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ارزیابی کیفی تغییر عناصر شهرکهن ایرانی به شهر مدرن در جهت 
احیای مکان های شهری با هوّیت ایرانی - اسالمی*

چکیده
با نگاهی کلی به روند شهرنشــینی و شهرسازی در ایران می  توان دریافت، شــهرهای ایران که دارای ویژگی های 
تکامــل یافته در قرن های متمادی بودند، در چند دهة اخیر دچار تحّولی عظیم شــدند. آن چه که این شــهرها به 
عنوان خصوصیات کالبدی در خود داشــتند، فضاها و عناصر معماری - شهرســازی ارزش مندی منبعث از فرهنگ 
حاکم بر زندگی شهروندان بودند. ویژگی کالبدی شهر اسالمی وکارکرد عناصر آن را می  توان تبلور بصری ماهّیت 
اســالمی آن دانست؛ آن وقت لزوم توّجه به نقش و کارکرد عناصرکالبدی  برای برجسته ترشدن آن هوّیت، بیش از 
پیش ضرورت می  یابد. این مقاله با هدف بررســی تغییر عناصر شهر سّنتی به عناصر شهری مدرن و تبیین شاخص های 
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 چک لیســت های دو دویی طّراحی شــهری، نشان می  دهد 
که در صورت بی توّجهی به این عناصر، هوّیت اســالمی و تاریخی آن ها کم کم رنگ می  بازد و عناصری جانشــین 
می شــوند که رنــگ و بوی بومی ندارند. نتایج به دســت آمده حاکی از آن اســت که در اثر ایــن تغییر، ضمن 
آن که ســطح شــاخص های کیفّیت محیط همانند زیبایی بصری در بعد فرم، خلوت، دسترسی، کارایی، همه شمولی 
و تنّوع در عملکرد و امنّیت، آســایش و خوانایی در بعد معنا ارتقا می  یابد، اّما شاخص های دیگری از کیفّیت محیط 
شــهری همانند ارزش های معمارانه و مقیاس انســانی در بعد فرم و تعامالت اجتماعی، مشــارکت و ســرزندگی در 
عملکرد و هوّیت و حس تعّلق و خودمانی و دنجی بودن محیط در بعد معنا تضعیف شــده اســت. بر این اساس این 
پژوهش راهبردهایی را با هدف تقویت شــاخص های مثبت و کاهش سطح شاخص های منفی در جهت دست یابی 

به مکان های شهری با هوّیت ایرانی- اسالمی ارائه می  دهد.

واژگان کلیدي: فرهنگ، شهر اسالمی، هوّیت اسالمی، عناصر کالبدی، شهر مدرن. 

کیومرث حبیبی1، الهام روحانی چوالئی2

1 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان

3  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

)تاریخ دریافت: 94/04/05                          تاریخ پذیرش: 94/07/10(

* E-Mail: Habibi_ki@yahoo.co.uk 
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مقّدمه 
شهرکجاست؟ آیا شهر مکانی برای زندگی کردن است یا جایی 
است که می توان درآن زندگی را سپری کرد؟ به راستی امروزه شهرها 
تا چه حد توان پاســخ گویی بــه مراتب نیازهای انســانی را دارند؟ 
امروزه شــهر انبان جمعیّت و خدمات اســت یا ســرمنزلی شایسته 
برای انسان و انسانیّت؟ )نژادستاری، 1390(. ادراک ما از شهر توسط 
عوامل عینی )شــخصیّت محیط، میزان سر و صدا در خیابان های 
شــهر، میزان امنیّت(، تفاوت های فردی )جنسیّت فرد، تجربة خود، 
ویژگی هــای روانی فرد و غیره( یا ویژگی های متمایز شــهر )میراث 
تاریخی و فرهنگی، کیفیّت زندگی، ســطح توسعه، و غیره( تحت 
تأثیر قرار می  گیرد )Kruzhkova, Olga V ,2013(. اماکن با شکل 
فیزیکی، فعالیّت و معنا ساخته می  شوند. این بدین معنی است که 
بــا فرایندهای روانی و اجتماعی فرد و ایجاد ادراک، مرتبط اســت. 
از آن جــا که ادراک عاطفی از فرایند های روانی )معانی(، ریشــه در 
محیط به وجود آورنده دارد، هویّت مکان نه تنها اجزای فیزیکی بلکه 
معنــا و رابطه را بین مردم و مکان توســعه می  دهد. به طور همزمان، 
ویژگی های فرهنگــی با درک عاطفی فــرد و نیازهای کارکردی و 
 .)Ujang, Norsidah ,2009( هویّت محل آن مشــّخص می  شــود
هاگ و آبرامز نیز معتقدند که هویّت، دیدگاه  مردم برای خودشناسی 
 و هم چنیــن بــه عنوان راهــی برای بیــان  ارتباط با دیگران اســت 
) Cheshmehzangi, Ali & Heat , Tim ,2012(. هویّــت شــهری 
نیز بازتابی از تمام ســنّت های مردم محلّی، فرهنگ و آرمانی است 
 Ahmed Aly, Sherine Shafik( که  با هــم گروه بندی می  شــوند
2011,(. محیــط زندگی انســان تأثیر بســزایی در رفتــار و هویّت 

انســان به ســمت ارزش های مســتتر در خویش دارد. در این میان 
شــهر را می توان محیطــی برای تجلّی هویّــت، ارزش های منبعث 
از اعتقــادات، جهان بینی و فرهنگ ســاکنان و پدیدآورندگان خود 
دانســت. این مفهــوم در طول دوران و در ســرزمین های مختلف با 
محیط هــای طبیعی و انســانی متفــاوت و تحت تأثیــر تحواّلت 
تاریخی و ایدئولوژیکی، تغییرات بسیاری به خود دیده است؛ به ویژه 
تحت تأثیرتحواّلت مدرنیته، تغییر فزاینده یافته است به گونه ای که 
بســیاری از عناصر و اجزای شهر کهن درآن رنگ باخته اند )موحد 
و دیگــران، 1391(. با توّجــه به این عوامل، در شــهر، هر مکان، یا 
به عنوان محیطی دوســتانه و راحت که فرصت هایی برای توســعه 
و تحقــق خــود دارد و یا به عنوان محلّــی تهدیدآمیز و خطرناک، 
که اثــرات منفی واقعی و بالقوه ای را فراهم می  کند، متفاوت درک 
خواهد شد )Kruzhkova, Olga V, 2013(. شهر اسالمی نیز از این 

تحواّلت بی نصیب نمانده و تغییر چهره داده است. 
قالب و محتوای شــهرهای اســالمی بر ســه محور مهم، یعنی 
محلّــی برای ســکونت، مکانی برای عبــادت و در نهایت فضایی 
برای تجارت شــکل گرفته اســت. عناصری از شهر اسالمی که از 
یک  ســو تأمین کنندة این نیازها باشــد و از ســوی دیگر در پهنة 

سرزمین اسالمی ایجاد هویّت متمایز می نمایند عبارتند از: مسجد 
جامع، بازار و محلّه های مســکونی )موحــد و دیگران، 1391(. این 
مقاله در صدد آن اســت تا با شــناخت عناصر اصلی شــهر کهن 
ایرانی به ارزیابی کیفی تغییر این عناصر در عصر کنونی بپردازد.

روش و چارچوب نظری پژوهش 
در ایــن پژوهــش با توّجه بــه ماهیّت آن که از نــوع تحلیلی - 
توصیفی اســت از روش اســنادی و کتابخانه ای استفاده شده است 
و کتاب ها، مجلّه ها و مقاله ها مهم ترین منابع مورد اســتفاده در این 
پژوهش است. البته برای ارائة شاخص های کیفی پژوهش و تحلیل 
تکمیلی یافته ها از روش دلفی و چک لیست های دودویی طرّاحی 

شهری نیز استفاده شده است.

روش دلفی
روش دلفــي را مي توان گونه اي از فنون ســاختاریافته براي انجام 
طوفان فکري در نظر گرفت که شــامل نظرخواهي از کارشناســان 
به وســیله تکرار متوالي یک پرسشــنامه اســت. هر تکرار شــامل 
یــک دوره بوده و وســیله اي براي بیــان دیدگاه هاي کارشناســان 
اســت. نتایج هر دور نظرسنجي جمع آوري شــده و اظهارنظرها به 
شــیوه هاي کمي و کیفي تحلیل می  شــود )Assakul, 2003(.  به 
طور کلی دلفي رویکرد یا روشــي سیســتماتیک در تحقیق براي 
استخراج نظرگروهی از متخصصان در مورد موضوع و یا یک سؤال 
مشّخص است. شناسایي و صالحیّت متخصصان، نکتة مهمي در 
دلفي بوده چنان که دســت یابي به اهداف، وابسته به انتخاب دقیق 
شرکت کنندگان اســت. بدین منظور از نمونه ای متشکل از 10 نفر 
از متخصصان شهری استفاده کردیم که دانش و تجربه در موضوع، 
تمایل و زمان کافي براي شــرکت  در پاســخ به این سؤال را که در 
»اثر تغییر عناصر شــهر کهن ایرانی به عناصر شــهری مدرن، چه 
ویژگی ها و شاخص های مثبت و منفی ای را کسب نمودیم و یا از 

دست داده ایم« داشتند. 

