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  چكيدهچكيده
 انـدكي انـدكي  تحقيقـات تحقيقـات  انسـاني، انسـاني،  فضـاهاي فضـاهاي  خلـق خلـق  دردر دينـي دينـي  اعتقـادات اعتقـادات  وو ايـدئولوژي ايـدئولوژي  اصاصخـ خـ  جايگـاه جايگـاه  وجودوجود بابا

 انسـان انسـان  فضـاهاي فضـاهاي  گيـري گيـري  شـكل شـكل  دردر آنآن مهـم مهـم  نقـش نقـش  وو مـذاهب مـذاهب  وو اديـان اديـان  پراكنـدگي پراكنـدگي  تحليـل تحليـل  بـا بـا  رابطـه رابطـه  دردر

 انسـاني انسـاني  قلمروهـاي قلمروهـاي  سـاخت سـاخت  دردر واقـع واقـع  دردر..اسـت اسـت  گرفتـه گرفتـه  انجـام انجـام  انسـاني انسـاني  جغرافيـاي جغرافيـاي  مباحـث مباحـث  دردر سـاخت سـاخت 

 اسـت اسـت  جوامـع جوامـع  بـر بـر  حـاكم حـاكم  ايـدئولوژي ايـدئولوژي   وو ،اخالقيـات ،اخالقيـات  بشـري بشـري   ررتفكـ تفكـ   ارزشـي، ارزشـي،  نظـام نظـام  ايـن ايـن  چيـزي چيـزي  هـر هـر  ازاز بيشبيش

 وو تكامـل تكامـل  ،، گيـري گيـري  شـكل شـكل  دردر طبيعـي طبيعـي  محـيط محـيط  تـأثير تـأثير  بـه بـه  توجـه توجـه  آنآن بـر بـر  مقـدم مقـدم  امـا امـا  شـود، شـود،  مـي مـي  واقعواقع مؤثرمؤثر كهكه
 كـه كـه  اياي گونـه گونـه  بـه بـه  اسـت؛ اسـت؛  كـرده كـرده  جلـب جلـب  خـود خـود  بـه بـه  رارا داناندانانجغرافيـ جغرافيـ  ازاز  برخـي برخـي  نظـر نظـر  نظامـات نظامـات  ايـن ايـن  گسـترش گسـترش 

 قـدمت قـدمت  بـه بـه  توجـه توجـه  بـا بـا  ايـران ايـران  كشـور كشـور  .كننـد كننـد  ييمـ مـ  جسـتجو جسـتجو  محيطـي محيطـي  شـرايط شـرايط  دردر رارا مذاهبمذاهب ريشهريشه تنهاتنها برخيبرخي

 محـل محـل  وو هـا هـا  ايـدئولوژي ايـدئولوژي  وو افكـار افكـار  ازاز بسـياري بسـياري  زادگـاه زادگـاه  خـود، خـود،  جغرافيـايي جغرافيـايي  خـاص خـاص  هـاي هـاي  ويژگـي ويژگـي  وو تـاريخي تـاريخي 

 بايـد بايـد  ناچـار ناچـار  بـه بـه  سـرزمين سـرزمين  ايـن ايـن  دردر زيسـت زيسـت  فضـاهاي فضـاهاي  بهتـر بهتـر  شـناخت شـناخت  بـراي بـراي  نتيجـه نتيجـه  دردر..باشـد باشـد  ميمي آنهاآنها تصادمتصادم

 تحـت تحـت  كـه كـه  هـايي هـايي  ارزشارزش جموعـه جموعـه مم بـا بـا  رارا طبيعـي طبيعـي  محـيط محـيط   رابطـه رابطـه  تعصـب، تعصـب،  ازاز دوردور بـه بـه  وو وسـيع وسـيع  باديـدي باديـدي 

 تحقيـق تحقيـق  مبنـا مبنـا  ايـن ايـن  بـر بـر ..گيـرد گيـرد  قـرار قـرار  تحليـل تحليـل  وو تجزيـه تجزيـه  مـورد مـورد  شـود، شـود،  مـي مـي  يـاد يـاد  آنآن ازاز مـذاهب مـذاهب  وو اديـان اديـان  عنوانعنوان

 رويكـردي رويكـردي  بـا بـا  باسـتان باسـتان  ايـران ايـران  مـذاهب مـذاهب  گسـترش گسـترش  وو گيـري گيـري  شـكل شـكل  تحليـل تحليـل  وو بررسـي بررسـي  هـدف هـدف  بـا بـا  حاضـر حاضـر 

ـ  تحليلـي تحليلـي  - توصـيفي توصـيفي  نـوع نـوع  ازازايـن تحقيـق از نظـر ماهيـت     ايـن تحقيـق از نظـر ماهيـت       ..اسـت  اسـت   گرفتـه گرفتـه  انجـام انجـام  جغرافياييجغرافيايي ـ ب  روشروش وو ودهودهب

 اسـتنباط اسـتنباط  تـوان تـوان  مـي مـي  تحقيـق تحقيـق  ايـن ايـن  ازاز گيـري گيـري  نتيجـه نتيجـه  عنـوان عنـوان  بـه بـه  آنچـه آنچـه ..اسـت اسـت  اسـنادي اسـنادي  اطالعـات اطالعـات  گردآوريگردآوري

 وو اديـان اديـان  تكـوين تكـوين  وو پيـدايش پيـدايش  دردر عامـل عامـل  تنهـا تنهـا  رارا جغرافيـايي جغرافيـايي  عامـل عامـل  تـوان تـوان  نمـي نمـي  هرچنـد هرچنـد  كـه كـه  اسـت اسـت  ايناين كردكرد
 هـاي هـاي  ويژگـي ويژگـي  وو طبيعـي طبيعـي  شـرايط شـرايط  تعامـل تعامـل  ازاز تركيبـي تركيبـي  رارا جغرافيـايي جغرافيـايي  محـيط محـيط  اگـر اگـر  امـا امـا  دانسـت، دانسـت،  مـذاهب مـذاهب 

 مـذهبي مـذهبي  باورهـاي باورهـاي  تحـول تحـول  وو پيـدايش پيـدايش  شـك شـك  بـدون بـدون  كننـد ، كننـد ،  مـي مـي  زنـدگي زنـدگي  آنآن دردر كـه كـه  مردمي بـدانيم مردمي بـدانيم  سانيسانيانان

 ،، اديـان اديـان  كـه كـه  چـرا چـرا  .اسـت اسـت  بـوده بـوده  جغرافيـايي جغرافيـايي  محـيط محـيط  ازاز متـاثر متـاثر  زيـادي زيـادي  حـد حـد  تاتا مناطقمناطق سايرساير بهبه آنآن گسترشگسترش وو
 وو گرفتـه گرفتـه  خـود خـود  بـه بـه  زمينـي زمينـي  بـوي بـوي  وو رنـگ رنـگ  انـد، انـد،  شـده شـده  مـي مـي  نـازل نـازل  زمـين زمـين  بـه بـه  وقتـي وقتـي  ،، آسـماني آسـماني  اديـان اديـان  حتـي حتـي 

 صـورت صـورت  مردمـي مردمـي  بـين بـين  دردر قـدرت قـدرت  مناسـبات مناسـبات  وو تضـادها تضـادها  تعـامالت، تعـامالت،  جريـان جريـان  دردر هـا هـا  آنآن للتحـو تحـو  وو تكـوين تكـوين 

 مختلـف مختلـف  سـاختارهاي سـاختارهاي  قالـب قالـب  دردر خـود خـود  جغرافيـايي جغرافيـايي  محـيط محـيط  هـاي هـاي  ويژگـي ويژگـي  بـا بـا  ارتبـاط ارتبـاط  دردر كـه كـه  اسـت اسـت  گرفتـه گرفتـه 

  .انداند كردهكرده ميمي زندگيزندگي ))اجتماعياجتماعي مناسباتمناسبات وو معيشتمعيشت نوعنوع  ((اقتصادياقتصادي وو اجتماعياجتماعي

  واژگان كليدي 
  ، ايدئولوژي، ايدئولوژي  ايران باستان، جغرافياي مذاهبايران باستان، جغرافياي مذاهب

                                                 
 Email: Too.aram@yahoo.com                           نويسنده مسئول              -  ∗
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 114                                                                             .تحليلي بر جغرافياي اديان و مذاهب در ايران باستان

 مقدمه -1
 تعداد واقع در .ندارد وجود مذاهب مورد در بحث براي جايگاهي هيچ جغرافيايي مباحث اغلب در     

 آنها رفتار و برخورد مردم، هاي ارزش به دادن شكل در را مذهب اهميت انساني جغرافيدانان از معدودي
 هنوز ولي شود مي محسوب سياسي و فرهنگي ممه عامل مذهب اينكه است مشخص آنچه .دانند مي مؤثر

 خواستگاه مورد در كه پرسشي ترين اساسي.(Park,2004) اند كرده توجه آن به ندرت به جغرافيدانان
 توان مي آيا و دارد جغرافيايي فضاهاي خلق در تأثيري چه دين كه است اين شود ميمطرح  اديان جغرافياي

 سرزمين جغرافيايي شرايط اين آيا ؟كرد جستجو جغرافيايي ارهايجست در را بشري اديان پيدايش منشاء
 مي زمين كره سطح در ويژه كالبدي آفرينش به منجر كه است دين اين يا كند مي خلق را دين كه هاست
 اندازه چشم خلق در مذهب جايگاه  به باتوجه ؟نهد مي خود بر مذهبي اندازهاي چشم نام به عنواني كه شود
 عنصري عنوان به آن به توجه لزوم نيز و انساني جغرافياي مباحث در آن به توجهي كم و يجغرافياي هاي
 جغرافيا علم  در مذاهب و اديان مطلعه جغرافيايي، مكانهاي بر گذار تاثير و جغرافيايي شرايط از آمده پديد
 واقع در.است اربرخورد خاصي اهميت از است، كشيده انساني هاي حوزه تمامي به را خود قلمروهاي كه

