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  چکیده
بـر بدنـه غارهـا و نحـوه سـاخت       اسناد و مدارك موجود، نقشهاي تصـویر شـده  

، هـاي اولیـه   انسان اتهاي اولیه گویاي آن است که رابطه مستقیمی بین اعتقاد خانه
وجـود داشـته   هـا   خانـه نحوه زندگی و محل اسکان بشر  و شکل و فرم معمـاري  

و به ارمغان آوردن اسالم اثراتی نیز بـر   به ایران با این فرض با ورود اعراب. است
ها و فرهنگ و همچنین بر معماري و به ویژه  زندگی، آداب و رسوم، مذهب، سنت

  .شود ایران مشاهده می ساخت بناهاي مذهبی
در معمـاري آن   به طور کل تأثیر ادیان مختلف بر فرهنگ و زندگی مردم و به ویژه

هویت بخشیدن و تغییرات شکلی و فرمی کنیسه ها، . سرزمین تأثیرگذار بوده است
گذشـته از اثـرات اقلیمـی و    . اند ودایی و مساجد متأثر از این گونهکلیساها، معابد ب

ها و تغییرات حاصل شـده   گیري و فرم ابنیه و ساختمان هاي شکل اي و سنت منطقه
هـاي   پـذیري از ادیـان مختلـف در سـرزمین    نتیجه تأثیرمعماري مناطق مختلف  در

  .گوناگون است
اي و استفاده از اسناد و  بررسی این مسئله به روش کتابخانهاین مقاله سعی دارد با 

همچنین تصاویر مرتبط با این اماکن این مطلب را به چالش بکشد و امیدوار است 
و برسـد  گیري  نتیجهمختلف به  هاي ن بتواند با بررسی کردن و آوردن نمونهدر پایا
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  مقدمه.1
بیانگر آن است که از ، انسان اولیه از زندگیبر غارها و اماکن موجود مانده به جاي  آثار

همان ابتدا ارتباط روحی و روانی  بین انسان و خدایانش وجود داشته است و این امـر  
بطوري که نقشهاي موجود . در شکل گیري فضاي زندگی اولیه نیز بی تأثیر نبوده است

معنـوي و روحـانی بـوده     پیونداین ارتباط و نشان دهنده ي بر دیواره هاي این فضاها 
درختـان و دیگـر عناصـر     "خورشید و ماه، حیوانات عظیم الجثـه و بعضـا   نقش. است

ها  اسطوره ها، آیینتأثیرگذار در طبیعت و زندگی ایشان گویاي این ارتباط و اقتباس از 
  . و اعتقادات زمان خود بوده است

با نگاهی به شکل و فرم هسته هاي اولیه شکل گیري اسکان بشر در شروع یکجانشینی 
از ایـن رو  . ایده گرفتن از شکل خدایان در روز و شب را تـداعی مـی نمایـد    توجه به

زندگی اولیه نیز نقش خود را بر زندگی و ساخت فضاهاي دین، در اعتقادات، باورها و 
اولیه داشته است شکل گیري فضاها و یکجا نشینی اولیه بصورت گرد و دایره اي عالوه 

دفاع، تأثیرپذیري از این عناصـر و الگوهـا نیـز    بر برخورداري از امنیت و قدرت باالي 
امروزه نقش برجسته و تصـاویر موجـود در دیوارهـاي بـه جـاي مانـده از       . بوده است

کمـا اینکـه   . غارهاي قدیمی به رابطه بین انسان و الگوها و اسوه هاي ایشان اشاره دارد
و اعتقادات خـالق  روح هنر در هر زمان منبعث از ارتباط عاطفی و روحانی با دیدگاهها 

آن داشته و همواره تبلور این رابطه معنوي و تراوش الگو گیري از آرمانهـاي اعتقـادي   
  .ایشان نیز می باشد

اگرچه با رشد جمعیت و گسترش شهرها، رفته رفتـه شـکل گیـري سـاختمانها و فـرم      
ثیر شهرها میزان ارتباط بین اعتقادات و دین و معماري محیط را کم نموده است ولی تـأ 

سنت، فرهنگ و آداب و رسوم شهروندان در شهرهاي مختلف در کنار مسایل و عوامل 
اقلیمی محیطی شکل گیري و تأثیر پذیري اماکن و به ویژه ساختمانهاي مذهبی را نشان 

طبعاً هدف از هنر و معماري، فـرم، عملکـرد و زیبـایی اسـت کـه جایگـاهی       . می دهد
از طرف دیگر دیـن  . بردار و شهروند خلق می نمایددلنشین و مورد قبول را براي بهره 

. نیز به هدفی چون تکامل و اعتالي انسان و ایجاد رابطه روحانی و معنوي می اندیشـد 
از این رو محیط و فضاي شهرها با وجود ادیان و اعتقادات مختلـف، غیـر از عوامـل و    

ینـی و اعتقـادات   عناصر اقلیمی و محیطی، شکل و فرم ساختمانهاي خود را از تفکـر د 
مذهبی و سنتی آن قوم به عاریت گرفته و همواره در جاي جاي شهر آثـار تأثیرپـذیري   

طبیعتاً وقتی هنر و معماري در راستاي اهداف دین و . معماري از دین مشاهده می شود
 . کمال حرکت نماید جاودانه و ماندنی باقی خواهد ماند



 189   تأثیر دین بر گسترش معماري در ایران و جهان

  

