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چکیده

با نگاهی کلی به روند شهرنشــینی و شهرسازی در ایران میتوان دریافت ،شــهرهای ایران که دارای ویژگیهای
تحولی عظیم شــدند .آنچه که این شــهرها به
تکامــل یافته در قرنهای متمادی بودند ،در چند دهة اخیر دچار ّ
عنوان خصوصیات کالبدی در خود داشــتند ،فضاها و عناصر معماری  -شهرســازی ارزشمندی منبعث از فرهنگ
حاکم بر زندگی شهروندان بودند .ویژگی کالبدی شهر اسالمی وکارکرد عناصر آن را میتوان تبلور بصری ماه ّیت
توجه به نقش و کارکرد عناصرکالبدی برای برجستهترشدن آن هو ّیت ،بیش از
اســامی آن دانست؛ آن وقت لزوم ّ
پیش ضرورت مییابد .این مقاله با هدف بررســی تغییر عناصر شهر سنّتی به عناصر شهری مدرن و تبیین شاخصهای
کیفی مثبت و منفی از دست داده و یا به دست آورده ،ضمن مرور پیشینه و اسناد مرتبط با موضوع و نیز نظرخواهی
از متخصصان این حوزه (به روش دلفی) و روش کیفی چکلیســتهای دو دویی ط ّراحی شــهری ،نشان میدهد
توجهی به این عناصر ،هو ّیت اســامی و تاریخی آنها کمکم رنگ میبازد و عناصری جانشــین
که در صورت بی ّ
میشــوند که رنــگ و بوی بومی ندارند .نتایج به دســت آمده حاکی از آن اســت که در اثر ایــن تغییر ،ضمن
آنکه ســطح شــاخصهای کیف ّیت محیط همانند زیبایی بصری در بعد فرم ،خلوت ،دسترسی ،کارایی ،همهشمولی
تنوع در عملکرد و امن ّیت ،آســایش و خوانایی در بعد معنا ارتقا مییابد ،ا ّما شاخصهای دیگری از کیف ّیت محیط
و ّ
شــهری همانند ارزشهای معمارانه و مقیاس انســانی در بعد فرم و تعامالت اجتماعی ،مشــارکت و ســرزندگی در
عملکرد و هو ّیت و حس تع ّلق و خودمانی و دنجی بودن محیط در بعد معنا تضعیف شــده اســت .بر این اساس این
پژوهش راهبردهایی را با هدف تقویت شــاخصهای مثبت و کاهش سطح شاخصهای منفی در جهت دستیابی
به مکانهای شهری با هو ّیت ایرانی -اسالمی ارائه میدهد.
واژگانکليدي :فرهنگ ،شهر اسالمی ،هو ّیت اسالمی ،عناصر کالبدی ،شهر مدرن.
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