
 

 « شرقی مبانی هنر و نمادگرایی» کتاب

 (۲۸تا  ۳ اتصفح ترجمه)

 

 بخش اول: هنر شرقی

 1بودایی و تائوئی  ،مقدمه ای بر هنر هندو

 ترجمه: فاطمه تکلوی 

 

هنر    که  هستندغافل  از این مسئله    برند،یبكار م  یمذهب  مضامینفحوا و    با  یهر اثر  ی»هنر مقدس« را برا  گزاره هنر،    که مورخانِ  یهنگام

هنر را »مقدس«    کی  توان ینم  رند، یگیسرچشمه م  یمعنو  قت یحق  ک یکه موضوعات هنر از    لیدل  نیآید. صرفا به ارم به حساب میفاساسا  

دوره    ایسانس  نهنر ر  نظیر  یهنر مذهب  بابدر  خاستگاه باشد.  اصل و  همان   دیو مو شاهد  زیآن ن  صوریزبان الزم است  بلكه    ؛قلمدادکرد

  وه ی شو فرمکه    ی موضوعات  حتی  ؛ نیز چنین است  ست ین  متباین آن دوره    2هنر غیرمذهبیبا   صورتی   چ یبه هآن   اسلوب و    سبک باروک، که  

که گاه   یطبع فخامت  و اصالت  یو حت ابد،ییبه آن راه م مقتضیکه در موارد  ای مومنانهاحساسات  یاو از مذهب است برگرفته آن   یادب

نمود و  آنكه   نیست مگر   مستحق چنین عنوانیهیچ هنری . آن نیستمقدس به   وجهه  برای اعطای  و وافی یکافدلیل  ابد،یی م یدر آن تجل

 باشد.مذهب خاص   کی یمعنو نظرگاه  بازتابقادر به   جلوه صوری آن 

با »زبان«    ربطی  شده و  آن تحمیلبه  به اجبار   ،یاثر هنر  کی  یمذهب  مضمونممكن است  .  است  یهستاز  خاص    یتیفیک محمل    ،یهر فرم

ا  شاهد گویای آنزمان رنسانس    یحیهمانطور که هنر مس  ، نداشته باشد  آن   صوری از    حاوی   غیردینی  یآثار هنر  گمانبی  نرویاست؛ 

  بین  چرا که  ، وجود ندارد  داشته باشد، مذهبیکه صورت و قالب غیر مقدسی یهنراثر اما هیچ وجود دارند،   ،مقدس ی مضموندرونمایه و 

،  در فقدان چنین زبانی  ؛خود داردبیان   برای  یخاص  صوریزبان    اساسا  یمعنو  بینش  کیوجود دارد.    دقیقیمتقن و   تناظر  معناو    صورت

  ها پدیده   نسبت به   ی معنو  ینشیب  تواند دلیل بر فقدان می  ، اقتباس نماید  غیردینیهنر    یخود را از نوع  صورت  ، به اصطالح مقدس  هنرِ   اگر

 باشد. 
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 رحمت، نپال، قرن دوازدهم ی ساتوایبود تشوارا، یآوالوک 

برا پروتا  ه یتوج  ی تالش  مغلق  مبهم   خصلت یا    ی هنر مذهب  کی  3«یی»سبک  مبنای   آن  و     روح،   رهایی  ا ی    اندیشی جزم  یشمولجهان   بر 

توسط هر نوع    تواند ی م  یتفكر  نی که چن  هرگز بدان معنا نیست  ،است  صورخود مستقل از    یبه خود  تی معنوکه  فرض    این  . نتیجه استبی

م  ادر نظ  قت یکه با حقاست    برخوردارم محسوس  ادر نظ  از مرتبت و منزلتی خود،    ی فیک   ذات   قیرم از طرفو منتقل گردد.    ان یب   یرمف

ای  آموزه   ای  عقیده مانند  ه  یذهن  قالب  کیکه    همانگونه.  کندرا تبیین می  معنا  همیننیز    5دوس«ی»ا  یونان ی  عبارت  و؛  تناظر دارد  4یعقالن

هم  که  نشان دهدرا    یتیواقع  ای  قتیحق  تواند ی م  محسوس نیزرم  ف  کیباشد،    یاله  قت یحق  کیهر چند محدود از    ،یکاف  ی قادر است بازتاب

 .  یابداستعال میتفكر  ساحت صحن و  هم از محسوس و  صوراز سطح 
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 ح یمس الد یقبل از م 1028-1523سلسله شانگ،  ن،یاژدها، چ یبا طراح یشراب برنز شه یش

نماد   کیبه خاطر داشت که  دی. بااستها رم ف یذات یبر نمادپردازمبتنی   گریبه عبارت د ای ها صورتعلم  مبتنی برهر هنر مقدس   نیبنابرا

همانگونه که   ؛است  انه معینیشناسی قانون هست  طریق  خود از  الگویکهن   ظهورمجالی    بلكه.  شودیمحسوب نم  متعارفنشانه    کیصرفا  

  ی نمادپرداز  ،خاص  لیدل  نیبه هم  .بخشدبیانگری میکه به آن    است  یخاص  آن حالتنماد    کیاست    به تفطن دریافته  6ی کوماراسوام

آن    )برگشودگی( ی وجود  ستر  نامستوری جز    یزیچ  ،یش  کی  ییبای، زکلی  یمعنو  دگاه ید  مطابقنبوده است:    ییبایز  عاری ازهرگز    یسنت

 دارد. قت یحق رایز ،ست با یز ،باشداین نام شایسته   که  ینخواهد بود؛ هنر

که    یقانون اله  نسبت به لزوما  که به هنر مقدس اشتغال دارد،    یگرصنعت یا  که هر هنرمند    سودبخش است  نهو    نه ممكنموضوع    نیا

آن را که در محدوده مقررات حرفه    یکاربردها  ا ی  وجوه   یتنها برخاو  داشته باشد؛    و اشراف   یآگاه  جاری و ساری است،   ها صورتدر

مطابق  را    یسیخوشنو  ای  د،ینما  میرا ترس  یمقدس  جام،  نمود بخشدرا    نمادیتا    سازدیقواعد او را قادر م  ن ی؛ اشناسدمی  آیند،پیش میاو  

  ی هاسنت است که مدل   نیا  .دریابد  سر و کار دارد،را که با آنها    یینمادها  اهمیت غاییآنكه الزم باشد  یب  رد،یبكار گ  معیار معتبر مذهبی

دارد   ای نهان قوه . سنت در درون خود کندیم ن یها را تضمرم ف یاعتبار معنو ،با این سبک و سیاقو    دهدی کار را انتقال م ن یو قوان دسمق

 خاص مقدسی  ویزگی  چ یه اصلی خود  غایاتدر  که    بخشد منزلت و تعین میرا    یعیهنرها و صنا  یکه با کل تمدن در ارتباط است و حت

سختی و  بی هیچ   نیست، د یتقل قابل  رونیکه هرگز از ب یسبك ؛کندخلق میرا  یتمدن سنت کی و اسلوب سبک قوه است که نیا  ، ندارند

 نه با هیچ چیز دیگر.   ،شودکند، ماندگار میمیجاودانه که آن را  یروح قوایبا  ،نیمه جان حالتی در  ،صعوبتی
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 اواخر قرن دوازدهم  ان،ی، ژاپن، دوره هMahaprajnaparamita Sutraمصور از   باچهید

 

-سرکوب و         فرو  از ترس  ،هنر  کی  ی نیو ع  ی رشخصیغ  قواعد   مقابله با  ، یمعمول امروز  ناپذیرانعطافصلب و    ی های داورش یاز پ  یكی

که    باشد  ریرناپذییتغ  ی»محدود« به اصول  و به تبع آن  یسنت  ی نیست کهاثر  چیه  ،قتیدر حق  .است  قواعد مذکور  توسط  نبوغ خالق  نشاندن

  ها که آن استثناییچند اثر  غیر ازبه  ،باشد، حال آنكه فردگرایی امروزیخاص  یه روحان خالق بهجتنزهت و  بیانی معقول نسبت به  فاقد

  رسوخما    ی زمانه  «و مادی  یعاد  ی که در »زندگ  را   ییهانقش   آوریاسو    انیپای ب  های ی زشت  تمامی  ، ندارند  باروری   روح و معنا   در   هم

 است.  اند، بوجود آورده کرده 



  

 
 

 

 18قرن  ، یاتورهندین یم وا،ی پرستش اوما ش

 

  یمعنا و مفهوم  حاوی   دهد یکه انسان انجام م  کاریاست که هر  امر    نیااشراف به    آگاهی و   ،است  و رضامندی  آنچه اساسا مایه خشنودی 

به جلوه درآمده  «  الهی  در نمودی »   ی اتیرا متصور شود که در آن همه مظاهر ح  یتمدن  تواند یم  یچه کس  ،عصرحاضر؛ اما در  ابدی است

که  گرد  دوره   خوان آواز  کی. سخنان  است  برخوردار   یآسمان  روزی  ن یا  از   ها کنشافعال و  ترین  جزئی  ،خدامحورجامعه    کیدر    7؟ باشند 

با  همراه  که  او     یکوچک عرب  سازکه چرا آن    مبود   ده یپرس  خواننده دارد. از    ییارزش بازگو  نجایدر ا  ده،یآن را در مراکش شن   نگارنده 

خواهد بود.    یگذاربدعت   یگام به سو  نینخست    ،ساز  نیابه    یپاسخ داد: »افزودن رشته سوم  یدارد. و  م یفقط دو رشته سکرد  مینقالی    نآ

. سپس  گردیدمیقفس خود    به گرد  یاشود و همچون پرنده   کالبدوارد    خواستی روح نمآن    د،یکه خداوند روح انسان را آفر  یهنگام

نهفته است، وارد   تن در  ترنمآن  هک  پندار  ن یبنوازند، و روح، با ا شوندی م ده ینامخداوند به فرشتگان فرمان داد که دو تار را که نر و ماده 