مباحث نظری
مفهوم مکان

شولتز مکان را فضای احســاس و درک شده و با خاطره عجین 
شــده تلقی می  کند و بخشــی از معنــای مــکان را در تجربه ها و 
حاالت روحی انسان جســت و جو می  نماید. برای او مکان همان 
فضای زنده اســت )نوربرگ شــولتز، 1382: 73(. در واقع مکان ها ذاتاً 
پایگاه هاي معنایي هســتند که در طول زندگي بر اســاس رویدادي 
شکل گرفته اند، با آغشــتن آن ها با معنا، افراد و گروه ها یا جوامع، 
فضــا به مکان تغییر مي کند )Carmona, 2006: 97(. معناي مکان 
در تصویرهاي ذهني و خاطرات مردم شــکل می گیرد و مؤثرترین 
عامل در هویت مکان اســت. دو معیار شکل فیزیکی و رفتار فضا 
می  تواند تأثیر بر فضای  بین روابط در آن فضا داشــته باشــد. این 
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امر می  تواند به مفهوم تبدیل فضا به مکان قابل شناســایی شــود، 
که در آن شبکه ای از تجربه ها، خاطره ها و ادراک های ساخته شده 

.)Cheshmehzangi & Heat 2012( استنباط می  شود

هوّیت مکان
بر پایه مطالعات لینچ، هویّت مکان را اینگونه بیان می  کند: »هویّت 
یک مکان، تشخص یا تمایز مکانی ایجاد می  کند که پایه شناخت 
آن به عنوان یک کل متمایز است« )Relf, 1976: 45(. در واقع هویّت 
مکان، آنچه افراد در ذهن خود دربارة مکانی خاص می  ســازند و یا 
تصویر آن مکان، برای آن هاست. هویّت مکان، »تصویر ذهنی، تولید 
تجارب، تفکرات، خاطرات و احساسات بی واسطه و تفسیر هدفمند 

از آن چه هست و آن چه باید باشد، است« )پیشین: 56(. 

ارتباط محیط مصنوع و هوّیت ایرانی - اسالمی
محیط )معماري شــهر( واجد هویّتي است که نشان از مفاهیم و 

مقوالتي دارد که اهم آن به قرار زیر هستند: 
* هویّت محیط مصنوع بیانگر ارزش هاي حاکم بر جامعه است.  
* هویّت محیط مصنوع بیانگر ارزش هایي اســت که جامعه به 
متصل بودن به آن تمایل داشــته و خویش را در صورت واجد بودن 

و رعایت آن ارزش ها، در مسیر کمال و ترقي مي پندارد.
* ویژگي هاي محیــط مصنوع بیانگر هویّتي اســت که جامعه 

تمایل دارد با آن هویت شناخته شود.
* ویژگي هاي محیط مصنوع بیانگر هویّت جامعه اي اســت که 

آن محیط را پدید آورده و در آن زیست می  کند  .
* ویژگي هــاي محیط مصنوع بیانگر هویتي اســت که عده اي 
)طرّاحان، برنامه ریزان و مدیران شــهر( مي خواهنــد براي جامعه به 

وجود آورند.
بر این اساس بهترین حالت را مي توان وقتي دانست که آثار انسان 
و از جمله شــهر، بر پایة اصولي شکل گرفته که آن اصول منبعث از 
فرهنگ جامعه بــوده و هویّت حاصله مبیّن اصول و مباني فرهنگي 
مأخوذ از جهان بیني جامعه باشد )نقی زاده، محمد، 1386 : 332- 331(.

دست یابی به مکان های شهری موفق
زندگــی عمومی مــردم در فضاهای عمومی شــهری در مجموعة 
پیچیده ای از اشــکال و عملکردهایی رخ می  دهد؛ بر این اساس، این 
فضا ها باید قادر باشند که شامل رفتار های مختلف استفاده کننده باشند 
و فعالیّت هایی مانند خرید، پیاده روی، گفت وگو، با استفاده از امکاناتی 
برای ســرگرمی، استراحت و نیز جشن ها و رویدادهای دوره ای صورت 

. )Jalaladdini, Siavash & Oktay, Derya 2012( پذیرد
براي دســت یابي بــه مکان هاي موفــق مي باید دیدگاه وســیع 
تري از توّجه صــرف به جنبه هاي فیزیکــي مکان ها اتخاذ نمود، 
دیدگاهــي که بــا جنبه هاي روان شناســانه، فرهنگــي و اجتماعي 
مکان ترکیب شــده باشــند. بنابراین ترکیبي از ســه جنبة اساسي، 

مشــتمل بر جنبه هاي فیزیکي مکان، تجارب حســي و فعالیّت ها 
 )فعالیّــت، تصویــر ذهنــی و فــرم( باید مــورد توّجه قــرار گیرد 

.)Montgomery, 1998: 95-96(

مفهوم شهر اسالمی
بین مفهوم شــهر و جهان بیني اســالمي از ابتدا روابط نزدیکي 
وجود داشته اســت. در شهر اسالمي اولین ایدة جهان بیني اسالمي 
توسط افراد درک مي شود. مفهوم شهر اسالمي که شرق شناسان به 
کار برده اند، مبتني بر این فرض اســت که چون اسالم نظام ارزشي 
کاملی اســت و تمام الگوهاي رفتار و ســازمان اجتماعي را تعیین 
مي کند، پس ریخت شناسي کالبدي سکونت گاه ها )شامل شهرها( 
نیز محصول ایمان اسالمي است و با درک درست از اسالم مي توان 
ســاختار شــهر اســالمي را هم فهمید )محمدی و شــیخ بیگلو، 
1387(. شهر اســالمی به معنای شهر ساخته شــده بر اساس اصول 
در قرآن و تعالیم نبوی اســت. در حالی که »شــهر مســلمانان« به 
Jama- )معنای شهری اســت که در آن مسلمانان زندگی می  کنند 

linezhad & et.al, 2011(. اصطالح شــهر اســالمي، بیانگر هویّت 

ویژة فرهنگي، اجتماعي و تاریخي خاص ساکنان آن است. فضاي 
کالبدي بیش تر شــهرهاي اســالمي متأثّر از ویژگي هاي سرزمیني 
و جغرافیایــي آن اســت که بیانگر وجود روح مشــترک برآمده از 
مکتب الهي در آن ها اســت )برقی و تقدیســی، 1387(. به منظور 
شناخت بیشتر مفهوم شهر اسالمی می بایست عناصر آن در شکل 

و مدل های فضایی شهر مورد بررسی قرار گیرد.

شکل و مدل شهر اسالمي
جغرافي دانان آلماني نخستین پژوهشگراني بودند که به تهیة مدل 
شهر اسالمي مبادرت ورزیدند. از میان طرح هاي آن ها، طرح شماتیک 
دتمان1، نشان دهندة شهر اسالمي شرقي مطلوب است. دتمان در طرح 
خود )تصویر شــماره 1(، که در سال 1969 تهیه کرد، عالوه بر مسجد 
جامع، بازار را نیز به عنوان مرکز و قلب شــهرهاي اســالمي به تصویر 
کشــید. معموالً بناي مسجد جامع در شــهرهاي اسالمي همیشه در 
کنار بازار شهر قرار دارد)شفقی، 1387(. در تصویر شماره2 نیز، عناصر 

شهری شهر بغداد نیز برای نمونه آورده شده است.

تصویر شمارة 1: مدل دتمان، مأخذ: شفقی ، 1387
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 تصویر شمارة 2: بررسی عناصر شهری شهر بغداد، 
Alsayyad & TureliI,2009 :مأخذ

در تصاویر 3 و 4 نیز ، ساختار فضایی شهر های ایرانی - اسالمی 
اصفهان و شیراز آورده شده است. همان طور که مشاهده می شود 
فضای مذهبی مسجد، فضای تجاری بازار، فضای حکومتی ارگ، 
فضای باز میدان و فضای مســکونی محالت، اصلی ترین عناصر 

ساختار فضایی شهر محسوب می شوند.

