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جایگاه عناصر طبیعی در هویت شهرهاي ایرانی

پورانسیه قوام

چکیده
تر از نمادهایی استفاده کردند هاي خود به شکلی خاصها و سنتشهرنشینان در طول زندگی فردي و گروهی خود براي بیان اندیشه

هاي زیستی خود را به هاي برخاسته از سنتارزشدادند و بدین ترتیبها میها مضمونی اساطیري به آنکه براي حفاظت و پایداري آن
تفکرات و جهان . اندگیري شهرها گذاشتهاعتقادات و باورهاي دینی از دیر باز تأثیر خود را بر شکل.نمایانندهاي آینده میدیگران و به نسل

.ین و سیماي کالبدي شهر وجود داشته استها در سیماي کالبدي شهرها حضور یافته و همواره ارتباطی تنگاتنگ میان ذهنیت ساکنبینی
کردند تا د ایرانیان به نیروهاي ماورایی اعتقاد داشته و تالش می.انها از طبیعت الهام گرفتهاي و آیینهاي اسطورهدر ایران داستان

ادي صوري، مفاهیم و تصاویر ها، مبانی فکري و مبمجموعه نمادها و نشانه.ها را به صورت فیزیکی روي زمین به نمایش بگذارندآن
ها و اعتقادات مراسم و آیینهمه .اندگیري فضاي کالبدي متصور شدههاي ایرانی در شکلها، اساطیر و صور مثالی اندیشهبرخاسته از آیین

این :توان گفتمیشهرهاي سنتی ساختاربا توجه به حضور این عناصر در شهر و بررسی جایگاه آن در. ها از طبیعت ریشه گرفته استآن
توانند بلکه نقش مهمی در ساختار اصلی و شکل دهی منظر شهر بازي کرده و بنابراین می،اندعناصر نه تنها در شهرهاي ایرانی ظاهر شده

گیري شهرها به در این پژوهش پس از بحث در خصوص نقش اعتقادات و نمادها در شکل. جز فاکتورهاي هویت بخش شهر محسو شوند
در خصوص نمادهاي طبیعی و شهرها پرداخته و با تجزیه و تحلیل اسناد تاریخ شهرسازي ایران در سه دوره پیش و پس از اسالم و بحث

.شودبه اثبات فرضیه مطرح شده پرداخته می،دوره مدرن و جمع بندي مشاهدات صورت گرفته از شهرهاي تاریخی ایران

www.shahrsazionline.com
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مقدمه
ها و عناصر مختلف شهري اي به هم پیوسته از کاربرياست مرکب از ستون فقرات و شبکهاياستخوان بندي شهر مجموعه

هاي مسکونی ترین اجزاي آن یعنی محلهبخشد و تار و پودش در همه گستره شهر تا انتهاییکه شهر را در کلیت آن انسجام می
ها و مساجد، کلیساها،کاخشامل عوامل مصنوع ها و خصوصیات کلی شهر است و این مجموعه مبین ویژگی. یابدامتداد می

عناصر . است گیاهی انبوه و نظایر آنهايپوششها، رودخانه، ساحل دریا وها، تپهکوهو عناصر طبیعی  دیوارها و حصارها 
ستند که دهند، ابزارهاي هویت دهنده و نقاط عطفی در شهر هاستخوان بندي شهر که همان شبکه نمادین شهر را تشکیل می

.1376حبیبی،آیند با سازمان فضایی خاص خود در ایجاد خاطره ذهنی از شهر و خوانایی آن به کار می
هاي شهر ما به از سویی دیگر، ساختار شهرها برایند تفکرات وجهان بینی ملل و تمدنها هستند سیماي کالبدي و مکان

اعتقادات و باورهاي . 1975، 1استرینگر ها هستندفکري آنازاي ساختارهاي ذهنی ساکنان آن و یا مشخص کننده روش 
گیري شهرها را یکی از علل اصلی شکل2اند تا حدي که مامفوردگیري شهرها گذاشتهدینی از دیر باز تأثیر خود را بر شکل

اند شهر را رها پرداختهدر واقع در اکثر متونی که به بحث در مورد عوامل ایجاد شه. 1961مامفورد، داندمسایل معنوي می
ها و باورهاي مقدس آن هنگام که در ساختار شهر نمادها و اندیشه. اندهاي گروهی خاص دانستهها و مراسممحل برگزاري آیین

