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 چکیده: 

 

های باستانی و باورهای مذههیی بررسذی شذده    ای انسانهای اسطورهی مکان مقدس بر اساس اندیشهدراین پژوهش اسطوره

کلیذدی  شذده  مذ ن تیریذف مفذاهی      ای انجذا  تحلیلی با استفاده ازمنابع کتابخانه -روش توصیفیکه به گفتاراست؛ دراین 

ای بذه ایذن نکتذه درنذه شذده کذه مکذان مقذدس         پژوهش مانند اسطوره قداست و مکان مقدس در ارتیاط با زمان اسطوره

ای به زمان ازلی بهشت وپیوند زمین و آس ان و تجلی الوهیت اشاره دارد و هنوز در در می اری مکان های درمفهو  اسطوره

هذای دیذن از   ای شذرای  بهشذتی و  آمذوزه   های اسذطوره شود. مکان مقدس ن ایش اندیشهظاهرمی مقدس به شکل ن ادین

  جداسازی فضای مقدس از غیرمقدس است

 

 اسطوره  مرکز  مکان مقدس  بهشت.واژگان کلیدی: 
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Abstract: 
 

In this study, based on ideas of mythical sacred myths and religious beliefs have been studied ancient 

people. In this speech the descriptive analysis was performed using library resources, the definition of key 

concepts such as the myth of the sacred and holy places associated with the myth It was not immediately 

sense the mythical sacred place to the eternal paradise earth and the sky and the manifestation of divinity 

refers transplantation and still in the architectural holy places symbolically appears. View conditions 

mythical heavenly sanctuary thoughts and teachings of religion and separation of sacred space is the 

unholy. 

 

 Keywords: Myth, center, sanctuary, haven. 
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 مقدمه-1

اسطوره از مقوله های فرهنگی بسذیار مهذ     برای گفتگو یافته است. جای خاصی ر ی اخی است که در چند دهه هایی هاسطوره  از واژ

شناسی   شذیوه هذای انسذان شناسذی  آ ذار      مطالیه امروزی اسطوره برای گفتگو یافته است.ها مجالی است که امروزه در سایر دانش

اگر در نگاهی گذهرا از گهشذته تذاکنون     کند. کالسیک   دین تطییقی   تاریخ   فرهنه عامه   ادبیات  هنر و روانشناسی را تلفیق می

وره می وال شامل حکایات نادرستی بذود کذه بذا روایذات متذون      در گهشته اسط آن را مرور کنی   تحوالت مینایی بسیار داشته است.

در قرآن نیز برای . شد افسانه تلقی میو  توانست راست باشد ن ی  هر آنچه با تورات و انجیل توجیه پهیر نیود .مههیی مغایرت داشت

 فته است.اند به کار ر که حقیقت نداشته« های گهشتگان افسانه»ا یات حقایق آیات  اسطوره به مینای 

آن را بذه   در طول زمذان    اند که انسان های یک قو  در رابطه با جهان بوده ها   امیدها   آرزوها و اشتیاق ها  بازتاب ترس اسطوره     

بذه   ای برای شکل دادن آزمایش وجدان   دریافت کرده و از باور شهودناك خویش  نسیت به کائنات و طیییت اسرارآمیز   دست مایه

ی اعتقاد درونی انسان ابتدایی است  واقیی و حقیقی  ها بنابر آن که ن ایش دهنده ایجاد کرده است. این داستان  های خویش داستان

ی طیییذت   هذا مذنیکك کننذده    . اسطورهدهدنشان می را زندگی بشر داستانی ن ادین است که مینای درونی کیهان و. در واقع است

 شذوند.  های آن و براساس نیاز انسان  ساخته و پرداختذه مذی   ها  آرزوها   امیدها و بی  و هراس تهآدمی هستند با ت ا  نیازها و خواس

کذه  ( 8: 1366در دوران کهن است. )لسیلین گرین    فکر   اندیشه و احساس انسان یکننده واقییتی است مینوی که بیان  اسطوره

هذا نیذز    انسذان  ی تواند پاسخگوی نیاز های روزمذره  می  مواردی اسطوره حتی در  اخالقی را برآورده می کند ع یق دینی و نیازهای

ی شرای  زندگی انسذان  . کیك در نظری مشابه با سایر کسانی که اسطوره را به عنوان الگوی کامالً مشخص و راهیرنده در ه هباشد

بنیاد و غایت ت ا  آنچه که موجود اسذت     اسطوره حکایتگر حقایق و حواد ی از منشأ جهان است که برای»گفت:کنند  میتیییر می

:  1966)کذیك  « کنذد. میتیر است  در نتیجه   اسطوره به مثابه یک الگو برای رفتار   جامیه   حک ت و میرفذت انسذانی ع ذل مذی    

اشذت کذه کذار    اند. مارت عقیده دترین کارکرد اسطوره را در ارتیاط آن با ای ان توصیف کردهشناسان اساسی( بیضی از اسطوره261

 اسطوره ارمای کنجکاوی نیست   بلکه صحه گهاشتن بر ای ان است.   

-در اسطوره از نخستین ن ونهشود. ای تیریف میها  مکان مقدس مفهومی است که در ارتیاط با مفهو  زمان اسطورهدر اسطوره

اولین رخدادها در اسذطوره   .مطرح می شودای نیز  ه چنین  نخستین کارکردها ورفتارهای نیاك اسطوره آید   سخن به میان می  ها

تاریخ مقدسذی اسذت کذه ع لکذرد       به حک  ماهیتش و شوند ارزیابی می های طیییت  تییین وبه نوعی در نظا  ارتیاطی سایر پدیده

 کذه آغذاز  سذرآغاز هسذتی عذال      نذه تنهذا  تذاریخ مقذدس   ؛ ایذن  کندن مییان نسیت به انسان و به عال  کیهانی را تومیح و تیییاخد

رود کذه   بذه شذ ار مذی   « هایی موقییت»ی اع ال و  ای برای ه ه ی ن ونه و بدین جهت  پیشینه و سابقه استنیز های انسانی  فیالیت

 .  کنند بیدها   آن واقیه را تکرار می
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   ی پژوهشپیشینه

 هایی که انجا  شده اند به شرح زیرند:درباره ی این موموع پژوهش 

به بذاور  توجذه شذده اسذت.    آنهذا  میذان  ارتیذاط  بذه  قدسی امر و مکان فضا  تیریفم ن  ملیحه درگاهیاز  قدسی امر مکان، فضا،

 بذا  سذویی  از نسذیت  ایذن . دارد می اری با مروری نسیتی جهان  در انسان حضور ویژگی ترین اساسی عنوان به قدسی نویسنده امر

  http://www.ensani.ir/fa/content  . میشود برقرار دینی آیینهایی و نیایش با دیگر سویی از و میید

 

 

  زمسذتان  37  شذ اره  10 دوره ی به نذ  یکیر ؛ینیحس  یمر از یرازیش یاالسرار روزبهان بقل در کشف یریاساط یتکرارها

