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کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی
علت ِ
معاصر ایران با تأ کید بر سهگانه بینش ،ارزش و کنش
محمدمنان رئیسی*
استادیار گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،قم ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/7/21 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/11 :

چکیده
«بحــران هویت در معماری و شهرســازی معاصر ایران» موضوعی اســت کــه تا کنون ،تألیفات متعددی
کالبدی مصادیق این مسئله پرداختهاند اما این
پیرامون آن نگاشته شده است .اغلب آنها به تحلیل
ِ
کالبدی-فضایی صرف ژرف
یابی آن را بتوان در حوزههای
ِ
مهم ،مسئلهای نیست که تحلیل و ریشه ِ
کاوی نمود .پرسشــی که شــا کله اصلی این پژوهش را شــکل میدهد این اســت که «منشــأ بروز بحران
هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران چیست؟» .برای پاسخگویی به این پرسش ،ضمن اتخاذ
رویکــردی میانرشــتهای و بهرهگیــری از متــون دســت اول دینــی ،در مقــام گــردآوری دادههــا ،از روش
اسنادی-کتابخانهای و در مقام تحلیل و داوری دادهها ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده
اســت .طبق یافتههای این پژوهش ،رمزگشــایی از بحران فوقالذکر را بایســتی در چالش تمدن اصیل
اســامی (بــه عنــوان تمدنــی الهی) و تمدن معاصــر غرب (به عنــوان تمدنی الحــادی) وا کاوی نمود .در
ســامانهای کــه ارزشهایش ریشــه در ملکوت دارد ،بروز بحــران هویت برای کنشها و ســبکهایی که
ـیدن بــه ُملــک در مقابل ملکوت اســت ،امری محتوم اســت؛ به بیــان دیگر ،به
ـول اصالــت بخشـ ِ
محصـ ِ
مبانی بینشــی و ارزشـ ِـی معماری و شهرســازی معاصر ایــران با کنشها و
دلیــل عدم تجانس و تناســب
ِ
سبکهای کالبدی رایج در این نظام ،این بحران همچنان تداوم خواهد داشت.

واژههای کلیدی
تمدن الهی ،تمدن مدرن ،بحران هویت ،معماری و شهرسازی ،متون دینی.
*تلفن ،0۲۵- ۳۲۱۰۳۵۸۰ :نمابر.E-mail: m.raeesi@qom.ac.ir ،025-32103536 :
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مقدمه
معمــاری و شهرســازی اصیــل اســامی ،یکــی از ثمــرات تمــدن
توحیدی است که مبتنی بر توحید و ایمان به خدای متعال و تولید
علوم متناســب با حقیقت ایمان برای رســیدن به حدا کثر قرب به
خدای متعال شکل گرفته است .چنانچه محیط کالبدی ،مبتنی
بر اصول این نوع معماری و شهرسازی طراحی شود ،میتواند بستر
ّ
تحقــق عبودیــت و ارزشهــای دینی باشــد؛ در عین حــال ،محیط
کالبدی میتواند به نوعی طراحی شود که بستری برای استحالهی
هنجارهای دینی گردد .برای مثال ،در اغلب ســبکهای معماری
معاصــر ،فضــای درون ســاختمانها تــا حــد ممکــن بــه صــورت
بــاز ســاخته میشــود و ریزفضاهایــی همچــون آشــپزخانهی بــاز و
ً
ســالن و نشــیمن بــاز کامــا رایــج اســت و بدیهی اســت کــه رعایت
ارزشهــا ،حــدود و ّ
تقیــدات اســامی در چنیــن ســاختمانهایی
در مقایســه بــا نمونههــای ســنتی بــه مراتــب دشــوارتر اســت.
بــا وجود گذشــت چنــد دهه از انقالب اســامی ایــران (به عنوان
انقالبــی برگرفتــه از آموزههــای اســامی) و بــه رغــم برخــی توفیقــات

نســبی ،معماری و شهرســازی معاصر ایــران را چنــدان نمیتوان به
ارزشهای اصیل اسالمی منتسب نمود؛ تا جایی که امروزه به دلیل
فاصلهی قابل توجه میان برخی مصادیق این معماری و شهرسازی
اصیل اسالمی ،بسیاری از اندیشمندان از بروز
با نمونههای مشــابه ِ
بحران هویت در این معماری و شهرسازی سخن به میان میآورند
(نقــرهکار5 ،1387 ،؛ بهزادفــر 45 ،1387 ،؛  .)Nasr, 1987, 2-3ایــن
کاوی این بحران با اســتناد به متون دســت
پژوهــش ،درصدد علت ِ
اول دینی (اعم از آیات و روایات) است .برای پرداختن به این مهم،
از روش مطالعــات اســنادی-کتابخانهای بــرای گــردآوری دادههــا
اســتفاده شــده اســت .اما تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل
محتــوای کیفــی انجــام شــده اســت .بــر ایــن اســاس ،ایــن تحقیــق
رویکــردی میانرشــتهای دارد بــه نحوی که از یک ســو متأثر از علوم
قرآن و حدیث است (به ویژه در بخش شالوده نظری) و از سوی دیگر
(به ویژه در بخش هدف) ،مرتبط با دانشهای معماری و شهرسازی
 -و بــه طــور خــاص معمــاری و شهرســازی معاصــر ایــران -اســت.

 -1پیشینه تحقیق
محوریت هویت در معماری
طی سالهای اخیر ،آثار متعددی با
ِ
و شهرســازی معاصر ایران نگاشــته شده است که البته فقط تعداد
معدودی از آنها به بررسی این مهم با استناد به آموزههای اسالمی
ً
پرداختهانــد .ضمن آنکــه تقریبا همهی ایــن پژوهشهای معدود
نیــز در یــک موضــوع ،فصــل اشــترا ک دارنــد و آن ،بررســی مســئله
هویت از منظری ِحکمی است (گرچه در یک طیفبندی تفصیلی،
میتــوان آنهــا را حداقــل به ســه دســته متمایز شــامل رویکردهای
حکمی -فلســفی ،حکمی -عرفانی و حکمی -کالمی دســتهبندی
نمود) .در خصوص دســته اول (رویکرد حکمی -فلسفی) میتوان
بــه اثــر عبدالحمید نقرهکار با عنوان «درآمدی بر هویت اســامی در
معماری و شهرســازی» اشــاره نمود .وی در این اثر ،ضمن بررســی
تطبیقــی معمــاری اســامی و مکاتــب معاصــر غربــی ،دســتهبندی
جامعی از هستیشناســی ،معرفتشناســی و انسانشناسی در هر

یــک از ایــن مکاتب ارائه کرده اســت و بحران هویــت در معماری و
مبانی فلســفی تحلیل
شهرســازی معاصــر ایــران را با توجه بــه این
ِ
نمــوده اســت (نقــرهکار .)1-75 ،1387 ،در خصــوص پژوهشهای
دســته دوم (حکمی-عرفانــی) ،میتوان به مقاله عیســی حجت با
عنوان «هویت انســان ساز ،انســان هویت پرداز» اشاره نمود .او در
بخشهای 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 میتــوان از مصادیق
ّ
رویکردهای حکمی-عرفانی تلقی نمود (حجت.)55 ،1384 ،
در خصــوص پژوهشهــای زیرمجموعــه رویکرد ســوم (حکمی-
کالمــی) ،میتــوان به اثر محمد نقــیزاده با عنــوان «ادرا ک زیبایی و
هویت شهر در پرتو تفکر اسالمی» اشاره نمود که در این کتاب ،به طور
مبسوط به موضوع هویت در شهر ایرانی از منظری حکمی -کالمی

جدول -1طیفبندی رویکردهای موجود در ادبیات موضوع.

