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(تاریخ دریافت مقاله - 31/00/01 :تاریخ پذیرش نهایی)31/03/00 :

چکیده
در متون مقدس آیین یاری با چند اصل اخالقی مؤکد روبهرویم که به صورت مکررر در
طول زمان از زبان پیران این آیین بیان شدهاند .این اصول اخالقی عبارتاند از راستی،
پاکی ،نیستی و رَدا .در این مقاله سریی شرده اسرت ریشرۀ واژۀ رَدا در مترون یارسران
بررسی شود .این پژوهش مشخص میکند که واژۀ رَدا در متون یارسان که بره مینرای
بخشش ،دهش و سخاوت است با رَتا (راتا) در اوستا و دین زردشتی یکی است ،زیرا رتا
در دین زرتشتی ،ایزد دهش و سخاوت اسرت و نیرز از اروابخ اخالقری در ایرن آیرین
محسوب میشود .تنها تفاوت این دو واژه در واج «د» و «ت» است که آن هرم در قواعرد
مربوط به تبدیل واجها قاعدهای عام محسوب میشود.

کلید واژهها :آیین زرتشتی ،آیین یاری ،رَتا ،رَدا ،کالم سرانجام.

 .2نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان:
Saiid.emami@yahoo.com

 .1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان.
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مقدمه
آیین یاری یکی از اقلیتهای موجود در ایران است .بیشترین تمرکز پیروان این آیرین در
استان کرمانشاه بهویژه در شهرستانهای داالهرو و صرحنه اسرت .البتره در اسرتانهرای
لرستان ،همدان ،آذربایجان شرقی و غربری ،اردبیرل ،تهرران ،قرزوین ،زنجران ،مازنردران،
فارس و خراسان هم کمابیش زندگی میکنند؛ بهعالوه در بین کُردهای عراق و منراطقی
از قفقاز هم حضور دارند .حتی میگویند در شبهقرارۀ هنرد هرم جمراعتی از آنهرا دیرده
میشود ] :29ص.[22
گفتنی است در گذشته ،گسترۀ جغرافیایی یارسان بیشتر از مناطق کنونی بوده است
اما به تدریج (مخصوصاً در دو قرن اخیر) سختگیریهای اهل شرع و سیطرۀ همهجانبرۀ
اسالم ،موجب استحالۀ دینی بسیاری از آنها در مذاهب شییه و سنی شد.
پیروان این آیین را یارسان مینامند« .این واژه از دو جزء ‘یار’ و ‘سان’ تشکیل شرده
است .یار در اینجا به مینی دوست و سان هم در کردی کهن و فارسی باستان بره مینری
پادشاه و سلطان است .این کلمه هم با همین مینی در نزد یارسران از نرامهرای خداونرد
است .بنابراین وجه تسمیۀ یارسان عبارت است از دوستان خدا و یاران حق .غیرر از ایرن
نام یارسان را ‘اهل حق’ و ‘طایفهسان’ هم گفتهاند .مینی اهل حرق کره روشرن اسرت.
سان را هم توایح دادیم .طایفه نیزر از مادۀ طاف ،یطوف ،طوافار گروهری را گوینرد کره
حول یک محور واحد در طوافاند .از این رو طایفهسان یینری جمراعتی کره همرواره در
طواف حضرت حق هستند» ] :10ص.[2
مقدمات ظهور و بروز آیین یاری از قرنهای چهارم و پنجم هجری و با «شاهخوشین»
در مناطق غربی استان لرستان دیرده مریشرود .امرا ظهرور اَتَرم و کامرل ایرن آیرین در
قرن هفتم هجری و در عصر سلطان سهاک ر که در اعتقاد این آیرین مههرر اسرت ر
صورت یافت .البته در فاصلۀ زمانی از شراهخوشرین ترا سرلطان سرهاک ،کسران دیگرری
بودهاند که هر کدام از آنهرا نقطرۀ عطفری در ایرن آیرین بره شرمار مریآینرد؛ همورون
باباسرهنگ و بهلول ،باباناووس ،و باباجلیل ،که نقطۀ مشترک در بیانات همۀ آنها مرژده و
نوید ظهور این آیین به پیروان و درخواست از خداوند برای تسریع در ظهرور ایرن آیرین
است.
کتاب مقدس آیین یاری کالم سرانجام نام دارد که منهوم و به زبان کردی است .این
کتاب به دو بخش اصلی تقسیم میشود .بخش نخست موسوم به «دیوانَ گوره» ،سرخنان
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سلطان سهاک و یاران نزدیک و مقرب او را تشکیل میدهد .بخش دوم ،شرامل سرخنان
دیگر بزرگان و پیران یارسان غیر از زمان سلطان سَهاک است.
آیین یاری را از جهتی می تروان نهضرتی در برین مرردم کُررد بررای حفرو هویرت و
بازسازی ذخایر مینوی و فرهنگ ایران پیش از اسالم به شمار آورد ،چنانکه بررای نمونره
در متون مقدس این آیین آمده است:
ههنی مرهگیلریم یرهکیرهک شراران

