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کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی  علت 
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گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.  استادیار 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹۵/7/۲۱، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۱۰/۱۱(

چکیده

کنون، تألیفات متعددی  کــه تا »بحــران هویت در معماری و شهرســازی معاصر ایران« موضوعی اســت 

کالبدِی مصادیق این مسئله پرداخته اند اما این  پیرامون آن نگاشته شده است. اغلب آنها به تحلیل 

کالبدی-فضایِی صرف ژرف- که تحلیل و ریشه یابِی آن را بتوان در حوزه های  مهم، مسئله ای نیست 

که »منشــأ بروز بحران  کله اصلی این پژوهش را شــکل می دهد این اســت  که شــا کاوی نمود. پرسشــی 

هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران چیست؟«. برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن اتخاذ 

گــردآوری داده هــا، از روش  رویکــردی میان رشــته ای و بهره گیــری از متــون دســت اول دینــی، در مقــام 

کیفی استفاده شده  اسنادی-کتابخانه ای و در مقام تحلیل و داوری داده ها، از روش تحلیل محتوای 

اســت. طبق یافته های این پژوهش، رمزگشــایی از بحران فوق الذکر را بایســتی در چالش تمدن اصیل 

کاوی نمود. در  اســالمی )بــه عنــوان تمدنــی الهی( و تمدن معاصــر غرب )به عنــوان تمدنی الحــادی( وا

که  کنش ها و ســبک هایی  کــه ارزش  هایش ریشــه در ملکوت دارد، بروز بحــران هویت برای  ســامانه ای 

محصــوِل اصالــت بخشــیدِن بــه ُملــک در مقابل ملکوت اســت، امری محتوم اســت؛ به بیــان دیگر، به 

کنش ها و  دلیــل عدم تجانس و تناســب مبانِی بینشــی و ارزشــِی معماری و شهرســازی معاصر ایــران با 

کالبدی رایج در این نظام، این بحران همچنان تداوم خواهد داشت. سبک های 

واژه های کلیدی
 تمدن الهی، تمدن مدرن، بحران هویت، معماری و شهرسازی، متون دینی.
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مقدمه
معمــاری و شهرســازی اصیــل اســالمی، یکــی از ثمــرات تمــدن 
توحیدی است که مبتنی بر توحید و ایمان به خدای متعال و تولید 
کثر قرب به  علوم متناســب با حقیقت ایمان برای رســیدن به حدا
کالبدی، مبتنی  گرفته است. چنانچه محیط  خدای متعال شکل 
بر اصول این نوع معماری و شهرسازی طراحی شود، می تواند بستر 
تحّقــق عبودیــت و ارزش هــای دینی باشــد؛ در عین حــال، محیط 
کالبدی می تواند به نوعی طراحی شود که بستری برای استحاله ی 
گردد. برای مثال، در اغلب ســبک های معماری  هنجارهای دینی 
بــه صــورت  تــا حــد ممکــن  معاصــر، فضــای درون ســاختمان ها 
بــاز ســاخته می شــود و ریزفضاهایــی همچــون آشــپزخانه ی بــاز و 
کــه رعایت  کامــاًل رایــج اســت و بدیهی اســت  ســالن و نشــیمن بــاز 
ارزش هــا، حــدود و تقّیــدات اســالمی در چنیــن ســاختمان هایی 
اســت. دشــوارتر  مراتــب  بــه  ســنتی  نمونه هــای  بــا  مقایســه  در 
گذشــت چنــد دهه از انقالب اســالمی ایــران )به عنوان  بــا وجود 
انقالبــی برگرفتــه از آموزه هــای اســالمی( و بــه رغــم برخــی توفیقــات 

نســبی، معماری و شهرســازی معاصر ایــران را چنــدان نمی توان به 
ارزش های اصیل اسالمی منتسب نمود؛ تا جایی که امروزه به دلیل 
فاصله ی قابل توجه میان برخی مصادیق این معماری و شهرسازی 
با نمونه های مشــابه اصیِل اسالمی، بسیاری از اندیشمندان از بروز 
بحران هویت در این معماری و شهرسازی سخن به میان می آورند 
)نقــره کار، ۱۳87، ۵؛ بهزادفــر، ۱۳87، 4۵ ؛ Nasr, 1987, 2-3(. ایــن 
پژوهــش، درصدد علت کاوِی این بحران با اســتناد به متون دســت 
اول دینی )اعم از آیات و روایات( است. برای پرداختن به این مهم، 
گــردآوری داده هــا  بــرای  از روش مطالعــات اســنادی-کتابخانه ای 
اســتفاده شــده اســت. اما تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل 
کیفــی انجــام شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ایــن تحقیــق  محتــوای 
که از یک ســو متأثر از علوم  رویکــردی میان رشــته ای دارد بــه نحوی 
قرآن و حدیث است )به ویژه در بخش شالوده نظری( و از سوی دیگر 
)به ویژه در بخش هدف(، مرتبط با دانش های معماری و شهرسازی 
- و بــه طــور خــاص معمــاری و شهرســازی معاصــر ایــران- اســت.

1- پیشینه تحقیق

طی سال های اخیر، آثار متعددی با محوریِت هویت در معماری 
که البته فقط تعداد  و شهرســازی معاصر ایران نگاشــته شده است 
معدودی از آنها به بررسی این مهم با استناد به آموزه های اسالمی 
پرداخته انــد. ضمن آنکــه تقریبًا همه ی ایــن پژوهش های معدود 
ک دارنــد و آن، بررســی مســئله  نیــز در یــک موضــوع، فصــل اشــترا
هویت از منظری ِحکمی است )گرچه در یک طیف بندی تفصیلی، 
می تــوان آنهــا را حداقــل به ســه دســته متمایز شــامل رویکردهای 
کالمی دســته بندی  حکمی- فلســفی، حکمی- عرفانی و حکمی- 
نمود(. در خصوص دســته اول )رویکرد حکمی- فلسفی( می توان 
بــه اثــر عبدالحمید نقره  کار با عنوان »درآمدی بر هویت اســالمی در 
معماری و شهرســازی« اشــاره نمود. وی در این اثر، ضمن بررســی 
تطبیقــی معمــاری اســالمی و مکاتــب معاصــر غربــی، دســته بندی 
جامعی از هستی شناســی، معرفت شناســی و انسان شناسی در هر 

یافته های پژوهشمحور اصلی پژوهشنمونه پژوهشرویکردهای پژوهش

رویکرد حکمی-فلسفی
درآمدی بر هویت اسالمی در 
معماری و شهرسازی )تألیف 

عبدالحمید نقره  کار(

مقایسه تطبیقی دیدگاه اسالم و 
مکاتب معاصر غربی در خصوص 

مسئله هویت

تبیین اصول هویت بخش در معماری و 
شهرسازی اسالمی

رویکرد حکمی-عرفانی
هویت انسان ساز، انسان 
هویت پرداز )تألیف عیسی 

حجت(

مقایسه تطبیقی مفهوم هویت در 
دو نگاه سنتی و مدرن

جایگزینی آموزش فطری به جای آموزش 
اقتباسی برای رفع بحران هویت در معماری 

معاصر ایران

رویکرد حکمی-کالمی
ک زیبایی و هویت شهر  ادرا
در پرتو تفکر اسالمی )تألیف 

محمد نقی  زاده(

ک هویت در معماری  چگونگی ادرا
و شهرسازی توسط انسان به 

کاربر فضا عنوان 

تبیین موضوعات اصلی برای ایجاد محیط 
شهری با هویت و مطلوب حیات انسانی

جدول1- طیف بندی رویکردهای موجود در ادبیات موضوع.

کرده اســت و بحران هویــت در معماری و  یــک از ایــن مکاتب ارائه 
شهرســازی معاصــر ایــران را با توجه بــه این مبانِی فلســفی تحلیل 
نمــوده اســت )نقــره  کار، ۱۳87، 7۵-۱(. در خصــوص پژوهش های 
دســته دوم )حکمی-عرفانــی(، می توان به مقاله عیســی حجت با 
عنوان »هویت انســان ساز، انســان هویت پرداز« اشاره نمود. او در 
بخش های مختلف این مقاله، به برخی متون عرفانی )نظیر اشعار 
مولوی و حافظ( و یا تفسیرهای حکمی-عرفانی سید حسین نصر 
اســتناد نمــوده اســت و لــذا، ایــن پژوهــش را می تــوان از مصادیق 

رویکردهای حکمی-عرفانی تلّقی نمود )حجت، ۱۳84، ۵۵(. 
در خصــوص پژوهش هــای زیرمجموعــه رویکرد ســوم )حکمی-

ک زیبایی و  کالمــی(، می تــوان به اثر محمد نقــی زاده با عنــوان »ادرا
هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی« اشاره نمود که در این کتاب، به طور 
کالمی  مبسوط به موضوع هویت در شهر ایرانی از منظری حکمی- 
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کید بر سه گانه  کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ علت 

کنش بینش، ارزش و 

که طی  کتاب  پرداخته شــده اســت؛ به ویژه فصل هشتم و نهم این 
این فصول به موضوعاتی نظیر انواع و مراتب هویت انســان، عوامل 
شــکل دهنده هویــت، میزان اصالت هویــت، مراتب هویت معماری 
و شــهر، نشــانه های هویتــی شــهر و عناصــر هویتی شــهرهای ایرانی 
پرداختــه شــده اســت )نقــی زاده، ۱۳86، 4۰۰-۳۰۳(. طی جدول۱، 
اجمالــی از رویکردهــای مذکــور و مصادیــق آنهــا ارائــه شــده اســت.
که تطبیــق نمونه پژوهش های ذکر شــده در  الزم بــه ذکر اســت 
جدول ۱ با یکی از رویکردهای ستون اول این جدول، به معنای آن 
نیست که آن پژوهش، از سایر رویکردها به کلی بی بهره است، بلکه 
کدام رویکرد قرابت بیشتری  که آن پژوهش، با  به معنای آن است 
دارد )مثــاًل پژوهــِش نقــی  زاده، از آموزه هــای حکمــی- فلســفی و 
حکمی-عرفانی بی  بهره نیست، اما چون با رویکرد حکمی-کالمی، 
قرابت بیشــتری دارد، ذیل این رویکرد دســته بندی شــده است(.
راهبــردی  اتخــاذ  بــا  اســت  شــده  ســعی  پژوهــش  ایــن  در 
میان رشــته ای و بــا اســتناد به متون دســت اول دینــی، یافته های 
گام به جلو برده شــود.  پژوهش  هــای ذکــر شــده در جــدول۱، یــک 
بداعــت و وجــه تمایز ایــن پژوهــش از پژوهش های مذکــور، اواًل در 
کنــش در تکوین هویت  تبییــن جایگاه ســه گانه ی بینش و ارزش و 
و ریشــه یابی بحــران هویت در معمــاری و شهرســازی معاصر ایران 
کنون در هیــچ پژوهش  بــا توجــه به ســه گانه ی مذکور اســت )کــه تا
مشــابهی انجام نشــده اســت( و ثانیــًا در رویکرد آن اســت. توضیح 
آنکــه ایــن مقالــه بــه دلیل بهره گیــری  قابــل توجه از متــون دینی و 
آموزه هــای نقلی )در تکمیل آموزه هــای عقلی و ِحکمی(، با رویکرد 
چهارمی تحت عنوان روایی-تفســیری تطبیق بیشــتری دارد )زیرا 
کله اصلی  برخــالف ســایر پژوهش هــای ذکر شــده در جدول ۱، شــا
که  کیــد می گردد  آن مبتنــی بــر نقــل و متــون دینی اســت(. البته تأ
تعریف این پژوهش ذیل رویکرد روایی-تفســیری، به معنای عدم 