 دینذی  ای تجربه ها اسطوره با کردن زندگی و ازلی وقایع بازن ایی و یادآوری که پژوهش بر اساس باور الیاده 109-69  صفحه 1393

 را مکذان  و زمذان  کذه  است عارفی های ازتجربه خودنوشت روایتی شده کهشیرازی  درنه  بقلی روزبهان االسرار کشف به کتاب است

 مرحلذة  تجربة با خدا  خود نهایت در و فرشتگان و انییا و اولیا با دیدار بیابان  و کوه و دریا از گهر چون وقاییی تکرار با و نوردد درمی

 آید. می نائل مقدس ازدواج به نوزایی و مرگ

 

 هدف پژوهش     

ی مکان مقدس در راستای زمان ازلی و مقذدس اسذطوره ای تییذین شذود.در     شود که اسطورهپژوهش با این هدف دنیال میدر این 

  راستای تحوالت فرهنگی به تناسب نیازهای اسطوره ای به زبان ن ادین در می اری بناهای مقدس تداو  دارد. 

 طرح مسأله این پژوهش با این پرسش ها انجا  می شود :   

 ی میاصر دارد؟وره چیست و چه کارکردی در جامیهاسط -1

 ها وجود دارد؟ی رازآموزانه در ذهن انسانمفهو  قداست بر اساس چه انگیزه -2

 ها مقدسند؟چرا بیضی از مکان -3

 های جهان شده است؟چه عاملی موجب شیاهت بناهای مههیی در سایر بخش -4

 

 ی پژوهشفرضیه

توان تییذین کذرد و علذت قداسذت     های مشابه جهانی را فق  با اسطوره و زبان ن ادین میاین پژوهش با این پیش فرض که اندیشه 

ای در مورد زمان تیریف می شود و علت یگانگی باورهذا و ن ادهذا در  یگذانگی ناخودآگذاه ج یذی      مکان مشابه با انگاره های اسطوره

 سایر انسان ها است دنیال می شود.

 

 

http://www.ensani.ir/fa/75288/profile.aspx
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   روش پژوهش

ابتدا مذ ن تیریذف مفذاهی  کلیذدی از ج لذه       تحلیلی انجا  شده است.-ی توصیفیای به شیوهاز منابع کتابخانه پژوهش با استفاده

اسطوره قداست و مکان به دالیل پایداری قداست در می اری اشاره شده است که بازمانده ی باورهذای اسذاطیری در ع ذر باسذتان     

 است.  

 

 تعریف مفاهیم-2

 الف( اسطوره 

مطالیذه امذروزی اسذطوره    ها مجالی برای گفتگو یافته اسذت. های فرهنگی بسیار مه  است که امروزه درسایر دانشمقولهاسطوره از 

 کنذد.  شناسی  آ ار کالسیک  دین تطییقی  تاریخ   فرهنه عامه   ادبیات  هنر و روانشناسذی را تلفیذق مذی   های انسانشناسی  شیوه

ها ایجاد شده است.  ها و آرزوهای انسانربوط به زمان خاصی نیست  زیرا مطابق با خواستاسطوره حقیقت ابدی وپایداری است که م

های امروز   به طور فراگیر  فراموش نشذده   اسطوره در فرهنهکند. در ناخودآگاه ما ع ل می و هنوز است ما وجود در اسطوره هنوز 

بازتذاب     آفرینذد  زید و درهنرهایی کذه انسذان مذی    از کهن الگوها میها و رؤیاهایش در پوششی  است  بلکه در ژرفای انسان  درخیال

 .یابد می

 

دور وجذود   یهذا ن ادهذا از گهشذته   نیا یریپه لیدانست که وسیت و تاو یفکر تیبدو یاز ن ادها یتوان ن ودار بارزیاسطوره را م

بذا توجذه    (145: 1378  ی)امام« شود.یرا سیب م  یرمستقیمکال ه غ یاست که نوع یاواپك زده کاتیتحر جهین ادها نت» داشته 

 سذنتی  چون ه  نیکوست که الگویی« رمزی» مینایی دارد. ه ینزبانی پیچیده و راز آلود   اسطوره جزء قل رو ن اد است به این که

رسیده باشد. اریک فرو    قایل بذه مینذای رمذزی و فلسذفی اسذطوره اسذت و در ایذن مذورد          بازماندگان به گهشتگان از که مقدس

 گوید:   می

نیز  اند و مکان اتفاق افتاده زمان و مذهبی و وقایعی را که در افکار فلسفی و یا عقاید وؤمانند ر، اسطوره

نای واقعی اسااطیر را در   اگر نتوانیم مع. تجربیات روانی مهم انسان را به زبان سمبولیک بیان می کند

اکناون   ...بدوی از تاریخ دنیا تلقای کنایم   ها را تصاویری پیش پا افتاده و آن ، مجبور خواهیم بود ، کنیم

کاه   ایان  گاو . معنای حقیقی آن درنظر گرفته مای شاود   داستان ظاهری آن صرفاً به عنوان سمبولی از

بلکاه   ، از تخیل فوق العاده مردمان بدوی نیسا  ای  داستان آشکار بسیاری از اساطیر نیز محصول ساده

 (  217- 218: 1369فروم، ) محتوی خاطرات واقعی از گذشته هاس .

 

 او هذای بذود کذه دیذدگاه    باور این بر خود گفت   می ها سخن کهن ن ونه ه گانی و ناخودآگاهی از که وقتی یونه گوستاو کارل

که اسذاطیر را بذر    یو. است تر نزدیک فلسفی هایاندیشه به ندارد و توجیهی قابل عل ی بنیاد ها  ن ونه کهن و ی ناخودآگاهی درباره
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ه چنذین   ای بذود   هذای اسذطوره   کرد  میتقد به جهان ش ول بودن و فراگیر بودن اندیشذه  ها( تفسیر میاساس صور مثالی )آرکتیپ

هذا  نخسذتین منیذع الهذا   بذرای       اسذطوره  .را تجربه کردنذد  ها ها را اختراع نکردند  بلکه آن میتقد بود که نخستین تفکرات  اسطوره

. وی میتقد بود که مفهذو  ناخودآگذاه ج یذی  امذر تذأملی یذا       ی انسان و در واقع ن ودی غیر ارادی از اتفاقات خیالی هستند اندیشه

گذهارد دربذر    ا ذر مذی   فلسفی نیست  بلکه مفهومی تجربی است که وجذود غرایذز و عوامذل فطذری اولیذه را کذه بذر فیالیذت انسذان         

ی آن هنوز بذه محتذوای آن    های اساطیری حکایت از آن دارد که بید از حهف عناصر خارق الیاده گیرد.گرایش عجیب بر داستان می

ای ی او هنگامی که اسذطوره و افسذانه   دانست. به عقیده ها را تظاهرات و بیان بنیادی طیییت انسانی می اعتقاد دارند. یونه  اسطوره