 .کند«یم تیانتقال روح از بدن کفا  یبرا ، نام دارندمذکر و مونث   شه یکه هم تاردو   ل،یدل نیماند. به هم یآن باق قید آن شد و در 

 
، از ترجمه  ستِسیسمِگیهرمِس تر) قرار دارد؟ یتمام احکام آسمان ریز ریتصو نیبهشت است و ا ریکه مصر تصو دیدان ینم ای، آوسیآسکلپ  7

 ال. مِنارد(.  یفرانسو



  

 
 

»هنر   یکل آموزه سنتعصاره  چكیده و    رایدارد، ز  همراه به    شودیم  داریپد  نگاه نحستنسبت به آنچه در    تریمتعالیافسانه مفهوم    نیا

  های مولفهنماد است، و    کی  نی؛ ا نیست  انطباعاتاحساسات یا انتقال    و تداعی   تذکار  ،هنر مقدس  یی. هدف نهادارد  خود جان  را در  مقدس«  

.  ست ین  وصفآن قابل   یهدف واقعچراکه باشد،   توانستینم شی ب ایاستعاره خواهد بود؛ به هر حال   یکافبرای آن بسنده و  هی ساده و اول

را در    یهنر اله  یبه معن  نشی، آفرهنر مقدس.  هاستصورت   ماورای  حقایقانعكاس    های آنطرح  چراکه،  گون داردفرشته  آسمانی ومنشا  

  رها   مستعجلو    فانی  «واقعیاتبه »   قید وابستگی از  را    ی و روح انسانگذارد  به نمایش میرا    عالم   نیمادن  هاد ن  کرده و  بازنمایی  ییهالیتمث

 . سازد یم

ساخته    دواها از هنر    دی تقل  ه در جهان ب   یبراهمانا، هر اثر هنرایتاریگفته آ  مطابق است.    شده   مدون سنت هندو    در   وضوح هنر به    ملكوتیمنشا  

همتا    دواهاقاطر«.    یگار  کی  ای،  ییطال  شی  کیقه پارچه،  اط  کی  ، یبرنز  یش  کی  سفالی باشد یاگلی و    لیف  کی  چه: » و پرداخته شده

  متبادر را در ذهن    رای  نیهم  دهند،ینسبت م  آورشگفت  ریاز تصاو  یگون به برخکه منشا فرشته  یحیمس   یها. افسانه فرشتگانندبا    و متناظر

 . سازندیم

 



  

 
 

 

 975راست: خدا راما، هندوستان، دوره چوال، سی. 985هندوستان، دوره چوال ، سی.   تا،یباال: الهه س

 

 

 



  

 
 

رواج دارد مبنی بر    یسنت  یهاتمدن  ی بینمشترک   آموزه   ند.پروردگارهای خاص روح کل و اراده جاودانه  کنشعملكرد ودواها در واقع  

 عالمیعنی    الهی  یاز آفرینش پایان یافته  روگرفتیباید    مقدسبدین معنا نیست که هنر  این  ،  باشد  یهنر اله   مقلد  دیكه هنر مقدس بااین

جایی    مقدسالنعل بالنعل در هنر  طابق   8« ییگراعت یمحض خواهد بود؛ »طب  ظاهرنمایی  یزیچ  نیچرا که چن  .باشد  بینیمبدانگونه که می 

منتقل   در قلمرو محدودیباید   فعل آنو نحوه  الهیقوانین روح  یعنی .است الهیروح  عملآنچه باید مورد تقلید قرارگیرد نحوه  ندارد،

 .گریصنعت  قلمروشود که در آن انسان به عنوان انسان کار می کند، یعنی 

 
 11 - 12پرادش، هند، قرن  ایماد ،یزن آسمان کی

 

  موجب که    است   یاله  زیتنها قدرت اسرارآم  نه   ایما  رایز،  ندارد  ینقش بنیادین  چنین  آیین هندو  به اندازه   ،یسنت  ن ییآ  چیدر ه  مفهوم هنر الهی 

مایا عالوه    بلكه   :گیرندمیسرچشمه    از مایا  ها و پندارها دوگانگی  ای که تمامگونهبهبه ظهور برسد،    خود   واقعیت الهی  از   جهان  شودیم

خود    قادر است که    نامحدود   ی. اساساً مایا چیزی نیست جز امكانستها تصور  تمامی  خالقاعتبار جنبه مثبتش، هنر الهی است که    به  برآن
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بدینگونه خداوند در    بودنش را تحدید نماید.نامحدود    ،آنكه این امرقرار دهد، بی  خودرا محدود کند، یعنی خود را موضوع »رؤیت«  

 خاموش.در عین حال، گویاست و   ، است و در عین حال نیستگر جلوه جهان جان و تن 

ها  آنبا دید متمایزی به    و  افكندمی  ب درآفتا  خویش را  مكنوناتاز    برخی  یا  خود   وجوه از    جوانبیمایایش    واسطههمانگونه که مطلق به  

اثر  نیزهنرمند    ،بخشدمی  تعینو    تشخص ابعاد  خود  در  پیدا    یشخووجود  از    یخاص  به  وجود  از    خارجیعنی آنها را    ؛کندمیآگاهی 

یابد و به موازات آن  می  ترینمادینعمق پنهان وجود خود را بهتر بنمایاند، خصیصه    ،هرچه این عینیت  .کندمتجلی میخویش    یكپارچه

  خود   کلیت که در  ی ذاتمنفصل می کند،  ،  ستبازتاب ذات او  صورتی را کهکه  کندوقوف پیدا می  ای مهلكه  به،  از پیش  هنرمند بیشتر

 . است نامتناهی

که در هیچ    ناظریشاهد و    ماند،باقی میمحض    دانای،  ذاتیرا  ز  م، بیش از آن  ، نهایتبی   و   این خود منمداند :  میاین را    خالق  ندهنرم

از نفس   به نوبه خود  نیز   اثر ای که  به گونهداند که این خداوند است که خود را در اثر او متجلی کرده  او همچنین می  گنجد.صورتی نمی

 .رودیانسان فراتر م ریو خطاپذ عاجز

قدر    این تعین . برای اینكه  پذیریصورت  فهم وادراک خویش بواسطه  در  :کندنمایان میجا خود را  همینمیان هنر الهی و هنر انسانی    تناظر

. به عبارت  برآید  بنیادین  یبینش  آن از   بیان   امكانباید  گردد و فقط در درون خود متوقف  نماند،  تأثیر روحانی    واجد و منزلت معنوی گرفته  

از سنت  ها را باید بلكه این امكان  ،گزیندمیها را برامكانخویش این    میل  مطابق نیست که    فردریشه پندار و جهل    بعنوان«  مندیگر این » 

 .است کل کائنات حقیقت که  گرفتبراعلی  وجود »عینی« و صوری   انكشافو 

 

 

 



  

 
 

 

 زدهمیکاماکورا، استان کاناگاوا، ژاپن، اواسط قرن س ن،ی ا -بودا، کوتوکو  دایآم

 

 



  

 
 

،  استو دگرگونی  پیوسته در تبدیل  ،  قوانین چرخهطبیعت سراسر، مطابق  است.    تطور و    رییدر اصل هنر تغ  ی هنر اله  ،یستیتائوئ  از منظر

ذات    یتمرکز  ، سیر مستدیر را دریابد  این  کهآن کس  ، با وجود این.  که قابل ادراک نیست درگردشند  ی واحد مرکز  گرد آن به    ی تضادها

استادی در هنر    تر،عبارت ساده به    با این وزن و آهنگ کیهانی است.  مطابقت  همتایی و  ،هنر  منظور و مطلوب.  یابددرمیآن حرکت را نیز  

ای که مرکز همچنان نامتعین باقی گونهبهبا مرکز آن    یگانگی  در یک حرکت وای کامل  دایره   )بررسی(ترسیمعبارت است از توانایی  

 بماند. 

بودا  ادراک    فوقو    العاده خارقدر زیبایی    _که از هرگونه تشخص بخشیدن به مطلق اعراض دارد_  بودیسممفهوم »هنرالهی« را در    مصداق

های خود را به نامحدود و  واهی فرآیندهای ذهنی که محدودیت  خصیصه تواند از  نمی  الهیهیچ آموزه  با وجودی که    . جستتوان  می

هیچ    وصف و شرحکه در    گشایدرا برمیهستی  ای از  مرتبهزیبایی بودا  ،  بگریزد  ،نسبت می دهند  صورتیخود را به بی  مفروض  صور

خلق   های نقش و نگارای آیینی در به شیوه این زیبایی     :متمثل شده   زیبایی گل نیلوفرآبی منعكس و  در   بودا، جمال  گنجد. نمیتفكری در

 شود.جاودانه می شده از تصویر بودا

 

 یژاپن  شیصفحه نما کیاز  اتیجزئ

        



  

 
 

سنن    تمامی این، زیرا  استمشاهده  قابل    شده یاد  بزرگ    یهااز سنت  کیمختلف در هر    یهادر نسبت مقدس  این مبانی هنر    از سویی تمام

  مذهبی چون هر    ، با وجود این  . هستند  روحانیممكن    جلوات همه    تجلی  قادر به  بوده وواجد کلیت حقیقت و فیض الهی    ،ذات خوددر  

  گویای ،  منفردکه طبیعتاً جمعی است نه  آن  تجلیات هنری  ،« روحانی آن استویهرَکننده » که تعیین  خاص خود را دارد  نظرگاه    ضرورتا

  ، چیزی  مستثنی کردنتواند بدون  که نمی   ای است فرم به گونه  تی ماه   ، گذشته  ازاین   است. در سبک خاص خود  کار  و ساز و  نگرشاین  

  قاعده این    کند.صرف نظر میخود    الگوی کلیکهن  وجوه   از برخیسازد و  محدود می  ،کندکه بیان میرا    آنچه فرم  ، زیرا  بیانگری کند

اگر تنها از لحاظ    ، اندمذاهب مختلف اساس  بلكه در همه مراتب تجلیات صادق است. الهامات گوناگون الهی نیز که    ، فقط در مورد هنرنه  