تصویر شمارة 3: بررسی عناصر شهری ساختار فضایي شهر اصفهان،                                  
Sharifi  & Murayama,2013 :مأخذ

تصویر شمارة 4: بررسی عناصر شهری شهر شیراز، مأخذ: نیک کار، 1384

معرفی عناصر اصلی شهر اسالمی
مسجد جامع

مثـال  عنـوان  بـه  بـود؛  شـهرها  متمایـز  عنصـر  جامـع  مسـجد 
شـهرها زمانـی نـام شـهر بـه خـود می  گرفتنـد کـه دارای مسـجد 

Dehghan Touran Poshti.A, Tayefi Nasrabadi� )جامـع باشـند 
A & Naghizade.M, 2012.(. بنابرایـن، وجـود مسـجد جامـع بـه 

عنوان یکی از مشـّخصات اصلی شـهر دورة اسـالمی شـناخته شد. 
مسـجد در  قلـب شـهر بـود و معمـوالً سـوق )بـازار( آن را احاطـه 
مي کـرد )تصاویـر شـمارة 5 و 6(. در مسـجد جامـع، نمـاز جمعـه 
برپـا می  شـد و مدرسـه ای بـه آن چسـبیده بـود کـه تعالیـم علمـی 
و مذهبـی را ارائـه مـی  داد )محمـدی و شـیخ بیگلـو، 1387: 382(.

 

تصویر شمارة 5: مساجد در شهرهای اسالمی یکی از عناصر نشانه ای 
مهم و دارای ارزش معمارانه است، 

Mohad Taib & Rasdi, 2012 :مأخذ

 

تصویر شمارة 6: مسجد امام در ارتباط و هماهنگی با میدان نقش 
Haji-Qassemi, 1996 :جهان در شهر اصفهان، مأخذ

بازار
ــا  ــت و در آن ج ــرار داش ــي ق ــجد اصل ــارج از مس ــازار در خ ب
فعالیّت هــاي اقتصــادي شــهر عرضــه مي شــد. توزیــع کاال و 
ــه ماهیّتي شــان صــورت  ــي اغلــب از جنب ــروش آن از نظــر مکان ف
بخــور و عطــر و  ماننــد شــمع،  اقــالم مقّدســي  مي گرفــت. 
فــروش  بــه  و صحافــان  توســط کتاب فروشــان  کــه  اقالمــي 
ــا در  ــة کااله ــت و بقی ــرار داش ــجد ق ــي مس ــید، در نزدیک مي رس
ــع  ــز محــل تجّم ــة مرکــزي شــهر نی ــد. ناحی ــري بودن ــة دورت فاصل
ــي،  ــاي اجتماع ــل فعالیّت ه ــي از قبی ــاي عموم ــایر فعالیّت ه س
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اداري، تجــاري، هنــري، هنرهــاي دســتي، حمــام واســتراحت گاه ها 
بود)محمــدی و شــیخ بیگلــو، 1387: 382(.

ارگ و بارو
ارگ مجموعه ای از ساختمان ها و تشکیالت و سازمان حکومتی 
شهر را در خود جای می  داده و مقر حاکم بود. ارگ در ارتباط فضایی 
با بازار و مسجد جامع قرار داشت. این خصوصیّات در آثار به جای 
مانده بســیاری از قسمت های قدیمی شهرها قابل مشاهده است. در 
»سمرقند« و »بخارا«، ارگ شهر، بخشی از قلعه بود و در مجاور مراکز 
اقتصادی و مذهبی قرار داشت. ارگ به عنوان عنصر سیاسی از سایر 
عناصــر جدا بود که با ایجاد حصــار و بارو در اطراف آن به صورت 

کانون اصلی شهر تجلی می  کرد )نظریان، 1385(.
میدان 

زندگی شــهری پویا زمانی است که شــهر دارای سطح کافی از 
 Zhou(پیچیدگی و تنوّع محیط های شهری و ترکیب اجتماعی باشد
Jing ,2012,(. میــدان به عنوان فضایی شــهری بــا حضور و مکث 

معنی دار انســان موجودیّت می  یابد. مطالعة شــهر از دوران کهن، به 

خصوص شهرهای ایران بعد از اســالم، گویای آن است که همواره 
میدان نیز هم چون دیگر اندام های مؤثّر و کارکردی در حیات جاری 

شهر حضوری مؤثّر دارد )ضرابی و  علی نژاد طیبی، 1389(. 
محّله های مسکونی 

 بخش مسکونی شهر اســالمی را محلّه ها تشکیل می  دهند که 
ســاختار ویژه ای داشته اند. در حقیقت مجموعة متجانس و همگن 
از محلّه ها، شهر را شکل می  دهند. عدم تفکیک طبقات اجتماعی 

از خصیصه های بارز شهر اسالمی است )خیرآبادی، 1376: 107(. 
معرفی عناصر شهر اسالمی

با توّجه به بررســی مدل های ســاختار فضایی شهرهای اسالمی، 
عــالوه بــر عناصــر اصلی معرفی شــده، عناصــر دیگــری نیز در 
شکل گیری شــهرهای اسالمی قابل بررسی اســت )تصویر شمارة 
7( )رجوع شــود به )نقی زاده، 1389(، )رضایــی، 1392(، )ضرابی و 
علی نژاد طیبی، 1389(، )علیزاده و حبیبی، 1390(، )مشــهدی زاده 

دهاقانی، 1388( و  )سلطان زاده، 1374((.

تصویر شمارة 7: عناصر شهر اسالمی، ماخذ: نگارندگان و تصاویر برگرفته از سایت های عمومی اینترنتی
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یافته های پژوهش
نگرشی تحلیلی بر تغییر عناصر شهری کهن به مدرن

در ایــن  بخش از پژوهــش، با توّجه به بررســی مباحث نظری، 
شــاخص های کیفی مثبت و منفی ای که در رونــد تغییر عناصر 
شهر کهن ایرانی به عناصر شهری مدرن، در فضاهای شهری امروز 

به دست آمده و یا از دست رفته اند، بررسی و تحلیل می  شوند.
تبدیل بازارها به پاساژها

بــازار یکــی از ارکان اصلی اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی و 
کالبدی شــهر ســنّتی ایرانی اســت که تعامــالت اجتماعی را در 
بســتری تاریخی و فرهنگی پذیرا شــده و واجد ارزش های کیفی 
و هنری واالیی اســت )حبیــب، 1385(. بازارها فقــط محلّی برای 
دیدارها، مذاکره ها و انجام معامالت اقتصادی نبودند، بلکه مکانی 
برای صلح و نزاع یا آشــتی ها و پیمان ها محســوب می شدند و در 
زندگــی اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و دینی مــردم نقش مؤثّری 
داشتند. امّا در یک دهه اخیر با پیشرفت تکنولوژی، انجام خرید ها 
و معامالت اینترنتی، ایجاد مجتمع های تجاری بزرگ و کوچک در 
نقاط مختلف شهرها و احداث خیابان های جدید و وسیع در شهرها 
قســمتی از فعالیّت های داد و ســتد از بازارهای سنّتی و قدیمی به 
دنیــای مجازی اینترنت و خیابان های وســیع و مجتمع های تجاری 
انتقال یافته اســت. این موضوع باعث شــده به مرور زمان بازارهای 
سنّتی در بسیاری از شهرها جایگاه خود را به عنوان مرکز اقتصادی 
پویا از دســت بدهند و به مکانی تبدیل شــوند که بیشتر از لحاظ 

.)URL1(فرهنگی و تاریخی اهمیّت بسیار دارند
تبدیل قهوه خانه ها به کافی شاپ ها

فرهنگـي-  فضاهـاي  بیش تـر  هماننـد  کـه  مي رسـد  نظـر  بـه 
اجتماعـي در شـهر ماننـد مسـجد جامـع، مـدارس علمیـه، خانقاه ها 
و زورخانه هـا، اولیـن قهوه خانه هـا هـم در کنـار بازارهـا و بازارچه هـا 
تثبیـت  و  قهوه خانه هـا همـواره در شـکل گیری  شـکل گرفته انـد. 
بخـش مهمـی از خرده فرهنگ هـای اجتماعـی، سـنّت ها و رسـوم 
 .)1391 همـکاران،  و  داشـته اند)امینی  تأثیـر  و  نقـش  مردمـی، 
همان گونـه کـه معمـاری اصیـل ایرانی بـا تراکم عنصر شهرنشـینی 
آرام آرام بـه فراموشـی سـپرده می  شـود و سـاخت سـاختمان هایی بـا 
معیار هـای مـورد نیـاز انسـان امـروز رواج پیـدا می  کنـد، بـه همیـن 
منـوال عنصـر قهوه خانه نشـینی نیز جایـش را به عنصـری مدرن تر به 
نـام کافی شاپ نشـینی در محیطـی کامـاًل فانتزی با روشـنایی خیلی 
کـم و فضایـی کـه وسـعت زیـادی هـم نـدارد، داده اسـت. برخـالف 
قهوه خانه هـا کـه یـک حـوض بـزرگ آب در وسـط داشـت و دور 
تـا دور آن تخت هـای چوبـی چیـده می شـد و مـردم با نشسـتن روی 
آن ها و تکیه زدن به پشـتی ها به نقاله خوانی و داسـتان های حماسـی 
و شـاهنامه خوانی گـوش می  دادنـد، در کافـی شـاپ ها چنـد میـز و 
صندلـی رنگارنـگ دو یا چند نفـره وجود دارد که جـز صدای مالیم 

