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  مقدمه
 يساختارهاشکل خود ن يتر دهيچين تا پيتر سادهن در يد

 يفرهنگ يها شيو از زمان آغاز زا دارد يقيگسترده و عم
 يه انسانجامع ياساس يها از مؤلفه يکيکنون در زمره تا

نجا، ياما در ا ؛اردد يگوناگون يها ن ساحتي. داستبوده 
برخالف فهم متعارف آن مورد توجه است.  ياجتماعجنبه 

ن را در ساحت ييا آين يد هکه مقول يدر علوم اجتماع
 يصنعت هخِ دوريو پس از آن تار يکشاورز هخِ دوريتار

 يم که تبارشناسيمندباوره ين نظريبه اکند،  يم يبررس
است که تر  عيوس ييدر معنا يات بشريازمند فهم حين نيد

 ين الگوهايتر يدياز کل يکي يشناس باستان، انين ميدر ا
ن اصحاب يهنوز در بن الگو ي. اکند يم يمعرفرا  يمعرفت

 اساساًو نقد نشده و  يبررس يجد طور به يعلوم اجتماع
 ين و علوم اجتماعيدپژوهش در حوزه  يساحت زمان

  شده است.نگه داشته محدود 
ن يو نماد ينيياصطالح تز بهرمنقول يمنقول و غ يها افتهي

اسان شن رباز ذهن باستانياز د يشناس باستان يها در کاوش
. آنها تالش نمودند تا به را به خود مشغول داشته است

 يکه علت يهنگام. ببرند يپ ها آن يساخت و کاربر ييچرا
افته يآن  ندهد يح ميترجند نک يدا نميپ يين چرايا يبرا
 يک شي عنوان به يتطابق ن وييتبر، يچ تفسيه يرا ب
به  يها ارهن گزيهمقلمداد کنند.  ينيو د ينييآن، ينماد

خت تا به يرا برانگ يکه برخن بود يير و تبيدور از تفس
بپردازند و تالش کنند  ينييآ ون ينماد ياين اشيا مطالعه

دند؟ (رنفرو، يشياند يم تا بدانند که گذشتگان به چه
نمادها  يبند به چارچوب ن رهگذرياز اآنها ). ۲۶: ۱۳۸۱
 د کهين اميبه ابردند ش يرا پ يختند و مطالعات ادراکپردا
مردم باستان را  يها نييها و آ شهياندباورها، د نبتوان

 يبه بررس هياول يها نييشناخت آق يبشناسند و از طر
  بپردازند. بشر يشتيو ارتباط آن با تحوالت مع يينمادگرا

  
  ها مواد و روش

شهرستان  ١جيکرتو يآباد در روستا يخيش يباستان محوطه
ک ين محوطه که ي. ا)۱(نقشه  کرمانشاه قرار دارد صحنه

و در  ييشناسا ۱۳۸۲دارد در سال  يهکتار گستردگ
ن ي. کاوش ا)۱(شکل  شد يحفارن يسپس يها سال

                                              
1- Kurtavij 

دو  يايبقامنجر به کشف  يحفارسوم برش محوطه در 
شکل و مساحت  Tد. ساختمان دوم که يساختمان انجام

نسبت به  يتر کلفت يوارهايمتر است، د ۴در  ۲آن 
متر است.  يسانت ۸۰ک دارد که قطر آن ي ساختمان شماره

در . )۲(شکل  است يجنوب - ين ساختمان شماليمحور ا
دار  ن سر شاخيبز و همچن ۴دار  سر شاخآن،  يضلع جنوب

شده  يجاساز يقيار دقيبس صورت به يک گوسفند وحشي
 ده شده بوديها گل اخرا مال از آن يکي يها دندان يو رو
ک ين چهار بز و يا يافت سرهاي. )۴و  ۳ يها (شکل

 يوارهايتر بودن د ن کلفتيو همچن يگوسفند وحش
 موجبک ي ساختمان مذکور نسبت به ساختمان شماره

را اتاق مقدس  بنان يآباد، ا يخيگران ش شد که کاوش
ا يرا بر اساس قطعه استخوان بز آن خ يبنامند و تار

دا شده است معادل ين ساختمان پيگوسفند که از کف ا
ن يدتريمربوط به جدخ، ين تاري. اقلمداد کنند ق.م ۷۵۹۰

گرد در آن  آباد است که شکارگران دوره يخياستقرار ش
  ).۲۳: ۱۳۹۰ ،همکارانفر و  ياند (محمد ساکن بوده

آباد در باره کارکرد ساختمان  گران محوطه شيخي کاوش
اند که  شماره دوم (اتاق مقدس) به اين گزاره بسنده کرده

فر  شده است (محمدي هاي آييني انجام مي در آنجا فعاليت
گمان کار بسيار دشواري است  بي). ۲۶: ۱۳۹۰و همکاران، 

تا به علل جاسازي سر بزها و گوسفند در اين ساختمان 
ها  اي محصول انديشه ها تا اندازه برد. با اين حال، يافته پي

) و هر کنش انساني ۲۷: ۱۳۸۱هاي انسان (رنفرو،  و نيت
شناسي در  زاييده نياز انسان است. گرچه باستان

هاي انسان در  ها و نيت هايي چون خوانش انديشه زمينه
هاي بسيار دور بسيار ناتوان و درمانده است اما  گذشته

شناسي و همچنين با  ان با مطالعات باستان قومتو مي
شناسي ادراکي، بر چنين  روشمند و منضبط کردن باستان

ضعفي تا حدودي چيره شد. در راستاي تحليل اين 
  ايم: ها را مطرح کرده ها، اين پرسش يافته
انديشه و هدف جاسازي سر بزها و گوسفند در اين  )۱

 اتاق چه بوده است؟
هايي نظير توتميسم  و آيين بين صور ابتدايي دين )۲

 با بز و گوسفند چه ارتباطي وجود دارد؟
 -يشکارگربين تغيير شيوه زندگي و معيشت از  )۳

ي يا گذار از دامپرور -يبه کشاورز گردآورندگي
و جاسازي سر بزها و  سنگي به نوسنگي فراپارينه
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  است؟گوسفند در اتاق مذکور چه ارتباطي قابل تصور 
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  )۱۴: ۱۳۹۰فر و ديگران،  (محمدي ۲هاي جانوري مکشوف از ساختمان شماره  آباد صحنه کرمانشاه، معماري ويژه و جمجمه شيخي - ۲شکل 
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  )۱۵: ۱۳۹۰ان، همکارفر و  (محمدي ۲هاي جانوري مکشوف از ساختمان شماره  آباد صحنه کرمانشاه، جمجمه شيخي - ۴شکل 