  نجایدر اکنند.  یكدیگر را طرد میدچار انحصارگرایی شده  است،    واحد که    شانالهی  ذات و نه  گیرند ب مورد مالحظه قرار    حدود صوری

 کند.نمود پیدا می ی« و هنر انسان ی»هنر اله ن یب تناظر مجددا

 

 نگ یسلسله م ن،یچ ، یکوهستان ریها در مسزمزمه کاج ن،ییتانگ 

  ی هنر  نیقوان  رای زپردازیم.  می  ، قبال با عناوین هندوئیسم، بودیسم و تائوئیسم از آنها یاد شد  ههای بزرگ ک به هنر سنت  ،حاضر  اثردر  

  اساتیدی که در قید حیات هستند   کار  و نمونه   9استاندارد   یهانه تنها از آثار موجود قابل استنتاج هستند، بلكه توسط نوشته   ، هرکدام  مختص

چرا که خود  ،  امكانپذیر استاز هر هنر به عنوان نمونه خاص    جوانبی  یبر رو  تمرکز  ،چارچوب  نی اند. در اقرار گرفته   تاییدمورد    زین

به  است.    و درازدامن   بسیار گسترده موضوع     و   مداومتبیشترین    یمتماد  هایسالدر طول    های آنشیوه   کهپردازیم  میهنر هندو  ابتدا 

 
9 canonical 



  

 
 

کهن را    اریبس  یهاو تمدن   یوسطقرون   یهاتمدن های  هنر  انیم  وندی پ  توانینمونه، م  نیدر نظر گرفتن ابا    ، داده استرا نشان    یوستگیپ

که از هنرهایی که قبال    میکن  فیآنها را تعر  جوانب شاخص  یاست که برخ  یکاف  ست،یو تائوئ  ستی. در مورد هنر خاور دور، بوددریافت

 خواهد کرد. تبیین   را  یسنت ان یب عظیم تنوع  های بدست آمده،مقایسهبررسی شده متمایز هستند؛ 

تا    متافیزیکعلم  بیكرانگی  باشد.  ن  در خویشاوندی   کیزیمتاف  مراتبی از  اوجود ندارد که ب  یهنر مقدس  چ یخواهد برد که ه  یخواننده پ

بهتر آن است که خواننده    ن،ینخواهد بود. بنابرا  نممكبیان پیوندهای میان تمامی ارتباطات تعالیم و اصول متافیزیكی متعدد  بدانجاست که  

 در  شرق و غرب  یسنت  یهاآموزه   تیمورد بحث، ماه   یها؛ کتابشوند محسوب میکتاب    نیمقدمات ا  که  ارجاع داده شود  منابع  ریبه سا

، 10« رنه گنون»   ی ، کارهانخست،  خصوص  ن ی. در ادهددر دسترس قرار می،  امروزی  ییاروپاقابل فهم برای مخاطب    ی به زبانرا    یوسطقرون

و  11« ناشو  ثوفیفر»  ا  . است  بیان قابل      12ی« آناندا کوماراسوام» ،  بر  با هنر مقدس سنت  نیعالوه  ارتباط  »استال    ی هاو در  خاص، کتاب 

»اوگن هر  ، ذن  سم ییبوددر مورد    15«یسوزوک   تارو یت  زتزی»د  هایپژوهش،  14معبد هندو   باب در    13ش« یکرامر بانگاکو  )   16گل«یو کتاب 

به    ،یو منابع سنتمعرفی شده  خود    یدر جا  زین  های دیگریکتاب.  شودمعرفی می  17ذن در    هاه یشوال  ی راندازیهنر ت  با موضوع (  یهاکوش

 خواهد شد.  ذکر، اقتضای موضوع

 
10 Rene Guenon   

    (. IN: World Wisdom   ،2009  نگتون،ی)بلوم  یتوسط جان هرل  شدهشی رایو  ته،یحران مدرن بسنت، و    ک،ی زیمراجعه شود: متاف  اصلی: به رنه گِنون  راستاری نکته و
11 Frithjof Schuon 

و بهراستاری نکته   :  Frithjof Schuon   ،Art from the Sacred to the Profane: East and West  و کاتر  شدهشی را ی،    شون  نی توسط 

(Bloomington   ،IN: World Wisdom   ،2006  و  )Th e Essential Frithj of Schuon  ،نصر   نیحس  دیس  توسط  شدهشیرایو  

(Bloomington ،IN  :2005 ، یجهان حکمت )شود.  مراجعه 
12 Ananda Coomaraswamy 

بهراستاریو  ادداشتی  :  Th Thе Essential Ananda K. Coomaraswamy    ،توسط    شدهشیرایوRama P. Coomaraswamy  کن   د یمراجعه 

(Bloomington ،IN: World Wisdom ،2004 .) 
13 Stella Kramrisch 

 (.1946معبد هندو )کلکته: دانشگاه کلکته،  14
15 Daisetz Teitaro Suzuki 
16 Eugen Herrigel 

 (. 1953پل،  گانی)لندن: روتلج و ک R. F. C. Hullتوسط   یبا کمان، ترجمه از آلمان  یرانداز ی( در هنر تیذن )حالت تفکر متعال 17



  

 
 

 

 13 یال 12سلسله سونگ، قرن  ن،یبا شكوفه کامل، چ  یآب لوفرین



  

 
 

 



  

 
 

۲ 

 18« معبد هندو  شی دایپ»

I 

،  می، مستقحضور دارد  عالمدر    که پیوسته   یکه در آن روح اله  ی استمقدس  مكانعموما  ،  مردمان مقیم یک منطقه  انیدر مهنر مقدس  

 یواقع  یبه معنا  خاطر   ن یهم  به   است و   واقع   عالممقدس در مرکز    مكان  ، یمعنو  به لحاظ .  19گزیندسكنی می  «واره »شخص   یحسچنان  

و »اکنون« است که خداوند بر انسان    نجا«ی»ادر  رایز  ،فارغ از زمان و مكان استانسان    جایگاهی،  نی : در چناستمقدس  مكانی    ،کلمه

طرح،   کند.ی برقرارمی هماهنگنظم و  ،مرکز  بین فضا واصلی    جهاتتاکید آن بر    گردد؛یم  انیمعبد ب  یموضوع در طراح   نیا  .استحاضر  

. در  آیددرمی  ساکنثابت و    یبه شكل   مقدس  ی، توسط معماراست  مدام و مدید   یحرکتجهان درکه در    یزیاست: چ  عالم تلفیقی از  

، دچار  صیرورتو در مسیرِ    آیدبه شمار می  یهست  یاصل  جوانب، که نماد  عظیم عالم محسوس  نظمغالب است:    مكانبر    زمان  کیهان،

و شده   تبدل  هندسه    پراکندگی  در  گشته،مجدد    ،معبداست،  ترتیبشود.  می  تیتثب   مجموع  این  منظم  معبد    ،به  شكل  واسطه  و  به 

  ، قرار گرفتهکه در آن همه امور در تعادل    است   عالم   یینها  ت یوضع  ای  یزمانی ، بکار آفرینش  بیانگر اتمام به صورت نمادین    رش،یرناپذییتغ

که در    ی شكل  رییتغ -است    عالمتغییر شكل نهایی   تجلی محسوسکه معبد،  .  وجود است  و یكپارچگیوحدت    وضعیت رجعت به    بیانگر

به زبان    shanti  ،یبه زبان عبر  shekhina)  و آرامش خدایگونه است صلح  سرشار از    –است    آن  نماد  «یآسمان  می»اورشل  نام  تیحیمس

   .(تیسانسكر

ساده   یدر تعادل  -  عالم  باطنو    ظاهرهمانند    –   بواطن آن  ای  20تمامی ظواهر که    گیردو امنیت الهی برجانی جای می، صلح  همین منوالبه  

 باشد.  یفیک  یوحدتقیاس با ترکیب و ساختار منظم معبد، واجد   و درگرفته   آرام  ،و سرشار

  ی اله  ض یف  تا قابل  باید اسقاط اضافات نماید  روح همانگونه که  .  نیازمند فدیه و قربانی است،  نفس  تزکیه و تهذیبمعبد همانند    ساخت

  تقدیم  الوهیتو به  شده   پاالیش  تمتع و آالیش مادی،  هرگونه از باید   ،معبد  کیساخت    جهت   مصالح مورد نیازمشابه،    ل یبه دال   ،گردد

دستخوش    شده یو گذشت، ماده قربان  قربانیدر هر    .است  مبدا آفرینشکه  است    «یاله  ایثاربه جبران »   قربانی  نیکه ا  دید  می. خواهگردد

به    توانیارتباط م  نیدر ا.  است  بارز  زیمعبد ن  کیدر ساخت    مسئله  نیا.  شودمی  یگانه  یاله  الگوییکه با    گویی  ،شودمی  یفیتغییری ک 

  . شد وحیبر داوود    کهبنا گردید  یمطابق با طرح ،مانیتوسط سلاشاره کرد که  میساختمان معبد اورشل آشنای مثال 

 
 . 1: اقتباس از هنر مقدس در شرق و غرب، فصل  راستارینکته و 18

جهان بزرگ    یچادر انسان را بر اساس الگو   ایخانه    رایمورد توجه بوده است، ز  هانیاز ک  یعنوان نماد   به   یاهر خانه   ه،یاول  یهادر تمدن  19

نشان    یآسمان و از »قله« آن برا  مه« ی»خ  ایمانده است که از »طاق«    یمردمان باق  ن یترتفکر در زبان متنوع  ن ی. ارد«یگی»شامل« و »در بر م

همانگونه که در    یروح اله  رایز  شود،ی م  انی متقابل ب  یابه گونه   هانیو ک  آن  نیب  اسیحرم است، ق  یساختمان  ی. وقتدیگوی قطب سخن م  نداد

اعتبار    یدارا  زیمعکوس ن  یبه معنا  اسیکه ق  یروح شامل جهان است، به طور   گر،ید  ی. از سو ندیگزیجهان »ساکن« است، در حرم »سکونت« م