صورت کل ات تشکیل و بیان شده اگر چه حاصل خودآگاهی است  اما روح این افسانه از ناخودآگاهی قومی  سرچش ه می گیرد. به 

  (18: 1379لی ینه    ؛35: 1386؛یونه  236: 1370)ر.ك.شفییی کدکنی  

طییاً امکان ظهور و آشکار شذدن و    یبدانکنند  یقل داد م یناخودآگاه ج ی ریاز صاحب نظران آن را م  یاریرا که بس ریاگر اساط

بلکذه    سذت یقابذل شذناخت ن    یبه طور مستق یناخودآگاه ج ی ریمیتقد است که م  ونهی» علت:  نیرا ندارد به ه  ینیع لیتحل

 فرهنذه و  یکه بذه اقتضذا   رندی( و کهن الگوها ه ان اساط29: 1371سنخور  «) سازد. یم یجلکهن مت یالگو کیخود را در قالب 

 نیذ ا»باشذند. گرچذه    یمکتو  را در نهاد خود دارا مذ  اتیواقی ؛یافتنیدست ن یها تیدر شکل رمز ن اد و ذهن یت دن جوامع انسان

.« سذت ین یو قطیذ  یحت ذ  یمینذ  کیذ تنهذا   انهیصذوف  یها اقیهو و ایاز ج له شیر  رو یآ ار رمز گریپنهان ه چنان که در د یمین

 (181: 1386 ان ی)پورنامدار

 

 قداس ب( 

مشتق شده و به مینای پاکی و منزه بودن از عیب و نقذص و ناپذاکی و   « قداسه»و « مقدس»در زبان عربی از ریشه « مقدس»کل ه 

 (52: 1374ماده است و به مینای برکت و میارك نیز آمده است )انیك و دیگران 

مقابل دنیوی و مادی بودن اسذت. اصذطالح مقذدس و    در زبان عربی نیز قدسی بودن به مینای مینوی  آس انی و غیرمادی بودن در 

به مینای قدسذی و مقذدس  از   « Holy»شود. کل ه  قدسی می والً در تیریف دین به مینای جوهر و درون مایه اصلی دین آورده می

مسجد و یا  شناسی به مینای کامل بودن  ک ال  درستی و خوشی است. بدین سان  هر بست  حر   کلیسا نظر ریشه شناسی و زبان

 کنیسه  یک تجس  عینی و مادی از جدایی امر دینی )قدسی( از امور دیگر است. قدسی یا مقدس  کنایه از جهان خارج یا  

 

زمانه حامر و رسو  و تیلقات آن است. این جداسازی ع یق و سراسری به صورت متیدد در فرهنه اسذالمی نهادینذه شذده اسذت.     

خذا  زنذدگی و پوشذاك دینذی و... را درایذن فرهنذه       ی های مقدس  شذیوه  دس  حری  و حر چنان که شیائر مقدس  روزهای مق

نسذیت   sacer   به مفهو  مح ور یا دسترس ناپهیر اسذت. sacer   التین یازکل ه مقدس اصطالح (82: 1375)کینه  . بینی  می

. نذومن  شودمی متجلی نومینوس قالب در که قدرتی دارد  -است( خداوند)آلود راز قدرتی حک  در که – (numenروشنی با نومن )
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( که در زبان آل انی کهن به hamiga) «آمینجا»ی و کل ه «مانو»ی مالنزیایی ی سانسکریت بره ن و کل هارتیاط نزدیکی با کل ه

 (24:  1384)شقاقی . مینای سیادت بوده است  دارد

 و مقذدس  چیزهذای  میذان  ت ایز حسب بر دین و مختص به قل رو دین است.گهار قداست امر قدسی مقوله ای تفسیری و ارزش      

را  دیذن امذور مقذدس ازنامقذدس     بنذابراین   .شذود  درنظرگرفته  می -نامقدس چیزهای قل رو -هستی عادی های ازجنیه جدا ن ادها 

 مجذزا  و حفذ   کننذده  تحذری   احکذا   سلسله بایک که است مقدس چیزی» :گوید می « مقدس» درتیریف دورکی  .کند میمشخص 

 دینذی اعتقادات  .دارد نگه  می جدا مقدس ازامر را آن و شود ن ی اع ال آن درمورد احکا  این که است غیرمقدس چیزی. باشد شده

 ( 396 :1366)آرون .« هسذتند  است غیرمقدس آنچه با نیزروابطشان و یکدیگر با ها آن رواب  و مقدسات این طیییت یدهندهن ایش

کذرده بذود  بذه ن ادهذا و      ریذ مخ و  خداوند تیی ینیرا که فق  اتو به تجربه د یدرکتاب مقدس و نامقدس  مفهو  امر قدسالیاده 

مقذدس ه چذون    یهذا  در مکان توان یرا م یاو میتقد بود امر قدس گسترش داد. یجهان انیو اد ییها  اع  ازابتدا ت ا  فرهنه ریشیا

قذدرت   رسذد  ینظرمذ که به گریمشابه د یایها و اش ها  کوه بودن غالیا به درختان  سنه یقدس یامینحك و  نیا»میابد تجربه کرد. 

 یذا  و انذد  کردهعیادت و زیسته قدیسان که ( ازنظر وی جاهایی89 :1375  )الیاده  .«شود یم داده دارد  نسیتها خانه آن در زیاسرارآم

 جذدا  مذرز  هذ   دنیذوی  فضذای  از چذین سذنه  یا و ح ار و دیوار با اعتیار این به و روند می ش ار به ومتیرك مقدس اند  شدهمدفون

 (345 :1376 )الیاده  .«شوند می

ها  هر چیزی کذه قذادر بذه انگیذزش احسذاس قدسذی و تأکیذد         ترین آن ترین و کامل ترین ادیان تا پیشرفته از زمان ظهور ابتدایی    

( به ش اررفته است. موجودات و به طور کلذی هسذتی و بذه    sing« )آیه»شده  یک احساس برای دریافت قداست و تأ یر صریح آن 

-266: 1380انذد )اوتذو     هایی از آن واقییت سرشار از اسرار و اه یت امر قدسذی  نحو خا  اماکن متیرك و مقدس  اشارت یا نشانه

)الیذاده   « های مقدس تشذکیل شذده اسذت    یات واقییتترین ادیان ازتجل تاریخ ادیان از نخستین تا توسیه بافته»( از نظر الیاده 265

میتقد است که درخت مقدس  سنه مقدس  مکان مقدس و یا هذر امذر مقذدس    « مقدس»( الیاده در مورد تجلیات 13-12: 1375

ر قدسذی  ها دقیقاً به سیب این کذه تجلذی امذ    بلکه آن  اند دیگری  به عنوان سنه یا درخت یا مکان مورد تقدس و احترا  واقع نشده

دهند که دیگر سنه  درخت و مکان نیست  مورد احترا  و تقذدس واقذع    شوند و به دلیل آن که آن چیزی را نشان می محسوب می