 ضرورت امر همين و گشته محسوب  تاريخي ديدگاه از بويژه جغرافيايي، نواحي تميز معيار مهمترين مذهب
 هاي مكان دهنده هويت و جغرافيايي فضاي به دهي شكل در پويا عنصري عنوان به مذهب به توجه

 .كند مي مطرح را جغرافيايي
 آرياييان تاريخي بزرگ مهاجرت براي مبدأيي كه آن، خاص فيايجغرا موقعيت سبب به ايران  سرزمين      

 تمدن با مديترانه و النهرين بين تمدن جمله از ها، تمدن برخورد ميان پليبعنوان  نيز و گردد مي محسوب
 بزرگ دين دو.باشد مي قديم دنياي بزرگ اديان تصادم و ظهور منشأ ،است بوده جيحون ماوراي و سند ماورا
 دين بويژه اديان پيدايش دليل برخي. است يافته نشر دنيا سرزمين هاي ساير به وگرفته  شكل ايران در

 جغرافيايي خاص شرايط به تنها را يابد مي سرزمين همين از بار اولين براي را خود خواستگاه كه يكتاپرستي
 اكولوژي(گرايي محيط ديدگاه چهار با باستان ايران مذاهب و اديان مقاله اين در .دهند مي نسبت
 .گيرد مي قرار بررسي مورد فرهنگي انداز چشم و فضايي پخش ، ،تكامل)مذهبي

  
  پيشينه تحقيق  -2

تاكنون مطالعات پر دامنه  انساني فضاهاي ايجاد در آن تأثير نيز و جغرافيا در مذاهب ريشه بررسي در        
توجه خود را از ساير رشته هاي علمي اي از سوي جغرافي دانان صورت نپذيرفته است و مذهب كانون 

به گونه اي كه رشته هايي چون الهيات ،تاريخ ،باستان شناسي همواره ديدگاههاي نوين  ،دريافت داشته است
اديان اشاره به ارتباط ممتد بينش بشري در ارتباط با محيط  يجغرافيا. كرده اندتري نسبت به جغرافيا ارائه 

 الن خانم سوي از گرفته انجام جهاني مطالعات ترين شاخص به توان مي ينهزم اين در .زيست وي مي باشد
 واكنش" جغرافيايي محيط تأثير" خود دوم كتاب انتشار با1911ل سا در وي .كرد اشاره 1سمپل چرچيل

 معطوف اديان منشاء در محيطي شرايط به را جغرافيدانان توجه و انگيخت بر را جهاني هاي
ياي اديان در بينش وي در سرزمين هاي گرم و سوزان صحاري بود كه وجود طبيعت خواستگاه جغراف.ساخت

                                                 
1  Ellen Churchill semple 
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 115            1393سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، 

در كتاب سيري  1كريستوفر پاتريج .هايي در ابناي بشر بوداست  خشك و غير منعطف آن زاده چنين بينش
ه و آنچه الزمه توجه در مطالعات اديان در جهان مي باشد برخورداري از ديد منصفان:مي گويددر اديان جهان 

چرا كه از ديد وي ارزش  ،داند وي فرانظريه را در بررسي آثار ديني مهم مي .استخالي از غرض ورزي 
 ،كار جغرافيايي كتاب حاضر توجه به پراكنش جغرافيايي اديان.داوري به توصف بي طرفانه از دين مي باشد

با تاكيد بر اديان  2هاروييويد د. علت گشايي آن و نيز تفكيك اديان در غالب دين بومي و جهاني مي باشد
ها با  كه دين ممكن است عمدتا  ناظر به آدابي باشد كه مردم به واسطه آن تشخيص اين" :بومي مي گويد

ترين هدايايي است كه مردمان بومي در شناخت از معناي  يكي از با اهميت ،كنند يكديگر رابطه برقرار مي
ي ايمان و سيستم مذهبي عنوان مقاله اي به نويسندگي جغرافيا. "اند بشريت به ما ارزاني داشته

و همكارانش است كه اشاره به نقش قاطع مذهب در ابعاد فضايي و زيست محيطي انسان  )2003(3رابرت
  . ولي اعتقادات را مهمترين محرك زندگي جمعي انسانها مي داند ،دارد
اما نگاه جغرافيا بر اين عرصه  ،بسي طوالني داردايران مطالعه در زمينه دين و دين شناسي سابقه اي  در     

 ورهام غالمرضا آقاي اولين گامها در اين زمينه مطالعه . به مانند جايگاهش در سطح جهان ناچيز بوده است
 ايراني اديان خوداز مقاله در وي .است ) 1370(مركزي آسياي مذهبي جغرافياي عنوان تحت اي مقاله در

ام مي برد و اشاره خاص به اين نكته دارد كه اديان در آسياي مركزي هيچگاه ن مانويت و زرتشتي چون
بازشناسي اديان وچگونگي شكل .شته اند خود به عنوان دين حكومتي و دولتي ندا نكوششي بر قبوالند

است كه براي  گيري آنها در اين محدوده با نگاه غالب دين هاي جهاني از ديد نويسنده اين مقاله موضوعي
نگرشها و دورنماهايي از جغرافيا و مذهب . لين بار خود را در اين محدوده جغرافيايي به نمايش مي گذارداو

اشاره به اين مطلب دارد كه جغرافيا به لحاظ ) 1377(ترجمه دكتر حسين حاتمي نژاده 4كنگ نوشته ليلي
تاكيد بر اديان در . كرده است  زمينه ها و پيدايش اديان تا كنون ضعيف عمل  ،توجه به ساختارهاي ريشه اي

 شكويي حسين. ديد مقاله حاضراز آن روست كه متذكر نقش مذهب در خلق چشم اندازهاي فرهنگي گردد
 نژادي اديان و پردازد مي جهاني سطح در اديان بررسي به )1372(مذاهب  جغرافياي نام با اي مقاله طي نيز
اديان جهاني خواستگاه وزمينه هايي غير از  نويسنده اين مقالهاز نظر . شناسد مي باز هم از را نژادي غير و

 زمينه در  تري جديد مطالعات. و اين شرايط خود دليلي بر جهاني بودن آنهاست دقوم و نژاد ويژه را مي طلب
 )1389(موسوي  سادات الهام و احمدي عباس آقاي توسط شيعه قلمرو در آن هاي فرصت و شيعه جغرافياي

  . دارد مي بيان تيكلوپئژ نظر از كشورها ساير ميان در را ايران جايگاه كه دهگردي انجام
  
  مباني نظري -3
  منشا دين -3-1

 بر واضح، صورت به را خود اخالقي مقرارت بندرت وامعج":گويد مي تمدن تاريخ كتاب در دورانت ويل       
 حاضر معموال  خود، طبيعت بر بنا فرد، كه چرا،.اند ساخته استوار اجتماع سياسي و اقتصادي نفع روشن بنيان
 نهد گردن اي كننده خسته و خشك قواعد به يا دهد، قرار اجتماع منافع تابع را خود شخصي منافع كه نيست

                                                 
1 Christofer Patrych 
2 David Harvey 
3 Robert 
4 Lily Kong 
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 116                                                                             .تحليلي بر جغرافياي اديان و مذاهب در ايران باستان

 پاسباني اجتماع آنكه براي جهت، همين به .ندارد پي در را مجازاتي هيچگونه ظاهرا  ها آن از سرپيچي كه
 توده ميان در را رجاء و خوف حس و برانگيزد افراد تمايالت مقابل در را اجتماعي مايالتت و كند ايجاد نامرئي
 وي .)60، 1378ويل دورانت("است كرده استفاده نيست، اجتماع اختراع البته كه دين، از كند، تحريك

 رايطش تأثير زمينه در او .داند مي جانگرايي و روح خوابها، شگفتي، ترس، را دين سرچشمه همچنين
 گيري شكل موجد محيطي شرايط همراهي عدم دليل به را استوايي مناطق فرهنگ روي بر جغرافيايي
 اين دسترسي ميزان و باران جوامع، فرهنگ در را جغرافيايي عامل مهمترين وي.  داند نمي عالي فرهنگي
 مي ها تمدن آفرينش به منجر كه است زيستي و مادي شرايط اين كه ميدارد اظهار و داند مي آب به جوامع
 تحكيم و وجود در نيز را ديگري عوامل بلكه نيست، تمدن وجود كافي شرط معناي به هرگز اين ولي گردد،
 وهمچنين اجتماعي نظم ايجاد براي قدرت با نظام يك حداقل وجود جمله آن از داند، مي مؤثر ها تمدن

 جوامع ميان در ترتيب بدين .ندنك مي پيدا تعميم غيره و مدارس يا معبد راه از كه اخالقي قوانين مجموعه
 يا و رفتن بين از كه گيرد مي نتيجه  چنين وي نهايت در .گردد مي ايجاد يكپارچگي و وحدت نوعي انساني
چنين .)1378ويل دورانت، (سازد  نابود كامل طور به يا و خطر به را تمدن تواند مي اينها از يكي حداقل نبود

صرف نظر از درستي و نادرستي  .ميان ساير نويسندگان مطالعات اديان نيز نمود مي يابدنگاه مشابهي در 
به  ،توان متفق بودن آنها در همراهي دين با خواستگاههاي جغرافيايي آنها را متذكر شد بينش هر يك مي

ديان ابتدائي بايد به اين  مطلب اذعان داشت ،كه ا"با نگاهي مشابه بيان مي دارد  1گونه اي كه جان ناس
بصورت اعتقاد به وابستگي به قوا ونيروهاي موجود در محيط بالفصل اجتماعي و طبيعي نمود مي يابند و در 
اديان برتر بصورت اعتقاد به علت اولي اشياء و اعتقاد به موجودي انساني يا غير انساني كه آفريننده عالم و 

هريك از اين دوحالت ، بعنوان قاعده كلي، انسان را به  اديان در. اصل حاضر و موجود هستي و افعال آن است
قوه يا قواي عالم طبيعت و اجتماع از نزديك مربوط مي دانند و طبيعت و اجتماع هردو همچون گردونه قدرت 