 . باشدیم

20 modality   



  

 
 

با   اساساکه    شكلیاست،    به جلوه درآمده   نینماد  صورتمعبد به    مربع  شكل، در  که معبد داللت بر آن دارد  اتمام آفرینش   در تقابل 

  ای قابل به هیچ شیوه و    الیتناهی  ،آسمان  مدوردر حالی که شكل  .  استآمده پدید    کیهانیحرکت    از دل   که است    عالممدور    صورت

، یمقدس  یمعمار  هراست که    لی دل  نیو به هم  است  الیتغیرو    قطعی  ی بیانگر قانون  ،مقدس  عمارت  یا مكعبیِ  مربعگیری نیست، شكل  اندازه 

  تكوین . در  مورد مالحظه قرارگیردبه مربع    ره یدا  ل یتبد  بنیادین   اصل  تكاملدستاوردی در  تواند بعنوان  میباشد،    ی کهسنتمنسوب به هر  

 .است  نبه وضوح نمایاآن   روحانیبا تمام غنای محتوای متافیزیكی و   درونمایهاین  ظهور معبد هندو،  

 

 10و  5قرن  نی، الورا، ماهاراشترا، بنا شده ب16غار  الساناتا،یمعبد کا

  یکره و مكعب، احتمال دارد معان  ای  ،و مربع  ره یدا  ،بنیادیندو نماد    نیا  ن یروشن شود که رابطه ب  دیبا قبل از پیگیری بیشتر این موضوع  

تعین  ، مربع حاکی از   تلقی شود  مبدا   یكپارچه وحدت    نماد به عنوان    ره یاگر دا  به همراه داشته باشد.   سطح مرجعرا با توجه به    یمختلف

  مربع است که    واقعیتیبرتر از آن    دهد،مینشان    ره یداواقعیتی که  ،  حالت   نیو در ا  :جهانی  هنجار  ایقانون    خواهد بود،  ریرناپذییو تغ  نخست

و تقریبا    جمود حالت  و نماد    نیزم مربوط به  مربع  و    باشد حرکت آن    تصویرو  آسمان    مربوط به   ره یداهمینگونه است اگر    . نماد آن است

است که   مانآس  رای، زخواهد بودنسبت زندگی به جسم  ای، مثل نسبت فعال به منفعل ، به مربع ره یدانسبت در این حالت   باشد، آن   جانبی

  معنایدر  را  اگر مربع    است:تصور  نیز قابل  این سلسله مراتب    عكس،  نیاوجود  با    .است  و زاینده   بارگیرنده   نهمنفعال   نیزمو    بارآورفعاالنه  

و در    اند شده مستحیل    تضادهای عالم در آن به وحدت رسیده و    تمام که    ر نظر بگیریمد  مبدا   یریرناپذییتغثبات و  نشانه  آن،    یكیزیمتاف

نشان    ره یبرتر نسبت به آنچه دا  یتیواقع  ،آنگاه مربع،  لحاظ کنیمبی پایان است،    گردشیکیهانی آن، که    الگوی  مطابقرا  دایره    ،مقابل

،  است  مبدا که نسبتاً خارج از خود  را  آسمانی یا کیهانی   فعل و انفعاالت  ، مبداو تغییرناپذیر    ثابتزیرا ماهیت   را ارائه خواهد داد؛  دهدمی



  

 
 

است که    بدان علت   نیزاین  .  استمقدس هند    یمعمارهای بارز_از ویژگیو مربع    ره یدا  ن یب  نیرابطه نماد  نیآخر  نیا  .21بخشد تعالی می

و    -کند  کمال الهی را مستقیماً منعكس می  معماری  است که  همین ویژگیاز طریق  و    –است    استقرار و سكونمعماری،  خاص    کیفیت

های زمینی و  مایل است که واقعیت همواره روح هندو در واقع  دارد.ذاتی قرابت  روح هندو با اساساً  نظربه این دلیل که دیدگاه مورد نیز 

  صورت   ر ییتغ  ن یا  ، مقدس  یدر معمار  . گرداندازبالهی  یكپارچگی و ثبوت ذات  ، به  با وجود تمام اختالفات و تكثرات موجودکیهانی را،  

معبد    یاصل  مربع، در  مختلف  یهابزرگ زمان، چرخه  «یهامقیاسمعكوس مشابه همراه شده است، که در آن »   ینمادپرداز  کیبا    یمعنو

هر حال،    به است.    گشتهپدیدار    آسمان   آغازین  های ها و حرکتجنبش   از تثبیت   مربع  ن یکه چگونه ا  دید  میبعدها خواه  .22یابندی»تبلور« م

مربع   نینماد یبرتر اقتضا نماید، ،متناظر جهان یهامختلف و بخش   یعناصر ساختار نیب  شباهتبا توجه به    رابطه عكسی نیهر جا که چن

  .کندینم نفیدو نماد را  ن یا نیرابطه معكوس ب تجلی   گر،ید هر جایمقدس، چه در هند و چه در   یدر معمار ره یبر دا

  قربانگاه ، در سنت هندو با ساخت » است  یزمانیوارونه از ب  یریمانند تصوهکه    ،یهندس  نماد  کیدر    کیهانی  یهات ی»تبلور« تمام واقع

  . وجود کیهانی استکل    یعنی  ،  24یتاپاجرا« پکالبد» که نماد    شده ساخته   آجرچند ردیف  آن، از    یاست. شكل مكعب  شده مهیا    23«ییودا

کیهان را تشكیل    کثیر   اجزاءیا    وجوه ، که  اششده   تكه تكه و  مثله  های  اندام ؛  قربانی کردندموجود کهن را در آغاز جهان    ن یا  25ها دوا

   .شوند متصل ،به هم بازآمده باید به طور نمادین دوباره ، 26دهندمی

رسد که زمان چنین بنظر می.  است  گسیختهاز هم  و تغییر    تكثربا  که    بر داردرا در    عالم  کل  و  وجه ظاهر و متجلی مبدا است  ،یاتپپراجا

  هویت    کیهانیادوار    کلبا    ای  عالم   دوربا    ،از همه  فراترماه و    ،یقمر  دورسال و با    ،شمسی  دوربا  که    پراجاپاتی را ازهم گسسته است

  در   که   است   پوروشا  این   (X90 )  28«ودا  ریگ»   مطابق ؛  ذات نامشهود و یكپارچه آدم و عالم است  یعنی,  27پوروشا   همان اصل  در  .یابدمی

  نمود،  تلقی  29« پانتیسم»   نباید  را  امر  این.  بیافریند  را  زنده   موجودات  مختلف  انواع  و  جهان  مختلف  هایبخش  تا  شودمی  قربانی  عالم  آغاز

  قربانی  که   اوست   یافتهتجلی   و   ظاهری   صورت  تنهابلكه    ؛باشد  جای گرفته  میرا  موجودات   در   و  شده   متكثر  نیست که   پوروشا   ذات این    زیرا

قربانی  است، نفس عمل    قربانی  خود  همزمان  ای کهبه گونه  ،خواهد ماند  باقیهمانگونه که بوده،    هماره   او  جاودانه  ذات  که  حالی  در  ،شده 

  مقابل   Buddhi)  هستند   یا عقل خداوندیا کارکردهای فعل    صفاتنماد  ر،  تبه عبارت دقیقالهی، یا    وجوه   بیانگر  ،اهدوا .  و هدف قربانیست

 
که ذات فعال   یدر حال  دهد،ینسبت م  ،یشاکت  یعنی را به ذات منفعل،    ییایتطبیق دارد، که پو  نیودانت  دگاهیبا د  زهاینسبت به چ  دگاهید  نیا 21

 . ماندی م  یباق  حرکتیب

است، که شکل آن   ی آسمان  المقدستیاست: عمارت مقدس نشاندهنده ب  ندهیبه »عصر« آ  ی»عصر« فعل لینماد تبد  یحیمعبد مس یبه طور مشابه، طراح  22

 باشد. مربع می زین 
23 Vedic altar       

را که در پرانتز قرار دارند، به خاطر بسپارد.   ییآنها ستین یازیخواننده ناآشنا هستند، ن یفصل که برا نیاصطالحات هندو مورد استفاده در ا 24

  ح معادل اصطال   قایدق  تواندینم  یس یاز کلمات در زبان انگل  یشکل کوتاه  چیموارد ه  شتریدر ب  رایاست، ز  یهم به خاطر دقت ضرور  یگنجاندن دوم

 امور مرتبط با سنت هندو.   ریارجاع به سا  لیبه منظور تسه  زیهندو باشد و ن
 . دهدیرا نشان م  یاله  یهاجنبه  یبا فرشتگان مطابقت دارند، تا آنجا که دوم  انیخدا  ،ید ی توح  انیبا توجه به اصطالحات اد  25
 .کندی م  یادآور یدر افسانه مصر را    سیریبدن اوس  هیموضوع، تجز   نیا  26

27 Purusha 
28 Rig Veda 
29 pantheism 



  

 
 

Logos).  اتتمایزتباین و با  هست که  الهی    مختلفافعال  یا    این صفات   اساساً  است؛   الم ع  ذات   در  بلكه   ، راه ندارد  خداوند   ذات   در   کثرت  

 30. کنند»قربانی« میدر اجزا در تجلی ، خدا را خود

 

 ناگارجوناکوندا، قرن دوم تانک آشوامِدها یاجنا، 

آفرینی  نمادین و معنوی باز  شكلبه    را  وحدت وجود کل  این آیین،  ؛ دواها در عهد ازل است  قربانی  نماد  در حكم  قربانی  هر  زمان،  این   از 

  که   قربانی،  حیوان  با   همینطور  ؛بیند می  یگانه  است،  ساخته  خود  پیكر  مقیاس  با و  عالم  شكل به  که  قربانگاه   با  را  خود  کننده قربانی  .کندمی

  کرانگی بیاصل   دوباره بهرا    قربانی که    یابد هویت میو سرانجام روح او با آتشی    .  31شودیكی می  شود،می   او  جایگزین  صفات  برخی  با

