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Statement of Problem: In dealing with the wonders of creation in nature and 
its elements, the primitive man considers himself insignificant and inferior in 
front of the world and its vastness. Man considers nature to be alive and 
imagines a supernatural force for each manifestation of existence. Totems are 
inanimate. Totemism is related to systems derived from symbols or 
representations of human affiliations to animals, plants, and fundamental and 
human belief objects based on totems. 
Objectives: Investigating totem and totemism from a psychological point of 
view and finding a unique method to explore the human mind and the effects 
left in the design of built spaces. 
Research Method: It is based on analytical and descriptive studies and it has 
been investigated and analyzed by studying library sources and it has been 
compiled based on mutual relationships and comparison between independent 
variables and theories and totems in different religions and dependent 
variables. 
Findings: In the knowledge of totem and totemism, understanding many 
amazing aspects of animals, plants and objects seemed to be impossible for 
humans and this led to their sanctification; Of course, the holiness that 
followed fear and respect. Such a view and thought caused the emergence and 
spread of beliefs such as animism, reincarnation and totemism. 
Conclusion: Totemism and belief in totems and taboos was one of the ancient 
beliefs and a topic related to the history of early humans, which is considered 
one of the early examples of human religions. The practical consequences of 
these beliefs in the lives of early humans led to the emergence of rituals and 
practices in which the importance of animals and plants was emphasized, 
whose effects on the design of spaces and beliefs of the current generation are 
clearly evident. 
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توتم   ده يپداز  يپنهان ناش  ي انرژ تأثير
 ي معماري ها بر فضاآن  تأثيرو 
  

  نامدار اكبري شبنم 

معماري  استاديار،   علمي  تبريزگروه  هيأت  عضو  آزاد  ،  دانشگاه 
  ، ايران. تبريز، واحد تبريز  اسالمي

    *علي مدبريان
واحد  دكتري   پژوهشگر اسالمي  آزاد  دانشگاه  ،  تبريز  معماري، 

  ايران ز، تبري
  
    يدهكچ
 

مسئله ابتدا:  بيان  با  ييانسان  برخورد  در    خلقت  عجايب  در 
 ناچيز   اشي و عناصر آن، خود را در برابر جهان و گستردگ  عتيطب

حق طباردپندمي  ر يو  انسان،  جاندار    عتي.  برا  داندميرا    هر  يو 
هست  كي مظاهر  توتمكندميتصوّر    ييماورا  ييروين  ،ياز  ها  . 

توتم  جانبي  ا ينمادها    از  برگرفته   هاييسيستم  به   سميهستند. 
  ي اديبنء  اي و اش  اهاني، گواناتيانسان به ح  هايي ستگواب  ييبازنما

  . شودميبر توتم مربوط   يبشر مبتن ياعتقادو 
توتم  يبررس  اهداف: و  روانشناخت  سميتوتم  نظر  يافتن   ياز    و 

ان  يبرا  فردمنحصربه روش    كي ذهن  بر   سانكشف  تأثيرات  و 
  .   راحي فضاهاي ساخته شده استجاي گذاشته در ط 

بوده و با   يفيو توص  يليلعات تحلاس مطابر اس  :ق يروش تحق
بر اساس    شده است و   ليو تحل  يبررس  ،ايكتابخانه مطالعه منابع  

مقا و  متقابل  و    يرهايمتغ  انيم  سه يروابط  و    هانظريه مستقل 
   است. شده نيوابسته تدو  يرهايمختلف و متغ انيتوتم در اد

  هايجنبه از    بسياريدرك    در شناخت توتم و توتميسم  :اهيافته
گ  واناتيح  انگيزشگفت اش   اهانيو  برايو  حدودي انسان    ياء  تا 

آنها   يبخش  موضوع به تقدّس  نيمو ه  رسيدميبه نظر  ناممكن  
  ني. چنرا به دنبال داشتكه ترس و احترام    يالبته تقّدس   د؛يانجام

و   سميميمانند آن  ييباورها  و رواج   شيدايباعث پ  ، پنداشتينگاه و  
  شد. سميتناسخ و توتم

 ي از باورها  يكيو اعتقاد به توتم و تابو    سميتوتم  :گيرينتيجه 
موضو  يباستان به    يعو  از    بود  اوليه   هايانسان  خي تارمربوط  كه 
شمرده    انياد  ن يآغاز  هاينمونه  پشودميبشر    نيا  يعمل  امدي. 

و مناسك و   هاآيين  شيدايبه پ  ،اوليه   هايانسان  يباورها در زندگ
در    ديانجام  ياعمال اكه  بر  گ  تيّهمآن  و    د يتأك  اهانيجانوران 
ل كنوني  كه تأثيرات آنها بر طراحي فضاها و اعتقادات نس  شدمي

  كامالً مشهود است. 
  

فضاي كليدي:    كلمات طبيعت،  انسان،  توتم،  پنهان،  انرژي 
  معماري. 
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  بيان مسئله و  همقدم. 1

نگارانه    قوم  اتيدر اواخر قرن هجدهم در ادب  سميواژة توتم
نخست لنان  مك  و  شد  پذ  يكس  ن يظاهر  كه   توتم  رفتيبود 

تار  يپرست به  توتم  ت يّبشر  يعموم  خي را  او  كند.  را   سمياضافه 
مجموعه   ينيد بر  م  يامشتمل  اعمال  و  باورها  در   داندي از  كه 
م  شرفته يپ   ينيد  يهامظان سرچ  شوديمشاهده  همة    شمة و 
گ  يپرستجانور  يهانييآ  م  يپرستاه يو  كهن    ان يموجود  اقوام 

ا  .]1[است اند  ن يد    نيدر  گ  واناتيح  ،ييابتدا  شةيو    اهان يو 
س  يخاص و  برا  ي نگيپندتقدّس  و  ن  يدارند  قدرت    رو يآنها  و 
است كه در    ياهيگ  اي. توتم، جانور  شوديدر نظر گرفته م  ييماورا

باشد   ايقبيله   كينخست    يا ين  ييابتدا  عجوام كلمه   .]2[كالن 
 يكه به معنا  گرفته شده است  ييكايآمر  يزبان بوم  كيتوتم از  

اژدها و   كي از مردم است.     ي مربوط به گروه  وان يح  كي  ريتصو
ترت  كي به  چ  بيققنوس،   ده ينام  Fengو    Loong  ين يدر 

هاشوندمي توتم  چ  ي،  و  سته  نيمردم  اژدها  به  اعتقاد  ند. 
جستجو   يجامعه بدو   رد  توانميرا    ياليخ  واني ح  نيا  هاينقاشي
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 ي توتم ها  انياژدها را در م  ن ي در چ  خ يماقبل تار  ل يقبا  يكرد وقت
خدا  عنوانبه   گريد و  پذ  نگهبان  ي نماد  ققنوس  رفتنديخود  از   .

پرندگان"معموالً   طب  كي  اي  "پادشاه  فوق    ادي  يعيپرنده 
، خرد و اخالص را ي، درستيرخواه يخ  لتيپنج فض  ني. اكردندمي

براكردميمجسم   ققنوس  و  اژدها  از  سفال  ن يتزئ  ي.    يظروف 
و    ينقاش بدو  شمي  كاريمنبتشده  جامعه  . شدمياستفاده    يدر 
شمت  امپراتوري  سيتأس سلسله  در  از    206-221(  ن يحد  قبل 
  ن يان چكاخ باست  يتوسعه معمار  يبرا  ايانگيزه و    نهي) زمالديم

كرد.   آجرهايسنگ  هايكاري منبتفراهم  ظروف    ي،  شده،  حك 
برا  سرعت به   يالك  هاينقاشيو    يبرنز بودند.   رشد  حال    يدر 
  ويژه به ، يشاهنشاه يدر معمار شدت به بار، اژدها و ققنوس  نياول

ت يسلطنت  هايكاخ   هايسقفدر   مورد   هاستون،  رهاي ،  درها  و 
، با  يهنر شرق  ينوع  عنوان به ،  ينيچ  ياستفاده قرار گرفت. معمار

و    نيتزئ در    ققنوساژدها  را  راز  و   سم يتوتم  است.   برگرفته رمز 
  خ يمربوط به تار  يو موضوع  يباستان  ياز اعتقادات و باورها  يكي

بدو نت   يانسان  ابت  جة يو  جامعة    ييداجامعة  از  منظور  است؛ 
آن را «جامعة كالن  رمتمدّن يغ  ياجامعه   ،ييابتدا   اي  »ياست كه 

 سم يتوتم  .]2[دينام  توانيبر كالن» م  يمبتن  ي«سازمان اجتماع
است و به آن بخش از باورها   شناسيمردمو عام در    يكل  يعنوان

اعمال   م  ييابتدا  هايانسان و  رو  شوديگفته  در  با   ييارويكه 
گ  عتيطب و  جانوران  برخ  اهان يزنده،  طب  يو    گر،يد  يع يعناصر 

است   يواني گفت «توتم ح  توانيم  طوركليبه   شكل گرفته است.
وحشت  ا ي  آزاري ب  ،يخوردن و  به خطرناك  توتم  گآور؛   ا ي  اه يندرت 

و  ي عيطب  يروين رابطة  گروه  همة  با  كه  آب)  (باران،   ي اژه ياست 
  يدر وهلة دوم فرشتة حامدارد. توتم در وهلة نخست جدّ گروه و  

و    فرستديم  يبيغ  يهااميآن گروه پ  يو نگهبان آن است و برا

برا   حالنيعدر را    گرانيد  يكه  خود  فرزندان  است،  خطرناك 
م   شناسديم نگاه  مصون  را  آنها  كه   يكسان  طورهمين.  دارديو 

مقدّس را بر عهده دارند كه توتم    فة ي وظ  نيدارند ا  يتوتم واحد
نبرند و از گوشت آن نخورند وگرنه از    ني از ب  ا يند و  خود را نكش

  . ]3[د»امان نخواهند بو درمكافات عمل خود 
گ  يوانيح  يهاتوتم پربسامدتر  ترينمهم  ياهيو  نوع   ن يو 

بس هستند.  صاحب  ياريتوتم  باز  معتقدند    ي هاملّت  شتر ينظران 
طب  يامروز آغاز  در  طببوده   پرستعتي جهان  مظاهر  و    يعي اند 
گ  مانند و  م  اهانيجانوران  اصل   رايز  دند؛يپرستيرا  منبع   ي آنها 
به آنها وابسته   اتشيو ح  يدگ است و زن  يهر انسان  يزندگ  يغذا

در   يخوراك  از يهستند و ن  انيدر اصل، آنها خوراك آدم،  ]2[است
بدو  يآگاه اهم  يانسان  نخست  مرتبة  پس    تيّدر  دارد؛  قرار 

نشگفت اعضا  ستيآور  توجه  و   يوانيح  يهاگونه به    له يقب  يكه 

اصل  ،ياهيگ از   ]4[باشد  اريبس  له،يقب  يخوراك  بر  افزون  رو،نياو 
كالن    ياجتماع  اتيمحور ح  رايشمرده شوند؛ ز  ز ي، مقدّس نتوجه 
د  بودند. گ  گريعامل  و  جانوران  ابتدا  اهان،يتقدّس  انسان    ييباور 

است؛ به    عتيعناصر طب  ن يدر ا  لهيو اجداد قب  اكانيبه ورود روح ن 
توتم  نيمه ك  يشكل  سمي سبب  ن  شياز  شمار    اكانيپرستش  به 
  ي كه روان، پس از مرگ برا  كننديتصوّر م  يار ي . اقوام بسروديم

به    يگريقالب و جسم د   رد  گريو بار د  ماندينم  جسميب  شه يهم
م  يزندگ ادامه  روان  دهد؛يخود  آنكه  سبب   ي نژادها   يشناسبه 

مشخصفرودست  و    انيروان آدم  انيم  يتر، مرز جداگانه و كامالً 
ترس بشر   كند،ي نم  ميجانوران  روان  انتقال  تن    يموضوع  به 

د  قتيدرحق  شود؛يم  رفتهيپذ  تي راحبه جانوران     ينياحترام 
سو از  به ين  يبرخاسته  طباكان،  جانور    يعيطور   ي اهيگ  ايبه 