هنوز هم یکیک شهرها را میگردیم

ترررا زنررده کرررهریررم ئائیرررن ئیرررران

ترررا آیرررین ایرررران را زنرررده کنررریم
[ :20سرودۀ بهلول ،ص]21

چرررهنررری ئیرمانررران مرررهگیلررریم هرررهردان
به همراه درویشان دشتها و کوهها را طی میکنیم
مررررهکووشرررریم پررررهری ئررررائین کرررروردان
و بررررای تررررویج آیرررین کردهرررا مررریکوشررریم
[ :20سرودۀ سرهنگ ،ص]41
زهردشرررت پرررهیررردا بررری و فرررررمان شررررام
زردشررت برره فرمرران خرردایم ظهررور کرررد
ئرررهوسرررتاش ئررراوهرد پرررهری خررراس و ئرررام
اوسررتا را برررای هرردایت خرراص و عررام آورد
چرررره نررری گومررررراهان سرررتیزا وه کررروو
وی به وسیلۀ گفتار خود با گمراهان سرتیزه کررد
مرررهکووشرررا پرررهری یررراری شرررهو و روو
و به خاطر آیین یاری شرب ور کوشرش نمرود
[ :3سرودۀ پیر راستگو ،ص]112
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یکی از اصول اخالقی مؤکد در کالم سرانجام «رَدا» است .نویسندگان این مقاله بر این
باورند که اصل این واژه و مینای اصطالحی آن برا «رَترا» در آیرین زرتشرتی یکری اسرت.
اگرچه تا به حال در زمینۀ آیین یاری تحقیقات زیادی انجام شرده ،در مرورد ریشرۀ واژۀ
ردا بهجز نور علیالهی آن هم در اشارهای گذرا در کتاب برهان الحق ،تا به حال پژوهشی
صورت نگرفته است .وی ریشۀ واژۀ ردا را از «ردء» عربی میداند ] :9ص.[11
رَتا (راتا)
زرتشت در دین اهورایی خویش جهانبینی ویژۀ خود را به جهانیان میرفی مریکنرد .در
این جهانبینی ایزدانی وجود دارند که هر کدام وظیفه و خویشکاری مخصوص به خویش
را به عهده دارند .زرتشت این ایزدان را به دو گروه مینوی و مادی تقسیم میکند .رتا که
ایزد دهشمندی است در کنار ایزدان رَشَن (راستی) ،وَرَهرام (پیروزی) ،و آخشرتی (صرلح
و آشتی) و دَاِنا (وجدان یا دین) جزو ایزدان مینوی قرارمیگیرد ] :21ص.[11
در اوستا بارها ایزد رتا (راتا) با وظیفه و خویشکاری دهش و بخشش آمده و سرتایش
میشود «راتای نیک دوربینندۀ مزدا دادۀ پاک را مریسرتاییم :2] ».ص« .[231راترا }بره
مینای} فرشتۀ جود و بخشش» ] :2ص.[140
ابراهیم پورداوود در یادداشتهای گراتهرا (بخرش دوم) دربرارۀ رَترا چنرین تواریح
میدهد« :راتا در اوستا به مینی دهرش و بخشرش بسریار آمرده و در پهلروی راتیره و در
فارسی رادی گوییم .پورداوود میتقد است که «راتی به مینی بخشش و دهرش از مصردر
‘را’ (بخشیدن) [است که] در فارسی رادی میگوییم».
اسدی توسی میگوید:
بهین رادی آنگه که بی درد و خشم

ببخشرری نررداری برره پرراداش چشررم
[ :0ص]10

امیر میزی میگوید:
آن کامگرررار محتمرررل ،نیکوخصرررال نیرررکدل
شادی به طبیش متصل ،رادی به دستش مقترن

