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 آزاد اس .  قوانین کریتیو کامانز نویسادگان / دسترسی ب  متن کامل مقال  براساس ) 

های مذهبی  شناختی آموزه جستاری در شناخت ابعاد بوم
 ظهوریافته در فالت ایران

 

 2زاده ، علی ولیقلی1*احسان لشگری تفرشی
 51/50/1931؛       پذیرش: 11/50/1931دریافت: 

 چکیده
ز موضوعا  مهم مورد مطالعن  در جررافینای فرهاگنی، بررسنی رابطنا متقابنل مفنین و فرهان  و یکی ا

ها بر یکدیگر اس . در این راستا، بخشی از عااصر فرهاگی، ازجمل  دین و  چگونگی تأثیرگهاری متقابل آن
هنای  یژگیهای تناریخی و اجتمناعی، برآمنده از ابعناد و و بر ریش  های مختلف، ع وه مههب در سرزمین

های دیای تاص در آن فضا،  آموزه  شکل طییعی فضای جررافیایی تاستگاه و مفین انتشارشان هستاد ک  ب 
فضایی اس . بدیهی اس   ن حل برای مشک   مکانی یاباد. اصواًل بخشی از کارکرد دین، ارائ  راه تجلی می

هنای ادینان موجنود در  سرچشنم  ظهنور آموزه ک  ادیان در ایران نیز از این مقول  مستثاا نیستاد و بخشی از
ف   ایران نیز متأثر از بایادهای طییعی این فضای جررافیایی اس . در این راستا در این مقال  این پرسن  

های جررافیایی طییعی ف   ایران، چگون  پی  از ظهور اس م و پن  از آن،  مطرح شده اس  ک  شاتص
اند؟ در این مقال  کوشن  شنده اسن  کن  بنا  ی در این حوزه تأثیرگهار بودههای دیا ها و نوع آموزه بر ویژگی

های  های دیای در ایران بررسی شوند. یافتن  پایا ظهور آموزه تفلیلی، بایادها و دالیل بوم ن رویکردی توصیفی
هنای اقلیمنی،  هنای طییعنی فن   اینران، ازجملن  ویژگی پژوه ، نمایانگر این اس  ک  شراین و ویژگی

عیار   اند. بن  های ادینان در اینران داشنت  ها و آموزه یدرولوژیک، و طییعی، نق  بسزایی در ظهور ویژگیه
عند طییعنی فضنای  تر، آموزه روشن ها و اعتقادا  ادیان ایرانی، ازجمل  مههب تشیع، تف  تأثیر مسنتقیم بع

 اند. جررافیایی ایران بوده
 جررافیای طییعی، فرها . های مههیی، ایران، دین، آموزه :ها کلیدواژه

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 

   .. استادیار جررافیای سیاسی، گروه جررافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران )نویسادۀ مسئول(1
  

 .. استادیار جررافیای سیاسی، گروه جررافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغ ، مراغ ، ایران2
 

https://www.doi.org/10.22631/isih.2017.1937.2480
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 مقدمه
ها ب  سرزمین ایران و سکون  آنان در اینن فن   تناکاون، هوین  و فرهان   از زمان کوچ آریایی

های زیادی را پش  سر گهاشت  اس . این درحالی اس  ک  هوی  و فرهان  هنر  ایرانی، دگرگونی
هنای  تردیند، ویژگی و بی ملتی در درجا نخس ، زاییدۀ مفین جررافیایی اسنتقرار آن ملن  اسن 

های فرهاگی جامع  مستقر در آن فضا تأثیر چشمگیری دارد. در این راستا،  تاص مفین بر ویژگی
گیری هوی  و فرها  ایرانی نق  زیادی داشنت   پایا ف   ایران نیز در شکل تردید ابعاد طییع  بی

های ایراننی اینن دوران در  و نوشت  ای از ابهام اس  اس . اگرچ  تاریخ ایران پی  از اس م در هال 
سیب رویدادهای مختلفی از بین رفت  اس ، ولی توج  بن  کالیند جررافینایی فن    طول تاریخ ب 

ای دالیل ظهور فرها ، تاریخ، و هوی  ایرانی را نمایان کاد. ینک مجموعنا  تواند تااندازه ایران می
و... در زیسنتگاه و بسنتر طییعنی  رسنوم، و فرهاگی مشنخص، شنامل دینن، زبنان، قومین ، آدا 

پنهیرد و درمقابنل،  های این مفین طییعی تنأثیر می تردید از ویژگی آید و بی وجود می مشخصی ب 
عاوان کالید  پایا یک قلمرو فضایی نیز تأثیر بگهارد. درواقع، مفین طییعی ب  قادر اس  بر ابعاد بوم

کاد، یا حتی در  های فرهاگی را فراهم می ژگیکارگیری برتی از وی ظهور فرها ، امکان کسب یا ب 
های مفیطی، دچنار  دلیل ویژگی های دیگر ب  فضا، امکان ورود برتی از عااصر فرهاگی از فرها 

شااسی فرهاگی ب  مطالعا دالیل ظهنور برتنی از نمادهنای فرهاگنی  شود. درواقع، بوم انسداد می
هنا و مفنین  معلولی مینان فرها  و رابط  علن  طور ت ص ، پردازد و ب  متأثر از مفین طییعی می

های سطح زمین، ماشأ اتت فنا  اقلیمنی و تانوع  طورکلی، ناهمواری کاد. ب  طییعی را بررسی می
اندازهای فرهاگنی  دهادۀ چشنم زیس  جانوری و گیاهی و ب  تیع آن، یکی از عوامل بایادین شنکل

ی سطح زمین، تأثیرا  مهمی بر زندگی انسان و ها و ترییرا  طییع گوناگون اس ؛ باابراین، ویژگی
 (.691، 1166، 1کلی ن رفتارهای فرهاگی، اقتصادی، و اجتماعی انسان دارد )تولیا

بدیهی اسن  کن  بخشنی از مطالعنا  جررافینای فرهاگنی، در پنی واکناوی وجنوه مختلنف 
و فرهان  ایراننی نینز  اند. در این راستا، هوی  تأثیرگهاری و تأثیرپهیری دین از مفین طییعی بوده

دارای عااصر، مفورها، و نمادهای جررافیایی ثابتی اس  ک  از گهشت  تنا امنروز مانندگار بنوده و 
دهاند؛ بانابراین، بنرای  بایاد هوی  ملی و عااصر تاریخی، فرهاگی، و سیاسی ایران را تشنکیل می

 ، ابعناد اکولوژینک آن های دیانی بایند در درجنا نخسن شااسانا آموزه واکاوی دقیق ابعاد معرف 
طور دقینق تفسنیر کنرد. بندیهی  شااتتی آن را ب  دق  بررسی شود تا برپایا آن بتوان ابعاد معرف  ب 

انکاری هسنتاد  اس  ک  ادیان ظهوریافت  در ایران، دارای ابعاد مفیطی و اکولوژیک مهم و غیرقابل
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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جررافیایی، ناکنافی و نناقص تواهند  های دین، بدون توج  ب  بایاد و ب  همین دلیل، مطالعا ویژگی
هنای  پایا ف   ایران بر ظهنور و تکنوین آموزه بود. در این پژوه ، ت ش شده اس  ک  اثرا  بوم

 دیای در جررافیای فرهاگی ایران، تفلیل و تییین شود.
 
 . روش پژوهش1

عنا  نینز، ای و شنیوۀ تفلینل اط  ها در این پنژوه ، اسناادی و کتابخانن  آوری داده روش جمع
توصیفی و استایاطی اس . این پژوه ، ناظر ب  تفلیل عوامل مفیطی اثرگهار بر تکوین فرایاندها 

هنای دیانی  گرفت  در جررافیای فرهاگی ایران اس  و سیر تکوین نظام آموزه های دیای شکل و آموزه
. کاند یران، تیینین میهای جررافیای طییعی موجود در ف   ا ظهوریافت  در ایران را با توج  ب  بایان

ای در درج  نخس ، مفهوم جررافینای  در این راستا کوش  شده اس  با استفاده از ماابع کتابخان 
عاوان  های نمادهای فرهاگنی عاصنر دینن )بن  فرهاگی تییین شود و سپ  با انطیاق تأثیرا  ویژگی

  ایران، ابعاد اکولوژیک های جررافیایی ف  ترین عااصر جررافیای فرهاگی( با ویژگی یکی از مهم
 دین در فرها  ایران استخراج شود.