بودن در جهانند و ظهور و تجلی مقذدس از لحذاو وجذود شناسذی      یهاز نظر الیاده  به طور کلی مقدس و نامقدس  دو شیو اند. شده

اوالً  شیء  مکان و هر موموع مربوط به تجلیات امر قدسی برای ما از دو جهذت مهذ  و بذا ارزش اسذت:    گهارد. هر  جهان را بنیان می

سازد و  انیاً موقییت بشری را نسیت به مقدس و امر قدسی در لحظه ای  نوع و وجهی از قداست را به عنوان تجلی الهوت آشکار می

 (13: 1372سازد )الیاده  تاریخی آشکار می

 

 ج( مکان

( و بذودن خذود بذه    13 جلذد  1373جذا ) دهخذدا     مطلق مینای به و بودن مینای به کون از مشتق است  ظرف اس  یصیغه مکان

ست از سطح بذاطن جسذ    ا (. در نزد حک ا مکان عیارت3 جلد 1373)دهخدا   شودمینای گهران ع ر و زندگی کردن نیز مینی می
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ست از فضایی متوه  که جس  آن را اشذغال کنذد و   ا ن عیارتادر پیش متکل حاوی که م اس باشد به سطح ظاهر جس  محوی و 

 ها مستقی ا یک پدیدار آزموده از جهان زنده  پر از (. مکان13  جلد 1373ابیادش در آن نفوذ ن اید) لغتنامه ی دهخدا  

 

ر منیع مه ی برای هویذت فذردی و ج یذی    دارند و از این نظها و کارکردهای تداو  بخش عرمه میمفاهی   با عین خارجی  فیالیت

 (.276: 1386گردد)شکوئی  آورند که در آن پیوندهای ع یق عاطفی و روانی بین مرد  برقرار میند و مرکزیتی بوجود میا

 

  کارکرد و اهمی  مکان-2

 مسذتتر اسذت نظذا  مذی    مکان در بینش اساطیری مظهر یک ساخت کلی است و ت ا  مکان طیق طراحی که در مرکز این فضا      

ای از اجت ذاع اسذت و هذر    ابد و در این ساخت  هر بخش  هرجهت  هر ناحیه  جایگاه نیرویی  قرارگاه خدایی  عیادتگاه بتی یا طیقهی

ای بذر ا رتکذوینی شذدن عناصذرآن و     بخش  نه فق  محل وقوع نیروها و خدایان است  بلکه عین آنان است... کل در فضای اسذطوره 

شود؛ بلکه میان کل و اجزایش رابطه ای ذاتا ایستا وجود دارد  در فضای با تقسی  پیاپی  سذاخت از  ای میین آفریده ن یطیق قاعده

 ( 88-90: 1377اند)هادی  ه انی آغازین متکیی رواب  فضای اسطوره ای سرانجا  به اینرود  ه همیان ن ی

تذوان گفذت مکذان    هاسذت و بذه نذوعی مذی    ها و احساسات مشترك انسانطورهی خاطرات  تجربیات  عالیق  اسکنندهمکان زنده    

جهذان  -به اعتقاد شولتز مکان امری است که به بخش درونی و ذاتی زیست ی فضاست.محدود کننده  تیریف کننده و هویت دهنده

دانذد  ص ی انه میان زندگی و مکذان مذی  ها را ارتیاطی ی انسانبخشد و زندگی و مکان ت امیتی منسج  هستند. او گهشتهشکل می

های موجود  در مج وع احساسی از تیلذق بذه   عدالتیها و مشکالت فراوان و بیشد انسانها با وجود داشتن سختیامری که سیب می

با یکذدیگر  ها و میانی که در پی خود مشارکت و ه راهی انسانها مکان و هویت داشته باشند  جهان آنها عال ی بود سرشار از کیفیت

 30-89: 1382های با مینا شود)شذولتز   شود که تیدیل به نظامی از مکانرا به دنیال داشت. به نظر او فضا هنگامی برای ما زنده می

 گزینشذی یکلی خود  هنری است دارای سلسله مراتذب  ازنظذر اجذزا    -دانست که بنا به ساختار جزئی(. او می اری را هنر مکان می

 .(44-45: 1384ها و هدف آن ارائه ی ت ویرهایی از جهان بود)شقاقی  لحاو محتوا تاریخی . هنر مکان هنر کلیت گردآورند و به

 

   ی مکان مقدساسطوره-3

در بسیاری از اسطوره های جهان مکان مقدس بخش جدایی ناپهیر باورهای مههیی است. هیچ اسذطوره ای بذدون زمذان مقذدس و     

جایگاه قداست توصیف می شود وجود ندارد. در این بخش مذ ن تأکیذد بذر درهذ  تنیگذی زمذان و مکذان        مکان اسطوره ای که در 

 مقدس به دالیل اعتیار و اه یت مکان مقدس اشاره می شود:
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 نماد عصر زرین و شرایط بهشتی اس : .3-1

 مکذان  بذه  سازماندهی و ساخت هرگونه  بود م کن ستون  یا کوه درخت  طریق از زمین  و آس ان بین ای ارتیاطدر نگرش اسطوره

 .کند مت ل سرآغاز هایلحظه و آس ان به را خود آن طریق از دوباره که ایگونه به که است آن آیین بهشت حالت ن ادین بازسازی

 مذی  مت ذل  آس ان به را زمین در که است کیهانی درخت تیلور و جهان مرکز ن اد مقدس  مکان هر که کرد اشاره نکته این به باید

 زمذین  ات ذال  رمذز  و است کیهانیدرخت اساطیری الگویکهنهابراساسمساجد کلیساها  کنیسه مقدس بناهای تیز نوك شکل .کرد

ها و اماکن مقدس از طریذق تجلذی الوهیذت     ه ه پرستشگاه دارد  قرار عال  درمرکز که جا آن از مقدس شهر یا میید .است آس ان به

شود و جهان و مکذانی را غیذر از آنچذه     ها از جهان نامقدس جدا می شوند و انسان مؤمن و مههیی با ورود به آن مقدس و متیرك می

 لی و  کند. عالوه بر این  فرد مؤمن در مکان مقدس زمان از در خارج از مکان مقدس است  احساس و تجربه می

 

(. زمذان  365: 1372کند. زمانی غیر از آنچه در خارج از مکان مقدس حذك و تجربذه کذرده اسذت )الیذاده        مقدس را نیز تجربه می

(. انسذان  19: 1378شذود )الیذاده     وار تکذرار مذی  ای اسذطوره ومکانی اساطیری و ازلی و مینوی که در آن فیل آفرینش الهی به گونه

 (29: 1378)الیاده « عقد زمین و آس ان»مقدس که محل تالقی ماده و مینا و مکان مؤمن و مههیی در مکان 

می ذوالً بذا     شود؛ یینی مکذان مقذدس  گاهی مکان مقدس به لحاو تکرار صورت مثالی آفرینش هستی و شرای  بهشتی توصیف می