رویکردهای پژوهش

نمونه پژوهش

محور اصلی پژوهش

یافتههای پژوهش

رویکرد حکمی-فلسفی

درآمدی بر هویت اسالمی در
معماری و شهرسازی (تألیف
عبدالحمید نقرهکار)

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

ادرا ک زیبایی و هویت شهر
در پرتو تفکر اسالمی (تألیف
محمد نقیزاده)

چگونگی ادرا ک هویت در معماری
و شهرسازی توسط انسان به
عنوان کاربر فضا

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

65
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علت ِ
بینش ،ارزش و کنش

پرداخته شــده اســت؛ به ویژه فصل هشتم و نهم این کتاب که طی
این فصول به موضوعاتی نظیر انواع و مراتب هویت انســان ،عوامل
شــکلدهنده هویــت ،میزان اصالت هویــت ،مراتب هویت معماری
و شــهر ،نشــانههای هویتــی شــهر و عناصــر هویتی شــهرهای ایرانی
پرداختــه شــده اســت (نقــی زاده .)303-400 ،1386 ،طی جدول،1
اجمالــی از رویکردهــای مذکــور و مصادیــق آنهــا ارائــه شــده اســت.
الزم بــه ذکر اســت که تطبیــق نمونه پژوهشهای ذکر شــده در
جدول  1با یکی از رویکردهای ستون اول این جدول ،به معنای آن
نیست که آن پژوهش ،از سایر رویکردها به کلی بی بهره است ،بلکه
به معنای آن است که آن پژوهش ،با کدام رویکرد قرابت بیشتری
ً
ـش نق ـیزاده ،از آموزههــای حکمــی -فلســفی و
دارد (مثــا پژوهـ ِ
حکمی-عرفانی بیبهره نیست ،اما چون با رویکرد حکمی-کالمی،
قرابت بیشــتری دارد ،ذیل این رویکرد دســتهبندی شــده است).
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا اتخــاذ راهبــردی
میانرشــتهای و بــا اســتناد به متون دســت اول دینــی ،یافتههای
پژوهشهــای ذ کــر شــده در جــدول ،1یــک گام به جلو برده شــود.
ً
بداعــت و وجــه تمایز ایــن پژوهــش از پژوهشهای مذکــور ،اوال در
تبییــن جایگاه س ـهگانهی بینش و ارزش و کنــش در تکوین هویت
و ریش ـهیابی بحــران هویت در معمــاری و شهرســازی معاصر ایران
بــا توجــه به س ـهگانهی مذکور اســت (کــه تا کنون در هیــچ پژوهش
ً
مشــابهی انجام نشــده اســت) و ثانیــا در رویکرد آن اســت .توضیح
آنکــه ایــن مقالــه بــه دلیل بهرهگیــری قابــل توجه از متــون دینی و
آموزههــای نقلی (در تکمیل آموزههــای عقلی و ِحکمی) ،با رویکرد
چهارمی تحت عنوان روایی-تفســیری تطبیق بیشــتری دارد (زیرا
برخــاف ســایر پژوهشهــای ذکر شــده در جدول  ،1شــا کله اصلی
آن مبتنــی بــر نقــل و متــون دینی اســت) .البته تأ کیــد میگردد که
تعریف این پژوهش ذیل رویکرد روایی-تفســیری ،به معنای عدم
بهرهگیری آن از آموزههای ِحکمی و کالمی نمیباشد.

 -2چارچوب نظری
از آنجا که تحلیل مســئله ایــن پژوهش ،منوط به درک صحیح
واژه «تمــدن» و تقابــل تمدنهای توحیدی و الحادی اســت ،الزم
اســت ابتــدا چارچوب نظری این مهم ارائه گــردد .برخی با تبیینی
فروکاهنده ،تمدن و فرهنگ را مترادف یکدیگر بهکار میبرند (گولد
و کولــب .)267-268 ،1384 ،امــا برخــی دیگــر تمــدن را شــامل
فرهنگ دانســتهاند با این توضیح که تمدن شــامل ســختافزارها
نیــز میشــود (رجایــی .)15-55 ،1389 ،طبــق ایــن نــگاه ،عالوه بر
وجــوه نــرم (نظیر اعتقــادات و ارزشها و غیره) ،وجوه ســخت نظیر
ـدی معمــاری و شهرســازی را نیز بایســتی مشــمول
مصادیــق کالبـ ِ
تمــدن دانســت .در ایــن پژوهــش ،منظــور از تمــدن ،مفهومــی
اشتمالی است که بیانگر همه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و غیــره در یــک نظــام فکری اســت؛ طبــق این تعریــف ،تمدن ،هم
ابعــاد نرم (نظیر مبانی بینشــی و ارزشــی) و هم ابعاد ســخت (نظیر
کنشهای رفتاری و مصادیق کالبدی) را پوشش میدهد؛ تاجایی
که حتی فرآوردههای عینی نظیر محصوالت تکنولوژیکی و صنعتی