 
 . مبانی نظری3
 . مفهوم جغرافیای فرهنگی1-3

در تعریفی ساده، جررافیای فرهاگی، دانشی اس  ک  ارتیاط و تعامنل متقابنل دو حنوزۀ فرهان  و 
، در درجن  (. برای فهم بهتر این تعرینف5-1، 6919کاد )کرن ،  مفین جررافیایی را بررسی می
طور دقینق تیینین کانیم. علمنای علنوم انسنانی و علنوم اجتمناعی،  نخس  باید واژۀ فرها  را بن 

هنای اروپنایی، معنادل اینن واژه،  انند. در زبان های فراوانی را برای واژه فرهان  ارائن  داده تعریف
فاظ تاریخی اینن ل در زبان انگلیسی اس . در زبان فرانس  ب « کالچر»در زبان فرانس  و « کولتور»

معاای پرست  منههیی،  جمل  در قرون وسطی ب  کار رفت  اس  ک  از آن واژه ب  معااهای مختلفی ب 
رفن .  کار می معاای پیشرف  فکری افراد، ب  ب  61معاای کار بر روی زمین، و در قرن  ب  61در قرن 

ای ک  در اواتنر سندۀ  گون  س ، ب کار رفت  ا معاای جمعی ب  بار در  این واژه در آلمان برای نخستین
معاای پیشرف  فکنری و  ، این واژه ب «تاریخ جهانی»ای از مطالعا  با عاوان  هیجده، در مجموع 

در قنرن  1(. در انگلسنتان تنایلور663، 6911کار گرفت  شند )روشن ،  طورعام ب  اجتماعی انسان ب 
ای از  معاای مجموعنن  ن واژه، بنن بار از اینن بننرای نخسننتین« فرهانن  ابتنندایی»نننوزدهم در کتننا  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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شنود، اسنتفاده کنرد )راد،  دستاوردهای مادی و معاوی بشر ک  از نسلی بن  نسنل دیگنر ماتقنل می
ای اسن  کن  شنامل معنار ،  (. درواقع، در این مضمون، فرها ، مجموعن  پیچینده11، 6911

هنا و  تمنام عاد ها و درنهاین ،  هنا، اتن ق، قنوانین، سنا  اعتقادا ، هارهنا، صناایع، تکایک
گیرد و در قیال آن جامع   عاوان عضو یک جامع  آن را از جامع  تود می ضوابطی اس  ک  انسان ب 

 (.661، 6919االمیای،  عهده دارد )روح تعهداتی ب 
های  و شنیاه « نفنوۀ زنندگی»اکاون با توج  ب  موضوع علوم جررافینایی، منراد از فرهان ، 

هنای انسنانی دیگنر متمنایز  هنا را از گروه انسانی اس  ک  آن رفتاری یک گروه مشخص و متشکل
هنا گاجاننده  طورکلی، برداش  های ذهای یا حیاتی یک مل  ک  در نفوس و عقنول آن کاد و ب  می

(. مواردی ماناد مشابه  در زبنان، نظنام ارزشنی، 9، 1111گیرد )لوریمر،  شده اس  را دربر می
های انسانی را در قالب یک فرها  مشترک، گنرد هنم  گروهمعیش ، تاریخ و گهشت  مشترک، و... 

طور ت ص ، فرها ، یک نیروی سیال در سطح یک جامع  اس  ک  افنراد آن جامعن   آورند. ب  می
را مجیور ب  انجام کارهای مشخصی کنرده و بخشنی از بایندها و نیایندها و هاجارهنای جامعن  را 

ها و  بایندها و نیایندهایی تنأثیر زینادی بنر برنامن دهد. بدیهی اس  ک  چاین هاجارها و  شکل می
طورکلی،  ها و جوامع، و نق  بسیار مهمی در ترییرا  مفین جررافینایی دارد. بن  اهدا  حکوم 

سازی زندگی جوامع با اتکنا بن  فرهان ،  قابلی  و توانایی ایجاد تفول در طییع  در راستای بهیا 
های  ها و شنیاه  ی اس . بر این میاا، مطالع  تفاو ازجمل  دالیل فلسفی ظهور جررافیای فرهاگ

هننای  مکانی، بررسننی ترییننرا  آن در دوره ن هننای انسننانی در ابعنناد فضایی عااصننر فرهاگننی گروه
مختلف، و واکاوی تأثیر عااصر طییعی و انسانی بر فرها  جوامع گوناگون، از موضوعا  اساسی 

 (.61-66، 6911در جررافیایی فرهاگی اس  )جردن و راونتری، 
ای کن   گونن  های دیگر، معاا و اعتیار ندارد، ب  از سوی دیگر، هیچ فرهاگی بدون وجود فرها 

ها در رابطن   دهادۀ مفهوم فرها  اس  و هم  فرها  های دیای، زبانی، معیشتی، و... شکل تفاو 
ازها، آثنار اند طورکلی، فرهان  منادی )فاناوری، قالنب هنا، چشنم با یکدیگر معاا منی یاباند. بن 

معماری، و...( از طریق استقرار، احاط ، و تثیی  در بخشی از سطح زمین و جامع  انسانی، بن  آن 
بخشد. درواقع، ارضای نیازهنای اولین  ینا ارگانینک  انداز متمایز فرهاگی می ناحی ، ویژگی و چشم

ینن معانا کن  سناز آن اسن ؛ بن  ا انسان، نیازماد ایجاد حداقل شرایطی اسن  کن  فرهان ، زمیا 
فصل شوند. بدیهی اس  ک  برآورده  و مشک   ناشی از نیازهای غهایی و بهداشتی انسان باید حل

کردن این نیازها، مستلزم ایجاد مفیطی جدید یا مصاوعی اسن  کن  اینن مفنین درواقنع سناتتا 
 (.11، 6913فرها  اس  )مالیاوفسکی، 
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 . رابطه متقابل فرهنگ و محیط(1شکل شماره )

 

ای برای تفقق نیازهای اولین  و زیسنتی تنود و بهینود مسنتمر آن،  اساس، هر جامع  انسانی براین
یابند  های دیگری را فندای اینن کارکردهنا کاند کن  در قالنب فرهان  تیلنور می ناگزیر اس  فعالی 

  های ناشنی از مفنین ودی ها و مفند سنو فرصن  (؛ باابراین، ازیک66، 6935)لشگری و احمدی، 
تردید بر نوع معیش ، سیک زنندگی، و درواقنع، فرهان  آن مکنان تأثیرگنهار  جررافیایی و طییعی بی

ها و عااصر آن، در کالید فضنا تیلنور یافتن  و آن را تریینر  اس  و از سوی دیگر، فرها  با تمام ویژگی
هنای  هنا غالینًا در سنطح گروه ها (. با توج  بن  ایاکن  فر615، 6931دهد )مهدوی و احمدی،  می

ها  رو در جررافیای فرهاگی نینز مطالعنا  انسنان بررسی هستاد، ازاین متشکل و ماسجم انسانی قابل
صنور  مافنرد نینز بنر  صور  تجمعی موردنظر اس . الیت  باید توج  داشن  کن  افنراد جامعن  ب  ب 

، بیشتر در علنوم تربیتنی و روانشااسنی، فرها  و رفتار کل جامع  تأثیرگهار هستاد، لیکن این موضوع
 توان در قالب موارد زیر برشمرد: طورکلی، ابعاد جررافیایی فرها  را می شود. ب  مطالع  و بررسی می

سنناز بخنن  مهمننی از  مشنناهده اسنن  کنن  زمیا  هننای قابل ای از واقعی  . فرهانن  مجموعنن 6
ای از  عینار  دیگنر، فرهان  مجموعن  ها و ترییرا  در فضای جررافینایی هسنتاد. بن  ریزی برنام 

یابند و کنارکرد و  رفتارهای یک جامع  متشکل انسانی اس  ک  از ینک منتن اجتمناعی ظهنور می
عاوان عااصنر ایجادکااندۀ تریینرا  مفنین  اجتماعی را بن  ن عملکرد ساتتارها و نهادهای سیاسی

هنا، بایندها، نیایندها، و   تر، فرهان ، اولوی عیار  روشنن کاد. ب  بادی می جررافیایی، چارچو 
کاند؛ بانابراین، در هنر  الگوهای کنا  را براسناس فضنای جررافینایی پیرامنون، سنازماندهی می

دهی بنن  رفتننار جامعنن  و حکومنن  و ترییننر فضننای  های فرهاگننی در شننکل ای، شنناتص جامعنن 
 (.13، 6936جررافیایی، بسیار مؤثر هستاد )کامران و دیگران، 

رین کارکردهنای فرهان  در جررافینا، نقن  آن در ایجناد تمنایز بنین . یکی دیگر از آشکارت1
توانند ماشنأ  دهند. اینن کنارکرد می قلمروها اس  ک  یکی از بایادهای علوم جررافیا را تشنکیل می

گیری جررافینای  نوعی، فرهان ، زیربانای شنکل گیری نواحی فرهاگی مختلنف باشند و بن  شکل
 انسانی اس .

محيط جغرافيایی و 
 آنمقتضيات 

 فرهنگ
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ویژه در جررافینای سیاسنی، قابلین  ایجناد انسنجام و  جررافیا و ب  کارکرد دیگر فرها  در. 9
طورکلی، وحند   مشترک اجتماعی و بن   پیوند افراد جامع  با یکدیگر و تقوی  احساس مسئولی 

گناهی تنود را در  تواند ماشأ فرایادی  یک جامع  اس . این کارکرد می باشد ک  مردم از طریق آن، آ
یک جامعا متشکل انسانی را ایجاد کااد و با کمنک اینن فرایاند، ننوعی  مورد تویشتن ارتقا داده و

شود ک  دارای پیامندهای عناطفی و رواننی اسن .  ح  ریش  داشتن در یک سرزمین، تقوی  می
معاای  عیار  دیگر، هوی  بن  گیرد. ب  برپایا همین کارکرد فرها  اس  ک  مفهوم هوی  شکل می

هنای فرهاگنی ماسنجم اسن  کن  اینن  ر قالنب چارچو شااسایی یک گنروه متشنکل انسنانی د
صور  اشنکال فرهاگنی زبنان مشنترک، دینن مشنترک، تناریخ  های مشترک فرهاگی، ب  چارچو 

ای هسنتاد کن   ها، معااهای کلیدی یابد. هوی  رسوم، ادبیا  و... مصداق می و مشترک، هار، آدا 
ویدادها و تفنوال  مفنین زنندگی تنود ها ب  ر دهاد و مردم از طریق آن ذهای  افراد را شکل می

 کااد. ها قضاو  می حساس شده و در مورد آن
هنا از عااصنر  این درحالی اس  ک  دین نینز بخشنی از فرهان  اسن  و در برتنی از فرها 