 .)1370،3ناس،(ويا حامل آن حس مي گردد
   مذهب به جغرافيايي مختلف هاي ديدگاه-3-2

 برخوردار اي ديرينه  بنيادهاي از جوامع فرهنگ گيري شكل در رافياييجغ شرايط تأثير برسر مناظره     
 اشخاصي جديد عصر در و خلدون ابن منتسكيو ارسطو، چون هايي انديشه صاحبان كه اي گونه به است؛
   .اند ساخته مطرح را هايي بحث زمينه اين در ... و 4هانتينگتون سمپل، ،3راتزل 2باكل توماس چون
 راجغرافيدان شناسي مردم شناسي، جامعه تاريخ، چون مباحثي در محيطي زيست جبر مسائل ربا اولين      
 به و دانست مي شناسي جامعه علم جغرافيارا وي .كرد مطرح جغرافيا در سمپل چرچيل ،الن داروين مكتب
 هاي افق توانست مختلف ملل هاي زبان  به وآشنايي اقتصاد تاريخ، چون علمي هاي زمينه در تبحر دليل
 به جغرافيدان اين ورود .گرديد محيطي جبر نظريات بسط راهگشاي كه بگشايد انساني جغرافياي در جديد
خود  دوم كتاب در وي .كرد فراهم راجغرافيا هاي رشته استقالل زمينه آمريكا، جغرافيايي مطالعات عرصه
 محيط عوامل ثيرأت مسئله به ،نگيختبرا را جهاني هاي واكنش آن انتشار كه) 1911(جغرافيايي محيط تأثير

 بزرگ اديان توزيع چگونگي توانست خود هاي يافته مجموعه به توجه با او.پرداخت انساني زندگي در طبيعي

                                                 
1  John Nas 
2  Thomas Bakel 
3 Ratzel 
4  Huntington 
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 117            1393سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، 

 در طبيعي محيط قاطع نقش مورد در او .دهد نشان را) اسالم و يهود،مسيحيت توحيدي دين سه( جهان
 آورده بار فكور و انرژي پر جدي، را شمالي اروپاي مردم هوا، و آب :گويد مي چنين تعصب با انساني، رفتار
 كوه.باشند مي طلب راحت و طب شوخ انگيز، خيال ،احساساتي، مديترانه هوايي و آب قلمرو در مردم .است

 كمتري دريافت و دهند نمي نشان محيط در تغيير جهت اي انگيزه ،باشند مي كار محافظه مردمان نشينان،
 احساس .دهند مي نشان شديدي ظن سوء بيگانه به نسبت كاري محافظه اين با .دارند نبيرو جهان از

 هاي نظريه تأثير تحت سمپل .دارند اي العاده فوق عشق خود خانواده و خانه به .است توانمند مذهبيشان
 دخالت گياهي زندگي و حيوانات جسمي شرايط و ها انسان بدني كيفيت در را محيطي شرايط ، داروينيستي

 اين اما گيرد، مي قرار نيز اقتصادي -اجتماعي شرايط تأثير تحت انساني زندگي كه گويد مي او .دهد مي
 مي كننده تعيين عامل كه است طبيعي محيط شرايط تنها .دارند قرار اهميت دوم مرتبه در عوامل
  ).1388،256،شكويي(باشد
پخش فضايي ) جتكامل، )، بمحيط گرايي) الف : نگرد ديدگاه متفاوت به مسئله مذهب مي 4جغرافيا از     
  چشم انداز فرهنگي  )دو 

 طبيعي محيط شرايط در را اديان پيدايش زمينه ديدگاه اين):1مذهبي اكولوژي(گرايي  محيط ديدگاه)الف
 به باتوجه زنده موجود زيست رابراي تري مطلوب شرايط مذهب، به شناسي بوم رويكرد . مي داند

 كه است مواجه دروني هاي محدوديت با انسان كه معني اين به.كند مي جستجو محيطي ايه محدوديت
 مي ها محدوديت اين با بيشتر هرچه سازش براي كوششي مذهب و باشد مي وي تكاملي سير از بخشي
 كه آسيا شرقي جنوب هاي سرزمين حكومت شيوه در توان مي را ايدئولوژي و اكولوژي متقابل اثر .باشد
 .كرد مشاهده بود هند مذهبي هاي سيستم از منبعث كه متمركز آبياري با همراه كشاورزي بر نيمبت

(549,2008,Taylor)  
 اين اساس بر .پردازد مي مشترك هاي ريشه با اديان تحولي روند بررسي بهاين ديدگاه :  2تكامل ديدگاه) ب

 اديان و خدايي چند اديان ابتدايي، ديانا:است تشخيص قابل بشري افراد بيني جهان در مرحله سه رويكرد
 . است داروين نظر داده است، تكامل مباحث در كه دانشمندي ترين شده در اين ميان شناخته .يكتاپرستي

 .بود داروين انواع منشاء كتاب انتشار به مربوط آن علمي هاي ديدگاه از مذهب به مندي عالقه اولين واقع در
 سال هزار چند نه  دارد، عمر سال ها ميليون زمين كه كرد ثابت ها فسيل گذاري ختاري كار كنار در كتاب اين
 .)23، 1375مك كال (است نشده آفريده هفته يه مدت ظرف فقط و يافته تكامل طوالني دوراني طي حيات و

 چون ها اسطوره از برخي علمي هاي رگه شدن روشن جهت در مردم عامه درخواست و مطالب قبيل اين
 در هايي شباهت وجود بين اين در .ساخت مند عالقه اديان زمينه در مطالعه به را محققين نوح توفان رهاسطو

 و اقوام ديني باورهاي از بسياري منشاء كه آورد پديد اذهان در را موضوع اين آنها تفاوت و جوامع فرهنگ
 ها مكان غالب فرهنگ با آن اختالط و جغرافيايي نقاط ساير به آن انتقال و زمان گذر در و.است يكي ها ملت
  .دهند مي گسترش نيز توحيدي اديان به رابرخي مباحث اين دامنه .است شده رشد و تحول و تغيير دچار

                                                 
1 Religious Ecologh 
2 Evolution 
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 118                                                                             .تحليلي بر جغرافياي اديان و مذاهب در ايران باستان

 در اديان چگونه كه پردازد مي نكته اين بررسي بهاين ديدگاه  ):مذاهب فضايي توزيع( 1فضايي پخش) ج
 برخي چرا ديگر عبارت به .كنند مي پيدا نشر نقاط ساير به آن از و گيرند مي شكل خود جغرافيايي خواستگاه

 در پخش نظريه .است نكرده تجاوز خود قوميتي مرزهاي از ديگر برخي مقابل در و داشته جهاني جنبه اديان
 .گردد مي وارد صورت دو به مذاهب
 را مذهبي كه رادياف تعداد به و يابد مي رشد امكان مكان يك در اي پديده چنين :پخش گسترش :الف

 .گردد مي افزوده ها آن تعداد بر يكديگرند با مستقيم تماس در و كنند مي قبول
 حركت وسيله به و باشند مي مكاني ي ها ارزش حامل كه است افرادي شامل :پخش مكاني جايي جابه :ب
 ها، ارزش قايد،ع مهاجرت هنگام افراد .يابند مي دست موقعيت از جديد مجموعه يك به مكان و زمان در

 زمينه در جديد مكان بسا چه و كنند مي منتقل جديد مكان به اوليه مكان از را تلقيشان طرز و رفتار
  .(Park,2004)بيابد اش اوليه خواستگاه از فراتر قدرتي مراتب به مذهبي شكوفايي

 به كه است بوده ؤثرم زمين از انسان گيري بهره چگونگي در كلي شرايط در مذاهب :فرهنگي انداز چشم )د
است كه نشان دهد كه  اين بررسي مذهبي جغرافياي هدف واقع در .گردد مي منجر اي ويژه انداز چشم خلق
 تأثير شاهد جغرافيايي اندازهاي چشم بررسي در عبارتي به.باشد مي مذهب محصول شده خلق انداز چشم
 اساس بر باستان ايران مذاهب و انادي بررسي به ادامه در.هستيم ساخت انسان محيط خلق در مذهب

 .پردازيم مي شده ياد ديدگاههاي
 
 چهارگانه هاي ديدگاه با باستان ايران مذاهب و اديان بررسي  -4

 )مذهبي اكولوژي(گرايي  محيط  -4-1
 دوران به شرك دوران كردن سپري از پس شود، مي شروع ميسم آني و پرستي توتم از ايران در دين     

 ديني تلقي گرايي، طبيعت .بودند ها عيالمي تاريخ، از قبل ايراني حكومت مهمترين .رسد مي يكتاپرستي
 باورهاي وجود .باشند سرگذارنده از ها آن رسد مي نظر به كه بود اي مرحله سه از اول مرحله در ها عيالمي
 دست به آثار اساس بر .است عيطبي كامال اند، بوده تبار و نژاد يك از ها عيالمي  با كه مردمي تمام بين ديني
 در كه هايي انسان است، داشته وجود عيالم در آنچه همانند كه رسد مي نظر به چنين ها، حفاري از آمده
 به و نددآور مي شمار به مقدس را حيوانات و گياهان درختان، از بعضي كردند، مي زندگي ايران مختلف نقاط
 تقدس نظر از كه ماه و خورشيد جز به آنان اين، بر عالوه .)ميسمآن(داشتند اعتقاد آنها در هستي يك وجود

 در كه سرزميني. )66، 1377ولي و بصيري (بودند داده الوهي ماهيت نيز ستارگان به داشتند، قرار رأس در
 كوه كوه، پشت لرستان، خوزستان، : واليات از بود عبارت  شد، مي خوانده "عيالم دولت "ايران سياسي تاريخ
 فارس خليج به جنوب از و همدان و بابل به شمال از و فارس به شرق از و دجله به غرب از كه بختياري هاي