 
 يعيخ طبيتارکتاب است که در  ين کسياولوم يد هيويد
ش و مراحل يدايپ خاستگاهن و يد هبار در يمباحث ١نيد

ن ين شکل ديرا نخست ييچندخداان کرده و يآن ب تطور
، يبه اعتقاد و). ۶۵: ۱۳۵۶ ،ييده است (فضاکرقلمداد 
نسبت به  هياول يها انسان ياز نگران ينيد دين عقاينخست
که شده است  يناش ييدهايها و ام ميب، يزندگ يدادهايرو
ش يدريفربه خود مشغول ساخته بودند. را  يآدم هشياند

 يگريفرد برجسته دز ين، يشناس آلمان زبان ،ماکس مولر
 يها گذار پژوهش هيپااست که به  يشناس نيده در عرص

شناسان و  انسان يافته است. برخيلقب ها  نييآ يقيتطب
پوست  ل سرخيان قباين پژوهش در ميشناسان ح جامعه
و  ينيد يها قا به جنبهيا و افريان استراليو بوم ييکايآمر

ان را ياد يبند طبقه ،ز پرداختند و سپسيآنان ن يباورها
با  يسيانگلشناس  جان لوباک انسان ،چنانکهند؛ انجام داد

، ييخدا يبشامل  طورت ه، پنج مرحليخط تک يديد

                                              
1- The Natural History of Religion 

، سميم يا آني ييگرا جان، سميا توتمي يپرست عتيطب
 يبرارا  ييخدا کي، و سرانجام، ييو چندخدا يپرست بت
مورگان  يس هنريي). لو۶۹: ۱۳۵۶ ،يي(فضا ن برشمرديد

هجدهم و ادوارد بارنت  هاسکول کرافت در سد يو هنر
و  کايان امريان بومينوزدهم که به م هلور در سديتا
 يخط تک يديز با دين ،پژوهش رفته بودند يه برايانوسياق

لور يد تاين از ديد تطورستند. مراحل ينگر ين ميبه د
ان ارواح، ي، خدايسم، ارواح گناهان فرديم يآن صورت به

  ).۶۴: ۱۳۹۲ ،نسليت (ااسبوده  يکتاپرستيو  ييچندخدا
اصول جادو و سحر  يز به بررسيزر نيمز جورج فريج

را  ن جادو و علميب هرابط ٢نيشاخه زرکتاب  پرداخت و در
زر عبارت بودند يفردگاه يدر د يدو خط اساس. کرد يبررس

، ييگرا ، جانيپرست علم؛ ب) بتو  نياز: الف) جادو، د
 ).۱۳۳: ۱۳۹۳ ،ي(فکوه يخداپرست تکو  يچندخداپرست

و  يخط تککه  ي، زماننوزدهم هم در سديهال دورکيام

                                              
2- The Golden Bough 
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ه غالب در حوز يدمانين، ديستن به دينگر يتطور
 يو ن سخن گفت.يد ياز امر اجتماع، بود یشناس نيد

. ن استوار کنديد ین را بر عناصر اساسيت ديماه ديکوش
کرد و  قلمداد يکامالً اجتماع ين را امريدم، يدورکها
ن باور بود يپنداشت. او بر اآن  ييسم را صورت ابتدايتوتم
 ،یيابتداه نسبت ساد ن را در جوامع بهيد يها  شهيکه ر
م، ي. دورکهانيده نويچيجوامع پ توان شناخت تا در يمبهتر 

ن ياد که کرد يو تأک ستناد نيد هسرچشمجامعه را 
گر را يد یو برخ يرا شرع زهايچ یجامعه است که بعض

را سم يتوتم یعني ؛نيد یيابتدااو نوع شناسد.  یز ميکفرآم
اهان و جانوران تقدس يمانند گ یيزهايکه در آن، چ

 یا  ژهينوع و عنوان بهرا ، مورد توجه قرار داد و آن ابندي  یم
 یاز وجدان جمع یا صورتي یرماديغ یت اجتماعياز واقع

همان ن يدکه  ديجه رسين نتيا ان، بهيدر پا يوانگاشت. 
 صورت بهخودش را ، ق آنياست که جامعه از طر یا وهيش
 ،تزريسازد (ر یم یمتجل یرماديغ یت اجتماعيک واقعي

٢٣: ١٣٩٤.(  
اغلب در  معموالًکه  يياز آنجاز يشناسان ن باستان
ند که وجه باي يدست م ييها افتهيبه خود  يها کاوش
تالش  همواره، دنک يجلوه مار مهم يها بس ن آنينماد
 ييابند و چراين را درينماد يها افتهيآن  يند تا معننک يم

ن کار را ياشناسان  از باستان يها را بدانند. برخ ساخت آن
، انجام دادند؛ يانضباط علمفاقد  ينظر يها افتيا رهب

به  ١يخ ساختگيتار ينوعکه  ديگو ين رنفرو ميکه کال چنان
 انآنچه را که مردم، ن شکل کهيابه  آوردند يوجود م

ر آن ي، تصوا اعتقاد داشتنديو دند يشياند يباستان به آن م
ن ي). ا۳۶: ۱۳۸۳ ،(رنفرو دندکر يمجاد يا در ذهن خودرا 
 يکردهايرونو از  يشناس شد که باستان موجبه يرو

کردار ، روندگرا انشناس رد و باستانيفاصله بگ يادراک
ن در يا. دنتر قلمداد کن آنان مهم هشيرا از اندان يباستان
در انسان  يها تيها و ن شهياست که اند يحال

). با ۳۸: ۱۳۸۳، (رنفرودارد  يتبلور نهان ،ها تهساخ دست
دا يگر ادامه پيد يا به گونه يادراک يشناس باستان ،ن حاليا

کا، يس مارکوس در آمريو همسرش جو يکرد و کنت فلنر
 يها جنبهآن بخش از  هرا مطالع يکرد ادراکيور

قلمداد ند، ستهذهن انسان  هدييکه زا يباستان يها فرهنگ

                                              
1- Counterfeit History 

، مذهب، يشناس يتيچون گ يمقوالتب يترت ني. بدکردند
ق ياز طررا که  ييها گر شکليو د ينگار ، نقشيدئولوژيا