نیز در حدود تمدن جای میگیرند و بر این اساس ،نظام معماری
و شهرسازی و محصوالت این نظام نیز ارتباط مستقیمی با تمدن
دارنــد .ا گــر هــر مصداق کالبــدی در عرصــه معماری و شهرســازی،
ّ
نتیجه نوعی کنش تلقی شــود ،آنگاه بایســتی توجه نمود که منشأ
هــر کنــش (یا وجوه ســخت تمــدن) ،ارزش و قبــل از آن ،بینش (یا
بینش کنشــگر
وجــوه نــرم تمدن) اســت؛ یعنــی ارزش و قبل از آن،
ِ
موجب میشــود کــه در هنگام عمــل ،چیزی را برگزینــد .بنابراین،
آنچه شــکل کنش را میســازد و به افعال انســان جهت میدهد در
حقیقــت ،ارزشهایــی اســت که آنها را پذیرفته اســت و منشــأ این
ارزشهــا نیــز بینشهــای وی اســت کــه زیربنــای آنهــا را میســازد
(مصباح یزدی.)18-30 ،1375 ،
طبــق متــون دینــی ،رابطــه ســهگانه بینــش ،ارزش و کنــش،
رابط ـهای یــک طرفــه نیســت ،بلکــه هــر دو ســوی ایــن طیــف ،بــر
یکدیگــر موثر هســتند .در بســیاری از آیات قرآن کریــم ،همواره بعد
از واژه «ایمان»  -که متناظر با بینشها و ارزشهای فرد یا جامعه
اســت -از واژه «عمــل صالح»  -که متناظــر با کنشهای عملی فرد
و جامعه اســت -یاد شــده اســت که این مهم ،مؤید تأثیر بینش و
ارزش بر کنش است .امام علی(ع) در همین خصوص میفرمایند:
«عقلهــا پیشــوایان افكارنــد و افــكار پیشــوایان قلبهــا و قلبهــا
پیشــوایان حواس و حواس پیشــوایان اعضا و جوارح» (مجلســی،
1403ق .)96 ،طبــق ایــن روایت ،بینش هر فرد یــا جامعه ،بر اعضا
و جــوارح وی و بالتبــع ،کنشهــای عملــی وی موثــر اســت .امــا از
طرف دیگر ،آیاتی وجود دارد که ســوی دیگر این رابطه را نیز تأیید
مینماید« :ســپس ســرانجام کســانی که اعمال بد مرتکب شدند،
بــه جایــی رســید که آیــات خــدا را تکذیب کردنــد و آن را به ســخره
گرفتند»( 1روم .)10/مالحظه میشود که طبق این آیه ،کنشهای
رفتاری ســوء فــرد ،میتواند منجر به تحریــف بینش وی و
عملــی و
ِ
تکذیــب آیــات الهی گردد .در روایتی دیگر ،امام علی(ع) در اینباره
میفرماینــد :هــر كســی بــه گروهــی تشــابه جویــد ،از آنــان شــمرده
میشــود( 2محدث نوری1408 ،ق .)440 ،طبــق این روایت ،ظاهر
و کنشهــای بیرونــی فــرد یــا جامعــه ،بــر تحــول و ّ
تطــور ارزشهــا و
بینشهــای وی موثر اســت و مشــخص مینماید کــه وی به لحاظ
بینش ،در زمره چه گروهی شــمرده میشــود .تأ کید بر حفظ تمایز
ـری مســلمین از پیروان ســایر ادیان ،ریشــه در همیــن ارتباط
ظاهـ ِ
وثیق ظاهر و باطن دارد که در کالم دیگری از ایشان به این ارتباط
تصریــح شــده اســت" :و بدان کــه هر ظاهــری ،باطنی متناســب با
خود دارد .آنچه ظاهرش پا کیزه ،باطن آن نیز پا ک و پا کیزه است و
آنچه ظاهرش پلید ،باطن آن نیز پلید اســت" (نهجالبالغه ،خطبه
 .)154لذا با استناد به آیات و روایات فوق ،رابطه حا کم بر بینش و
ارزش و کنش ،رابطهای دو طرفه است؛ هم بینش بر ارزش و کنش
تأثیر دارد و هم کنشهای عملی و عینی ،بر ارزشها و بینشهای
فکری و نظری مؤثر است.
تلخیصــی از رابطه ســهگانهی بینــش ،ارزش و کنــش ،در تکوین
نظام تمدن طی نمودار 1ارائه شده است .طبق این نمودار ،چنانچه
بینش و ارزش و بالتبع کنشهای حاصل از یک تمدن ،ریش ـههای
توحیــدی داشــته باشــد ،آن تمــدن را میتــوان تمدنــی توحیــدی
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دانســت .امــا چنانچــه مبانــی بینشــی ،ارزشــی و بالتبــع کنشهای
حاصــل از یــک تمــدن ،ســنخیتی بــا ریش ـههای توحیدی نداشــته
ّ
باشــد ،آن تمدن را بایســتی در زمره تمدنهای الحادی تلقی نمود
ً
(گرچه توحیدی یا الحادی بودن یک تمدن ،غالبا نسبی میباشد و
ً
نمیتوان تمدنی را مطلقا توحیدی یا الحادی دانست).
طبــق آموزههــای قرآنی ،تمــدن توحیدی (نظیــر تمدن اصیل
ـادی
اســامی) ،همچــون درختــی اســت برگرفتــه از ریشــه اعتقـ ِ
مختلف حیات بشری دارای ثمرات مختلفی
توحید که در شؤون
ِ
ـدی معماری و
اســت و هم ـهی ایــن ثمــرات (از جمله نظــام کالبـ ِ
شهرســازی) ،برگرفتــه از همــان ریشــه اعتقادی هســتند .از منظر
قــرآن کریــم ،هــر تمدنی کــه مبتنی بــر این ریشــه نباشــد ،تمدنی
الحــادی اســت .قــرآن کریــم بــا تمثیــل بــه دو درخــت متفــاوت،
جریانهــای توحیــدی و الحــادی را چنیــن مقایســه میفرمایــد:
آیــا ندیدى كــه خداوند چگونــه مثلــى زد؟ كلمه پا كیــزه (توحید)
هماننــد درخــت پا كیزهاى اســت كه ریش ـهاش (در زمین) اســتوار
و شــاخهاش در آسمان اســت ...و مثال كلمه پلید (الحاد) مانند
درخت پلیدى اســت كه از روى زمین بركنده شــده (ریشــه ندارد
و) هیــچ ثبــات و قــرارى نــدارد( 3ابراهیــم .)24-26/بــا توجــه بــه
داللتهای ایــن آیه ،زمانی میتوان کنشهای یک تمدن (نظیر
کالبدی آن تمدن) را به شــجره طیبهی توحید نســبت
مصادیق
ِ
داد کــه اقتضائــات مختلف آن کنش ،با ریشــه این شــجره طیبه،
متناســب باشــد و بلکــه برآمــده از همــان ریشــه باشــد .بــر همین
اســاس ،گرچــه تعاریــف مختلفــی بــرای معمــاری و شهرســازی
اســامی (اعم از معماری مسلمانان ،معماری کشورهای اسالمی
و غیــره) بیــان میشــود (مهــدوی نــژاد ،)57-66 ،1383 ،لیکــن
منظور از معماری و شهرسازی اسالمی در این پژوهش ،معماری
و شهرســازی برآمده از آموزههای اسالمی میباشد.
از آنجایــی کــه موضوع این پژوهش ،بحــران هویت در معماری
و شهرســازی معاصر ایران اســت ،الزم است قبل از ورود به بحث و
تحلیل ،نســبت معماری و شهرســازی اســامی و ایرانــی با یکدیگر
مشــخص شــود .در تبیین این نســبت ،حداقل ســه دوره زمانی را
نظام تمدن