19

تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

در بند  1از هات  99نیز به این واژه برمیخوریم.در بند  2از هرات  99و در بنرد  3از
هات  19واژۀ راتا نیز به مینی دهش و بخشش و ارمغان است» ] :0ص.[02
جهانگیر اوشیگری نیز در دانشنامۀ مزدیسنا مینویسد« :راتا ایرزد جرود و بخشرش و
سخاوت است که در بند  9هفتمین یشت کوچک از او اسم برده شده است .راتا به مینی
فدیه و نیاز و جود و بخشش است و پاسبانی داد و دهش با اوسرت .واژۀ رایریتری یینری
بخشنده و سخی و اگر ‘اَ’ جلو آن بیاید اَرایریتری مریشرود یینری بخیرل و لیرین:1] ».
ص.[130
جلیل دوستخواه در پژوهش و گزارش خویش از اوستا دربارۀ این واژه بیران مریدارد:
«راتا نام ایزد نگهبان داد و دهش و بخشندگی است .واژههرای رات و راتیره در پهلروی و
راد و رادی در فارسی بازماندۀ این واژۀ اوستایی و اصل آن به مینی فدیه و نیاز و دهرش
و بخشش است» ] :1ص.[383
بنابراین ،رتا (راتا) به مینای دهش و بخشش است و عالوه بر اینکه نام یکی از ایزدان
مینوی است ،از آن به عنوان یکی از اوابخ اخالقی نیز نام برده شده است.
رَدا
ردا در کنار سه اصل «راستی»« ،پاکی» و «نیستی» ارکان و اصول اصرلی و مؤکرد اخالقری
در آیین یاری را تشکیل میدهد .تأکید بر این چهار اصل از زمان شاهخوشرین ترا زمران
شیخامیر دیده میشود که از بزرگان یارسان در قرنهای یازدهم و دوازدهم است:
یارسان ئرهو را ،یارسران ئرهو را

رای حهق راسیهن برانان ئهو را

وه پاکی ،راسری نیسرتی و رهدا

قهدهم وه قهدهم تا وه مرهنزلگرا
[ :20سرودۀ شاهخوشین ،ص]42

ای یارسان راه حق راستی است .آن را به جا بیاورید .برا راسرتی و پراکی و نیسرتی و
ردا ،گامبهگام به سوی مقصد حرکت کنید.
یاری چوار چیوهن باوهری وه جا

راسرری و پرراکی نیسررتی و رهدا
[ :8سروردۀ شیخ امیر ،ص]31

آیین یاری به جا آوردن این چهار مورد است :راستی و پاکی و نیستی و ردا.
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پهرهیزگاریت بو نه خهتاکراری

پاکیو نیستیت بو رای رهداباری
[ :3سرودۀ بنیامین ،ص]013

از خطا و لغزش پرهیزگار باشی و پاکی و نیستی و ردا را پیشۀ خود سازی.
شایان ذکر است که در برخی نسخ دستنویس به جای «ردا» از «راا» اسرتفاده شرده
است ،اما به این دالیل ابخ ردا بر راا ترجیح دارد :نخست ،بیشتر نسرخ موجرود ،ردا را
ابخ کردهاند .دوم ،در بین مردم یارسان لفو ردا کاربرد بیشرتری دارد .گذشرته از ایرن،
اختالف موجود تنها در مورد گفتار شیخامیرر اسرت ،آن هرم تنهرا در میردودی از نسرخ
دیوان او .این در حالی است که ردا به همراه سه اصل اخالقریِ راسرتی ،پراکی و نیسرتی
بارها در متون دینیِ پیش از شیخامیر تکرار شده و به همین صورتِ ردا هم اربخ شرده
است .بنابراین ،اشتباه نساخ در مورد کالم شیخامیر قریب به یقین مینماید .چرهبسرا بره
علت کمدقتی نساخ ،ردا به صورت «رذا» نوشته شده باشد (در نسرخههرای خطری کرم و
زیاد شدن نقطهها به دور از انتهار نیست) و احتماالً در نسخۀ بازنویس ،نویسرندۀ بیردی
آن را حمل بر غلخ امالیی کرده ،آن را به زعم خود به صورت راا تصحیح کرده باشد.
چنانکه میبینیم «آموزههای دین یراری مبتنری برر چهرار اصرل «راسرتی»« ،پراکی»،
«نیستی» و «ردا» است .ارکانی که بیشباهت به اصول و پایههای دیانت زردشتی نیسرتند.
راستی به مینای پرهیز از هرگونه کژی و دروغ و ریا؛ پاکی به مینای پاکیزگی و طهرارت
ظاهر و باطن؛ نیستی به مینای مبارزه با نفس و خودخرواهی و دورافکنردن ایرن هویرت

ساختگی و اعتباری و در واقع رسیدن به مقام «هیچ بودن» و باالخره ردا به معنی یاری
رساندن به نیازمندان و شکیبایی در برابر سختیهای زندگی» ] :1ص چهار[.

