذشته با سنگ های خشکه چین و اندود گل ایجاد 

تصویر 21. طرح شماتیک از مقام چهل تن )مأخذ: محمدیان،1391:  129(.

تصویر 22. یکی از تراس های مقام چهل تن 
)مأخذ: محمدیان،1391: 129(.

ــیمان بازسازی شده است.  ــده بود اما امروزه با سنگ و س ش
عرض هر کدام از پله ها   بین 1 تا 2 متر متغیر است و ارتفاع 

آن ها از 1 تا 3 متر است.

 )Haftan( هفتن/ هفت  تن
ــت و  ــمال مقبرۀ بابا یادگار واقع اس این بنا در 550 متری ش
ــۀ هفت تن همانند مقام  ــت. محوط اقطارش 5/5×7/5 متر اس
ــازه  ــت. این س چهل تن و چهل داره، یک محوطۀ یادمانی اس
ــل عبادت هفت  تن  ــان، مح ــا به اعتقاد پیروان آیین یارس بن
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ــت که اکنون با سنگ  های  ساده  ــلطان اسحاق اس از یاران س
ــکه چین به صورت محدوده  ای مدور از محیط پیرامون  و خش

جدا شده است )تصویر 22(. 
ــت روییده از خاک  ــن محوطه غیر یک درخ ــل ای      در داخ
طبیعی کوبیده  شده و یک تخته  سنگ مستطیلی ابعاد 1×0/7 
ــی از  ــل توجه دیگری وجود ندارد. بخش ــازۀ قاب متر، هیچ س
ــیمان  ــال های اخیر با یک الیه س ــن محوطه در س ــطح ای س

پوشیده شده است )تصویر 23(.

)Dawed( دبقعۀ داو
ــان بقعۀ  ــای مورد احترام آیین یارس ــی دیگر از محوطه  ه یک
ــت. این بقعه در روستای بان  زرده و در سه کیلومتری  داوِد اس
ــتطیل  جنوب مقبرۀ بابا یادگار قرار دارد. پان این بقعه مس

شکل و گنبدش ُرک است. پوشش بیرونی بام بنا آلومینیومی 

تصویر 23. پان مقام هفت تن )مأخذ: محمدیان، 1391: 121(.

تصویر 24. سنگ مقدس در محوطۀ مقام هفت تن 
)مأخذ: محمدیان، 1391:  122(.
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است. گنبد )هفت  ترک است( به هفت قسمت مساوی تقسیم 
ــده که مفاهیمی نمادین در خود دارد. اهل یارسان معتقد  ش
ــا وجود آنکه برخی  ــت. ب ــد داود یکی از هفت تنان بوده  اس ان
ــت، هیچ  گونه قبر و  معتقد اند قبر داود در این محل واقع اس
ــاهده نشده است. بنا به گفتۀ  ــته ای درون بقعه مش حتی نوش
بومیان محل، این سازه در زمان پهلوی دوم بنا شده است. در 
ــته همانند سازه های یادمانی منطقۀ  واقع  این محل در گذش
ــنگ های خشکه چین  ــده  از س بلوران، محصوره ای ساخته  ش
ــوده و در دورۀ پهلوی بنای گنبددار کنونی روی آن احداث  ب

شده  است )تصویر 25(.

نتیجه گیری
ــان سبب شده است که  رفتارهای آیینی خاص مؤمنان یارس
ــا آیین های کهن ایرانی و  ــده ای از محققان آن ها را مرتبط ب ع
ادیان و تفکرات دیگری چون هندو، زرتشتی، مزدکی، مانوی، 
ــی بدانند. معماری آیینی  ــیحی، و افکار فرق غال کلیمی، مس
یارسان دارای ویژگی هایی است که آن را متفاوت کرده است. 

این ویژگی ها عبارت اند از:

ــای این آیین  ــای باورها و نگرش ه ــاری بر مبن ــن معم 1. ای
ــر مبنای رازداری  ــت. اصول این آیین ب ــده اس پی ریزی ش
ــته شده  است. به همین سبب سعی شده است  بنیان گذاش
ــاخته شود که خود از  ــازه ها، توسط معمارانی س که این س
ــد ساختار  ــند. همین امر باعث ش ــلک باش پیروان این مس
معماری آن ها از محدودۀ گونه  ای معماری بومی و ساده فراتر 