کالمی نمی باشد. بهره گیری  آن از آموزه های ِحکمی و 

۲- چارچوب نظری

که تحلیل مســئله ایــن پژوهش، منوط به درک صحیح  از آنجا 
واژه »تمــدن« و تقابــل تمدن های توحیدی و الحادی اســت، الزم 
گــردد. برخی با تبیینی  اســت ابتــدا چارچوب نظری این مهم ارائه 
فروکاهنده، تمدن و فرهنگ را مترادف یکدیگر به  کار می برند )گولد 
کولــب، ۱۳84، ۲68-۲67(. امــا برخــی دیگــر تمــدن را شــامل  و 
که تمدن شــامل ســخت افزارها  فرهنگ دانســته اند با این توضیح 
نیــز می شــود )رجایــی، ۱۳8۹، ۵۵-۱۵(. طبــق ایــن نــگاه، عالوه بر 
وجــوه نــرم )نظیر اعتقــادات و ارزش ها و غیره(، وجوه ســخت نظیر 
کالبــدِی معمــاری و شهرســازی را نیز بایســتی مشــمول  مصادیــق 
مفهومــی  تمــدن،  از  منظــور  پژوهــش،  ایــن  در  دانســت.  تمــدن 
که بیانگر همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی  اشتمالی است 
و غیــره در یــک نظــام فکری اســت؛ طبــق این تعریــف، تمدن، هم 
ابعــاد نرم )نظیر مبانی بینشــی و ارزشــی( و هم ابعاد ســخت )نظیر 
کالبدی( را پوشش می دهد؛ تاجایی  کنش های رفتاری و مصادیق 
که حتی فرآورده های عینی نظیر محصوالت تکنولوژیکی و صنعتی 

نیز در حدود تمدن جای می گیرند و بر این اساس، نظام معماری 
و شهرسازی و محصوالت این نظام نیز ارتباط مستقیمی با تمدن 
کالبــدی در عرصــه معماری و شهرســازی،  گــر هــر مصداق  دارنــد. ا
که منشأ  کنش تلّقی شــود، آنگاه بایســتی توجه نمود  نتیجه نوعی 
کنــش )یا وجوه ســخت تمــدن(، ارزش و قبــل از آن، بینش )یا  هــر 
کنشــگر  وجــوه نــرم تمدن( اســت؛ یعنــی ارزش و قبل از آن، بینِش 
کــه در هنگام عمــل، چیزی را برگزینــد. بنابراین،  موجب می شــود 
کنش را می ســازد و به افعال انســان جهت می دهد در  آنچه شــکل 
که آنها را پذیرفته اســت و منشــأ این  حقیقــت، ارزش هایــی اســت 
کــه زیربنــای آنهــا را می ســازد  ارزش هــا نیــز بینش هــای وی اســت 

)مصباح یزدی، ۱۳7۵، ۱8-۳۰(.
کنــش،  ارزش و  بینــش،  رابطــه ســه گانه  طبــق متــون دینــی، 
رابطــه ای یــک طرفــه نیســت، بلکــه هــر دو ســوی ایــن طیــف، بــر 
کریــم، همواره بعد  یکدیگــر موثر هســتند. در بســیاری از آیات قرآن 
که متناظر با بینش ها و ارزش های فرد یا جامعه  از واژه »ایمان« - 
کنش های عملی فرد  که متناظــر با  اســت- از واژه »عمــل صالح« - 
که این مهم، مؤید تأثیر بینش و  و جامعه اســت- یاد شــده اســت 
کنش است. امام علی)ع( در همین خصوص می فرمایند:  ارزش بر 
»عقل هــا پیشــوایان افکارنــد و افــکار پیشــوایان قلب هــا و قلب هــا 
ح« )مجلســی،  پیشــوایان حواس و حواس پیشــوایان اعضا و جوار
۱4۰۳ق، ۹6(. طبــق ایــن روایت، بینش هر فرد یــا جامعه، بر اعضا 
کنش هــای عملــی وی موثــر اســت. امــا از  ح وی و بالتبــع،  و جــوار
که ســوی دیگر این رابطه را نیز تأیید  طرف دیگر، آیاتی وجود دارد 
که اعمال بد مرتکب شدند،  کســانی  می نماید: »ســپس ســرانجام 
کردنــد و آن را به ســخره  که آیــات خــدا را تکذیب  بــه جایــی رســید 
کنش های  که طبق این آیه،  گرفتند«۱ )روم/۱۰(. مالحظه می شود 
عملــی و رفتارِی ســوء فــرد، می تواند منجر به تحریــف بینش وی و 
گردد. در روایتی دیگر، امام علی)ع( در این باره  تکذیــب آیــات الهی 
گروهــی تشــابه جویــد، از آنــان شــمرده  کســی بــه  می فرماینــد: هــر 
می شــود۲ )محدث نوری، ۱4۰8ق، 44۰(. طبــق این روایت، ظاهر 
کنش هــای بیرونــی فــرد یــا جامعــه، بــر تحــول و تطــّور ارزش هــا و  و 
کــه وی به لحاظ  بینش هــای وی موثر اســت و مشــخص می نماید 
کید بر حفظ تمایز  گروهی شــمرده می شــود. تأ بینش، در زمره چه 
ظاهــرِی مســلمین از پیروان ســایر ادیان، ریشــه در همیــن ارتباط 
کالم دیگری از ایشان به این ارتباط  که در  وثیق ظاهر و باطن دارد 
کــه هر ظاهــری، باطنی متناســب با  تصریــح شــده اســت: "و بدان 
کیزه است و  ک و پا کیزه، باطن آن نیز پا خود دارد. آنچه ظاهرش پا
آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید اســت" )نهج البالغه، خطبه 
کم بر بینش و  ۱۵4(. لذا با استناد به آیات و روایات فوق، رابطه حا
کنش  کنش، رابطه ای دو طرفه است؛ هم بینش بر ارزش و  ارزش و 
کنش های عملی و عینی، بر ارزش ها و بینش های  تأثیر دارد و هم 

فکری و نظری مؤثر است. 
کنــش، در تکوین  تلخیصــی از رابطه ســه گانه ی بینــش، ارزش و 
نظام تمدن طی نمودار۱ ارائه شده است. طبق این نمودار، چنانچه 
کنش های حاصل از یک تمدن، ریشــه های  بینش و ارزش و بالتبع 
توحیــدی داشــته باشــد، آن تمــدن را می تــوان تمدنــی توحیــدی 
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کنش های  دانســت. امــا چنانچــه مبانــی بینشــی، ارزشــی و بالتبــع 
حاصــل از یــک تمــدن، ســنخیتی بــا ریشــه های توحیدی نداشــته 
باشــد، آن تمدن را بایســتی در زمره تمدن های الحادی تلّقی نمود 
)گرچه توحیدی یا الحادی بودن یک تمدن، غالبًا نسبی می باشد و 

نمی توان تمدنی را مطلقًا توحیدی یا الحادی دانست(. 
طبــق آموزه هــای قرآنی، تمــدن توحیدی )نظیــر تمدن اصیل 
اعتقــادِی  ریشــه  از  برگرفتــه  اســت  درختــی  همچــون  اســالمی(، 
که در شؤون مختلِف حیات بشری دارای ثمرات مختلفی  توحید 
کالبــدِی معماری و  اســت و همــه ی ایــن ثمــرات )از جمله نظــام 
شهرســازی(، برگرفتــه از همــان ریشــه اعتقادی هســتند. از منظر 
کــه مبتنی بــر این ریشــه نباشــد، تمدنی  کریــم، هــر تمدنی  قــرآن 
کریــم بــا تمثیــل بــه دو درخــت متفــاوت،  الحــادی اســت. قــرآن 
جریان هــای توحیــدی و الحــادی را چنیــن مقایســه می فرمایــد: 
کیــزه )توحید(  کلمه پا کــه خداوند چگونــه مثلــی زد؟  آیــا ندیدى 
که ریشــه اش )در زمین( اســتوار  کیزه اى اســت  هماننــد درخــت پا
کلمه پلید )الحاد( مانند  و شــاخه اش در آسمان اســت... و مثال 
که از روى زمین برکنده شــده )ریشــه ندارد  درخت پلیدى اســت 
و( هیــچ ثبــات و قــرارى نــدارد۳ )ابراهیــم/۲6-۲4(. بــا توجــه بــه 
کنش های یک تمدن )نظیر  لت های ایــن آیه، زمانی می توان  دال
کالبدِی آن تمدن( را به شــجره طیبه ی توحید نســبت  مصادیق 
کنش، با ریشــه این شــجره طیبه،  کــه اقتضائــات مختلف آن  داد 
متناســب باشــد و بلکــه برآمــده از همــان ریشــه باشــد. بــر همین 
شهرســازی  و  معمــاری  بــرای  مختلفــی  تعاریــف  گرچــه  اســاس، 
کشورهای اسالمی  اســالمی )اعم از معماری مسلمانان، معماری 
و غیــره( بیــان می شــود )مهــدوی نــژاد، ۱۳8۳، 66-۵7(، لیکــن 
منظور از معماری و شهرسازی اسالمی در این پژوهش، معماری 