گام اول

گام دوم

وجوه
سخت

بایســتی از هــم تفکیک نمــود .دوره اول ،دوره قبل از ظهور اســام
است و بدیهی است که در این بازهی زمانی ،تبیین نسبت معماری
و شهرســازی ایرانــی با معماری و شهرســازی اســامی ،موضوعیت
ً
نــدارد زیــرا در ایــن دوره ،اساســا آموزههــای اســامی ظهــور نیافته
اســت کــه بتواند مبنای بررســی این نســبت قــرار گیــرد .دوره دوم
مربوط به پس از ظهور اسالم تا دوره قاجاریه است که گرچه در این
دوره ،تأثیرپذیری معماری ایرانی از معماری اسالمی (و آموزههای
ّ
ـامی مولد آن) با شــدت و ضعف در زمانهای مختلف مشهود
اسـ ِ
اســت ،ولی در این تأثیرپذیــری ،در تمام زمانهای زیرمجموعهی
ایــن دوره ،تردیدی نیســت و همین امر ،یکــی از دالیل مهم تداوم
معمــاری و شهرســازی ایرانی در تمــام این زمانها بوده اســت؛ به
نحــوی کــه نوعی انســجام و تکامل تدریجی ســبکها در این دوره
مشــهود میباشــد و هویت اســامی-ایرانی را در همه آنها میتوان
پیجویــی نمــود (حبیبی1384 ،؛ پیرنیا .)1386 ،دوره ســوم که از
آن به معماری و شهرســازی معاصر ایران تعبیر میشود ،دوره پس
از قاجار تا زمان حاضر میباشد که در این دوره ،نوعی گسست در
معماری و شهرســازی ایرانــی اتفاق افتاد و زنجیــره تداوم و تکامل
تدریجــی ســبکهای قبلــی ،از هــم گسســته شــد (پیرنیــا ،همان،
 .)348-349به باور بســیاری از اندیشمندان ،این گسست ،خلل
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
به س ـهگانه بینــش ،ارزش و کنــش ،علتکاوی نماید .مســیری که
در ادامــه ،بــرای ایــن مهم طی خواهد شــد ،مســیری اســت که در
بخــش بحــث و تحلیــل ،طبــق نمــودار 2در چند گام اصلــی منظور
شــده اســت .در گام آخر این مســیر ،رمزگشــایی از بحران هویت در
معماری و شهرســازی معاصر ایران برپایه محتوای گامهای قبل و
با استناد به سهگانه بینش ،ارزش و کنش ارائه خواهد شد.

تشریح ظهور الحاد حاصل از مدرنیته در
کالبد شهر

کنش

گام سوم

وجوه

تبیین الحاد در مبانی مدرنیته

ارزش

بینش

نرم

گام چهارم

تبیین تأثیرات مبادی الحادی مدرنیته بر
معماری و شهرسازی معاصر ایران

علت کاوی بحران هویت در معماری و
شهرسازی معاصر ایران بر پایه مباحث ارائه
شده در گامهای قبل

نمودار  -۱وجوه سهگانه نظام تمدن و کیفیت تعامل آنها با یکدیگر.

نمودار  -۲مسیر پژوهش.

نمودار  -2مسیر پژوهش.
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کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ کید بر سهگانه
علت ِ
بینش ،ارزش و کنش

 -3بحث و تحلیل
 -1-3تبیین الحاد در مبانی مدرنیته
طبق آموزههای اســامی ،ارزشها و گرایشهای هســتی ،در دو
گون ـهی کلــی دســتهبندی میشــوند :ارزشهــا و گرایشهای تحت
الوهیت الهی در یک سو و ارزشها و گرایشهای شیطانی و الحادی
در ســوی مقابــل (بقــره4 208/و یــس .۵)60-61/بــر همین اســاس،
تمدنها نیز با توجه به بینش و ارزش و کنشهای آنها ،به دو گونه
توحیدی(الهی) و الحادی(شــیطانی) تقسیمبندی میشوند (البته
روشــن اســت که به دلیــل ویژگیهای عالــم ماده ،ایــن اطالق برای
مصادیق و تمدنهای مختلف نســبی میباشد) .نظامهای مبتنی
بر گونــه اول(توحیدی) ،تعالیمحور هســتند؛ حــال آنکه نظامهای
گونه دوم ،توســعه محورند (میرباقری)155-185 ،1393 ،؛ منظور از
تعالیمحوری در یک نظام ،این است که گرچه در این نوع نظامها،
به رفع نیازهای مادی و دنیوی اهتمام میشود ،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 نظامهای تعالی محور،
نظامهایی هســتند که با وجود پاســخگویی به هــر دو نوع نیازهای
معنــوی تمدنهای
مــادی و معنــوی ،اصالــت را بــه نیازهــا و ارتقــاء
ِ
انسانی میدهند و در صورت تعارض بین نیازهای دوگانهی انسان
پاســخگویی توأمان به هر دو دســته نیاز ،اصالت را به
و عدم امکان
ِ
نیازهــای معنــوی میدهنــد؛ چرا کــه در نظــام تعالیمحــور ،جایگاه
مادیات ،جایگاه ابزار و وســایل نیل به ســوی تكامل است نه هدف
و غایت تكامل .زیرا غایت ،رسیدن به سعادت و قرب الهی است كه
ً
مادیات صرفا میتواند ابزار آن باشــد .پس اقتصاد و توســعه و رشــد
ً
اقتصادی ،صرفا ابزار رشــد و كمال انســان در مســیر قرب الهی است
(خمینی ،1361 ،جلد .)53-54 ،3
اما در نظام توسعه محور ،با وجود آنکه گاهی اوقات به مناسبات
و نیازهــای معنوی نیز توجه میشــود ،اما از آنجــا که این نوع نظام،
ـادی جهــان ،تاریــخ و انســان
همــه شــؤون را مبتنــی بــر تعریــف مـ ِ
ســاماندهی میکند ،توجه به مناســبات و نیازهــای معنوی را تبعی
ً
(و نــه اصلــی) میدانــد و حتی بعضــا دلیل ایــن توجه این اســت که
عدم التفات به نیازهای معنوی ،اغلب به اختالل در نظم و راندمان
مادی آن نظام منجر میگردد (خســروپناه .)99-107 ،1382 ،برخی
ِ
حکمــای اســامی ضمن اشــاره تلویحی به این مهم بیــان میدارند
که پیشــرفت غرب و تمــدن مدرن ،تنها در جهات مادی اســت و در
معنویات ،نه تنها پیشرفتی نداشتهاند بلکه افول کردهاند (خمینی،
 1378جلــد .)80 ،7افولی که ریشــه در مبانی مدرنیتــه دارد؛ مبانی
نظیر اومانیســم (در تقابل با تئیسم) ،سکوالریسم و جایگزینی عقل
استقرایی (جزوی) به جای عقل استعالیی (زرشناس.)37 ،1383 ،
در ایــن تمــدن ،تمرکز بر انســان و توجه بــه امیال و خواســتههای او
بــه عنــوان معیــار و میــزان نهایی جهــت داوری بینشهــا و ارزشها
و هنجارهــا اســت و ایــن ،همــان پدیدهای اســت که از آن بــا عنوان
اومانیسم یاد میشود (پارسانیا .)163 ،1391 ،لذا اومانیسم متناظر
اســت با اصالت انســان و عقل جزوی او در ســهگان ه بینش ،ارزش و
کنش و البته اصالت انســان غیر از کرامت اوســت (پارســانیا،1389 ،