نرود. 
ــتند همانند: صحن  ــازه ها، بنای یادمانی هس 2. اغلب این س
ــین )مقام دلدل، کولین های چهارمائک، رزبار، و  بابا خوش
ــل داره در محوطۀ بلوران و بقعۀ داود، مقام  گاکولن( و چه
چهل تن و هفت  تن در محدودۀ بان زرده، و همچنین بنای 
یادمان محمدبیگ در مراغه که خارج از محدودۀ مطالعاتی 

این طرح پژوهشی است. 
3. معماری اصیل این مسلک در قالب سازه هایی بدون سقف 
ــبک، فقط شاهِد حصارهایی  ــکل گرفته است. در این س ش
ــتیم. این حصارها،  ــنگ ها هس ــاده از س ــکه چین و س خش
ــی را به وجود آورده تا محیط مقدس درون از محیط  فضای

پیرامونی مجزا شود. 

تصویر 25. نمای نزدیک بقعة داود و گنبد هفت  بخشی آن  )مأخذ: محمدیان، 1391: 134(.
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4. فضای ورودی و مسیر دسترسی بعضی بناها در یک محور 
قرار نگرفته است و زوار بعد از ورود به محوطه مستقیماً به 

فضای مرکزی دسترسی ندارد.
ــده، اما در  ــاری تاکنون حفظ ش ــبک معم ــه این س 5. گرچ
ــازه ای  ــده و س ــاختار آن ها عوض ش ــا س ــیاری از بناه بس
ــت. سازه های کولینی  ــکل جای آن را گرفته  اس گنبدی ش
ــار، گاکولن، مقام دلدل، چهل داره، و مقام  چهارمائک، رزب
هفت  تن، ساختار خود را حفظ کرده  اند. بسیاری از بقعه ها 
ــای گنبد دار کنونی  ــاخت بن ــد بقعۀ داود، قبل از س همانن
ــت، یک سازۀ سادۀ  ــاخته شده اس که در دهه های اخیر س
ــازه هایی نیز وجود دارند که ساختار  کولینی بوده است. س
ــی خود را حفظ کرده  اند، اما با این حال در محدودۀ  کولین
ــاخته شده است. به عنوان مثال می توان به  آن ها بقعه ای س
ــه در مرکز صحن بابا  ــاره کرد ک ــین اش بقعۀ آقا میرزا حس
ــزی که به کولین  ــین  ـ  پس از تخریب کولین مرک خوش

داود معروف بوده ـ ساخته شده است. 
ــوختگی دیده  ــۀ کولین های محوطۀ بلوران، آثار س 6. در هم
می شود. در حقیقت بر افروختن آتش جزیی از رفتار آیینی 
ــت. امروزه نیز مراسم  ــوب می شده اس ــان محس اهل یارس

نیایش و قربانی در این اماکن برگزار می شود. 
ــاختار  ــازه های مورد مطالعه در مقاله کامًا بر مبنای س      س
ــازه ها دارای ویژگی هایی  ــده  اند. این س معماری بومی بنا ش
ــت بوم، به  کارگیری مصالح کم بها با  همچون: ارتباط بنا با زیس
ــات کم، عدم وجود مقبره در اغلب محوطه  های یادمانی  تزیین
ــه مزار در  ــیدن ب ــله  مراتب فضایی در رس و عدم وجود سلس
ــم نمادین از جمله  ــی، به  کارگیری مفاهی ــازه های آرامگاه س
ــیاری از بناها  قرارگیری بناها بر بلندی، تقدس درخت در بس
و پیوند آن با معماری، ورودی شرقی بنا و برگزاری رفتارهای 
آیینی در فرایند شکل گیری این سازه ها است. آنچه در پیوند 
ــود، دستیابی به مکانی  با طبیعت در این مزارها حاصل می ش

آرام و ساکت برای تمرکز هرچه بیش تر زائران است.

پي نوشت  ها
ــد فخرالدین  ــی ارش ــن مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناس 1 . ای
ــان از دیدگاه  ــی آیین یارس ــان با عنوان مطالعه و بررس محمدی

باستان شناسی به راهنمایی احمد صالحی کاخکی و مشاورۀ ناصر 
نوروز زاده چگینی در دانشگاه هنر اصفهان است. 

ــنگ چین و بدون سقف که مکانی آیینی  ــازه ای با ساختار س 2 . س
ــود. از آنجا که بومیان منطقۀ بلوران برای چنین  ــوب می  ش محس
ــت، به کار می برند،  ــن که یک واژۀ لکی اس ــازه هایی واژۀ کولی س
ــبک کولینی معرفی  ــاری را با نام س ــنده نیز این نوع معم نویس

می کند.
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