 مذهب مانند معتقدات نظر از ها عيالمي است، "كوهستان" معناي به"عيالم" لغت .داشت امتداد بوشهر تا
 جنگل تاريك مكان در ارواح كه بودند باور اين بر و دانستند مي اشكال و ارواح از پر را جهان ها سومري
   .)151، 1370آبادي  مبلغي(داشت نام "شوشيناگ" ها آن النوع رب و دارند سكني

 از عده بيان به كه قومي ،باشد مي آريايي قوم به مربوط باستان ايران مذاهب به مربوط اطالعات بيشترين    
 در آنها كوچ آخرين منتها بودند، ديگر هاي سرزمين به كوچ حال در مدام مختلف هاي هزاره در پژوهشگران

                                                 
1 Spatial distribution 
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 119            1393سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، 

 مي تأثير آشور و عيالم چون غرب هاي تمدن روي بر ويژه به كه است سال قبل از ميالد  1000حدود 
 سپس و شده بالكان وارد روسيه شرق از و زده دور را كاسپين درياي ها آريايي ،نظر  اين اساس بر .گذارد
 در آتش اهميت اقوام اين اساسي ويژگي از .)35- 34، 1388ميرض روشن(شدند صغير يا خرد آسياي وارد
 از قبل كه معتقدند برخي اوليه اقوام ميان در آتش اهميت زمينه در .است بوده مذهبي ديدگاه از آنها ميان

 مؤلف .است داشته فراوان ارزشي و تام اعتباري مختلف، اقوام نزد در آتش سوختني، مواد و نفت پيدايش
 ولي گرفت، رونق زمين نقاط از بسياري در پرستي آتش عقيده اين، از بعد چه اگر :گويد مي قرآن فرهنگ

 رابطه سوختني و نفتي مواد با پرستي آتش كيش كه گفت توان مي .داشت بيشتري رواج خيز نفت نقاط در
 آئين .اند هداشت بزرگي آتشكده آن در كه دارد وجود خيز نفت اي منطقه باكو غرب در .است داشته نزديك
 ايران اكناف و اطراف به باكو از بود، پرستي ستاره و عناصرپرستي يعني "زرواني" آئين از تركيبي كه زرتشت

 آتش ايرانيان مانند  قومي هيچ واقع در .)199، 1370آبادي مبلغي(يافت انتشار عربستان از قسمتي و هند و
 ناآگاهان و مغرضين كه رفت پيش بدانجا تا باستان نيانايرا نزد آتش تقديس و احترام .اند نداشته گرامي را
 بسيار آتش ايجاد مبحث در آن مشتقات و نفت از استفاده كه است بديهي .ناميدند پرست آتش را ها آن

 ).78،  1389 خدادايان(است داشته كاربرد
 چون كه را تظاهراتي و ناميم مي طبيعي حوادث ما امروز كه آنچه: گفت بايد گرديد بيان آنچه مجموع در   

 تفاوت بي يي ديده به دهد مي رخ ديگر چيزهايي و سرما و اعتدال و گرما برف، و باران توفان، برق، و رعد
 به منجر كه اند بوده مفاهيمي داراي كهن مردم آن بدوي ذهن در نماييم، مي مشاهده و كرده برگزار

 ).153، 1382رضي (است شده مي شان براي رياساطي و ها افسانه و پندارها و مذهبي افكار پيدايش
 و است آشكار اند بوده نشيني چادر و شباني حال در كه اقوامي ميان آن نيروهاي و طبيعي قواي پرستش   
 پرستش در نحوه اين به حال مقتضاي به طبيعي عناصر با بيشتر برخورد و زندگي روش حسب بر مردمان اين
 در خداياني هيأت در زودي به بودند سودمند كه هايي آن ويژه به طبيعي، تظاهرات و نيروها .نديدگراي مي

آن  دوش هم نيز آور زيان  نيروهاي سودمند، نيروهاي اين كنار در البته .شدند مي واقع پرستش مورد و آمده
 ش،آت خورشيد، نور، پدر، هيات در بزرگ و پاك آسمان : عبارتنداز سودبخش عناصر اين .اند داشته جريان
 عناصر ليكن پدر، آسمان برابر در است، مهرباني و بزرگ مادر حكم در كه زمين سرانجام و رعدوبرق بادها،
 سودرسان، عناصر با تضاد ، عناصري بودند كهدر شد ذكر كه اهورايي نيروهاي برابر در ناسودمند و كار زيان
 مي جلوه خبيثه اراوح و اهريمنان كالاش در مردم نظر در كه چيزها ديگر و تاريكي آبي، كم و خشكي چون

 و قرباني و فديه دادن به اهريمني و بخش زيان عناصر اين براي هيچگاه ها آريايي .، قرار مي گرفتندداشتند
 را خاطرشان رضايت وسايلي با نمودند نمي سعي وقت هيچ و پرداختند نمي نيايش و دعا مراسم انجام و هدايا
 شان ستايش و نيايش به و داشته تقديم هدايايي و نموده قرباني نيكي خدايان رايب كه حالي در سازند، فراهم
 مي بر كلي طور به را نويتث اصل كه است ها آريايي ديانت برجسته مظاهر از يكي اين .اند پرداختنه مي

 .)138همان، (اندازد
 اي گونه به؛ است بوده همراه لوژكيايدئو تغييراتبا  كشاورزي به دامپروري از ايران در زندگي شيوه تغيير    
 در .ساخت فراهم ايران در را مزداپرستي دين پيدايش زمينه ،تغيير همين گرديد خواهد ذكر كه همچنان كه

 كشاورزي زندگي خصوصيت بر مبتني زرتشت مذهب ابتدا در"كه افزود چنين بايد مزداپرستي دين مورد
 و سبزه تقدس و قنات تقدس گاو، تقدس آب، تقدس) ...رود مي بهشت به حفركند قناتي كس هر(است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

ls
.h

su
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             7 / 20

http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-1-345-fa.html


 120                                                                             .تحليلي بر جغرافياي اديان و مذاهب در ايران باستان

 است، دامداري دوره مذهب كه ميترائيسم برخالف زرتشتي مذهب كه است واقعيت اين دهنده نشان درخت،
 .)165، 1370آبادي مبلغي(دارد كشاورزي كامال كاراكتري

 مدنيت، و جمعيت ركزتم نشيني، شهر از پس ايرانيان كه برآنند  1دومزيل چون محققان از برخي    
 بي و خشونت و جنگ خدايان از و گراييده وحدت به جهت همين به و كرده پيدا قانون و نظم به نيازمندي

 و عدل قانون، و نظم خداي يكتا، خدايي اهورامزدا، پرستش به و فروهشته پرستش دست مرج و هرج و نظمي
 اش گمان اند، پرداخته نشيني شهر به كه اقوام از ريبسيا ميان كه است احتمالي اين البته اند، پرداخته داد
 خانه قوم كه شرايطي و مقتضيات "به شدكه متذكر بايد .)181، 1382رضي ( .بود تواند مي تصديق قابل

 اين زرتشت در بود، ومخرب مهاجم بدويان حمله معرض در دايما  و كرد مي زندگي درآن شرقي ايران نشين
 اهورامزداست، از ناشي شخصيتي نخستين -بد و نيك :كند مي اداره اصل دو را جهان كه كرد ايجاد را انديشه

 ازآنان بعضي كه دارند، قرار الهي موجودات اهورامزدا درگرد .است يافته نشأت -اهريمن -شر ارادة از دوم
 روح دو اين بين نزاع .شدند مي پرستيده طبيعي قواي صورت به اصل در كه هستند، قديم خدايان محتمال 

 دوگانگي بنابراين .يابد مي خاتمه خير روح فتح به پايان در است؛ هوش و انديشه بين مخالفت نماينده كه
 .)179، 1372گريشمن (باشد مي "ناقص توحيد" زرتشتي است،وآيين ظاهري

  كه است ضامني گويد مي دورانت ويل آنچه به بنا دين كه افزود چنين بايد فوق هاي گفته نتيجه در    
 حفظ براي اقوام كه بودند دستوراتي مجموعه اخالقيات و گردد مي ايجاد بدوي اقوام در اخالقيات اجراي براي
 را دستورات اين مجموعه بدان وابستگي و محيط با اقوام اين ممتد ارتباط است بديهي .كردند مي وضع خود

 از گرايي طبيعت بدوي، اديان بررسي در بنابراين .است ساخته محيطي مقتضياتي با متناسب زيادي حد تا
 .است گشته مي محسوب ها آن ويژگي نخستين

  تكامل  -4-2
 ديدگاه اين.دارد مي بر اديان مذهبي مفاهيم از بسياري هاي شباهت از پرده گرايي تكامل ديدگاه        

 از بسياري ،اديان روانپي ساير فرهنگي عناصر رسوخ نيز و بشري فكري رشد تناسب بهكه  دارد مي عنوان
 برخي رفت ذكرش قبال كه همانگونه ميان اين در .اند رسيده تكامل و رشد به و متولد مذهبي هاي بينش
 مذهب پديده به مادي ديدگاهي اشخاص اين اغلب كه شوند مي مذهبي بينش در متفاوت هاي دوره به قائل
 چون هايي دوره به را اديان افراد اين .است امعهج در اخالقيات حدود اجرايي ضامن مذهب معتقدند و دارند
  .كنند مي تقسيم يكتاپرستي اديان نهايت در و پرستي گانه چند اديان بدوي، اقوام اديان

 در عمده هاي تمدن ،همه دانيم نمي كامل طور به را آن علت ما كه داليلي به اديان تكامل ديدگاه از      
 مثال(نداشت وجود اقتصادي ارتباط نوع هيچ كه هنگامي حتي .كردنده اند پيدا تكامل موازي خطوطي راستاي

 مدد سوداگر طبقه پيدايش و ظهور به كه داشت وجود شكوفايي و رونق نوعي ،)اروپا منطقه و چين بين
 اييشكوف به تازه دارايي و ثروت .يافت انتقال تجارت بازار به ها كاخ و معابد روحاني، و پادشاه از قدرت .رساند
 سرعت كه حالي در استثمار و نابرابري .برد راه فردي وجدان و آگاهي تكامل و بسط به نيز و فرهنگي و فكري
 بر تواند مي آنان خود رفتار كه دريافتند آهستگي به مردم و كرد پيدا شتاب شهرها در تحول و تغيير