ظرف   رسديم است  رش يپذ  يبرا  يكه  محترم  روان  . ]1[آن 
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گ  وانيح ارواح مردگان  ياهيو  آن وارد م  كه  صورت  به   شوديدر 

درم  كيو    ينسب  شيخو  كي ستا  ديآ يجدّ    . ]3[شوديم  شيو 
ب توتم باور  ذهن    ه  است   دارريشه   اريبس  يبدو  هايانساندر 

آ   يبرا  يبدو  هايانسان  كه طوريبه  مراسم    ايويژه   ين ييتوتم 
حت  كنندميبرگزار   قرار   يگاه  يو  پرستش  مورد  را  آن  اوقات 

موادهندمي در  ح  يرد .  توتم  و    ياهيگ  اي  وانيكه  خوردن  باشد 
شمرده   ممنوع  آنها  از  ط  شودمياستفاده  تنها  ضوابط  و  و  بق 

كه    يمانند حالت تقدس  ؛است  زياستفاده از آنها جا  يمراسم خاص
دارد هند  در  بسايو    گاو  در  افراد  ي اري...  جوامع  دارا  ياز   يكه 

 د يو همسر با  ند با هم ازدواج كنندتوانميهستند ن  يكسانيتوتم  
نداشته باشند. حاال در    يكساني انتخاب شود كه توتم    ايجامعه از  
توتم   شناسجامعه و    شناسانسان چند    رظنبه    نجايا مورد  در 

لنانپردازيم مي مك  ابتدا  دهيعق   1:  جوامع  در  كه  مراسم   ييدارد 
توتم  شودميبرگزار    ياديز   ينييآ  كه    يكي  سميكه  آنهاست  از 

عناصر  يط ط  يآن  ابتدا  يخدا  عنوانبه   عتيباز  مورد   يياقوام 
قرار   اسمگيردميپرستش  رابرتسون  خو   2ت ي.  بحث  توتم  به  ردن 

زمان  پردازدمي در  خاص  ني مع  يكه  آداب  طبق  صورت   يو 
ب  است.  گرفته مي ابتدا   كندمي  انياو  جوامع  افراد    دهيعق  ييكه 

. شودميداشتند كه با خوردن توتم روح و تقدس او به آنها منتقل 
  آمدهمي حساببه  انيدارد كه توتم نگهبان روح بدو  دهيعق 3زر يفر

 ب يروح فرد به توتمش ترت  ليتحو  هتج  يمراسم  انياست و بدو
فرواندداده مي تكن  4دي.  پد  يروانكاو   كيبا  را   سميتوتم  ده يخود 

توتم    ":نيكه با عناو  هاييكتابقرار داده است و در    يمورد بررس
 

١.Mc.Lennan     

٢.Robertson Smith     

٣.Frazer     

٤.Freud     

تابو همسر"و    "سميتوتم  " ،"و  اذعان    "يبرون   دارد مينوشته 
  ي رونيخود و موجودات ب  نيند بتوانمي ن  كودكو    يكه انسان بدو

كه از جانوران    يكودكان  يروانكاو  طور همينشوند و    ل يتفاوت قا
انسان قرار    جايبه كه آنها جانوران را    دهدمينشان    اند ترسيده مي
لذت   ييدر از توانا، پترسدمياز پدر خود    زين  ي. انسان بدواندداده 

و   است  برخوردار  مادر  از  ذكور    ريسا  كه درحاليبردن   از فرزندان 
آنها    ناخودآگاه همراه با حسادت در    يترس  ني، بنابرا ومندمحر  آن 

 ي جانور  عنوانبه تا پدر در ذهن    شودميو موجب    گيردميشكل  
  ي و از طرف  گيردميشكل  نجاياز ا يتوتم يپنداشته شود و باورها

نسبت به پدر    ن يو ك  ميدر كنار احساس ب  زيحساس مهر نچون ا
 نيممنوع است و اگر ا  دارد كشتن پدر و خوردن گوشت او  دوجو

گ صورت  سوگوار  يبرا  ديبا  رديكار  در    يمرگش  چون  و  كرد 
بدو است بنابرا  نيجانور و توتم جانش  ياذهان افراد    ن يپدر شده 

از خوردن توتم منع به عمل   توتم خورده    و اگر  آيدمياست كه 
پدر نسبت به    رب  يهمچون سوگوار  معين   يمراسم  ي ط  ديشود با
ادا ك  يتوتم  ااحترام  و  مراسم  ن يرد  قبا  يهمان  در  كه    ل ياست 

  . ]1[شودميخوردن توتم برگزار  يبرا يبدو
كه در حقيقت يك   نام برد  توانميحداقل سه دسته توتم را  

  كل هست:
  .شودميعد منتقل كه از نسلي به نسل ب ايقبيله . توتم 1
ويژه  2 كه  توتمي  يعني  جنس،  يك  به  مخصوص  توتم   .
مذكر    مؤنثافراد   و    يه قبيل و  است  در    ترپيشمفروضي 
  .كنندميبروز پيدا  هايشانساخته 
. توتم فردي كه به شخص خاصي تعلق دارد و به خالف  3

  . ]5[گرددمياو منتقل  
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ذات  ؛يمذهب  يزندگ ارتباط  از   يظامن  ديتول  يبرا  ي كاف  ينه 
د حتينياخالق  و    ي.  نژاد  همان  از    كيتوتم  ستميس   هاقبيله در 

اجتماع تحمل  شخصفاومت  ينظر  توتم  است.  جنبه    يت  بر 
در    سميآنچه توتم  شتريگذاشته است. ب  تأثير  كايدر آمر  سميتوتم
نشأت   ايقبيله و نه    يشخص  ياز توتم ها  شودميخوانده    قا يآفر
است  گيردمي ممكن  گرچه  در  مثال  عنوانبه شود.    يا قبيله ،   ،

سلطنت  يبرا  هاكركس ،  يكوماس هستند    يخاندان  از    ايمقدس 
دل  ايحاكم    كيبودن    مزاجدميمد  قيطر   عنوان به   نكهيا  ليبه 

توتم خانه    عنوانبه است كه    "توتم" نوع    نيهستند. ا  ديرفتگر مف
نماد خدا  ي، ماهشودمي  داياود در هند پ  يسلطنت آب    يكه واقعاً 

است   نيا  ينكته اصل   مقدس، مقدس محمد بود.  يزمان  است كه 
كامالً بدون اشاره    يبدو  يياز توتم گرا  يما شواهد كه در عرف

د عربستان  ميدار  نيبه  از  شايد  ها  افاتي  نشان    اندآمده .  شايد  و 
س بديع  شرايط  باشددهنده  كامالً  امي  امر  يك  كه  جايي   ،
اجتماعي   و  پو  يكرنگبا    تدريجبه اقتصادي  شدديني  . شانده 

Iroquois    ها  ي ها توتم  نه  را    يما  از    پرستيدندميخود  نه  و 
با   يارتباط  چيه  زياوماها ن  ي. تابوهاآمدندمي  فرود  شانيتوتم ها

همچن و  نداشتند  آنها  باشند.    نيتوتم  سرپرستان  از  است  ممكن 
نهاد   كي  سميتوتم  نيبنابرا  ؛ستينام گروه اوماها هم توتم ن  يحت

ن مقدس  تاس  نيا  ي اتيح  يخطا  كي.  ستيهمگن  توتم    تيكه 
 ها اري اكفدكه تمام    شودمي  ده يا  نيمنجر به ا  نياست. ا  ياساس
توتم  يمبتن سرانجام  سميبر  زاست.  اشتباهات  دارد   يادي،  وجود 

از    دياست و با  "ياصل  سميتوتم "بر تصورات نادرست    ي كه مبتن

  . ]3[شود  يريجلوگ كاريحدس و گمان ب عنوانبه آنها 
م  چمكان  هر  از  قبل  مكان،    في تعر  كي   ز يقدس  است. 

سا  زيمتما  يفضا تشر  رياز  مردم    فاتيفضاها.  مكان  ايكه   يدر 

مقدس بودن آن    شوندمي  تي به سمت آن هدا  اي  كنندمي  نيتمر
  زيشده متما  ف يموارد تعر   ري و آن را از سا  ديكن  گذاريعالمترا  

مال در  و اع  اءيمكان مقدس توجه را به اشكال، اش  كي.  ]6[ديكن
را   آنها  و  معنا   عنوانبه آن  ادهدمينشان    ينيد  يحامل    ني. 

توص اساس  كنندمي  فينمادها   ك ي  عنوانبه   تيواقع  يسازندگان 
مذهب درك    يجامعه  را  زندگكندمي آنها  تعر  ي،  را  آن    فيدر 

ا  كندمي با    ن يب  يدسترس  يبرا  ايوسيله و    دگاه يد  نيمطابق 
مقدس و    يبودن فضا  زيتما. هم مياله   هايواقعيتجهان بشر و  

  انياعتقاد ب ن يفرهنگ اغلب با ا  كي ييهم اشاره آن به بستر نها
از نظر    فقطنه و    يني. عستي ن  ياريمقدس اخت  يكه فضا  شونديم

  ن ي ا رايمكان مقدس متفاوت از منطقه اطراف است، ز كي، يذهن
خلقت    ستين  يمكان مكان اهم  ايكامالً  انسان. بلكه    تيانتخاب 
  چ يكه ه  يتيآن نهفته است، شخص فردمنحصربه  تيخصآن در ش

،  بيترت   ني ل كند. به همد به آن منتقتوانمين  يعمل كامالً انسان
در    ايساختار    كي مقدس  دارا   نيزمسر  كي مكان   ي مقدس 
كه آن را    ي ش  كي  اي،  تياهم  كي،  تيشخص  ك ي  -است    يزيچ

اماكن ز  هايسنت.  كندميجدا   هندو و  م  اعال  يارتيمعابد بزرگ 
ذات  كنندمي آنها  توص  يكه  نه  و  هستند.  يفيهستند  مقدس   ،

سنت    ريتصاو  ترينمقدس    ivaaiva svayambhūlin̄gasاز 

اما خود    ستندين  يانسان  هايساخته كه     Śivaاز    يرياست، تصاو
هم  اتيتجل به  الهه   هايمكان  ترين مقدس،  بيترت  ن يخداست. 

pīṭhas    ،خودكش  يهايمكان از  پس  شدن    كه ت تكه و    يكه 
معمار  ياعضا است.  افتاده  او  ب  ي بدن  تنش    سيتقد  ن يمسجد 

ن  كي را  مكان  انكار  و  محل  دهدميشان  مكان    ي ساز  يهرگونه 
اله ن  .يحضور  اساط  ز يمكان  در  زمان  دارا  ر يمانند  عرفان،   ي و 

آ  يهايجنبه  و  ا  گونه هماناست.    ينييمقدّس  در  زمان    نيكه 
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  ز يمتفاوت است، مكان ن  ،يدو عا  يويو دن  يبا زمان مادّ  هامقوله 
معمول ابعاد  را  ياز  مفهوم  شودميجدا    جيو  . يابدمي  يقدس   يو 

اساطنساا فرصت  رين  اب  ييرها  يبرا  ياز هر  دن  عاداز    ي و يمحدود 
  يدر زندگ  شيخو  ينوپا  شه يبا اند  كردميو تالش    بردميبهره  

چ  خود  و    يز يروزمرة  آورد.    ديپد  آور خلسه و    بخشآراممتفاوت 

ا  نيا  ترين مهمز  ا  يكي   . ]7[است  ها مكانتقدّس    دة يتفكّرات، 
از كجا    لبه دنبا   شيخو  در مكان مقدّس  يريانسان اساط  يگاه

،  كندميرا حس    شيوطن مألوف خو  هاآيينآمدن خود است. با  
د توانميمقدّس    يكهن در مكان  دگاه يد  ني. با ايابدمي،  فهمدمي

در را  انتها  و  ابتدا  و  كند  سفر  خود  حالابديدر  .  يابدميعارفانه    ي. 
قدس قب   يساختمان  توتم  ل ياز  (تجمّع)  مركز  كاخ،   يپرستشگاه، 

آشكار   ،يريآنچه در زمان اساط  يمكاشفه اوال  يابر مبن  واقعرد

  . ]8[شودمي اد يشده، بن داريو پد
است،   ريچشمگ  شه يهم  انيرانيمذهب در تفكر ا  نقش بوده 