اند جزو عناصر منظر شهر محسو شده و از طریق اتصال به تاریخ و فراهم آوردن امکان تجربه مشترك، نمودي کالبدي یافته
اي در ساختار رم قدیم و هاي اسطورهها و مجسمهبه عنوان مثال حضور مونومان. اندمندي را شکل دادهیتشهرهاي هو
ها در مراکزعطف شهر از یک طرف ساختار شهر را خوانا کرده و از طرف دیگر به دلیل ارتباط با تفکر و اعتقادات قرارگیري آن

اهمیت و ضرورت حضور نمادها در شهر به حدي است که . عهده دارندنقشی اساسی به ساکنین و در هویت بخشیدن به شهر
علم جایگاه نمادها در. 1960لینچ،داندشبکه اي از نمادها را جهت ایجاد خوانایی در شهري ضروري میوجود3کوین لینچ

ساکنین بسته به فرهنگ، داند کهها مینشانه شناسی شهري به حدي است که شهر را به مثابه متنی مملو از نمادها و سمبل
هاي آشناتري را داشته و به هر چه نمادها قابلیت ایجاد محیط. ها و معانی متفاوتی دارنداعتقادات و مذهب خود از آن برداشت

بناهاي تاریخی جهت ها واستفاده از مونومان. توانند سهم بیشتري در هویت شهربازي کنندتر باشند میذهنیت بینده نزدیک
هاي روز شهرهایی چون آلمان و فرانسه بر هاي سیاستحافظه تاریخی و ایجاد هویت شهري و شهروندي در برنامهتقویت

.2004، 4جانسونکند ها در ایجاد هویت شهري تاکید میاهمیت نقش آن
هاي داستان. ستانسان از دیر باز با طبیعت ارتباط داشته و در بسیاري از اساطیر خود از عناصر طبیعت بهره جسته ا

در بسیاري از ادیان آسمانی عناصر طبیعی مقدس . آفرینش در جوامع باستانی سرشار از حضور عوامل و عناصر طبیعی هستند
با وجود این . گرفتندها مورد پرستش قرار میاند و این ارتباط تا حدي پیش رفته است که برخی درختان و چشمهشمرده شده

عناصر مصنوع شهر مورد تاکید م بحث در خصوص ساختار و عناصر هویت بخش منظر شهري، تنهاارتباط قوي همواره هنگا
. گیرندقرار می

اند ایرانیان به نیروهاي ماورایی اعتقاد داشته و تالش ها از طبیعت الهام گرفتهاي و آیینهاي اسطورهدر ایران داستان
در شهرهاي هاي طبیعی موجودنمادها و سمبل. ه نمایش بگذارندها را به صورت فیزیکی روي زمین بکردند تا آنمی

- 1جز از دو جنبه اما با وجود این ارتباط عمیق، تا کنون تاثیرآنها بر شهر. نفوذ طبیعت در زندگی ایرانیان استگواه ازایرانی
بر شکل شهر؛  توپوگراقی، ارتفاعشیب،ها و فضاهاي سبز متراکم و عوارض طبیعی ها، رودخانهتاثیرعوامل طبیعی چون کوه

ها در ساختار شهر بحثی به میان نیامده حضور آنیابی شهرها، مورد بررسی قرار نگرفته و از نقش وتأثیر طبیعت بر مکان-2

1. stringer

2. Mamford

3. Lynch

4. jhonson
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شود نقش نمادهاي طبیعی نادیده گرفته جا که صحبت از هویت و راهکارهاي هویت بخشی به شهرهاي ایرانی میهرو. است
.ودشمی

سواالت پژوهش 
کنند؟هاي طبیعی اساطیر ایران در سیماي کالبدي و منظر شهرها چه نقشی بازي مینمادها و سمبل

دهی منظر اند درشکلتوانند مانند بقیه نمادها و مونومانهاي مصنوعی که امروزه مورد توجه قرارگرفتهآیا این عناصر می
به شمار آیند؟هویت بخش شهرجزو عناصرشهرها نقشی اساسی بازي کرده و

فرضیه
حضور طبیعت و عناصر طبیعی در شهرهاي ایران دلیلی جز دالیل اقلیمی و زیبایی شناسی داشته و نماد کالبدي و مابه ازا 