 اين با مقابله براي را خاصي ايدئولوژي اي منطقه هر .گرديد تر نمايان گذارد، تأثير آينده هاي نسل سرنوشت

                                                 
1 Dumezil 
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 121            1393سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، 

 عقل و درهند بودايي و هندويي دين چين، در 2كنفوسيوسي و 1تائويي آيين :نمود ارائه ها دغدغه و مسايل
 و زرتشت اسرائيل و ايران در بلكه نكرد، ارائه را يكساني واحد حل راه خاورميانه. اروپا در فلسفي گرايي

 عجيب است ممكن اينكه با .بخشيدند تكامل را يكتاپرستي از متفاوتي هاي ايترو ترتيب به عبري پيامبران
 روحيه با آزاد بازار اقتصاد نوعي در دوره اين ديگر مهم ديني هاي بينش مانند "خدا" مفهوم رسد، نظر به

 .)56، 1385آرمسترانگ، (يافت تكامل تهاجمي و خشن داري سرمايه
 و نشين ده نشين، شهر قبايل و اقوام .نبودند واحدي مذهب داراي تاريخي دوره آغاز از باستان، ايرانيان      
، 1379ولي و بصيري (بود يكي ها آن همه مبناي كه داشتند گوناگون مذاهب احتماال  چادرنشين، ديگر برخي

 اين .شد يافت 3لگمشيگ ورهطاس پيش سده يك ،بحث اسطوره ها در شد متذكر بايد زمينه اين در .)78
 داستان اسطوره، است، شده نگاشته قبل از ميالد2000در  بابلي ناشناس كاتب يك دست به كه جموعهم

 توفان داستان بيننده اسطوره اين در .كند مي روايت را باشد، مي سومر فرمانرواي كه گيلگمش نام به پهلواني
 آنرا نويسند، مي بابلي كاتب از رديرت سال هزاران را تورات كه يهوديان، كه بريم مي پي و باشيم مي هم نوح
 و ايرانيان(شرقي شاخه هاي آريايي در را توفان ورهطاس همين عين لبتها. اند كرده اقتباس سومريان از

 .)36، 1388روشن ضمير (داريم ويشنو توفان و جمشيد توفان هاي نام به)هنديان
 به خود تكامل مراحل انتهاي در دد،اديانگر مي محسوب ديني ابتدايي هاي انديشه خاستگاه كه ايران در    

 قوم مشترك باور روزگاري كه است كهني آيين ايراني شكل مزديسني" زمينه اين در .رسند مي يكتاپرستي
 نيز مشابهي عبارت با بيشتر كه شود مي پيدا مشابهي عقايد اوستا در و 4ودا ريگ در .است بوده ايراني و هند
 كه است ميراثي از آيين اين كه بايدگفت بنابراين .كنند مي تطبيق تقريبا  هم با زني خدايان نام .اند شده ذكر

 به اصالحاتي و داده  تغيير را آن و آورده دست به اروپايي هندو حتي و ايراني هندو جماعت از ايرانيان
  .)139، 1388رضي ،(اند آورده عمل به آن در مكان و زمان مقتضاي

 گاو خداي اصال "وهومن" بزرگ خدايان از يكي كه چنان آن است، محترم بسيار گاو زرتشت مذهب در      
 كه است اين نشان است كه زرد شتران دارنده يعني ،"زرتشتر" يا"زوراستر" هم زرتشت خود ونام است

 به و تقدس، و پرستش مورد نه است، محترم فقط ايران در هند،گاو برخالف اما  .است قبايلي دوره به وابسته
 اقتصادي زندگي و دام مظهر گاو دامداري دوره در چرا كه كند، مي پيدا تقدس آب، و قنات و كاريز گاو، جاي

 زرتشت، مذهب در كه است اين . است كشاورزي اقتصادي زندگي و دام مظهر آب كشاورزي دوره در و دامدار،
 .)164، 1370دي ، مبلغي آبا(گيرد مي قرار تقديس و پرستش مورد و شود مي گاو جانشين آب

 و ايراني غير ساكنان پيشين ديني معتقدات نفوذ از اوستايي، كيش تكوين كه داشت دور نظر از نبايد    
 اقوام ميان در رايج رسمي شده، تأكيد آن به اوستا در كه سگ به احترام مثال  .است نبوده عاري ايراني ماقبل
 شد زرتشتيان استوار مراسم جزو بعدها كه – پرندگان پيش جنازه نافكند رسم و است بوده آلباني و كاسپي

، 1379ولي و بصيري (داشت رواج كاسپيان ميان در باستان، زمان از -گشت متداوال ايراني اقوام ميان در و
 به سخن "قيامت "مسئله و"عقبي حيات" مسئله از جهان در كه است مذهبي نخستين زرتشت دين.)203

                                                 
1 Taoism 
2 Confucius 
3  Gilgamesh 
4 Rig.veda 
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 براي مبنايي كه.)169همان (است كرده طرح خود كامل مفهوم به را "الزمان آخر"مسئله و آورده ميان
  .گرديده است اديان از بسياري

 اديان ساير با ميترايي آيين اشتراك وجوه -4-2-1
 ذكر به تنها مبحث اين در كه است ميترايي دين ،رسيد نقاط ساير به و تكامل ايران در كه هايي دين از    

 در كه است روشنايي خداي همان ميترا كه است واضح كامال. شود مي اشاره اديان باساير آن اشتراك نكات
 گردد مي جهان در كه بينيم مي هومر درحماسه هليوس الهه نزد را او نظير .است شده خورشيدتشبيه به هند

 .)17، 1387رون ورماز(كند مي مستقر كائنات در دوباره را راستي و گيرد مي ستمكار از مظلوم را انتقام و
 .كند مي هواداري است، اورمزد به مربوط آنچه و خلقت هاي نيكي از و است نزاع در شر عنصر با همواره ميترا
 از آب و كند مي پرتاب خود كمان از تيري شود، خشكسالي اگر و كند خراب را دنيا طوفان شود مي مانع وي

 مناسب اين به و پذيرد مي پايان زمين روي بر او سخت مأموريت كه رسد مي روزي باالخره .جهد مي زمين
 حالي در بعد و كند مي شركت همرزمانش و"خورشيد" اتفاق به ضيافت، اين در ميترا .شود مي برپا ضيافتي

 انسان به كردن ياري از ميترا نيز، باال عالم در .رود مي مزدا اهورا آسمان به است سوار خورشيد برگردونه كه
  .ورزد نمي دريغ
 آيين، اين هواداران آن، ضمن كه بود مرسوم متبركي شام ميترا، آيين مراسم در خدايان، افسانه تقليد به      
 مراسم .نوشيدند مي "هوم"مقدس شيره عنوان به شد، مي مخلوط آب با جامي در كه را شرابي و متبرك نان
 شكل به را آنها سقف كه هايي زمين زير نيز گاهي .گرديد مي برگزار مصنوعي يا طبيعي غارهاي در شام اين

 در ها آن مذهبي مراسم شايد .گرفت مي را غار جاي بود، آسمان گنبد و جهان از كنايه و ساختند، مي گنبد
 اول روز يعني دسامبر، ماه پنجم و بيست روز همچنين .گرفت مي انجام روزخورشيد يعني يكشنبه، روز

 يكشنبه روز مورد در نيز رواياتي .بود آنها عيد بزرگترين پنداشتند، يم خورشيد تولد روز را آن كه زمستان
 پرستي مهر از است يادگاري آفتاب، روز يعني ساندي انگليسي كلمه ها، آن اساس بر كه دارد وجود

 روز زاد را دسامبر پنجم و بيست روز ميترا، آيين پيروان ديگر روايتي به ).98، 1379ولي و بصيري (اروپاييان
 .)104همان (يافت اختصاص مسيح عيسي تولد روز به روز اين ها بعد كه دانستند مي يو
 و بخشيده تأثير بسيار ديگران و يهوديان مذهبي هاي قصه در است، سنگ از آب برآرنده كه "ايزدمهر"      
 كه كنيم مي مالحظه نيز جا اين در كه  دارد رواج سامي اديان ميان معجزه نماياندن براي آن نظاير يا

. )274، 1382رضي(دارد وجود يهودي مذهبي قصه يك با آريايي زيباي اسطوره اين ميان بسيار شباهتي
 به كه خاورميانه مردم عقايد و ميترائيسم افكار از است تمثيلي قومش و موسي براي نيل رود شكافتن داستان
 .)44، 1385سترانگ آرم(شكافتند مي نيم دو به را ها دريا كه داشتند عادت خداياني

 مانوي -4-2-2
 ماني .است ماني دين ،رسيد رشد به گوناگون اقوام افكار امتزاج نتيجه در ايران در كه ديگري اديان از      
 بابلي، قديمي عقايد النهرين، بين و سوريه 1گنوسي مسيحيت از تركيبي ماني، دين.ناميد زروان را اعلي خداي
 زرتشت دوبين آموزه ماني .است زردشتي غير و زردتشتي ايران عقايد و جديد نانييو يا هلني بودايي، فلسفه

 بدي و خوبي ي مسئله حل بنيان بود، ماده و روح يا تاريكي و روشني بين اساسي و دائمي نبرد برپايه كه را
 جا همه و هميشه انسان براي كه يافت مي زندگي هدايت براي هايي درس بودا، هاي آموزه در او.دانست مي

                                                 
1 Ganosi 
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 كه است 1قليطيافار خود او كه بود مدعي و ديد مي را مطلوب كمال نيز) ع(عيسي در و است پذيرفتني
 .)1387،43حاجياني("اوست جستجوي در جهان