ی آرمانی و متعالی است که ذاتـا مطلـوب   دین، از جهت ماهیت درونی و باطنی، حقیقت
 بـه  –این حقیقـت کـه   . بشر است و هر انسانی، بالطبع در آرزوي دستیابی به آن است

، اسـت  کمـال  جستجوي در که انسانی زندگی تمام بر ،-است شده تعبیر »مطلق کمال«
 تأثیر می گذارد و او را در یک نظام عقیدتی و رفتاري که مجموعه اي از هسـت هـا و  

نیست ها و بایدها و نبایدها و بهترین ابزار و راه براي دست یافتن به آن کمـال مطلـق   
  )1390کوثري، مسعود، ( .است، قرار می دهد

تاریخ به ما نشان داده است که ماندگارترین آثار و جلوه هاي هنرنمایی انسـان و غنـی   
است که حس دینـی  ترین نشانه ها و نمادهاي زیباشناختی، در دوره هایی حاصل آمده 

، فضـاي غالـب بـر جامعـه بـوده      )رابطـه بـا مـاوراي طبیعـت    (و تجربه ي امر قدسـی  
  )1383عناصري، جابر، .(است

  

  

  

  

  

  
  هنقش برجسته ماه و ستار:  1تصویر شماره 

  

  

  

  

  

  

  نقاشی سوارکار بر دیوار غارها: 2تصویر شماره 
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  اهمیت موضوع.2
از دیرباز طرح مسئله رابطه بین دین و هنر و از جمله معماري مطـرح بـوده و در ایـن    

از طرفی تأثیرپذیري هنر و . رابطه کتابها، مقاالت و رساله هاي بسیاري نوشته شده است
بدنبال آن معماري از دین نیز مد نظر نویسندگان و محققین بوده و همـواره بـدنبال آن   

ر متعالی و روبه کمال از چه جهت با دیگر تخصصها و گونه هاي بوده اند که دریابند هن
پرداختن به موضوع دین و اعتقادات و ادیان الهی و هنـر متـأثر از   . مختلف تفاوت دارد

آن به گونه اي است که وجود رابطه معنوي و روحانی را در جهت دهی و شکل گیري 
  . را در آن متبلور می سازدهنر و متعاقب آن معماري را غنی بخشیده و تجلی الهی 

بیان . از هنگامی که انسان خالق خویش را شناخت براي قرب به او به عبادت پرداخت
مکنونات قلبی خویش و به عبارتی تجلی شـکلی بخشـیدن بـه عقایـد و آرمـان هـاي       

و باز انسان براي . خویش در قالب کالم، شکل، حرکات و فضارا به منصه ظهور رساند
نیازهاي خویش به تغییر شکل ماده و آماده نمودن آن براي استفاده خـود  مرتفع نمودن 

از این زمان هاست که . دست زد) یا یکی از نیازهاي اصلیش(در جهت رسیدن به کمال 
در واقع انسـان  . می توان از ظهور اولین بارقه هاي هنر و به ویژه هنر دینی سخن گفت

در وراء محسوسـات او قـرار دارد، بـراي    که حقیقت را باطن عالم خارج می دانـد کـه   
نقی زاده، محمد، ( معرفی این حقیقت دست به آثاري می زند که چیزي جز هنر نیستند

1388(  
معماري از جمله هنرهایی است که با توجه بـه روحیـات، نیازهـا و عوامـل و عناصـر      

اختمان محیطی به خلق فضا و برآوردن نیازهاي انسان در قالب شکل و فرم ابنیـه و سـ  
پرداختن به این هنر با توجه بـه نیازهـاي روحـی و عـاطفی انسـان و درك      . می پردازد

شرایط و موقعیتهاي آن در زمانهاي مختلف، به ایشان کمک می نمایـد تـا همـواره بـه     
نیازهاي مادي و معنوي انسان توجه ویژه داشته و غیر از نیازهاي بشر در کنـار شـرایط   

اقلیمی به عالقه و دلبستگیهاي اعتقادي آن نیز توجه خاص  اجتماعی و موارد محیطی و
در اینجاست که نقش دین در شکل گیري و طراحی معماري مشخص می . داشته باشد

شود و غیر از کاربریهاي مختلف مورد نیاز انسـان، اعتقـادات دینـی آن نیـز بـه کمـک       
را طراحـی و  طراحی آمده و فضاهاي مختلفی همچون مسجد، کلیسـا، کنیسـه و معبـد    

  .خلق می نماید
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دکتر غالمرضا اعوانی، معتقد است که فهم هاي ظاهري و سطحی از دین در بعضـی از  
شـهیدانی،  ( – )15.(جوامع، موجب شده است تا برخی ادیـان، هنـر را کنـار بگذارنـد    

  )1392شهاب، 
  
  تأثیر اعتقادات قبل از اسالم بر شکل و فرم معماري.3

باور به وجود خالقی براي جهان اسـت کـه بـا تـدبیر و علـم      قدیمی ترین اعتقاد بشر، 
خویش ضمن خلق جهان هستی نظمی دقیق و متقن را براي ادامـه حیـات در آن قـرار    

اعتقاد به خالق یکتا اولین اصل کلیه ادیان الهی است و همـه پیـامبران الهـی    . داده است
عیین روش زنـدگی بشـر بـه    مجموعه معارفی که پیامبران الهی براي ت. مبلغ آن بوده اند