، 1گنهارد )اسنتام  ای اس  ک  بر بقینا عااصنر موجنود در آن فرهان ، تنأثیر بسنزایی می اساسی
های سیاسی، اقتصادی، و اجتمناعی، زمیانا  رهاگی ادیان، از جای طورکلی، میانی ف (. ب 1، 1111

کاد. از این جه ، بخشی از موضوع جررافینای فرهاگنی،  تفول در فضای جررافیایی را فراهم می
، 6919مطالع  در مورد تاوع فضایی مهاهب و ارتیناط آن بنا مفنین جررافینایی اسن  )منؤمای، 

سطح سنیارۀ زمنین توسنن ادینان و منهاهب و اثرپنهیری عیار  بهتر، موضوع دگرگونی  (. ب 199
، 1111شنود )پنارک،  متقابل مهاهب از عااصر مفین جررافیایی، در جررافیای ادیان مطالعن  می

هایی ماناد چگنونگی توزینع و پخن  منهاهب، نقن   گویی ب  پرس  (. بدیهی اس  ک  پاسخ5
  طییعی و اعتقادا  مههیی، تنأثیر مفین جررافیایی در پیدای  مهاهب گوناگون، رابطا مخاطرا

اندازهای  آفریای عااصر طییعی در تلنق چشنم مههب بر تعیین الگوی تفوال  اقتصادی، و نق 
 تواند جایگاه مههب را در مطالعا  جررافیایی تعیین و تییین کاد. وضوح می مههیی، ب 

 های ادیان و مذاهب . تأثیر محیط طبیعی بر آموزه2-3
های جررافیایی، بین ذهای  و عیای ، همیسنتگی وجنود دارد.  ت  شد، در پژوه گون  ک  گف همان
های برآمننده از آن، همگننی در  ها و مفنندودی  میننان، شننراین مفننین جررافیننایی و فرصنن  دراین
هننا،  دهننی و معاننادهی بنن  امننور منناورایی اثرگننهار هسننتاد و نقنن  بسننزایی در تلننق ارزش ارزش
اساس، دین با تاروپود مفین  ها دارند. براین و تاوع فضایی پدیده های مههیی، ها، تفاو  بیای جهان

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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یاباد )جردن و  اندازهای فرهاگی نمود می تایدگی زیادی دارد و باورهای دیای در چشم طییعی درهم
هنا،  های مفین جررافیایی، اعم از ناهمواری طورکلی، عااصر و ویژگی (. ب 119، 6911راونتری، 

درجا حرار ، میزان بنارش، مانابع آ ، و... بنر نظنام اندیشنا انسنانی و درجا تشکی، ترییرا  
گهارند؛ باابراین، مفین طییعی، تود ماجر ب  پهیرش برتی از باورها و  بیای جوامع تأثیر می جهان

 اعتقادا  مههیی در میان جوامع شده اس .
ی و منههیی انجامینده های مفیطی ب  پهیرش شماری از باورهای دیا در بسیاری از موارد، ویژگی

تیع  های مفین جررافیایی بر باورهای دیای و ب  های موجود، گویای تأثیر عااصر و ویژگی اس  و یافت 
ها اس  ک  در قالب تعامل اشکال گوناگون مههب، نوع فعالین ، فضنا،  بیای آن، نظام اندیش  و جهان

، گناهی شنمار  (؛ بنرای نمونن 15 ،6911اندازهای جررافیایی، نمنود یافتن  اسن  )تنوالیی،  و چشم
های مههیی )آغاز و انجام ماه رمضان، سال ننو منی دی، و...( در پیونند بنا طییعن ،  بسیاری از آیین

عاوان مثال، در تمام ادینان ابراهیمنی موجنود در هن ل تصنیب و  یاباد؛ ب  معاا و امکان برگزاری می
های مختلفنی وجنود دارد. بندیهی اسن  کن   شکلعاوان یکی از فرایض، ب   داری ب  تاورمیان ، روزه

هنا نقن  داشنت   های پیاپی نیز در ظهور این آموزه تشک این ماطق  و بروز تشکسالی وهوای نیم  آ 
شنده اسن ،  های بروز تشکسنالی فنراهم می اس ، زیرا از این طریق، امکان ذتیرۀ آذوق  برای زمان

رسند  نظر می تورد. بن  چشم نمی ای ب  ن، چاین آموزهلیکن، برای مثال، در ادیان موجود در هاد و چی
وهنوای  هنای جررافینایی، ناشنی از عندم بنروز تشکسنالی و آ  ها در اینن حوزه ک  نیودن این آموزه

شنده، گوینای اینن اسن  کن  مفنین جررافینایی هنر  تر این ماطق  بوده اس . موارد برشمرده معتدل
 پای  اس . ؤثر بوده و دین جوامع، دارای ابعاد بومهای دیای آن جامع  نیز م جماعتی، بر آموزه

طورکلی، مطالعا رابطا متقابل مفنین و منههب در ابتندای قنرن بیسنتم تفن  تنأثیر رونند  ب 
دانان، ازجمل  َسمپل، سرچشنم   عاوان نمون ، برتی از جررافی جیرگرایانا مفیطی این دوره بود؛ ب 

  را با توج  ب  بایادهنای جررافینایی اینن ماطقن  توجین  و میدأ اولی  ظهور ادیان بزرگ در تاورمیان
لفاظ سنیر تکامنل  بنر ایاکن  بن  (. ازنظر آنان، این ماطقن  ع وه13، 6919کااد )کاویانی راد،  می

ای ماناند ظهنور حکومن ، تنن، و... بنوده  تاریخی، زادگاه نمودهای فرهاگی و تمدنی تناریخی
 م، و یهودین  نینز در مینان سناکاان ماطقنا اس ، س  دین بنزرگ جهنان شنامل مسنیفی ، اسن

تشک و تشک دارد. َسمپل بر این نظر اس  ک  مشناهدۀ  اند ک  اقلیمی نیم  تاورمیان  ظهور کرده
ها و صفراهای بزرگ این ماطق ، این امکنان را بن   ها در آسمان صا  بیابان راح  ستارگان و سیاره

ای و پیوست  اجسام آسمانی شوند و این مسنئل ،  طق های ما داد تا متوج  حرک  مردم این ماطق  می
(. برای اسنکیموها، 165، 6919کرد )شکویی،  تر می ها آسان پهیرش مهاهب توحیدی را برای آن
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هنا، دارای  ک  جهام بنرای یهودی جهام، یک مکان تاریک با طوفان و سرمای شدید اس ، درحالی
ده در شرق آسنیا و هاند، بیشنتر غیرتوحیندی و رو اس  ک  ادیان ظهورکر آت  ابدی اس ؛ ازهمین

دلیل نینودن اینن زیرسنات   ای بن  های ات قی هستاد ک  این مسئل  تا اندازه تاها دربردارندۀ آموزه
تری بوده و از  تر و متاوع جررافیایی اس ، زیرا اصواًل جاو  و جاو  شرق آسیا دارای اقلیم معتدل

الب مفین، در ادراک مفیطی ساکاان این مااطق، دشوار در ق« وحد »این جای ، تجلی و تداعی 
ای  گونن  گنهارد، ب  صور  مستقیم یا غیرمستقیم بر مههب تأثیر می بوده اس ؛ باابراین، مفین، ب 

هنا، مراسنم، و  کاند. آیین ک  مفین، مواد و اجزای الزم را برای اعمال و تصورا  مههیی فراهم می
شند کن   ترتیب، تصور می این کااد. ب  های مختلف استفاده می وهعقاید مههیی از نظم طییعی ب  شی

در جهان آتر ، طییع ، تصویر هماناندی از دنینای فعلنی بنا درنظنر گنرفتن برتنی از صنفا  
 الطییع  اس . متافیزیکی و ماوراء

جا تود را وابست  و پروردۀ طییعن  دینده اسن .  درواقع، انسان از ابتدای تلق  تود در هم 
ساز دستیابی انسان بن  تنوراک، پوشناک، و پااهگناه بنوده  ، زمیا «زمین»لفظ دیگر،  ا ب طییع  ی

عاوان نمونن ، در دورۀ  اس  و این مسئل ، تأثیر زیادی بر نوع تفکر مههیی انسان داشنت  اسن ؛ بن 
شکارگری و گردآوری توراک ک  گوش  جانوران، غنهای اصنلی انسنان بنوده اسن ، هنر قنومی 

هنا  یافت  و بن  همنین دلینل، گناهی بن  دیندۀ حرمن  بن  آن را وابست  ب  حیوانا  میناگزیر تود  ب 
دانس . در دورۀ کشاورزی، زمین، آ ، گیاه، و  ها را زایادۀ قدر  بزرگی می نگریست  اس  و آن می

سنوی  ها در زندگی بشر اهمی  پیدا کرد و ب  همنین دلینل، گنرای  معانوی انسنان ب  گردش فصل
ها، سنوق یافن . در اینن دوره، انسنان، کرامنا   های روی  آن ن، گیاهان، و فصلبرتی از درتتا

فراوانی برای برتی گیاهان قائل بود. در ایران قدیم و در دورۀ زرتش ، ایرانیان بر این نظر بودند کن  
رسنم  و معاای راه زرتش ، درت  سرو را از بهش  ب  زمین آورده اس . حتی مااسک دیای کن  بن 

پهیرد؛ برای مثال، بسنیاری  پرست  اس  نیز از مفین جررافیایی تاستگاه تود تأثیر میعیاد  و 
از جوامع کشاورزی در آغاز بهار و تجدید باروری طییع ، مااسک شکرگهاری یا جشن تنرمن را 

رسوم اعتقنادی نینز  و ارزیابی اس . برتی از مااسک و آدا  کااد ک  در همین راستا قابل برگزار می
شنوند و همگنی، آثناری از  حل گهار زندگی ماناد تولد، بلوغ، ازدواج، منرگ و... برگنزار میدر مرا