 همزمان مصر و سوريه يوناني تمدن با اصول در كه است بابلي يونانيت نماينده آخرين حقيقت در ماني     
 با را خود آراء متعمدا  جهت اين از و كند تشريع عام و جهانگير ديني خواست مي ماني .نداشت فرقي خود
 ماني مادري زبان سرياني گفت توان مي .است برده بكار را آنان اصطالحات و داده وفق متنوع ملل عقايد
  .)274، 1382كرستينس (است نگاشته ه ايرسال هم ايراني زبانه ب اما است،

  فضايي پخش -4-3
 آن گسترش و پرستي مهر آيين-4-3-1

 از بسياري روي كه است ميتراييسم يا مهرپرستي شد، جهانگير زماني كه ايراني كهن هاي كيش از يكي     
 جهاني كيش توانستند دوبار ايران فالت مردم. گذاشت باقي ژرف اثراتي جهان و ايران فكري جريانات و اديان
 با را انگيز دل پيام اين نيز ها كيش اين دوي هر .گري ماني ديگر بار مهرپرستي، مورد در بار يك آورند، پديد
، 1387ولي و بصيري (شوند بدل بزرگ خانداني به بايد واحد انديشه يك تحت بشر ابناي كه داشتند خود
 .شود مي پرداخته ،داشتند شدن جهاني ادعاي كه بزرگ دين دو اين بررسي به بخش اين در .)90
 اين توجيه در .است كرده خود مسلك در داخل و اقتباس ديگر اديان از را يبسيار خدايان مهري آئين      
  آن بطن در بيگانه خدايان آميختن در و درآمدن باعث مهري دين طوالني حيات طرفي از كه گفت بايد نكته
 ديني تا اند كرده الاستقب ديگر مذاهب خدايان در تصرف امر از عامدا  ميترا پيروان خود ديگر جانب از و شده
 .)140، 1387ورمازرن (بسازند شمول جهان و گير دنيا

 مهرپرستي عمدة و بزرگ كزامر از يكي لرستان آباد خرم .شود مي ديده معاصر ايران در مهرپرستي آثار       
 به پرستي مهر دوران از آثاري آباد خرم شهرستان غربي جنوب در حاضر حال در .است بوده باستان ايران
 كه دارد وجود كوه ي سينه بر اي دخمه كوه، سفيد كنار در "عباس بابا" به مشهور دره در .خورد مي چشم
 منطقه اين مردم .باشد مي ديوار چهار و ستون چند داراي دخمه اين .است ايرانيان مهرپرستي دوران يادگار

 اساس بر مردم .شناسند مي "عباس بابا "مقبره به ،دارد وجود آن در قبري اند مدعي كه را دخمه اين
 مي دخيل و كنند مي تقديم ...و نخ دستبند، رنگارنگ، هاي مهره قبيل از نذوري دارند، كه كهني اعتقادات

 عباس بابا كه است براين نواحي آن عامه باور اما شود، نمي مشاهده دخمه اين در قبر از اثري چند هر .شوند
 اعتقاد يك از دخمه، اين به احترام و كهن اعتقاد اين كه گفت توان مي اصل اين روي .است مدفون اينجا در

 عصر در و درآمد آتشكده صورت به ساساني دوره در ها مهرابه اغلب .است داشته رونق پرستي مهر كهن
 .)156، 1370مبلغي آبادي ( .يافت كلي تحول و تغيير اسالمي

 فرهنگي، اجتماعي، روابط مهاجرت، همجواري اصل جاها، يگرد به ايران از ميترا آئين انتقال علت شايد     
 زمين اشكانيان زمان در كلده .يافت رشد النهرين بين و صغير آسياي در آئين اين .باشد بوده اقتصادي
 مهاجرت صغير آسياي به مغان از اي عده .كردند بنا مهر براي معبدي بابل در .گرديد مهرپرستان مقدس
 مهر آئين .آميخت در )كلداني پرستي ستاره(سامي عقايد با آريائي عقايد آنان روحاني نفوذ بواسطه .كردند
 در را روم و يونان .يافت نفوذ روز آن جهان از بزرگي بربخش شد، گفته پيش اندكي كه گونه آن پرستي

                                                 
1 Faraqlyt 
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 ابتدا آيين ناي .)156همان (داد قرار الشعاع تحت را مسيحيت آئين و كرد تسخير را مركزي اروپاي و نورديد
 ممزوج شناسي ستاره اصول با را مزدا مذهب سنن صغير، آسياي مجوس هاي توده ميان در بعد و بابل در

 از نجات ، مراسم و رموز آن به شدن آشنا نتيجه در كه است، كرده احاطه رموزي و اسرار را ميترا آيين .كرد
  .آيد مي دست به گمراهي

 از پس كه شاهاني ميان در .است شده ظاهر صغير آسياي در مخصوص ابآد و تشريفات با پرستي مهر     
 ،كردند مي حكومت)سوريه در قديمي اي ناحيه( 2 كوماگنه ارمنستان و 1اوپونتوس متصرفات در اسكندر

 معمول نواحي اين در مهر پرستش كه است آن نشانه اين و شود، مي ديده زياد )مهرداد("ميتردات "نام
 توان مي نيز داشتند، را مهرداد نام آنها از بعضي كه اشكاني، پادشاهان درباره را معني همين .است.بوده
 برندگان.شد ايتاليا وارد مهرپرستي آيين م.ق 67 در كه گويد مي 3پلوتارك.)1387،6رمازرن (گفت

 ملحق روم امپراتوري به را كوماگنه 4وسپاسيانوس 71 سال در .بودند رومي سربازان روم، به مهرپرستي
 مهرپرستي ورود عوامل از يكي اين .گرفتند مي رومي نظام پياده براي كماندار هاي دسته جا اين از و ساخت

 به مشرق از و شد، مستقر )دانوب جنوبي سواحل در(6كارنونتوم در كه 5آپولينارس پانزدهم لژيون.بود روم به
 و روم در مهرپرستي م .ق2 قرن در.افتاد موثر زمين مغرب در مهرپرستي انتشار در نيز بود، شده برده آنجا

 سواحل و گل و برتاني و افريقا در رومي پادگانهاي و نظامي مستعمرات و غربي مديترانه بنادر از بعضي
 صغير آسياي در زمان اين در .شود مي منتشر فرات ساحل در واقع دورا در و دانوب و راين هاي رودخانه

 .)7-6همان (است بوده داير ممفيس در مهرپرستي معبد يك ولي شود، ينم ديده مهرپرستي معابد ديگر
 

                                                 
1 OPontus 
2 Kommagene 
3 Plutarch 
4 Vespasianus 
5 Appolinaris 
6 Karnuntum 
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 ميترا پرستش اصلي مكانهاي :1 نقشه

  زرتشت آيين -4-3-2
 دارد اشتراك ،بود برخاسته هند از كه ديني با امر اين در و بود معاصر بودايي آيين با تقريبا  زرتشت آيين     
 در .اند كرده مخالفت قديم آريايي اديان خونين تشريفات و آداب با و بوده آميز شقاوت اعمال ضد هردو كه
 هاي اشتياق و آرزوها تعبير دومي صورتيكه ،در اشرافيت ساخته اولي .است نبوده مشابه حال،تقديرآنها هر

، دارد پيرو ميليون صدها هم هنوز كهاست  بودايي قابل توجه دين توسعه داليل از يكي شايد اين .بود عمومي
گرشمن (است شده هستند،منجر آن مدافع تعصب با كه محدودي جامعه به زرتشتي آيين كه حالي در.

به چگونگي پراكندگي جغرافيايي دين زرتشتي بر مبناي مكان هاي  2نقشه شماره .)180-181، 1379
ي از هندوستان بدين گونه سيطره نفوذ اين دين تمامي سرزمين فعلي ايران ،قسمتهاي ،مقدس آنها اشاره دارد

 .و كناره هاي درياي اورال را شامل مي گردد
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 مكان هاي مقدس  زرتشتيان:  2نقشه

  يومان -4-3-3
 محيط اين با و يافت انتشار بود، يافته استقرار درآن بودايي قبال مركزي،كه آسياي در او از بعد ماني كيش     

ر نفوذترين آيين هاي بومي ايران بعد از مذهب مانويه از پ .)277، 1382كرسنيس (گرفت سازش هم جديد
رسمي بود كه مخفيانه به حيات خود ادامه داد و وسعت نفوذ آن در ايران هنگامي آشكار شد كه با سقوط 

مانويان در عهد ساسانسان تحت تعقيب قرار گرفتند و . ، مانويان براي عرضه خود فرصت يافتندساسانيان
در حقيقت گسترش و نفوذ اين .يختند و در آنجا از آزادي نسبي برخوردار گشتندالنهر گرء بيشتر به به ماورا

 مذهب در شرق و غرب امپراطوري ساساني، از عمق و ريشه دار بودن آن در موطن اصلي خود حكايت مي كند
)www.adyan.porsemani.ir     .(  

  كاست قوم عقايد -4-3-4
 روزگار مردم ترين متمدن و آريائي غير ايراني، قوم اين .داشتند سكني  رستانل در كوسي يا كاست قوم     
 دياكونف .نمود حكومت قرنها و يافت سلطه قوم آن بر و آميخت در بابلي عنصر با قوم اين . است بودهد خو

 ،1370مبلغي آبادي (اند بوده متعدد خدايان داراي ها كاست يا كوسي قوم : نويسد مي شوروي محقق1

                                                 
1 Diakonoff 
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 و نفوذ بعدها كه است بوده ها كاسي مسكن قديم زاگرس يا كنوني، لرستان هاي كوه مركزي قسمت.)156
، 1382رضي (است شده گسترده تدريجي صورت به زمان از مقطعي در مشرق و شمال جانب به قدرتشان

93(. 
 نوشته از چنانكه .شد مي تشكيل بسياري عناصر از قوم اين ميان ديانت و پرستش و مذهبي هاي روش       
 خدايان و ديانت اصل.داشتند وجود هم كنار در چندي هاي آيين قوم اين ميان آيد،در برمي بابلي هاي
 كرده اخذ عنصر همين از نيز را اروپايي و هند آيين و فرهنگ تمدن، بود، خودشان كهن آيين كه ييآسيا
  .كرد پيدا رواج ميانشان نيز بابلي، انتدي و فرهنگ داشتند، بابل در كه طوالني توقف با و بودند