.)URL2(.موسـیقی صـدای دیگـری بـه گـوش نمی رسـد

تبدیل حمام های عمومی به سونا و استخر
حمام ها یکی از مهم ترین بناهای شهری پس از مسجد و مدرسه 
بودند )ضرابی و علی نژاد طیبی، 1389(. حمام های عمومی به نوبه 
خود بر چهرة شهری و آهنگ حیات کوفه و هم چنین بصره و در 
فراسوی آن ها هر شهر اسالمی اثرگذاشته اند )جعیط، 1372: 336(. 
حمام ها تا قبل از عصر جدید بخشــی از حوزة عمومی بودند که 
کنار خیابان و بازار ساخته می شدند. حمام ها فقط محل استحمام 
نبودند، بلکه یکی از ارکان مهم یک جانشــینی شهری و روستایی 
محســوب می شــدند. در حمام، مردم پس از شست وشوی بدن از 
گرم خانه خارج و در ســردخانه نشسته و به گفت وگو می پرداختند. 
آن جا محل بحث و مناظره و کسب اخبار بود و البته کشیدن قلیان 
و نوشیدن چای از عناصر آن محسوب می شد. حمام های عمومی  
در ســال های اخیر و با  بهره برداری از پیشــرفت های تکنولوژی و 
با تغییر شــکل مسکن و احداث حمام، ســونا و استخر ، کارکرد 
خود را از دســت داده  و به عنوان یکی از ارزش های معماری، غالباً 

متروکه شده اند. 
تبدیل میدان ها به فلکه های شهری

جیکوبــز  )1992( و دیگرانی مانند گهل )1989( بیان کردند که 
مکان های شــهری موفق در زندگی عمدتاً خیابان و انواع مختلف 
 Ujang, Nors idah,( یّتــی رخ می  دهــد آن اســت که در آن فعال
2009(. میــزان فعالیّت های اجتماعــی، فرهنگی و اقتصادی  مردم 

در شهر، شــاخص های اصلی نشان دهندة ســرزندگی شهری است 
)Zhou,Jing,2012(. میــدان، فضــای باز عمومــی  موفق و محلّی 
 Delianur Nasution, &( مناســب برای تعامل اجتماعــی اســت
Zahrah, 2012(. میدان معرب همان کلمة میان اســت و به معنی 

دل شــهر و فضایی باز بــرای اجتماع مردم، همراه بــا بازار اطراف 
آن بوده است)پیرنیا، 1388(. بسیاری از مطالعات نشان می  دهد که 
فضای باز عمومیPOS( 2(، عنصری مهم از محیط شــهری است 
 Delianur Nasution, &  که ســهم مثبتی در کیفیّت زندگی دارد
Zahrah, 2012(. ). میــدان، نمادی از رشــد و شــکوفایی فرهنگ 

و هویّت کالبدی هر محل و مکان و ســاکنان آن اســت. در واقع 
میدان باید بتواند خاطره انگیزی کند و باید حضور فّعال و گستردة 
مــردم را در خود تأمین کنــد؛ نه این که فقط جنبــة عبور و مرور 
داشــته باشد. میدان های کنونی و یا مفهوم دقیق تر آن، فلکه های 
شــهری، از زیبایی شهرســازی و نیز اصول زیبایی معماری بهره ای 
نبرده انــد و بدون ارتباط با فرهنگ آن محل و شــهر برای رفع نیاز 
فوری ترافیکی سواره طرّاحی و ساخته شده اند )URL3(. با نگاهی 
گذرا به میدان های مختلف در گذشته و مقایسة تطبیقی در تار و 
پود عناصر تشــکیل دهندة میدان ها چون راه، پیاده رو، سنگ فرش، 
ارتبــاط، فعالیّت هــا و بســیاری از معیارهای مشــّخص دیگر در 
زمینه های کالبدی و فضایی، می تــوان به نتایج مثبت یا منفی ای 
چون احســاس غنا، نظم، تعادل، انعطاف، ســرزندگی، همخوانی، 
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حــس محصور بودن، نشــانه، یادمــان، هویّت، روحیّــة فعالیّت و 
بسیاری عوامل دیگر دســت یافت. آن چه دربارة میدان های جدید 
به طور اجمالی می توان بیان کرد، توّجه کمتر شهرســازان به نقش 
و اهمیّت فرهنگ اسالمی کشورمان، عواطف و ارزش های انسانی 
و هنرمندانه و یا عدم بازیافت آن ها در طرح های اجرا شــده اســت. 
اغلب میادین شهری موجود در شهرها به خصوص در بخش جدید، 
بیانگر این مسأله هستند که این فضاها در تداوم منطقی با گذشته 
طرّاحی و ســاخته نشده اند، بلکه به سبب رشــد سریع جمعیّت و 
وســعت شــهرها و نیز گســترش اســتفاده از اتومبیل تغییر شکل 
ناگهانــی پیدا کرده و عملکرد واقعی خود را از دســت داده اند؛ به 
عبارت دیگر نه تنها اصول شهرســازی و معماری و طرّاحی شهری 
گذشته نادیده گرفته شده، بلکه اصول و معیارهای منطقی نیز ارائه 
نگردیده اســت؛ این فضاهــا نه تنها برای زمان حاضــر، بلکه برای 

آینده نیز نامناسب و بیگانه خواهند بود )آسیابی، 1392(.
تبدیل زورخانه ها به سالن های ورزشی

زورخانه برخالف ســالن های ورزشــی تنها برای ورزش نیســت، 
بلکه طــی قرن ها، مراکزی برای فعالیّت های اجتماعی و سیاســی 
بــود. عالوه بر این ورود به زورخانه نیاز به شــهرت اجتماعی خوب 
به عنوان عضو انتخاب شــده از جامعه داشــت. در زورخانه ها برای 
اعطای عنوان پهلوانی، نیاز به داشتن ترکیبی از صفات مورد انتظار 
برای فرد مطلوب و ایده آل، به خصوص شــجاعت، حســن نیّت، 
عدالــت، و آمادگی برای کمک به ضعفا و افراد آســیب پذیر بود 

.)Sharifi & Murayama, 2013(
تبدیل شبکة معابر ارگانیک به غیرارگانیک

تاریخ دنیای غرب حکایت از کوتاه کردن مســیرهای بن بست و 
توســعة عرضی خیابان ها دارد. فضاهای باز نه تنها در عصر جدید، 
بلکه در قرون وســطا نیز مورد توّجه قرار داشــتند. فضاهای باز نماد 
شــهرها هستند. نمادی از مکان های عمومی که شهروندان در آن جا 
اجتماع می  کنند. حکام یا فرمانروایان در مراکز قدرت خود فضاهای 
باز بسیار وسیع بنا می  کردند. در کشورهای اسالمی گر چه فضاهای 
باز متعّددی وجود دارد، امّا یافتن خیابان در امتداد آن ها بسیار دشوار 
اســت. مکان های عمومی، صحن مساجد هســتند که با ایوان های 
ســتون دار و یا رواق احاطه شــده اند. راه ورودی به صحن مساجد در 
مقایسه با مدخل میدان های معمولی شهر بسیار باریک است. وجود 
محوّطه های کوچک در بناهای اسالمی و در شهرهای بزرگ بسیار 
متداول اســت. در شهرهای اسالمی خیابان ها نسبتاً باریک هستند و 
فضاهای باز و وســیع در آن ها دیده نمی شــود. وجود کوچه های بن 
بست و شبکه های ارتباطی پیچ در پیچ، رایج ترین نوع راه های موجود 
در این شهرهاســت )افشار، 1383(. شــایان ذکر است در صورتي که 
هــدف از احداث معابر شــهري، نقل و انتقال  ســریع افراد و کاالها 
باشد، نظام شبکة معابر باز و وسیع عقالني خواهد بود، امّا چنان چه 
هدف، ایجاد سلســله مراتب در حرکــت و تبدیل خیابان به فضای 