آمده و تراند بلکه پیشیابی شهرهاي ایرانی گذاردهاین عناصر نه تنها تأثیر خود را بر مکان. ذهنیت و اعتقادات ایرانیان است
.اندهاي نمادین در ساختار اصلی شهرهاي ایرانی قبل و بعد از اسالم نیز حضور یافتهبه صورت

هاي که بیشتر به ذکر ویژگی درستی این فرضیه از طریق مطالعه کتب و منابع محدود موجود در خصوص شهرهاي ایران 
بط با اساطیر و ادبیات ایران و مشاهدات صورت گرفته از و مطالعه در اسناد مرت ها پرداختهگیري آنکلی و تاریخ شکل

.ها کمتر مورد تغییر و تحول واقع شده، مورد آزمون قرارگرفته استفضاهاي شهرهاي سنتی و شهرهایی که ساختار آن

ها، نمادهاي طبیعی و ذهن جمعی اسطوره
به معنی شرح، خبر و قصه mythosاست و در یونانی به معنی روایت و تاریخ هم ریشه historiaاسطوره در لغت با واژه 

میرچاالیاده در تالش براي تعریف اسطوره .به معنی دهان ّ بیان و روایت از یک ریشه استmouthآمده که با واژه انگلیسی 
است مورد مکنمهاي مختلف و مکمل یکدیگر،اي است که از دیدگاهواقعیت فرهنگی به غایت پیچیدهاسطوره: گویدچنین می

.1377اسماعیل پور،بررسی و تفسیر قرار گیرد
داستان مینوي و بنابر این اسطوره سرگذشت: گویدالیاده میمیرچا. ها روایت آفرینش استمحور اصلی و بنیادین اسطوره

هان،واقعی است چون که آفرینش کیاسطوره. دهدها رجوع و حواله میزیرا همیشه به واقعیت،شودمیدقلمدا» حدیثی واقعی«
است زیرا میرایی و مرگ » واقعی«و منشاء مرگ نیز کند، همچنین اسطوره اصلخود واقعیت آن را اثبات میوجود عالم،

ها، معماهاي رازناك طبیعت را براي خود به انسان نخستین به یاري اسطوره. 1362،میرچاالیادهانسان ثابت کننده آن است 
فروید .سازداین بیان تمثیلی و نمادین ساختار اجتماعی قوم را آشکار می. کرده استو تمثیلی توجیه میاي نمادین گونه

هاي تغییر شکل یافته تخیالت و امیال اقوام و ملل و کرد و اعتقاد داشت که اساطیر ته ماندهاساطیر را در پرتو رویا تفسیر می
اسماعیل  نظر او رویا اسطوره فردي آدمی و اسطوره رویاي قوم و ملت استاز. اندرویاهاي متمادي بشریت در دوران جوانی

او در . آوردیونگ، اسطوره را به عنوان تشریح نمادین نیازهاي ژرف روانی در منابع باستانی به شمار می. 1377پور،
خود آگاه جمعی که میان همه نافروید معتقد است ضمیر .ها اهمیتی به سزا قائل شده است هاي خود براي کهن نمونهپژوهش

ها ها و افسانهاسطوره. بردها را از نیاکان خود به ارث میهاست که انسان آنها مشترك است در بردارنده کهن نمونهانسان
ها لذا اسطوره. 1383حکمتی،ها وجه عملی بیان نمادین هستنداسطوره وجه نظري و آیین. تجلی این نمادهاي کهن هستند

اي در هویت بخشی ها از طریق ایجاد خاطرات جمعی توانایی بالقوهخود آگاه جمعی و همچنین آیینریق ارتباط خود با نااز ط
.به شهر دارند

شهر و عناصر طبیعیساختارنمادها و
ی تر از نمادهایهاي خود به شکلی خاصها و سنتشهرنشینان در طول زندگی فردي و گروهی خود براي بیان اندیشه

هاي برخاسته از دادند و بدین ترتیب ارزشها میها مضمونی اساطیري به آناستفاده کردند که براي حفاظت و پایداري آن
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جا هاي ذهنی و فرهنگی تا بداناهمیت جاذبه موجودیت. نمایانندهاي آینده میهاي زیستی خود را به دیگران و به نسلسنت
گیري مراکز مامفورد دو علت اصلی شکل.اندو تداوم شهر را حاصل آن برشمردهگیريرود که علل اصلی شکلپیش می