 الهی است. ذات اصل وی هستند که همان اتپپراجا مثال، سوزاندن قربانی در قربانگاه ، قربانگاه ، آدمی  .32.کندمتصل می

 

 
  متعدد   هاینام   موجب  به  را  چندگانه  جهان  خداوند  آن  طبق  بر  که  است   الهی  آموزه  این  همانند  خدایان،  توسط  پجاباتی  کردن  قربانی  افسانه  30

  در  نامش واسطه به را خود خداوند شودمی بیان که هنگامی. است بوده «ضروری» هانام  توسط که ایگونه به جهان گوناگونی نمود، آشکار خود

  جهانی،   حکمت:  در  بلومینگتون،)  صوفی  دکترین  مقدمه  نویسنده،  کتاب  به.  گرددمی  توجهقابل   بیشتر  توجه  مورد  قیاس  دهد،می   نشان  جهان

 .نمایید  مراجعه(  19۷5  بشارا،:  شربورن)  عربی  ابن   الدینمحی  از  ( الحکام   فوسوس)  پیامبران  حکمت  از  او  ترجمه  و  (۲۰۰۸
که انسان فطرت خود   ییتا جا دهد،ینسبت به انسان نشان م  ینسب یبرتر  وانیداند، اما حبرتر می  وانیخود بر ح یانسان به موجب »فرمان« آسمان نکهیبا ا  31

جبران    یانسان، تنها با وجود نوع  کی   یبجا  وانیح  کی کردن    ی. قربان گیردیخود فاصله نم   یهان یاز هنجار ک  وهیبه همان ش  وانیح  رایاست، ز  را از دست داده

 . باشدیقابل توجیه م یفیک
  -آنها  یدرون  معادل ای  - مثبت جهان  یهاواحد، ادغام مجدد تمام جنبه  یعمل معنو کی  ی هاجنبه ا یشامل مراحل    شهیهم یآمیختگی با ذات الهدرهم  32

 کردن روح در جنبه محدود آن و تحول آن توسط آتش روح است.  یقربان   ن،ی»اجاق« نماد  کی در 



  

 
 

 

 

 ( ییودا یهما )قربان  یاجرا یبرا چینیترتیب آجر

 

  بین  بیانگرشباهت   آمده،بدن انسان به دست   اندازه و مقیاسکه از   ، و ابعاد قربانگاه قربانگاه و  عالم  میان تناظربیانگر تعداد و ترتیب آجرها 

، ناف  یک پاست  به اندازه   هرآجر،  است  انش را گشوده که بازو   انسانی استدرازای  مطابق با    ،قاعده ضلع  اندازه    .استو انسان    قربانگاه 

قربانگاه به  در    د ی که با  انسانی  کی شمات  صورت   «،یی»مرد طال  ن،یبر ا  عالوه   .ن یک وجب استآ  ضلعکه اندازه هر    قربانگاه مربعی است

انسان   ن یشباهت ب -  نین موقعیتی است  چسوزاندن قربانی در آتش همیشه در  –  است به سمت شرق  دیوار کشیده شود درحالی که سرش

 شده است. به کار برده نیز معبد   ار درونیدر ساخت نینماد یهایژگیو  نیکه هم د ید می. بعدا خواهدهدیم نشان را  ایثارگر یو قربان

 

II 

  ها قربانگاه زیرا    ،مقدس است  یتر از معمارجهانیو    ترمی، قدقربانگاه هنر ساخت    گر،ید  ری. به تعبوجود داشته استقبل از معبد    قربانگاه 

دوم وجود    دسته  ان، در حالی که معابد فقط در میان مردمشده استمیاستفاده    مقیم یک منطقه  انو هم مردم  هانشینکوچهم توسط  

حدود این منطقه    تحدیدآداب و رسومی که برای تقدیس و  است؛    کرده احاطه  را    قربانگاه است که    یمحوطه مقدس  ه،ی محراب اول  .دارند

.  ( است  برای تفكر در کیهان   یدر زبان التین در اصل به معنای محوطه مقدس templum ) شد    منجررفت، بعداً به تأسیس معبد  به کار می



  

 
 

 گزینسكنینشین و که دو جریان بزرگ مردم کوچ ندهست نخستینیها میراث که این آیین  موجود استامراین  در تایید های زیادی  نشانه 

  .33د ندهبه هم پیوند می ، هستندبسیار متفاوت  ها، و زمینه جهات سایر در زندگی و اسلوب   سبکاز حیث  کهرا 

 

 ( ینییعبادت آدعا )  یاجرا  یها برامحراب

 

  ی است. و  (کوزن سیاه هاکاساپا ) وکس،یس  نینشسرخپوستان کوچ از  م یو حك شیکش  ک یاز    یقولنقل  ، کهن  راث یم  نیاگویای   یگواه

به زمین  غرب    ی و سپس به سو رفتشش جهت نشانه   یآن را به سو ،داشت: »تبر را برکندیم  فوص نگونه یرا بد  قربانگاه آتش   تقدیس

آسمان بلند   یاد. سپس تبر را به سو . پس از آنكه همان حرکت را تكرار کرد به طرف شمال و سپس به طرف شرق و جنوب به راه افتزد

از    ه که با استفاد  یو با چوب  شیار دادرا    نیکار، زمنی. پس از انجام ادز  ن یروح بزرگ آن را به زم  یدو بار در وسط و دو بار برا  ،کرده 

سپس از شرق به مرکز، سپس از شمال به مرکز و   ،از غرب به مرکز دیکش یبود، خط کرده  فوت کرده و به شش جهت تطهیرآن را  ،دود

  قربانگاهو    مرکز را لمس کردباز  فرود آمد و    نیعصا را به آسمان عرضه داشت و مرکز را لمس نمود و به زم  آنگاه از جنوب به مرکز؛  

 
معبد را در   مانیکه سل  یتراش داده نشده ساختند. هنگام   یهاآسمان باز، از سنگ   ریرا در ز  هاقربانگاه  لیاسرائ  نیمردم چادرنش  وخیش  33

  ،یساختن محراب بدو   وهیش  ادیبه    ن،یآهن  یها بدون استفاده از ابزارها کرد، سنگ   سیمردم را تقد  سکونت  حالت    لهینوسیبنا کرد و بد  میاورشل

 کار شدند. 



  

 
 

مرکز، که در واقع همه جا هست، اقامتگاه   نیو ا  م،یکرد  تی را تثب  عالممكان مرکز    نیشد، ما در ا  فیکه توص  یاوه ی برپا شد؛ به ش  نگونهیبد

 . 34روح بزرگ است« 

عبارتند    هاجهت   ن ی. ااستمرکز آن    با   عالم   یاصل  بین جهاتروابط    ی یادآور  محل قربانگاه   تعیین  سازد،یمثال مشخص م  ن یهمانگونه که ا

 کنندهن ییآن تع  ی روهای»بادها«،که ن  ا یو چهار جهت    است   ی ، اصل منفعل و مادرنیزم  نقطه مقابلخود    بارآوری   ت ی، که در فعالآسماناز:  

 .35هستند  کلیروح  جهات  ای قوا متناظر با  و کنندرا معین میفصول  رات ییروز و تغ دور

منشا آن چهار عنصر    هرچند  ست،یمربع ن  محدود به  توصیف فوق،مانند    نشینانکوچ  اه گقربان  ،است  لیمعبد مستط  یعیکه شكل طب  یدر حال

  ت ی تثب  حكم  ، برای این اقوامها  شكل بودن ساختمانیلیمستط  ؛است  حی توضقابل    ینینشکوچ  ی»سبک« زندگ  امر در  نیا  علت   باشد.   ملكوتی

   .36را داردمرگ 

. به  37هستند گنبد آسمان    شكلبه    دایره عموما  اند،  ه شده ساختزنده    یهااز شاخه   ،هاییکلبه  ایکه مانند چادرها    ینی نشکوچ  یهاپناهگاه 

مشاهده    ینی مردم چادرنش  یاوقات در شهرها  یگاه  اقدام   نیو هم  کنندبرپا می  یاره یبه شكل دا  نیز  خود را   یها، اردوگاه همین منوال

پارت که    شودیم ب  ره یدا  کیهانی  ت یقطب  ، ترتیببدیناند.  شده   گزینسكنی  هامانند  مربع در تضاد   گزینیسكنو    ن ینشمردم کوچ  ن یو 

صرف  اما  .38مربع و منظم   ایستا،کرانمند شكلدر  یدوم و یابدمی ره یدا بیكرانو   ایپو عت یخود را در طب یهاآلده یا ی: اولیابدبازتاب می

 
  1953نورمن: انتشارات دانشگاه اوکالهاما،  براون )   پزیتوسط جوزف ا  ثبت  وکس،یمراسم اوگالال س: گزارش بلک الک از  دینیمقدس را بب  پیپ  34

 .(19۸9و  
در:    نگتون،یبلومو زبان خود ) (  199۰  ،یعقل جهان  یهادر: کتاب  نگتون،یبلوممحصور شده )   دیشوئون، خورش  ثوفیمراجعه شود به: فر  35

 ط مقدس سرخپوستان قرمز«. ، فصل »خ( 1999  ،یعقل جهان  یهاکتاب

توپ گرد است و    کیمثل    نیکه زم  امده ی. آسمان گرد است و من شندهدی م  یرو  رهیدا  کیدر    دهدیکه قدرت جهان انجام م   ی»هر کار   36

مذهب آنها مانند    رایز  سازند،یم  هاره یخود را به شکل دا  یها. پرندگان النهچرخدیقدرت، م  نیترصورت. باد، با بزرگ   نیبه هم  زیهمه ستارگان ن

ها،  از النه  یاریالنه بس  ،یقرار داشتند، حلقه اهال  رهیدا  کیدر    شهیها همالنه  نیما مانند النه پرندگان گرد بودند و ا  یهامه یاست. خ  امذهب م 