ارزشــی ایــن تمــدن ،انســان ،نشــانه
 .)206طبــق مبانــی بینشــی و
ِ
خداونــد ســبحان نیســت و ســلوک و صعــودی نیــز پیــش روی او
نمیباشد زیرا حقیقتی محیط بر انسان دنیوی و طبیعی نمیباشد
دانــی وجــود باشــد؛ به
تــا وصــول بــه آن نیازمنــد بــه گــذار از مراتــب ِ
همیــن دلیــل اســت کــه پیکرتراشــان و نقاشــان تمــدن مــدرن (کــه
بعــد از رنســانس در غرب ظهور یافت) ،انســان ایــدهآل را در هالهای
از قداســت و حجــاب و پوشــش قــرار نمیدهنــد که ابعــاد طبیعی و
دنیــوی او را پنهــان دارد (همــان .)205 ،انتقــاد از اصال ـتدادن بــه
داوری بینشها و ارزشها ،منحصر به حکمای
انسان و امیال او در
ِ
اســامی نیست و برخی از اندیشــمندان غربی نیز نقدهای جدی بر
ایــن موضــوع وارد کردهاند .رنه گنون در این خصوص بیان میدارد
که شــرقیها حق دارند که تمدن غربی متجدد را مالمت کنند؛ زیرا
ً
ً
کامال ّ
مادی (الحادی) بسط یافته
این تمدن ،صرفا در راستای مسیر
است و برای انسانهای متجدد ،هیچ چیز ورای آنچه میتوان دید
و لمــس کــرد وجود ندارد (گنــون .)20-50 ،1393 ،طبق این نقدها،
برخالف الگویی که در مدرنیته ارائه میشود ،بایستی با قلب مفهوم
توسعه به مفهوم تعالی ،ابعاد معنوی را مقدم بر ابعاد مادی دانست
(خمینی ،همان.)106 ،
از منظر اســامی ،بایســتی بیــن همهی نیازهای انســان تعادل
برقــرار شــود و ســرکوب کــردن هیچ یــک روا نمیباشــد امــا در عین
حــال ،اصالت بــا نیازهای معنوی اســت؛ این روایــت از امام کاظم
(ع) شــاهدی اســت بــر ایــن ّ
مدعــا" :كوشــش نماییــد اوقــات شــما
چهار ســاعت باشد ،ســاعتی برای عبادت و خلوت با خدا ،ساعتی
برای تأمین معاش ،ســاعتی برای دیدار و همنشــینی برادران مورد
اعتماد و كســانی كه شــما را به عیوبتان واقف میسازند و در باطن
ّ
نســبت بــه شــما خلــوص دارنــد و ســاعتی بــرای تفریحــات و لذات
حــال اختصــاص دهیــد و بــا (تفریــح ســالم و تجدیــد قــوا در) این
ســاعت اســت که بــر انجام وظایف خود در ســه ســاعت دیگــر قادر
میگردیــد ...تفریــح و لــذات حــال ،شــما را در 
اداره زندگــی یــاری
میكنــد و بــه كمــك آن ،بهتر به امــور دینی خویش موفــق خواهید
شــد» (حرانی1404 ،ق .)410-409 ،روایات مشــابه دیگری نیز نقل
شــده اســت که همگی نشــان میدهنــد گرچه در تمدن اســامی،
تأمیــن و توجــه به نیازهای مادی الزم اســت اما در مقام مقایســه،
این نیازهای معنوی است که اصالت دارد و ارزش نیازهای مادی
بسترسازی آنها برای تأمین بهتر نیازهای معنوی است .اصالت
به
ِ
دادن به معنویات در بینش اسالمی تا جایی اهمیت دارد که حتی
ســعی شــده اســت در ایــن بینــش ،ابتداییتریــن نیازهــای مادی
انســان (نظیــر خوردن و خوابیــدن) نیز متأثــر از انگارههای معنوی
باشــد که در این خصوص می توان بــه احکام و احادیث متعددی
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 1403 ،ق262 ،؛ استاد ولی،
 .)80 ،1381امــا در تقابل بــا اصالت نیازهای معنوی ،هدف نهایی
در مکاتــب برخاســته از مدرنیتــه ،جلــب بیشــترین رضایتمنــدی
مــادی برای بیشــترین افــراد جامعه اســت؛ مدرنیتــه ،فایدهگرایی
مادی را در رأس تمام اهداف خود میدانند و این بدان معناســت
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كــه هــر چیــزی كــه غرایــز انســان را در ابعــاد مختلــف مادی بیشــتر
تأمین كند ،به توســعه نزدیكتر اســت (فوزی و معینیپور،1388 ،
 .)69لیکــن ایــن همان چیزی اســت کــه از ثمرات مبانــی الحادی
اســت و بــه تعبیر برخی حکمای اســامی ،ریشــه در شــجره خبیثه
دارد (خمینی.)8 ،1377 ،
ایــن مبانــی الحــادی را میتــوان در رنســانس پیجویــی نمود.
دوران رنسانس که مبدأ تکوین مدرنیته تلقی میشود ،با پیشرفت
چشــمگیر علمی همراه بود و در نتیجهی این پیشــرفت علمی ،به
تدریــج دیــن به عنوان سرپرســت و ســاماندهندهی زندگی بشــر،
جــای خــود را بــه علــم داد و تقابل میان علــم و دیــن -البته علم و
دین با تعریف غرب -به شکلهای گونا گون ظهور یافت (نوروزی،
 .)26 ،1376به این ترتیب و طی نگرشــی الحادی ،ایمان به علم،
جایگزین مذهب در حیات انسانها شد و چنین القا شد که برای
ادارهی جامعــه ،دیگــر نیــازی بــه احکام شــرعی و دســتورات دینی
نیست و یافتههای علمی برای این امر کافی میباشد (همان).
در کنــار علمگرایــی ،عقلگرایــی (البتــه بــا تعریف غــرب معاصر)
یکــی دیگــر از مبانــی الحــادی مدرنیــه اســت .زیــرا پیشــرفتهای
چشــمگیر علمی ،احســاس خوداتکایی و اســتغناء عقــل از تعالیم
دین را پدید آورد؛ این اندیشه تا بدانجا پیش رفت که عدهای بی
بودن
نیــازی
خود را بر غنای عقل و اندیشــه مبتنی کردند و کافی ِ
ّ
آن را در حــل هم ـهی مســائل بشــری -همچــون امــوری کــه دین
بــه اظهار نظــر درباره آن پرداخته اســت -اعالم داشــتند (جوادی
آملــی .)45 ،1388 ،طبــق این مبنــا ،یافتههای دینــی ،غیر عقلی
عقالنیت خــود ،قدرت
قلمداد میشــوند و بشــر بــا اتکاء صـ ِـرف به
ِ
6
اداره زندگی خویش را دارد؛ اما منظور از عقالنیت در این مشــرب
فکــری ،عقالنیت ابزاری و ّفنی اســت که توســط جامعهشناســانی
نظیر مارکس و غیره ،به اومانیســم بازگردانده شده است و در برابر
عقل شــهودی 7قرار میگیرد (خســروپناه .)167 ،1392 ،این عقل،
همانطور که از ریش ـهی التین آن مشــخص اســت به معنای عقل
محاســبهگر اســت ( Ratioبــه معنــای محاســبه و شــمردن اســت)
ـادی خاصــی ازجملــه فراموشـ ِـی ســنتهای دینی و
کــه لــوازم الحـ
ِ ً
ـود حســابگرانه است و به همین
ـ
س
بر
متمرکز
صرفا
و
اخالقی دارد
ِ
دلیل اســت که انســان مدرن ،به همهی گرایشهای اقتصادی،
حقوقــی ،اجتماعــی و حتــی دینــی ،ابزارانگارانه مینگــرد (همان،
ّ
 .)43-45همانطــور که اشــاره شــد ،ایــن نوع تلقــی از عقلگرایی،
ریشه در اومانیسم (به عنوان یکی دیگر از مبانی الحادی مدرنیته)
دارد کــه منظــور از آن ،حا کمیــت امیــال و طبیعــت انســان اســت
و چنانچــه هابــز اذعــان میکنــد ،این امیال هســتند که بــه اعمال
انســانها جان میبخشــند و بر آنها ســلطه دارند؛ عقل و اندیشــه
ً
در رابطــه بــا آنهــا صرفــا ابزارند و نقــش دیدهبان و جاســوسهایی
را دارنــد کــه در جهــت یافتــن راههایــی بــرای نیل به امیــال تالش
میکننــد؛ هیــوم ،پــا را فراتر گذاشــته و حتــی اخالقیــات را نیز تابع
امیال دانسته است (آربالستر.)206 ،1367 ،
روشــن اســت که چنیــن تعریفی از اومانیســم در تکویــن مبانی
محوریت امیال و طبیعت
الحادی مدرنیته سهم بسزایی دارد زیرا
ِ
ِ
انســان برای ســنجش همهی 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
به دست خواستهها و امیال طبیعی انسان میسپارد که نتیجهی
محتوم این امر ،به حاشــیه راندن دین در عرصهی اداره جامعه و
بالتبع ،تکوین الحاد است .اومانیسم ،انسان را مستغنی و مستقل
میانــگارد؛ در حالــی که ذات انســان ،وجود امکانی اســت و متکی
بــه موجود بینیاز و فرامادی" :اى مردم شــما بــه خدا نیازمندید و
موجود امکانی،
خداســت كه بىنیاز ســتوده اســت»( 8فاطر.)22/
ِ
در هم ـهی شــؤون حیاتــش ،اعــم از تکویــن و تشــریع ،نیازمنــد و
نامســتقل اســت و بینیازی انسان  -که مبتنی بر تفکر اومانیستی
بودن او تنافی دارد (جوادی آملی،1388 ،
است -با ممکنالوجود ِ
 .)58الزم بــه ذکر اســت کــه علمگرایی ،عقلگرایی و انســانگرایی،
همگی مفاهیمی هستند که در اسالم نیز بر آنها تأ کید بسیار شده
اســت اما تعریفی که اســام از این مفاهیم ارائه می نماید ،به کلی
بــا تعریــف مدرنیته از آنها ،متفاوت اســت و فیالواقــع در مدرنیته،
نوعی فروکاهی در تعریف هریک از این مفاهیم مشــاهده میشــود
که تفصیل این مهم مجال دیگری را میطلبد.
 -2-3ظهور الحاد مدرنیته در کالبد شهری
در اثــر اصالــت دادن بــه نیازهــای مــادی در تمــدن مــدرن،
اجتماعــی بشــر و محدودکــردن آموزههــای
دینزدایــی از حیــات
ِ
ً
الهــی به حوزههای کامــا محدود فردی (که در مفاهیمی همچون
سکوالریســم و لیبرالیســم بروز یافته اســت) ،از شاخصههای اصلی
غایــی دانــش ،هنر و
ایــن تمــدن اســت و روشــن اســت کــه هــدف
ِ
شهرسازی برآمده از چنین تمدنی ،چیزی فراتر از آمال و
معماری و
ِ
نفســانی انسان نیست؛ تا جایی که در دوران مدرن ،جنبه
اهوای
ِ
ـادی همه چیــز از جمله معماری به عنوان هدف اصلی برنامهها
مـ ِ
و طر حها مطرح گردید و هنر معماری تا حد یک شیء تنزل یافت
(نقیزاده .)85 ،1379 ،کمااینکه برخی از معماران شاخص معاصر
غربــی ،بــه صراحت اذعان دارنــد که در هنر و معماری برخاســته از
مبانــی این تمدن ،آنچه اصالت دارد ،نیازها و لذات مادی اســت.
بــرای مثال ،برنارد چومــی 9در مقاله خود با عنوان “The Pleasure
 ”of Architectureاذعــان مــی دارد کــه در معمــاری معاصــر ،آنچه
اصالــت دارد ،اصالــت لذت 10اســت ،لذتــی که با اســتناد به مفهوم
اومانیســم ،در دامنــه مادیــات و نیازهــای نــازل انســانی تعریــف
میشود و نسبتی با لذات واالی معنوی ندارد؛ تا جایی که وی در
این مقاله ،با تشــبیه لذت معماری به لذت روابط جنســی ،شــأن
ً
این هنر واال را تا حد نیازهای کامال مادی تنزل میدهد(Tschumi,
 .)1996; Tschumi, 1977, 214-218پیتــر آیزنمــن 11نیــز که از دیگر
معمــاران مطــرح معاصــر غربــی اســت ،در مقالــهای با عنــوان “En
 ،”Terror Firma, In Trails of Grotextesمبانــی زیباییشــناختی
جدیــدی را بــرای هنر و معمــاری معاصر پیشــنهاد مینماید که به
کلی از افق نیازهای معنوی و واالی انس��انی به دور اس��ت ( (�Eisen
 .)man, 1988, 115بر این اساس ،معماری و هنر در تمدن مدرن،
اســاف خــود کــه ســودای راهیابــی بــه افقهــای واالی
بــر خــاف
ِ
معنــوی را داشــت ،نه تنهــا راهی بــه معانی و داللتهــای ملکوتی
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علت ِ
بینش ،ارزش و کنش