اوابالغ نموده اند همان دین است که به حکم عقل بایستی متضـمن سـعادت دنیـوي و    
حقیقـت دیـن عبـارت اسـت از     ) ره(به بیان عالمه بزرگوارطباطبایی. اخروي بشر باشد

تعدیل اجتماع انسانی در مسیر حیاتی آن و به تبع، تعدیل حیاتی یک فرد انسان را هم 
دین اجتماع انسانی را در راه فطرت و آفرینش وارد ساخته و به آن موهبت دربردارد و 

نقی زاده، محمـد،  ( .حریت و سعادت فطري را چنان چه مقتضی عدل است می بخشد
1388(  

  
  

  

  

  
  

  

  باکو –معبد آدرین :  3تصویر شماره 
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  بندر  –معبد هندو : 4تصویر شماره       

  بناهاي مذهبی در جهانتأثیر ادیان مختلف بر معماري .4
 ریـ و غ یادیـان الهـ   یما به دلیل تکثر در شیوه بیان و سالیق مختلف در تمام يایدر دن

. اقـوام، احسـاس مـی گـردد     نیلزوم دستیابی به زبان مشترك، با رویکرد ارتباط ب ،یاله
قومی این ادیان موثر خواهد بـود و هنـر،    -واکاوي این مشترکات، بر همگرایی مذهبی

 ریتـاث  ياز آنجا که هنر و معمار. زبان مشترك است ینمستمسکی مناسب براي ایجاد ا
 ساختار کالبدي بناهاي نیایشی بسـیار متـاثر از   زیرا داشته اند و ن انیاز اد ییباال يریپذ

نوع آیین عبادیی است که در آن ها برگزار می گـردد، بنـابراین تنـوع ادیـان بـه تنـوع       
ـ منتهـی مـی گرد   یهبمـذ -يگوناگون معمـار  يمعماري بناهاي مقدس، و سبک ها  دهی

زبـان   يایوجود عناصر مشابه در معماري ادیان مختلف می تواند گو نیو همچن. است
 يالیق، در نتیجه نیل به ایجـاد زبـان هـا   مشترك در هنر مقدس براي احتراز از تکثر س

 .را دارا هستند یبا هم اشتراکات یگوناگون باشد که همگ يهنري و معمار
دیگـر کوشـش   . فرهنگ سنتی هنر بسرعت وارد بحران می شـود  1890در حدود سال 

اثر  بی) Historicism( گرایی تاریخبراي حفظ تجربیات مختلف معماري در قالب مکتب 
تقال بتـدریج تـأثیر خـود را از دسـت مـی دهـد، در حـالی کـه از جانـب          شده و این 

دیگرانگیزه اي تازه براي تجدید حیات معماري مثـل پیشـرفتهاي سـاختمانی از لحـاظ     
هنرها و صنایع دستس از احاظ فرهنگی آنچنان پیشرفته است که می   تکنیکی و جنبش

ه و مناسبی در مقابـل سـبکهاي   تواند معماري را از هر جهت در بر گیرد و امکانات تاز
این تحوالت درست در دهه آخر قرن نوزدهم تحقق پیدا می کند و . تاریخی عرضه کند
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براي نخستین بار بعد از سالیان دراز فرهنگ معماري را به صورت تقسیمات مجزا بلکه 
 )407، ص 1353باور، سیروس، . (در مجموع عناصر آن به حرکت در می آورد

لی به ادیان مختلف در جهان و معماري متأثر از ایـن ادیـان بـه سـهولت     با نگاهی اجما
دیده می شود در هر برهه از زمان دین و اعتقادات مختلف در کشـورها و سـرزمینهاي   
گوناگون همزمان با ادیان مختلف دستخوش تغییراتی در معماري ایـن سـرزمینها بـوده    

کنار شرایط اقلیمی و محیطی شکل  تأثیر پذیري معماري از ادیان در کشورها در. است
و فرم و کالبدي به ارمغان آورده است که محصول آن در ساخت ساختمانهاي مختلـف  

ساخت کلیساها از قرون وسطی تا کنون، معابد و اماکن بـودایی  . تجلی پیدا کرده است
 در کشورهاي مختلف و آتشکده ها و ابنیه زرتشتی نیز بیانگر این اثربخشـی و تـأثیر از  

  .ادیان و اعتقادات مذهبی است
  

  

  

       
  

  

  هندوستان  -معبد ویشتو :  5تصویر شماره  

   

  
  
  
  

  ترکیه -مسجد ایاصوفیا :  6تصویر شماره  
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  تغییرات معماري ایران پیش از اسالم.5
بررسی هنر ایران باستان در طی دوران هاي تـاریخی از مـاد تـا پایـان دوره ساسـانیان      

عمیق میان هنر و دین زرتشتی می باشـد ، بـه گونـه اي کـه اکثـر آثـار       نمایانگر پیوند 
ارزشمند باقی مانده ملهم از مضامین معنوي در ارتبـاط بـا اعتقـادات و باورهـاي دیـن      
زرتشت بوده و تصاویر و نقوش نمادین در انـواع هنرهـا و فـرم هـاي معمـاري همـه       

نقـوش  . یـن زرتشـت هسـتند    برگرفته از خصیصه هاي سنتی و تمثیلی در ارتباط بـا د 
نمادینه اي که در طول زمان در فرهنگ ملی و اساطیري ایران تثبیت شده اند و همواره 
تقابل میان خیر و شر، راستی و ناراستی و تاریکی و نور را متـأثر از آیـین زرتشـت در    