تعاملی بین افراد باشــد، نظــاِم خیابان های باریــک و پیچ در پیچ 
 .)Brown, 1973 :کارآیي بیش تري خواهد داشت )نقل به مضمون از
این مطلب تفاوت ماهیّتی و کارکردی بین خیابان های عصر جدید 

و قدیم را به خوبی نشان می  دهد.
کمرنگ شدن انسجام اجتماعی محّله ای 

بود.  مسلمانان  شهری  زندگی  از  مهّمی  جنبة  محلّی  جامعة 
جامعه ای که مبتنی بر محلّه های همگن از لحاظ اجتماعی، مطابق 
رهبران  پیروان  یا  تجارت  مذهب،  قبیله ای،  و  قومی  اشتراکات  با 
اجتماعی  هویّت  و  امنیّت  دارای  محلّه ها  بود.  مذهبی  و  سیاسی 
تقسیمات  با  محلّي  شکاف  رفته  رفته  امّا   .)1389 )دانش،  بودند 
و  ناحیه اي  منطقه اي،  هویّت هاي  و  شد  بیش تر  شهر  جغرافیایي 
مرزهاي جغرافیایي جایگزین پالک و شناسنامه محلّه ها شده است. 
در واقع، یکي از مشکالتي که باعث شده محلّه های کالن شهرها 
نتوانند هویّت خود را حفظ کنند، تقسیمات جغرافیایي این شهرها 
است که بر اساس نظام سنّتي شهر نیست. تقسیمات به گونه اي 
است که اتفاقاتي خارج از اتفاقات محلّه اي آن را ایجاد کرده است 
و این امر باعث  شد زیرساخت هاي محلّه اي در محلّه ها ایجاد نشود. 
عالوه بر این احداث بزرگراه و طرح ساختمان هاي بزرگ نیز باعث 
.)URL4( شکاف محلّه ها شد و محلّه را دچار مرگ محلّه اي  کرد

تغییر الگوی سکونت از الگوی ویالیی به آپارتمانی
سـابقة به کارگیـری معماری برون گـرا در سـاختمان های معاصر، 
جدیـد،  عملکردهـای  بـا  و  دولتـی  سـاختمان های  در  ویـژه  بـه 
در  برون گـرا  طرح هـای  تفّکـر  ورود  بـرای  بـود  مناسـبی  زمینـة 
مجتمع هـای سـاختمانی کـه تأثیـرات مشـهودی در پـالن و تزییـن 
نمـای سـاختمان ها داشـت. بـه جـای دیوارهـای سـاده و بـی روزن، 
پنجره هـای متعـّدد و بـزرگ رو به خیابان و کوچه گشـوده و اغلب 
نماهـا بـا تزیین هـا بـه مراتـب پرتکلّف تـر آراسـته شـدند. عناصـر 
تـازه ای هم چـون بالکن، پاسـیو یـا نورگیر و پاگـرد و راه پله ها برای 
ترددهـای پـر تعـداد و بـا امکان اسـتفاده  سـهل تر و... جـای خود را 
در پالن هـای جدیـد بـاز کردنـد. در عـوض، عناصـری هم چـون 
ایـوان ، سـرداب، باغچـه، حیـاط، هشـتی، بادگیـر، حـوض و ...کنار 
گذاشـته شـدند. دیگـر محرمیّـت و سلسـله مراتـب، کـه اسـاس 
خانه هـای سـنّتی بـود، کاربـردی در تعاریـف جدیـد مجتمع هـای 
معمـاری   .)URL5( نداشـت.  آپارتمان هـا  و  خانه هـا  مسـکونی، 
ایرانـی، بـه دلیـل بـروز برخـی جنبه هـای از خـود بیگانگـی، مورد 
تهاجم فرهنگی غرب واقع شـده و این موضوع سـبب شـده اسـت 

معمـاری  اسـالمی در سـاختمان های ایرانـی کم رنـگ شـود.
تبدیل باغ های خصوصی به پارک های عمومی

باغ، جامعة امروز ما را به مسیر طوالنی تاریخ و فرهنگ مان گره 
می  زند. این عنصــر جوامع و خرده فرهنگ هــا را در داخل جامعة 
بزرگ ایرانــی، حتی خــارج از محدودة جغرافیایی کشــور فعلی 
ایران، بــه یکدیگر پیوند میزند. باغ و اجــزای آن بخش مهمی از 
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ســاختار فضایی و معماری اســطور ه ای ســنّتی ما را در خود دارد) 
براتــی، 1390 : 14(. باغ هــای ایرانی همواره یکــی از مصادیق بارز 
هنــر، علوم و ذوق ایرانی بوده اند )ضرابی و علی نژاد طیبی، 1389(. 
اصلی ترین اصول حاکم بر باغ ســازی ایرانــی همان اصول حاکم 
بر شــیوة زندگی ایرانی و مشــهود در معماری و شهرسازی و هنر 
ایرانــی بود که عبارتند از: به حق بــودن، پاکی و پاکیزگی، تعادل 
و توازن، اندازه داشــتن، زیبایی، خیر، حســن، حد، تــوازن، تعادل 
و میانــه روی و... )نقی زاده، 1392: 40(. با ایــن حال،باغ های ایرانی 
صرفاً برای استفاده قشر خاصی )مالکان آن ها( از جامعه اختصاص 
می  یافت. امّا از آن جایی که ســرزندگی در فضای عمومی شهری 
اشــاره به امن تر، مطلوب تر، و جذاب تر شــدن فضا دارد، بوستان ها 
ظرفیّــت و گزینه  ای بــرای فعالیّت های اجتماعــی و هم چنین به 
 Jalaladdini, Siavash & (عنوان مکانی برای تبادل فرهنگی است
Oktay, Derya 2012( گام مهم برای رســیدن به سرزندگی خوب 

شــهری، غنی ســازی جامعه یا بهبود فضای شهری است. فضاهای 
شــهری می  توانند محیطی دلپذیر برای رشــد حیات شهری فراهم 
آورند. فضای شهری شبیه به مراحلی است که فعالیّت های جامعه 
زندگی مدنی در آن رخ داده اســت. خیابان ها، بوستان ها و میادین 
 Iranmanesh &( فعالیّت های انســان را در شهر ســامان می  دهند
Etaati , 2004(. فضاهای ســبز شــهری می  توانند به عنوان فضایی 

مطلوب و محلّی برای تشویق تعامل اجتماعی باشند. اکثر مردم دوست 
دارند در این فضای سبز قدم بزنند و از مالقات و دیدن افراد دیگر، لّذت 
ببرند که می  تواند منجر به احساس تعلّق به مکان و انسجام اجتماعی 
قوی شود )Rasidi, Jamirsah& Said , 2012(. بوستان  ها و پارک ها 
بر خالف باغ ها که غالباً خصوصی بودند، فضای شــهری عمومی 
هســتند کــه در آن تعامالت اجتماعی در جریان اســت. از طرفی 
یکی از معیارهای نشــاط و ســرزندگی شهرها و شــهرک ها تنوّع 
اســت. تنوّع یکی از پارامترهای  مهم برای کیفیّت عرصة عمومی 
در شهر است. تجربة ساکنان شهری از تنوّع در فضای باز می  تواند 
در بوســتان ها، میدان های باز و ویژگی های چشم اندازی اتفاق افتد 

.)Harun & Mansor & Said,2013(
تبدیل کاروان سراها به هتل و مسافرخانه ها

یکــی از یادگارهــای پر ارزش معمــاری ایران کاروان سراســت. 
در دورة اســالمی، معماری کاروان سراهـــا از دیدگاه ســبک و تنوّع 
نقشــه ها به اوج شکوفایـــی رســید. و در مســیر شــهرها و روستا، 
ومعابــر کوهســتانی و نـــواحی کویــری، کاروان ســرا و رباط های 
برون شهـــری و در مراکــز اقتصادی و راســته بازارها، کاروان ســرا و 
 رباط های درون شهری با ویژگی های متفاوت کاربردی احداث شدند

)URL6(. امــروزه این بنای معماری با ارزش معمارانه، جای خود را با 
بناهایی با عنوان هتل  و مسافرخانه با سبک و معماری غالباً غیربومی 

عوض نموده است. 