زمذان  : شذود   به دو دسذته کلذی تقسذی  مذی    اصوالً  زماندر بینش انسان ابتدایی شود؛ ای توصیف میدریافت مفهومی زمان اسطوره

از نظذر انسذان باورمنذد     خ  مسذتقی  زمذان تذاریخی اسذت.    از ای نوعی قرار گرفتن بیرون  زمان اسطوره .ای زمان اسطورهو  تاریخی

 خور به یاد از آن رو که ت ا  رویدادهای مه  و کارهای خدایان در آن به وقوع پیوسته  زمانی مقدس است و در   اسطوره  این زمان

زنذد   پیوند مذی   را به این زمان سرآغاز خود  د در واقعکن بار که انسان در مراس ی آیینی شرکت می سپردن و حتی حف  کردن  هر

هرگونذه ع لکذردی کذه از       اند بذه دیگذر سذخن    انجا  داده  در ازل  ی است که خدایانی مثال تقلیدی از ن ونه  چه آن که هر آیین

شود و از طریق تقلیذد   تقلید و تکرار می  انسان مههییی به وسیلهالگویی مثالی است که دای    سرزده باشد  درروز نخست  خدایان

 شود.   زمانی حضور یافته و ه  ع رخدایان می ی بی حظهوتکرار است که گهر زمان تاریخی به فراموشی سپرده شده و انسان در ل

مدار است که مربذوط   انسان ابتدایی به زمان دیگری نیز اعتقاد داشت که از نظر او زمانی نامقدس بود و آن زمان متیارف و گیتی

ی آغاز و فرجا  است و به کند که دارا این زمان در یک حرکت خطی سیرمی. مشهور است« زمان تاریخی»به عال  ناسوت بوده و به 

  ی آن تذرین مشخ ذه  مهذ   .شذود  محاسذیه مذی    سه زمان گهشته و حال و آینده قابل تقسذی  بذوده و براسذاس تذوالی روز و شذب     

کشذاند   ی مظاهر حیات شده و سرانجا  به نابودی مذی  موجب کهنگی و فرسودگی ه ه  آن است و در گهشت خود   ناپهیری برگشت

اسذت    «زمذان مذرگ  »ی هایذدگر   جانفرسا و ناخوشایند است  زمانی که بذه گفتذه    ه نیستی دارد در نظر انسانو بدان سیب که رو ب

   را «تذاریخ »   جذا در ذهذن ج یذی مذرد      ها یذک  ی آن افتد که خاطره اتفاق می   ی رویدادهای ناگوار و دلخراش در جریان آن ه ه

بذرای انسذان ابتذدایی دو مقولذه از      ( بر ه ین اسذاس 96ذ100و  87ذ88:1378 ؛ الیاده  22ب :1375)ر.ك.الیاده    دهد. تشکیل می

 گرفت کهرا در بر می ای داد: یک مقوله  رویدادهای اسطوره ند روی میتپهیر نیس رویدادها در دو گونه زمان که از لحاو کیفی تجزیه
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هذا و فرهنذه( را دربذر     گهار )نهادها   ت ذدن  های پایه اسطورهشناسی   انسان شناسی    و کیهانمقدس اتفاق افتاده بود ی  در لحظه

کند  وقذاییی کذه    ی دیگر شامل رویدادهایی است که از هیچ سرمشقی پیروی ن ی مقوله .شد بایست به یاد سپرده می گرفت و می می

ای از نذو بذه ع ذل     بسیار مه  او به شذکل دوره  اما رویدادهایبرد    اند و برای او جالب توجه نیستند: او را از یاد می صرفاً اتفاق افتاده

هذا از نذو بذه ع ذل      ای در آیذین  و به شذکل دوره  داشتنقش مؤ ری    به یاد آوردن رویداد نخستینشدند.  گهشته و از نو زیسته می

 الیذاده    ). ع ذر شذود   هذ   ایاسذطوره  زیسته شود و انسان بار دیگر با زمذان تجربه و بازدوباره در تکرار  شد تا آن رویداد گهاشته می

  (48و 44ذ 45ب :1375

ای کذه نخسذتین    شذود. لحظذه   در اسطوره  زمان  ازلی و مقدس است و می والً این زمان به روزهای آغذاز آفذرینش مربذوط مذی    

   :نویسد درلوو می  وان  کازنوو از قول کردند. ژان های آفرینش ظهور می ن ونه

 

  و یا پاس   از زمان  اس  یا پیش  از زمان  ، خارج واقعه  انه اس ، زیرا آنوار و جاود  نمونه  اساطیری  ی واقعه

  ادواری  جزء زمانی  تری و پرداخته  ساخته  مفاهیم  برحسب  اس   ممکن  همچنین  اساطیری  ی از آن. واقعه

  بای کاران    ریاساطی  ،  نیز همین گونه اس . مکان تا ابد تجدید و باززایی شود،  باشد. در مورد مکان  که

  (175: 1  ،  ج1377. )کازنو،   دریاها و یا در آسمان  در هر جا باشد، در فراسوی  اس   و ممکن  اس 

 

 دس  ساخته ی خدایان اس : .3-2

 ر.ك الیذاده  ) انذد شذده  ساخته خدایان راهن ایی به مییدها بیضی که کرداشاره نکته این به توانمی مقدس هایمکان قداست در    

 به عنوان مثال شهر صهیون و تروا و بغداد وبابل و... ...در اسطوره ها به دست خدایان ساخته شده اند.   (21ذ22: 1378

 

 مکان مقدس مرکز جهان اس : .3-3

شذوند و بذه نذوعی  مرکذز قلذب و       مقدس در فرهنه بینش دینی ه چون عال ی صغیر در دل و مرکز عال  کییر تلقی می هاینامک

ها هر چند گوناگون و متنوع باشند و به انحا و طذرق مختلذف سذاخته و پرداختذه شذده       اند. این مکان ت ویری از عال  به ش ار آمده

منذد از   ینکه ه واره منطقه و ناحیه محدود و مشخ ی را بذه اشذکال گونذاگون بهذره    ای مشترکند و آن اباشند  ه ه دارای خ ی ه

سازند. محل و مکان مقدس به سر چشذ ه الیذزال قذدرت الهذی و نیذروی       کنند و پیوند با خدا )امر قدسی( را م کن می قداست می

منذد   و قداست امر قدسی به نحذو احسذن بهذره   تواند از قدرت  شود که آدمی فق  با گا  نهادن در آن محدوده می قداست تیدیل می

یذازد    دسذت   آشکارکرده  برایش اسطوره که طیییت ماورای سطح به را خود است خواستارآن که انسانی (364: 1372شود )الیاده  

-مثذالی هرسذاخت ان  تکرارصذورت    کند  بنذای مطابق اسطوره  عال  در واقع مثالی الگوهای با را خود ع لکرد هرگونه کند  میتالش 

 سذهی   و خدایان به شدن نزدیک خویش برای های افسانه بخشی واقییت با مههیی انسان .است (ازل)سرآغاز درزمان خداوندآفرینش

 ( 26:1378 الیاده .ك.ر)  کند. می تالش حیات در شدن
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 فضذاهای مثذالی و   هذا و مکان در نیز  های نوعیصورتتحقق یافتن  و انیکاسی است از صورت نوعی اساطیر مکان   اساطیر  در 

ها محل تج ذع   نااین روی  چنین مک از .اندهای نوعی راز ت ثیلی خود   ظرف ظهور صورت ها که با رمز و نامک .است کن خیالی م

شود. مکان اسذاطیری  می آن واحد ظاهر در چیز به هر شکلی و ها هر نااین مک در حیات بشرند.  ر درؤم نیروهای مخالف و امداد و

مختذاری   )ر.ك. م کن است در آس ان در نور در خورشید  ماه  ستارگان یا ژرفای دریا باشد کذه فضذایی قدسذی و مینذوی اسذت.      