یـزه  هنر ایران پیش از اسالم، نظیر هنر دوران هخامنشی، آم. هنر ایران جلوه گر بوده اند
و اختالطی از روش ها و قالب هاي موجود در فرهنگ هاي بیگانه بوده اسـت، امـا بـه    

هنر ایران باستان به ویژه . عناصر اقتباس شده بیگانه نیز صبغه اي زرتشتی بخشیده است
در دوران هخامنشی و ساسانی بر پایـه خداشناسـی، جهـان شناسـی و انسـان شناسـی       

مضامین اوستایی در زندگی مردمی که تا مدت هاي زرتشتی شکل گرفته است و تکرار 
طوالنی این دین را نه به صورت مکتوب بلکه شفاهی و تصـویري حفـظ نمـوده انـد،     

این پـژوهش  . سبب گردید تا هنر نوعی وسیله براي تبلیغ، نشر و انتقال این آیین باشد
یـن بـا   ضمن بررسی شخصیت زرتشت و تعالیم و شرایع دین زرتشتی به تفاوت این د

گفته ها و آموزه هاي آیـین زرتشـت   . ادیان میترایی ، بودایی و مسیحی نیز می پردازد 
همواره منبع الهام هنرمندان و جزء الینفک هنر ایران باستان محسوب می شود و از این 

برازنـده حسـینی، مهتـاب،    (.تعالیم می توان به عنوان ماهیت هنر پیش ازاسالم یاد نمود
1388(  

اد و مدارك موجود و آثار معماري به جاي مانـده از دوران پـیش از اسـالم    بررسی اسن
مشاهده می شود که ساخت اغلب بناهاي موجود در ایران، متـأثر از اعتقـادات و ایـده    

آثـار معمـاري سـاخته شـده در دوران     . هاي پیشینیان و زندگی در آن دوران می باشـد 
امنشی با ساختمانهاي عظیم و کاخهاي باستان و دوره هاي پس از آن از جمله دوره هخ

. باشکوه و همچنـین دوران پـس از آن همچـون ساسـانیان نیـز بیـانگر ایـن ادعاسـت        
چگونگی طراحی و ساخت ساختمانهاي کاخهـاي هخامنشـی در کنـار دیـن زرتشـت      

  .نشانگر تأثیر از اعتقادات در ساخت این بناهاي باشکوه می باشد
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اختمانهاي سـاخته شـده در ایـن دوران همزمـان بـا      فرم و شکل بسیاري از ابنیـه و سـ  
بطـوري کـه آتشـکده هـاي زرتشـتی در      . اعتقادات دینی شهروندان همراه بوده اسـت 

شهرهاي مختلف بیانگر توجه شاهان و زمامداران آن دوران به امور اعتقادي مـردم نیـز   
  .استبوده و تأثیري که بر شکل گیري معماري شهرها داشته است مؤید این موضوع 

      
  

  

  

  

  

  

  

  شیراز –پرسپولیس  –تخت جمشید :  7تصویر شماره 

              

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاشان –آتشکده نیاسر :  8تصویر شماره 
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سلسله . البته بسیاري از مطالب مربوط به دین ایرانی در زمان پارتیان بر ما مجهول است
نشأت یافته بود می  –مسکن عناصر بدوي ایرانی  –پارت که در نواحی خارجی ایران 

بایست معتقدات ابتدایی پرستش عناصر طبیعـی و بـه نظـر مـی رسـد در مرحلـه اول       
ما نمی دانیم تا چـه حـد پارتیـان    . پرستش خورشید و ماه را با خود همراه آورده باشد

تحقیقات . دینی را که در خود ایران متداول بود، پذیرفتند و یا آنچه می دانیم مهم نیست
اب سنن دینی و عملیات باستان شناسی می رساند آیین زرتشت کـه بعـض   جاري در ب

پارتیـان  . دانشمندان آن را آیین ایران عهد پارت می دانند اهمیتی چندان نداشـته اسـت  
، ص 1390ترجمه معین، محمد،   -گیرشمن، رومن ( .مانند هخامنشیان زرتشتی نبودند

303(    
  
  چگونگی ورود اسالم به ایران.6
ـ بـا فراگ . افتیاشاعه  رةالعربیدر سراسر جز )ص( امبریاسالم در عهد پ نید شـدن   ری
ها، مسلمانان درصدد نشر اصـول   عرب يآن از سو رشیمنطقه و پذ نیاسالم در ا نییآ

عمل از زمـان   نیالبته ا. و گسترش قلمرو اسالم برآمدند انیجهان انیخود در م ياعتقاد
  .آغاز شده بود ایبه سراسر دن یغاتیتبل يبا اعزام گروهها )ص( اهللا خود رسول

نقـاط در   ریاز سـا  شیبودند، ب رةالعربیکشورها به جز نیتر کیو شام، که از نزد رانیا
سـال، بخـش    ستیمسلمانان توانستند در کمتر از ب. کانون توجه مسلمانان قرار گرفتند

ـ اهم انیـ م نیآنچه در ا. اورندیاسالم در ب طرهیس ریرا ز نیزم رانیاز ا یعیوس دارد،  تی
ـ . اسالم اسـت  نیاز د انیرانیاو استقبال  ییآمدگو خوش ـ اسـالم وارد ا  یوقت شـد،   رانی