بنابراین بیش از .باشندشمارد که تفکیک ناپذیر از جنبه اقتصادي میمسکونی اولیه را در ارتباط با مسایل معنوي و اعتقادي می
آنچه که .آمده اندها به آنجا میي آیینآنکه شهر محل سکونت دایمی باشد محل گردهمایی مردمی بوده که براي برگزار

ها با عقاید مشترك و توافق هم آمدن انسانکرد، گردموجودیت شهر را بیش از اهمیت یافتن جنبه کالبدي آن پایه گذاري می
خست در وهله ن:نویسدمیرچالیاده می.1961مامفورد،اي بودهاي اسطورهها در برگزاري رویدادهاي فرهنگی یا آیینآن

شود، سپس کار اعتبار ساختمان به واقعیت محل بنا از طریق مراسم تقدیس زمین یعنی تبدیل آن به یک مرکز تضمین می
فوستل دوکوالنژ در این باره .1961الیاده،گردداي که در آغاز برگزار شده تایید و استوار میوسیله تجدید آیین قربانی بغانه

ها در اتحاد و اشتراك شده، زیرا بالفاصله پس از اینکه خانوادهقدیم عملی دینی محسو میساختمان شهر در: گویدچنین می
این عامل . 1309دوکوالنژ، شدعملی دینی محسو میکه این کار نیز. پرداختندکردند به بناي شهر میمذهب موافقت می

ها با وجود اقلیم گرمتان عرض معابر منتهی به نیایشگاهحتی بر شبکه بندي بافت شهرها هم تأثیر گذاشته و مثالً در مصر باس
اي ها به دلیل نگاه اسطورهقرار گرفتن شهرهاي باستانی بر روي صفه. 1370ورجاوند،تر در نظر گرفته شده است آنجا وسیع

شده س زمین شروع میشهر رومی بیانگر تصویري از آسمان در زمین بوده و ساخت آن با تطهیر و تقدی.ها بوده استبه کوه
هاي فرهنگی مورد امس راپاپورت از جمله دانشمندان فرهنگ گراست که ساختار یک مجتمع زیستی را از نظر ویژگی.است

هاي انسانی دقت قرار داده و معتقد است که عامل فرهنگی و به ویژه اعتقادات مذهبی مردم، اساس انتظام بخشی به زیستگاه
اي نمادگرایانه صورت ها را مذهب و مقدسات مردم دانسته که غالباً به شیوهگاهدهی به سکونتوي اساس نظم.بوده است

ها پرداخته به همه چیز نظم داده و مدلی آگاهانه براي او بر این باور است که ذهن انسان به طبقه بندي پدیده. گرفته استمی
.1376حبیبی،آوردمحیط ریست خود به وجود می

ها در ساختار شهرها و تأثیر مذهب و چگونگی جلوه فیزیکی آنگیري شهرها و نمادگرایی آنی که در مورد شکلدر ادبیات
یابی شهرها و یا هاي مقدس تنها به مکانمورد بررسی و مطالعه قرار گرفت بحث در خصوص ظهور نمادین اعتقادات و آیین

ارقام مقدس در ساخت شهرها محدود شده است و ارتباط بین اسطوره و ها ویا استفاده از اعداد ووجود اماکن و زیارتگاه
به عنوان عوامل هویت دهنده و تقویت کننده حافظه جمعی در این ها در ساختار شهرفیزیکی آننمادهاي طبیعی و حضور

هاي شهري مورد عناصر طبیعی هیچ گاه به عنوان عناصر شکل دهنده ساختار شهر در سیاست.بین مغفول باقی مانده است
. اندتوجه قرار نگرفته

شناخت بستر موضوع 
جایگاه عناصر طبیعی در اعتقادات ایرانیان

ها را گرامی دانستند و همواره آن، باد و خاك و آتش را به وجود آورندگان عالم و گرد آورندگان نظام هستی میایرانیان آ
در طول تاریخ . این عناصر چهارگانه در تفکر جهان باستان خدایانی شدند و به صورت نمادین جاي استواري یافتند. داشتندمی