  ام یلی: وورکیوین  ]  هاردتیآوردن فرزندانمان بود« )هِهاکا ساپا در بلک الک اسکوک، مرتبط با جان ن  رونیب  یما به معن  یکه روح بزرگ برا   ییجا

 .19۸، ص.  [   193۲مورو،  
  ،یعمود   یهاسنگ   رهیکه در آن دا  کند،ی صدق م  زیسنگ مسطح(« ن)تخته  زسنگیبه نام »م  خیماقبل تار  یهاامر در مورد پناهگاه   نیهم  37

 .کنندیم  دیها را بازتول آسمان   یاچرخه   ماتیتقس

طواف   نییاست که مرکز آ نیچن  زی. در مورد کعبه نشودیم بیترک  رهی دا کینامید ییمکعب با نمادگرا ای مربع  کیاوقات، کمال استات یگاه   38

 ی قرار گرفته است، اما شکل آن که مکعب کم یآن بارها مورد بازساز   . رودیمقدس به شمار م یهامکان  نیتریمیاز قد یکیاست و بدون شک 

  ن ییاند. آشده  لیآسمان متما  یکعبه به سمت مناطق اصلارکان(  نشده است. چهار گوشه )  رییدستخوش تغ  یخیتار  یهانامنظم است در زمان

مقدس و حرکت    گاهیجا  نیاست. آن با دقت رابطه موجود ب  اقتهیاسالم تداوم    نیتوسط د  یکعبه است و به سادگ  ارتیاز ز  یبخشطواف(  طواف ) 

  ی دارا   یرواده ی سه بار در سرعت و چهار بار در سرعت پ  ،یتا با تعداد افالک آسمان  ردی پذیکار هفت بار صورت م  نی. اداردی م  انیرا ب  یآسمان

   تطابق باشد.

آن را نابود کرد.    لیهرم بود؛ س  کیط سث، پسر آدام. در آن هنگام به شکل  توس  ایفرشته ساخته شد،    کیبار توسط    نیها،کعبه اولبراساس افسانه 

 خطها آن در آسمان است، که در آن فرشته هیاست، نمونه اول کرد. آن در محور جهان واقع شده  یبازسازکعبه( آن را به شکل مکعب ) میابراه

کعبه   دیبرد که او با  ییرا به جا  می به شکل مار ظاهر شد که ابراه(  نهیسک)  یها، حضور الهحال، بر طبق افسانه   ن ی. با اکنندی دور آن را اجرا م  رهیت



  

 
 

  مصالح محكم ساخته شده   بابنا چه    نیا  .نزد هر دو قوم به یک معناست  مكان مقدس، مفهوم  هاسبک  ی موجود درهاتفاوت   نیا  نظر از

  عالمشده باشد، همواره در مرکز    برپاموقت    ،ینینشکوچ  قربانگاه مانند    مكان مقدسی باشد که   ا ی،  گزینكنیمعابد مردمان س  مانند باشد  

ارجاع    اشاره و  نقطه  کی  ،لیدل  نی ؛ به همستروح بزرگ است و در همه جا  گاه که اقامت  دیگویمرکز م  نیقرار گرفته است. هاکاساپا از ا

 .است یآن کاف  ادراک  فهم و  یبرا نینماد

 

 قرن دوازدهم  سا، یاو ، یمعبد جاگانات، پور

محورهای ثابت آسمان    مطابق باجهات فضا که   ه این سیاق کهکند، بخود را در نظم محسوسبیان می  ،روحانیاین مرکز   عالمگیر  حضور

ستاره   همان محورهای دید دو ناظر که از زمین به    و   پیوندندمیدر هر نقطه روی زمین به هم  به همان شكل  ،  گیرندپرستاره ازهم فاصله می

   . اندعمال با هم موازیکند، علیرغم فاصله جغرافیایی که آن دو را از یكدیگر جدا می، کنندنگاه می

 
حوزه معبد   رامونیپ دراست که  ( شایش ایآنتا هندو مار )  یینمادگرا ادآوری یتوجهبه طرز قابل  نیساختمان حلقه زده بود. ا یرو یرا بسازد؛ مار

 .کندی حرکت م

 طواف است.   نییمرکز آ  زیکه معبد هندو ن  دید  میخواه  بعدا



  

 
 

به    .نداردحد و حصر    _معبدعالم_چرا که طاق آن،  ستجاهمهدر  مرکز آن  درآسمان پرستاره پرسپكتیو مصداق ندارد:    ،عبارت دیگربه  

آب منعكس    روی که    ند یبیرا م  پرتوها  ییطال  ریمس  کند،یسطح آب تماشا م  فرازرا بر    د یغروب خورش  ایکه طلوع    ی، کسهمان نحو

  مسیر   نیز  هر ناظر دیگری  د؛یآیاو م   یاز پ  آن پرتو کند،   رکتح  از جای خودهستند. اگر او   انیاو در جر  و سوی  به سمت مایو مستق  شده 

 .39دارند  یژرف تیاهم وقایع  نی. اشود منتهی می او که مستقیماً به خود  کندمشاهده میرا  نور

 

III 

 

 نادو   لیتام روکالوکاندرام،یسوارار،تیریمعبد وِداگ

 

  ،را به شكل عالم  قربانگاه شكل    چون   .آیدبه دست میاست،    ، یک آیینیابی که به معنای اخص کلمهاصلی معید از طریق جهت  طرح

م  یرستآن    به گردای  و دایره   گردیده بنا  در محلی که برای ساختمان معبد انتخاب شده،    یستون.  زندپیوند میالهی    عرف و معیار  یعنی

محور    ا که بای  ، دو نقطهافتدمی  ره یدا  ی هانشانه   ی بر رو  شامگاه و    بامداد در    آن   ه یو سا  کندیعمل م  40نما قطب  کی  مثل ستون  شود.  می

 
 . سازدیمرتبط م  یمعنو  دیکه هر موجود را به خورش  یآورد، شعاع  ادیبه    توانی هندو سوژومنا را م  یارتباط، نمادپرداز   نیدر ا   39

40 gnomon 



  

 
 

به عنوان پرگار استفاده که  طنابیبه وسیله  یگذارعالمت دو نقطه به عنوان مرکز نیا(، 2شوند، )شكلهای او میهم متصل  غربی  -شرقی

  -محور شمال    تا دهند  میل  یشكترا    «ی»ماه  یک  و شكل  کرده را قطع    گریكدی  که   شوندیدر نظر گرفته م  ره یدو داشود برای ترسیم  می

   .41( 2شكل )  کند  جاد یجنوب را ا

 

 

 شلسترا  لپایاز ماناسارا ش ،یریگجهت  یهاره ی. دا2و  1شكل 

مربع به   نی. اکنندمشخص میچهار گوشه مربع را  ،آمده بدست   نگونهی که بداست  ییمحورهانقطه چهار  با مرکزیت ها،ره یدا ریتقاطع سا

 .42( 1شكل است )  میمستق ییآن نماد بازنما رامون یپ ره یکه دا ،شودیظاهر م  د یخورش دورصورت »ربع« 

 

 
  ان مردم  ی نییمتقاطع، در هنر تز  رهیگرفته توسط سه داگانه شکل سه  یماه  یالگو  ن یو همچن  ره،یگرفته توسط تقاطع دو داشکل   یماه  زهیانگ   41

 . شودیمشاهده م   یو روم  انینگیمروو  یو در هنرها   در هنر مصر  ژهیمختلف، به و

)لندن: انتشارات دانشگاه    ای. آچاری. کیتوسط پ  یسیانگل  به  و خالصه شده   شی رایو  تیشلسترا، متن سانسکر  لپایبه ماناسارا ش  دیرجوع کن   42

 آکسفورد(. 



  

 
 

 ی ادیجهت و مربع بن ره ی. دا3شكل 

 

به    ینیچ  یباستان  یهااست: در کتاب  مرسوم بوده    ی بسیاریهاتمدن در  که  میدانیشمول است. مخود جهان  نوع در   یابیجهت  نییآاین  

محل    و تفال برایپس از مشورت    ق، یطر  نیرا بد  کاردو و دکومانوسخود،  یشهرها  ،انیکه روم  دی گویم  تروی است، وآن اشاره شده 

مورد استفاده   نیز  یوسطقرون  یاروپا بناهای  روش توسط سازندگان    نیوجود دارد که هم  یاریشواهد بس  نی؛ همچنتاسیس کردند  نتخاب،ا

پ  است.   قرار گرفته ا  یخواننده  برد که سه مرحله  است  بنیادین   یبا سه شكل هندس  یمذهب  ن ییآ  ن یخواهد  دامتناظر    دور   ریتصو  ره،ی: 

  -  آسماندور،    شرقگانه بزرگ  سه   ینمادها   نهایا  است.   بدست آمده که از آن    یو مربع  یاصل  یمحورها  از گرفتهبر  ب یصل ،یدیخورش

ا( 4شكل  هستند )   نیزم  - انسان انسان در  ،  کندعمل میبه عنوان واسطه    اصل فعال و منفعل  یعنی  نیو زم  آسمان  ن یبمراتب  سلسله   ن ی: 

 است.  نیآسمان و »مربع« زم انتهایبی دایره  نیواسطه ب  ،یاصل  ی محورها تالقیهمانگونه که 

 

 نیزم -انسان    - آسمانگانه بزرگ: سه  یاز نمادها  ینیچ ینماده ی. ا4شكل 

نماد   یعنی،    43ستو پوروشا مانداال« ا»و  ،کندمی  تحدیدو    تلخیصکه طرح معبد را    یابیجهتآمده از مراسم  هندو، مربع بدست   سنت  مطابق

مربع    ر که د  ترسیم شده   ی. پوروشا به شكل مردستپوروشا  مكانینماد    ایماندگار است  استو(  وکه در وجود )   زمانیتا  ،  است  پوروشا 

به سمت غرب و دو دستش تا   شی: سر او به سمت شرق، پاها(5شكل )  است شده  ده یدراز کش ییوِدا قربانگاه در  یقربان هیئتدر  ،یاصل