مقـدس وفـادار ماندنـد کـه      عتیشر نیمسلمان شدند و تا آنجا به ا انیرانیاز ا ياریبس
  .است رانیکشور ا یامروزه اسالم مذهب رسم

 رانیـ مسـلمانان چگونـه وارد ا   نکهیمانند ا کند؛ یم به ذهن خطور ییها پرسش نجایا در
 نیـ هـم ماننـد اسـالم د    یزردتشـت  نید نکهیشدند و آن را تصرف کردند؟ با توجه به ا

  پشت کردند؟ شیخو یباستان نییبه آ انیرانیاست، چرا ا یکتاپرستی
ـ  انیکه در عصر ساسـان ـ   نیو بحر منی میمق انیرانیا ـ ا ياز حـوزة امپراتـور   یجزئ  رانی

، در اثـر  )ص( اکـرم  غمبـر یپ اتیهستند که در زمان ح انیرانیگروه از ا نیبودندـ نخست
رسـول  . دنـد یگرو نید نیاسالم، به ا نییارزشمند آ یبا مبان ییو آشنا یاسالم غاتیتبل

عرضه کرد و از آنان  شانی، اسالم را بر ا)نیبحر(هجر یبا ارسال نامه به اهال )ص( خدا
 نیبحر یاهال يبرا امبریپ. بدهند هیاسالم، جز رشیاز پذ يخواست در صورت خوددار
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 اورند؛یزردتشت درن نییفرزندان خود را به آ نکهیمقرر کرد؛ مانند ا زین یطیاحکام و شرا
خـدا و   يهـا کـه بـرا    خواهد ماند، به جز اموال آتشکده یخودشان باق ياموال آنها برا

و نکـاح بـا زن    سـت یروا ن انیزردتشـت  حۀیمسلمانان خوردن ذب يرسول خداست؛ برا
  .باشد ینم زیجا یزردتشت

باذان . بود یرانیساسان ا بن در دست باذان )ص( اهللا به هنگام دعوت رسول منی حکومت
در  )ص( حضـرت رسـول اکـرم    یوقت. داشت یحکمران منیبر  زیاز جانب خسروپرو

موضوع  نیاز ا يمقدس اسالم دعوت کرد، و نیرا به د زیخسروپرو يسال ششم هجر
نوشـت کـه   ) مـن یخـود در   لعامـ (سخت ناراحت شد و نامه را پاره کرد و به بـاذان  

 زیخسروپرو امیفرستاد تا پ نهیدو نفر به مد زیباذان ن. اعزام کند ينامه را نزد و سندةینو
ـ  )ص( اهللا بودند، رسول نهیدر شهر مد ندگانینما یوقت کنیل. برسانند )ص( امبریرا به پ

پسـرش را بـه    هیرویشـ  دنیو بـه قـدرت رسـ    زیخبر قتـل خسـروپرو   ـ بیاز جانب غ
در خواهد  نیبه تصرف مسلم يزود مملکت شما به: داد و به آنها گفت رانیا ندگانینما
بـر   هیصحت قض یوقت. کند اریاسالم اخت دییو به باذان بگو دیباز گرد منیشما به . آمد

» ابناء احرار«که آنها را  انیرانیاز ا یمسلمان شد و سپس گروه يباذان مشخص شد، و
هستند که  یانیرانیا نینخست نان،یا. گرفتند شیپ یمانمسل قیطر گفتند، یم) آزادشدگان(

  .مقدس اسالم شدند عتیوارد شر
  .ودب زین انیآن، درفش کاو انیافتاد که در م

ظاهر  ـ به  تختی، عالوه بر سقوط پا)ق.   ه14سال ( هیمسلمانان در نبرد قادس يروزیپ با
در  يگریپس از د یکی رانیا يشهرها و مناطق مرز ،یساسان یـ شاهنشاه ریرناپذیتسخ

خـود را   رانیـ مسلمانان، به دنبال سپاه ا. اسالم درآمد انیلشکر ریبه تسخ یمدت کوتاه
 يها تالش. گرفتند شیمنطقه را در محاصرة خو نیا یطوالن یبه مدائن رساندند و مدت

که از اوضاع سـخت و   ز،یمردم ن. نداشت يسود ،یپادشاه ساسان نیسوم، آخر زدگردی
 جـه، یدر نت. تنگ آمده بودند، به مصالحه با لشکر اسالم تـن دادنـد   نابسامان محاصره به

انقـراض   يصـدا  اقعـه، و نیـ سـقوط کـرد و بـا ا    انیساسـان  یزمستان تختیپا سفونیت
  .شد انداز نیطن رانیدر سراسر ا یساسان يامپراتور

جلوال  يها در جبهه یدولت ساسان ه،یاسالم در قادس يروهایدرخشان ن يروزیاز پ پس
ـ از خود نشان داد، اما ا یو نهاوند مقاومت) یبغداد فعل کینزد ییروستا( مقاومـت از   نی

 شیمنـافع خـو   يبـود کـه در واقـع بـرا     یو فرادست نظام ساسـان  یبخش اشراف يسو
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مناطق اطـراف دجلـه    یدر جلوال، تمام سلمانانم يروزیبا پ. ملک ينه بقا دندیجنگ یم
  .گام نهادند رانیا یسپاه اسالم درآمد و مسلمانان به مناطق داخل طرةیتحت س