از   از ا(  اسالمچه قبل  بعد    هاييكتيبه سالم. تمام  زرتشت) و چه 
دار از  نام    وشيكه  با  دارد   ي عني  ؛شودمي شروع    اهورامزداوجود 

شروع نشده باشد    اهورامزداكه با نام    ميندار  وشياز دار  ايبه كتي
امروزه    طورهمان «بسم  ميسيبنو  ميبخواه  هاينامكه    با 

الرح دركنيمميشروع    م»يا...الرحمن  ا  آن   .  پادشاه    رانيدوران 
نشان دهنده    ن يشروع شده و ا  اهورامزدابا نام    هايشيبه كتهمه  

دار  نيا كه  است  ايمذهبيآدم    وشي است   ر يتصو  نبودن  .بوده 
جاها  ايو    ديجمش  تخت  درزن   دهنده    گريد  يدر  نشان 

ا  يمذهب   هايانديشه  است.    ران يدر  در    مثالً   ايبوده  نور  وجود 
  اندبوده ل  قائ  شيكه برا  ينقش آن و احترام  ان،يزرتشت  هايخانه 

دارد. در مورد   انيزرتشت  ياست كه نور برا  ياز تقدس  يهمه حاك
خط قرمز است،    كي  عنوانبه بحث محارم را كه    توانميتابوها  

اندرون وجود  زد.  ب  يمثال  اسالم   يرونيو  دوره  در   ست،ين  يتنها 
  يبرا  خيدر طول تار  شه يهم  انيرانيا  يعني  ؛قبل از آن هم هست

اعضا و  احترام  ه وادخان  يخانواده  قائل    يخود  در اندبوده خاص   .
، شودمي  ادي  ام تابوها به نوجود دارد كه از آن  يزهايچ  يرانيخانه ا
آنها را انجام داد و   توانمي در خانه منع شده و ن   نكه يا  يعنيتابو  

با آمدن اسالم رو به    مثالً  ؛حرام است  جه يبد و زشت است و درنت
. وجود باغچه و  شودميمطرح    گريو مسائل د  هاخانه قبله بودن  
ح آ   يواناتيداشتن  خروس  سفچون  رنگ  به  هم  از    د ين 
مردم مقدس بود. هنوز هم    ي برا  مانز  آن  دركه    بود  يموضوعات

مذهب  تفكرات  خ   يآن  و  دارد  ز  يليوجود  است.   بايهم  قشنگ  و 
تابوها  يليخ  يول رفتارها    يــياز  در  كه  معمار  بينيمميرا   يدر 

بلند باشد، پنجره به طرف    وارهايد  نكهي، اهم قابل مشاهده است
  ران است. دو آن ينشان از تابوها نهايا يهمه نباشد،   رونيب

  روش تحقيق   - 2

با  روش تحقيق بر اساس مطالعات تحليلي و توصيفي بوده و  
بررسي و تحليل شده است و بر اساس  ،  ايكتابخانه مطالعه منابع  

متقابل   مقايسه  روابط  مو  متغيرهاي  و    هانظريه و  ستقل  ميان 
  و متغيرهاي وابسته تدوين گرديده است.  توتم در اديان مختلف

  پژوهش  پيشينه - 3

منابع    اده يال  قاتيتحق تار  غايتبه بر    ،يخياستوار 
فلسف  شناسيمردم عبارتاست  يمبتن  يو  به  ال  ، ي.   اده،ينگرش 
و همراه با وسعت مشرب است   انه يكثرت گرا  ، چندوجهي،  يقيتلف
ش  يدارشناسيپد  ،شناسيمردماز    ايآميزه   و هوسرل،    ةو يبه 

معنا  ليتأو  ،ييساختگرا كشف  است.   كي تمنوهر  اي  يباطن  يو 
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و    هااسطوره را از خالل مراسم،    ينيموضوع د  ن،يد  يدارشناسيپد
معضله امر   يعمل را بر مبنا  ني، امّا اكندمي  يياعتقادات رمزگشا

تع   يقدس نظر   نييكه  ساختار  ان  يكننده  است،  . دهدميجام  آن 
پد و    يمستقل  ة ترش  عنوان به را    نيد  ي دارشناسياگر  منابع  كه 
و    فيرا توص  يعانو م  يماهو  يكه ساختارها  ردآومي  د يپد  يمتون

بگكندمي  بنديطبقه  نظر  در  ر  توانمي  م،يري،   ختيمطالعات 
و    ريرا همچون تعب   ينيد  ياز انواع نُمادپرداز  اده يمتعدد ال  ة شناسان
از  يرهايتفس نقش    او  و  با  هااسطوره ساختار  و    نشيآفر  نظرية، 

،  الگو سرمشق  وان عنبه و مبدأ جهان، نقش اسطوره    شناسيجهان
تشرّف و    نيياو در مورد شعائر، از جمله آ   هايپژوهش  نيهمچن
  مقدس  خي او از مكان مقدس، زمان مقدس و تار  يساختار  ليتحل

اقسام   و  انواع  از  او  ماندگار  مطالعات    رينظ  ينيد   هايتجربه و 
سا  ايميك  ،ينشم  ن يآئ  وگا،ي درك   يدارهايپد  ريو  بهتر  كهن 

  . ]9[كرد
طب   كي   يپرست  توتم  است «  معتقد   ديفرو همة    ي عيمرحلة 

است  نيشيپ  يهافرهنگ  ،يسيانگل  دانشمند   ]3[»بوده 
سال    واژة   بار  نينخست  1النگيج در  را  كار    1917توتم  به 

«اتوتما  نيا  .]1[برد كلمة  از  قب »2ن واژه  آنِ  و    نيالگونك  لة ياز 
معن  يشمال  يكايامر  پوستيسرخ زبان   به  و  است  شده    يساخته 

خواهر  يبرادر   دونشاي«خو فر  در.  ]2[است  » يو    زر،يباور 
دارا  يگروه  انيم  كينزد  يارابطه   سميتوتم قرابت با   ي از مردم 

انواع  گريكدي طب  يو  موجودات  ا  يع ياز  كه  موجودات،   ن ياست 

انسان گروه  آن  م  يتوتم  دورك.  ]10[شونديخوانده  نظر    م،يبه 
نوع وابستگ  يتوتم  گو  ياصل  كه  و   ك ي  ياياست  اتحاد 

 
١.j.long   

٢.ototeman   

توتم    يافراد  انيم  يشاونديوخ نام  از  كه   ي كسانياست 
دارند و خود را    يكساني  شي افراد ك  ني ا  ،ترتيباينبه برخوردارند؛  

م  شاونديخو توتمداننديهم  اصطالح  تشك  يصورت  سمي.    الت ياز 
است كه شكل مهم و بارز    يجادوگر  -يآداب مذهبو    ياجتماع

و    بقاتط  يبا بعض  له يقب  كي داخل    يهااز گروه   يآن ارتباط بعض
است و ارتباط با هر گروه جدا از    جانيب  ايانواع موجودات جاندار  

ا  استروس  .است  گريد  يهاارتباط توتم  نيبر  كه  است   سم يباور 
حكم مذهب را   ،يوبد  لياقوام و قبا  انياست كه در م  ايطريقه 

برقرار  با  و  قب  يدارد  نظام  و  انجام   له ينظم  از  آنها  منع  و 
است    يموهبت  سمي. «توتمشوديم  لهيب تداوم قبوجم  هاشده ينه

 راطرافش و د  طياز مح  برداريبهره در    يكه مذهب به انسان بدو

  وند يپ ليمعتقد است دل زريفر .]4[بقا اعطا كرده است» ينبرد برا
و    نيب سودمندانسان  مع  يتوتمش،  توتم  است؛    شتيدوجانبه 

تأم را  ن   كنديم   ني انسان  انسان  مقابل،  در  مقدّس    زيو  را  توتم 
دو   زريفر  »يِ«سودمند ةي. نظركنديو از آن محافظت م شمرديم

آن، احترامِ برخاسته از    ينيد  گاه يدارد؛ پا  يو اجتماع  ينيد  گاه يپا
ابتدا  يترس انسان  كه  برخ  يياست  و    يجانور  يهاگونه   ياز 
از  ياهيگ قداست  يبرا  رونيادارد و  م  يآن  نظر   گاه يپا  رد؛يگيدر 

جا  يتيّاهم  ن، آ   ياجتماع در  توتم  كه    كنندةنيتأم  گاهياست 

است برخوردار  آن  از  كالن  بنابرا]11[خوراك    ونديپ  ن،ي؛ 
هر    يانسان و توتم (كوبونگ) او وجود دارد. زندگ  نيب  ياه يدوسو

وابسته است    لهيآن قب  يتوتم  اهيگ  ا ي  وانيح   از  يفرد به نوع خاص
نت شخص  آن  مرگ  حكشته   جةيو  آن  خاص   اه يگ  اي  وانيشدن 

  . ]12[است
از پد  ـي لو   يهاليتحل و   سميمانند توتم  ييهاده ياشتراوس 

اهم از  ا  يخاص  تياسطوره  قادر    هاليتحل  نيبرخوردارند.  را  ما 
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اساس  سازنديم جنبة  دو  مورد    انه يساختارگرا  ن ييتب  يتا  در  او 
بررس را  هم  ميينما  يجامعه  در  متما  نيو  مفهوم  تكامل   زيحال 

در نزد   را  دهگفتمان  شرح  به مياو  توتم  طور.  به    سميعام،  اساساً 
در حال    يها(توتم) و افراد و گروه   اه يگ  اي  واني ح  كي  نيرابطة ب
توتم  كيدر    يزندگ دارد.  اشاره  بر    ن، يهمچن  سميجامعه 

ر  يهاتيمحدود بر  بحاكم  توتمانسان   ني وابط  و  و    يها ها  آنها 
خاص  زين اعمال  و  توتم  يآداب  مورد  در  شكل  كه    اند،ته فايها 

د برخارداشاره  در  توتم  ي.  اعتقادات  كه    كنديم  انيب  يموارد، 
گروه توتم  يبرخ اجداد  هستن  ياژه يو  يهاها،  مردم  از   يكيد.  از 

اصل تحل  ـي لو   ياهداف  در  توتم  لياشتراوس  از  رفع    ،سمي خود 
توتم عق  » ي«توهم  به  چن  دةي بود.  دانش   ،يتوهم   نياشتراوس 

ت  يسنت دربارة  را  او  ادوران  است.  داده  شكل  بر    كرد،يرو  نيوتم 
توتم  كه  است  بدو  سميآن  «مردمان  كه    » يمخصوص  است 

انتزاع  ييتوانا نداشته   يتفكر    سم يتوتم  كرد يرو  ن، يرابناب  ؛اندرا 
منبع    عنوانبه   اي  كرديف مرا برطر  يعمل  يازهاين   ،يطور اساسبه 

از تكامل انسان   يااز مرحله   شيب  يزيمذهب كاركرد داشت و چ
نم   سويبه سفر    در نشان  را  لوداديتمدن  نشان   ـي .  اشتراوس 
نت  ن يا  دهديم مردم  جة يتوهم  غربتالش  كه    يشناسان  است 
 نيو «متمدن» را براساس ا  » يجوامع «بدو  ني خواهند مرز بيم
جوامع    ده يا غرب  يبدوكه  جوامع  به  طب  ي نسبت  به    عتيمتمدن 

  ليوس بر تماترااش  ـي لو  گريد  ر يتفس.  ندينما  م يترس  ترندك ينزد

طبقه   شمولجهان به  سازمان  يبندانسان  در    يدهو   كيجهان 
روش  يالگو او  است.  متمركز  مختلف،    يمعنادار  جوامع  كه  را 
برا  كيتوتم  يهاده يپد خاص  يرا  استفاده   ميتنظ  ياهداف  و 
قدرت    ييبه دنبال رمزگشا  ني. او همچنكنديم   يبررس  كنند،يم

كه   يكسان  نيجوامع و همچن  نيا  مردم  يآنها برا  يدگكننداللت 

م مطالعه  را  كسان  .]13[است  كند،يآنها  برابر  دنبال    يدر  به  كه 
توتم  يجوهر   فيتعر  كي كشف   يمجزا  ده يپد  كي  ا ي  سمياز 

طب در  هسميرئال  اي  ييگرا(ذات   عتي شده  لو)   اشتراوس   ـيستند، 
م و    كنديسؤال  چرا  حانسان  چگونهكه  با  را  خود  و    واناتيها 

 زيمتما  يبرا  ي عيطب  يهاده ي پد  ني. چرا ابخشنديم  تيهو  اهانيگ
گروه  م   ي هاساختن  استفاده  جامعه  درون  او شونديمختلف   .