 مفین اطرا  تود دارند.
 اندازهای مقدس ادیان و مذاهب . محیط جغرافیایی و ظهور چشم3-3

انداز در جررافیا عیار  اس  از یک حوزۀ جررافیایی مشخص و معنین کن  از حین   مفهوم چشم
هنای جررافینایی اطنرا  تنود، قابنل تمیینز و  ینا انسنانی، از فضناها و حوزه یک موضوع طییعی
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اندازهای منههیی نینز  (. در همنین راسنتا، چشنم111، 6911تشخیص باشد )جردن و راونتنری، 
شامل عااصر طییعی و انسانی موجود در یک فضای جررافیایی مشخص هستاد ک  جزء نمادهنا و 

اندازها اثر مههب و  اساس، در برتی از چشم آیاد. براین می شمار عااصر اصلی آن مههب و دین ب 
شنوند. حتنی  انداز منههیی تلقنی می مشاهده بوده و باابراین، چشنم شد  قابل باورهای مههیی ب 

جایی زائنران و انجنام سنفرهای  های مقدس مههیی در برتی نقاط تاص، سیب جاب  وجود مکان
 ی گوناگون شده اس .زیارتی و گسترش صاع  گردشگری در کشورها

گیری  بنندیلی در تولینند و شننکل بنندیهی اسنن  کنن  عااصننر طییعننی، دارای نقنن  مهننم و بی
های مقدس ادیان و مهاهب کن   ای ک  مراکز و مکان گون  اندازهای ادیان و مهاهب هستاد. ب  چشم

ی ا گیرنند، بیشنتر بخشنی از فضنای جررافینایی اندازهای مههیی را دربر می بخ  مهمی از چشم
آیاد و بایانگهار ینا بزرگنان آن  شمار می عاوان میدأ جررافیایی ظهور آن دین و مههب ب  هستاد ک  ب 

عیار  دیگر، عااصر طییعی ماناد کوه، رودتان ، قل  کوه و مواردی  اند. ب  زیست  مههب در آنجا می
ثنر تعنام   پینامیران اند، بر ا دس  ک  در نزدیکی مفل جررافیایی ظهور آن دین قرار داشت  از این

عاوان نمونن ، مازلن   ها، دارای اجر و مازلن  زینادی هسنتاد؛ بن  ها با این مکان ادیان و پیروان آن
هنای جررافینایی ظهنور منههب  دلیل مجناور  آن بنا کانون در ژاپن، بن « یاما فوجی»مههیی قل  

کنی اینن عاصنر بنا کنانون دلیل نزدی شیاتوئیسم بوده، یا ارزش مههیی رودتان  لهاسا در هاند، بن 
جررافیایی ظهور آن دین )هادو( بوده اس . همچاین، در بین ادینان ابراهیمنی، صنفرای سنیاا در 

بار وظیف  رسال  ب  حضر  موسنی)ع( ابن غ شند، ینا غنار  کشور مصر ک  در آنجا برای نخستین
ص( نازل شد، دارای حراء در اطرا  مک  ک  در این نقطا جررافیایی رسال  نیو  بر پیامیر اس م)

ارزش و اجر و قر  زیادی هستاد. حتی توصنیف جهنام و بهشن  در قنرآن، کنامً  تفن  تنأثیر 
شنده در قنرآن کنریم،  داده ای ک  بهش  وعده گون  جزیرۀ عربستان بوده اس ، ب  شراین اقلیمی شی 

ک اسن . تشن هوای تشک و نیم  و مفین مطلوبی برای حوزۀ جررافیایی جاو  غر  آسیا با آ 
تر  های اقلیمی برای ساکاان این حوزۀ جررافیایی، ملموس زمیا  دلیل پی  های جهام نیز ب  توصیف

دلیل دارا بودن تفاو  و تمایز بایادین  های طییعی ب  یابد. حتی برتی از پدیده بوده و بهتر تداعی می
 د.ان های طییعی اطرا  تود، در طول تاریخ دارای اجر و قر  شده با پدیده

 
 های پژوهش . یافته4

گون  ک  پیشتر بیان شد، در جررافیای فرهاگی، فرها ، شنامل صنفا  و عیاینا  برگرفتن  از  همان
( ک  از مفنین جررافینایی ظهنور 616، 6911بیای یک جامع  متشکل انسانی اس  )نصر،  جهان
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امعنا مسنتقر در تود تأثیر پهیرفت  و همچاین، بر چگونگی ترییروتفوال  مفین جررافینایی و ج
هنای باینادیای  گهارد. در این راستا، فرها  و هوی  دیای مردم ایران نیز دارای ویژگی آن، تأثیر می

هنای طییعنی موجنود در سنرزمین اینران اسن .  اس  ک  برآمده از موقعین  جررافینایی و ویژگی
ینران، بن  بایادهنای های موجود در ا اجتماعی بسیاری از پدیده ن های فرهاگی عیار  دیگر، ریش  ب 

هنای پایندار منههیی  ترین ویژگی شود. در این میان، مهم طییعی فضای جررافیایی ایران مربوط می
 توان در قالب موارد زیر بیان کرد: مردم ایران ک  متأثر از جررافیای طییعی ف   ایران اس  را می

ص حا  و میارزه با ترافاتی ترین ادیان ایران، حاصل ا عاوان یکی از قدیمی . دین زرتشتی ب 6
(. در این دین نینز ماناند ادینان 11، 6916بود ک  در آیین باستانی آریاییان وجود داش  )توفیقی، 

گانا طییع ، شامل آفتا ، مناه، آتن ، تناک، و آ ، منورد احتنرام  باستانی ایران، وجودهای پاج
ای نظینر  ، همواره از بایادهای زیسنتیهای جررافیایی دلیل مفدودی  طورکلی، ایرانیان ب  بودند. ب 

هایی حتی از دفن مردگنان در  گهاشتاد و در زمان کردند و ب  آن احترام می آ  و تاک حفاظ  می
، 6913نمودند )ث ثی،  ها تودداری می ها در رودتان  ها با آت  و انداتتن آن تاک و سوزاندن آن

زرتش ، ثاوی ، یعای توبی و زشتی، و زییایی های دین  (. از سوی دیگر، در اعتقادا  و آموزه61
ای ک  مصنادیق مهنرورزی و پناکی،  گون  اند. ب  های مفیطی، مستقر شده و پلیدی نیز برمیاای داده

شامل آفتا ، باران، عدال ، و... و مصادیق پلیدی و زشنتی شنامل تشکسنالی، سنرما، قفطنی، 
های اقلیمی و طییعی  ( ک  دقیقًا با داده66، 6911غفور،  عدالتی بود )آل آفا ، بیماری، دروغ، و بی
 ف   ایران انطیاق داش .

از سوی دیگر، کانون جررافیایی ظهور دین زرتش ، در شمال شرق ایران و در مااطق توارزم، 
نشیای بود )کاوینانی راد و  بلخ یا سرد بود و بخ  عمدۀ معیش  مردم این ماطق ، دامداری و کوچ

ازآنجاک  ظهور عق نین  و مندنی  سناخی  کمتنری بنا اصنول زنندگی  (.156، 6931تهامی، 
ها و تعلیما  مهنم زرتشن ، ترغینب منردم بن  حرکن  از زنندگی  داری داش ، یکی از آموزه گل 

(. بن  بینان دیگنر، 15، 6931نشیای بود )لشگری تفرشی،  نشیای ب  زندگی یکجا شکارگری و کوچ
ها بیشنتر شنده و  گاه ای جررافینایی، تجمینع سنکون زرتش  دریافت  بنود کن  هنر انندازه در فضن

روی کاه  یابد، امکان بروز و ظهور مدنی  و پیشرف ، بیشتر تواهند شند، زینرا بنرت    کوچ
تر و سرسیزتر در حرکتاد و بر سنر تصنر   های غای گردانان چادرنشین ک  پیوست  در پی چراگاه رم 

دلیل نیناز بن  حفاظن  از  باشناد، کشناورزان بن  مراتع بهتر، همیش  با هم در کشاک  و جا  می
هنای  رو، بیهنوده نیسن  کن  در سراسنر جهنان، نظام مفصوال ، نیازماد آرام  و امایتاد و ازاین

های کشاورزی، مستعد ظهور فرها  و تمدن هستاد. در این راستا، باندهای  شیانی جاگجو و نظام
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نشنیای اسن  )پنورداود،  اری از زنندگی کوچهای اوستا در ستای  برزگنری و بینز بسیاری از آموزه
های شنهری یوننان، ظهنور و بنروز عق نین  و  (. حتی بر همین میاا بود ک  در تمدن631، 6956

های  فلسف ، نمود و ظهور بیشتری نسی  ب  تمدن ایرانی و اوستایی داش ، زینرا نسنی  بن  تمندن
 تر بود. تر و مدنی مجاور، شهری

ن، ورود و پهیرش دین اس م در ایران نیز با ظنر  طییعنی و فرهاگنی پ  از دوران ایران باستا
عیار  دیگر، همگای فرهاگی بایادیای بین عصر پنی  و پن  از  سرزمین ایران ساخی  داش . ب 

عاوان یک کنل ماسنجم سنخن گفن ، بندون ایاکن   توان از فرها  ایران ب  اس م وجود دارد و می
پ  از اس م نادیده انگاشت  شود. عل  وجود این پیوسنتگی و  امتیازهای مهم فرها  ایران پی  و

بیای مزداینی در اینران اسن می و الیتن  اسنتمرار و تشناب   وحد ، جه  بسیاری از عوامل جهان
)ع( در مههب تشنیع بنا آینین  بود. حتی آیین سوگواری شهاد  امام حسین« مظرو »با « ظر »