ن انسان در مدارک يو نماد ينيد يهنجارها
طه مطالعه يدر حد، نمان يم يجا بر يشناخت باستان
، و مارکوس ي(فلنرند قرار گرفت يادراک يشناس باستان
۱۳۷۹ :۹۸ .(  
 يشناس کردن باستان ز در انگلستان با منضبطيرنفرو ن
کهن  هشيبا عنوان اند ينيافکندن راهبرد نو يو پ يادراک
نمادها  يو واکاو يبه بررس ينه گام برداشت. وين زميدر ا

 ،مورد کم در شش ان داشت که نمادها دستيپرداخت و ب
با  يمکانه ن محدودييتعدر ) ۱شوند:  ياستفاده م

کردن قلمرو شخص و جامعه که  و مشخص يگذار عالمت
ادبودها شکل ين يو سرزم نيه معک محوطيبه موجب آن 

ارد؛ د يوين دنيو همچن يمعنو يعدرد که عموماً بيگ يم
م روابط يزمان، طول و وزن که در تنظ يريگ اندازه يابر) ۲

به  يکش نقشهدر ) ۳ ؛دمؤثر هستنعت يبا جهان طبافراد 
که قصد  يامور يبرا يالگوسازها و در  ان هدفيمنظور ب
م روابط يمندکردن و تنظ قاعده ي) برا۴؛ ميرا دارها انجام آن

سنجش  يبرا يمثال پول، نماد عنوان بهها؛  ان انسانيم
رتبه در  يها نشانا ياست و يکاالها و اش ينسب ارزش
) ۵گردند؛  يمحسوب م اعمال قدرت يبرا ينماد، ارتش
ساختن روابط  مند قاعده يدر راستابازنمود و تالش  يبرا

 يراب) ۶؛ و يعيطب يو ماورا يرماديبا عالم غ يانسان
 شونقجاد يامانند ؛ يم و طراحيق ترسيف عالم از طريتوص

  ).۲۷: ۱۳۸۱ ،(رنفرو برجسته
  
  بحثج و ينتا

 يزير چنماد ه«کند:  يف ميتعرن ينماد را چن، ٢مالرزپل 
ان يا بيء گرفته تا نشانه، حالت بدن يتواند باشد، از ش يم

ا آن را يخود اشاره  يورا يزيبه چ يقيکه به طر يصوت
ن را يرفتار نماد، سي). ر۴۷: ۱۳۹۲ ،نسلي(ا »کند ييبازنما

ها را به  يدنيانسان ناد«ن معنا که يداند، بد يل ميامد تخيپ
تواند خالق فرهنگ و  يها درک کرده و م يدنيد هواسط

  ).۴۶: ۱۳۹۲ ،نسلي(ا» ها شود فرهنگ
را  ييو نمادگرا ينييآ يها جلوه هنيشيپ ،پژوهشگران يبرخ

ه ينند. ژان فرانسوا دورتيب يار دور ميبس يها در زمان

                                              
2- Paul Mellarz 
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م يقد يسنگ نهيرا در پار يينماد و نمادگراخاستگاه 
جز  که بهن باور است يکند و بر ا يوجو م جست
همچون  ييشده، رفتارها نييتز يسنگ يافزارها دست

از  ين و حاکينماد يها انيو رقص، ب يقي، موسيآوازخوان
 ه). در دور۴۷۲-۴۰۳: ۱۳۸۸ ،هيهستند (دورت يينمادگرا

 يجنوب يقايدر آفر ١از غار بلمبوس يانيم يسنگ نهيپار
 يافت شده که روي پستاندار ياستخوان جانور از يا قطعه

 ييکنده شده است که آن را بازنما يانتزاع يها آن نقش
  ).۴۹: ۱۳۹۲، نسلياند (ا ر کردهين تفسيدار و نماد يمعن

 يايبقا يجنوب يقايدر آفر ٢ور موثيس ريکالس همحوط
که آن را ش گذاشته است يرا به نماه يمدرن اول يها انسان
 يها دانند بلکه تَرک يمربوط نم يسنت يها نيبه تدف

 يرو يدگيبر يها حاصل از ضربه و فشار و نشانه
است را  يخوار نوع انگر هميکه به احتمال بها  استخوان
-۴۸: ۱۳۹۲ ،نسلي(ا يدانند نه گرسنگ ين مييملهم از آ

که از انسان نئاندرتال  ييها يخاکسپارافزون بر آنها، ). ۴۹
در يشان يهاهمچون غار يگوناگون يها در محوطه

)Solecki, 1971: 20(، ) کباراBar-Yosef et al, 1992: 

497; Pettitt, 2002: 1 ،(يکراپ) ناMinugh-Purvis et.al., 

و )  Toth andWhite,  :1181991( ي)، گواتار3932000 :
ده است يگرد موجبافت شده ين دست ياز ا ييها محوطه
 در يمختلف يها دگاهيشناسان د شناسان و باستان تا انسان

ها را  نئاندرتال يخاکسپار، يان کنند. برخيب ن اعماليا هبار
 تر دهيچيپا اند که ب  و احتمال داده آگاهانه قلمداد کرده

است. آنها در ارتباط بوده  يشدن مغز و روابط اجتماع
نند يب يم ينييآ يا شهي، انديگر در خاکسپاريد يبرخ

)Smirnov, 1989: 108-112.(  
و  يخاکسپارز مراسم يد نيجد يسنگ نهيپار هدر دور
در غارها ادامه  يو هنر يانتزاع يايسم و ساخت اشيشمن
 ي). خاکسپارBar-Yousef, 2007: 4-10( کرددا يپ

ار مهم جلوه يه بسيروس ٣ريسونگ هکودکان در محوط
را با هم خاک  يکه در آن پسر و دختر يا محوطه؛ کند يم

 هااند و در کنار آن دهيا را گل اُخرا مالهکرده و تن آن
 يها از عاج ماموت و مهره يا زهيز، نيچون آو ييها هيآرا
ن ي). با اFormicola, 2007: 446-453اند ( قرار داده يعاج

                                              
1- Blombos Cave 
2- Klasies River Mouth 
3- Sunghir 

و گذار  يچون کوون، انقالب نوسنگ يهمه، پژوهشگران
 يساز يمرحله اهلبه  يگردآور -يشکارگرمرحله انسان از 

دوره را کنند و آن  يها قلمداد م نييو آ ييرا اوج نمادگرا
رات و تحوالت ييتغ، نامند. کوون يم ز يانقالب نمادها ن هدور
 يشه و باورهاياند نظامر در يين دوره را با تغين اياديبن