همونین ،در فرهنگها و کتابهای مختلر در مرورد مینرای واژۀ ردا چنرین آمرده
است:

«ردا در فرهنگ یاری یینی صبر و تحمرل سرختی و شردت و کمک

بکه دیاکران

بیمزد و منت» ] :10ص .[2

خدمت و کم

و فداکاری بیریا به مخلوق خداست ،چنان باشرد «رنرج خرود و

راحت یارانطلب» بر او صدق کند ] :9ص.[11
ردا به فتح «ر» راایت ] :22ص.[941

بخشش ،عطا ،خرسندی ،خشنودی ] :21ص.[109
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بردباری و جوانمردی ،راایت از آنوه مستحق آنی ] :29ص.[131
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گفتنی است همۀ نویسندگان برهجرز طراهری و الهری ردا را برا فرتح «ر» نوشرتهانرد.
طاهری هیچ دلیلی برای ابخ آن برا کسرر «ر» نمریآورد امرا الهری برا اسرتناد بره آیرۀ
 11سورۀ «القصص» آن را از ریشۀ عربی «ردء» با کسر «ر» دانسرته کره همرزۀ آن اشرباع
شده و به صورت ردا تغییر پیدا کرده است .در ایرن مرورد تواریحات زیرر الزم بره نهرر
میرسد:
 .2واژههای عربیِ به کار رفته در متون دینی یارسان ،عموماً واژههرای عربری مترداول
در زبان کُردی است نه امثال «ردء» که بسریاری از اهرل فرن هرم بایرد مینرای آن را برا
مراجیه به فرهنگ لغت دریابند .با وجود این حتی اگر «ردا» را هم از ریشۀ عربری بردانیم
درستتر آن است که آن را با فتح «ر» بخوانیم نه با کسر آن ،زیرا صرورت مصردری ایرن
واژه با فتح «ر» است .چنانکه در کتاب لغتشناسی قرآن کریم مصدر آن به صرورت «رَدء»
ثبت شده است ] ،4ص .[119توایح بیشتر آنکه ردء با کسر «ر» در مینای اسم فاعرل و
به مینی یاریدهنده به کار میرود ،در صورتی که در متون مرذکور ردا در کنرار راسرتی،
پاکی و نیستی که مینای مصدری دارند به کار رفته و باید آن را هم به صرورت مصردری
خواند و مینا کرد .این درحالی است که در بین پیروان آیین یاری نیز این واژه با فتح «ر»
تلفو میشود.
 .1چنانکه پیشتر و در مقدمه هم بیان شد ،آیین یراری کوششری در جهرت حفرو و
احیای ذخایر دینی و فرهنگیِ ایران پیش از اسالم بوده است .از آنجا کره «رترا» در دیرن
زردشتی ایزد دهش و سخاوت است و از اوابخ اخالقی در این آیین بره شرمار مریآیرد،
منطقی تر آن است که ردا را نیز که از اصول اخالقری مؤکرد در آیرین یراری اسرت و بره
مینای دهش و بخشش است احیای اصل اخالقی «رتا» بدانیم.
 .9در عموم متون دینی یارسان به گویش هورامیِ کُردی است .این گویش «با اوسرتا،
زبان مادی ،پهلوی شمالی و دیگر زبانهرای ایرانری ،همونرین گاثاهرا ،منهومرۀ درخرت
آسوریک ،ایاتکار زریران ،ماتیکان وگجستک ابالیش اشتراکات و قرابت ریشهای و واژگانی
دارد» ] :20ص .[21این نکته هم نزدیکی و یکی بودن ردا و رتا را قوت میبخشد.
از آنجا که نژاد آریایی و مردمان ایرانزمین دارای اصل مشترکی هسرتند ،بسریاری از
واژهها در زبانها و لهجههای مختل با تغییراتی در صرامتهرا یرا مصروتهرا بره همران
مینای اصلی وجود دارد .این تغییرات گاه بره صرورت هرمزمران در لهجرههرای مختلر
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مشهود است .برای نمونه رَدا در ادبیات یارسان بسریار شربیه بره اصرطالت رَترا در دیرن
زرتشتی است.
چنانکه پیشتر هم گفتیم ،در دین زردشتی تأکید بسیاری بر اصل اخالقی رترا (راترا)
شده است .اهمیت ویژۀ این آیین بر دهش و بخشش ،آن را ارزشی اجتماعی و فرهنگری
مطرت میکند .این اهمیت ویژه ممکن است از آن روی باشد که رتا یکی از ایرزدان دیرن
زردشتی است و در اوستا ستایش شده است .بدیهی مینماید ستایش دهش و بخشش در
کتاب مقدس اوستا آن را به اعتقادی مشترک و مورد پذیرش برای زردشتیان تبدیل کرده
است .از سوی دیگر ر چنانکه دیدیم ر ردا هم یکی از اصول اخالقی مؤکد در آیین یراری
است .با توجه به مینای واحد «رتا» و «ردا» در هر دو آیینِ یاری و زردشتی و نیز تأکیرد و
اشاراتی که در آیین یاری در مورد دین زردشرتی شرده اسرت (رک  :مقدمرۀ ایرن مقالره)
میتوان نتیجه گرفت که ردای مطرت شده در آیین یاری برگرفته از رتای زردشتی است.
شباهت ساختاری دو کلمه از نهر ساختواژه هم درستی این نهر را قوت میبخشد.
نااهی به ساخت واژههای رتا و ردا
تنها تفاوت این دو واژه اختالف در واج سوم آنهاست .یکی از قاعدههای رایج در زبانهای
ایرانی ابدال دو واج «د» و «ت» به یکدیگر است .نمونۀ بارز آن را در اسرم خراص زرتشرت
میبینیم که بره صرورت زردشرت هرم گفتره مریشرود .بنرابراین ،گراهی «طبرق قواعرد
زبانشناسی پارهای از حروف و واجها بهخصوص آنها که مخررج و واجگاهشران مجراور و
نزدیک یکدیگر است به هم بدل میشوند .این عمل را ابدال یا تبدیل مریگوینرد؛ ماننرد
سپید و سفید ،ورافتادن و برافتادن ...توت و تود» ] :24ص.[13
«تبدیل ‘د’ به ‘ت’ وقتی که در میان کلمه و بین دو مصروت واقرع باشرد در تحرول
واکهای فارسی قاعدهای عام است .برای بیان این مینی به چند مثال اکتفا میکنیم:
جدید
میانه
باد
وات
مادر
مات ر ماتر
بید ] :23ص [201
ویت
همونین ،خانلری در بررسی جملهای از سنگنوشتههای شاهان هخامنشری کره بره
زبان فارسی باستان است ،نشان میدهد که «در مرادۀ کلمرات شریاتم و مرترییهیرا کره
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تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