ً
ندارد ،که اساسا با رهاشدن از بندهای داللت معنایی ،به هدفی
در خویش تبدیل میشود (.)Adorno, 2004, 206
ـدی حاصــل از مدرنیتــه کــه در معمــاری
لــذا کنشهــای کالبـ ِ
و شهرســازی معاصــر قابــل پیجویــی اســت ،نســبتی بــا مفاهیــم
ُ
عدی
واالی معنــوی ندارد و با تأســی به تعاریــف فروکاهنده و تک ب ِ
مدرنیته از علمگرایی ،عقلگرایی و انسانگرایی ،افق این معماری
و شهرســازی ،محدود به محسوسات و نیازهای ّ
مادی است .این
در حالی اســت که برخالف مدرنیته ،در تمدن اســامی (به عنوان
یکــی از مصادیــق تمــدن توحیــدی) ،کنشهای کالبدی بایســتی
ارزشی این تمدن ،برگرفته از شجره طیبه
همسو با نظام بینشی و
ِ
توحیــد باشــد تــا بتوانــد هــدف غایــی التــزام بــه ارزشهــا و احکام
را کــه همانــا عبودیــت و تقـ ّـرب الهــی اســت ،تأمین نمایــد :و جن و
انــس را نیافریــدم جز برای اینکه مرا عبــادت کنند( 12ذاریات.)56/
از آنجایــی کــه ایــن پژوهش بر معمــاری و شهرســازی معاصر ایران
متمرکز است ،از تفصیل ظهور الحاد مدرنیته در کالبد شهر معاصر
(بــه عنــوان موضوعــی عام) اجتناب میشــود و ســعی می شــود در
ادامه ،به طور خاص ،بر کالبد شهر معاصر ایرانی تمرکز شود.
 -3-3تأثیرات مبانی الحادی مدرنیته بر کالبد شهر معاصر ایرانی
متأثــر از مبانــی الحــادی مدرنیتــه و مفاهیــم دائــر بــر آن (نظیــر
سکوالریســم و لیبرالیسم و غیره) ،دین و آموزههای دینی در کالبد
ً
شــهر معاصر ایرانی کامال به حاشــیه رانده شــده است که برای این
مهــم میتــوان مصادیق متعــددی را با تطبیق بافتهای شــهری
ســنتی و معاصــر ایــران بــه روشــنی تبییــن نمــود .از مهمترین این
مصادیق ،مقایس ـهی جایگاه مســجد در شهرهای سنتی و معاصر
ایرانی اســت .در شــهرهای ســنتی ،مســجد به عنوان کانون و رکن
کالبدی و ماهوی شــهر تلقی میشــد که این امر ،برگرفته از جایگاه
عبودیــت و ارزشهــای معنــوی در آموزههــای اصیــل اســامی و به
ویــژه ســنت معصومین (ع) بود .طبق اســناد تاریخی ،رســول خدا
(ص) پــس از هجــرت بــه مدینهالنبــی ،مســجد را کانــون این شــهر
قرار دادند (عاملی .)26 ،1391 ،لذا شــهر اســامی (به معنای شــهر
ایدهآل از منظر اسالمی) ،شهری مسجد محور است و رکن کالبدی
و ماهوی آن ،مبتنی بر این فضای عبادی اســت که این امر ریشــه
در آموزههــای اســامی مبنــی بــر اصالت عبــادت و قرب بــه خدا در