هرمـزان،  . بود» االهواز سوق«فتح کردند،  رانیکه اعراب در داخل خاك ا يا منطقه نیاول
 روزیـ و پ عهدنامـۀ صـلح مسـلمانان    زدگرد،ی کیمرزبان خوزستان، پس از آنکه به تحر

 انیـ رانیشکست خـورد و ا  کنیرا نقض کرد، با آنان به جنگ پرداخت؛ ل) دهقان اهواز(
فرمانـدة مسـلمانان    ياشعر یدوباره با ابوموس ،یقبلمعاهدة  طیمجبور شدند تحت شرا

منطقۀ خوزستان قناعت خواهند  يها مسلمانان به دشت کرد یگمان م زدگردی. صلح کنند
 ياز سردارانش درخواست کرد تـا او را بـرا   امیراب، با نامه و پاع يشرویبا پ یکرد، ول
پاسخ مثبت دادند و از هر  اهبه دعوت پادش ران،یسرداران بزرگ ا. کنند ياری یینبرد نها
  .اردو زد) نهاوند(همدان  یکیگرد آمد و در نزد یسپاه ران،یگوشۀ ا
مقاومـت مـنظم    نیو اسالم و آخر رانیدو سپاه ا انیم ینبرد اساس نیمحل آخر نهاوند،

با  ان،یرانیا). ق.  ه20اواخر سال  یتیو به روا 19در سال (در برابر مسلمانان بود  انیرانیا
از سپاه اسالم  یمقابله گرد آورده بودند، شکست هولناک يبرا یفراوان يرویوجود آنکه ن

خواندند؛ » الفتوح فتح«نبرد  نیرا در ا انیرانیخود بر ا يروزیپ سلمانان،م. متحمل شدند
به طور کامل  رانیا يو قدرت مرکز یساسان يشاکلۀ امپراتور ،يروزیپ نیپس از ا رایز

سـپاه و   گـر یدر هم شکسـته شـد و د   انیرانیا یو نظام یاسیتوان س يایتباه گشت؛ بقا
  .نماند یمسلمانان باق برابردر  کپارچهیمقاومت  يبرا یمنسجم يروین

 نیفتوحـات مسـلم   ریدر مس يگریگفتۀ مورخان، مقاومت برجسته و قابل مالحظۀ د به
مقاومـت،   یبا اندک ایو  کردند یدر مقابل فاتحان مقاومت نم ایمردم شهرها  امد؛ین دیپد

نبـرد   گـر ید جـه، یدر نت. مختار بودند هیاسالم آوردن و پرداخت جز انیشده و م میتسل
  .مسلمانان رخ نداد اهو سپ یارتش ساسان انیم یمنظم

تمـام   ریتسـخ  يمناسب برا طی، شرا)ق.  ه 21(فتح نهاوند و همدان توسط مسلمانان  با
به تصرف سپاه اسـالم درآمـد؛ بـه     يگریپس از د یکیفراهم شد و نقاط مختلف  رانیا

 شیپ) رانیمرز ا نیتر یشرق( ایمسلمانان تا سواحل آمودر ،يهجر 31که تا سال  يا گونه
داشت و در کمتر  يریسرعت چشمگ ،يمناطق مرکز دراسالم  انیلشکر يشرویپ. رفتند

ـ   يمـرز  ینـواح  یو برخـ  لمـان یـ به جز طبرسـتان، د   رانیا نیدهه، تمام سرزم کیاز 
که از  جان،یشهرها مانند فارس و آذربا یدر برخ. مسلمانان درآمد یاسیس طرهیتحت س

 شیدر برابر مسلمانان شکل گرفت؛ اما گشا یبودند، مقاومت انیساسان ینیمراکز د ربازید
  .از شهرها به واسطۀ عقد قرارداد صلح بوده است ياریبس
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شاه آن از نهاوند تا  نیو آخر ،ینظام ساسان يایمرحله، نوبت عقب راندن بقا نیاز ا پس
مسـلمانان در  . توسط مسلمانان شد ینخوردة ساسان دست باًیمرو و سلطه بر قدرت تقر

ـ بـه و  ،یمحل يروهاین يبا مقاومت جد زین رانیرق اش یفتح نواح دهقانـان مواجـه    ژهی
سوم که پـس از   زدگردی. مند شدند بهره زیآنها ن يها کو کم ينگشتند، بلکه از همکار

ـ آواره و گر کانشیبه همراه نزد سفونیسقوط ت  يروزهـا  نیگشـته بـود، تـا واپسـ     زانی
ـ  در مدت ده سال سر يو. تاج و تخت بود يریگ عمرش درصدد بازپس هـر از   ،یگردان

ها به  تالش نیاز ا کی چیه یول ساخت، یدر مقابل مسلمانان مجهز م یسپاه یچند گاه
  .دینرس جهینت
و  نیتر وارد بزرگ ،يو بیمسلمانان با تعق ،یسوم به مناطق شرق زدگردی ینینش عقب با

 يگریپس از د یکیآن را  يخراسان شدند و شهرها یعنی ران،یا یشرق التیا نیتر مهم
 یبود و از شاهنشاه زانیگر گریبه شهر د يزمان از شهر نیکه در ا زدگردی. فتح کردند