در  يرات فناورانه و اقتصادييداند. تغ يانسان در ارتباط م
انقالب نمادها به وجود آمده است که  يدر پ ينوسنگ هدور
داده و با  يرو ٤ياميخ دوره يدر درازنا يودگاه ياز د
-Cauvin, 2001: 105شود ( ير گاو و زن مشخص ميتصو

121.(  
 يايآس ينوسنگان مردمان يمدر  يو باورمند يينمادگرا
از به يو ن ياقتصاد يها يهمسو با دگرگون يغرب جنوب

و  يارکازمند همياهان و جانوران که نيگ يساز ياهل
 يترشيشدت ب، بود گريدبا همجوامع  ياعضا ياريهم
ن همچون ينماد ياياز ساخت اشکه  يطور بهرفت؛ گ
و  يعاج يها زها، مهرهي، آويو گل يسنگ يها کرکيپ
 ييها ن دست فراتر رفت و ساخت سازهياز ا ييزهايچ
ز يها ن لهين قبياتحاد ب يژه برايو يبا کارکردها يادماني

را  يادماني يها ساخت سازه ،نمونه يافت. برايرواج 
ت يد که اشميد يتپه در آناتول يگوبکل همحوطتوان در  يم

ن يکوچگر در ا يها را به گروهآن  يبناقطارانش  و هم
ه يتغذ ممانعت از يبرا، ها ن گروهيا. دهند يمنطقه نسبت م

ها و  همچون غزال يوانات وحشيحتوسط خودرو  يها دانه
گر شدند و به يکديو اتحاد با  ياريازمند هميگورخرها، ن

ن يدر ا يا لهيقب ياجتماع هياول يک سازماندهيبه ، احتمال
  ).۱۳۹۲، اسالم کلويب خيش( افتنديدست محوطه 

در  يار مهم پژوهشيبس يها از موضوع يپرست و توتم ٥توتم
تند. ستهشناسان  شناسان و جامعه از انسان ياريبسان يم

 هبه نام النگ، واژ يهجدهم فرد هان سديبار در پا نينخست
پوستان  ان سرخيد او بر قرابت محارم در ميتوتم را که از د

به کار  ينگاشت ات قوميتوتام در ادب صورت بهکرد  يداللت م
شناخته  ييکايصرفاً آمر ينييآ عنوان بهها  برد که تا سال

از )؛ اما ۱۱۸: ۱۳۸۲م، يا؛ دورکه۸: ۱۳۴۹ ،ديشد (فرو يم
ز ينا يمشابه در استرال ييکردارها جمه قرن نوزدهم رواين

با که  افتنديپژوهشگران درآن،  و پس ازد يگزارش گرد
 ،ميان روبرو هستند (دورکهيت معيک کلياز  ينظام

                                              
4- Khiyami 
5- Totem 
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ک يا ياه يک گيوان، يک حيتواند  ي). توتم م۱۱۹: ۱۳۸۲
له، يبهر قدر  ها گروهک از يهر باشد.  ييايعنصر جغراف

معتقدند که  يهر گروه توتم يدارند. اعضا يخاص يها توتم
شان  وان توتميمعموالً ح اهشان هستند. آن بازماندگان توتم

 يک بار هنگامي يسال يول ؛خورند يکشند و نه م يرا نه م
ن يکنند، ا يشرکت م شان توتم خاصکه در مراسم 

ن مناسک يا، اهبه اعتقاد آنرند. دا يمان برياز مرا ت يممنوع
، تاکضرورت دارد (کد توتم يا و بازتولبق يبرا ،ساالنه
۱۳۸۶ :۶۶۳.(  
و  ينظام اجتماعات يدوام حن باور است که يم بر ايدورکها

ق يد از طريباجامعه ک يگوناگون  يها فهيطاوحدت 
 ها خواستن يان شود. يتضمتک افراد  تک يخواست درون

 ندخواه موثران شوند، يب يگروه صورت بهکه  يزمانفقط 
 دشو ييجو توسل، ينيع يايد به اشيبا، انيبن يبود. در ا
و نماد ت يک رايفه فقط به يثبات و تداوم طا .)۵(شکل 

 ،قابل درک باشد (استروس ياز دارد تا مفهوم آن به آسانين
که توتم فقط م اعتقاد دارد يدورکها). ۱۲۸- ۱۲۷: ۱۳۶۱

ک ي يعني)؛ ۶(شکل  ک نماد استيست بلکه يک نام ني
نجابت  هنشانش با يها است که شباهت يعالمت واقع

: ۱۳۸۲ ،ميغالباً خاطرنشان شده است (دورکها يخانوادگ
فه است يک طاي ياز همبستگ ينماد ،). در واقع توتم۱۵۳
فه برقرار يک طاي يان اعضايم ييوندهايق پين طريو از ا

 يکيکنند تا با توتم خود  يفه تالش ميطا ياعضا. شود يم
 يبعضکه  چنان؛ آن توتم را به دست آورند يرويشوند و ن
ظاهر خود را هنرمندانه به شکل  يشمال يکايل امرياز قبا
 ،مثالً ؛داد يل ميردند که توتم آنان را تشکآو يم در يوانيح

کا، دو دسته مو به يدر شمال امر ١اُماها هليان قبيدر م
، گريگذارند و گروه د يبوفالو بر سر م يها د از شاخيتقل

دهند تا  يسر قرار م يرو يعمود طور بهاز مو  يا کالله
که  يگريال بوفالو در پشتشان باشد. گروه دياز  يا نشانه

و پشت سر قرار  يشانيمو در پ يدارند مقدار يا توتم پرنده
، ييادآور منقار و دم آن توتم باشد (شنکايدهند تا  يم

۱۳۸۶ :۵۰(.  
متفاوت  هدو طايف؛ توتم مختص خود را دارد ،اي طايفه هر

 مشترک داشته باشندي توانستند توتم از يک قبيله نمي
. يک فرد عضوي از يک طايفه است فقط به اين )۷(شکل 

                                              
1- Omaha 

کساني  ههم ،بنابراين ؛دليل که اسم و رسم مشخصي دارد
عنوان اعضاي آن طايفه با  که اين اسم و رسم را دارند به

در  نهاشوند؛ به هر طريقي که آ همان عنوان محسوب مي
روابط يکسان خويشاوندي را  هقلمرو قبيله توزيع شوند، هم
دو گروهي که توتم مشابهي  ،با يکديگر دارند. در نتيجه