و شهرســازی برآمده از آموزه های اسالمی می باشد.
کــه موضوع این پژوهش، بحــران هویت در معماری  از آنجایــی 
و شهرســازی معاصر ایران اســت، الزم است قبل از ورود به بحث و 
تحلیل، نســبت معماری و شهرســازی اســالمی و ایرانــی با یکدیگر 
مشــخص شــود. در تبیین این نســبت، حداقل ســه دوره زمانی را 

بایســتی از هــم تفکیک نمــود. دوره اول، دوره قبل از ظهور اســالم 
است و بدیهی است که در این بازه ی زمانی، تبیین نسبت معماری 
و شهرســازی ایرانــی با معماری و شهرســازی اســالمی، موضوعیت 
نــدارد زیــرا در ایــن دوره، اساســًا آموزه هــای اســالمی ظهــور نیافته 
گیــرد. دوره دوم  کــه بتواند مبنای بررســی این نســبت قــرار  اســت 
گرچه در این  که  مربوط به پس از ظهور اسالم تا دوره قاجاریه است 
دوره، تأثیرپذیری معماری ایرانی از معماری اسالمی )و آموزه های 
اســالمِی موّلد آن( با شــدت و ضعف در زمان های مختلف مشهود 
اســت، ولی در این تأثیرپذیــری، در تمام زمان های زیرمجموعه ی 
ایــن دوره، تردیدی نیســت و همین امر، یکــی از دالیل مهم تداوم 
معمــاری و شهرســازی ایرانی در تمــام این زمان ها بوده اســت؛ به 
کــه نوعی انســجام و تکامل تدریجی ســبک ها در این دوره  نحــوی 
مشــهود می  باشــد و هویت اســالمی-ایرانی را در همه آنها می توان 
که از  پی جویــی نمــود )حبیبی، ۱۳84؛ پیرنیا، ۱۳86(. دوره ســوم 
آن به معماری و شهرســازی معاصر ایران تعبیر می شود، دوره پس 
گسست در  که در این دوره، نوعی  از قاجار تا زمان حاضر می باشد 
معماری و شهرســازی ایرانــی اتفاق افتاد و زنجیــره تداوم و تکامل 
گسســته شــد )پیرنیــا، همان،  تدریجــی ســبک های قبلــی، از هــم 
گسست، خلل  ۳4۹-۳48(. به باور بســیاری از اندیشمندان، این 
قابــل توجهــی بــر پیکــره هویت معمــاری و شهرســازی ایرانــی وارد 
نموده است. تمرکز این پژوهش بر همین دوره زمانی است و سعی 
دارد بحران هویت در معماری و شهرســازی این دوره را با اســتناد 
که  کنــش، علت کاوی نماید. مســیری  به ســه گانه بینــش، ارزش و 
که در  در ادامــه، بــرای ایــن مهم طی خواهد شــد، مســیری اســت 
گام اصلــی منظور  بخــش بحــث و تحلیــل، طبــق نمــودار۲ در چند 
گام آخر این مســیر، رمزگشــایی از بحران هویت در  شــده اســت. در 
گام های قبل و  معماری و شهرســازی معاصر ایران برپایه محتوای 

کنش ارائه خواهد شد. با استناد به سه گانه بینش، ارزش و 

کیفیت تعامل آنها با یکدیگر. نمودار ۲- مسیر پژوهش.نمودار 1- وجوه سه گانه نظام تمدن و 
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3- بحث و تحلیل

3-1- تبیین الحاد در مبانی مدرنیته
گرایش های هســتی، در دو  طبق آموزه های اســالمی، ارزش ها و 
گرایش های تحت  کلــی دســته بندی می شــوند: ارزش هــا و  گونــه ی 
گرایش  های شیطانی و الحادی  الوهیت الهی در یک سو و ارزش ها و 
در ســوی مقابــل )بقــره/۲۰8 4و یــس/6۱-6۰(۵. بــر همین اســاس، 
گونه  کنش های آنها، به دو  تمدن ها نیز با توجه به بینش و ارزش و 
توحیدی)الهی( و الحادی)شــیطانی( تقسیم بندی می شوند )البته 
که به دلیــل ویژگی های عالــم ماده، ایــن اطالق برای  روشــن اســت 
مصادیق و تمدن های مختلف نســبی می باشد(. نظام های مبتنی 
گونــه اول)توحیدی(، تعالی محور هســتند؛ حــال آنکه نظام های  بر 
گونه دوم، توســعه محورند )میرباقری، ۱۳۹۳، ۱8۵-۱۵۵(؛ منظور از 
گرچه در این نوع نظام ها،  که  تعالی محوری در یک نظام، این است 
به رفع نیازهای مادی و دنیوی اهتمام می شود، اما این نوع نیازها 
اصالت ذاتی ندارند و توجه به آنها تا جایی مقبول است که در ارتقا و 
تعالی معنوی انسان خللی وارد نسازند. لذا نظام های تعالی محور، 
که با وجود پاســخ گویی به هــر دو نوع نیازهای  نظام هایی هســتند 
مــادی و معنــوی، اصالــت را بــه نیازهــا و ارتقــاء معنــوِی تمدن های 
انسانی می دهند و در صورت تعارض بین نیازهای دو گانه ی انسان 
و عدم امکان پاســخگویِی توأمان به هر دو دســته نیاز، اصالت را به 
کــه در نظــام تعالی محــور، جایگاه  نیازهــای معنــوی می دهنــد؛ چرا
مادیات، جایگاه ابزار و وســایل نیل به ســوی تکامل است نه هدف 
که  و غایت تکامل. زیرا غایت، رسیدن به سعادت و قرب الهی است 
مادیات صرفًا می تواند ابزار آن باشــد. پس اقتصاد و توســعه و رشــد 
کمال انســان در مســیر قرب الهی است  اقتصادی، صرفًا ابزار رشــد و 

)خمینی، ۱۳6۱، جلد ۳، ۵۳-۵4(.
اما در نظام توسعه محور، با وجود آنکه گاهی اوقات به مناسبات 
که این نوع نظام،  و نیازهــای معنوی نیز توجه می شــود، اما از آنجــا 
همــه شــؤون را مبتنــی بــر تعریــف مــادِی جهــان، تاریــخ و انســان 
ســاماندهی می کند، توجه به مناســبات و نیازهــای معنوی را تبعی 
که  )و نــه اصلــی( می دانــد و حتی بعضــًا دلیل ایــن توجه این اســت 
عدم التفات به نیازهای معنوی، اغلب به اختالل در نظم و راندمان 
مادِی آن نظام منجر می گردد )خســروپناه، ۱۳8۲، ۱۰7-۹۹(. برخی 
حکمــای اســالمی ضمن اشــاره تلویحی به این مهم بیــان می دارند 
که پیشــرفت غرب و تمــدن مدرن، تنها در جهات مادی اســت و در 
معنویات، نه تنها پیشرفتی نداشته اند بلکه افول کرده اند )خمینی، 
که ریشــه در مبانی مدرنیتــه دارد؛ مبانی  ۱۳78 جلــد7، 8۰(. افولی 
نظیر اومانیســم )در تقابل با تئیسم(، سکوالریسم و جایگزینی عقل 
استقرایی )جزوی( به جای عقل استعالیی )زرشناس، ۱۳8۳، ۳7(. 
در ایــن تمــدن، تمرکز بر انســان و توجه بــه امیال و خواســته های او 
بــه عنــوان معیــار و میــزان نهایی جهــت داوری بینش هــا و ارزش ها 
که از آن بــا عنوان  و هنجارهــا اســت و ایــن، همــان پدیده ای اســت 
اومانیسم یاد می شود )پارسانیا، ۱۳۹۱، ۱6۳(. لذا اومانیسم متناظر 
اســت با اصالت انســان و عقل جزوی او در ســه گانه  بینش، ارزش و 
کرامت اوســت )پارســانیا، ۱۳8۹،  کنش و البته اصالت انســان غیر از 

۲۰6(. طبــق مبانــی بینشــی و ارزشــِی ایــن تمــدن، انســان، نشــانه 
خداونــد ســبحان نیســت و ســلوک و صعــودی نیــز پیــش روی او 
نمی باشد زیرا حقیقتی محیط بر انسان دنیوی و طبیعی نمی باشد 
گــذار از مراتــب دانــِی وجــود باشــد؛ به  تــا وصــول بــه آن نیازمنــد بــه 
کــه پیکرتراشــان و نقاشــان تمــدن مــدرن )کــه  همیــن دلیــل اســت 
بعــد از رنســانس در غرب ظهور یافت(، انســان ایــده آل را در هاله ای 
که ابعــاد طبیعی و  از قداســت و حجــاب و پوشــش قــرار نمی دهنــد 
دنیــوی او را پنهــان دارد )همــان، ۲۰۵(. انتقــاد از اصالــت دادن بــه 
انسان و امیال او در داورِی بینش ها و ارزش ها، منحصر به حکمای 
اســالمی نیست و برخی از اندیشــمندان غربی نیز نقدهای جدی بر 
گنون در این خصوص بیان می دارد  کرده اند. رنه  ایــن موضــوع وارد 
کنند؛ زیرا  که تمدن غربی متجدد را مالمت  که شــرقی ها حق دارند 
این تمدن، صرفًا در راستای مسیر کاماًل ماّدی )الحادی( بسط یافته 
است و برای انسان های متجدد، هیچ چیز ورای آنچه می توان دید 
کــرد وجود ندارد )گنــون، ۱۳۹۳، ۵۰-۲۰(. طبق این نقدها،  و لمــس 
برخالف الگویی که در مدرنیته ارائه می شود، بایستی با قلب مفهوم 
توسعه به مفهوم تعالی، ابعاد معنوی را مقدم بر ابعاد مادی دانست 