کمرنگ شدن نقش مساجد و حسینیه ها
یکي از شاخص  هاي شهر اسالمي مسجد است. مسجد، کانون 
تجلّي هویت معنوي مســلمانان است که از صدر اسالم تاکنون به 
عنــوان مهم ترین عنصر معماري مورد توجه قرار گرفته اســت و به 
شهر اسالمي محوریّت مي بخشد. مهم ترین کارکرد مسجد عبادت 
اســت اما در قرون نخســتین اســالمي، هم چون برخي از مساجد 
امروزي، کارکرد مسجد به عبادت محدود نمي شد بلکه در جهت 
تحقق اهداف دین اسالم، امور فرهنگي -آموزشي، سیاسي، نظامي، 
اجتماعــي و قضایي نیز در این مکان مــورد توّجه واقع مي گردید. 
اما با گســترش اســالم و تعــّدد نیازهاي جامعه، کارکرد مســجد 
نیــز اختصاصي تر شــد و از آن میان کارکرد مذهبي و آموزشــي 
آن تداوم یافت. ولی در صدر اســالم مســجد هــم مفهومي دیني 
داشــت و هم کارکرد آموزشــي و اجتماعي )امینی و منتظرالقائم، 
1387(. حســینیه ها نیز در شکل دادن به رفتارهای گروهی، تقویت 
پیوندهای اجتماعــی و تقویت هم گرایی فرهنگــی همواره نقش 
عمده ای داشــته اند )رهنما، 1376(. حسینیه ها در گذشته به عنوان 
عناصر فّعــال مذهبی و اجتماعی در کنار مراکز محلّه ها  نقشــی 
ســازنده ایفا می کردند و امروزه فقط به عنوان عنصری مذهبی در 

قسمت های مختلف شهر ها دیده می  شوند )سلطان زاده، 1374(.
از بین رفتن نقش آب انبارها

آب انبارهــا در گذشــته به عنوان یکی از تأسیســات شــهری 
محسوب می  شــدند که بر اساس جمعیّت و وضع اقتصادی محلّه 
به تعداد متفاوت ســاخته می شــدند. آب انبارها به عنوان تنها منبع 
ذخیره و نگهداری آب در شهرهای کویری محسوب می شدند. نوع 
خانگی آن حالت خصوصی داشــت و نوع عمومی آن بیش تر در 
میان روستاها، درکاروان ســراها، در مسیر راه های کاروانی، در قلب 
محلّه ها یا شــهرهای کویری ساخته می شــد که به همراه مسجد، 
امــام زاده، حمــام، بازار و میــدان، مجموعه مرکزی شــهر را ارج و 
زندگی می  بخشــیدند و شکل یابی محلّه ها و کوچه ها را نیز تحت 
تأثیر قرار می  دادند )ضرابی و علی نژاد طیبی، 1389(. امروزه این بنا 

باارزش معمارانه، نقش خود را از دست داده است.
از بین رفتن نقش ارگ و برج و باروها 

امــروزه به جهــت تغییر شــیوة حکومت کشــورها و نیز تغییر 
روش های محافظت از مرزها، نقــش ارگ ها و مجموعه های آن از 
بین رفته اســت. امّا هنوز در شــهرهای کهن ایرانی آثار فراوانی از 
ارگ های قدیمی که روزگارانی محل فرمانروایی و اداره امور شــهر 
بود، به جا مانده اســت. توّجه به این مهم ضروری اســت که عدم 
حفاظــت و نگهــداری از ارگ ها و مجموعه هــای ارزش مند آن از 
جمله دیوار حصار، برج و بارو و دروازه های متعّدد و.. در شــهرهای 
تاریخی و از بین رفتن تدریجی آن ها، منجر به از بین رفتن یکی از 

ارزش های معمارانه دوره اسالمی خواهد شد.
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تبدیل آرامستان های قدیمی به آرامستان های جدید
تاریخ شناســان معتقدند که ســنگ قبرها تابلوهــای معماری و 
فرهنگ هر منطقه هســتند. برای نمونه، در آرامســتان های بخش 
مرکزي شهرســتان آّبدانان اســتان ایــالم نیز بر روی ســنگ قبرها 
تصاویر مختلفی اعم از نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و نیز ابزار 
و ادوات دیده می شــود که فرهنگ و جها ن بینی مردمان ســاکن 
این منطقه را بازتاب می دهند )فیضی و فیضی، 1392(. سنگ های 
محرابی و صندوقی آرامســتان ســفید چاه، شــهر گلوگاه اســتان 
مازندران )با قدمت 1200 ســال( نیز، طرح های معماری ایران قدیم را 
تداعی می  کنند. در ســنگ قبرهای محرابی آرامستان سفید چاه، 
می  توانید نقوش تزیینی، اســلیمی و هندســی متقــارن را در کنار 
نقــوش و عبارات مذهبی دیگــر ببینید که جلــوة خاصی به این 
آرامســتان داده اند )URL7(. ســنگ قبر در آرامستان های  امروزی 

کمتر واجد ارزش معماری سنّتی و اسالمی است.

 

تصویرشماره 8 : نمونه ي سنگ قبر هاي محوطه کونه کل، بخش 
مرکزي شهرستان ّآبدانان،استان ایالم

مأخذ: فیضی و فیضی، 1392

دیدگاه متخصصان
جدول شــمارة 1 به اجماع نظر متخصصان شــهری، در پاسخ به 

سؤال اصلی پژوهش می پردازد.

جدول شمارة 1: اجماع  نظر متخصصان شهری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش
 عناصر شهر ایرانی-

نکات منفینکات مثبتعناصر شهر مدرناسالمی

 پاساژها و مجتمع هایبازار
تجاری

 نظم و ترتیب، نظافت و زیبایی مبتنی بر این
شاخص ها

 از بین رفتن شور و هیجان و سرزندگی ناشی
... از فریاد زدن ها و

 نظم و ترتیب، نظافت و زیبایی مبتنی بر اینکافی شاپ هاقهوه خانه ها
شاخص ها و خانوادگی شدن فضا

 از بین رفتن ویژگی تعامالت مردانه و
آگاهی از امور و تجربه های یکدیگر

 نظم و ترتیب، بهداشت و زیبایی مبتنی بر اینسونا و استخرگرمابه های عمومی
شاخص ها

 کمرنگ شدن تعامالت اجتماعی و
ارزش های معمارانه

 نسبتاً هر دو جایگاه و عملکرد مجزای خودفلکه های شهریمیدان های شهری
کمرنگ شدن تعامالت اجتماعیرا دارد

 علمی شدن تمرین های ورزشی و افزایشسالن های بدن سازیزورخانه ها
اثربخشی فیزیکی

 کمرنگ شدن ویژگی های روانی حاصل
 از ورزش گروهی و باستانی ) مانند حس

)جوانمردی، غیرت و افتخار

 کم رنگ تر شدن نقشمساجد و حسینیه ها
-آن ها

 کمرنگ شدن تعامالت اجتماعی مبتنی
 بر مشارکت که با محوریت فعالیّت های
گروهی در مساجد صورت می گرفت

 تغییر در نحوه بافت محلّه ها
 خوانایی بیشتر و سهولت در عملکرد وبافت های شطرنجی))فضاهای خیابان و بن بست ها

دسترسی و افزایش امنیّت شهری
 کمرنگ شدن تعامالت درون محلّه ای و

حس همسایگی

 تغییر در الگوی سکونت از
 اکتساب فرهنگ آپارتمان نشینی وبه آپارتمان های بلند مرتبهخانه های ویالیی یک طبقه

قانون مداری بیش تر

 عدم ثبات سکونت گاهی و جابه جایی های
 ساالنه که انگیزه تعامل همسایگی به مفهوم

سنتی آن را کم می کند

پارک های مدرن امروزیباغ های ایران کهن

 بوستان های مدرن امروزی بیشتر و بهتر
 پاسخگوی نیازهای روحی استفاده کنندگان

 است چرا که باغ های ایرانی صرفا برای
 استفاده قشر خاصی )مالکان آنها( و معماری

 آن در جهت جالل و شکوه بخشیدن به
.کوشک ویا امارت آن بودند

ندارد

 نظم و ترتیب، نظافت و آسایش و رفاههتل ها و مسافرخانهکاروان سراها
بیش تر

 کمرنگ شدن تعامالت فرهنگی و اجتماعی
 بین زائرین شهرهای مختلف و از دست رفتن

یکی از جلوه های معماری سنّتی و اصیل
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 عناصر شهر ایرانی-
نکات منفینکات مثبتعناصر شهر مدرناسالمی