متن نظام هستی دارد (ذاریات .)56/برهمین اساس ،کنشهای
کالبدی شهر اسالمی بایستی متأثر از اصالت عبودیت و بینشهای
معنــوی باشــد کمااینکه ایــن انگارهها ،نه تنها بر مســاجد ،بلکه بر
ســایر ابنی ـهی شــهر ،مؤثــر و در کل متــن آن جــاری بــود .درهمین
راســتا ،برخــی از علمــا از آیــه «وجعلــوا بیوتکم قبلــه» (یونس)87/
چنین اســتنباط نمودهاند که منظور این آیه این نیســت که همه
شــهروندان مســکن خود را در جهــت جغرافیایی قبله قــرار دهند،
بلکه منظور آن اســت که همه تحوالت و مناســبات شــهر اســامی
حقیقت
(حتــی مناســبات غیرعبــادی نظیر ســکونت) بایســتی بــر
ِ
محور قبله که همانا عبودیت است شکل گیرد (میرباقری،1393 ،
 .)176اما در شهر معاصر ایرانی ،نه تنها مسکن و سایر ابنیه شهری
بــر محور عبودیت شــکل نمیگیرند ،بلکه مســجد (کــه مصداق ّ
اتم
ً
مــکان عبادت اســت) نیز در بســیاری از محــات در موقعیتی کامال
حاشــیهای مکانیابــی میشــود و حتــی چه بســیار محالتــی که در
کالنشهرهای معاصر فاقد مسجد میباشند .این در حالی است که
در شهر سنتی ،وجود محله بدون مسجد قابل ّ
تصور نبود .زیرا کل
محوریت عبودیت و انگارههای دینی شــکل میگرفت
متن شــهر با
ِ
و لذا عالوه بر مناســبات عبادی ،بســیاری از مناســبات اجتماعی،
فرهنگی و حتی قضایی نیز در بستر مساجد شکل میگرفت.
کالبــدی شــهر معاصــر ،ناشــی از
تغییــر شــأن مســجد در نظــام
ِ
بســترهای فرادســت محیــط کالبــدی اســت .چرا کــه شــهر معاصر،
شــهری برخاسته از مبانی بینشی و ارزشی مدرنیته  -که در بستری
سکوالر و در تقابل با نظامهای منسوب به دین شکل گرفته است-
میباشــد کــه در آن ،نیازهــا و توســعه مــادی ،جایگزیــن انگیزههــا و
تعالی معنوی شــده اســت .تمدنی که با رنســانس اعالم موجودیت
کرد و تحوالت ناشــی از آن تا کنون ادامه یافته اســت ،تمدنی مبتنی
بر اومانیســم 13برای به حاشــیه راندن تمدن مبتنی بر تئیسم .14لذا
شهر معاصر ،شهری است که بیش از آنکه متأثر از انگارهی عبودیت
الحادی مبتنی
عقالنیت ابزاری و
عقالنیت معنوی باشــد ،متأثر از
و
ِ
ِ
ِ
بر بستر مدرنیته است و به همین دلیل است که شهر معاصر ایرانی،
شــهر-قدرت و شــهر-ثروت اســت و نــه شــهر-عبودیت (حبیبــی،
کالبدی این مهم را میتوان در تسلط
)111-200 ،1384؛ کنشهای
ِ
ابنیــه تجــاری و انتفاعی (نظیر بانکها و مرا کز خرید و غیره) بر بافت
شهر معاصر ایرانی – در مقایسه با تسلط ابنیه مذهبی بر کالبد شهر