  مادها عقايد -4-3-5
 به شمال سمت از كه را اراضي باستان عهد در)كلمه اين وسيع مفهوم به و تاريخي سرزمين همچون(ماد       
 جنوب و مغرب از و كوير دشت زار شوره صحراي مشرق واز)خزر درياي  جنوب در(البرز و قله هاي ارس رود
 قوم هاي شاخه از يكي ماد قوم .)107، 1345دياكونوف (گشت مي شامل بود، محدود زاگرس جبال هسلسل به

 تأثير تحت تمدن و فرهنگي ، عقيدتي لحاظ به مادها .بود گرديده مستقر آذربايجان در كه است آريائي
 از گروهي ها مغ كه گويد مي هرودت .است دست در اندكي اطالعات قوم اين مذهب از .اند ه بود ها آشوري
 شايد كه اند عقيده اين بر محققان از برخي .نيست روشن داشتند، مذهبي چه اما بودند، ماد ششگانه طوايف
 .آلودند ساحري و جادوگري و خرافات به را آن ها مغ كه است بوده "هرمزپرستي مذهب" مادها، مذهب
 مهاجرت زرتشت لذا نگذاشتند، ها مغ ولي ايد،نم اصالح را مذهب آن تا كوشيد بود، ماد قبيله اهل كه زرتشت

 در پرستش و عبادت از حكايت ماد، تمدن از آمده بدست آثار .داد رواج را خود مذهب ديگر جائي در و نمود
 .)159، 1370مبلغي آبادي (دارند قوم اين ميان

 هخامنشيان دوره در دين -4-3-6
 از و غرب در مديترانه درياي و اروپا و آسيا مرز تا شرق در سيحون و سند رود از هخامنشيان امپراطوري      

 دين .)96، 1388روشن ضمير (بود يافته گسترش شمال در قفقاز سرزمين تا جنوب در سدويس اقيانوس
 را"ناهيد" ديرباز از ايرانيان كه معتقدند محققان برخي .است بوده آريائي"ميترائيسم" همان روزگار آن غالب
 .است نداشته تعارض "ناهيد" پرستش با كه بوده چه هر هخامنشيان عصر مذهب بنابراين د،ان پرستيده مي

 منافات زرتشت آئين با كه است اموات دفن هخامنشي،شيوه عصر در "مهرپرستي مذهب" بر ديگر دليل
 تا گذاردند مي خاموشان قلعه در را آنان بلكه كردند، نمي دفن را مردگان زرتشت آئين در .است داشته

 نزد زمين كه بود  قداستي و ،احترامكردند نمي دفن را مردگان اينكه علت .برند بهره جسد از پرندگان
 مردگان هخامنشي عصر در آنكه حال . است بوده كبيره گناهان از زمين كردن آلوده .است داشته زرتشتيان

  پرستش بر عالوه عصر، آن در طرفي از .داشتند خانوادگي آرامگاه سلسله اين شاهان و اند كرده مي دفن را
، 1370مبلغي آبادي ، (باد و خاك آب، ، ماه و نورخورشيد -1:اند پرستيده مي را ديگر عنصر چهار مزدا، اهورا
161(. 
 هر زمان، همان در حتي و آن از پيش تا كه چرا .است 1سكوالر هنر نمونه نخستين مادي و پارسي هنر     
 ساخته .... و يهوديه و 2اوراتو و ليديه و يونان و مصر و آشور و بابل و ايالم و هند رد زيبا و باشكوه بناي چه

                                                 
1 Secularism 
2 Urartu 
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 خدمت به مذهب راه در را خود دانش و هنر همه بشر يعني .خدايان براي است معبدي همه و همه شود، مي
 كه شد يهتوج اينگونه نيز شد ساخته ها بابلي و ها آشوري دست به كه زيبايي هاي كاخ حتي .گيرد مي

 ولي.شد مي نگريسته معبد چشم به پادشاه كاخ به و هستند خداوند مستقيم فرستاده و پيامبر شاهان؛
 و سياست در هم را سكوالريسم كه بودند هخامنشيان اين .سازند نمي معبد ديگر كوروش زمان از پارسيان

 براي اي زمينه بعدها سكوالريستي نمايي هنر نمونه اين از.)175، 1388روشن ضمير (دادند رواج هنر در هم
 تثبيت و يهود شريعت و دين آفرينش گمان بي .ساخت فراهم را آنها هاي آگروپليس ساختن در آتنيان تقليد

 به يهود قوم موجوديت نتيجتا و گرفته انجام ايران شاهان پشتيباني به و هخامنشيان زمان در اورشليم در آن
  .)217همان ( دارد مستقيم بستگي هخامنشي ديگر هانشا به يهود دين موجوديت و كوروش

  اشكانيان عقايد-4-3-7
 اشكانيان، از مزديسنايي،يكي سنت بنابر .نيست دست در درستي اطالعات پارت دوره در عقايدمذهبي از      
 .است داشته نقشي مقدس، كتاب تدوين در) چند تن از پادشاهان اشكاني به اين نام ناميده مي شدند (1بالش
 است كرده استفاده اشكاني اوستاي متن از ها، فرضيه از بعضي مورد در اساس، عنوان به حتي متن اين نوشته

 .گرديد آوانويسي فعلي اوستايي الفباي به ساساني دوره در و بود شده نوشته صدا بي حروف با اوستا اين كه
 بين در مسيحيت .است توجه قابل گريدي موضوع مقابل، در.دانيم نمي ازآن زيادي چيز ما حقيقت در

 مدت در است بوده درتمق كه پارس ديني جامعه .است كرده نفوذ ها پارت زمان در ايران، فالت در و النهرين
 درهم به محدود فقط فعاليتش است، رفته ميان از بكلي امروزه و بيابد دست مهم گسترش به هزاره يك

 دست به چين تركستان در ايراني، هاي لهجه به مسيحي اوراق .باشد تواند نمي حكومت مياني بخش شكستن
 شده برده نام اند شده شكنجه 2كرتير توسط كه هايي فرقه جزء نيز مسيحيان از ديگر سوي از .است آمده
 .)1363،15موله(است

 )دولت و دين همگامي(ساساني دوره مذاهب -4-3-8
 مذهب و زروان مذاهب همچنين .است بوده ساسانيان دوره در ايرانيان دين ترين رايج زردتشت آيين       

 اين بر عالوه .روند مي بشمار دوره اين مذاهب جمله از نيز بودند شده جدا زردتشت آيين از هردو كه كيومرث
 وجود ساساني دوره ايران در كمتر مقياس در نيز بودايي و مزدك ، ماني مذهب مسيحيت، يهوديت، اديان
 .)1370دي مبلغي آبا(داشت

 زروان كلمه تنها نه است،كه بوده،اين پرستي زروان بصورت ساسانيان زمان در مزديسني آيين اينكه دليل    
 سرياني و ارمني و يوناني مورخان عبارات از دسته يك ،بلكه است شده تركيب بسيار اشخاص بانام عهد آن در

 مولفين و گشت ساسانيان،متروك انقراض از پس زرواني آيين .)218، 1382كرستنسن، (مدعاست اين مويد
 نموده بليغ سعي زروانيه آثار كردن محو اند،در پرداخته ديني روايات نقله ب اسالم زمان در ،كه پهلوي كتب
 .)226همان (اند نبرده ميان از آنرا بكلي ولي اند،
    فرهنگي انداز چشم ديدگاه -4-4

 مي تاكيد جغرافيايي نواحي در انساني اندازهاي چشم يجادا در مذهب نقش به ديدگاه اين در        
 تضادهاي است ممكن مذهبي بزرگ مراسم و تاسيسات از دائمي و مرتب برداري بهره و نگهداري ، ايجاد.شود

                                                 
1  Blash 
2 Kartir 
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 تحميل درباره ما اطالعات .زند برهم را گروهي اقتصادي و اجتماعي تعادل و آورد بوجود جوامع در آشكاري
، 1385شكويي (است محدود بسيار كوچك جوامع در بويژه مقدس مكانهاي ايجاد بهنگام نآ قبول و فشار
 مكان ،بعنوان ها مكان از برخي چرا كه است اين است اهميت داراي  مذاهب جغرافياي در آنچه واقع در.)348

 را افراد مذاهب از بسياري در واقع در ؟ندارند را ويژگي اين ها مكان ساير كه حالي در شوند مي تلقي مقدس
 . گردد مي خاص مكاني در زائران تعداد افزايش آن نتيجه كه كنند مي مقدس هاي مكان زيارت به تشويق
 وابستگي وايمان  .(Park ,2004)دارد محيطي و محلي اقتصاد روي بر بسياري اثراتي اي پديده چنين
 به نسبت قبول و احترام احساس انسان تا دارد الزم اي ويژه لوژيكي اكو شرايط ، انساني محيط به مقدس

 به اي ويژه اندازهاي چشم مذهب       .)347، 1372شكويي (كند خويش مسكوني محيط مذهبي تاسيسات
با .كرد اشاره ها عبادتگاه و ها گورستان به توان مي ها آن مهمترين از كه بخشد مي جغرافيايي هاي مكان

 زير در كه تفا مي گرددكمبسوط تر به ارائه اين دو نوع چشم انداز اتوجه به محدود بودن امكان ارائه مطالب 
 .پردازيم مي آن اجمالي بررسي به

  گورستان-4-4-1
 1مامفورد گفته به چنانچه .دنباش مي ها گورستان زد آن ساخت به دست انسان كه هايي مكان اولين از     
 مي زمينه اين در وي . گفتند مي مردگان شهر آن هب كه يافتند ثابت مكان كه بودند مردگان اين بار اولين
 ابزار از يا و گردآمده آتش دور به كه هنگامي ها، زمان دورترين در را بشر پاي رد اينكه محض به : گويد