را    يزيها چه چبرساخت  ني مطمئن شود كه ا  خواهد يم  نيهمچن
  ود  ن ي. انديگويبه ما م  طوركليبه ربة انسان  در مورد ذهن و تج
كنندة  گمراه   قيحقا  ن يريكه به سطح ز  سازديهدف او را مجبور م

ا توهم  و  مجموعه   يكيدئولوژيبالقوه  تا  كند  روابط    ياحركت  از 
عقالن  كيستماتيس پد  يو  خاص  ها ده يكه  روش  به  نظم   يرا 
او  ابديب  دهد،يم پد  نكه يا  جايبه .   كي  ياعاجتم  يهاده يبه 

تحم  كيتوتم  تيماه را  سپ  ليغلط  و  تبع  به   سكند    ض يدنبال 
به  بآنها  باشد،  ناقص  تجزطور  س  سم يتوتم  هيا    ي هاستمي به 

 وانات ياو معتقد است كه ح.  كنديشروع م  نيمختلف روابط نماد 
گ ا  اهانيو  شب  ليدل  ن يبه  مردمان    ه ي كه  توسط  هستند  انسان 
كه    شوندياطر انتخاب مخ  ن يبلكه به ا  شوند،يانتخاب نم  يبدو

مختلف هستند؛ درست مانند    ياز واحدها  هاييسيستمآنها شامل  

  .مختلف هستند يشاونديخو هايگروه كه شامل  يانسان جوامع
و همبسته كردن   ونديابزار پ  ك،يتوتم  يهاييبازنما  ن،يبنابرا

ها بلكه تفاوت  ستنديها نشباهت  نيهستند. ا  زيتما  ستميدو س  نيا
  يواناتيسو، ح  كياز    ب، يترت  ن ي . بدانده ي شب  گري كديبه    هستند كه 

 ي ابه گونه   كيچرا كه هر    اندمتفاوت  گريكديوجود دارند كه از  
وجود دارند كه   زين  ييهاانسان  گريد  يسو  زتعلق دارند و ا  زيمتما
ا  اندمتفاوت  گريكدياز   ناش  نيكه  است   هاييجايگاه از    يتفاوت 

 فرض شي شباهت از پ  درنتيجه .  كننديكه آنها در جامعه اشغال م
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 زاتياتم  ستميدو س  ن يا  نيدر ب   كيتوتم  ياييتوسط بازنما  شده 

بازنمايا  عالوه به ،  ]14[است از    ك،يتوتم  يهايين  اختالفات 
ب   شيپ را  نم  اي  انيموجود  شكل    كند،يبازتاب  را  آنها  بلكه 

بدودهديم جوامع  برا  ي.  تالش  همبستگ  يدر    نيب  يخلق 
ح  ي نسان ا  يهاگروه  ب  ستند،ين  واناتيو  اختالفات  از    ن يبلكه 

م  واناتيح م  كنندياستفاده  را  خودشان  سازند.   زيتما كه 
«گونه   ـي لو  كه   طوريهمان ا  يعيطب  يهااشتراوس:  به    ن ينه 

 ي خاطر كه برا  نيخوردن خوب هستند، بلكه به ا  يكه برا  ليدل
  ».شوندياند، انتخاب مخوب كردن فكر

 ي هاگروه   يرا برا   يابزار  ك،يتوتم  يبنده حالت، طبق   نيا  در
  ـ ي سازند. لو  زيمامت  گرانيتا خودشان را از د  كنديم  ايمه  يانسان

جا  به   ي ژگيو  كي را    كيتوتم  يهاييبازنما  نكه يا  ياشتراوس، 
بدو  جوامع  را    يخاص  آن  كند،  از   يكاركرد   عنوانبه محسوب 

ن  جها  يسازمانده   و  بنديطبقه   يبرا  شمولجهان  ليتما  كي
وس   نديبيم به  ب  لة يكه  اختالفات  درونگروه   نيآن  و  ها  گروه ها 

م ماننشوديمشخص  درست  دولت .  مد،  پرچملتـ  كه  و ها  ها 
 ز ين  يمردمان بدو  نند،يگزيخود برم  زيتما  يرا برا  يعالئم خاص

ح  اهانيگ برا  ياژه يو  واناتيو  آنها    يرا  دادن    عنوان به نشان 

ب  يگروه و   ي ساختار  ن ييتب  .كننديمانتخاب    همتا،يخاص 
اسطوره     اشتراوس  ــي لو بناز  شباهت  در    نياديها،  مشهود 

شده جهان  در جوامع شناخته   يامتنوع اسطوره   اريبس  يهاداستان 
بررس اسطوره كنديم  يرا  داستان.  شده   يفانتز  يهاها،   ي اتكرار 

  ي و فرهنگ  يعي طب  يماورا  ،ي عيجهان طب  يهادر مورد سرچشمه 
مذهبم  يرهايتفس و  كه دهنديم   ارائه   يقدس  است  معتقد  او   .

نماسطوره  را  كر  توانيها  درك  مجزا  طور   توانينم  يعنيد؛  به 
باسطوره  مختلف  جوامع  در  آنچه  براساس  را    شوديم  ان يها 

  ييربنايز  ستم يس  كيشناخت. در مقابل، درست مانند سوسور كه  
ز  زبان در  اتفاق  ريرا  م  ي عمل  مفروض    ـيلو  داند،يگفتار 

اسطوره اشتراوس كه  است  معتقد  با،  با    د يها  ارتباط  در 
دهندة آنها  اجزا شكل  ن يب  ها كه لو تقاب  زاتياز تما  ييهامجموعه 

دارند، شوند  وجود  مقا  اما ؛درك  نظر  سه يدر   يشناسزبان  هيبا 
از زبان را در مورد   ي) سطح سوم1968(  اشتراوس  ـي سوسور، لو

معرف ترت   ه كدرحالي   كند؛يم   ياسطوره  به  زبان  و  با    ب،يگفتار 
غ همخوان  رقابليزمان  برگشت  قابل  و  گفتار،   يبرگشت  دارند؛ 

در    ي اتفاق  بيركت س  كيكلمات  زبان،  و  خاص    ستم يزمان 
ها،  اما اسطوره   سازد؛ياست كه گفتار را ممكن م  يحاضر  شه يمه

گفتار   اتيكه خصوص  دهندياز زبان را شكل م   يترده يچيسطح پ
ه با  را  زبان  مو  ادغام  اكننديم  ا  ن ي.  به  كه    ل يدل  ني امر  است 

خاصاسطوره  مكان  و  زمان  در  فقط  بلكه   شودي نمگفته    يها 
مردم در تمام جوامع   ماز سخن گفتن با تما  يشمول جهان كاركرد  

با گفتار و زبان    ديها را نبااسطوره   نيبنابرا  ؛]15[  كننديم  فايرا ا
تعلق دارند و    تر ده يچيو پنظم برتر    كيآنها به    را ياشتباه كرد، ز

ها واژه   تك  انيب  ا يها، حروف  ه ها، تكرار واژآنها، واج   ياصل  ياجزا
كه    در «سطح جمله» قرار داده شوند  دي. در مقابل، آنها باستندين
«واحدها  يلو را  آن  خام»  شكل  ياشتراوس   يهارگه   ا يدهندة 

م  نامديم  يااسطوره  تالش  ب  كنديو  روابط  را  اج  ني ا  ن يتا  زا 
تحل در  كند.  اسطوره   ليكشف  از  ا  يهااو  واحدها    ني خاص، 

باسطوره   ة يتجز   له يوسبه  كوچك ها  و    ن يتره  ممكن  جمالت 
ترتيااسطوره   يها(رگه   يهاميثي م  ن ييتع به  كه  مشترك    بي) 

كه او خود   يطور. هماننديآيم  دست  به  شوند،يم  يگذارشماره 
 ونديپ  كيواحد شامل    امر نشان خواهد داد كه هر  ن يا  د،يگويم

  است. ميثيم يهاگروه  گريبا د



 1401/ زمستان 4/ شماره 3دوره   ي شهر يگفتمان طراح يمجله علم
 

117 

  ي تحقيقهايافتهبحث و  - 4

 ها نظريهبر  مروري -4-1

پيگذار  نام  هينظر.  1 كه    هي نظر  نيا  رواني:  معتقدند 
ب   شانابتدايي  هايجامعه در    ييابتدا  هايانسان  با    شتريچون 

گ  واناتيح حواش  اهانيو  جن    كردندمي  يزندگ  هاجنگل  يدر  و 
گ  واناتيح زندگ  اهانيو  اجتماع  ياقتصاد  ي در  نقش    يو  آنها 

ح  روازاينداشتند    يمهم گ  واناتينام  نقش    يا  اهانيو  كه  را 
 گذاشتند ميو كال نشان    له يداشتند به خود و رهبران قب  تريمهم

و    ي عنوان و نام قوم  كيبه    گران يخود از د  زي تم  يآنها برا  رايز
  گزيدند برمي ياهيو گ يوانيلقب ح  رو ازاينداشتند  اج ياحت ياله يقب
منشاء و اصل و    گرفتيقرار م  سيرفته مورد تقدنام رفته   نيو ا
نت  شدمي  نداشته پ  له يقب در  محسوب    جه يو   گرديدميتوطئه 

پ از  اسپنسر  بعض  ه ي نظر   ن يا  روانيهربرت  كه  دارد  از    ياعتقاد 
  ياهيو گ  يوان ياز خود بروز داده كه سبب شده نام ح  يافراد صفات

و القاب به دست   يها اسامآن  قيطر  نيبر آنها گذاشته شود و از ا
  داتشان منتقل شده استآوردند كه بعداً به اعتقا

اجتماعيپرستاين  ه ينظر.  2 علوم  دانشمندان  از  جمله   ي:  از 
فرم اعتقاد دارند   وسيل  يو رج  يسيانگل  شناسمردم   لوريادوارد تا

  هاي انسانانسان    اعتقاد  ستيكه علت تقدس توتم و منشا توت ن
دن  ييابتدا روح  قب  يايحلول  رهبران  الواح  و  و   يجام  لهيمقدس 

قبالً  مرده   حافظ  توتم  است   ييابتدا  هايانسان   سي تقد  در 

به    هاايستعلت تقدس توتم و منشاء اعتقاد توتم    ديگرعبارتبه 
  يهدر توتمس كه پس از مرگشان در آن تجل  يوليجسم و روح ن

  است  افته ي
بسيشناسجامعه   ه ينظر.  3 معتقدند  شناسجامعه از    يار ي:  ان 
 ياجتماع  ستميدر س  ديو تقدس توتم را با  سميتوتم  يهاشه يكه ر

ز كرد  م  ده يپد  كي  سميتوتم  رايجستجو    هايپديده   گريد  انيدر 
دارد كه توطئه مهمان جامعه است    دهي عق  مياست دورك  ياجتماع

تقد مورد  احترام    ريكه   گريد  ي  گيردميقرار    هاانسانو 
را عامل و منشاء    يتوتم  يهاده يو نقش پد  تيان اهمشناسجامعه 
  اندقلمداد كرده  سميتوتم

نيروانشناخت  هينظر.  4 روح  من  و  توتم  مدافعان  و    اكاني: 
برا و  است  امن  ييابتدا  هايانسان   يرهبران  محسوب   يپناهگاه 

آرام    شودمي آن  در  روح  احتمال  گيردميكه  خطرات  بركنار    ياز 
خودش    سپارديروح خود را به توطئه م  ييانسان ابتدا  ي  ودشمي

قب  املح  كه   تو  روازاين  شودمي  ناپذيرآسيب مورد   له يروح  است 
تقد و  م  رياحترام  پ  لهلميو  رديگيقرار  از    هينظر  روانيوونت 