)خمینی، همان، ۱۰6(.
از منظر اســالمی، بایســتی بیــن همه ی نیازهای انســان تعادل 
کــردن هیچ یــک روا نمی باشــد امــا در عین  برقــرار شــود و ســرکوب 
کاظم  حــال، اصالت بــا نیازهای معنوی اســت؛ این روایــت از امام 
)ع( شــاهدی اســت بــر ایــن مّدعــا: "کوشــش نماییــد اوقــات شــما 
چهار ســاعت باشد، ســاعتی برای عبادت و خلوت با خدا، ساعتی 
برای تأمین معاش، ســاعتی برای دیدار و هم نشــینی برادران مورد 
که شــما را به عیوبتان واقف می سازند و در باطن  کســانی  اعتماد و 
نســبت بــه شــما خلــوص دارنــد و ســاعتی بــرای تفریحــات و لّذات 
حــالل اختصــاص دهیــد و بــا )تفریــح ســالم و تجدیــد قــوا در( این 
که بــر انجام وظایف خود در ســه ســاعت دیگــر قادر  ســاعت اســت 
می گردیــد... تفریــح و لــذات حــالل، شــما را در اداره� زندگــی یــاری 
کمــك آن، بهتر به امــور دینی خویش موفــق خواهید  می کنــد و بــه 
شــد« )حرانی، ۱4۰4ق، 4۰۹-4۱۰(. روایات مشــابه دیگری نیز نقل 
گرچه در تمدن اســالمی،  که همگی نشــان می دهنــد  شــده اســت 
تأمیــن و توجــه به نیازهای مادی الزم اســت اما در مقام مقایســه، 
که اصالت دارد و ارزش نیازهای مادی  این نیازهای معنوی است 
به بسترسازِی آنها برای تأمین بهتر نیازهای معنوی است. اصالت 
که حتی  دادن به معنویات در بینش اسالمی تا جایی اهمیت دارد 
ســعی شــده اســت در ایــن بینــش، ابتدایی تریــن نیازهــای مادی 
انســان )نظیــر خوردن و خوابیــدن( نیز متأثــر از انگاره های معنوی 
که در این خصوص می توان بــه احکام و احادیث متعددی  باشــد 
اشــاره نمــود؛ احکامــی نظیر اســتحباب خــوردن و خوابیــدن رو به 
قبلــه و یــا احادیث مربوط بــه قرائت اذکار و دعاهــای خاص قبل و 
بعد از خوردن و خوابیدن )ابن بابویه، ۱4۰۳ ق، ۲6۲؛ استاد ولی، 
۱۳8۱، 8۰(. امــا در تقابل بــا اصالت نیازهای معنوی، هدف نهایی 
در مکاتــب برخاســته از مدرنیتــه، جلــب بیشــترین رضایت منــدی 
مــادی برای بیشــترین افــراد جامعه اســت؛ مدرنیتــه، فایده گرایی 
مادی را در رأس تمام اهداف خود می دانند و این بدان معناســت 

کید بر سه گانه  کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ علت 
کنش بینش، ارزش و 
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کــه غرایــز انســان را در ابعــاد مختلــف مادی بیشــتر  کــه هــر چیــزی 
کند، به توســعه نزدیك تر اســت )فوزی و معینی پور، ۱۳88،  تأمین 
کــه از ثمرات مبانــی الحادی  6۹(. لیکــن ایــن همان چیزی اســت 
اســت و بــه تعبیر برخی حکمای اســالمی، ریشــه در شــجره خبیثه 

دارد )خمینی، ۱۳77، 8(.
ایــن مبانــی الحــادی را می تــوان در رنســانس پی جویــی نمود. 
دوران رنسانس که مبدأ تکوین مدرنیته تلقی می شود، با پیشرفت 
چشــمگیر علمی همراه بود و در نتیجه ی این پیشــرفت علمی، به 
تدریــج دیــن به عنوان سرپرســت و ســامان دهنده ی زندگی بشــر، 
جــای خــود را بــه علــم داد و تقابل میان علــم و دیــن- البته علم و 
گون ظهور یافت )نوروزی،  گونا دین با تعریف غرب- به شکل های 
۱۳76، ۲6(. به این ترتیب و طی نگرشــی الحادی، ایمان به علم، 
که برای  جایگزین مذهب در حیات انسان ها شد و چنین القا شد 
اداره ی جامعــه، دیگــر نیــازی بــه احکام شــرعی و دســتورات دینی 

کافی می باشد )همان(. نیست و یافته های علمی برای این امر 
کنــار علم گرایــی، عقل گرایــی )البتــه بــا تعریف غــرب معاصر(  در 
یکــی دیگــر از مبانــی الحــادی مدرنیــه اســت. زیــرا پیشــرفت های 
چشــمگیر علمی، احســاس خوداتکایی و اســتغناء عقــل از تعالیم 
که عده ای بی  دین را پدید آورد؛ این اندیشه تا بدانجا پیش رفت 
کافی بودِن  کردند و  نیــازی خود را بر غنای عقل و اندیشــه مبتنی 
کــه دین  آن را در حــّل همــه ی مســائل بشــری- همچــون امــوری 
بــه اظهار نظــر درباره آن پرداخته اســت- اعالم داشــتند )جوادی 
آملــی، ۱۳88، 4۵(. طبــق این مبنــا، یافته های دینــی، غیر عقلی 
قلمداد می شــوند و بشــر بــا اتکاء صــِرف به عقالنیِت خــود، قدرت 
اداره زندگی خویش را دارد؛ اما منظور از عقالنیت6 در این مشــرب 
که توســط جامعه شناســانی  فکــری، عقالنیت ابزاری و فّنی اســت 
نظیر مارکس و غیره، به اومانیســم بازگردانده شده است و در برابر 
عقل شــهودی7 قرار می  گیرد )خســروپناه، ۱۳۹۲، ۱67(. این عقل، 
که از ریشــه ی التین آن مشــخص اســت به معنای عقل  همان طور 
محاســبه گر اســت )Ratio بــه معنــای محاســبه و شــمردن اســت( 
کــه لــوازم الحــادِی خاصــی ازجملــه فراموشــِی ســنت های دینی و 
اخالقی دارد و صرفًا متمرکز بر ســوِد حســاب گرانه است و به همین 
گرایش های اقتصادی،  که انســان مدرن،  به همه ی  دلیل اســت 
حقوقــی، اجتماعــی و حتــی دینــی، ابزارانگارانه می نگــرد )همان، 
که اشــاره شــد، ایــن نوع تلّقــی از عقل گرایی،  4۵-4۳(. همان طــور 
ریشه در اومانیسم )به عنوان یکی دیگر از مبانی الحادی مدرنیته( 
کمیــت امیــال و طبیعــت انســان اســت  کــه منظــور از آن، حا دارد 
که بــه اعمال  و چنانچــه هابــز اذعــان می کنــد، این امیال هســتند 
انســان ها جان می بخشــند و بر آنها ســلطه دارند؛ عقل و اندیشــه 
در رابطــه بــا آنهــا صرفــًا ابزارند و نقــش دیده بان و جاســوس هایی 
کــه در جهــت یافتــن راه هایــی بــرای نیل به امیــال تالش  را دارنــد 
گذاشــته و حتــی اخالقیــات را نیز تابع  می کننــد؛ هیــوم، پــا را فراتر 

امیال دانسته است )آربالستر، ۱۳67، ۲۰6(.
که چنیــن تعریفی از اومانیســم در تکویــن مبانی  روشــن اســت 
الحادِی مدرنیته سهم بسزایی دارد زیرا محوریِت امیال و طبیعت 
انســان برای ســنجش همه ی امور، به وضوح با بســیاری از تعالیم 

ادیــان الهــی در تعارض اســت و چنیــن تعریفی از اومانیســم، تدبیر 
شــؤون مختلف زندگی را نه به دســت تشریع خداوند )دین(، بلکه 
که نتیجه ی  به دست خواسته ها و امیال طبیعی انسان می سپارد 
محتوم این امر، به حاشــیه راندن دین در عرصه ی اداره جامعه و 
بالتبع، تکوین الحاد است. اومانیسم، انسان را مستغنی و مستقل 
که ذات انســان، وجود امکانی اســت و متکی  می انــگارد؛ در حالــی 
بــه موجود بی نیاز و فرامادی: "اى مردم شــما بــه خدا نیازمندید و 
که بی نیاز ســتوده اســت«8 )فاطر/۲۲(. موجوِد امکانی،  خداســت 
در همــه ی شــؤون حیاتــش، اعــم از تکویــن و تشــریع، نیازمنــد و 
که مبتنی بر تفکر اومانیستی  نامســتقل اســت و بی نیازی انسان - 
است- با ممکن الوجود بودِن او تنافی دارد )جوادی آملی، ۱۳88، 
کــه علم گرایی، عقل گرایی و انســان گرایی،  ۵8(. الزم بــه ذکر اســت 
کید بسیار شده  که در اسالم نیز بر آنها تأ همگی مفاهیمی هستند 
کلی  که اســالم از این مفاهیم ارائه می نماید، به  اســت اما تعریفی 
بــا تعریــف مدرنیته از آنها، متفاوت اســت و فی الواقــع در مدرنیته، 
نوعی فروکاهی در تعریف هریک از این مفاهیم مشــاهده می شــود 

که تفصیل این مهم مجال دیگری را می طلبد.

کالبد شهری 3-۲- ظهور الحاد مدرنیته در 
مــدرن،  تمــدن  در  مــادی  نیازهــای  بــه  دادن  اصالــت  اثــر  در 
دین زدایــی از حیــات اجتماعــِی بشــر و محدود کــردن آموزه هــای 
کامــاًل محدود فردی )که در مفاهیمی همچون  الهــی به حوزه های 
سکوالریســم و لیبرالیســم بروز یافته اســت(، از شاخصه های اصلی 
کــه هــدف غایــِی دانــش، هنر و  ایــن تمــدن اســت و روشــن اســت 
معماری و شهرسازِی برآمده از چنین تمدنی، چیزی فراتر از آمال و 
که در دوران مدرن، جنبه  اهوای نفســانِی انسان نیست؛ تا جایی 
مــادِی همه چیــز از جمله معماری به عنوان هدف اصلی برنامه ها 
گردید و هنر معماری تا حد یک شیء تنزل یافت  ح  ح ها مطر و طر
کمااینکه برخی از معماران شاخص معاصر  )نقی زاده، ۱۳7۹، 8۵(. 
که در هنر و معماری برخاســته از  غربــی، بــه صراحت اذعان دارنــد 
مبانــی این تمدن، آنچه اصالت دارد، نیازها و لذات مادی اســت. 
 The Pleasure” بــرای مثال، برنارد چومــی۹ در مقاله خود با عنوان
کــه در معمــاری معاصــر، آنچه  of Architecture“ اذعــان مــی دارد 
که با اســتناد به مفهوم  اصالــت دارد، اصالــت لذت۱۰ اســت، لذتــی 
تعریــف  انســانی  نــازل  نیازهــای  اومانیســم، در دامنــه مادیــات و 
که وی در  می شود و نسبتی با لذات واالی معنوی ندارد؛ تا جایی 
این مقاله، با تشــبیه لذت معماری به لذت روابط جنســی، شــأن 
 Tschumi,(کاماًل مادی تنزل می دهد این هنر واال را تا حد نیازهای 
که از دیگر  Tschumi, 1977, 214-218 ;1996(. پیتــر آیزنمــن۱۱ نیــز 
 En” ح معاصــر غربــی اســت، در مقالــه ای با عنــوان معمــاران مطــر
Terror Firma, In Trails of Grotextes“، مبانــی زیبایی شــناختی 
که به  جدیــدی را بــرای هنر و معمــاری معاصر پیشــنهاد می نماید 
Eisen-   ( کلی از افق نیازهای معنوی و واالی انســانی به دور اســت
man, 1988, 115(. بر این اساس، معماری و هنر در تمدن مدرن، 
کــه ســودای راه یابــی بــه افق هــای واالی  بــر خــالف اســالِف خــود 
لت هــای ملکوتی  معنــوی را داشــت، نه تنهــا راهی بــه معانی و دال
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لت معنایی، به هدفی  که اساسًا با رها شدن از بندهای دال ندارد، 
.)Adorno, 2004, 206( در خویش تبدیل می شود