. کردندشده و روایات داستانی بسیاري را ایجاد میتغییرات طبیعت را موجب میپیکار و تعارض این عوامل آفرینش متوالی و 
هاي مقدس را جایگاه ترین عقاید دینی پرستش درخت، کوه و رودخانه بود و پیروان این عقاید کوهدر آسیا یکی از کهن

ن کوه از دیر باز نزد ایرانیان مهم بوده و آن را بنابرای. کردندها و در نتیجه آن باران را ایجاد میدانستند که صاعقهخدایانی می
هاي خود را در کنار دامنه کوه بنا ها و کاخگاهاز این رو پرستش.دانستندنخستین آفرینندگان و سرچشمه آ زندگی می

ها ظاهر اهگکند به صورت ستون تیر چوبی در پرستشهاي بارور کننده و بیکران را کنترل میکردند درخت که نیروي آمی
مه مقدسی وجود داشت باغ مقدسی هم چون معبد در ادیان آسیاي غربی هر جا که کوه و چس. 1384کعبی پور،شود می
رفتند مفهوم هاي مقدس که خانه ایزدان به شمار میبعدها این مکان.ساختند که در آن درختان مظهر خدایان بودندمی

اعتقاد به عناصر .هاي شاهان ساسانی در آمدندها به شکل شکارگاهن این نوع باغدر ایرا.مقدسشان به نوعی دگرگون شد

www.shahrsazionline.com
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گذاشتند و معتقد پیروان دین مزدکی سه عنصر آ، آتش و خاك احترام می. گر استطبیعی در مذاهب ایرانیان هم جلوه
.شده استشودنی محسو میدین زرتشت نیز قطع درختان گناه نابخو در. ها باید پاکیزه باقی بمانندبودند آن

تاثیرنمادها بر شکل شهرهاي ایرانی 
توانیم از دیدگاه مبانی اندیشه و رفتار شهري و راستاهاي حرکت شهروندان، ایران را در گستره دو جهان متفاوت می

می جهانی است که به نگرد و دوها و نه نهادهاي فردي و میان فردي یا اجتماعی میبازشناسیم یکی جهانی است که به آرمان
هاي آن به هاي قابل اندازه گیري، به سرزمین ایران و به دشمنان آن و به خشکسالیها و به ارزشها و به اندازها و نسبترابطه

ورجاوند . 1366فالمکی،  شهر ایرانی محل تالقی این دو تفکر است. ها و به تنگناهاي محیطی چشم دوخته استکم آبی
: توان تقسیم کردایران حضور عوامل آیین و باورهاي جامعه در شهر را به دو گونه میدر: معتقد است

زیگورات چغازنبیل، فیروز آباد و ها           هاي شهر و سپردن موقعیت برتر به آنگاهنخست تکیه و تاکید بر نیایش
 مناره آتشدان در مرکز تحت سلیمان

وجود شبکه بندي و توجه به اقالم و ستارگان و جهت برآمدن خورشید وهاي مذهبی در طرح دوم تأثیر سمبل
.1370ورجاوند، ... هاي چهارگانه در فیروز آباد ودروازه

هاي شهرسازي در ایران را به سه دوره پیش در تمام مطالعاتی که در مورد شهرهاي ایران تا به حال انجام شده است، دوره
در این پژوهش نیز همین تقسیم بندي جهت بررسی جایگاه و . اندان معاصر تقسیم بندي کردهاز اسالم، پس از اسالم و دور

.نقش عناصر و نمادهاي طبیعی در شهرهاي ایران مورد پذیرش قرار گرفته است 
یمی و اي این امر را به دالیل اقلاند عدههایی مقدس شکل گرفتهها و در مکانشهرهاي پیش از اسالم بیشتر بر روي صفه
. اندها را دلیل این امر دانستهامنیتی و گروهی نیز اعتقاد به مقدس بودن کوه

قلعه ایی به اندازه مسافتی که یک . با وندیداد چنین آمده است31تا 24شکل نخستین شهر آریایی بر اساس فقرات 
شد و سپس درست میآ انبار و بازارتازد در نظر گرفته شده و سپس در وسط آن آتشکده و در کنار آناسب یک نفس می

. ... شدگانه شهر، هر یک با ابعاد و تناسبات مشخص و پس از آن محل دام و مزرعه و باغ و چراگاه ساخته میمحالت سه
با اي به جاهاي مقدس و نیکو در با سوم وندیداد نیز اشاره... گانه مردم دانست هاي سهگانه را باید مخصوص گروهمحالت سه