های فراوانی دارد. در هنر دو منورد، شنخص  ، همانادیسوگواری سیاوش در اساطیر باستانی ایران
دلیل هنواداری از حقیقن  و  گااهی ک  دارای نسب عالی و تاندان عصنم  اسن ، بن  مقدس بی

بیای متفناو   طورکلی، دو جهنان بن  رسند. دس  دشمای سناگدل بن  شنهاد  می درستکاری، ب 
توانند  بیای می بیان دیگر، یک جهان تواند در یک سرزمین برای مد  طوالنی مستقر بماند. ب  نمی

بیای دیگنر  آنچ  مخالف ذا  و ماهی  تودش نیس  و با سات  آن تجان  دارد را از یک جهنان
دلیل عندم  بن  اسناس، صور  زنده از آِن تود سازد. برهمین دریاف  کرده و در تود هضم کاد و ب 

ی و فرهاگی بود ک  بنا وجنود چیرگنی و های دین بودایی با بایادهای جررافیای تااسب و تطابق آموزه
گاه در ایران ترویج نیاف .  های این دین هیچ مههب بر ایران، آموزه سالا مروالن بودایی111سیطره 

اگرچ  با ورود اس م ب  ایران، برتی از رفتارها و آدا  ظاهری، تقوی  و برتنی تضنعیف شندند، 
ها از  ترک فراواننی داشن  و اینن هماناندیلیکن دین اس م و اصول آن با دین زرتشتی وجنوه مشن

تماس جررافیایی و اثرپهیری متقابل اقنوام سنامی و ایراننی از مفنین جررافینایی مشناب  در طنول 
ها اقوام ایرانی در برتورد بنا آینین اسن م، بنا دیانی  دلیل همین شیاه  تاریخ، مای  گرفت  اس . ب 

 ها بیگان  باشد؛ رو نشدند ک  مفاهیم آن از هر جه  برای آن روب 
گیری بایادهای اولی  کشور ایران پ  از اس م، منههب  . پ  از ظهور سلسل  صفوی  و شکل1

تشیع در بازسات  کشور ایران و بازسنات  هوین  ایرانینان، نقن  بسنزایی داشنت  و روی آوردن 
یب دور بنودن سن ایرانیان ب  این مههب، کامً  تف  تأثیر این مفین جررافیایی بوده اس ، زینرا ب 

موقعی  جررافیایی ایران از کانون ت ف  اموی و عیاسنی در شنام و حجناز، اینن حنوزه همنواره 
های حناکم بنوده اسن  کن  بخشنی از اینن مخالفنان،  پااهگاه امای برای حضور مخالفان سلسل 



 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

38 
 دهمدوره 

 1شماره 
 1931زمستان 

ی دیگنر، های بسیاری از آننان در اینران اسن . از سنو اند ک  مقیره )ع( بوده فرزندان و نوادگان ائم 
دلیل دارا بودن استفکاما  طییعی و مفین مااسب و داشتن  حوزۀ جررافیایی شمال غر  ایران، ب 

های متمنایز، مسناعد بنوده اسن ، زینرا بنا توجن  بن   العیور، برای ظهور اندیشن  ارتفاعا  صعب
منوی و های جدید در آن، برای تلفای ا توپوگرافی این حوزه، دسترسی برای سرکو  پیروان اندیش 

اساس، رسمی شدن منههب تشنیع در اینن حنوزه، متنأثر از  عیاسی بسیار دشوار بوده اس . براین
های طییعی مستعد نیز بوده اس ؛ هرچاد پن  از ظهنور صنفوی  و بنا گسنترش تفنوق  وجود داده

 عاوان مههب رسمی شکل گرف ؛ فضایی این سلسلا حکومتی، مههب تشیع در ایران ب 
هنای فنراوان در  فرها  و اقلیمنی در فن   اینران، سنیب ظهنور ترده . وجود تاوع طییعنی9

هنا، و... نقن   ها، رودهنا، کویرهنا، جاگل کوه سرزمین ایران شده اس  و چگونگی استقرار رشنت 
عیار   ها و نمادهای مفلی متاوعی در سرزمین ایران داشت  اس . بن  فرها  مهمی در ظهور ترده

اگننرس بننا جداسننازی طییعننی مرکننز از پیرامننون، سننیب ظهننور های الیننرز و ز کوه دیگننر، رشننت 
های متمایز در پیرامون حوزۀ سرزمیای ایران شده اس ؛ باابراین، تاوع مفین طییعنی،  فرها  ترده

اساس، حتنی پیشنرف  و توسنعا دینن اسن م در  بایاد و زیرسات  تاوع فرهاگی ایران اس . براین
ای ک  پیشرف  اس م پ  از مقاوم   گون  یر پهیرفت  اس . ب ایران نیز از همین کالید جررافیایی تأث

های زاگرس و پ  از نیرد قادسنی  در فضنای صنفرای مرکنزی اینران  کوه چادسالا ایرانیان در رشت 
(. در 661، 6911، 1سرع  مردم ری، تراسان، و مرکز ایران، مسلمان شدند )فرای تسریع شد و ب 

پراطوری ساسانی در انتقال پایتخن  بن  تنارج از فن   اینران و این مرحل ، اشتیاه استراتژیک ام
رودان، مزید بر عل  بود، زیرا شهر مدائن، پایتخ  ساسانیان، از  دفاع میان استقرار آن در ماطق  بی

لفاظ شراین طییعی، دارای استفکاما  طییعی الزم برای دفاع نیود. در نخستین عملینا  کن  در 
ب  نیرد جسر )پل( معنرو  شند، مسنلمانان شکسن  توردنند، ولنی در زمان تلیف  اول انجام و 

هجری، معرو  بن  نینرد قادسنی ، کن  در زمنان تلیفن  دوم انجنام شند،  61عملیا  دوم در سال 
رودان، سنقوط کنرد.  مسلمانان پیروز شندند و تیسنفون، پایتخن  ساسنانیان، و کنل قلمنرو مینان

تلیف  دوم را متقاعد کردند ک  حمل  ب  ایران را ادام  دهاد تنا فرصن  درن ، فرماندهان عر ،  بی
ضدحمل  را از سپاهیان ساسانی بگیرند و با اتخاذ این راهیرد، کل قلمرو حکوم  ساسانیان سقوط 

جررافیایی شرق و شمال شرق ایران، جزینرۀ فرهاگنی تاصنی بنود کن    کرد. از سوی دیگر، حوزۀ
یی با مرکز ت ف  اس می در حجناز و شنام، حنوزۀ ظهنور بسنیاری از دلیل گسیختگی جررافیا ب 

بار در اینن  ای ک  حتی علم حدی ، برای نخسنتین گون  های مههیی در دین اس م بود. ب  نواندیشی
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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طور مشخص، از شهر بخارا در امتداد ف   جررافینایی اینران تیلنور یافن ،  حوزۀ جررافیایی و ب 
  ، از این حوزۀ«صفیح بخاری»رترین مجموع  احادی  اهل تسان، یعای ک  نویسادۀ معتی طوری ب 

( و دو تنن از بایانگنهاران 91، 6916جررافیایی و از شهر بخارا برتاست  اس  )مفمدی م یری، 
حایل، هرچاد عر  بودند، لیکن از طریق پدران  مهاهب چهارگان  اهل سا ، یعای ابوحایف  و ابن

ق ف   ایران آشاایی داشت  و با تأثیرپهیری از همین حوزۀ جررافینایی، و اجداد تود با فرها  شر
 میاح  ک می را وارد دنیای اس م کردند.

ها در تراسنان و نینز  حتی با روی کار آمدن عیاسیان و با توج  ب  تاستگاه جررافیایی ظهور آن
احکنام اسن می در بنین  ارتقای مازل  اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ایرانیان، اعتقاد ب  اصنول و

تر  ای جدی گون  شان را با دین زرتش  قطع کردند و ب  پی  روابن مههیی از تر شد و بی  آنان عمیق
هنا در  ب  اس م روی آوردند. این درحالی بود ک  در دورۀ امویان با توج  ب  تاستگاه جررافینایی آن

شتر ایرانیان بر اعتقادا  زرتشنتی تنود ها، همچاان بی بودن در بین آن شام و تعصب بیشتر ب  عر 
ها بیشتر جایا ظاهری و برای حفظ موقعی  و مزاینای سیاسنی،  باقی مانده بودند و اس م آوردن آن

اجتماعی، و اقتصادی و گریز از پردات  جزی  بود، ولی از دورۀ عیاسیان، رویکرد ایرانیان بن  دینن 
ویژه در اواینل عهند اینن  (؛ بن 61-61، 6916اس م، عمق بیشتری پیدا کرد )مفمدی م ینری، 

داری دورۀ کسنری و بزرگمهنر  سلسل  و پی  از غلیا غ مان ترک، در دربار تلفنا از قواعند جهنان
کردند و وزیرانی همچون برامک  و آل سهل، تود را تاحندی وار  بنوذرجمهر و  تقلید و پیروی می

های پهلوی، از ع ق  این تلفا  و کلیل  و کتا ها  دانستاد و توج  ب  ترجم  تدایاام  جاماسا  می
 داری ایام ساسانیان حکای  دارد؛ ب  قواعد و رسوم جهان

، 6916پرداز، عارفان ، و جیرگرا اس  )رضاقلی،  لفاظ تاریخی، فرها  ایران بیشتر درون . ب 6
(. 61، 6919( و عالم تیال و مثال در آن پررن  بوده اس  )کربن، 611، 6916من،  ؛ بی11-11