کــه در معمــاری  کالبــدِی حاصــل از مدرنیتــه  کنش هــای  لــذا 
و شهرســازی معاصــر قابــل پی جویــی اســت، نســبتی بــا مفاهیــم 
واالی معنــوی ندارد و با تأســی به تعاریــف فروکاهنده و تک ُبعدِی 
مدرنیته از علم گرایی، عقل گرایی و انسان گرایی، افق این معماری 
و شهرســازی، محدود به محسوسات و نیازهای ماّدی است. این 
که برخالف مدرنیته، در تمدن اســالمی )به عنوان  در حالی اســت 
کالبدی بایســتی  کنش های  یکــی از مصادیــق تمــدن توحیــدی(، 
همسو با نظام بینشی و ارزشِی این تمدن، برگرفته از شجره طیبه 
توحیــد باشــد تــا بتوانــد هــدف غایــی التــزام بــه ارزش هــا و احکام 
کــه همانــا عبودیــت و تقــّرب الهــی اســت، تأمین نمایــد: و جن و  را 
کنند۱۲ )ذاریات/۵6(.  انــس را نیافریــدم جز برای اینکه مرا عبــادت 
کــه ایــن پژوهش بر معمــاری و شهرســازی معاصر ایران  از آنجایــی 
کالبد شهر معاصر  متمرکز است، از تفصیل ظهور الحاد مدرنیته در 
)بــه عنــوان موضوعــی عام( اجتناب می شــود و ســعی می شــود در 

کالبد شهر معاصر ایرانی تمرکز شود. ادامه، به طور خاص، بر 

3-3- تأثیرات مبانی الحادی مدرنیته بر کالبد شهر معاصر ایرانی
 متأثــر از مبانــی الحــادی مدرنیتــه و مفاهیــم دائــر بــر آن )نظیــر 
کالبد  سکوالریســم و لیبرالیسم و غیره(، دین و آموزه های دینی در 
که برای این  کاماًل به حاشــیه رانده شــده است  شــهر معاصر ایرانی 
مهــم می تــوان مصادیق متعــددی را  با تطبیق بافت های شــهری 
ســنتی و معاصــر ایــران بــه روشــنی تبییــن نمــود. از مهم ترین این 
مصادیق، مقایســه ی جایگاه مســجد در شهرهای سنتی و معاصر 
کانون و رکن  ایرانی اســت. در شــهرهای ســنتی، مســجد به عنوان 
که این امر، برگرفته از جایگاه  کالبدی و ماهوی شــهر تلقی می شــد 
عبودیــت و ارزش هــای معنــوی در آموزه هــای اصیــل اســالمی و به 
ویــژه ســنت معصومین )ع( بود. طبق اســناد تاریخی، رســول خدا 
کانــون این شــهر  )ص( پــس از هجــرت بــه مدینه النبــی، مســجد را 
قرار دادند )عاملی، ۱۳۹۱، ۲6(. لذا شــهر اســالمی )به معنای شــهر 
کالبدی  ایده آل از منظر اسالمی(، شهری مسجد محور است و رکن 
که این امر ریشــه  و ماهوی آن، مبتنی بر این فضای عبادی اســت 
در آموزه هــای اســالمی مبنــی بــر اصالت عبــادت و قرب بــه خدا در 

کنش های  متن نظام هستی دارد )ذاریات/۵6(. برهمین اساس، 
کالبدی شهر اسالمی بایستی متأثر از اصالت عبودیت و بینش های 
کمااینکه ایــن انگاره ها، نه تنها بر مســاجد، بلکه بر  معنــوی باشــد 
کل متــن آن جــاری بــود. درهمین  ســایر ابنیــه  ی شــهر، مؤثــر و در 
راســتا، برخــی از علمــا از آیــه »وجعلــوا بیوتکم قبلــه« )یونس/87( 
که همه  که منظور این آیه این نیســت  چنین اســتنباط نموده اند 
شــهروندان مســکن خود را در جهــت جغرافیایی قبله قــرار دهند، 
که همه تحوالت و مناســبات شــهر اســالمی  بلکه منظور آن اســت 
)حتــی مناســبات غیر عبــادی نظیر ســکونت( بایســتی بــر حقیقِت 
گیرد )میرباقری، ۱۳۹۳،  که همانا عبودیت است شکل  محور قبله 
۱76(. اما در شهر معاصر ایرانی، نه تنها مسکن و سایر ابنیه شهری 
بــر محور عبودیت شــکل نمی گیرند، بلکه مســجد )کــه مصداق اتّم 
کاماًل  مــکان عبادت اســت( نیز در بســیاری از محــالت در موقعیتی 
که در  حاشــیه ای مکان یابــی می شــود و حتــی چه بســیار محالتــی 
که  کالن شهرهای معاصر فاقد مسجد می باشند. این در حالی است 
کل  در شهر سنتی، وجود محله بدون مسجد قابل تصّور نبود. زیرا 
متن شــهر با محوریِت عبودیت و انگاره های دینی شــکل می گرفت 
و لذا عالوه بر مناســبات عبادی، بســیاری از مناســبات اجتماعی، 

فرهنگی و حتی قضایی نیز در بستر مساجد شکل می گرفت.
کالبــدِی شــهر معاصــر، ناشــی از  تغییــر شــأن مســجد در نظــام 
کــه شــهر معاصر،  کالبــدی اســت. چرا بســترهای فرادســت محیــط 
که در بستری  شــهری برخاسته از مبانی بینشی و ارزشی مدرنیته - 
گرفته است-  سکوالر و در تقابل با نظام های منسوب به دین شکل 
کــه در آن، نیازهــا و توســعه مــادی، جایگزیــن انگیزه هــا و  می باشــد 
که با رنســانس اعالم موجودیت  تعالی معنوی شــده اســت. تمدنی 
کنون ادامه یافته اســت، تمدنی مبتنی  کرد و تحوالت ناشــی از آن تا
بر اومانیســم۱۳ برای به حاشــیه راندن تمدن مبتنی بر تئیسم۱4. لذا 
که بیش از آنکه متأثر از انگاره ی عبودیت  شهر معاصر، شهری است 
و عقالنیِت معنوی باشــد، متأثر از عقالنیِت ابزاری و الحادِی مبتنی 
که شهر معاصر ایرانی،  بر بستر مدرنیته است و به همین دلیل است 
نــه شــهر-عبودیت )حبیبــی،  شــهر-قدرت و شــهر-ثروت اســت و 
کالبدِی این مهم را می توان در تسلط  کنش های  ۱۳84، ۲۰۰-۱۱۱(؛ 
کز خرید و غیره( بر بافت  ابنیــه تجــاری و انتفاعی )نظیر بانک ها و مرا
کالبد شهر  شهر معاصر ایرانی – در مقایسه با تسلط ابنیه مذهبی بر 

کانون معنویت و عبودیت بر بافت شهری ایران. کانون ثروت بر بافت شهری معاصر ایران در مقایسه با تسلط مسجد به عنوان نماد  تصاویر 1 و ۲- تسلط بانک به عنوان نماد 

کید بر سه گانه  کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ علت 
کنش بینش، ارزش و 
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که امروزه توســط  کالبدی  ســنتی ایرانــی- دیــد )تصاویــر ۱ و ۲(. لــذا 
معماری و شهرسازی معاصر ایران عرضه می شود، کالبدی است که 
تناســب چندانی با بینش ها و ارزش های تمدن اســالمی ندارد؛ زیرا 
که برخالف  کالبد، محصول عینِی مبانی الحادِی تمدنی اســت  این 
کاماًل زمینی و مبتنی بر عقالنیت مادی  تمدن اسالمی، آرمان هایی 
ایــن موضــوع  از  دارد )مهــدی زاده، ۱۳۹۳، ۱۲7-۱۲۰(. رمزگشــایی 
کز پول و ثروت اســت،  کالبدِی شــهرهای معاصر، مرا کانــون  کــه چرا 
منــوط بــه تدقیق در همین نکته اســت. به این ترتیب، شــهر امروز، 
بــر خالف »شــهر-عبودیت« های ســنتی و برخالف مبانِی بینشــی و 
کالبد و نقابی تمام و کمال از تجّدد را بر چهره زده است  ارزشِی خود، 
که »شــهر- ثروت« و »شــهر- قدرت« معاصــر ایرانی،  و چنیــن اســت 
»شــهر- تقلید« و »شــهر- مقّلد« تولد یافته اســت )حبیبی، همان، 
۱67(. امــا  رکن باطنی شــهر اســالمی، اعتقاد بــه انگاره های معنوی 
کز تجاری و بازارهای ســنتی نیز  کالبد مرا کــه حتی  بــود و چنین بود 
کز عبادی و مســاجد این شــهر بود )رئیســی، ۱۳۹۵،  کاماًل متأثر از مرا

۱۰4-۱۰۳( )تصاویر ۳ و 4(.
کــه در شــهر معاصر، همــه چیز حــول محور  ایــن در حالــی اســت 
کــه در  مناســبات ثــروت و قــدرت تعریــف می شــود و بدیهــی اســت 
کز  کز مذهبی بــه طور روز افــزون به مرا چنیــن شــهری، مســاجد و مرا
گرچه در  ثــروت و قــدرت شــبیه تر خواهند شــد )تصاویــر ۵ و 6(. لــذا 
شــهر مدرن نیز مســجد وجود دارد، اما این مسجد به لحاظ شؤون 
گر  مختلف فرهنگی و اجتماعی به حاشیه رانده شده است و حتی ا
کالبدِی شــهر نیز مکان یابی  کانون  بــا دســتورالعمل های اداری، در 
که در شهر سنتی، حامل آن بود، تهی شده است؛  شود، از حقیقتی 
زیــرا در ایــن شــهر، به دلیل تأثیرپذیــری از مبانی الحــادِی مدرنیته، 