شادی و مردم در فارسی جدید جانشین و بازماندۀ آنهاست ،حررف ‘ت’ بره ‘د’ تبردیل
یافته است» ] :28ص.[83
«رَد» و «رَت»
به علت نزدیکی و شباهت نوشتاری «رَت» و «رَد» با «ردا» و «رترا» و نیرز بره منهرور آنکره
واژههای مذکور به اشتباه یکی دانسته نشوند ،توایح نکاتی الزم به نهر میرسد:
«رد (با زبر اول) از ریشۀ اوستایی ‘رتو’ و پهلوی ‘رت’ بره مینری بزرگری و پیشروای
مینوی [است] (پورداود ،ویسپرد ص )23در گاتها هم به مینری داور [اسرت] (پرورداود،
یادداشتهای گاتها  ،)1دانا و بخرد (لغت فرس ،صحات):

دل بخردان داشت و مغز ردان

دو کت

یالن و هش موبردان»
[ :12ص]101

واژۀ رد در شاهنامۀ فردوسی بارها به همین مینای بزرگ و پهلوان به کار رفته اسرت،
برای مثال:
برره پررردهسرررای رد افراسرریاب

کسی را سر اندر نیامد به خواب
[ :21ص]101

بنابراین ،واژۀ رد و صورت پهلوی آن یینی رت ر که در این مورد هرم ابردال «ت» بره
«د» صورت گرفته است ر با ردا و رتا از یک ریشۀ واژگانی نیسرت و نبایرد آنهرا را یکری
دانست.

نتیجهگیری
ردا به مینی بخشش و دهش بدون چشمداشرت و بریمرزد و منرت در مترون مقردس و
ادبیات یارسان بارها تأکید شده است و از اصول اخالقی مؤکرد در ایرن آیرین بره شرمار
میرود .این واژه همان رتا یا راتا در دین زرتشتی است که هم ایزد دهش و هرم یکری از
اوابخ اخالقی در این دین است .تنها اختالف این دو واژه واج سوم آنهاست که ابدال آن
به یکدیگر نیز از قاعدههای عام است .البته ردا در فرهنگ یارسران توسریۀ مینرایی پیردا
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کرده و عالوه بر بخشش به مینای صبر و خرسندی نیز هست.گفتنی است «ردا» و «رترا»
با «رد» و «رت» که به مینای بزرگ و پیشوای دینی است تفاوت ریشهای و مینایی دارد.
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