هنا و موقعین   ارتیاط بنا ویژگی زده در جررافیای ایران، بی ترتیب، ظهور تفکر و فرها  عرفان این ب 
های جهنانی  عیار  دیگر، با توج  ب  موقعی  حائل ایران بین قدر  جررافیایی ایران نیوده اس . ب 

ر این سرزمین، پااه داده د های سهمگین رخ ها و مصیی  پ  از سقوط امپراطوری ساسانی و جا 
بردن ب  تدا از شر اقوام مهاجم و ظالم، از بایادهای ظهور این نوع فرها  در جررافیای ایران بنوده 

های جهنانی، تطنر حملن  و اسنتثمار،  دلیل قرار گرفتن ایران بنر سنر راه قندر  رو، ب  اس ؛ ازاین
ن  واقعی  ب  تود گرفتن  اسن  همواره این سرزمین را تهدید کرده اس  و در بسیاری از موارد، ر

گری در ایران نقن  داشنت   زدگی و صوفی ( و این مسئل  در ظهور عرفان66-65، 6916نیا،  )حافظ
ویژه تصو ، در دوران تهاجم اقوام مجناور، افنول شهرنشنیای، و گسنترش هرچن  بیشنتر  اس . ب 
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یاف  و  شد  تازل می ب یاف  و در پی آن، سطح تردورزی جامع   زندگی ایلی، توسع  بیشتری می
شد. آمیختگنی تصنو  بنا منههب تشنیع کن  تنا آن روزگنار  مسیر بسن نگرش صوفیان  هموار می

پی  باال برد. در اینن  از های اجتماعی آن را بی  نوسانا  فراوانی را پش  سر گهاشت  بود، ظرفی 
بنین ملن  اینران در طنول راستا، تضرع و استراث  ب  درگاه تداوند، تاها راه تسکین اینن دردهنا در 

هنای صنوفیان   تاریخ بوده اس . چاین وضعیتی، زمیاا مااسیی را برای رشد مهاهب و بروز گرای 
فراهم کرد و درنتیج ، قااع ، زهد ورزیدن در معیش ، رویگرداننی از دنینا، شناکر بنودن از رزق 

تنوان  ینا  فارسنی میای کن  در ادب گونن  شند  رسنوخ کنرد؛ ب  موجود، و... در فرها  ایراننی ب 
 های زودگهر بودن دنیا، سرای فانی، و... را یاف . آموزه

اند، طییعی اسن  کن   ب  بیان دیگر، برای مردمی ک  امای  اجتماعی تود را بارها از دس  داده
آور نیسن  کن  بیندادگری و  در پی دستیابی ب  آرام  در قالب باورهای صنوفیان  باشناد و شنگف 

اند. بدیهی اس  ک  اهمی  فنراوان  همواره همگام و همراه یکدیگر پی  رفت  تصو  در گهر تاریخ
هوای مااسنب  و لفاظ وجود چراگاه و آ  برتی از ماابع در این سرزمین )ماناد اهمی  سرزمین ب 

در دنیای قدیم برای اقوام همسای  و وجود ماابع نفتنی و گنازی در دوران کانونی( از عوامنل دیگنر 
(. این رونند، سنیب 111، 6913در جررافیای فرهاگی ایران بوده اس  )ث ثی،  ظهور این ویژگی

شده اس  ک  فرها  ایرانی از دیرباز سرنوش  انسان را مفتوم دانست  و اتتیار آدمینان را در برابنر 
تواس  و تقدیر ازلی، ناچیز بشمارد. هرچاد در تفکر اشعری سای این اعتقاد وجود دارد کن  حند 

ای ماناند تینام و حنافظ،  های حکم  ایرانی ر امور جزئی  مفدود اس ، لیکن ستونقضا و قدر د
(. در اندیش  سیاسی معاصنر اینران 113، 6911اند )نفیسی،  جیر مطلق را وارد فرها  ایران کرده

نوعی، افعال  اند و ب  گهاشت « تواس  الهی»و « تقدیر»جای  نیز نخیگان و روشافکران، تاریخ را ب 
های تاص طییعی  اند؛ باابراین، َقَدری بودن اندیشوران، با ویژگی قدر  تاریخی را پهیرفت تضاد و 

گیری در این حوزه، نسی  مستقیمی دارد، زیرا تودۀ مردم نیاید  و انسانی فضا و نظام متمرکز تصمیم
ای کن  شنعر  گونن  تواناد ارادۀ تود را در برابر اجیارهای ساگین موجود در فضا قرار دهاد؛ ب  و نمی

های میهمی بنوده اسن  کن   ها، و اشاره ها، ایهام فارسی تا پی  از دوران معاصر، دربردارندۀ تمثیل
ناشی از ویژگی سات  قندر  سیاسنی متمرکنز اسن . در اینن زمیان ، دینوان حنافظ و شناهااما 

ن توبی نمایانگر پهیرش انگنارۀ حتمنی بنودن سرنوشن ، در جررافینای فرهاگنی اینرا فردوسی ب 
دیس  هومر ک  مربوط ب  صیفدم تمدن یونان  ک  در آثار یونانی هستاد، درحالی ای همچون ایلیاد و اع

زدگی مردم در برابر قدر  مطلقا حاکم یا پادشاه وجود نندارد. در  اس ، نشانی از انفعال و حیر 
ا واژگنانی همین راستا، در فرها  ایرانی، آزادی، بیشتر با مفاهیمی همچنون آزادگنی، حرین  و بن
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ها، و... همراه بنوده اسن ؛  نیازی، قااع ، گریز از سرسپردگی ب  قدر  همچون کوش ، کار، بی
اند و فرهان   گرا بوده عاوان نمون ، هم زرتش  و هم مانی و هم مزدک، زاهدانی ات قی و درون ب 

های عرفانی دارد و  پاد و اندرز عصر ساسانیان، ک  متأثر از گفتارهای ات قی بزرگمهر اس ، نشان 
پنرداز و زاهدانن  در الینا زینرین  بی  از فلسف ، ب  حکم  پرداتت  اس ؛ بانابراین، اندیشنا درون

مدیان  فاضنل  در تمندن »فرها  مزدیساایی و زرتشتی نیز وجود داشت  اس . در نخستین انگنارۀ 
و کمنال  ریزی کرده اس ، هند  انسنان کامنل، کسنب فیوضنا  الهنی ک  فارابی طرح« اس می

معاوی اس ، ن  فراهم کردن مال و ماال و اسیا  و آال  آسای ؛ باابراین، اگرچ  سراسنر فلسنف  
کید دارد، لیکن، شرح این عدال  بیشتر در بسن ات ق حساا حاکم « عدال »عملی ایرانیان بر  تأ

کن اصلی مدیا  عیار  بهتر، از نظر آنان، ر و امیر و نصیف  ب  تیر و توج  ب  تعالی روح اس . ب 
باید وی اص ح شود تا مدیا  فاضل  مفقنق  گیر اس  ک  نخس  می فاضل ، بازیگر سیاسی تصمیم

ینک از حکیمنان ایراننی، رهامنودی  حنال، هیچ (. درعین11، 6931شود )مفمدیان و ضرغامی، 
 ترین شنکل نقند قندر  در نویسنی، متنداول دهاد. اندرزنام  عملی برای توسع  عدال  نشان نمی

فرها  سیاسی تاریخی ایران بوده اس  ک  تطا  ب  پادشاهان و امیران برای پاد و انندرز بن  آننان 
 (.693، 6939شد )بستانی،  نگاشت  می

از سوی دیگر، تا پی  از انقن   مشنروط  و حتنی پن  از آن، در اینران، همنواره حکومن ، 
گیری و  ردم، بیشتر از داینرۀ تصنمیمریزی، بسین بوده و م گهاری و برنام  متمرکز و ساتتار سیاس 

اند. ضمن ایاک  تاوع قومی و فرهاگی و اتت فا  مههیی و زبانی موجود  دور بوده سازی ب  تصمیم
در ایران نیز این الگوی حکمرانی را تداوم بخشیده اس . اینن نظنام حکمراننی در طنول تناریخ از 

شنند و مشننروعی    ، تقوینن  میهای عرفننانی، شننعر، و ادبیننا سننوی نهادهننای مننههیی، اندیشنن 
اللن   ک  اندیشماد عنار  و زاهندی همچنون امنام مفمندغزالی، سنلطان را ظل یاف . تاجایی می
العارفین و شناه  انگاش . عارفان، شیوتشان را سنلطان دانس  و پیروی از او را فریض  الهی می می

ک طریقن  از پینر و منراد چرای سنال و چون دانستاد و رابط  اطاع  و سرسپردگی بی الل  می نعم 
ن بسیار شیی  رابطا شاه و رعی  اس  و درک مفضنر مرشندان عرفنانی،  لفاظ صوری کم ب  دس  ن

طورکلی، الگنوی قندر  سناتی در اینران،  رفت  اس . ب  شمار می بخشی از سیر و سلوک عارفان  ب 
ی و مههیی آمیخت  بنوده اسن  ا بر اطاع  از باال ب  پایین بوده ک  با مفاهیم اسطوره ای میتای رابط 

بخشیده اسن  کن   ای ب  حاکم می ای، چاان مشروعی  سیاسی (. چاین رابط 13، 6916)بشیری ، 
 کرده اس ؛ هرگون  رقاب  در زندگی سیاسی را امری غیرات قی و غیردیای قلمداد می

ه با نظام حکمرانی بعد، دین هموار ویژه از دوره هخاماشیان ب  . در جررافیای فرهاگی ایران، ب 5
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ای ک  از دوره هخاماشیان ب  بعد، یک طیقا جدید ب  طیقنا   گون  آمیختگی زیادی داشت  اس ؛ ب 
های بعد، تأثیر زینادی داشنت   اجتماعی اضاف  شده بود ک  در سات  فرها  سیاسی ایران در دوره