 ازدست رفتن یکی از جلوه های معماریبهداشت و تناسب بیشتر با نیاز روزازبین رفتن آنهاآب انبارها
سنّتی و اصیل

 روش های مدرن تر مراقبت و صیانت ازازبین رفتن آنهاارگ و بارو
مرزها

 ازدست رفتن یکی از جلوه های معماری
سنتی و اصیل

 نظم و ترتیب و زیبایی مبتنی بر اینآرامستان های امروزیآرامستان های سنّتی
شاخص ها

 آرامستان های  امروزی کمتر واجد ارزش
معماری سنّتی و اسالمی است

تحلیل یافته ها و  ارائه شاخص های کیفی پژوهش 
با توّجه به بررســی مباحث نظــری )روش تحلیلی - توصیفی( 
و بررســی نظــر متخصصــان )روش دلفی( شــاخص های کیفی 
پژوهش اســتخراج گردیــد و در نهایت به منظــور یکپارچه کردن 
یافته هــای حاصــل از دو روش مذکور، تمامی شــاخص های ارائه 
شــده در سه دسته فرم، عملکرد و معنا دسته بندی و به روش کیفی 
چک لیســت های دودویی طرّاحی شــهری ارزیابی گردید. جدول 
شــمارة 2 نشــان می  دهد که در اثــر تغییر عناصر شــهر ایرانی - 
اسالمی به عناصر شهری مدرن چه شاخص های کیفی از بین رفته، 

ارتقا یافته و یا تضعیف شــده است، یا اینکه هیچ تغییری در آن ها 
ایجاد نشــده اســت . نتایج حاکی از آن است که در اثر این تغییر، 
ضمن آن که ســطح شــاخص های کیفیّت محیط همانند زیبایی 
بصری در فرم، خلوت، دسترســی، کارایی، همه شمولی و تنوّع در 
عملکرد و امنیّت، آسایش و خوانایی در بعد معنا ارتقا می  یابد، اما 
شــاخص های دیگری از کیفیّت محیط شهری همانند ارزش های 
معمارانه و مقیاس انسانی در فرم و تعامالت اجتماعی، مشارکت و 
ســرزندگی در عملکرد و هویّت و حس تعلق و خودمانی و دنجی 

بودن محیط در بعد معنا تضعیف شده است.

جدول شمارة 2:  تحلیل شاخص ها به روش کیفی چک لیست های دودویی طراحی شهری  

 
2:  تحلیل شاخصها به روش کیفی چک لیستهاي دودویی طراحی شهري   جدول شمارة   

ادامه جدول شماره 1
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مدل شهر ایرانی- اسالمی معاصر
مفهوم شــهر اسالمی به عنوان مدلی قابل استناد برای پهنة وسیع 
سرزمین های اسالمی نقدپذیر است؛ زیرا پاسخ گوی تنوّع اجتماعی 
- مکانی آن نیســت. ســاختار شهر ســنّتی عمدتاً وابسته به مکان 
است و باید اصول طرّاحی آن از طریق نظم طبیعت به عنوان بستر 
اولیة فرم دهی و اعتقادهــای فرهنگی - مذهبی و اصول اجتماعی 
)ســازمان اجتماعی( مورد کنکاش قرار گیرد. این بدان معنی است 
که ضروری اســت در بررسی شــهرهای اسالمی - تاریخی رویکرد 
اجتماعی - مکانی مورد توّجه قرار گیرد )علیزاده و حبیبی، 1390(. 
در فرایند تبدیــل قطعیّت قراردادی مدرنیته به نســبیت واقعی 
جهــان، فرهنــگ و هویّــت، ســؤال آفرین موضوع ها در گســترة 
جغرافیایی جهان هستند که در جهان تک ساحتی مدرن تا حدی 
نادیده انگاشــته شــدند. از دســت دادن حس مکان و بی تعلّقی به 
مکان ارتباط عمیقی با بی هویّتی مکان ســکونت و نادیده گرفتن 
فرهنگ انسان در شکل دهی به فضای زندگی دارد )جعیط، 1372(. 
شــهرهای تاریخی تا حد زیادی جلوه گاه ارزش های فرهنگ ایرانی 
و تعالیم اســالمی بوده اند که این اصول بــا ورود الگوهای غربی و 
تقلید بی منطق از آن ها در ســیما و کالبد فضاهای شهری به مرور 
فراموش شــدند و هویّتی بیگانه بر کالبد زندگی شهرهای اسالمی 
حاکم شــد. هویّتی که هیچ ســنخیّتی با اصول رفتاری و باورهای 
مســلمانان نداشته است )ثقه االسالمی و طباطبایی شهرآباد، 1391: 
6(. اگر به تاریخ برگردیم، خواهیم دید که جهان اسالم شاهد دورة 
دوم تغییر ساختار شــهری، با توّجه به افزایش سرمایه داری مدرن و 
ظهور اســتعمار سیاسی و اقتصادی اســت. بر این اساس شهرهای 
جهان اسالم به طور رسمی توسط قدرت های استعماری به شهرهایی 
دوگانه تبدیل شدند. توسعة این موجودیّت شهری برنامه ریزی شده 
در ابتدا برای نخبگان استعمار، به خوبی خود را در شهرهایی مانند 
الجزایــر و رباط در شــمال آفریقا نشــان داد. در برنامه ریزی مناطق 
بیرونی، دولت استعماری به دنبال مدل های خاص اروپایی از جمله 
اســتفاده از شبکة هندسی و ترتیب سلســله مراتبی  عملکردها و 
فضاهای شهری بود. در برخی موارد به عنوان مثال در قاهره، توسعة 
جدید شــهری به دنبال روش برنامه ریزی فرانسوی هوسمان بود که 
با آن، میدان هایی به عنوان گره های شهری ساخته شد و پس از آن 
شبکه ای از خطوط مورّب به منظور نفوذ به بافت نامنظم قدیمی تر 
به آن متصل شــدند و ساختار شهری کهن را تحت تأثیر خود قرار 
داد. هم چنین مهاجرت گســترده مناطق روســتایی به شــهرها، نیز 
منجر به تغییرات زیادی در مناطق شهری شده است. مدرنیزاسیون 
اقتصــادی به شــکل قابل توّجهی از فرم شــهری شــهرهای جهان 
اسالم تبدیل شــده اســت. در جهت تغییرات ایجاد شده می  توان 
به عنوان نمونه به تغییر عناصر شــهری و از جمله نقش مســاجد 
نیز اشــاره داشت که مجموعه مسجد، نه دیگر به عنوان قلب شهر 
بلکه به عنوان بســیاری از مســاجد کوچک و متوسط در همه جا 

و در اطراف شــهرها ســاخته شــد. هم چنین عنصر بازار به عنوان 
یکی از عناصر حیاتی شــهرهای اســالمی در برخی از شــهرهای 
 قدیمی تر، به جاذبه های گردشگری تبدیل شد )نقل به مضمون از : 
Alsayyad & TureliI ,2009(. بــر ایــن اســاس در نتیجــه تغییر 

عناصر و ســاختار شهر اســالمی به مدرن، شــاخص های کیفیّت 
محیط شهری متأثر گردید و مدل شهرهای اسالمی را که تابع نظم 
و ســاختار انســجام یافته ای در تمامی ابعاد  فرم و عملکرد و معنا 

بود تغییر داد و در ابعادی با مشکالتی مواجه شد.
 با به بن بســت رســیدن برنامــه ریزی مدرن، اعتبــار آموزه های 
حرفه ای به دست آمده از مدل های غربی زیرسؤال رفت و در نتیجه 
به استقبال شهرسازی سنّتی اسالمی به عنوان یک راهنمای ممکن 
 Alsayyad & : برای شــهرهای معاصــر رفتند )نقل به مضمــون از
TureliI ,2009(. توّجه به این مطلب نیز ضروری اســت که استفاده 

از ساختار شهرسازی سنّتی در حال حاضر ناممکن به نظر می  رسد، 
اما رعایت و معاصرســازی اصول شهرســازی ســنّتی در شهرهای 
معاصــر و ارائة راهکارهای اجرایی آن امری ضروری اســت و نباید 
انتظار داشــته باشــیم که احداث فضاهای شــهری برای شهرهای 
امروزی کاماًل مطابق با الگوهای ســنّتی باشد، زیرا آن الگوها برای 
شهرهای آن روزگار و مطابق با الگوهای رفتاری، معیارهای ارزشی، 
نظــام اجتماعی و در مجموع براســاس فرهنگ، امکانات، نیازها و 
خواســته های آن زمان شکل گرفته و ســاخته شده بودند و مطمئناَ 
فضاهای شــهری امروز باید با توّجه به شــرایط و مقتضیات امروز 
طرّاحی و ساخته شوند )ســلطان زاده، 1385(. بر این اساس با توّجه 
به مفهوم شهرسازی اسالمی )مظهر واقعیت های تاریخی است که 
اساســی در درک مســائل خاص جهان  دارد ( و از طرفی نتایج به 
دست آمده از تقلید مدل های غربی در شهرهای اسالمی، از جمله  
از دســت دادن حس مکان، بی تعلّقــی به مکان با بی هویّتی مکان 
ســکونت و نادیده گرفتن فرهنگ انســان در شکل دهی به فضای 
زندگی،  لزوم توّجه به شهرســازی بومی )ایرانی - اسالمی( در کنار 
اســتفاده از الگوهای جهانی پاسخگو با نیازها،کارآمد و سازگار با 
فرهنگ، نگرش ها ،ارزش ها و ترجیح های بشر امروز نقشی اساسی 
دارد و بــه عنوان مدلی کارآمد برای شهرســازی معاصر پیشــنهاد 
می شود. در جهت این هدف توّجه به تجربه های داخلی و خارجی 

مکان سازی های اجتماعی ضروری به نظر می  رسد. 