 كنيم مي مشاهده را هايي نگراني و ها عالقه از هايي ،نشانه آورديم دست به است، كرده مي استفاده سنگي
 خاص تشريفات و مردگان دفن مراسم در بخصوص .شود نمي ديده آن حيواني تاهايهم از هيچيك در كه
 و ترس وجود از حاكي كه اي فزاينده قراين يا و بوده، اموات به نسبت حرمت و عالقه نوعي نمايانگر كه آن،

 از زيسحرآمي بازتاب كه مرده، براي اوليه بشر احترام .خورد مي چشم به است، دينداري از ناشي نگراني
 نقش واقعي نيازهاي ساير به نسبت شايد است، شبانگاهي روياهاي و روزانه انگيز وسوسه و نيرومند پندارهاي
 زيستگاههاي نهايتا و اجتماعي مبادالت و برخوردها براي ثابت جايگاهي يافتن براي او تالش در بيشتري

 .)31- 32، 1387ممفورد (است داشته هميشگي
 جهان مراكز و نقاط سراسر در مختلفي و گوناگون اشكال به پسين زندگاني و روان و روح به اعتقاد      

 كف در ابتدا را خود مردگان .است بوده قرار همين بر وضع نيز ايران در جمله از است، داشته وجود باستان
 مي گوناگوني حاالت با گور در را جسد مختلف هاي دوران در و اند كرده مي دفن ها زمين زير يا و ها اطاق
 .)50، 1382،رضي (مختلف ادوار در آنها تحول و مذهبي اعتقادات وضع از است حاكي خود كه اند نهاده
 نشانگر كه است پديدآمده مردگان خاكسپاري شيوه در چشمگيري دگرگوني ها آريايي استقرار از پس      

 صد چند در مردگان شهر .كردند نمي حفر ها اتاق كف در ديگر را قبرها .شود مي تلقي نو نژادي جايگزيني
 خاك به اشياء اقسام و انواع با همچنان را مردگان. وسيع قرار داشت بسيار به شكل گورستاني ستا رو متري
بعدها نحوه دفن مردگان در بعضي مناطق ايران  تغيير كرد، به طوري .)53، 1388روشن ضمير (نددسپر مي

 در بلكه كنند نمي دفن را خود مردگان آنها كه باشد مي اين ايرانيان ايه ويژگي از: مي نويسد 2كه راولين

                                                 
1 Mumford 

 
2 Ravlin 
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اين رسم تا چند دهه قبل در بين ).1362راولين ، (گردد حيوانات طعمه تا گذارند مي  دخمه نام به مكاني
  .بعضي از زرتشتيان ساكن شهر يزد رايج بود

 اه پرستشگاه-4-4-2
 متعدد خدايان با ديني به كه بودند ها عيالمي زدند، معابد ساخت به تدس ايران در كه اقوامي ازجمله     

 مي زيادي اهميت ها پرستشگاه و معابد ايجاد به اعصار، آن در آسيايي اقوام ساير همانند بودند،و وابسته
 آن نوشتارهاي از ، رو اين از .دانستند مي خود وظيفه بزرگترين و نخستين را امر اين انجام شاهان .دادند
ولي و (بود شده ساخته گون گونه خدايان براي بزرگي و كوچك معابد دولتشهر هر در كه بريم مي پي زمان

 شده ثبت ايراني اثر ترين كهن 2نتاش و دورا شهر در چغازنبيل 1زيگورات زمان اين در .)69، 1379بصيري 
 بازارها، معابد اطراف در .)29، 1388روشن ضمير (باشد مي )پيشينه سال 3200 از بيش با(يونسكو در

 از و ساختند ميبرآورده  را زائران نيازهاي كه اند بوده گرداني دوره و كاران صنعت و ها كارگاه و ها فروشگاه
 و يي نقره ظروف و ها سفالين،تنديس ظروف و ها مجسمه ، هنرمندان اين.اند كرده مي معاش امرار راه اين

 كه است،چنانچه شده مي فروخته كنندگان زيارت به كاهنان وسيله به اغلب اجناس اين و ساخته مي طاليي
 .)48-47، 1382رضي (است معمول جاها از بسياري در نيز امروزه

 
 گيري نتيجه - 5

 اكولوژي، ديدگاه چهار با فضاها اين مخلوق يا و جغرافيايي فضاهاي خالق بعنوان را دين مقوله جغرافيا     
 هاي ريشه بررسي به اكولوژي ديدگاه.است داده قرار بررسي مورد فرهنگي انداز چشم و فضايي پخش تكامل،
 امابرداشت است محيط و انسان متقابل رابطه معناي به اكولوژي چه اگر .پردازد مي مذهبي گرايشات اصلي
 به اييگر تكامل منظر از .انجامد مي محيط از مذهب يكجانبه تاثير بر چيز هر از بيش اديان از ديدگاه اين

 متولد مذهبي هاي بينش از بسياري اديان، پيروان ساير فرهنگي عناصر رسوخ نيز و بشري فكري رشد تناسب
 اديان از كه كنند، مي بندي تقسيم هايي دوره به را دين تكامل مراحل برخي.اند رسيده تكامل و رشد به و

 مي خود به را پرستي گانه چند شكل بشري زيست تغيير و تكامل جريان در و گردد مي آغاز بشر ابتدايي
 يا پرستي گانه هيچ چون اي دوره و نهد مي فراتر پارا حتي برخي .انجامد مي يكتاپرستي به نهايت در و گيرد
  به جغرافيايي ناحيه يك از ديني باورهاي گسترش بر فضايي پخش ديدگاه .نهند مي آن بر را خدايي بي

 .گردد مي تحليل ديدگاه اين در مذاهب و اديان از بسياري شدن يجهان ادعاي .دارد توجه نواحي ساير
 ايجاد اساس اين بر.پردازد مي جغرافيايي فضاهاي خلق در مذهب تاثير تحليل به فرهنگي انداز چشم ديدگاه
 مورد جوامع اجتماعي و اقتصادي مناسبات در آن نقش و ها عبادتگاه و ها گورستان مانند خاص فضاهاي
  .گيرد مي قرار تحليل
 به.است تحليل قابل شده ياد هاي ديدگاه با نيز باستان ايران در مذاهب و اديان گسترش و تكامل ظهور،       
 به زندگي شيوه تغيير اقتضاي به و زمان گذر نتيجه در و شود مي آغاز پرستي توتم از ايران در دين كه طوري

 امكانات و ها ترس از دين ديگر عبارتي به.گردد مي ياننما يكتاپرستي شكل در نهايت در و پرستي چندگانه

                                                 
1 Ziggurat 
2 Doravtash 
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 اتحاد براي برتر قدرت  يك ايجاد منظور به يكتاپرستي به آن شكل تغيير و شود مي متولد ايران در محيطي
 .شود توجيه تواند مي يكتاپرستي به نشيني چادر سبك از زندگي تغيير نيز و ايراني پراكنده جوامع
 زمين ايران مردم اعتقادي مظاهر چگونه كه هستيم اين شاهد ايران در اديان بررسي در ديگر سوي از        

 و گروه به مخصوص نه كه مباني .كند مي پيدا نشر نقاط ساير به خود متعالي هاي ارزش و مباني دليل به
 يهوديت كه شكلي(آورد مي بيرون نژادي باور يك از را باورها اين شكل امر همين و باشد مي خاص نژادي
 در هم و ميتراييان هاي انديشه در هم اي پديده چنين .بخشد مي آن به جهاني شكل و) بود آن پذيراي
 ديگر غالب هاي انديشه با جايي جابه و نشر همين روند در ديگر سوي از .بود مشاهده قابل مانويان انديشه

 در توان مي كه اي بگونه؛  است كرده حفظ ار خود ريتأث هنوز اديان اين اعتقادي عناصر چگونه كه بينيم مي
 دين گرديد عنوان كه همانطور .دانست ميترائيسم دين از متأثر را مسيحيت آيين سنن از بسياري ميان اين

 .دارد وجود مسيحيت دين در اكنون هم ويژگي اين و داشت را شدن جهاني ادعاي ميترائيسم
 را ايران در معابد شكل اولين توان مي ايران در جغرافيايي ايه مكان پيدايش در مذهب تأثير شكل در       
 .گيرند مي النهرين بين مردم انديشه از  را خود وجودي هاي زمينه كه دانست هايي زيگورات به مربوط
 كه آنگونه شود، مي نمايان بعد دوره پادشاهان قبور براي نماسازي و  معابد ساختنمرتفع  در اي پديده چنين
 هايي مقبره ساخت وارد شيعه مذهب طريق از آن، تزيين و مرتفع قبور ساخت در زمين ايران دممر عادت
 . شود مي اسالم دين بزرگان براي
 مناطق در مذاهب و اديان پيدايش با رابطه در شده انجام مطالعات بررسي با اينكه كلي گيري نتيجه     

 عامل توان نمي هرچند كه كرد استنباط چنين انتو مي مناطق ساير به آن گسترش و جغرافيايي مختلف
 از تركيبي را جغرافيايي محيط اگر اما دانست، مذاهب و اديان تكوين و پيدايش در عامل تنها را جغرافيايي

 و پيدايش شك بدون كنند، مي زندگي آن در كهبدانيم  مردمي انساني هاي ويژگي و طبيعي شرايط تعامل
 چرا .است بوده جغرافيايي محيط از متاثر زيادي حد تا مناطق ساير به آن رشگست و مذهبي باورهاي تحول

 و تكوين و گرفته خود به زميني بوي و رنگ اند، شده مي نازل زمين به وقتي ، آسماني اديان حتي ، اديان كه
 با تباطار در كه است گرفته صورت مردمي بين در قدرت مناسبات و تضادها تعامالت، جريان در ها آن تحول
 مناسبات و معيشت نوع (اقتصادي و اجتماعي مختلف ساختارهاي قالب در خود جغرافيايي محيط هاي ويژگي

  .اند كرده مي زندگي )اجتماعي
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