حاکم شـهر   انتیبه علت خ) م 651( يهجر 31نداشت، سرانجام در سال  شیب یعنوان
و بـا   دیبه قتل رس یابانیبار توسط آس خفّت يا شهر به گونه يها از دهکده یکیمرو، در 
  )  http://ensani.ir/fa/article( .افتیخاتمه  انیساسان یاسیس تیموجود ،يمرگ و

  
  تأثیر اسالم بر معماري ایران.7

گیري  معماري اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غناي تمدن اسالم را با بهره
اي  هنر پیش از زبان و ادبیات در زندگی انسـان وسـیله   .دهد میاز روح معنویت نشان 

تصاویر ترسیم شده بر دیواره غارها حاکی از . رفت براي برقراري ارتباط او به شمار می
تماسهاي بصري و تصویري ساکنان آن بوده و از قدیم بیان تصویري وسـیله اي بـراي   

  .اظهارات شخص و امکان ارتباط با یکدیگر بوده است
در ایران پس از ورود اسالم و ساخت مساجد در شهرها، رفته رفتـه ایـن امـاکن نقـش     

به طوري که کمتر محله . اصلی خود را بازیافته و به محالت و شهرها هویت بخشیدند
اي در شهرها یافت می شد  که فاقد مسجد بوده و یا مرکز محله اي بـوده کـه مسـجد    

راي تعامالت اجتماعی و انجام فـرایض دینـی   جزو ارکان و عناصر اصلی آن و محلی ب
  )1396زندیه، مهدي ، : ترجمه -1970ولزبیچر، کریستین، . (مردم نباشد

ابنیه و ساختمانها به ویژه اماکن مذهبی متـاثر  فرم معماري پس از ورود اسالم به ایران، 
ز اثرات تغییرات صورت پذیرفته در آن حاکی او از ایده ها و آموزه هاي اسالمی بوده  

هاي تزئینی محراب،  جلوهاگرچه . دین و اعتقادات اسالمی و بخصوص شیعه بوده است
و تزئینات انجام شده در عناصـر   بازتابی از حقیقت آسمانی و هویت روحانی آن است
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براي مثال . شاخص بنا به اهمیت و اعتبار این ابنیه و احترام به کاربري آن حکم می کند
ــرین  مقــرنس، برجســته ــرین و  ت تــزئین محــراب و در عــین حــال زیبــاترین، رازآمیزت

، اصـل الیتجـزاي   در معماري بناهاي اسالمی قوسو یا  ترین جنبه ي آن است پرشکوه
هاي داخلی، گنبـد   سردر مسجد، ایوان از طرفی. مساجد استبخصوص براي معماري 

اري مبتنـی بـر   شـان، داراي معمـ   ها و دیگر اجزا، بنا به کارکرد معنوي محراب، شبستان
که به نوعی تاکید بر تجلی ویژگیهاي روحانی آن بنا و معرفی عنصري بـراي   .قوس اند

  . ارتباط فیزیکی و کالبدي ساختمان با روابط معنوي انسان بسوي کمال است
بـه  گردید و مفاهیم اسالم شاخصی با ورود اسالم به ایران، هنر و معماري، دچار تغییر 

گذاري تا حـدي عمیـق    این تأثیر. دهنده به آن شد ترین عوامل شکل مهمیکی از عنوان 
بـا ورود و  . بوده است که باعث ایجاد سبک و هنري جدید با نام هنر اسـالمی گردیـد  

هرچند هنر شیعی را در . نیز، ارتباط بین دین و هنر قوت گرفت گسترش مذهب شیعه
اکه تفاوت بارزي میـان ایـن دو هنـر    توان همان هنر اسالمی دانست چر بیشتر موارد می

  ) 9، ص1390کوثري، . (شود دیده نمی
ترین اختالف میان هنر اسالمی و هنر شیعی، اشاره بـه مسـائلی چـون امامـت، کـه       مهم

هـا   محدود شدن سـاخت آرامگـاه  . باشد خاص این مذهب است، در هنر و معماري می
ائمه نیز نمود و انعکاس باورهاي براي بزرگان سیاسی و تمرکز بر ساخت آنان بر مدفن 

در زمان صفویه که با رسمی شدن مذهب شیعه همراه است، ارتباط  .پیروان تشیع است
گذاري شد و تمامی مصنوعات هنري و  قوانین دینی به خوبی پایهمعماري با بین هنر و 

هـاي هنـر ایـن عصـر بـه شـمار        معماري بازگو کنندة عناصر شیعی بودند که از ویژگی
   )1382زندیه، مهدي، ( .رود می

  

        
  

  

  

  مسجد شیخ لطف اهللا، اصفهان:   9تصویر شماره 
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  )ع(مسجد گوهرشاد و بارگاه امام هشتم : 10تصویر شماره 

          گیري نتیجه.8
مطالب آمده در قسمتهاي مختلف باال بیانگر آن است که زندگی انسان توأم بـا ارتبـاط   
روحانی و معنوي همراه بوده است و از ابتدایی ترین شکل زندگی در غارهـا و امـاکن   

از طرفی ساخت مکان زندگی و فضاي اسکانش همراه بـا  . اولیه این رابطه هویدا است
ست، بطوري که اسناد و مدارك و آثار به جاي مانده از باورها و اعتقادات مذهبی بوده ا

اماکن مختلف و تصاویر موجود از غارهاي اولیه نیز حکایت از همین رابطـه معنـوي و   
رفته رفته با شکل گیري هسته هـاي اولیـه زنـدگی و    . روحانی انسان با خدایانش دارد