  (23 :1377؛ اس اییل پور  99 :1369

تذر کلیسذاهای نخسذتین    ن بذیش پالاند؛ ساخته شده  کلیساها نیز مفهو  ن ادین مرکزیت و تیالی و تکرار مثالی درخت کیهانی      

ی کلیساهای اولیه است. از ایذن  ترکیب یا آمیزه ای بود از حالت کشیدگی و حالت مرکزگرایی. فضای داخلی مه  وجه مشترك ه ه

ی بیان مینای فضای مسیحی شد. فضای وجودی مسذیحی از محذی    رسد و ه ین میل دست مایهطریق میل به تیالی به ظهور می

شود  بلکه تجلیگاه عهد و طریق رستگاری است که به صورت مرکز و مییرمیین شده است. با ساختن ایذن  اصل ن یمتیین آدمی ح

 (.137: 1386مرکز و مییر در قالب کلیسا  مینای جدید وجود صورتی ب ری یافت)شولتز  

 

 مکان مقدس تجلی خداس  .3-4

ی مقذدس   مییذد و   ارتیاط انسان با خداوند تحذت سذه جایگذاه خی ذه    ر دین یهود تر ادیان مکان مقدس  تجلی خداست؛ ددر بیش

عد   یوت  هی مقدس است. قابلیت تحرك خی ه نشانکنیسه  است. نخستین جایگاه مقدس که زیستگاهی بود برای خداوند  خی ه

بذا   طیذر و محذراب بذود.   ی مقدس شامل  تابوت عهد  چراغدان  میذزی بذرای نذان ف   امر مقدس در نزد قو  یهود است. اجزای خی ه

الها  کرد که سلی ان پسر او ساخت میید را تک یل کرد بنذایی  « داوود»سکونت قو  یهود خداوند طرح ساخت انی نوعی میید را به 

« حضذور »یینی  (sheikhina)« شیخنا»که شواهد گویای این است که صرفا برای نهر و نیاز و قربانی بوده است. این میید قرارگاه 

هذا بایذد   اند. تاکید بر این بود که کنیسهبر زمین بود. قو  یهود بر طیق نظری کنیسه  یا ن ازخانه را با الها  از بابلیان ساخته خداوند

  .ساخته شوند بلنددرجایگاهی 

 

 ازاسذ یت  تأسذی  بذه  .هسذتند  باخذدا  ارتیاط برای ابزاری که است  آن کند می ذکر مقدس های مکان برای الیاده کهکارکرد مشخ ی

: 1372 الیذاده  .ك.ر) .«شذوند  مذی  متیذرك  و مقذدس  الوهیذت  تجلذی  طریذق  از هذا  گاه پرستش یه ه:»کرداذعان توانمی روبرتسون

دهد اندیشه ی مرکز  عن ر اصلی فضای وجود بذدوی اسذت. پذك    ی ت دنهای اولیه و ن اد پردازی آنها نشان میمطالیه (247و348

 مکان اصوال گرد است. 

محذور جهذان    (540: 1386ترین فضای وجودی انسان صفحه ای افقی است که محور ع ذودی از آن گهشذته اسذت )شذولتز     ساده 

کنذد و میذراج   )آکسیك موندی(  تیرك و نقطه ی مرکزی دایره و گنید است. خ  مستقی ی که آس ان را به مرکز دایره مت ل می

ترین بناهای مقدس در اکثذر ت ذدنها و سذنن مختلذف     میابد از مه  (494: 1383گیرد) فکوهی  از آن نقطه و بر آن محور انجا  می

چهار گوش ه چنین ن ادی جهذان    هستند. شکل مربع میابد بیانگر به پایان رسیدن آفرینش جهان و رسیدن به  یات نهایی است.
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مقذدس چهذار در خذود  بذا چهذار       ش ول و گویای سکونت  ایستایی  استحکا  و تحجر است. زمین و چهارگوش  با جای دادن عدد

سوی و چهار ف ل و چهار عن ر و بسیاری مشخ ات چهار گونه ی دیگر  با جهان قدی ی ت اس و پیوند حاصل میکنذد. امذا چهذار    

گوش در برابر الوهیت دایره  ن ادی آشکارا زمینی و انسانی است )ه ان(. دایره ن ادی است از خالقیت  حرکذت دایذره ای کامذل و    

نا پهیر است  بدون آغاز بدون انجا  و الیتغیر  دایره در مینایی مستقی  تر نشانگر آس ان کیهانی است بذه خ ذو  آن زمذان     تغییر

سذت کذه   ا ایشود. در متون کهن آمده است خداونذد ه چذون دایذره   که آس ان در تالقی با زمین قرار میگیرد و با آن ه اهنه می

استفاده از دایره در اولین خطهای ابداعی انسان و در اولذین کوششذهای کودکذان جهذت     جا و محیطش هیچ کجاست. مرکزش ه ه

 (29-35: 1381ایجاد ارتیاط با یکدیگر  مشاهده شده است )هوهنه گر  

 

 .تکرار کهن الگوی مثالی اس  3-5

-های عرفانی توجیذه ها انگارهوجود دارد. می والً هنگا  بررسی اسطوره ای و نگرش عارفانه شیاهت و ه سوییمیان باورهای اسطوره

ای عرفذانی وجذود نداشذته باشذد. یکذی از وجذوه       آن  نگذرش و اندیشذه   که درکنهنیستای اسطورهاند. هیچ کننده ی ه ان اسطوره

شذود و  به صورت ن اد تییذین و تیریذف مذی    ی یگانگی انسان با طیییت و خداوند است که می والًمشترك اسطوره و عرفان  اندیشه

ی احساس نوستالژیک و اشتیاق انسذان بذرای   دهندهکه نشانهاییموموعترین از مه هنرمی اری  یکی درهنر  ظهوری شگرف دارد.

 اولذین  ازنظرهگذل  انذد.  ه یشه درپیوند با ه  بوده دین هنرو پیوند باسرمنشأ وجود )وحدت(و مشارکت درشرای  بهشت آیین است.