  آغاز آفرینش توسط وداها در    ،موجودکلی  . ستین   نخستین  یقربانهمان  او جز    .44امتداد دارند مربع    یو جنوب شرق  شرقی  شمال  منتهاالیه

 است.  کیهان  متبلور ریتصونمود و ی که معبد ،یابدمی« تجسم»  عالمدر  به این ترتیب و   شودیم یقربان

  اولیه نمونه  )   وشا پرویراژ  و از    زاده شده   ( هوش عالم)   راژ یاز او و که  است   نده ی، گذشته و آعالم  تمامیت  ،ییبه تنها  ( ذات مطلق پوروشا ) »  

ویراژ،    اش با یفیشكل ک و در  با زمین    خود   «محصورشكل محدود و »   در  ،معبد  ینمودار هندس  ، (. مانداال (Rig Veda X.90.5«انسان(

 .       ستاموجودات  تمامی  ذات  یعنی اپوروش همان خود،  یذات متعالنهایت، در  و در  متناظر است  هوش عالم یعنی 

 
43 Vastu Purusha mandala    

  وسیاست. بنا به گفته هوگنور داده شده   که رو به آسمان دارد، نشان   یابا چهره   یبه عنوان قربان  یپراجاباتیآگن  ،ییدر ساختمان محراب ودا   44

 جامع در همان وضع است.   یسایدر نقشه کل   بیدِاوتون، صل



  

 
 

                                  

IV 

اصل  ن یبنابرا اله  ی نمودار  نماد حضور  از    یمعبد،  اما  است.  دیگردر جهان  است  موید که    منظری  دیدگاه  و    بارشرارت  یری، تصواین 

مرتبط هستند: بدون   ناپذیری به همبه نحو گسست  وجهدو   نیا .45دگرگون شد ها مغلوب و دوا توسط  که، نیز هست هستیاز  «اییورس»آ

کند، هیچ نوعی  آن را محدود می  ه وافتیرا در  ی، و بدون »ماده« که مهر الهگرفتنخواهد    یقابل درک ملموس و  شكل    ماده   ،یهر« اله»مُ

 درکیغیرقابلو    فی تعررقابلیغ  امری  ،یدر آغاز چرخه فعل  ترشی(، پLII.2-3)  تایسامهگفته برهات  طبق  ممكن نخواهد بود.   ،یتجلاز  

  حالتی که  و در   ند نهاد  نیبر زمرو  و    ربوده ناگهان آن را    ، که چنین دیدند  ؛ دواها کردی را مسدود م  ن یها و زموجود داشت که »آسمان

،  ندارد یمبهم، که شكل قابل درک   امر  ن یا  . دینام  47پروشا ستواو و  پر کرد  46ها دوا . براهما آن را با  فتندگر   ی ، بر آن جاداشتند  ربودن موقع  

.  آن هستند، در تضاد است  ی ازپرتوهای   وداهاکه    که با نور ذات  ایگونهبه،  تاریک و ظلمانی آن  وجه  در  )واستو( هستیجز    نیست   یزیچ

متكثر و    کیفیات  محل ظهور  ،هرج و مرج بود آشوب و  وجودی که در خود در    ؛گیردفرم می  ،بی فرم  یهست  وداها،   یروزیبه واسطه پ

واستو پوروشا    برای  هاییاست لذا آیین« )واستو(  هستی»   وابسته به  ،نظر، ثبات معبد نقطه   ن ی. از اگردیدها  دوا   یتجلمحملی برای    متمایز و نیز

  ان یخدا  یکه قربان  ا ورسکننده آن، خود را با آاعطا  ایسازنده  همان    ،کاراکا() معبد    ی: حامنماید  نیرا تضم  عمارت  تا ثبات  شودیم  برپا

 .شودیگانه میبه وحدت رسیده با آن کرد،  تیو از شكل معبد حما ه شد

را از نظر    زیچهمه  شه یر  ی. روح هندو هرگز دوگانگاستمتضاد    به ظاهرمتفاوت و    منظردو    دارایواستو پوروشا مانداال    ب،ی ترت  نیبه ا

از    رازآلود   یفعلخود    سهمبه    ظلمت  ن یا  ، آیدمیپوشاند، برفرو میکه آن را    ظلمتی  و   پایانبی  ییبایاز ز   زیچهمه  چرا که  داند،ی دور نم

های محدود  موجودات را با فرمکه    ست ین  48یتک شا  ای  ،یتیپراکر  ، عالم  تجسم یافته   یرویجز ن  یزیچ  رایز  شود،ی م  یتلق  الیتناهیذات  

 پوشاند.  می

 
هندو از وجود    دهی است. ا  شده   لیبه نماد خالص تبد  یافرشته  ای  یکه توسط الهامات اله   کندیصحبت م  «یوانیاز »موضوع ح  یغرب  کی    45

مورد توجه    یریپذک یتفک  یکیزی وجود به عنوان اصل متاف  رود،یفراتر م  اریمفهوم از »ماده خشن« دارد، اما بس  نیداللت بر ا  یتا حدوسعت(  )

 . شودیم  هقرار گرفت

خداوند انباشته    یها»بدون شکل و خال« از بازتاب   نیلوکس، که به موجب آن زم  اتیاست، ف  یاز هرج و مرج به عالم هست  لیتبد  نیا  46

 . شودیم
47 Vastu 

 است.  یتیپراکر  یا یجنبه پو  یمکمل منفعل پوروشا است و شاکت  یتیپراکر  48



  

 
 

 

 . واستو پوروشا مانداال، نماد پوروشا 5شكل 

 

  بخشنده همچون   ، کیهانی  یدارد: قدرتحضور    یسازو مجسمه   یدر معمار  ا میمستق  ی. شاکتنیستشاکتی    آفرینشتقلیدی از  جز  هنر هندو  

در حالی که خود   ،کندمی سرشار از وجود سیال خودشود و آنها را میجاری  هاصورت ترینیئجزدر گویی ، مانند مارهمرموز  و نیزم

به قائم  بر روی    .است  کلیروح  متكاثفهندسه    تسلیم و  نشانگر  حرکت شیوا  بی  جسماین شاکتی است که  الوهیت  وجهیکه    در   از 

 رقصد.است، میکیهان  دگرگونی



  

 
 

 

 ی الدیم زدهمی»کرناتاکا« در قرن س»الهه« در معبد »کامساوا« در »سامناپور« واقع در 

 

 



  

 
 

 

 پرادش، قرن دهم  ا یماهادوا در خاجوراهو، ماده ا یاز معبد کاندر ییهامجسمه

 

روشا با  پایده قربانی بودن  است.    مغلوب شده   وداها توسط    است کهآسورا    ا ی  ،نماد پروشا، ذات عالمدر مانداال،    یقربان،  ارجحاز منظری  

است چون  تردید عالم  در جان که    یاله   ذات،  همراه  نمیآ   یهات ی، محدودکندمی»نزول«    صور  به خود  را    گر،ید  یاز سو  ؛گیردنها 

است که   یمنفعل هست عت یطب نی ، ابه هر صورت. آن است وارونه به شكل   ها قربانیهمه  نخستین نمونه  ـ   شبیه آن  ی زیچ ا ی ـ  آن «ترکیب» 



  

 
 

نیست که  نظر، پوروشا م نیکه از ا یا، به گونه شده  تغییر، که دچار ذاتاست و نه  عتیطب نی؛ و ابسپارد شدن  یقربانتن به  تواندیمواقعا 

 است.  یافته عالیت قربانی شدن،با  که ست آسورابلكه  ، باشد  یزندان ایثارگر  یدر طرح معبد به عنوان قربان

 

 ازدهمیراجستان، قرن  توگاره،یچ دهشوارا، یمعبد سام

 

 

واستو در  نماد  یافت میپوروشا  مردمانی  هیچمیان  ب  پیوند   گونه شودکه  ندارند  عالم   اتاریخی  اوس  .هندو  مثال،  عنوان  از    یاله ی قب  ،هاج یبه 

  د؛دارشرق    رو به که در زمان صلح    داندیانسان کامل« م  کیو روح   شكل» به  خود را    کمپ  ینییآ  شی آرا  ،یشمال  یكایآمر  یهادشت 

 .49«   سوزدمی   محل درمانگری  وسط آتشی است که در  عمومی آن،    نماد  آن  شود کهای یافت مینقطهترین  داخلیمرکز یا    ،درون او»...

،  سكونت دارند  یشمال  بخشکه در  لهیاز قب  یمیاست: ن  عالماز کل    یریاردوگاه«، تصو  ره ی»دا  یا به عبارتیاست که اردوگاه،    نینكته مهم ا

  ک ی شكل    همورد ب   نیمنطقه در ا  ینییآ  یکه مرزها  تیواقع  نی. ااندنینماد زم  ندنک یم  یکه در جنوب زندگ  گرید  مهینو    نماد آسمان

عالوه   . کاهدنمی تناظر این    اعتباراز وجه  چ یو به ه  است  ی نینشکوچ ی»سبک« زندگ به دلیل  ل، یمستط ا یهستند و نه مانند معبد، مربع  ره یدا

که  است  آلی  انسان ایده آن    صورت مجسمخود  » که  شود،  سازی میشبیهیین مقدس  آتا حدی در  ،کالبد انسانی  بامعبد    شكل  تشابه  ،نیبر ا

 .50« شودمی محسوسعالم  قطب

 

 

 
 (. 19۲6: ارنست لروکس،  سی)پار  ی شمال  یکا یبور الکساندر، هنر و فلسفه سرخ پوستان آمر  یارجاع به هارتل  49

 ibidمراحعه به   50



  

 
 

  ، همینجاموجود زنده بنا شود: از    کی  ی بر رو  دیبا  مستحكم  بنای  کی که    شودیمالحظه م  به این صورت   گرید  ییدر جا  یهمان نمادپرداز

که »گرفتار«   است   مرد زنده   کی   ه یموارد، سا  ی. در برخمدآبوجود    بنیان بنا   و   های در پ  یقربانموجودی زنده بعنوان    ی به دور وارکشید  سنت