دارد كه توسعه محصول اعتقاد به تناسخ روح    دهيعق  يروانشناخت
از   گريد  يبه اعتقاد بعض است    وانيانسان آمدن آن به صورت ح

 سميمنشاء توتم  گريبه كالبد د  يروانشناسان تناسخ ارواح از كالبد
  بوده است ييابتدا ياامعه در ج

در باب علت   زياز دانشمندان ن  ي: تعدادياقتصاد  ه ينظر.  5
 تيتقدس توتم و منشاء توتميسم معتقدند كه تمام به علت اهم

زندگ  ياقتصاد  در  مقدس  كرده   دايپ  ييابتدا  هايانسان   يكه  اند 
ز  شدند  ما  ييابتدا  هايانسان   رايشمرده  را  بقا  اتيح   ه ي آنها   يو 

  كردندمي سيتقد اآنها ر  جه يدر نت  پنداشتندميد  خو
نظر6 پ  ه ي.  كه    ه ينظر  نيا  روانيترس:  دارند  اعتقاد 

طب  ييابتدا  هايانسان  مظاهر  از  ترس  علت  تقد   يعيبه    سيبه 
اسرارآم  ن ي رومندترين ح  اهانيگ   ن يب   ني زتريو  و    واناتيو  پرداخته 

 . ]16[پنداشتندميآنها را توتم 
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   توتم و اديان -4-2

هلتم   يحوزه نقوش    يفراوان  نيترشيب نقوش   ليدن  رود، 
و    يجانور پرس  ترين مهماسـت  توتم  ع  ه  ـز ي ن  يتنو   ياتوتم 
وأم  ان تنقش انس  ياريهستند؛ عالوه بر آن، در موارد بس  يورجان

  روازاينده اسـت.  ترس همراه بـا جانوران نقـش ش   ـاي رام  بـا احت
 يتوتم  يا رود معن  ليلهدن  تم   يحوزه   يورجان  وشقاز ن  توانمي

بخش آنرا  و  نمود  و   ياجتماع  ،ينيد  يانديشه از    ياستنباط 
اساس   ني ر ارود دانست. ب  ل ـيهل  يحوزه انسان ساكن    يفرهنگ

انس معان  ليهل  ي فرهنگ  يحوزه   يانكنشگران  و    م يمفاه  ، يرود، 
انس  يذهن  ياباوره جانوران،  قالب  در  را  جانوران،    -انخود 

به   و  اشكال  و  تجسشدرختان  بص  يمكل  . اندداده نشان    يرو 
 ي در زندگ  ،يه منفـو جانوران چه به صورت مثبت و چ  اتوانيح

نماده  ليهل  يفرهنگ  يحوزه مردمان   و  داشتند  نقـش   ي ا رود 
احترام،    ياز نوع   يحاك  زه وح  نيدن اتم  اءيمنقوش بر اش  يوانيح

كنشگ ترس  و  انسـانتقدس  ا  يران  و   ـنيآنهاسـت.  احترام  نوع 
ب جان  يارتقدس  گ  يورنقوش  م  ياهيو    هايتمدن  ر ياس  ان يدر 

مفه  زين  يتانباس و  معنا  و  داشـت  اوجود  در   ـنيوم  نمادها 
توتم  ياراهگش  دتوانميف  مختل  هايتمدن ش ونق  يخوانش 
انس  ليهل  يفرهنگ  يحوزه تمدن    يورجان باشد.  در رود  ان 
  ديگزبرميم  محافظ و توت  عنوانبه را    يو جانوران  اتوانيح  ت،عيطب

باش او  دسترس  در  جانوران  آن  از  كه  و    هاي ويژگيند 
باش  يردف  فردمنحصربه  همبرخوردار  به  بـا    نيند.  بـز  جهت 

، مار و  العاده فوق  يروي، گاو بـا نبرآمده بلنـد و از هر سو    ايشاخه 
ب نعقرب  ق  نيزهرآگ  شيا  چنگال  با  عقاب   وردم  جانوران  يوو 

ان را در  جانوران آن  ن يان  اوو ت  رويب ن انسان بودند و كس  يعالقه 
مق  ليهل  يحوضه ساكن    ناانس  يانديشه  و  محترم  دس  رود 

از  ساختمي انسان  و  جانوران  نمودن  نقش  نوع  بـه  توجه  با   .
انس  يوس اش  يانكنشگران  و  ر  لي هل  يفرهنگ  يحوزه   اءيبر  ود 

م ارتب  يچگونگ جان  انياط  و  اانسان  در    توانمي  اء، ياش  نيوران 
آن  يتوتمش  خوان ارائـاز  انسان  كنش  در  داد.  حه  و  در   وانيان 
مظ كـه  انس   انيروف  و  نگاو  و  برقرار    انيم  زي ان  بـز  و  انسان 

  ز يز ن. بشودمي  ته سينگر  د يرام و مفقابل احت  يوداست، گاو موج
نوع   اساس  اس  درومني ن  يودموج  هايششاخ بر  احترام  . تو قابل 

ران وجان  ري امار و س  ان يم  زيو ن   انمار و انس  انيم  يكنش  يرابطه 
ت  ييتابو  يعقيده   ينوع بازتـاب  و  را  همدهدميرس  نـوع    ـني. 

ارزه آنهـا  مب  يصحنه ار برقرار اسـت؛ در عقـاب با م ان يارتبـاط م
نظـر   آس  رسد ميبه  م  يعني  ،يمانموجود  بر    عنوانبه   ر اعقاب 

  . ]17[دارد يرو دهشتناك برت ينيزم يودموج
  فني  تشابهات  ودجو  اسالمي  هنر  مهم  هايخصيصه   از  يكي

  الم ــاس  جهان  مختلف  مناطق  سفال  ميان  كه   است  تجسمي  و
  همه   از  بيش  مسئله   اين.  دارد  وجود  سلجوقي  نوع  سفال   بهويژه

  ز ا.  ميشود  مشاهده   تركيه   و  سوريه   ،ايران  جغرافيايي  حوزة   در
  توجه  مورد  همواره   اسالمي   هنر   بررسيهاي  در  كه   مواردي  جمله 
 با  حاضر  پژوهش.  است  تشابهات  اين  خاستگاه   تعيين  شده   واقع
 انتقال   وسويسمت   واكاوي  هدف  با  و  مسئله   اين   داشتن  نظر  در

 نقوش   منشأ  كه   است  آن   بر  هجري  7و  6قرون  سفال  در  هاسنت
  اين  مصاديق  از  يكي   عنوانبه   را  تركيه  آباد  قباد  كاخ   كاشيهاي
 سفالينههاي  در  موجود  تشابهات  دليل.  كند  بررسي  تشابهات

  ؟چيست  )قبادآباد(  تركيه  و   سوريه  ،ايران  هجري  7و6  هايسده 
 تشابهات  اين  اولية   خاستگاه   عنوانبه   مناطق  اين  از  يك  كدام

  . ]18[؟تــاس مطرح 
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 از   بسياري  منشأ  ايران  ميدهد   نشان  تحقيق   يافتههاي
  نيز  مصر.  است  قبادآباد  كاخ   كاشيهاي  نقوش  بر  ردوا  تأثيرات

 تأثيرات   اين  از  يشبخ.  ميدهد  اختصاص  خود  به  را  ناچيزي  سهم
  به   ديگر  بخشي  و  سوريه   واسطة   به   و  غيرمستقيم  بهصورت
  به  جنگها  و  مهاجرت   ،تجارت  طريق   از  و   مستقيم  صورت
  فاليس آثار از فراتر تشابهات اين  دامنة  البته . شدهاند وارد آناتولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده   قرار   تأثير  تحت  نيز  را  هنري  شكلهاي  ديگر  و  است
 حكومت  زمامداري  شيوة   حتي  و  ادبيات  ،معماري  همچنين.  است

  ميتوان  آن  اساس  بر  كه   ميگيرد  قرار  اثرگذاري  اين  ساية   در
  از  گسترهاي  خاستگاه   ،هنري  تأثيرات  از  فارغ  ايران   گرفت   نتيجه 

  سالجقة   دوران  اتوليآن  در  اقتصادي  سياسيو  ، فرهنگي  تشابهات
  . است روم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 بااليي   بسيار  تنوع  از  شده   تصوير  موضوعات  وها    ه يما  شنق
  با  و   سرزنده   يها  هيما  شنق  از  وسيعي   گسترة .  است  برخوردار

 گفت   بايد  ولي  ميكنند  خودنمايي  كاشيها  اين   روي  بر  روح 
  انساني  نقوش در. است مسلط آنها در حيواني و  انساني شكلهاي

  ،رم ح  زنان  ،سلطان:  است  درباري  نقوش  بر   تأكيد   يشترين ب
 در  پيكرهها  ،يسلجوق  سنت  برخالف.  خدمتكاران  و  درباريان

 در   جانوري  نقوش.  نميگيرند  قرار  بغرنج   چندان  تركيبهاي
  عقاب  قبيل  از   مختلف   پرندگان  ، هنرمندانه   هاي  تركيب   از   تنوعي

  جغد(  دارشاخ  پرندة   ،طاووس  )، مرغابي  يا  خرگوش  شكار  حال  در(
 در   حيوانات  نيز  و  )مرغابي  ،لكلك(  زيآب  پرندگان  )،عقاب  يا

سمت  ،قنيه كاراتاي موزة: نگهداري محل ، هجري 7 قرن اوايل ،تركيه قبادآباد كاخ ،زيرلعابي  سمت راست: كاشي .1تصوير 
 ]19[  ،قونيه  كاراتاي  موزة :نگهداري محل ،از كاشيهايكاخ قباد آباد تركيه  چپ: بخشي
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 اسب   ،خرس  ،شير  )،روباه (  رگگ  ،خرگوش  مانند  حركت  حال
  ، نقوش  جذابترين  اما.  ميشوند  شامل   را  شتر  و  بزكوهي  )،االغ(

  تركيبي  جانوران  جمله   از  خيالي  جانوران  مختلف  شكلهاي
  همچنين  و  ردوس  عقاب  نيز  و  )هارپي  ،اسفنكس  ،گريفين(

 شايد«    آنها  زياد  تعداد  كه   است   زندگي  درخت  محافظ  پرندگان
  در   كه   باشد   شناختي  كيهان  و  ميتوت  مفاهيم  از  بازتابي

  از. ]20[»است  داشته  وجود روم سلجوقيان سلطنت  نمادگرايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از  فلكي  صور  نمادهاي  از  ميتوان  شده   تصوير  نقوش  ديگر
  و   دخورشي  نقش  ،مه  پي  در  ماهي  دو  شكل  به   توح  ج رب  جمله 
  و   لوتوس  گل  ،انار  شاخة   مختلف  شكلهاي  نقوشگياهيكه   نيز

  اين  با  مشابه   موارد.  كرد  اشاره   ميدهد  نشان  را  ليمياس  بوتههاي
  اين   دامنة   گويا.  ميشود  يافت  نيز  سوريه   ،ايران  آثار  در  نمونهها

  شيوة   در  كه   چرا  ،است  وسيعتر  ميرسد  نظر  به  آنچه  از  تشابه 
 نيز   كاشيها  شكل   حتي   و  جراا  شيوة  ،ذاريرنگگ  و  نقشپردازي

  . ]18[ميشود ديده  تشابهاتي

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .]21[ن و اسطوره اي،مفهوم نمادي عنوانبهتم . كاربرد تو1جدول 
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  . ]21[ن و اسطوره اي،مفهوم نمادي عنوانبهتم . كاربرد تو1جدول ادامه 
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  آن بنديطبقه  و  عتيمابه عناصر طب اكانين يقدس شاتيارگ

تر   روشن  طور  به  پا  “،يرانيا  يهااسطوره "و  و   گاه يهنوز  واال 

  يكي    هااسطوره   ن يا  يطرفاست. از    افتهيخود را درجهان ن  يعلم
جزو    جه، يدر نت  هندو است و  غني   و فرهنگ  رياساط  يها  ه ياز پا
م  يفرهنگ  يها  ه يپا شماره  به  زندگودر  يجهان  فالت    ي .  در 
است.    رانيا داشته  وجود  حجر  عصر  انسان    هاينقاشي از 