 تشذریفات  و پرسذتش  آیین. »استبوده  حسی اعتقادات خویش درقالب های اظهار برای انسان درکوشش آ ارهنری پیدایش صورت

  (Eliyadeh,1987 , P 26) .«استشده  برگزار می شکل س یولیک دریک اغلب مههیی

و این کار را با گردش بذه    کنند اه یت دارد میطوف می های مقدس توجه خویش را به سوی یک ناحیه که از نظر ن ادین مکان

دهند. کلیساهای شرقی اولیه و کلیساهای غربذی بیذدی  رو بذه طلذوع      سوی آن ناحیه یا گردش اجزای درونی به سوی آن انجا  می

می والً رو به جهت  شدند. طلوع خورشید برای مسیحیان  ن اد مسیح رستاخیز یافته است. کنیسه های یهودیان خورشید ساخته می

هذا از   شوند. این مکذان  شدند. مساجد و بسیاری از اماکن مقدس اسالمی رو به س ت قیله )کییه( ساخته می ال قدس ساخته می بیت

کنند بلکه از آن جهت شییهند که یک جهذت را مینذی    های مشابهی جهت یابی را بیان می آن جهت شییه یکدیگر نیستند که نظا 

 (122-125: 1373بررتون کنند ) دار می

 

 .حریم مشخص و جداکننده از فضای غیر مقدس دارد 3-6

بر  یهر مکان مقدس»شود. به تیییر الیاده تایپی شکلی که ساختار دارد از دیگر مکان ها جدا میمی والً مکان مقدس با مفهو  آرکی

سذازد داللذت   یمتفاوت م تیشود و آن را از نظر ک یاطراف م یهانیاز قل رو ک یمرز ییکه موجب جدا یمقدس ضانیو ف تیقدوس

هاى آن به دو بخذش مقذدس و نذا مقذدس     دهیجهان و پد  یعیارت است از تقس  نیذات د اده یال باوره ب (24: 1375 اده ی)ال« دارد
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امذرى مسذتقل    نیذ د اده یذ در نظر الداند  ولى را تجلّى جامیه مى نید   یاست که دورک نیدر ا  یدورک دگاهیبا د هینظر نیتفاوت ا

 . نیشود و ه  در جوامع نومى دایخاصى دارد. مقدس ه  در جوامع باستانى پ تیاست که هو

 لیذ م نیذ دارد. ا لیذ شذده ت ا  كیتقد اىیاش کناردر  ایانسان در جوامع باستانى تا آنجا که م کن است  به زندگى در مکان مقدس 

مقذدس بذا    د یذ از ع ذر جد  شیبراى انسان هاى جوامع پ نی( و ه چننی)انسان هاى نخست انیبراى بوم رایز  است ریکامالً فه  په

 انیذ برابر است. مقدس با هستى اشیاع شده است. تقارن مقدس و نامقدس  بذه منزلذه تضذادى م    «تیواقی»با  تیو در نها «تقدر»

 دایذ پ نهایو مانند ا رواقعیانتظار داشت که در زبان هاى باستانى  اصطالح فلسفى واقع و غ دیشده است. الیته نیا انیب رواقعیواقع و غ

 ن یاشیاع شده با قدرت باشد  آسان است. منشأ د تیبودن در واقی  یآرزومند سه قیبه طور ع  ههیىانسان م نکهیشود  ولى فه  ا

نشذان   وه ان امر مقدس را نشان مذى دهنذد    ان یدر اد ریها و اساطها با آن است. ن ادانسان ىیارویداشتن امر مقدس و رو تیواقی

مقدس و نامقذدس    اده یال ؛ 159    ) الیاده مختلف هستند. انیبا امر مقدس در اد ىیارویرو ایداشتن امر مقدس  تیدهنده محور

 (162و  161صص  ن یدرآمدى بر منشأ د؛ 14و  13صص 

هذای دیگذر    هذا بذا مکذان    یکپارچه و ه انند نیستند. از لحاو کیفی  پذاره ای از مکذان  ها یک دست و  از نظر انسان مههیی مکان

بذه اینجذا نزدیذک نشذو      »(. به عنوان مثال در تورات آمذده اسذت کذه خداونذد بذه موسذی فرمذود:        21: 1375متفاوت است )الیاده  

هذای   و مهاهب مختلف از کسانی کذه وارد مکذان   ( در ادیان5  آیه 3)کتاب مقدس  سفر خروج  باب « هایت را از پا بیرون کن کفش

شود که اع ال خاصی از قییل غسل  ومو  تطهیر  درآوردن کفش  زانو زدن  سذکوت  احسذاس انابذه و     شوند خواسته می مقدس می

اسذت  انکسار و... را انجا  دهند که ه ه حاکی از انقطاع از مکان و جهان عذادی و پیوسذتن و درآمذدن بذه مکذان و جهذان مقذدس        

 (.77: 1375)کینه  

 مکذانی  و فضا ایجاد دینی  هنر تجلی های زمینه ترینمه  از یکی در اسطوره  مکان مقدس   ناف جهان   مجالی قداست  است.

 بتواند انسان که بوده است؛ این تاکنون ازع ر اسطوره انسان بینیجهان هاینکته ترینازاساسی عیادت های مکان. است عیادت برای

 هذایى  مکذان اولذین  درواقذع  اسذت. مییذدها  هنرمی اری هایانگیزه ترینشود  ازمه شناخته مرکزعال  عنوانبه وجودآوردکه به فضایی

مکذان مقذدس بذه دلیذل     » .کنذد  مذى  پیدا تجلى هاآن در ذ است درزمین خداوند رمزى حضور ذ که آیین هر مههیى روح که هستند

شذود. بسذیاری از    در بر داشتن کیفیات فیزیکی و یا زییایی شناختی ویژه  مقدس شذ رده مذی  کارکرد دینی مشخص و نه به خاطر 

هایی که در حیات دینی یک جامیه نقش محوری دارند  برای کسی که خارج از آن سنت است  حامذل   های مقدس حتی مکان مکان

 (Brereton,1989 :530-535) .«هیچ گونه احساس مههیی نیست

 کذه  ح ذاری  .کنذد می اشاره مقدس غیر مکان از مقدس مکان مرزبندی به ه واره  واره مثل حری  است؛ الیادهمکان مقدس ه     

 می ذاری  سذاختارهای  ترین کهن جزو گیرند می میان در را مقدس فضای که چینی سنه حلقه و دیوار ح ار » .است مانداال ن ایش

 مینذای  اعتیذار  بذه  سذنه  ابتذدایی   انسان درذهن است گفتنی(348:1372 الیاده ) .«روند ش ارمیبه شناسی  می تاکنون که ها حر 

 توجیهذات  بنذابر  ازسذنه  اسذتفاده  بنذا   سذاختار  در حتذی  که کرد درنه نکته این بر توانمی .است مقدس عناصر آن  جزو ن ادین