  ای یقربان  ایده   یا( یواستوشانت) آیین تثبیت معبدهایی دور از  انعكاس  یموارد   نیشک چن  بی  .51است   هگرفت  یجا  بنا در    نیو به طور نماد  شده 

  ی انسان  کالبد به عنوان    یحیمعبد مسمربوط به    آن . مفهوم مشابهگرفته  یجاعالم  معبد    وندرکه  است    هم الهی و هم انسانی در آن واحد  

 .52است  یاله

 

 

V 
  ی اشبكه   این مربع ها  شود؛یم  می تر تقسبرگرفته شده است، به چند مربع کوچک  یابیجهت   نییآن از آ  یواستو پوروشا مانداال که طرح کل

  چیدمان فضای   به حتی  و طرح معبد    ی جهان هست  ن یب  شباهت شده است.    یزیرساختمان طرح   فونداسیونکه در آن    دهند ی م  لیرا تشك 

و دواهای حاکم بر  عالم     عظیم  یهاچرخه   مراحلاز    یكی  با   تناظردر  تر  که در آن هر مربع کوچک   ،کشیده شده استنقشه نیز    داخلی

منطقه    ن یقرار دارد: ا  یم عالم هستادر خارج از نظ  نیتر، به طور نمادچند مربع کوچک  ا ی  کیمتشكل از    ،ی. تنها منطقه مرکزآنهاست

به شكل مكعب    (Garbhagriha)  ن«ی»اتاق جن  ،یمرکز  ه یناح  نی بر فراز ا  گزیده است.، مكانی است که برهما در آن سكنی  براهماستانا  

   .است افته یبه آن اختصاص   معبدکه  است  الوهیتینماد   که  است احداث شده 

 
 . شودیم  افتی  ییای رسم هنوز در فولکلور رومان  نیا  51

مراجعه گردد    یحیهنر مس  یدر شرق و غرب و مبان   سندهیدر کتاب هنر مقدس نو  «یحیهنر مس  ی»مبانبه خصوص به بخش دوم از فصل    52
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 ازدهمینادو، قرن  لیدر تانجاور، تام شوارا یهادیمعبد بر

 



  

 
 

 

 قرن دهم  شنو،یو  ریمعبد الکشمانا در خاجوراهو با تصو هایگارباگر

 

  یی: آنهاشوندیم  م یبه دو گروه تقس  و  دنشویم  ییو شناسا  نییتر تعکوچک   یهانوع واستوا پوروشا مانداال وجود دارد که با تعداد مربع   32

  9مانداالی اصلی که    گروه براساس نی. اول استزوج  ها، رقم  تقسیمات داخلی آن  دیگریو   دارند ترکوچکفرد    های تعداد مربعکه  

چهار منطقه واقع    با  یرامونیجهان و هشت مربع پ  نیبا مرکز ا  یاست؛ مربع مرکز  ینیزم  ط یمح  ای  ( یویتیپر)   ن ینماد زم  شتر یبمربع دارد  

با هشت  لب»گ  ها نشانگر این مربعتوان گفت که    یم  باشد؛ ی م  کیبه    ک یتناظر    ی دارا  در میان آنها    هستند   مربع شكل  به    جهت ادها« 

نماد    دهنده ل یتشك  که(:7چهار مربع است )شكل    با  یبلوک   ،زوجرقم تقسیمات    با  ه مانداالهایی وگر  مرکزی  مختصات(.  6)شكل  

اصل زمان  بیانگراست،  آن یمكان تثبیتمانداال در حكم  نیچهارم، که ا تمیکه رکردیم  مشاهده  .است وجه تغییردهندگی الوهیت  وا،یش

نوع مانداال    نیکه ا  خواهیم دیددر نظر گرفت.    پره یا چهار فازبا چهار    یچرخ عالم هست  «یكی»استاتفرمآن را به صورت    توانیم  ؛است

 است.   یندارد، »مرکز« زمان حال ابد یمرکز عمرب چیه

 

 



  

 
 

 

 بخش  7و    9 ی . مانداال7و   6اشكال 

  مربع   81با    یگریو د  کوچکمربع    64با    یكی،    مورد توجه قرار می گیرند معبد    نیطرح نماد  یبرا  ژه ی دو مانداال وجود دارد که به طور و

 کیشامل    یی است کهها، تعداد سال  25920  یعنی عدد  یاصل  یاچرخه   عددمقسوم علیه    81و    64است که اعداد    انی. الزم به بکوچک

است. (  samvatsara)  شمسی  -  یمربوط به چرخه پنج سال قمر 5فاکتور    .x 81 x 5 = 25920 64:  شودیها متقدم کامل از اعتدال 

  ن، یبنابرا است. یریگاندازه تر قابلکوچک ی هاچرخه تنها با  شو خود  رود،یبه شمار م  یعالم هست سنجش اریمعباالترین ها تقدم اعتدال 

از    ش یپ .53عالم مورد توجه قرار گرفته است  ی هاچرخه تمامیبه عنوان »مجموع«  عالم هستی « عصاره مانداالها نشاندهنده »  نیاز ا  کیهر 

و   یمربع مرکز 4 ای، خانه 64 ی ؛ در مانداالبرهما است اقامتگاه«» ماستانا امانداال نشاندهنده بر یمرکز دان«یاست که »م داده شده نشان  نیا

  ن ی»جن  هی معبد است و شب  الوهیت  عنوان  اداست که نم  بنا شده   یاتاق مرکز  دان،ی م  نی. در اکندیمربع را اشغال م  9  ای،خانه   81  ی در مانداال

 .( 9و  8شكل  است)   یعالم هست ی، نطفه نوران(Hiranyagarbha) «ییطال

 

 

 

 
که در وسط آن درخت مقدس قرار دارد، که نشاندهنده محور جهان   سازندیخانه بزرگ م کی هایهند د«، ی»رقص خورش یدر مراسم رسم   53

سقف را که به درخت واقع در مرکز ساختمان متصل هستند،    یرهایاند و تبنا شده  رهیدا  کیاست، که در    ستون احداث شده   ۲۸از    هیابن  نیاست. ا

  شود یم  میبه دوازده بخش تقس  یاطراف درخت مرکز   یکه فضا   یحالسقف باز است، در    یکلبه سرخپوستان کرو دارا   گر،ید  ی. از سو دارندی نگاه م

مربوط به ماه. در   یگریو د دیمربوط به خورش یکی. در هر دو مورد شکل محراب مربوط به دو چرخه است، رندیگی م یها جا که در آن رقصنده

در حالت دوم به مدت دوازده    شود؛ی نشان داده م  یو هشت عمارت قمر  ستیو هشت ستون محوطه، متناظر با ب  ستیبا ب  یمورد اول، چرخه قمر

 . شودی داده م  شی ماه نما

است، که    یقربان  گاهیبا مراسم هندو مرتبط با برپا کردن جا  یتوجهقابل  یهاشباهت   ید،دارا ی رقص خورش  یمراسم همراه با برپا کردن درخت برا 

   .شودیم  زین  یهانیشامل محور جهان و درخت ک



  

 
 

 

 شی،  اقتباس از استال کرامرمربع 64 ی. مانداال 8شكل           شی، اقتباس از استال کرامرمربع  81 ی. مانداال 8شكل                         

 

نسبت  ( Adityas)   دیخورش  یخدا   12مانداال قرار دارند، به    یرونی ب  یهاکه در لبه   ییها، بجز مربع  Brahmāsthanaرامونیپ  یهامربع

  ب، یترت  نی. به ادهندیم  لیرا تشك  خدایی  یهاهشت عدد از آنها زوج   رایاست، ز  افتهیعدد کاهش   8که تعداد آنها اصوال به    شوند،یداده م

 .  شوندیدور ماز هم فضا  یهشت جهت اصلدر امتداد  شوند، یبرهما ساطع م اقامتگاه که از  یاله یهاقدرت

. همانند    (Rāhu)کسوف   دیو ماه و    د،ی ، خورشمعنای صحیح کلمهبه    اره یس  5هندو مرتبط هستند:    ستمیس  اره یس  8با    مجددا جهت    8  نیا

ی  است؛ در مانداالمتناظر    یقمر  منزل  28  با  خانه دارد  28  که  ایلبه  ای،خانه  64  ی ال: در ماندادهندیرا نشان م  یقمر  دور  ،یرونیب  یهامربع

( Padadevat)   عالم  کارگزار  32تحت سلطه    قلمرو. در هر دو مورد، چرخه  شودیافزوده م  یاصلنگهبان مناطق    4قلمرو«  ،» ای  خانه  81

-16-8-4  به شكل تصاعدی است که    برگرفته شده   کیهانچهارگانه    اتمیتقس   از. سلسله مراتب آنها  انعكاس یافته اند   کیهاناست که در  

دو    ن یتفاوت ب  ن یبنابرا.  54اند مقیم شده های میدان اصلی  گوشهدرمذکور  کارگزارانچهار جفت از  ،  ای خانه  64  ی در مانداال؛  است  32

 Shivaو     Prithivīبه    بیبه ترتکه    شوند متمایز می  هامانداال   ترینتا از ساده   است که دو  یزیهمان چ  در اصل،  ایخانه   81و    64مانداال  

تنها با   یدوم ،دهدنشان میمربع  ی را با نوارها یاصل یمحورها بی صل ی. اولاختصاص داده شده استو اصل زمان«،   انبساطبه» اصل  ای ،

  .خطوط

 

 

 
که به نوبه    شودی ها اداره متوسط فرشته  یدارند، مراحل چرخه آسمان  قیتطب  یاسالم  یکه با خداشناس  یشناسیهست  ینمودارها   یدر برخ  54

  ( ۲۰۰۲  تا،ی: فونز ویک  ل،یزویلوئ )   یبه نقل از ابن عرب  ینظر  ینیبطالع   سنده،یبه مطالعه نو  نهیزم  نی. در اکنندی را آشکار م  یاله  یهاخود نام 

 .کنید  راجعهم