مشابه باشند.  توانند دو جزء از يک طايفه فقط مي دارند
شايد  ،يک طايفهاعضاي افتد که  اغلب اتفاق مي، البته

 نمايندگاني در ،اما ؛همگي در يک محل اقامت نکنند
هاي گوناگون داشته باشند. با اين همه، فقدان يک  محل

شود که وحدتش کمتر  نمي موجبپايه و اساس جغرافيايي 
  .)۱۳۸-۱۳۷: ۱۳۸۲ ،يمااحساس شود (دورکه

اي شمال بودند که  ها از ساکنان مناطق بيشه الگونکويين
(به معني  ٢واباناکي ؛دادند مهم را تشکيل مي هسه دست
در وسط  ٣جيبواکري اُ، ها) در سواحل شمال شرقي شرقي

: ۱۳۸۶، و بلک فيت در غرب امريکاي شمالي (شنکايي
کرد و  ). توتم نقش مهمي در زندگي اين قبايل ايفا مي۷۸

کردند.  پيکري منسوب مي  هر يک خود را به حيوان غول
م يک روح نگهبان يک مرد با توتم قبيله در ارتباط بود. توت

طايفه روح حافظ يکي از نياکان بود که به هنگام خواب و 
در سن بلوغ براي او مشهود شده بود. اگر کسي مجبور به 

خواست  شد در ابتدا آمرزش مي کشتن حيوان مورد نظر مي
و سپس بخشي از جسدش را به مانيتوي حافظ تقديم 

در بيشتر موارد، اشيايي که  ).۷۹: ۱۳۸۶، کرد (شنکايي مي
به قلمرو گياهي و مخصوصاً  روند عنوان توتم به کار مي هب

جان  بي يدر مورد اشيا اما ؛به قلمرو حيواني تعلق دارند
. نام بيش از شوند ميها به ندرت استفاده  بايد گفت که آن

از ميان قبايل جنوب شرقي استراليا  ٤توتم را هويت ۵۰۰
 دارند مورد از آنها نام گياهي ۴۰گردآوري کرده که فقط 

  ).۱۳۹: ۱۳۸۲، (دورکهايم
ر اساس دو اصل مربوط به توتم و توتميسم ب يها ديدگاه

ماکس گذاري و اصل اجتماعي.  : اصل نامدنشو تقسيم مي
، نشانشامل که توتم اعتقاد دارد  گذاري مولر در اصل نام

اعضاي جامعه، آنها را که اي است  ي شي يا طايفهنياو  نام
در اصل  اما ؛)۳۵: ۱۳۹۱، پناهي د (توسلنشمار مقدس مي
چون جيمز جورج فريزر سه ديدگاه ، انديشمندي اجتماعي

                                              
2- Wabanaki 
3- Cree Ojibwa 
4- Howitt 



  ٢٥                                             ١٣٩٦پاييز و زمستان / ٤/ پياپي ٢/ شماره ٢/ جلد شناسي ايران پيش از اسالم جستارهاي باستان نشريه

، ديدگاه سودمندي است که اولتوتميسم دارد.  هبار در
 ،ديني بنياندين و اجتماع استوار است.  هبنياد آن بر پاي

ترس براي روي حرمتي است که انسان ابتدايي شايد از 
اين  . به تدريجه استبود ليجانوران و گياهان مفيد قا

شود.  کارهاي جادويي مي هيابد و مقدم تقدس مي، حرمت
فريزر پيوند انسان و توتمش را سودمندي دوسويه قلمداد 

. در مقابل، کند مين ميأمعيشت انسان را ت ،کند. توتم مي
شمارد و او را  مقدس مي، کند انسان نيز توتم را حفظ مي

است که جانور از ديد انسان  بر اين باورفريزر، کشد.  نمي
از خطرات احتمالي و او را  ابتدايي، پناهگاه روح است

خود را موظف ، هر عضو کالنبنابراين  ؛ددار ميمصون 
اي بر جانور حامل روح کسان خود وارد  داند تا صدمه مي

يک از اين  داند کدام نمي. با توجه به آن که وي نياورد
ها  آن هبه هم، بنابراينهاست  حامل روح آنان، جانور

  کند.  گذارد و حمايتشان مي احترام مي

  

  
  )http://donsmaps.com/potlatch.html(شان  بوميان آمريکا در کنار ستون يا دکل توتمي - ۵شکل 

  

  
  )https://howlingpixel.com/wiki/Totem_poleهاي بوميان ( آالسکا، ستون توتمي در جلوي خانه - ۶شکل 

http://donsmaps.com/potlatch.html
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 ,Scupin( ستون يا دکل توتمي به شکل سر عقاب - ۷شکل 

2011: 215(  
  

به قصد  يتوتم گروههر ن است که يزر ايدگاه فرين ديدوم
را فقط  ينيا جانوران معياهان يه، گيبهبود تغذن و يتأم
رند. يگ يار ميدر اختگر يد يتوتم يها مبادله با گروه يبرا
را  ياهان و جانورانيگآن دسته از ب هر گروه، ين ترتيبد

کند و فقط  ي، بر خود حرام مندگران فراهم آورديد يکه برا
. کند ياز آنها استفاده م ييدر مراسم جادو يگاه گاه
ن يبر اساس ااست.  يدگاه آبستنيزر ديدگاه فرين ديسوم
 هاکان به واسطيروح نباور دارند که  ييمردم ابتدادمان، يد
رو  نياز ا ؛کند ياهان در زنان حامله حلول ميو گ توانايح
که در  يشوند و محل يم يحرمت يوانات داراياهان و حيگ

مقدس به  يميبرند، حر يم يخود پ يآن، زنان به آبستن
 يناآگاهدگاه، ين ديان ايگر، بنيد د. به سخنيآ يشمار م

مان و ارتباط آن با يو زا يباردار ياز چگونگ ييانسان ابتدا
ن امر است. يبودن جنس نر در ا ليو دخ يعمل جنس

که بدان معنا دهد  يسم را به تناسخ ارتباط ميزر توتميفر
از  يکيپندارد روح  يکند، م يم يچون زن احساس باردار

 يده در ويکه در همان لحظه د ياز کالبد جانوراکان ين
  ).۳۹-۳۸: ۱۳۹۱، يپناه يحلول کرده است (توسل

ک ينزد يا سم عبارت است از رابطهيزر از توتميف فريتعر
ک ياز ک به هم ينزداز مردم  يان گروهيمبه احتمال، که 

 يسواز  يا مصنوعي يعياز موجودات طب يسو و انواع
 يتوتم آن گروه انسان، ن موجوداتيا. ديآ يموجود ، به گريد