رسد.    يم  سال  10000از لرستان به حدود    يدر مناطق   نيغارنش
ها  نيا برا  يها  شكل  و  يانتزاع  ينقش  خواص    يمجرد  آنان 

است  يوجادوئ    يآموزش ا  .داشته  به  اعتقاد  و    ني با  ها  جنبه 
طب ماوراء  ن   يم  ا،آنه  عه يخواص  بر  كه    ديتهد  يروهايدانستند 

چكننده  چ  ي م  رهي،  هر  در  رمزها  رابه    ي زيگردند.  آن  بشر  كه 
  يكي عنوانبه  يرانيو ا رانياقداست باشد.  يكاربرده توانسته مبنا

و هند    اروپايي  –ند  و فرهنگ ه  رياساط  يريشكل گ  يها  ه يپا  از

بازساز  ،يراناي  – در  نقوش    ده يپد  يهمواره  در   شكل  وخلقت 

سع  يها الطبنموده   ي مجرد  ماوراء  قداست  و  جادو  را    عه ي، 

آفز  ب يترت  نيبد  .دينما  يبازساز تكرار  داشته  و    نشيانتظار 
زندگزيرستاخ برا   ي ،  را  مرگ  از  ارمغ  شانيپس  درابه  آورد   نيان 
ا با  آفر  يها  ل يتمث  جاديراه  به  رستاخنشيمربوط  بهشت  ز ي،    ،و 
كوه ن يزم  يها  ل يتمث  يتمام در،  آسماناي،  خورش،  ماه،  دي،   ،

  ، يزن، بلند  ارگانه،چه  ماتي تقس  بهشت، نباتات،  ، مركز،ستارگان
غ و  پادشاهان  ا  ره يصعود،  واسطه  بگردانده   يرا  و    ن ي،  انسان 

  يندگو عروج به گردونه آسمان و ز  يابيدست  به منظور    انيخدا
طب   ديجاو مافوق  بهشت  دهنده    نيا ت.عيدر  بشارت  عناصر 

برا   يمطمئن رستاخ  يبودند  به  آفر  زياعتماد   نيمجددا  نشيو 
خاك جانور    توانمي   ي.انسان  كه  كرد  ا  اه يگ  ايتصور    ي عمده 

  بعالوه  .بهره مند نبوده باشداز قداست    خ،يكه درطول تار  ستين

و جهان    عت يطب  عناصر  از  كيباور بودند كه هر  نيبر ا  هاسان ان
خورش زم  د، يچون  كوه،  ز  ،ني ماه،    ي حت  و  اي در  ن،يزم  ريآسمان، 

 ي خلق نقش ها  در د.در آسمان دارن  يتمدن ساز، مالكان  يابزارها
ها  يانتزاع شكل  بازساز  يو  واقعه    يتكرار  و  يمثال  يمجرد، 
دور  خلقت به منظور  انجام    يبه جاودانگ  دنياز مرگ و رس  يرا 

ن  يابيدست    يبرا  قتي درحق  .دادند  يم   ي جادوئ  يروهايبه 
الطب  يوقدس بازساز  يراه  عه، يماوراء  زم  يجز  در    ي نم  نيآنها 

م  تيه  شناختند. وكاس   يتائيها،  فالت  و...    ها  يها  به  مهاجرت 
 يهاجرت كاسالبرز با م  يها  رشته كوه   يو ساكن دره ها  رانيا

ا به  شك  ران،يها  اهنر  تازه  هنرها .  افتي  يل  و  ياگرچه    مصور 
ا آثار  نزد  نيفرم  اصال  طب  كيدوره  از   و  ستين  عتيبه  تنها 

ها  واناتيوح  اهانيگ  عت، يطب برگرفت  يينشانه  اما    ؛است  هرا 
را در    يعيعناصر طب   ياشكال جانوران، ردپا  يبا رمزنگار  توانمي
عناصرطب  ينوشدگ.  افتيآنان    شه ياند و...    يعي ونوشدنِ 

فالت    يبرا  يليتمث  يزيخرستا بوده   يكاس(  ايرانساكنان  ها) 
قابل  از.  است وجود  آنان  دربرخ  تينظر  شدن  به   واناتي ح  ينو 
 ي م  شيباور تا آنجا پ  نيدر ا.  دهدمي  ونديآنان را به ماه پ  ينوع

ادامه   زين  يگريدر د  ك،يمربوط به هر    يباورها  شانيروند كه برا

  . ]22[يابدمي
نواحبار    تنينخس  انيسومر در  يدر   ي ايجنوب 

 در  زاگرس  ارتفاعات  دردامنه   ها  مدت.  دندش  ساكن  مازندران
سكونت كردند. پس از آن به جنوب    امروزي  لرستان  و  كردستان

م به  و  و   ان يرفتند  دجله  رود  رس  دو  ادنديفرات  از    ني .  قوم 

متمدن    نينخس دارند.    "نشآفري  اسطوره "  كه     هستند  ياقوام 
قوم    شه يكهن هستند كه اند  ينيد  يهاافسانه    ،نشيآفر  طوره اس

در  نشيآفر  چگونگي  درباره  آنرا  زنده سا كوه،  آسمان،    ا،يجهان، 
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خورش  ن، يزم بردارد   د،يانسان،  در  و....  ا  و  ؛ماه  بودند  نيبر    باور 

دارند.  مالكاني    جهان  عت طبي  عناصر  كه  مالكان    اين  درآسمان 

است  مادري و“نام  قوم “   نين هستند. در باور ا وخدا بانوا   انيخدا
باور درباب   ن يتر  ييابتدا  كرده است وآسمان راخلق    و  ن يكه زم

زم  نيتكو او  از  و  است  شكل   ن يجهان  به  آسمان  كوه    كي    و 
  و  نيزم  «  آمده است:  نشياسطوره آفر  ني. دراشودميزاده    ميعظ

كوه چون  زم  ده ييزا  يآسمان  سطحش  كه  اش  و  نيشدند   قله 
از   يمختلف  يها  ، بخشق.م 1200حدود    از  هاييايآر.  »آسمان بود

خور  رانيا تصرف  به  ا  شيا  پس  ان  از  آن    انيرانيدرآوردند،  بر 
بارور   و  سرسبز  خاستگاهشان،  چون  را  تازه  بوم  و  مرز  كه  شدند 

ا تجربه  زمان  يكنند.  در  آوردند  يكه  دست  به   ي ها  يجو  ،دراز 
را به   خشك  يها  و دشت  كنندميخروشان جدا    ياز رودها   اريبس

تبدكشتزا زار  درخت  و  زمندينما  يم  لير  در  ش  گريد  يان.    وه يبه 
  خود را سرسبز   يسرا  رامونيو نه تنها پ  برند   يم   يپ  ز يكندن كار

بساختمي و  ده  و  شهر  گرداگرد  بلكه  ن  رون يند،  را  با    ز يباروها 

 يرياساط  و  ينيد  يدر متن ها  پوشاندند.  يها م  ها و باغ  بوستان
ادب  رانيا در  و  ايپارس  اتيباستان  به  كه  آنجا  باستان   راني، 

ا آرمانپرداخته  جامعه  ا  يز  بهشت  شده    ادي  اريبس  يجهان  نيو 
روا طبق  فرمان    ديجمش  ،يزرتشت  ينيد  اتياست.    اهورامزدا به 

به نام   يبهشت شهري بود  ها يي ايآر  ن ينخست ني كه سرزم رانيدرا

وردورجمك« الگو  كه  كرد  بنا  بهشت  ياريبسنمونه    »   هاي    از 

  . ]23[شده است  -يرانيا  يها اغب –  يرانيا

  قدسي  هاييژگيو -4-3

با   ياريآب   يها  ستميرا بر س  شيتسلط خو  انيآب: هخامنش
ها آبراهه  سا  ييساخت  و  شده  فرش  ها  ر يسنگ  و    يآب  يسازه 

به   سيپرسپول  عيوس  ييها  در مرودشت و دشت   ده يچيپ  يآبرسان
 ي مادن  انيرانينزد ا  ييچهارتا  يبند  م يتقس.  منصه ظهور رساندند

باغ  منيخوش   هاب  يهخامنش  يها  بود.  آموزه  اساس  از    يير 
شده و چهار    ميو همان طور كه جهان به چهار بخش تقس  انياد

 ي بند  ميها تقس  باشد باغ  يجهان م  شيدايمنشاء پ  يعنصر اصل
  ي نماد  يهخامنش   يسلطنت  يها  باغ  قتي داشت. در حق  ييچهارتا

  يعيوس  يها  (بوستان  ها  سيپرد  روازاين    جهان است.  اياز عالم  
 ر ياه پاسارگاد ساخته شدند) از نظر كوروش كبكه به دستور پادش

زم جهان  ي ايدن  زيحاصلخ  يها  نينماد  و  شده  داده    ينظم 
گسستگ  كدستي هرگونه  از  . باشد  يم  ي خارج  اي  يداخل  يفارغ 

چهار  سلطنت  يقسمت  پالن  چ  ي باغ  از    يزيكوروش   كيفراتر 
باشد. شكل قطعه    ي م  نير زمالشكل دديساده و جد  يقطعه بند

د  يبند حقباغ  در  پاسارگاد  اعتبار    يسمبل  قتير  و  قدرت  از 
 .باشد  يم  يرانياز تمدن ا  يباغ استعاره ا  يي. طرح چهارتاانيرانيا

الگوها   ياريبس مح  ياز  در  طراح  طي موجود  برنامه    يحاصل  و 
. انسان اندبوده ود سازمانده  خ  يي، بلكه الگوهاستنديانسان ن  يزير
نمادينيتزئ  ي الگوها   ربازيد  از مذهب ب  اي   ني،  اهداف  خلق    يا  را 

استكردمي ا  يبرخ.  ه  جهان  نياز  ا  يالگوها  خلق    انيرانياند.  در 

  د يرا تقل  انيراه جلب توجه خدا  ترينمهمسرسبز و بارور    يفضاها
ا طب  يالگوها  نياز  در  مق  عتيموجود  در  م  ياسياما    ي كوچكتر 
ا  دنديد داشتند  ن  ييجادو  ديتقل  نياعتقاد  كه  ماوراء   يروهاياست 

تشو  عه يالطب تقل  ق يرا  مق  ديبه  در  آن  . كندمي  يعتر يوس  اسياز 
آنان ممكن    دگاه يد  ازكاخ ،    ا يمعبد    كيدر كنار    يباغ  جاديا  مثالً

 يتالش كوچك انسان در راه آبادان  ل يبود قادر مطلق را به تكم
قدسخصل  .كند  قيتشو  نيزم ها  يت  مجموعه  در    ي«آسمان» 
ارزش  ران،يا  ينيئآ  علت نزد«كوهست  ي رمز  يها  و  به   كتر يان» 
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كوه به علت    ي شده ارزش قدس  دهيبودن كوه به آسمان فراوان د
  ن ي كه ا  يهمواره به علت اعتبار   ز،ين  ني آسمان و زم  ينقطه تالق
 ان،يرانيبخشند در اعتقاد ا  يو «صعود» م   »يها به «بلند  قداست

ا بر حسب  است.  داشته  مقدس    ان، يرانياقدات،  معت   ني وجود  كوه 
  وسته يدانستند كه در آن نقطه به آسمان پ  يم  ن يزم  انه يمالبرز را  
هفت پله داشت و هر پله از    ، يني، نردبان آئتراي. در اسرار ماست
. راز آموخته با باالرفتن از آن ًهفت  خاص ساخته شده بود  يفلز

را در م   ن ي برتر  ه گا يفلك كه جا  نيو به بلندتر   ديدنور  يآسمان ً 
همواره مظهر    ها  يو نباتات و رستن  درختان  .رسيدميبود    انيخدا

. است  يتيو گ  هاني، رمز ك. درخترنديناپذ  اني پا  يمجسم زندگان
توانگر  يبارور و  نعمت  تندرست  يو  و  واقبال  بخت  در   يو  و 

ا گ  ديجاو  يو جوان  ي، جاودانگ برتر  يمرحله  درختان    اي   اهان يدر 
  و خالق و  نندهي هست و زنده است و آفر  هرچه اند.    افته يتمركز  