همه چیز حتی معنویات، حول عقالنیت مادی تعریف می شود.
در مقام تمثیل برای درک بهتر جایگاه مســجد و شــؤون معنوی 
در تمــدن مــدرن، می تــوان بــه جایــگاه هنرهــای معنــوی در برخی 
جشــنواره های هنری معاصر اشــاره نمود. برای مثال در جشــن هنر 
شیراز – که در سال ۱۳۵۰ برگزار گردید- هنرهای مختلفی به نمایش 
کــه یکی از آنها نیــز هنرهای مربوط به تعزیه امام حســین)ع(  درآمــد 
که  که شأن معنوی تعزیه را تا حدی تنزل داده بودند  بود، به نحوی 
کنار سایر هنرهای نمایشِی برخاسته از فرهنگ معاصر غرب  آن را در 
قرار دادند و در پایان نیز در مقام مقایســه، هنرهای نمایشــی غربی، 
گردیدند )میرباقری، همان، ۱8۱(. حال و  حائز رتبه های برتر معرفی 
گرچه امروزه در  که  روز مســجد معاصر نیز چنین اســت، به این معنا 
شــهر معاصر ایرانی، به مســجد نیز توجهی نسبی می شــود، اما نگاه 

کاربری های  کاربری همانند ســایر  به مســجد همچون نگاه به یک 
شهری است و دقیقًا مانند آنچه در مثال فوق تشریح شد، در مقام 
کاربری های مختلف شهری، قطعات مرغوب تر زمین  مقایســه بین 
کالبدی شــهر به ابنیه تجاری یا اداری تعلق می گیرد.  و محور اصلی 
کالبــدِی شــهر امروز، قــدرت محــور و ثروت محور اســت و  زیــرا نظــام 
گر جایی هم برای مســجد وجود داشــته باشــد،  در چنین شــهری ا
آن مــکان، مرغوب ترین و مهم ترین موقعیت شــهر نخواهد بود؛ لذا 
مسجد در شهر معاصر ایرانی، کاریکاتوری کم جان از مسجدی است 

که در شهر اصیل اسالمی تعریف می شود.

3-4- رمزگشــایی از بحــران هویــت در معمــاری و شهرســازی 
معاصر ایران

بر اساس تحلیل های ارائه شده در بخش های قبل و با استناد به 
آموزه هــای روایــی و قرآنی، از آنجایی که میان ظاهر و باطن و یا مبنا و 
محصول، ارتباطی وثیق برقرار است )ابراهیم/۲6-۲4؛ نهج البالغه/
کالبــدِی شــهر، محصــول بینش هــا و  کنش هــای  خطبــه ۱۵4(، لــذا 
ارزش های موّلد آن است و نمی توان نظام کالبدِی شهر معاصر ایرانی 
را با نظام کالبدِی مورد تأیید مدرنیته و تمدن مدرن تطبیق داد، مگر 
کم بر شــهر ایرانی نیز متناســب با  آنکه نظام بینش ها و ارزش های حا
گردد. بر همین اســاس، بحران هویت در نظام  تمدن مدرن متحّول 
که  معمــاری و شهرســازی معاصــر ایــران، نتیجــه ی ایــن مهم اســت 
کالبدی  کالبــدی که توســط ایــن نظام برای زیســت عرضه می گــردد، 
کاماًل متأثر از الگوهای مدرنیته )به ویژه تمدن معاصر غرب(  که  است 
که پس از ظهور هر ســبک در معماری و شهرســازی  اســت - تاجایی 
غرب، می توان آثار و تبعات آن در نظام معماری و شهرســازی معاصر 
کم بر شــهر  ایــران را پی جویــی نمــود- امــا نظــام بینشــی و ارزشــِی حا
ایرانی، همچنان اصالت اســالمی خود را تا حدودی )البته به صورت 
نســبی( حفظ نموده اســت و هنوز، انگاره های غیرمادی در بســیاری 
از مناسبات مختلف شهر و شهروند ایرانی، از مولفه های مهم حیات 
کالبد  کماِل  شهری است؛ ازاین رو، به رغم تحول و الگوبردارِی تمام و 
شــهر ایرانی از شــهر غربی )که در نمودهایی مانند بزرگراه ها و برج ها و 
پل ها و تغییر الگوی سکونت و غیره بروزیافته است(، باطن )و در واقع 
کم بر شهر ایرانی(، تبعیت کاملی از مابه ازای  بینش ها و ارزش های حا
غربــِی خــود نداشــته اســت و هنــوز رگه هــای قابــل توجهــی از اصالت 
اسالمی را در نظام بینشی و ارزشِی معماری و شهرسازی معاصر ایران 
می تــوان دیــد. نتیجــه ی ایــن امر، عدم ســنخیت بین نظام بینشــی 
کالبــدی در معماری و شهرســازی  کنش ها و ســبک های  و ارزشــی با 

معاصر ایران و بالتبع، بروز بحران هویت است.
بر اساس مباحث فوق، الزمه ی درک چرایِی بروز بحران هویت در 

تصاویــر 3 و 4- مســجد جامــع اصفهــان )ســمت راســت( و بــازار اصفهــان )ســمت چــپ(؛ 
کالبدی -فضایی مســجد ، بــازار در تصویر این دو بنا مشــخص  شــباهت معنــادار الگوهای 
است. این شباهت در بسیاری از مساجد و بازارهای سنتی دیگر نیز قابل مشاهده است.

ماخذ: )رییسی، 1395، 104(

ح معماری آنها  که در طر کز مذهبی معاصــر تهران  تصاویــر 5 و 6- دو نمونــه از مســاجد و مرا
کامال مشهود است. کز تجاری و فراغتی  مشابهت با مرا

)http://setavin.com و http://omranrco.ir( :ماخذ
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معماری و شهرسازی معاصر ایران، در این نکته نهفته است که اساسًا 
تحّقق هویت اصیل اســالمی در معماری و شهرســازی معاصر ایران - 
که با الگوبرداری از تمدن مدرن )به عنوان تمدنی توسعه محور( تعریف 
گونه ی تمدن توحیدی  شــده است– نوعی پارادوکس است؛ زیرا هم 
گونه تمدن الحادی )توســعه محور( در ذات خود  )تعالی محور( و هم 
تمامیت طلب هســتند و هدف غایی هر دو نوِع این تمدن ها، بسط 
تام و تصرف تمام شــؤون و مناســبات حیات انســانی است. در اثبات 
این مدعا، برای تمدن الحادی)شــیطانی( می توان به آیات مختلفی 
ْجَمِعیــَن: 

َ
ُهــْم أ ْغِوَیّنَ

ُ َ
ِتــَك ل از جملــه ایــن آیــه اســتناد نمــود: َقــاَل َفِبِعّزَ

که البته همه آنــان را گمراه  گفــت: پس به عزت تو ســوگند  )شــیطان( 
کنم، )ص/8۲(. در خصوص تمامیت طلبِی تمدن توحیدی نیز  می 
می توان به آیات متعددی استناد نمود: َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِمیًعا 
کنده نشوید )آل  ُقوا: و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پرا َواَل َتَفّرَ
ِذى 

َ
عمران/۱۰۳(. این آیه نیز شــاهد دیگری اســت بر این مّدعا: هو اّل

َکِرَه  ــِه َو َلْو  ُکّلِ یِن  ْرَســَل َرُســوَلُه ِباْلُهــَدى  َو ِدیِن اْلَحّق ِ ِلُیْظِهــَرُه َعلَی الّدِ
َ
أ

اْلُمْشِرُکون : او کسی است که پیامبر خود را براى هدایت مردم فرستاد، 
گرداند، هر چند مشرکان را  با دینی بر حق تا او را بر همه دین ها پیروز 
گانی  که در آیات فوق، واژ خــوش نیاید )توبه/۳۳(. مالحظه می گردد 
نظیــر »أجمعیــن«، »جمیعــًا« و »کّلــه« دال بــر تمامیــت طلبــِی هر دو 
گونه تمدن توحیدی و الحادی)شــیطانی( هستند و هیچ یک از این 
گونه، دامنه بســط خود را به جامعه یا جغرافیای خاصی محدود  دو 
نمی داننــد. لذا بــه دلیل تمامیت طلبی، شــؤون و نیروهای مختلف 
ایــن دو نــوع تمــدن دائمــًا در تقابــل و تعــارض بــا یکدیگر قــرار دارند و 
ســیر تاریخــِی این تقابل را می تــوان از آدم تا خاتم مشــاهده نمود. به 
بیــان دیگــر، هم تمدن الهی در پی جهانی شــدن اســت و هم تمدن 
الحادی، جهانی سازی را آرمان خود می داند و از آنجا که هر دوی این 
کی-  فعالیت می کنند و این  تمدن ها، در جغرافیای مشترکی -کره خا
جغرافیا نیز دامنه محدودی دارد، تقابل و تعارض بین این دو تمدن، 

نتیجه ای محتوم و قطعی است.
ک هر دو نوع تمدن الهی و شیطانی،  بر این اساس، وجه اشترا
تمامیت طلب بودِن آنها است. درعین حال، این دو، وجوه افتراق 
که از مهم ترین آنهــا، مبنای اصالت و جهت گیری  متعــددی دارند 
ارزشــِی آنهاســت. آرمــان اصلــی تمــدن الحــادی، بســط آرزوهــا و 
َنّنَ َلُهْم  َزّیِ

ُ
ْغَوْیَتِنــی ل

َ
نیازهــای مادی و دنیوی اســت: َقــاَل َرّبِ ِبَمآ أ

ْجَمِعیــَن: »گفــت: پــروردگارا بخاطــر اینکــه 
َ
ُهــْم أ ْغِوَیّنَ

ُ
ْرِض َول

َ
ِفــی ال

کــردى هــر آینــه در زمین زینت مــی دهم در نظر آنــان، و هر  اغوایــم 
گمراه می کنم« )حجر/۳۹(. از نص صریح این آیه  آینه همگی شان را 
که بر مدار  که ابزار شیطان و بالتبع تمدن هایی  اســتنباط می شود 
ارزش های شــیطانی و الحادی شــکل می گیرنــد، زینت جلوه دادِن 
که  گرایش های دنیوی اســت  نیازهــای مــادی و اصالــت دادن بــه 
ْرِض« -به معنای آنچه در زمین اســت- شــاهدی 