. 1386منصوري،  شود که بر اساس آن آتشکده از باالترین مقام برخوردار است حفظ سلسله مراتب از نظر تقدس می

جواري آ و آتشقرارگیري شهر بر روي صفه مقدس و هم: 1تصویر شماره 
http://www.bimehisfahan.com/AzerbaijanWes
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دان شرط اصلی در سازمان فضایی شهرهاي این دوره بوده است هاي زندگی شهرونجدایی مکان مقدس از مکان
عوامل . دهداعتقادات مقدس در این دوره عناصر طبیعی را در باالترین جایگاه و سلسله مراتب شهر قرار می. 1376حبیبی،

اجزاي شهر . وره استساختار سلسله مراتبی شهر بارزترین ویژگی شهرهاي این د. گیرندطبیعی در هسته و مرکز شهر قرار می
ها در این مکان مقدس آتشکده. شکل گرفته بر بلندي صفه مقدس به ترتیب ارگ حکومتی و آتشکده، شارستان و ربض هستند

به طور کلی تأثیر عوامل طبیعی بر شهر در این دوره به دو دسته زیر قابل . آمدندها در آن به اجرا در میگرفتند و آیینفرار می
:استتقسیم بندي 

گیري در کنار چشمه ها و یا نزدیکی به منابع طبیعی و یا شکلگیري شهرها بر روي صفهشکل یابی شهر تأثیر آن بر مکان
و کوه مقدس

موقعیت چهار باغ در ساختار شهر اصفهان:2تصویر شماره 
http://bp0.blogger.com/_GU5TR33tUAQ/R7ubxim9FQI

ته مرکزي شهر و تبعیت ساختار شهر از آنقرارگیري عناصرمقدس در هس
هاي نیمه مستقل گیرند، مجموعهشکند و همه طبقات داخل حصار قرار میدر دوران اسالمی حصارهاي شهري فرو می

مسجد جامع، بازار و میدان . گیردو عناصر جدیدي در ساختار فضایی شهر شکل می 1386منصوري،آیدجدیدي به وجود می
دانند و هم جدا میعلی رغم اینکه در ادبیات شهرسازي این دو دوره را از. شوندسکونی جز ارکان شهر میهاي مو محله
اما نکته حایز اهمیت این است که به دلیل احترام اسالم . شوندهاي بسیاري براي ساختار شهر در این دو دوره قائل میتفاوت

این دین تازه به میدان آمده و توجه ان به انجام امور اجتماعی حضور و به عوامل طبیعی و مقدس بودن این عناصر در دیدگاه
هاي جهان اخروي عناصر طبیعی، تمثیلی از بهشت و زیبایی. کندنفوذ عوامل طبیعی به صورت نمادین در شهرها ادامه پیدا می

هشت هستند در این دوران رواج بیشتري هایی از بهایی که تمثالاعتقاد به بهشت و ساخت باغ.گردند و مورد تکریم هستندمی
محور چهار باغ در اصفهان و یا قرار گیري . گردندرود که جزو ساختار اصلی شهر قرار میجایی پیش میتایابد و این امرمی
. هاي بارز این موضوع هستندنمونههاي شهر شیراز در ستون فقرات شهرباغ

. گردندشوند و در مرکز شهر قرار گرفته و بخشی از ساختار شهر میاخته میها سبناهاي مقدس و مساجد در محل آتشکده
هاي بومی محل آ و درختی که غالباً با توجه به ویژگی. گردندامند میمساجد به عنوان قلب شهر از وجود عوامل طبیعی بهره
توان گفت کمبود هرهاي این دوره میاي که در مورد شنکته. گردندمتفاوت است از جمله عناصر ثابت مساجد ایرانی می
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ها به عنوان فضاي جمعی شهر فضاهاي باز جمعی در ساختار شهر است در واقع حیاط فضاهاي عمومی چون مسجد و زیارتگاه
کند حضور آ انبار، تکیه و درخت تر هر محله خدمات خود را در مرکز محله تأمین میدر مقیاسی پایین. کندعمل می