نتیجه گیری
شهرســازی مدرن با بی توّجهی به مســائل کیفی فضای شهری 
و توّجــه به روش های فنی و کّمی، به نیاز مردم و اساســاً نقش آن 
در فراینــد برنامه ریزی، کمتر توجه نموده اســت. مــردم با محیط 
زیست شــان که پیوســتگی تمام با تاریخ و فرهنگ آن ها دارد در 
آمیخته اند. بر این اســاس ضرورت دارد در پــی ایجاد مکان هایی 
جذاب باشــیم. باید فضاها و مکان هایی را ایجــاد کنیم که مردم 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

16

13
94

ـز 
ایی

 پ
م  

یک
 و 

ت
س

 بی
ره

شما
   

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

آن هــا را فرامــوش نکنند. انســان ها با مکانی که آن هــا را به خود 
دلبســته کند، رابطه احساســی برقرار می  کنند، که البته این مهم، 

رابطة مستقیمی با فرهنگ و تاریخ آنان دارد.
 محیط های شــهری ذاتاً در حال تغییر و تحوّل هســتند. بدین 
منظور باید در روند طرّاحی، ســاخت و مدیریّت به این مهم توّجه 
شــود. فضاهای جدید باید خالقانه باشد و از نظر طرّاحی کیفیّت 
مطلوبی داشــته باشد، این فضاها باید ریشه محکمی در تاریخ خود 

داشته باشند ولی در عین حال متعلّق به زمان خود نیز باشند.
ایــن پژوهش با نگاهــی کلی به اشــتراکات محتوایی و معنایی 
به وجود آمده در ســاختار شــهرهای اسالمی، نشــان می  دهدکه با 
بی توّجهــی بــه ارزش های فرهنگــی در روند تغییر عناصر شــهر 
ســنّتی به عناصر شهری مدرن ، چه شــاخص های کیفی مثبت و 
منفی را در فضاهای شهری از دست داده ایم و یا به دست آورده ایم. 

نتایــج به دســت آمده حاکــی از آن اســت که در اثر ایــن تغییر، 
ضمن آن که ســطح شــاخص های کیفیّت محیط همانند  زیبایی 
بصری در فرم، خلوت، دسترســی، کارایی، همه شمولی و تنوّع در 
عملکرد و امنیّت، آسایش و خوانایی در بعد معنا ارتقا می  یابد، اما 
شــاخص های دیگری از کیفیّت محیط شهری همانند ارزش های 
معمارانه و مقیاس انسانی در فرم و تعامالت اجتماعی، مشارکت و 
ســرزندگی در عملکرد و هویّت و حس تعلّق و خودمانی و دنجی 
بودن محیط در بعد معنا تضعیف شــده اســت. بر این اســاس به 
منظور ارتقای سطح این شاخص ها راهبردهایی ارائه شده است که 
با به کار بستن آن ها در کنار تقویت و باال بردن سطح شاخص های 
مثبت، می  توان به »مدل پیشــنهادی شــهر ایرانی- اسالمی معاصر« 

دست یافت )جدول شمارة 3(. 

جدول شمارة 3:  ارائه راهبردهای مناسب برای احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غنی گذشته، ضمن توّجه به نیازهای امروز         
ارائه راهبردها و پیشنهادهاابعادهدف
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برنامه ریزی جامع و مهندسی فرهنگی، اجتماعی براي تقویت حوزه های فرهنگی و اجتماعی شهرها            
سامان دهی، بهسازی، نوسازی، نگهداری و بهره برداری از بناها و آثار تاریخی و فرهنگی و  مذهبی فضاهای شهری.            

معرفی ارزش های تاریخی فرهنگی به گردشگران
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توّجه به معماری و شهرسازی اسالمی و مسائل زیبایی شناختی شهر   
توسـعه فرم هـای شـهری و ایجـاد بناهـای جدیـد بـا توّجـه بـه آزمـودن حساسـیت ها و عالیق مـردم در اسـتفاده از 

آثـار معمـاری دوران هـای مختلـف بـا وجـود تضاد در سـبک، مقیـاس، کاربـری و مصالح
در مکان یابـی کاربری هـای شـهری، تناسـب مقیـاس کارکـردی کاربری هـا )بـا عنایـت بـه محوریـت مسـاجد، 

حسـینیه ها و سـایراماکن مذهبـی و ...( بـا مقیـاس و ظرفیّـت مـکان الزامـی اسـت.
در تعییـن نظـام ارتفاعـی بناهـا و تعـداد طبقـات سـاختمان ها تبعیـت از ویژگی های طبیعـی، فرهنگـی، اجتماعی و 

تاریخی شـهر الزامی اسـت.
اجتناب نمودن از سبک های رایج بین المللی که شهرهایی بی روح و شبیه به هم را منجر می  شود

توّجـه بـه ایـن کـه ارزش بناهـای کهـن،  بـه طـور معمـول بـا تقلیـد ظاهـری صـرف و نماسـازی مشـابه کاهـش 
اسـت. می  یابـد، ضـروری 

حفظ ارزش های تاریخی و فرهنگی با گسترش روح آنها در کالبد جدید
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تقویـت حضورپذیـری و همـه شـمولی فضـا از طریـق اجـازه حضور هم زمـان همـه گروه هـای اجتماعی، صرف 
نظـر از جنسـیت، هویّت، قومیّـت و مذهب

تقویت و ایجاد فعالیّت های متناسب با عرصه عمومی و جاذب گروه های مختلف اجتماعی
تجدید حیات و روان بخشی بافت قدیم و تقویت کارایی و پاسخگویی عملکردی 

ارتقای کیفی فضاهای شهری به منظور افزایش تعامالت اجتماعی و تنظیم جریان حیات مدنی
توّجـه بـه مراکـز شـهرها )حافظه جمعی شـهر( کـه می  تواند زمینه هـای فرهنگـی، تقریحی، فراغتی، گردشـگری، 

زندگـی مدنـی و تبـادل دیدگاه هـا، عقاید و نظـرات جامعـه را فراهم کند
توّجـه و تأکیـد بـر نقـش حسـینیه ها و تکایـای شـهری ایرانـی بـه عنـوان بهتریـن نمونـه از فضاهـای بـاز شـهری 

)فضاهـای جمعـی یـا فضاهـای چنـد عملکـردی(
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توّجه به هویّت دار بودن مکان ها و یا زمینه تاریخی آن  از طریق توّجه به شاخص های هویّتی هر فضا
تقویت معنای فضا و غنای حسی با بهره گیری از فرم های آشنا

ضمن همراهی با حفاظت فیزیکی، به حفاظت اجتماعی و فرهنگی نیز توّجه شود
تقویـت و ایجـاد نشـانه های شـهری و افزایـش خوانایـی و هویّـت محیط متناسـب با هویّـت فرهنگـی، تاریخی، با 

عنایـت ویـژه بـه بناهـای مذهبی نظیـر مسـاجد، امام زاده ها، حسـینیه ها، مسـیرهای آیینی 
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به طور کلی در برنامه ریزی 
 - ایرانی  شهر  طراحی  و 
به 3  توّجه  معاصر  اسالمی 

نکته ضروری است:

* توّجه به ارزش های تاریخی به عنوان بخشی از ارزش های حیات شهری در تعامل با شهر و شهروندان
* مراقبت از محیط های کنونی

* تدبیر متناسب با نیازها و ترجیح های بشر برای آینده
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پی نوشت
1. Dettman
2. Public open space
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