تجد حال  است  اتي ح  د يدر  رمزهادائم  زبان  به    ان يب  ،ينبات  ي، 
ها  .شودمي آفر  يافسانه  و  ها  ن ي تر  كهن   ،نشيخلقت    يافسانه 

آرزوها تفكرات،  افشاگر  كه  هستند  ب انسان  جهان  نگرش    يني،  و 
چگ درباره  روزگار  آن  و  يهست  يونگ مردمان    ز ين  اطرافشان 

هولوپو  ". است  عه يالطبماورا درخت  هاا  "افسانه  افسانه   يز 
و    اشتاست كه به داستان ك  ييافسانه ها  نيو از نخست   يسومر

چوب    ه يته و  برخپردازد ميدرخت  و   ي.  شناسان  اسطوره  از 
ب درخت  را  آن  شناسان  برخديباستان  برخ  ي،  و  را    يسرو  آن 

م نخل  لودانند  يدرخت  ها.  درخت  يح  افسانه  كه  آمده    بدست 
رو حكاك  يهولوپو  مقارن    يآن  است  گشده  شكل    ي ريبا 

حدود    نينخست و  شهرها  پ  5000دولت  شده    نيتدو  شيسال 

  . ]22[است

ذهن  ادراك  معناي  به  مكان  و  حس  محيط  از  مردم  ي 
يش آگاهانه آنها از محيط خود است كه شخص  احساسات كم و ب

و  ط قرار مي دهد، به طوري كه فهم  را در ارتباطي دروني با محي
با زمينه معنايي محيط پي وند خورده و يكپارچه مي  احساس فرد 

شود. اين حس عاملي است كه موجب تبديل يك فضا به مكاني  
براي افراد خاص مي گردد.   با خصوصيات حسي و رفتاري ويژه 
يك   از  راحتي  احساس  موجب  كه  اين  بر  عالوه  مكان  حس 

از   شود،  مي  رمحيط  مردم،  نظر  مورد  فرهنگي  وابط  مفاهيم 
كان مشخص حمايت كرده اجتماعي و فرهنگي جامعه در يك م

هوي به  يابي  دست  و  گذشته  تجارب  يادآوري  باعث  براي و  ت 

  .]24[افراد مي شود
اسالم فلسفه  خارج  ،ي در  چهره  است.   كيهر    يصورت 

با بص   يا  ده يپد درك است  قابل   رتيكه با حس و مفهوم قابل 
معن  صيتشخ توسط  فرم  ظه  ي است.  مفهوم  كو    هان يور 

  : وجود دارد  ه ي نظردو  ده يدر مورد پد .]25[است
 ي ا  دهيپد  چي ، فرم ه  هينظر  ن يفرم و معنا: در ا  نيبرداشت ب.  1

  .خداست يطرح ها  نه يآ يزيندارد و هر چ
دسترس.  2 د  ن يب  ي عدم  معنا:  و   اي  quiddities دگاه يفرم 

ا فرم  م  ن ي استقالل  اس  ده ي پد  د، يگو  يرا  جوهرها مستقل  و  ت 

هستندچندگا كه   شودمي  ديكتأ  يمعمار  ي دارشناسيپد.  ]26[نه 
وقت  كي ترك  ييمعنا  يساختمان  كه  داخل  يبيدارد  عوامل  و    ياز 

  . ]27[باشد يخارج

مع  يكي  شه يهم  "معنا"مفهوم    ينظر  يمبان  يارهاياز 
ا است.  بوده  و  يمعمار  يارهايمع  ن ياسالم  دوران   ، يترووياز 

ارسطو  افالطو و  بحث   يبصر  دهيپد   عنوانبه ن  مورد  ساختمان 
خلق   يبه معنا  ينور و رنگ در عرفان اسالم  لتريقرار گرفتند. ف 
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  ي رنگ  يا  شه يش خداوند مانند نور است و انسان    را ي(مردم) است ز

  ن يدرون، ب  يمعنو  هايجنبه )  1992(  ريد طبق نظر    .  ]28[است
. شودمي  ري تعب   ن ي چن  زين  ي. معنودهدميرا پوشش    يو فرا شخص
اصل زندگ   ياد افر  يهسته  وارد  ب  شوند ميانسان    يكه  آنها  و  ر 

همچن  يم  تأثير و  رفتار  و  تفكر  در  آشكار    ن يگذارد،  افراد  در 

  .]29 -30[جهان و خدا گران،يبا خود، د وندي. پشودمي
تار طول  در  فرد  يبشر  خيمكان  ز  يو  داشته    يادينقش 

توجه قابل  عامل  و  ا  ياست  افراد  روز،    .ستدر  به  روز  تجربه 
لف بوده  مخت  ي ديلك  ميافراد پر از مفاه  ن ي روابط ب  يررسگفتمان ب

مكان احساس  جمله  از    ي دلبستگ،  ]31  -32  -33[است، 

مكان  يوابستگ .  ]35  -36[مكان  تيهو  ،]34[مكان و    به 

هو  يدلبستگ  .]37[جامعه   يدلبستگ عموم  تيو    ن يتر  يمكان 
ز  يموارد تعداد  كه  دانش   ياديبود  كرده از  استفاده  آنها  از  مندان 
از   ياريكه شامل بسبود    چندوجهي  يمكان برداشت  ي. دلبستگاند

در    ونديپ  هايجنبه  رفتار،    هامكان افراد  شامل  كه  و   تأثيربود 
و احساسات، دانش و باورها و   تأثيراثر متقابل    نيشناخت است. ا

ها كنش  و  مكان  ييرفتارها  با  بود  يكه  ارتباط  ، يپروشانسك  .در 

، ]39[)1992(  لوو    ن آلتم  ]38[)1983(  كامينوفو    انيفاب
ها ممكن است فقط به مناظر صرفاً به   وستيد كه پكردن شنهاديپ

معانيكيزيف  ينهادها  با  اول  درجه  در  است  ممكن  اما  و    ي، 
باشد    اتيتجرب همراه  افراد   -موجود  با  روابط  شامل  اغلب  كه 

  است.  گريد
كه آلن واتس آن    طورهماناست،    بيعج  نيد  كي  سميبود

آ     .]40[دينام  "ن يد  عدم   نيد"را   خ  نيي در  نه  متعال،    يدا بودا 
چ  خدا، همه  با  زيخالق  كه  دارد  وجود  مطلق  قادر  او    ديقادر و  از 

ترس آن  از  و  كرد  ه  دياطاعت  نه  طب  چي و  فوق  باالتر   يعي قدرت 

  اميپ  اي  ياله  يوح  چ يو نه ه  كه بتواند سرنوشت ما را كنترل كند 

اله ب  .]41[يآور  را  سامسارا  ساختار  متوجه    م،يكن  يررساگر 
است.    بي عج   عيآن به فجا  ي از اجزا  يبرخشد كه تعلق    ميخواه
خصوص  ن يهم  قاًيدق بودا  اتيامر،  را    انيينگرش  مقدسات  به 

ككندميآشكار   طبق    ،ييفضا  ييبودا  يعمود  يشناس   هاني. 
م  شكل، قلمرو فر  ي است: قلمرو ب  يسه سطح اصل  يسامسارا دارا 

  ل يبد  ي چرخه ب  كيسامسارا    ،يهند  شهيآرزو. طبق اند  روو قلم
تناسخ جا  از  اس  يياست،  زنده  موجودات  همه   .شوندمي  ريكه 

، واناتيو ح  هاانسان  يروان  تي آنقدر مهم است كه تفاوت در وضع
حدود تا  اما   كساني  يكي زيف  طيمح  كياز    ياگرچه  برخوردارند، 

دن به  متعلق  هم  هس  ياهايهنوز  زمختلف  آن    رايتند  آنها  ذهن 
واكنش نشان  و نسبت به آنها    كندميا متفاوت درك  ها ر  طيمح
بسدهدمي جنبه  هم  يمهم  اري .  ا  شمچ  نياز  كه    ن يانداز  است 
بلكه   ستندياز هم جدا ن د» يو «خورش  «انسان»ييمتفكر بودا يبرا

زم  يبرخ مرد  يتجرب  يها   نه ياز  شده،  خورش  يتجربه  را   ديكه 
بلكه  وجود    يخارج  زي چ  چيه  گريد  ترتيباينبه .  نديب  يم ندارد، 
 ي درون  يا ياز دن  ين درك شده و جزئاست كه توسط انسا  يياياش

زندگ  ستين  يجهان  ن يا"،  شوندمياو   آن  در  ما    كنيم مي  ي كه 
  ، يسوژه و ش  ترتيباينبه .  كنيممياست كه تجربه    يبلكه جهان

و    شونديم با هم منطبق    يرونيو ب  يدرون  يايو روان، دن  هانيك
 ي اريهوش  اي  يذهن  تيوضع  نيبنابرا  ؛ندشومي  يمنته  گر يكديبه  

اهم است.  ييباال  تياز  ا  يحالت  برخوردار  همه  از  فراتر   التها،يكه 
قلمروها و  سطوح  ن  ياشكال،  باشد  بود  روانايسامسرا   سم ياست. 

و به ابعاد مكان و زمان    ستي ن  حيقابل توض  روانايگفت كه ن  ه ياول
  روانا ياست. ن  يمقدس طلب  ده يبه ا  كي، نزد  نيبرابنا  ؛تعلق ندارد

غا  عنوانبه   توانميرا   و  مقابل  تصور   تينقطه  سامسارا  وجود 
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، اما  است  يو آشكار آگاه  يدائم   يسامسارا ناآرام  كه درحالي كرد.  
ن فروكش    جانيه  روانايدر  معناكندميجهان  به  كلمه   يواقع  ي، 

مردم كارانگا    ست.كاهش حركت ا  اي  يقرار  يب  ينابود  يبه معنا
ب اا  ياعتقادات  بودن  مقدس  به  بر  دارند.    نيسرزم   نيساس  آنها 

و    عتياست كه طب  ياكانيپشت (موسانا) ن  نيباورند كه سرزم  نيا
رو  تيانسان حمل    يبر  زمشودميآن  سرزم  ن ي.  كه  آنجا    نياز 
اجداد را   يايبقا  رايمقدس است ز  نياست مقدس است. ا  ياجداد

  ني ، زمظر كارانگاهمراه دارد. از نبه  ردارانور سدر قالب قب ويژهبه 
مقدس است   ني، متولد نشده و مرده است. زمه متعلق به افراد زند 

منتقل شود.   يگريبه د  ايفروخته شود    دينبا  يط يشرا  چ يكه در ه
هم ب  ليدل  نيبه  در  كه  ه  نياست  آزاد  چيكارانگا  جمع    يكس 

  ا ي و    واناتي ح  ي، شكار برخ، قطع درختانيوحش  يها  وه يم  يآور
آب  يبرخ  يآلودگ مناطق    از  در  را  مقدس   ييمكانها  ايها    كه 

اساساًشوندمي قلمداد   ندارد.  مذهب،  اعتقادات  نقش  ي،   ي كارانگا 
  ط ي مثبت نسبت به مح  يارزش ها و نگرش ها  ن ييدر تع  ياساس
و    يباز ها  يكيدارد  ملفه  س  ياز  هر  ز  استيمهم   ست يكارآمد 
، هاكارنگا، تابو  يمذهب  دياست. عقا  گاجوامع كاران  نيدر ب  يطيمح

توض مقدس  اماكن  و  ها  پ  يعلم  يحيتوتم  مورد  از   يريشگيدر 
دارا  نيبنابرا  ؛است  ستي ز  ط يمح  بيتخر كارانگا   ك ي  يافراد 

ب چ  ينيجهان  همه  هستند.  دوستانه  با    زيانسان  رابطه  نظر  از 

  . ]42[شودمي ده يانسان د
باستان ب   يفرهنگ  مذ  تأثيرتحت    شتريهند  هب  دو 

بودا  سمييهندو دارد  ييو  اقرار  هردو  در  خورش  ني.    د يمذاهب 
خورش مه  يعنصر هند  در  است.  به   ديم  مانداال  فرم  شكل  در 
سانسكرشودمي  دهيكش  ريتصو بان  در  مانداال  معما  ت ي.   ي به 
ول  ره يدا دا  ياست  به  هند  فرهنگ  فرم  ره،يدر  هر  و  كه    يمربع 