نی کردن، تعییر تنوا ، تعینین ها بودند ک  ب  اداره و تییین قوانین مههیی، قربا اس . این گروه، مغ
پرداتتاند و اینن حناکی از نفنوذ تندریجی  گنهاری می ایام سعد و نف ، و شرک  در مراسنم تاج

قدر  رسیدن داریوش، این وضعی ، دچنار تریینر  ویژه پ  از ب  مههب در ساتتار قدر  بود. ب 
ای کن   گونن  گرفن ؛ ب هنا قنرار  شد و از دوره تشایارشاه، مههب و فرها ، کامً  تف  تنأثیر مغ

کاد ک  من ب  کمک اهورامزدا توانستم بر دشماان غلی  کام و  تشایارشاه در کتیی  بیستون عاوان می
هنا در  (. مغ61، 6939هم  را مجیور کردم ک  ب  اهورامزدا اعتقاد داشت  باشاد )اعظمی و دیگران، 

  دوم قنرار بگیرنند و طیقنا  بعندی، توانسنتاد در طیقن این دوره با توج  ب  نفوذی ک  داشنتاد، می
وران، و کارگران بودنند. پن  از هخاماشنیان، سن طین اشنکانی از دینن تاصنی  کشاورزان، پیش 

هنا و  حمای  نکردند و این مسئل ، تشنم روحنانیون زرتشنتی را برانگیختن  بنود؛ بانابراین، فارس
یروان کن  کلینددار آتشنکده روحانیون زرتشتی، علی  اشکانیان شوریدند و بن  همنین دلینل، انوشن

هنا تنارج  دیای در برابر تمدن نیاکان متهم کرد و قدر  را از دسن  آن ها را ب  بی زرتشتیان بود، آن
بار در  هم پیونند داده شندند و بنرای نخسنتین سات . در دوره ساسانیان، دین و سیاس  کنامً  بن 

اردشیر بابکان اذعان نمود کن  تخن  و  تاریخ ایران، دین تا جایی در دستگاه حکمرانی نفوذ کرد ک 
تدریج روحانین  در جایگناه  ای ک  در دوره ساسانیان ب  گون  ناپهیرند؛ ب  آتشگاه از یکدیگر جدایی

طیق  نخس  اجتماعی قرار گرف . از پ  از ورود اس م ب  ایران تا دوره معاصر نیز همچانان دینن 
رن  وجود داشت  اس  و این رونند  ن  یا کمصور  پرر در صفاا حکمرانی و دستگاه حکومتی ب 

مثابن   ک  رهینران دیانی همنواره ب  طوری ای پررن  وجود داشت  اس . ب  گون  در سدۀ معاصر نیز ب 
نژاد،  انند )مصنلی یکی از نیروهای مهم و منؤثر سیاسنی در جررافینای سیاسنی اینران مطنرح بوده

توج  ب  تلفیق دین با قدر ، امکان توزیع آن در رو، در فرها  سیاسی ایران با  (؛ ازاین661، 6939
آفریای بیشتر نهادهای غیرحاکمیتی کمتر فراهم بنوده اسن . ضنمن ایاکن   قلمرو سرزمیای و نق 

آفریای دین در قلمرو قدر  سیاسی موجب شده اس  ک  در فرهان  سیاسنی اینران، قندر   نق 
 سیاسی، ماهی  فره ایزدی و قدسی پیدا کاد؛

های فرهاگی ایران ک  در کالید جررافینایی اینران ریشن  دارد، عندال  و  ر از آموزهیکی دیگ. 1
مادی از مواهب طییعی  واقع، تفاو  در بهره دادگری اس  ک  ریشا ژرفی در هوی  ایرانی دارد. در

مثاب  نقط  ایجاد  در مااطق مختلف ف   ایران، یکی از عواملی بوده اس  ک  حکوم  حاکم را ب 
از اهمی  تاصی برتوردار کرده اس . در این زمیان ، در اسناطیر تناریخی و در متنون و  عدال ،
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میان  ویژه عندال  و دادگنری، سنخن بن  های پادشاه، ب  های ایران باستان بارها در مورد ویژگی کتیی 
عاوان نخسنتین پادشناه ملنی اینران، همنین عاصنر دادورزی و  آمده اس  و دلیل انتخا  دیاکو بن 

(. حتی عمنران و آبنادانی در اینران باسنتان در پیونند 133، 6913بوده اس  )رضایی راد،  عدال 
ای ک  در اندیشن  ایرانشنهری، دنینا عرصنا نامتاناهی بنین  گون  ناگسستای با عدل پادشاهان بود؛ ب 

نیروهای تیر و شر بوده اس  و این نیرد، سرانجام با پیروزی تینر و شکسن  نیروهنای اهریمانی 
(. برتی از 161، 6935زاده و ایزدی،  رسد )نقیب پایان می فرمانروایان دادگر در این دنیا ب  دس  ب 

داناند. از دیندگاه  را پیشکسو  اندیشا سوسیالیسنم می« مزدکیان»طرفداران سوسیالیسم در ایران، 
م  کااد و طور برابر قس ها را میان تود ب  مزدک، تداوند، ارزاق را در روی زمین آفرید ک  مردم آن

های  بنر مزدکینان، در نهضن  (. ع وه163، 6916کسی از دیگری بیشتر نداشت  باشد )راونندی، 
فکری، دیای، اجتماعی، و سیاسی دیگر در ف   ایران )ماناد قرامطن ، سنربداران، و اسنماعیلیان( 

عاوان  توان ب  میها  تواهان  با تعییر سوسیالیستی آن ارائ  شده اس  ک  از آن های عدال  نیز گرای 
های دیانی،  ساز دوران معاصر یاد کرد. در قالب اندیشن  های آمای  ها و روش بستر و میانی اندیش 

ظهور نظام اشتراکی و تأمین نیازهای اولی ، تقدس داشت  و مفترم بوده اس . در دورۀ اسن می نینز 
قوی عندال  و دادگنری در اینن های  شاید یکی از دالیل روی آوردن ایرانیان ب  مکتب تشیع، آموزه

 مههب بوده اس .
ها و آثار، گوینای تنداوم چانین تواسن  فراگینری بنوده  تاریخ پسا و پیشااس می در قالب نام

هنایی  ها و نام نام  ها و سیاسن  ها، اندرزنام  اس . طرح مفهوم فرمانروای دادگر در قالب تدایاام 
عاوان  ایرانیان ب  امام علی)ع( و معرفی عندال  بن همچون کاوه آهاگر، مزدک، انوشیروان، گرای  

یکی از اصول مههب تشیع، و اعتقاد ب  موعود برپاکاادۀ عندال ، بازتنابی از همنین ویژگنی بنوده 
بخ  اندیشن   کرداری، عااصر قوام (. دادگستری و راس 661، 6931اس  )کاویانی راد و تهامی، 

های  فرهان  اینران بنوده کن  تنود، برتاسنت  از سنا و پادار بسیاری از بزرگان گستره ادبینا  و 
جررافیای فرهاگی ایران اس ؛ باابراین، مفهوم عدال  در تاریخ اندیش  سیاسی این کشور اهمین  

های سیاسنی  های سیاسی قدیم و اندیش  ای ک  از مفاهیم بایادین فلسف  گون  تاصی داشت  اس ؛ ب 
ی ک  قدر  را در راستای تفقق عدال  قرار دهند، منورد ا رو، فرد و سلسل  جدید بوده اس . ازاین

تکریم بوده اس . در سدۀ اتیر نیز در ادبیا  هار و آثار روشافکران ایراننی، افکنار سوسیالیسنم و 
گهاری تصوصی بی  از هنر اینده دیگنری تنرویج شنده اسن ؛  مخالف  با اقتصاد آزاد و سرمای 

ی از تینار روشنافکران معاصنر، همنواره از مفرومین  ای ک  بسنیاری از نویسنادگان ایرانن گون  ب 
انند. در نقطن   هنا و صناحیان سنرمای  سنخن رانده روستاییان و کارگرهای زیردس  و ظلنم فئودال
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مقابل، تمرکز اعمال اراده در سطح حکوم  و ساتتارهای سیاسی، موجب شده اسن  کن  سنطح 
هنور اینن ننوع فرهان  سیاسنی، فهمنی در حکومن  و منردم کناه  یابند. بنر اثنر ظ مدارا و هم

، 6911القلم،  های مخالف، بسنیار ضنعیف اسن  )سنریع داری نیروها در مقابل جریان تویشتن
داری در ایران همواره  طورکلی، جمع بستن میان اس م، ناسیونالیسم، مارکسیسم، و سرمای  (. ب 11

 عاوان یک تضاد بالفعل در توسع  مطرح بوده اس . ب 
 

 یریگ بحث و نتیجه
گونن  کنن  پیشنتر مطننرح شند، جررافیننای طییعنی فنن   اینران، نقنن  مهمنی در هنندای  و  همان
دلیل تمنایز از  های دیای مردم ایران داشت  اس . کالید جررافیایی ف   ایران بن  سازی گرای  زمیا 

گیری هوین   سناز شنکل های اطنرا  و دارا بنودن حصنارهای طییعنی مسنتفکم، زمیا  سرزمین
های طییعنی و اقلیمنی  ای ک  ویژگی گون  جم و مشخصی در درون تود بوده اس ؛ ب فرهاگی ماس

ویژه در دینن  های متمایز در فرها  ساکاان ف   ایران، بن  این حوزه، نق  مهمی در ظهور ویژگی
ها داشت  اس . ضمن ایاک  مخاطرا  و سوانح مفیطی موجود در ف   اینران نینز در ظهنور و  آن