َ
عبــارت  »ِفــی ال

اســت بــر ایــن مّدعــا. لذا افــق تمــدن شــیطانی، معطوف بــه أرض 
)دنیــای مــادی( و ارزش هــای معطــوف بــه آن اســت و تمدن های 
شــیطانی راهی به ســماء )آســمان معنویــات( و ارزش های معنوی 
ْعَلی 

َ ْ
ُعوَن ِإَلی اْلَمَلِ ال ــّمَ  َیّسَ

َ
اِرٍد ال ُکّلِ َشــْیَطاٍن ّمَ ن  ندارند: َوِحْفظًا ّمِ

ُکّلِ َجاِنٍب: »و )آسمان را( از هر شیطان سرکشی نگاه  َوُیْقَذُفوَن ِمن 
که( نمی تواننــد به انبوه )فرشــتگان( عالم باال  داشــتیم )به طــورى 

گوش فرادهند و از هر سوى پرتاب می شوند« )صافات/7-8(.
که در چالش بیــن تمدن توحیدی و  گفت  پــس می تــوان چنین 
که اصالت را در ســه گانه ی  تمدن الحادی، یک طرف جریانی اســت 
کنــش بــه معنویــات می دهــد و می خواهد بشــر را از  بینــش، ارزش و 
که اصالت را  تعلقات مادی برهاند؛ در طرف دیگر نیز جریانی اســت 
کریم، زیســت  که قرآن  بــه نیازهــای مادی و نــازل می دهد تــا جایی 
انسان های بر مدار این تمدن را به زیست حیوانات تشبیه می نماید 
ذیَن 

َ
که فقط توانایِی درک محسوســات و ظواهر مــادی را دارند: و اّل

کافر شــدند  که  کســانی  ْنعاُم: و 
َ ْ
ُکُل ال

ْ
َکما َتأ ُکُلوَن 

ْ
ُعوَن َو َیأ َکَفُروا َیَتَمّتَ

که چهارپایان  سرگرم عیش و نـــوش دنیا هستند و مـــی  خورند آن طور 
ْنَیا َوُهْم َعِن 

ُ
َن اْلَحَیــاِة الّد می خورنــد )محمد/۱۲(؛ َیْعَلُمــوَن َظاِهًرا ّمِ

ِخــَرِة ُهْم َغاِفُلوَن: آنها از زندگی دنیا، فقط ظاهرى را می شناســند 
ْ

ال
و حــال آنکــه از آخــرت غافلند )روم/7(. بســیاری از مــوارد فوق الذکر 
)در خصــوص تمدن های توحیدی و الحــادی(، به وضوح در تمدن 
اسالمی و تمدن مدرن )با محوریت مدرنیته( قابل پی جویی است؛ 
که نه آنچه در دوران  درعین حال، بایستی به این مهم توجه داشت 
تمدن اســالمی بــروز یافته اســت را می توان به طور مطلق به اســالم 
نسبت داد و نه آنچه امروزه در تمدن معاصر غرب، مشاهده می شود 
را می توان به کلی تخطئه نمود. زیرا هر دوی این تمدن ها، همچون 
که بروز عینی و مصداقی دارند، در توحیدی بودن  سایر پدیدارهایی 
و یا الحادی بودن، نســبی هســتند و بایســتی از مطلق گویی در این 
مــوارد بــر حذر بــود )نقــره کار و رئیســی، ۱۳۹۱، ۱۲-۵(. مطالعه تاریخ 
که در تمدن های غیر اسالمی  صدر اســالم به خوبی نشــان می دهد 

وجوه افتراق ک وجوه اشترا

ی 
ها

نه 
گو 

وه 
وج

 و 
دن

تم
 و 

ک
ترا

اش
ها

ق آن
ترا

اف

ابزار تأمین 
هدف

هدف غایی در 
نظام معماری و 

شهرسازی

هدف پایه در 
نظام معماری و 

شهرسازی

کالبدِی  رکن 
شهر

دامنه   ی هدف در 
جغرافیای مکانی

دامنه ی هدف در 
جغرافیای انسانی

عقالنیت معنوی 
)عقل معاد یا 

استعالیی(
کثری تقّرب حدا بسط تعالِی 

معنوی
مساجد و 

ابنیه ی مذهب
کره ی  کل جغرافیای 

کی خا کل جامعه بشری تمدن توحیدی

عقالنیت مادی 
)عقل معاش یا 

استقرایی(
کثری رفاه حدا بسط توسعه  ی 

مادی
کز مالی و  مرا

اقتصادی
کره ی  کل جغرافیای 

کی خا کل جامعه بشری تمدن الحادی

جدول ۲- مقایسه تطبیقی تمدن های توحیدی )الهی( و الحادی )شیطانی( و نظام های معماری و شهرسازِی مبتنی بر هریک از این دو تمدن.

کید بر سه گانه  کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ علت 
کنش بینش، ارزش و 
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و حتــی تمــدن جاهلیــت نیز، نــکات و احــکام قابل احترامــی وجود 
کنــار احکام  کــه اســالم در قالــب احــکام امضایــی )در  داشــته اســت 
تأسیســی(، آنها را تأیید و وارد دامنه  ی احکام و الزامات خود نموده 
اســت )احکامــی ماننــد تأیید ممنوعیت قتــال و جنــگ در ماه های 
حــرام و یــا تأیید و ورود نوروز به دامنه احکام و مناســبات اســالمی و 
که تمدن اســالمی، ســایر تمدن ها  غیــره(. لذا بحث در این نیســت 
کلی تخطئه می نمایــد؛ بلکه بحث  )و در اینجــا تمــدن مــدرن( را بــه 
که با اســتناد به متون دینی ارائه شــده در این مقاله،  در این اســت 
گرچه امروزه نیز همچون صدر اسالم، ممکن است با برخی از مسائل 
گردید  معماری و شهرسازی معاصر به شیوه احکام امضایی مواجه 
و از برخــی نــکات و آموزه هــای تمدن مدرن و معماری و شهرســازی 
کمال از  معاصر غرب، نکاتی را برداشت نمود، اما الگوبردارِی تمام و 
معماری و شهرسازی معاصر غرب )به عنوان محصوِل مبانی بینشی 
و ارزشِی مدرنیته(، به معنای پذیرش مطلِق گرایش ها و سبک هایی 
که به همراه خود، سامانه بینشی و ارزشِی تمدن مدرن را وارد  است 
که قباًل اســتدالل شــد، جدایــی بینش و  می نماینــد )زیــرا همان طور 
که به دلیل تمامیت  کنش ممکن نیســت( و بدیهی اســت  ارزش از 
طلب بودِن تمدن  اســالمی و تمدن الحادی )که تمدن مدرن غرب 
به طور نســبی بیانگر آن اســت(، این امر منجر به اختالل در انسجام 
کنــش در نظــام معمــاری و شهرســازی  ســه گانه ی بینــش، ارزش و 
معاصــر ایران و بالتبع بروز بحران هویت در این نظام می شــود. طی 
جــدول ۲، ضمــن مقایســه تطبیقــی دو تمــدن فــوق الذکر، بــه اهّم 
تمایــزات ماهــوی نظام معمــاری و شهرســازی در هر یــک از این دو 

تمدن اشاره شده است.

رمز بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران، در همین 
نکته نهفته اســت؛ زیــرا به دلیل ارتباط وثیق میــان بینش، ارزش و 
کالبدِی  کنش های نظام  کــه  کنــش در هر تمدن نمی توان پذیرفت 
معماری و شهرسازی معاصر ایران، برگرفته از کنش های توسعه محور 
و الحادِی تمدن مدرن باشد اما در عین حال، به بینش و ارزش های 
که  تعالی محور و الهِی تمدن اسالمی نیز پایبند بود. البته همان طور 
قباًل تصریح شد، این امر به معنای نفی مطلق تمدن مدرن نیست 
که اســالم، حتی برخی از احــکام جاهلی را )البته به طور  و همان طــور 
محــدود( امضــا و تأیید نمود، امروزه نیز می توان از برخی مصادیق و 
نکات مثبت معماری و شهرسازی معاصر غرب آموخت. اما مشکل 
آنجا بروز می یابد که به جای گزینش محدود و خوشه چینی از نکات 
آموزنده ی معماری و شهرســازی غرب، تبعیت و الگوبردارِی تمام و 
کار قرار  کالبــدی و ســبک های غربی در دســتور  کنش هــای  کمــال از 
کلیات تا جزئیات نظام معماری و  کما اینکه امروزه ایــن امر از  گیــرد؛ 
کلیات این نظام )نظیر  شهرســازی معاصر ایران مشاهده می  شود و 
مبانــی برنامه ریــزِی شــهری و طرح هــای تفصیلی و جامع شــهری و 
که  غیره(، آشــکارا طبــق الگوهای غربــی انجام می پذیــرد؛ همان طور 
بسیاری از جزئیات این نظام نیز )نظیر نحوه تفکیک عرصه و توده در 
ک های شهری، هندسه و فرم ابنیه تجاری و اداری و غیره و حتی  پال
جزئیاتی نظیر مکان یابِی ســرویس بهداشــتی و نشیمن و آشپزخانه 
انجــام  غربــی  الگوهــای  و  از ســبک ها  متأثــر  ابنیــه مســکونی(،  در 
کالبدی،  کنش ها و جزئیات  که این  می گیرد؛ بدون آنکه توجه شود 
که در بسیاری  مولوِد مبانی بینشــی و ارزشــِی تمدن مدرن هســتند 
از جهت گیری   هــا، بــا آموزه هــا و تمــدن اصیــل اســالمی زاویــه دارد.