. براي اکثر فضاها و مراکز محالت شهرهاي ایرانی استتصویري آشنا 

جواري درخت و آ و مکان مقدس، علی عاشورياجراي آیین در مرکز محله و هم: 3تصویر شماره 

:کندحضور عوامل طبیعی در شهرهاي دوره اسالمی خود را در چهار دسته ذیل نمایان می
در جهت توسعه و ... ع طبیعی و یا تأثیرگذاري عواملی چون کوه و شیب و نزدیکی به منابیابی شهر تأثیر آن بر مکان

گسترش شهر 
 قرارگیري عناصر مقدس در میانه و هسته مرکزي شهر در کنار مسجد جامع و بازار و بقیه عناصر خدماتی شهر
هاي شیرازچهار باغ اصفهان و باغ در کنار محور اصلی شهر حضور 
ت مسکونی و مراکز عطف شهرحضور در مراکز محال

هاي شهري به سمت ایجاد در دوران معاصر با حضور مدرنسیم و تأثیرات آن بر شکل شهرهاي ایرانی و پیش رفتن سیاست
شهرهاي زیبا عناصر طبیعی هم تنها به عنوان عناصر زیبایی دهنده محیط در فضاهاي باز شهرهاي ایرانی حضور یافتند و 

هاي غربی، فضاهاي سبز و بی مقیاس بدون توجه به ها را در شهرها گرفتند و با تقلید از نمونهغهاي مدرن جاي باپارك
در این دوران عناصر طبیعی جایگاهی در . را بر شهر تحمیل کردندهاي فرهنگی و ساختار شهر پیشین حضور خودزمینه

ه ندرت در ایجاد هویت فضاهاي باز شهري نقش مهمی بشوند وساخت شهر ندارند و تنها به صورت عناصر الحاقی نگریسته می
.به عهده دارند
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گیرينتیجه
به دلیل ارتباط گسترده و نزدیک ایرانیان با طبیعت و تأثیر آن بر دین و مذهب و اعتقادات آنان و با توجه به تأثیر ادیان و 

. ی از عوامل شکل دهنده ساختار شهرهاي ایرانی نام بردتوان از عناصر طبیعی به عنوان یکاعتقادات بر شکل و ساختار شهر می
حضور و نفوذ عوامل طبیعی در ساختار شهرموید این موضوع است که با نتایج حاصله از مطالعات در مورد شهرهاي ایران و

یش و پس از هاي تاریخی متفاوت، تداوم حضور عناصر طبیعی در دوره پوجود تفاوت زیاد در سازمان فضایی شهرها در دوره
در دوران باستان عوامل و عناصر طبیعی مانند چشمه و آتش مقدس که در هسته اصلی شهر و . اسالم امري انکار ناپذیر است

در دوران اسالمی نه تنها نقش عناصر طبیعی در . گرفتگرفتند و بقیه شهر حول آن شکل میاي مقدس قرار میبر روي صفه
یابی شهر گذارده و در ساختار و استخوان بندي د بلکه مانند گذشته تأثیر خود را بر مکانیابشهرها حفظ شده و تداوم می

دهد و آ انبار و یا حوض حیاط مسجد به کوه، جاي خود را به مسجد و یا تکیه و یا مکان مذهبی می. گیرندشهرها قرار می
در نتیجه .دهندراکز عطف شهر ادامه مینمادین خود در مو درخت و آتش هم به حضورنشیندجاي چشمه مقدس می

:توان گفتمی
نمادهاي طبیعی در شهرهاي ایرانی . اندباورهاي مقدس با حضور عوامل و عناصر طبیعی در شهرها ایران نمود فیزیکی یافته

توجه به این امر.آیندجز ساخت شهر محسو شده و به لحاظ سابقه تاریخی از عناصر منظر شهرهاي ایران به حسا می
این عناصر با ایجاد تصاویر آشنا و اتصال به تاریخ و . کنددهنده منظر شهر تاکید میها را به عنوان عناصر شکلاستفاده از آن

. در هویت بخشی به شهر، نقشی اساسی بر عهده گیرندتوانندحافظه تاریخی ساکنان شهرهاي ایرانی می

نگارنده: ه تاریخی و عدم استفاده نمادهاي طبیعی تاریخی ـ منبعساماندهی مرکز محل: 4تصویر شماره 

نگارندگان: مأخذ. در باغ ايرانیهاآنو استفاده کارکردی هاگلمفهوم منادين  : ٦جدول 
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