سم دو جنبه دارد: يتوتمب، يرتت نيشوند. بد يخوانده م

 ،گرياست و د ياجتماع يبند در گروه يروش، نخست
وابسته به آن.  ياست شامل باورها و کردارها ينيد ينظام

 يبرا يا لهيسم عبارت است از وسي، توتمياز نظر اجتماع
و  ينيله و از نظر ديقب يمات فرعيساختن تقس مشخص
اگر قابل  -  قدس است و مصرف آنم ي، امرتوتم ياعتقاد

گروه وابسته به آن توتم حرمت  ياعضا يبرا - مصرف باشد
ادکردن آن برگزار يز يبرا ييها نييدارد و گاه مراسم و آ

  ).۳۴۹: ۱۳۷۶، شود (بهار يم
 يل عمليقاً با مسايعم ،ييابتدا ينيها و آداب د نييآ

ن، يند؛ بنابراا جامعه مربوط بوده يمعنو يازهايو با ن يزندگ
و  ياجتماع يها ان سازمانيم يکينزد اريبس يونديپ

ت، يبه قول رابرتسن اسماست. وجود داشته  ينيد يباورها
عمدتاً ، يين ابتدايد«ن، يد يشناس شاهنگ مردميآن پ
، (بهار »مربوط به افراد يمربوط به جامعه بود تا امر يامر

 ياه نيعوامل و عناصر د هان همي). در م۳۴۹: ۱۳۷۶
و به  يجهان ماد يها تيواقعسم به ي، عنصر توتمييابتدا

  تر است. کينزد ييبتداانسان ا هروزان يعمل يمصالح زندگ
در ل ين تحليتر سادهبا توجه به آنچه که از نظر گذشت، 

ن است که آنها را صرفاً ياآباد  يخيش محوطه يها افتهيباره 
تفنن  يرواز آنها که ساکنان  نياا يو م يبپندار يهنر ياثر

اند.  وار نهادهيکرده و بر د يزيآم سر گوسفند و بز را رنگ
 ير نقاشيش جان هالورسون در تفسيها پ که سال چنان
هنر  يهنر برا هينظر ،يسنگ نهيپار همربوط به دور يغارها

 يمبان عنوان بهن آثار ين باور بود که ايرا به کار برد. او بر ا
ان يب يواکنش ادراک قياز طربدون واسطه  و بودههنر 
ه دهند نشان و بشر هشين اندياند و محصول نخست شده

 :Lewin, 1984( ندستهانسان در حال رشد  يهوشمند

شناس  دو باستان ،تيادوارد التت و ادوارد پ ).183-184
 هغارها در دور يها  وارهيکه دمعتقد بودند  ،يفرانسو

ک ي عنوان به يشناس ييبايبردن از ز لذت يبرا يسنگ نهيپار
 ين نقاشيگونه مفهوم نماد  و به دور از هر يشخص هزيانگ

  ). ۹: ۱۳۹۲، اند (منصورزاده شده
انسان را از  يباپسنديو ز يشناس ييبايتوان ز ياگرچه نم

در  ييها افتهين يبودن چن يرش تفننيذهن دور کرد، پذ
براي ، ها هيما ست. نقشار سخت ايبسها  محوطهگونه  نيا

 يشناخت يني و زيبايييتز هجنبممکن است  يامروزانسان 
اي ه ازتاريخ، جنبه اما براي انسان پيش ؛دشته باشندا

و گاو در زمره  گوسفند، بزند. ا کارکردي و حياتي داشته
بودند؛ خ يازتار شياز انسان پين مورد نيئن پروتيمنابع تأم
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ن جانوران يشکار و کنترل ادر  يسعهمواره  يو ،نيبنابرا
و  يچستاز لحاظ  جانورانن ياه است. داشتارزش  با

 ؛ندستيآهو و گوزن نر ينظ يواناتيهمسان ح ،يچاالک
ست. ابوده تر  انداختن آنها آسان شکار و به دام ،نيبنابرا

 يها ن در فرهنگينماد ياميو با پ مسبک صورت بهبز نقش 
 يا، بز کوهيآس يها اقوام استپرفته است. مختلف به کار 

 يآن با خدا يدانند. نوع وحش يارواح م يرا راهنما
 ،ه و گربرانيدر شوش مرتبط بوده است (شوال يزيحاصلخ
ها و  انسان يتجسم بارور عنوان بهن جانور ي). ا۹۳: ۱۳۷۹
 يزيحاصلخ يشد و با خدا يگاو پرستش م يها گله

آمد.  يکسان به شمار ميرسو يگ نيبه نام تموز و ن يسومر
و  يقربانه ژيوان ويک حي عنوان بهر هند يدر اساطبز نر 
 ،(هاله است بود )،نماد آتش( يآگن يمرکب خدا نيهمچن
). در دوران ۹۹: ۱۳۷۹، ه و گربراني؛ شوال۳۵: ۱۳۸۷

 عنوان بهمتنوع  يها در شکل يبز کوه نقش، يخيتار
نر، طول عمر، برکت و  يمانند قدرت جنس يينمادها

 يها ا شاخيا بز ياصالت به کار رفته است. نصب سر قوچ 
ز متداول بوده ير نياخ يها ها تا دوره بر سردر خانه هاآن

نماد  ،انيونانيان يبز در م ). ماده۳۱: ۱۳۸۶ ،يمياست (کر
ان يهوه در مي، انيهوديبنا به اعتقاد آذرخش است. 
، يدارين پديادبود ايدار شد و به يپد يآذرخش بر موس

ه و ياجتماع از پشم بز درست شد (شوال هميپوشش خ
  . )۹۳: ۱۳۷۹ ،گربران

انسان  يدر طول زندگ يگاه ارزشمنديز جايگاو نر و ماده ن
سرچشمه و ، يبارور، اتيح، يزيو نماد حاصلخند ا داشته

دارابودن ). ۵۰۹-۵۰۶ :۱۳۸۶ ،بود (وارنر يلقاح و آبستن
 يژگيواز  ياد و شماريز يروي، نيغن دار نيئمنابع پروت

 يرباز در زندگين جانور از ديشده است که ا موجبگر يد
گاه خود را از يگاه جا چيداشته باشد و ه يانسان نقش مهم

ران، يگوناگون همچون ا يها نيدست ندهد و در سرزم
و مقدس  يگاهيجا يدارارودان  انيمو  هندوستان، مصر