نتیجه
کشــورهای اســالمی)به ویــژه ایــران(، بین دو  امــروزه در برخــی از 
جریان اجتماعی، تقابلی مخفی و بعضًا آشکار قابل مشاهده است؛ 
کــه دغدغــه ی ارزش هــای اســالمی را دارنــد، مدیــران را به  جریانــی 
بی توجهی به آموزه های اصیل اسالمی متهم می نمایند و در سوی 
مقابــل، تکنوکرات هــا و اغلــب مدیــران اجرایی، متدّینیــن و علمای 
کاربــردی مبتنــی بــر دیــن بــرای حــل  دینــی را در ارائــه راه حل هــای 
مشکالت معاصر مقصر می دانند. حال آنکه اساسًا دین و آموزه های 
دینی، برای تحّقق ارزش های خود نیازمند اتمسفر و بستر متناسب 
کــه بــر پایــه ی اصالت محسوســات و  بــا خــود هســتند و در بســتری 
گرفته اســت، نه می تــوان از مدیران اجرایی  تمتعات دنیوی شــکل 
کماِل آموزه های اصیل اســالمی را داشــت و  کاربســت تمام و  انتظار 
نــه می تــوان از اندیشــمندان و علمــای دینی تقاضــای راه حل برای 
تطبیق اسالم با شرایط معاصر را داشت؛ زیرا اساسًا اسالم مولوِد نفی 
که  که از مکتبی  نگاِه یک ســو نگِر مادی بوده اســت و منطقی نیســت 
که خود را با قواعد  نافِی این نوع نگاِه یک ســو نگر اســت انتظار داشت 

که برخاسته از همین نگاه است تطبیق دهد. بازِی تمدنی 
لــذا عامــل اصلِی بحران هویــت در معماری و شهرســازی معاصر 
ایــران، عــدم اهتمــام سیاســت گزاراِن عرصــه معماری و شهرســازی 
کمااینکه ریشــه ی  بــه ارزش هــای معماری اســالمی ایرانی نیســت، 

کارآمــدی معمــاران،  نا یــا  کارآمــدی  بــه  ارتبــاط چندانــی  بحــران، 
کارشناســان ایــن عرصــه نیز نــدارد؛ بلکــه عامل اصلی  شهرســازان و 
ایــن بحران، عدم امــکان تجمیع بین بینــش و ارزش های معماری 
اصیل اســالمی ایرانی )به عنوان معمارِی مبتنی بر عقالنیت الهی(، 
کنش ها و ســبک های برخاســته از تمدن مدرن )به عنوان تمدن  با 
مبتنــی بــر عقالنیــت مادی( اســت. ایــن مهم، بــا تکمیل نمــودار ۱، 
در نمــودار ۳ تبیین شــده اســت. به بیان دیگر، عقالنیــِت الحادِی و 
مادِی تمدن معاصر، محصوِل متناسب با خود را ثمر می دهد و لذا 
که این محصــول، ذاتًا با بینــش و ارزش های معنوِی  بدیهــی اســت 
کــه مبتنــی بــر عقالنیــت معنوی شــکل  معمــاری اســالمی ایرانــی - 
گرفتــه اند- در تعارض اســت و لذا، انتظار تــداوم هویت و ارزش های 
معماری اسالمی ایرانی در بستر تمدن مدرن، انتظاری خبط است. 
بــه همیــن ترتیب، الزمه ی احیــای هویت در معماری و شهرســازی 
که همه ی شــؤون شــهر )اعم از شــؤون  اســالمی- ایرانــی این اســت 
کرامات انسانی و بسط بندگی خدای متعال  کالبدی( بر محور تعالِی 
کّمِی ســرمایه و انحــالل حقیقت  گیــرد و نــه بر محــور توســعه  شــکل 
که در شــهر قدرت و شهر  انســان به نفع نظام ســرمایه داری )چیزی 
گر الگوی نظام معماری  ثروت های معاصر شــاهد آن هســتیم(. لذا ا
کم بر شــهر قدرت و شــهر ثروت های  کشــور، الگوی حا و شهرســازی 
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تصاویر ۷ و 8- سیمای دو مرکز تجاری در ایران و اروپا. بر خالف تصور اولیه، تصویر راست مربوط به اروپا و تصویر سمت چپ مربوط به ایران است.
کــه در برخی مــوارد، نمونه های ایرانــی در تجلی  کمــال معمــاری و شهرســازی معاصر ایــران از نمونه های مشــابه غربی تــا جایی پیش رفته اســت  کــه الگوبــرداری تمــام و  مالحظــه می گــردد 

گرفته اند. سبک های معاصر غرب، حتی از خود نمونه های غربی نیز پیشی 

کالبدی آن. کنش ها و سبک های  نمودار 3- بروز بحران هویت در نظام معماری و شهرسازی معاصر ایران به دلیل عدم تجانس و تناسب مبانی بینشی و ارزشی این نظام با 

شاخص تمدن مدرن - همچون نیویورک و پاریس و غیره- شد )که 
ک و شاخص پیشرفت یک شــهر، نمادهای شهر  شــده اســت( و مال
مدرن - همچون انواع برج های بلندمرتبه و اتوبان های چندطبقه 
که  و غیره- تلقی شد )که شده است(، دیگر نمی توان انتظار داشت 
هویت و فرهنگ اسالمی در چنین شهری به حیات خود ادامه دهد 
گر ادامه دهد عجیب می نماید. زیرا انتزاع این نمادهای تمدن  که ا
مدرن از حقیقت و باطِن این تمدن )که مبتنی بر قربانی کردن تعالی 

به نفع توسعه است( انتزاعی خبط است.
گرفتن تغییرات  که این ســخن به معنای نادیده  بدیهی اســت 
کالبد شــهرهای امروز و تجویِز تقلید ســطحی  و اقتضائات زمان در 
گذشته نمی باشد. اما اینکه راه حل چیست و  و عینی از شــهرهای 
چطــور می توان بدون پذیرش مبانِی تمــدن غرب، بین آموزه های 
اســالمی )بــا محوریــِت اصالت عبودیــت( و اقتضائات زمــان معاصر 
تجمیع نمود، نیازمند پژوهشــی مجزا و عمیق اســت؛ به ویژه آنکه 
مدعــای ایــن پژوهــش، صرفــًا تبیین چرایــِی بروز بحــران هویت در 
معمــاری و شهرســازی معاصــر ایران بــود و نه چیســتِی راه حل آن. 
کــه با اســتناد بــه تاریخ صدر اســالم،  امــا اجمــااًل تصریح می شــود 
الحــادی بــودِن مبانی بینشــی و ارزشــِی یــک تمدن بــه معنای آن 
کــه در آن تمــدن، هیچ نکتــه آموزنده ای وجود نــدارد. لذا  نیســت 
با تأســی به پیشــوایان اســالمی، امروزه نیز می تــوان از برخی نکات 

مثبــت معمــاری و شهرســازی تمــدن مــدرن، وام گیــری  نمــود بــه 
ویــژه آنکه تمدن هــا به دلیل بروز و ظهور در عالــم ماده و مصداق، 
کمال، به اســالم و یا  نســبی هســتند و نمی تــوان آنهــا را بــه تمــام و 
گیــرِی محــدود، بــه تبعیت  گــر ایــن وام  الحــاد نســبت داد؛ لیکــن ا
کالبــدی و ســبک های غربــی منتــج  کنش هــای  کمــال از  تمــام و 
شــود، نتیجــه ای جــز تــداوم و تعمیِق بحــران هویــت در معماری و 
شهرســازی معاصر ایران نخواهد داشــت. در صدر اســالم نیز آنچه 
معصومیــن)ع( تجویــز می نمودنــد، صرفــًا آموختــن از برخی نکات 
مثبــت ســایر مکاتــب و تمدن ها بــود و نه تبعیــت و پذیرش مطلق 
که حتــی در اموری  کنش هــای موجــود در آن تمدن هــا؛ تــا جایــی 
ابتدایــی و ســاده نظیــر نحوه پوشــش و نحوه پیرایش نیــز بر حفظ 
کید داشــتند، به نحوی  هویت اســالمی و عدم تشــّبه به دیگران تأ
کلیت نمونه های مشــابِه  کلیت آن پوشــش یــا پیرایش، یــادآور  کــه 
غیراســالمی نباشــد )گرچــه ممکن بــود در برخی جزئیــات و اجزای 

پوشش، شباهت هایی مشاهده شود(.
امــا امــروزه، در شــهر معاصــر ایرانــی و ابنیــه مختلــف آن )اعــم 
بــا  محسوســی  تفــاوت  غیــره(،  و  اداری  و  مســکونی  و  تجــاری  از 
که در  نمونه های مشــابه غربی مشــاهده نمی شــود و مبرهن است 
گفتن از تداوم هویت اسالمی ایرانی تا چه  چنین شــرایطی، سخن 

حد به دور از واقعیات است )تصاویر 7 و 8(.

کید بر سه گانه  کاوِی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ علت 
کنش بینش، ارزش و 
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پی  نوشت  ها

بوا ِبآیاِت اهلِل َوکانوا بها َیسَتهِزئوَن.  
َ

َکّذ ن 
َ
ساُءوا الّسوأی أ

َ
ذیَن أ

َ
کاَن عاِقَبَة اّل ۱ ُثّمَ 

 ِمْنُهم.  
َ

َه ِبَقْوٍم ُعّد ۲ َمْن َتَشّبَ
َکِلَمٍة  ــَماء... َوَمثُل  ْصُلَها َثاِبــٌت َوَفْرُعَها ِفی الّسَ

َ
َبٍة أ َکَشــَجرٍة َطّیِ َبــًة  َکِلَمــًة َطّیِ  ۳

ْرِض َما َلَها ِمن َقَرار.ٍ 
َ
ْت ِمن َفْوِق ال

َ
َکَشَجَرٍة َخِبیَثٍة اْجُتّث َخِبیَثٍة 

ُه 
َ
ــْیَطاِن ِإّن

َ
ِبُعوْا ُخُطَواِت الّش ًة َواَل َتّتَ

َ
َکآّف ــْلِم  ِذیــَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفی الّسِ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
4 َیاأ

ِبیٌن.  َلُکْم َعُدّوٌ ّمُ
ْن 

َ
ِبیٌن َوأ ُه َلُکْم َعــُدّوٌ ّمُ

َ
ــْیَطاَن ِإّن

َ
 َتْعُبُدوا الّش

َّ
ن ال

َ
ْعَهــْد ِإَلْیُکــْم َیا َبِنــی آَدَم أ

َ
َلــْم أ

َ
۵ أ

ْسَتِقیٌم   اْعُبُدوِنی َهَذا ِصَراٌط ّمُ
6 Rationality.
7 Intellect.

نُتُم اْلُفَقَراء ِإَلی اهلِل َواهلُل ُهَو اْلَغِنّیُ اْلَحِمیُد. 
َ
اُس أ َها الّنَ ّیُ

َ
8 َیا أ

9  Bernard Tschumi.
10 Pleasure.
11  Peter Eisenman.

 ِلَیْعُبُدوِن.  
َّ

ْنَس ِإال ِ
ْ

۱۲َو َما َخَلْقُت اْلِجّنَ َوال
13  Humanism.
14 Theism.
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