بگ  ره يدا  يرمبناب مانشودميگفته    رديشكل  نماد .  هند  در  داال 
ن  د،يخورش زندگ  لوفريگل  چرخه  هند  يو  تن  انياست.  اسخ  به 

دائما ادامه دارد    يمانند گردش چرخ  يزندگ  نديگو  ي معتقدند و م
خورش بر  عالوه  مانداال  پس  تكراراست.  چرخه  چرخه    دي و  نماد 

. شودميرد    مانداالاز مركز    ز ين  يهم هست و محور هست  يهست
ن مع  است.  د يرشخو  زنماد ين  لوفر يگل  در  هم  مانداال    ي مارفرم 
 ي ر است. معابد هندو همگموث  ييهندو و هم بودا  يقدس  يفضا
معابد    نياز ا  يو به شكل مانداال هستند. برخ  يپالن مركز  يدارا 

شب حجم  بعد  ييمانداال  هيدر  ا  يسه  همچن  نيهستند.    ن يمعابد 
نوع  اريبس  يگنبدها  يدارا  به  كه  هستند  است.   يبلند  كوه   نماد 
مقابر و معابد تست كه هردو در هند شامل    ييبودا  يقدس  يفضا

در هند    يي. مقابر راهبان بودارنديگ  يمانداال شكل م  تأثيرتحت  

مق  "استوپا" از  استوپاها  دارد.  وجود   اسينام  بزرگ  تا  كوچك 
ول همگ  يدارند  فرم،  دا  يدارا  يدر  متما  رهيپالن  حجم  به    ليو 

هستند  مين استوپا  ؛ كره  معبد    يتوپاهااس  اي  يانچس  يمانند 
است. معابد   يه بعدس  يمانداال  كيور. در واقع هر استوپا  بوروباد

شكل بوده و در دل كوه حفر شده اند و    يهند عمدتا غار  ييبودا
مركز كه  مانداال  محور  يبرخالف  ول  ياست،  ا  يهستند.    نيدر 

انتها در  اصل  يمعابد،  راهب  كي  يمحور  به  مربوط  كه    ي استوپا 

قرار  ا  ييبودا غارها  ؛گيردميست  الورا   يمانند  و   .]43[آجانتا 
م  نمونه  طب  يقدس  يفضا  يابيكانمهمتربن  كنار  هند،    عتيدر  در 

  Tañjāvūrدر    Bṛhadīśvaraمعبد    مربوط به شهر بنارس است.

  و   ؛م  1010و    995  يها  سال  ن ينادو، ساخته شده است ب  ل ي، تام
محسوب    نيبزرگتر معمارشودميآنها  شاهكار  ،    Choḷa  ي. 

مانده است؛ تجسم عشق با    يباق  فردبه منحصراثر    كي  عنوانبه 

Śiva .]44[ .  
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رود    ي قدس  ي فضاها  يابيمكان عنصر  دو  از  متاثر  مصر  در 
خورش  لين ا  ديو  برا  نياست.   تياهم  ان يمصر  يكشاورز  يدو 

ن رود  دره  داشت.  مكان  ليفراوان  امكان    يتنها  كه  بود  مصر  در 
وج  يكشاورز آن  ادر  داشت.  شم  نيود  به  جنوب  از  در  رود  ال 

است   ثرمو  اريبس  يدر كشاورز  زين  د يخورش  يحركت است. از طرف
ها    يمصر  يبه غرب آن برا  لياز شرق ن  ديحركت خورش  ريو مس
  نيلعلت آنها معابد خود را در شرق رود    نيداشت. به هم  تياهم

) و مقابر خود را در غرب آن (محل غروب  ديمحل طلوع خورش (
  د يو خورش  ل يحركت رود ن  ري س. از تقاطع مكردندمي) بنا  ديرشخو
بود. فرم    دينماد خورش   انيكه از نظر مصر  آيدميبه دست    يبيصل

مصر كارناك   دي خورش  تأثيرتحت    ز ين  يمعابد  معبد  دارد.  قرار 
مصر  ترينمهم خدا  يمعبد  پرستش  محل  واقع    ديخورش  يدز 

 ي را برتر از انسان نم  تعيخردگرا بودند و طب  انيوناني  (رع) است.
 نده ينما  زديا  كيو    عتيطب  زد يا  12شامل    وناني  اني. خدادانستند

بود.   آپولون  نام  به  انسان  عت يطب  زديا  12انسان  شكل   ي اوال 

ا دوم  و  مقدس    ن يداشتند  كوه  المپ،  كوه  ساكن   انيونانيكه 
پس از مدت ها    آپولونالمپ و    انيخدا  يوناني  ريبودند. در اساط

  ونانيبه مردم    زدانيا  ه ي هم صلح كردند و شهر آتن هدجنگ، با  

ا نشانه  آكروپول  ن يو  مجموعه  بود.  معنا  سيصلح  صخره   ي(به 
صخره   ياست كه در باال  يوناني  زدانيشامل معابد ا  ز يمقدس) ن

  . ]43[آتن ساخته شده اند  يكيمقدس در نزد

  
 
 
 
 
 

 ي نمازخانه را توسط معماران برجسته برا  10بارگاه مقدس  
ا  ز يون  يبعد  ناليب داد.  صل  نيسفارش  سه  صورت  به    بيطرح 

ط  كيو    يچوب در  آغاز شد اما  به    يمراحل طراح  يتخته چوب 
ها    كي دكل  و  ها  كابل  از  سالم  كامالً  با    شد  ل يتبدساختار  كه 

  پوشانده شده است. يچوب يمشبك ها

  
 
 

 ي مدرن را در بلوك ها  يو ساختار  يسنت  يمعبد هندو شكل
ح  طر   نيه است. اكرد  بيترك  Jaisalmer  يرد محلماسه سنگ ز

 .]Bṛhadīśvara Temple, Courtyard ،]45. 2تصوير

 + Fosterتوسط  زينمازخانه پناهگاه ون. 3تصوير 
Partners 45 [،كانيوات يبرا[ 

 . ]45[،معبد در سنگ و نور ، بارمر ، هند. 4تصوير
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و معاصر در   كيو سبك و كالس  ني، سنگتعادل زن و مرد  يبرا
  نظر گرفته شده است. 

 

 
 
 
 
 
 

  گيرينتيجه -5

يكيتوتميسم جام ،  هاي  ارزش  در  از  كه  است  ابتدايي  عة 
در ايران نيز، اين  .  ه متبلور مي شودوره و فرهنگ عام دين، اسط

سپندي و  گياهان  تقدس  و  حيوانات  بعضي  كتنگي  در  ديني را  ب 
هاي  مانند باور  اساطير،  در  يا  و  در    اوستا  چنين  هم  و  باستاني 

م كر  يشاهنامه  مشاهده  اينتوان  ماقبل    د.  و  باستاني  اعتقادات 
عامه، فرهنگ  در  كلي  طور  به  و  عاميانه  هاي  قصه  در    تاريخي 

  عت، يبا طبمرتبط    يامر  يقدس  يفضا  شيدايپ  بازتاب يافته است.

متا  ويژه به  كشاورزآ   يكي ز يفبُعد  عصر  شروع  با  است.  بشر   ،ين 
طب  ازين عناصر  به  را  پ  شي ب  يعيخود  ز  شياز  كرد،    را يحس 

گ طب  ازين  اه يپرورش  عامل  دو  از   ديخورش  ي عيبه  داشت.  باران  و 
طب عوامل  نبود  قادر  بشر  كه  كشاورز  يع يآنجا  بر    يعني  يموثر 

 كيزيتافد كنترل كند، به ناچار به م و باران را با عقل خو  ديخورش
برا و  متاف   ني ا  يمتوسل  بعد  به    يكيزيعناصر  دست  و  شد  قائل 

و    ديخورش  يبشر برا  ترتيباينبه زد.    يو اسطوره ساز  يزدسازيا

  ي . انسان هم با ادا كردندميساخت كه آنها را كنترل    يزدانيآب ا
ن  يقربان درگا  شيايو  را    تيرضا  زدان،يا  نيا  ه به  جلب آنها 
  يعيبر اساس سه عامل طب  ،ي قدس  يافضاه  ياب ي. مكان  كردمي

سه    نيمعنا كه وجود ا  ني. به اگيردميكوه، آب و درخت انجام  
در   برا  كيعنصر  مكان  آن  انتخاب  بر  معبد    يمكان  احداث 

و    ييفضا  جادي ا  است.  رگذاريتأث آرامش  آرامش،  موجب   كيكه 
معنو ا  يتجربه  ضمن  باشد،  عم  نكه يمحسوس  نبه   زيلكرد 

به    نكهي. اعم از استين  يكار ساده امعمار    كي  ي، براپردازدمي
كه    ييباشد، بناها  سه يكن  ايمعبد، نمازخانه، مسجد    سا،يشكل كل

برا خاص  طور  اند.    ي مذهب  ي ها  تيفعال  يبه  شده  ساخته 
مكانها  يفضاها و  تار  يمقدس  طول  در  پرستش  با    خيتجمع 

اتاق  "داشته است. از    ييزاتوسعه ارتباط هم اف  يمسكون  يالگوها 

كلگ  "يوقانف شهر  تا  فضاها  يسايرفته  و  و    يجامع  مقدس 

حت  گريكديشهرها   و  مطلع  اند.  في تعر  يرا  پژوهش   كرده  نتايج 
كه توتم كالً به سه وجه ماورايي، حيواني و گياهي    دهدمينشان  
و   شودميديده   است  آب  و  باران  مانند  طبيعي  نيروي  گاه  كه 

نگارهايگاهي در نقش مع بروي  برجسته    ابد، مساجد و نقش و 

ديده   ها  رابطه    شودميكتيبه  گروه  همه  با  دارد.   ايويژه كه 
كل    كي  قتي نام برد كه در حق  توانميحداقل سه دسته توتم را  

. شودميبه نسل بعد منتقل    يكه از نسل  ايقبيله توتم  .  1:  هست
به  .  2 مخصوص  و  ي توتم  يعنيجنس،    كيتوتم  اد  افر  ژه يكه 

  هايشانساخته در    ترپيش و  است    يوضمفر  يقبيله و مذكر    مؤنث
تعلق دارد   يكه به شخص خاص  يتوتم فرد.  3.  كنندمي  دايبروز پ

منتقل   او  خالف  به  شهر.  گرددميو  و    يمناطق  رشد  اكنون 
متنوع   ي، اما بدون ارزش ها كنندميرا تجربه    يميتحوالت عظ

بزرگ گذشته را شكل   يكه شهرها  يمان يا  هايسنت  اي  يفرهنگ

 ]Coetzee Steyn،] 45از معمار ،   Bosjes ي سا يكل . 5 تصوير
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  يزيبرنامه ر  يفعل  يارهايروند با مع  نيكردن ا  . معكوسدانداده 
آ  در  توسعه  كل  نده يو  صدها  ساالنه  بود.  خواهد   يسايدشوار 

سا  ا،ه   سهيكن  ،يشهر و  دل  يفضاها  ر يمساجد  به    ليمقدس 
ب از  منابع  با    ي م  ني كمبود  اغلب  مقدس  كلمه  مفهوم    كي رود. 

ال  به دنب  اه انسان  ميقد  اريبس  يمان ها. از زستيهمراه ن   يمذهب
ها مقدس    كيتجسم    يبرا  ييراه  راهاندبوده تجربه  در   ي،  كه 

آنچه    يذهبند با خداوند متعال ارتباط برقرار كنند. هر متوانميآن  

تعر  "مقدس" را  سپس    كندمي  في است   هاي سنتو    ها آيينو 
  نيهمچن  . آنهاكندميخود را در اطراف خود برقرار    فردمنحصربه 
ا  يزبان رسم را  معمارخود  تع  كنندمي  انيب  يز  را  مقدس    ن ييتا 

پ مشابه  نظم  تكرار  و    ن يب  يدائم   وند يكنند.  شده  ساخته  شكل 
 .كندمي  جاديآن با مقدس ا ونديپ
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