رچا يم آنان مهم جلوه کند. يها و در اسطوره باشد ينييآ
مواد با  يباستان يها افتهي هسيمقا ازاده در تالش بود تا يال

چرا  ؛ببرد يپ ينياز انسان د يبه فهم ييجوامع ابتدامشابه 
را  يا اروپا شالوده يا هيجوامع حاشه د او مطالعيکه از د

کند  يفراهم م يکشاورزان نوسنگ ينيفهم جهان د يبرا
  . )۷۲: ۱۳۹۲ ،نسلي(برگرفته از ا

شواهد توان  يمبا توجه به آنچه که از نظر گذشت، 
همانند  يها گر محوطهيو دکرمانشاه  آباد يخيش ي محوطه

ل يتحل يپرست توتم يرا در راستا يغرب جنوب يايآسدر 
گوسفند و گاو، توتم ساکنان ز، ن پنداشت که بيو چند کرد
ن يساکنان ا، ين روياز همند. ا ها بوده ن محوطهيا

ت يعنوان را را به واناتين حيا يسرهاها،  محوطه
واقع  کرده بودند. در يژه جاسازيو يشان درون اتاق يتوتم
ک ينقش  آباد يخيش هدر محوطبز و گوسفند  يهاسر

له بوده و در محل يه که معرف قبرا داشت يتوتمنشان 
زر، يفر يسودمنده يرو نظريپ. ندا نصب شده بوده ينييآ

اهان يخود را از جانوران و گ ييله منابع غذايقب ياعضا
 جنوب يايآسخ يازتار شيکردند. در جوامع پ ين ميمأت

ن يئن پروتين منابع تأميتر گوسفند و گاو مهم، بز يغرب
به  يابي شکار، کنترل و دست، ؛ اساساًاز انسان بودنديمورد ن

بوده است. نسان ا يها از دغدغه يکين جانوران ارزشمند يا
 يز سودمندين جانوران و نيشت انسان به ايمع يوابستگ

 يغرب جنوب يايآسست يط زيم و محيفراوان آنها در اقل
شکار آنها  و کنترل هشيشده بود که انسان در اند موجب
به آنها ببخشد و  پاک و مقدس يآرام وجه آرامو باشد 
ر و ياش به تکث ييمنابع غذان يتضم يبرا، بعد يها دوره
 قداستانسان به احتمال، در آنها بپردازد.  يزادآور
، آنهابودن  و توتم اين جانوران و باور به نيدن به ايبخش
 ؛آنها نداشته است هيرو ياز شکار ب يريجز جلوگ يهدف
نکشتن و نخوردن آنها در اغلب اوقات سال و ن يبنابرا

 يبرگزاراز مواقع از راه  يت در برخين ممنوعيبرداشتن ا
بوده است.  ين اعتقاد توتمياز ا ي، بخشينييآ يمراسم
خوراک  هيرسم تها تر را ب نسل جوانله، يبزرگان قب، دگربار
ند. دکر يشان آشنا م توتمتوسط  يزادآورو  ز پرورشيو ن
در ارتباط با  يبه نوع ها ن مراسميکردن جانور در ا يقربان

که  چنان؛ است يآن قربان يپندار ذات مفهوم هم
ن باور بودند که روح يا بر ايدر کلمب ١سرخپوستان پانچو

ه يرود (شوال يم يکوه يانسان پس از مرگ به کالبد بزها
ن مراسم هر فرد با يدر ا ،واقع ). در۹۱: ۱۳۷۹ ،و گربران

از جامعه و  يبا توتم خود که نماد يا کردن، به گونه يقربان
  کرد.  يدا ميپ يوحدت و هماهنگ ،بودافراد آن جامعه 

 يمبن سين هريمارو يسم فرهنگياليدگاه ماتريدبر اساس 
 ,Harris(جامعه  افراد يشناخت و بوم يت اقتصاديعقالنبر 

بز و ل نمود که ينگونه تحليتوان ا يم )51-66 :1966

                                              
1- Pancho 



  کرمانشاه)آباد  سفال (مطالعه موردي: محوطه شيخي تجلي رفتارهاي آييني در دوران نوسنگي بي                                                          ٢٨

 يگاه ارزشمنديجا يدارا آباد يخيش هگوسفند در محوط
 يها درصد از مجموع استخوان ۴/۵۳ ،که چنان ؛ندبود
وان بود. ين دو حيامربوط به  همحوطن ياشده در  افتي

است گزارش شده  ۱به  ۶ ز،ين نسبت بز به گوسفند
م يدورکها). ۱۸- ۱۷: ۱۳۹۰ ،گرانيفر و د ي(محمد

در  ٢ومايچ ينتياا ي ١تالوبه نام  يسد مراسمينو يم
له يبزرگان قب با حضور ٣آرونتا هليدر قب يمرکز ياياسترال
ها  آن آموزش جوان يهدف از اجراشود که  يل ميتشک
است  ييها با اعمال جادو ر توتميد و تکثيتول يبرا

در  يواريد يها يشدن نقاش افتي). ۱۰۹: ۱۳۹۲ ،(آزادگان
 ينوع است به يکوبياز رقص و پا يوک که حاکيچاتال هو

برگزار  ينييآ ين محوطه مراسمين است که در ايا ديمؤ
م که ساکنان ييست بگويراه ن يب ،نيبنابرا ؛شده است يم
ن يتضم موجب يشه توتميق اندياز طرها  ن محوطهيا
طور که  همانالبته ؛ دندش يم شانخود يبقاو شت يمع
 وند انسان و توتمشيپ ،زريبه باور فرن گفته شد، يش از ايپ
آباد،  يخيش در محوطه. ه استيدوسو يسودمند کي
جانوران را در  يساز ياهلداد يروها،  نمونهتعداد بودن  نييپا

، از بز و گوسفند شواهداز ابهام قرار داده است و  يا هاله
 ؛)۱۳۹۰ ،گرانيفر و د ياند (محمد قلمداد شده يوحشنوع 
توان  يپرداختند اما م ير آنها نمياگرچه به تکث نيبنابرا

از شکار  يري، کنترل و جلوگيرو باور توتميانگاشت که پ
  وده است.ها مد نظر بآنه يرو يب
 يک اجتماع، همبستگيباور به توتم در  ،گريد ييسو از

کرده  ين ميجامعه را تضم يبقا ،رو آنيجامعه و پ ياعضا
 يروح جمع هيم که از نظريهادگاه دورکيد مطابقاست. 
د، هر کس هر چه دارد از گروه يگو يسم سخن ميتوتم