عوامـل مـؤثر آن در   شکل گیري روستاها و شهرها این رابطه و اعتقـاد قـوت گرفتـه و    
بطوري کـه بـا   . زندگی انسان و شکل دهی معماري فضاها جاي خود را باز کرده است

بررسی ادیان مختلف و اعتقادات گوناگون در سرزمینها و شهرهاي مختلف، اثر دیـن و  
  .باورهاي اعتقادي بشر در معماري مکان و فضاي زندگی ایشان تأثیر گذار بوده است

، فرهنگ و سنتها در کنار اقلیم منطقه اي نیز بر این شـکل گیـري   اگرچه عوامل محیطی
بی تأثیر نبوده است، اما با نگاهی به معماري ساختمانهاي مختلف در کشورها و به ویژه 

شـکل و فـرم امـاکنی    . ابنیه و اماکن مذهبی به خوبی این تأثیرگذاري مشاهده می شود
زرتشتی و مساجد مختلف حکایـت از   بدمعاهمچون کلیساها، کنیسه ها، معابد بودایی، 

  .تأثیرپذیري این بناها از اعتقادات و ادیان مختلف در سرزمینهاي گوناگون دارد
در نهایت این نتیجه حاصل خواهد شد که دین و اعتقادات مردمـی رابطـه مسـتقیم در    
شکل گیري معماري و شکل و فـرم سـاختمانها در کشـورها و ادیـان مختلـف دارد و      
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ن فضا روحانی و مذهبی تر باشد این ارتباط کـاملتر و پررنگتـر اسـت وگرنـه     هرچه ای
  .  بسیاري از اماکن مهم غیر مذهبی نیز از این تأثیرپذیري بی بهره نبوده اند

در پایان جمع بندي و نتیجه حاصل شده از این مقاله را می توان در آیتمهـاي آمـده در   
  :ذیل خالصه کرد

مکان و فرم ازدیرباز و زمانهاي بسیار دور اعتقادات و سنتهاي بشر بر نوع  - 
 .تأثیرگذار بوده است) معماري(زندگی ایشان 

با رشد جمعیت و به وجود آمدن شهرها، شکل گیري معماري هر شهر متأثر  - 
 .از فرهنگ، سنت، اعتقادات دینی و اقلیم منطقه بوده است

خود بر شکل ه مقتضیات، شرایط و قوانین نیز هر کدام بنا ب ادیان مختلف - 
و  گیري و فرم و کانسپت اماکن تأثیر گذار بوده اند چنانچه معماري هخامنشی

زرتشت به دین دین زرتشت تلفیقی از ابهت و عظمت را به همراه احترام به 
 .همراه داشته است

ت ادیان بودا، یهودیت و مسیحیت نیز با توجه به ویژگیها و مختصاهمچنین  - 
خود بر شکل و فرم ابنیه و ساختمانها و به ویژه اماکن مذهبی تأثیرگذار بوده 

 .اند
واعدش در شکل گیري معماري بناها سنتها و قوانین و ق نیز با انگیزه ها،اسالم  - 

تأثیر به سزایی داشته و پس از ورود به هر سرزمین شکل و فرم ابنیه نیز با 
  .تایده ها و مختصات آن تغییر یافته اس

در سیر  مختلف در مجموع اسناد و مدارك موجود حاکی از تأثیر ادیان - 
   .بوده استدر اعصار مختلف تاریخی تغییرات معماري در هر منطقه 

  

  نامه کتاب
، انتشارات دانشگاه )م 1923(، مؤلف بنه وولو، لئونارد  "تاریخ معماري مدرن") 1353(باور، سیروس، 

 تهران، تهران

، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، به راهنمایی دکتر ابوالقاسـم  )1388(حسینی، مهتاب، برازنده 
 دادور و مشاوره خانم دکتر فاطمه کاتب، دانشگاه الزهرا، تهران

 مساجد اسالمی-اروپایی معماري"  ،)1396( مارال، مقدم، ابوالقاسمس و پریسا صادقی، ، مهدي زندیه،
 امام المللی بین دانشگاه انتشارات ترجمه ،)م 1970( کریستین، ولزبیچر، :تألیف  ،"غرب در جدید

 قزوین خمینی،
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 انگلستان ،UCE دانشگاه ،)دکتري رساله( شهري منظر معماري تحوالت و تغییر  ،1382 مهدي، زندیه،

 شـماره  سوم، سال هنر، فصلنامه اسالمی، هنر در هندسی مفاهیم ،)1363( آسیه، پرمان، عصام، السعید،
 ٫191-193صص ششم،

 شا بی راسخون، پایگاه ،»جعفر امامزاده مذهبی هاي کتیبه در ثلث قلم شکوه« ،)1392( شهاب، شهیدانی،

 سال شناسی، شیعه فصلنامه مذهبی، هاي زیارتگاه و اماکن ابنیه، بر تشیع تأثیر ،)1383( جابر، عناصري،
 ٫130-138صص هفت، شمارة دوم،

 یک شمارة سوم، سال ادبیات، و هنر شناسی جامعه ایران، در شیعه هنر ،)1390( مسعود، کوثري،

، ایران از آغاز تا اسـالم، مؤسسـه انتشـارات    303، ص 1390ترجمه معین، محمد،   -گیرشمن، رومن 
  .آگاه، تهران

 ، مجله هنر دینی، تهران)1388(نقی زاده، محمد، 
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