  ازسنه عظی  ای توده ی اندازه به بشر دست ی چیزساخته هیچ» کهن هاینظرانسان به باشد  زیرا قداست با دررابطه ایاسطوره
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مرقدهای مقدس در گهشته روباز یا با روزنه ای در سذقف  تر بیش (7:  1380 بالن )« .زند ن ی پهلو خدا با دوامش و سختی سیببه

 (24: 1375اند که ن اد انقطاع از سطحی به سطح دیگر و ارتیاط با ملکوت است )الیاده   بوده

 هاییموموع س یلیکهای مکان (واقیی وفرهنه)از رفتارس یلیک  تیریف عنوان به را مههییهای  ازس یل اساسیشکل یک اسطوره

 مذههیی  هذای پشذتوانه  براسذاس  را هاکوشید  اسطورهمی ه واره که الیاده (Britanika,1975 :710) .دهد مینشان را مییدها مثل

-باسذایرتجربه  مقذدّس یتجربه کهبنابرآن .است تیریفقابل مقدّس  درقالب تنها امردینی باور بود که کند  براینترسی  ابتدایی انسان

 بذه  طریذق  از تنها بنابراین کرد توصیف می ول و متیارف صورت به را وتجربه احساس این نیست  است  م کن متفاوت انسانی های

 .p) .کردمنتقل دیگران به را این احساس غیرمستقی  از طریق توان می که است ای اسطوره بیان گرفتنخدمت به و ن ادها کارگیری

277 .Eliade ,1987) هیروفانی اصطالحوی  .هستندن ادین  بزرگ ادیان ازنظرالیادهi اسذت  قدسذی  امذر  تجلی مینای که به– را- 

. کذرد تجربذه  مییذد  ه چذون  مقدس های مکان در توان میرا  امر قدسی بود او میتقد. بردکار می به مقدس  هایپدیده توصیف برای

هذا   درآنقذدرت اسذرارآمیز   رسذد   نظرمیبه که-دیگرمشابه ها و اشیای  ها کوه درختان سنه به غالیاً بودن قدسی مینای و حك این»

  ( 89 :1374الیاده .« )شود داده مینسیت -است

 عال  با درارتیاط و کند می کشف را امرمقدس روح  هدایت به انسان .دارد ن ادین ماهیت و ای رازآلود  اسطوره یامرمقدس جلوه     

 کذامالً » چیذزی  بذه  بردن پی اش  نتیجه و است عرفانی و گنجد  ن ی بیان و وصف در که رسد می باطنی ای مکاشفه به الوهیت و مینو

 و مذیه   امذری  ن ذاد » کذه  کنذد مذی اشاره  مطلب این به نیز بورکهارت (112: 1378 یك  ری) .است( می ولی مدرکات با) «متفاوت

 یفلسذفه  درکتاب تیلیش (101:  1376بورکهارت .« )است روح ولسان زبان ن اد  بلکه نیست  احساسی گرایش یک حاصل یا گنه

 او درسذخن  توجذه  جالذب  ینکتذه . پوشیده است ما برای که می کند آشکار را واقییتی مراتب ن اد  یک که کندمی اشاره دینی زبان

 اند مانده پیدا نا ه چنان که ما خود ابیاد بلکه کندمی آشکار را ما از بیرون واقییت ابیاد تنها نه س یول یا ن اد» که است مطلب این

   .«کندمی آشکار را

 

 آرمانی و آرزوی بازیابی بهش  گمشده اس   .نمایش بهش 3-7

ای ن ایش آرزوها و ریاهای انسذان اسذت ماننذد ناکجاآباد)جابلقذا وجابلسذا( و هورقلیذا اسذت کذه         بیضی اوقات مکان مقدس اسطوره

جغرافیای آن مفهومی انتزاعی است و جایگاه مشخ ی ندارد بنابرآن که ایذن مکذان مظهرمفهذومی مقذدس اسذت در ذهذن انسذان        

آن  یسذو عال  مثال که در مشرق قرار گرفته اسذت و در آن است در  یجابلقا نا  شهرها جایگاهی ویژه از قداست دارد. بنابر اسطوره

 هذزار پاسذیان دارد.   12 یو هذر دروازه ا  نیذ نیاشد. مقابل جابلقا شهر جابلساست که در مغرب قذرار گرفتذه و هذزار دروازه زر    یآدم

شفادهنده دارد و از مردمذانش   یاهوهیاند که مدهیعق نیبر ا هیخیگروه شی این سرزمین باورهایی مشابه با بهشت وجود دارد؛درباره

-یدو شذهر مذ   نیذ سلوك را با ا انیدر غرب است. عارفان شروع و پا یکیغروب و تار اریدر شرق و د ییروشنا اریزند. د یگناه سر ن 

میتقدند ج ع مشارق و مغارب رمذز   ها؛ آندانندیم بدر غر یدر شرق و شهر جابلسا را مرتیه انسان هیدانند. شهر جابلقا را مرتیه اله

باسذتان   رانیشود مینا دارد. در زبان ا یآنچه از بخار تنفك م یینی ایکل ه هورقل یاست. در زبان عیر دنیو به وحدت رسدستیابی 
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  یلذ اق نیذ نذا   نذا  آسذ ان ا    نیهستند. ا یعال  عن ر نیاست. جابلق و جابر  دو شهر از ا دیکه متیلق به خورش ینیسرزم یینی

 تیسفر روح و بذا هذدا   قیعال  تنها از طر نیشناسند. ا یآس انش م  است که آن را به نا یفراوان یهایشگفت یقدر دارااست که آن

 است.مالئک  گاهیاز افالك و عرش خداوند و جا یاست و الیته جدا یقابل دسترس یرهیران مینو

 

 گیرینتیجه-4

-ی مکان مقدس در ارتیاط با مفهو  پایدار اسطوره تیریف مذی گیری کرد که اسطورهنتیجهتوان از مج وع گفتار پژوهش چنین می

ی مکذان مقذدس کذارکردی    شود. اسذطوره نخستین آفرینش و زمان ازلی و شرای  بهشتی ع ر زرین مربوط میشود که به روزهای

شود. مکان مقدس می والً تیریف می -ستایش شدهکه با حضور خدا تقدیك و -آیینی دارد و می والً برای جداسازی مفهو  قداست 

ای پیوند زمین با آس ان است  ه چنین به بازسازی ع ل و کردار خدا درروزهای نخستین هستی اشذاره  ی باورهای اسطورهبازمانده

 های گفتار ه ان دالیلی است که برای قداست مکان مقدس برش ردی :دارد. نتیجه

 

                                                         تی است                                                                                                                       ن اد ع ر زرین و شرای  بهش

                                                                                                                                                                                       دست ساخته ی خدایان است 

                                                                                                                                                                           مکان مقدس مرکز جهان است 

                                                                                                                                                                         مکان مقدس تجلی خداست

                                                                                                                                                                         تکرار کهن الگوی مثالی است

                                                    حری  مشخص و جداکننده از فضای غیر مقدس دارد                                                                                   

 آرمانی و آرزوی بازیابی بهشت گ شده استن ایش بهشت
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