خود دارد. شناخت رفتار و گفتار و پندار هر کس  ياجتماع
بر گرفته و در خود  که او را در يشناخت گروهاز راه 
محور اجتماعات را  لهيقب، ميهادورک. سر استيم، پرورده
را ناظر بر روابط و مناسبات و ناظم  ينظام توتمو  ييابتدا

له، يکه قببا توجه به آن . شناسد يآن م يحرکات اجتماع
به ، د اعضاين از ديخود دارد، بنابرااز توتم  نشان نام و
ش از آن محترم است يب يو حتمربوط توتم  هانداز

در ن جامعه است که يپس ا ؛)۱۵۹-۱۵۸: ۱۳۹۲، (آزادگان

                                              
1- Talu 
2- Intichuma 
3- Arunta 

بخشد و فرد  يبه فرد اعتبار و منزلت م خ،يازتار شيپ زمان
کند. از  يدا ميپ يله معنيبه نام جامعه و قب يتيدر کل
را موجب  ياجتماع يباور به توتم، همبستگ ين رويهم
باور به توتم ز ينها  ن محوطهيا درد ي. شاشده است يم

ر د از قلمرو خودشانآنها در دفاع  اتحاد ساکنانموجب 
 يکه براد يگرد يم يگريدگان گردآورند -انبرابر شکارگر
محدوده ، وارد ييمنابع غذا يو گردآور شکار جانوران

 يستادگياموجب  . افزون بر آن،اند شده يمها آن يستيز
 يکه نه تنها جانوران توتمشد  يم يا جانوران درندهمقابل 

 يسواز  کردند. يد و شکار ميز تهديرا بلکه خودشان را ن
به  يگردآور -يشت از شکارگرير معييتغدر اثر  ،گريد

نگرش و ساخت ، ينوسنگ هدور در يدامپرور -يکشاورز
ل شواهد يتحلشناسان با  باستانافت. يز تحول ين ياجتماع

جوامع معاصر حاصل از نگاري  قوم يها و داده يسنگ نهيپار
شکل متداول را  ٤يا ، نظام دستهگردآورنده -شکارگر
 گردآورنده -ان جوامع شکارگريدر م ياسيس يسازمانده

به  يسنگ نهيپار هها در دور انسان يعنيدند؛ کر يه معرفياول
 يزندگ يشاونديبا روابط خو يکوچک يها شکل دسته

، ساخت يبه نوسنگ يسنگ نهيکردند. در گذار از فراپار يم
فت. اير ييتغ يا لهيقب هبه جامع يا دسته هاز جامع ياجتماع

ه در دور يغرب جنوب يايآسانسان در  ير باورهاييتغ
از به يو ن ياقتصاد يها يهمسو با دگرگون ينوسنگ
 ياريو هم يازمند همکارين، اهان و جانورانيگ يساز ياهل

 يبستگ باور به توتم به هم ،رو نياز هم ؛ها با هم بود انسان
 يبرا يادماني يا رو آن ساخت سازهيد و پيانجام ياجتماع

 هساکنان محوط، نيبنابرا .دا کرديه پياجتماع توج
 Tژه و متفاوت به شکل يو يبا معمار يا آباد سازه يخيش

از راه را  ياجتماع يو سازمانده ين همبستگيساختند تا ا
گوسفند و گاو ، ساکنان با باور به توتم بز ييگردهما
 اتن اجتماعيافراد ا ييخود گردهما خودبه. تر کنند افزون

خاص  يفات و رسوميژه با تشريو ينييآ يبه برگزار
در چاتال  يکوبيرقص و پا يها ينقاش ،چنانکه؛ ديانجام يم
  است.  ين اجتماعيانگر چنيوک بيهو
  
  
  

                                              
  گردد. دسته به گروه به نسبت کوچکي از اعضاي خويشاوند اطالق مي - ٤
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  يريگ جهينت
ده و يچياز وجوه مهم، پ يکيان يباستان ينييو آ ينيوجه د

مبهم است که بحث در باره آن همواره با مشکالت و 
در برخورد با  يکل طور بههمراه بوده است.  ييها تناقض
م که يبر يم يپ يشناخت باستان يها افتهياز  يبرخ
 آنها آشکار است؛ اما سخن ين و ادراکينماد يها جنبه

ل ير و تحلياز راه تفساست.  يآنها کار دشوار بارهگفتن در 
 يادراک يشناس باستان يها ن مواد در چارچوب روشيا
ن دست از ياز ا ياديز يها افتهيد. يرس يجيتوان به نتا يم

 يجنوب غرب يايمنطقه آس يخيتار از شيپ يها محوطه
 ين و رفتارهاييشناخت آ يکه در راستا ستا کشف شده

  اند.  هشد يبردار بهره ينيد
ز مواد يران نيکشورمان ا يباستان يها از کاوش محوطه

 لين راستا قابل تحليکه در هم ستا کشف شده يمشابه
 يها از بازه يو آغاز نوسنگ يسنگ نهي. دوران فراپارندهست
ن يو نماد ينييآ ين رفتارهايمهم در مطالعه تکو يزمان

 ينييآ يها افتهير يو تفس يکرد ادراکي، رواساساً بشرند.
ران ندارد. يا يشناس باستان يها در پژوهش يگاه مطلوبيجا

 يها ر پژوهشيبان نظيپشت يها دادهق يطراز حاضر  مقاله
ل يبه تحل يخيو تار يخيو شواهد آغاز تار يشناخت قوم
مهم آغاز  يها از محوطه يکيدر  همربوط يها افتهي

آباد پرداخته  يخيسامانه ش يعني ؛در کرمانشاه ينوسنگ
ک يبز و  چهارسر  يها که شامل جاساز افتهين ياست. ا

ک ي يوارهاياز د يکي يدر بخش جانب يگوسفند وحش
ژه مکشوفه هستند، به اعتقاد نگارندگان مفهوم يو يبنا
رواج  يو در راستا دارند يشتين و کارکرد معينماد
سفال  يب يران در دوران نوسنگين بخش از ايسم در ايتوتم

 يها افتهيد دارند که ينگارندگان ام. ندليقابل تحل
ن يق ايران از طريا يباستان يها در سامانه يشناخت باستان
انه مورد مطالعه يرگرايتفس يکردهاين، رويها و همچن روش
 يرند و موجب ارتقا و بهبود درک ما از حوزه ادراکيقرار گ

  گردند. ،شدنيدوران نوسنگ
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