های دیای و مههیی مردم این سرزمین، نق  مهمی ایفا کرده اس .  ها و آموزه ندیش قوام برتی از ا
گویی ب  نیازها، مشک   و مسائل موجود در جامع  اس  و  اصواًل یکی از کارکردهای دین، پاسخ

بدیهی اس  ک  بخشی از معض   و مشک   موجود در جامع  نیز از درون کالید طییعنی ینک 
شده توسن ادیان نینز در  های ارائ  حل ها و راه گیرد و بخشی از آموزه رچشم  میفضای جررافیایی س

 راستای رویارویی با مخاطرا  مفیطی اس .
هنای دیانی در اینران در ارتیناط  گون  ک  پیشتر گفت  شند، بسنیاری از آموزه در این راستا، همان

  بهتر، مظرو  و فرایادهای مههیی و عیار ماد با ابعاد طییعی ف   ایران قرار داشت  اس . ب  نظام
های اقلیمی، توپوگرافیک، و ژئومورفولوژیک  دیای در ایران، مستقیم، یا غیرمستقیم، برگرفت  از داده

عاوان نمون ، براساس آنچ  مطرح شد، استقیال از مههب تشیع و تداوم و  ف   ایران بوده اس ؛ ب 
ویژه  اکولوژیک سنرزمین اینران، بن  ن مفتنوای طییعیرسمی شدن آن در دورۀ صفوی  نیز کامً  ب  

عیار  دیگر، اگرچ  مههب تشیع تا پی  از صنفوی  نینز در  ماطق  آذربایجان مربوط بوده اس . ب 
آوردن بنار سیاسنی توسنن آن، در ینک مفندودۀ  دس  ایران وجود داش ، اما رسمی شدن آن و ب 

ربایجان و اردبیل رخ داد و ویژگی طییعنی اینن جررافیایی دارای استفکام طییعی مااسب، یعای آذ
فضا از لفاظ ژئومورفولوژیک، امکان تنداوم حینا  و جلنوگیری از سنرکو  آن توسنن نیروهنای 

طورکلی، از حی  جررافیای تاریخی، حوزۀ شمالی ف    مههیی مخالف را فراهم کرد. ب  ن سیاسی
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های دیای، مههیی، و زبانی در  دأ نواندی ویژه حوزۀ شمال شرق و شمال غر ، همواره می ایران، ب 
هایی، نماد اثرگنهاری ابعناد  چارچو  تفکر ک ن اس می بوده اس ؛ باابراین، وجود چاین ویژگی

 ویژه دین و زبان اس . طییعی ف   ایران بر نمادهای فرهاگی، ب 
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 منابع

  . تهران: نشر قوم .شمهس  سیهس  ایران درآ دی بر جه ع (. 6915ازغادی، علیرضا )

(. بررسی ساتتار فضنایی قندر  سیاسنی در اینران باسنتان، 6939اعظمی، هادی؛ زرقانی، هادی و حمیدی، مسعود )
 .91-53(، 99)61،  پا یکفصامه   ژئ

های اثیناتی و فرااثیناتی در مطالعنا  جررافینای سیاسنی و  (. تییین جایگاه روش6913)افضلی، رسول؛ و کیانی، وحید
  .619-611(، 11)61، ههی جغرافیهی انسهن فصامه   پژوهشژئوپلیتیک. 

   .95-11(، 61)6 فصامه   عا   سیهس ،(. تاستگاه فرها  سیاسی ایران معاصر. 6911غفور، مفمدتقی ) آل
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  . تهران: سم .آشمهی  به ادیهن بزرگ(. 6916توفیقی، حسین )

 .11-19(، 1)61، فصامه   تحقیقه  جغرافیهی گیری فضاهای جررافیایی.  (. نق  مههب در شکل6911توالیی، نسرین )

  . تهران: نشر مرکز.جههن ایران  و ایران جههن (. 6913ث ثی، مفسن )

)مترجم: مفمند سنلیمانی، و سنیمین تنوالیی(.  ای بر جغرافیهی فرهمگ  قد  (. 6911جردن، تری؛ و روانتری، لستر )
 (.6311تهران: انتشارا  پژوهشگاه فرها ، هار و ارتیاطا . )تاریخ اصل اثر 

 سم . . تهران:جغرافیهی سیهس  ایران(. 6916نیا، مفمدرضا )حافظ

 . تهران: انتشارا  چاپخ .شمهس  ت سع  فرهمگ  جه ع (. 6911راد، فیروز )

 . )جلد اول(. تهران: انتشارا  امیرکییر تهریخ اج مهع  ایران(. 6916راوندی، مرتضی )

 . تهران: نشر نی.شمهخ   ضحهک  هردوش شمهس  خ دکه گ ، تحایل جه ع  جه ع (. 6916رضاقلی، علی )

  . تهران: انتشارا  طرح نو. بهن  اندیش  سیهس  در خرد  زدای (. 6913راد، مفمدرضا ) رضایی

. تهنران: شمهس : تلللیی  در انسلهن شمهسل  فرهمگل  و  لرد  شمهسل  ههی فرهمگ ز یم (. 6919االمیای، مفمود ) روح
 انتشارا  عطار.

زاده(. مشنهد:  )جلد اول( )مترجم: هما زنجانی شمهس  عم   : کمش اج مهع  ای بر جه ع  قد  (. 6911روش ، گی )
 (.6311انتشارا  دانشگاه فردوسی. )تاریخ اصل اثر 
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 (.6311نیا(. تهران: سروش. )تاریخ اصل اثر  مترجم: مسعود رجب) عصر زرین فرهمگ ایران(. 6911فرای، ریچارد )

(. تفلیل ژئوپلیتیکی جایگاه جررافیایی فرهاگنی در روابنن 6936کامران، حسن؛ افضلی، رسول؛ و تاجدوزیان، حمید )
  .15-65(، 96)61، فصامه   جغرافیهانگاری.  ال  متفده از ماظر سازهجمهوری اس می ایران و ایا

 .16-619(، 11)1، فصامه    طهلعه  راهبردی(. بایادهای جررافیایی فرها  ایرانی. 6919کاویانی راد، مراد )

مطالعن  منوردگ گاتهناگ اوسنتا.  های دیای(. نسی  ادراک مفیطی با آموزه6931کاویانی راد، مراد؛ و تهامی، مرتضی )
.169-153(، 91)66، فصامه   جغرافیه

ران: )مترجم: احمد فردید، و عیدالفمید گلشن(. تهن روابط حکمت اشراق و فاسی  ایران بهس هن(. 6919)کربن، هانری
 (.6361انتشارا  وزار  فرها  و ارشاد اس می. )تاریخ اصل اثر: 

(.6331تلو(. تهران: سم . )تاریخ اصل اثر  قره  جم مهدی)متر جغرافیهی فرهمگ (. 6919)کرن ، مایک

(. مقایس  اثرا  تاریخی قلمروهای فرهاگی ه ل تصیب و یونان باستان در چنارچو  6931لشگری تفرشی، احسان )
.56-16(، 65)61،   جغرافیهی فصامه   تحقیقه  کهربردی عا نظری  سازه انگاری. 

اص ل و  بهن  جغرافیهی فرهمگ  به تلکید بر جغرافیهی فرهمگ  (. 6935)مدی، سیدعیاسلشگری تفرشی، احسان؛ و اح
. تهران: انتشارا  سم .ایران

)مترجم: عیدالمجید زرین قلم(. تهران: گام نو. )تناریخ  ای عام  دربهرة فرهمگ نظری (. 6913مالیاوفسکی، برونسی و )
(.6366اصل اثر: 

. تهران: نشر کویر.د  کراس  و ه یت ایران (. 6911)مجتهدزاده، پیروز

. تهنران: ران  پیش از اسلال  و آثلهر آن در تملدن اسلال   و ادبیله  عربل فرهمگ ای(. 6916مفمدی م یری، مفمد )
  انتشارا  توس.

(. تاستگاه تفکر آرمانی و آرمانشهرها در دو مهد عظیم تمدن شرق 6931مفمدیان مصمم، حسن؛ و ضرغامی، سعید ) 
 .55-11(، 13)3، فصامه    طهلعه   دیریت شهریان و یونان(. و غر  )ایر

)چاپ سوم(. تهران: انتشارا  دانشگاه تهران. سیهس گذاری سهخ هر قدر  در ایران(، 6939نژاد، عیاس )مصلی

(. رویکرد جریان دیالکتیکی روابن دین و مفین: مدل بوتوم، بفثی در جررافیای جهان بیانی. 6919مومای، مصطفی ) 
  (، انتشارا  دانشگاه امام حسین )ع(، تهران، ایران.69-51)صص   جم ع   قهال  دهمین کمگره جغرافیهی  ایران

شااتتی؛ کاربرد در مطالعا  نواحی  (. جررافیای فرهاگی؛ تییین نظری و روش6931مهدوی، مسعود؛ و احمدی، علی )
 .655-619(، 69)61، ارتبهطه  -فصامه    طهلعه  فرهمگ فرهاگی. 

)بن  کوشن  حسنین در تعریف فرهملگ ایرانل  (. تأمل در مفاد قلمرو و سات  فرها  ایران. 6911)نصر، سیدحسین
گاه، تهران، ایران.613-631سرفراز( )صص    (، نشر آ

)ب  کوشن  حسنین فرهمگ ایران  شااسان  در با  فرها  ایران. در تعریف  چاد م حظ  انسان(. 6911نفیسی، رسول )
گاه، تهران، ایران.663-199سرفراز( )صص   (، نشر آ
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