تصاویر  ۱و  -۲تسلط بانک به عنوان نماد کانون ثروت بر بافت شهری معاصر ایران در مقایسه با تسلط مسجد به عنوان نماد کانون معنویت و عبودیت بر بافت شهری ایران.
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ســنتی ایرانــی -دیــد (تصاویــر  1و  .)2لــذا کالبدی که امروزه توســط
معماری و شهرسازی معاصر ایران عرضه میشود ،کالبدی است که
تناســب چندانی با بینشها و ارزشهای تمدن اســامی ندارد؛ زیرا
الحادی تمدنی اســت که برخالف
عینی مبانی
ِ
این کالبد ،محصول ِ
ً
تمدن اسالمی ،آرمانهایی کامال زمینی و مبتنی بر عقالنیت مادی
دارد (مهــدیزاده .)120-127 ،1393 ،رمزگشــایی از ایــن موضــوع
کالبدی شــهرهای معاصر ،مرا کز پول و ثروت اســت،
کــه چرا کانــون
ِ
منــوط بــه تدقیق در همین نکته اســت .به این ترتیب ،شــهر امروز،
مبانی بینشــی و
بــر خالف «شــهر-عبودیت» های ســنتی و برخالف
ِ
ارزشی خود ،کالبد و نقابی تمام و کمال از ّ
تجدد را بر چهره زده است
ِ
و چنیــن اســت که «شــهر -ثروت» و «شــهر -قدرت» معاصــر ایرانی،
ّ
«شــهر -تقلید» و «شــهر -مقلد» تولد یافته اســت (حبیبی ،همان،
 .)167امــا رکن باطنی شــهر اســامی ،اعتقاد بــه انگارههای معنوی
بــود و چنین بود کــه حتی کالبد مرا کز تجاری و بازارهای ســنتی نیز
ً
کامال متأثر از مرا کز عبادی و مســاجد این شــهر بود (رئیســی،1395 ،
( )103-104تصاویر  3و .)4
ایــن در حالــی اســت کــه در شــهر معاصر ،همــه چیز حــول محور
مناســبات ثــروت و قــدرت تعریــف میشــود و بدیهــی اســت کــه در
چنیــن شــهری ،مســاجد و مرا کز مذهبی بــه طور روزافــزون به مرا کز
ثــروت و قــدرت شــبیهتر خواهند شــد (تصاویــر  5و  .)6لــذا گرچه در
شــهر مدرن نیز مســجد وجود دارد ،اما این مسجد به لحاظ شؤون
مختلف فرهنگی و اجتماعی به حاشیه رانده شده است و حتی ا گر
کالبدی شــهر نیز مکانیابی
بــا دســتورالعملهای اداری ،در کانون
ِ
شود ،از حقیقتی که در شهر سنتی ،حامل آن بود ،تهی شده است؛
الحــادی مدرنیته،
زیــرا در ایــن شــهر ،به دلیل تأثیرپذیــری از مبانی
ِ
همه چیز حتی معنویات ،حول عقالنیت مادی تعریف میشود.
در مقام تمثیل برای درک بهتر جایگاه مســجد و شــؤون معنوی
در تمــدن مــدرن ،میتــوان بــه جایــگاه هنرهــای معنــوی در برخی
جشــنوارههای هنری معاصر اشــاره نمود .برای مثال در جشــن هنر
شیراز – که در سال  1350برگزار گردید -هنرهای مختلفی به نمایش
درآمــد کــه یکی از آنها نیــز هنرهای مربوط به تعزیه امام حســین(ع)
بود ،به نحوی که شأن معنوی تعزیه را تا حدی تنزل داده بودند که
نمایشی برخاسته از فرهنگ معاصر غرب
آن را در کنار سایر هنرهای
ِ
قرار دادند و در پایان نیز در مقام مقایســه ،هنرهای نمایشــی غربی،
حائز رتبههای برتر معرفی گردیدند (میرباقری ،همان .)181 ،حال و
روز مســجد معاصر نیز چنین اســت ،به این معنا که گرچه امروزه در
شــهر معاصر ایرانی ،به مســجد نیز توجهی نسبی میشــود ،اما نگاه

تصاویــر  ۳و  -۴مســجد جامــع اصفهــان (ســمت راســت) و بــازار اصفهــان (ســمت چــپ)؛
شــباهت معنــادار الگوهای کالبدی -فضایی مســجد  ،بــازار در تصویر این دو بنا مشــخص
است .این شباهت در بسیاری از مساجد و بازارهای سنتی دیگر نیز قابل مشاهده است.
ماخذ( :رییسی)۱۰۴ ،۱۳۹۵ ،

به مســجد همچون نگاه به یک کاربری همانند ســایر کاربریهای
ً
شهری است و دقیقا مانند آنچه در مثال فوق تشریح شد ،در مقام
مقایســه بین کاربریهای مختلف شهری ،قطعات مرغوب تر زمین
و محور اصلی کالبدی شــهر به ابنیه تجاری یا اداری تعلق میگیرد.
کالبــدی شــهر امروز ،قــدرت محــور و ثروت محور اســت و
زیــرا نظــام
ِ
در چنین شــهری ا گر جایی هم برای مســجد وجود داشــته باشــد،
آن مــکان ،مرغوبترین و مهمترین موقعیت شــهر نخواهد بود؛ لذا
مسجد در شهر معاصر ایرانی ،کاریکاتوری کمجان از مسجدی است
که در شهر اصیل اسالمی تعریف میشود.
 -4-3رمزگشــایی از بحــران هویــت در معمــاری و شهرســازی
معاصر ایران
بر اساس تحلیلهای ارائه شده در بخشهای قبل و با استناد به
آموزههــای روایــی و قرآنی ،از آنجایی که میان ظاهر و باطن و یا مبنا و
محصول ،ارتباطی وثیق برقرار است (ابراهیم24-26/؛ نهج البالغه/
کالبــدی شــهر ،محصــول بینشهــا و
خطبــه  ،)154لــذا کنشهــای
ِ
ّ
کالبدی شهر معاصر ایرانی
ارزشهای مولد آن است و نمیتوان نظام
ِ
کالبدی مورد تأیید مدرنیته و تمدن مدرن تطبیق داد ،مگر
را با نظام
ِ
آنکه نظام بینشها و ارزشهای حا کم بر شــهر ایرانی نیز متناســب با
ّ
متحول گردد .بر همین اســاس ،بحران هویت در نظام
تمدن مدرن
معمــاری و شهرســازی معاصــر ایــران ،نتیجــهی ایــن مهم اســت که
کالبــدی که توســط ایــن نظام برای زیســت عرضه میگــردد ،کالبدی
ً
است که کامال متأثر از الگوهای مدرنیته (به ویژه تمدن معاصر غرب)
اســت  -تاجایی که پس از ظهور هر ســبک در معماری و شهرســازی
غرب ،میتوان آثار و تبعات آن در نظام معماری و شهرســازی معاصر
ارزشــی حا کم بر شــهر
ایــران را پیجویــی نمــود -امــا نظــام بینشــی و
ِ
ایرانی ،همچنان اصالت اســامی خود را تا حدودی (البته به صورت
نســبی) حفظ نموده اســت و هنوز ،انگارههای غیرمادی در بســیاری
از مناسبات مختلف شهر و شهروند ایرانی ،از مولفههای مهم حیات
کمال کالبد
شهری است؛ ازاین رو ،به رغم تحول و
ِ
الگوبرداری تمام و ِ
شــهر ایرانی از شــهر غربی (که در نمودهایی مانند بزرگراهها و بر جها و
پلها و تغییر الگوی سکونت و غیره بروزیافته است) ،باطن (و در واقع
بینشها و ارزشهای حا کم بر شهر ایرانی) ،تبعیت کاملی از مابهازای
غربـ ِـی خــود نداشــته اســت و هنــوز رگههــای قابــل توجهــی از اصالت
ارزشی معماری و شهرسازی معاصر ایران
اسالمی را در نظام بینشی و
ِ
میتــوان دیــد .نتیجــهی ایــن امر ،عدم ســنخیت بین نظام بینشــی
و ارزشــی با کنشها و ســبکهای کالبــدی در معماری و شهرســازی
معاصر ایران و بالتبع ،بروز بحران هویت است.
چرایی بروز بحران هویت در
بر اساس مباحث فوق ،الزمهی درک
ِ

تصاویــر  ۵و  -۶دو نمونــه از مســاجد و مرا کز مذهبی معاصــر تهران که در طرح معماری آنها
مشابهت با مرا کز تجاری و فراغتی کامال مشهود است.
ماخذ http://omranrco.ir( :و )http://setavin.com
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کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ کید بر سهگانه
علت ِ
بینش ،ارزش و کنش

ً
معماری و شهرسازی معاصر ایران ،در این نکته نهفته است که اساسا
ّ
تحقق هویت اصیل اســامی در معماری و شهرســازی معاصر ایران -
که با الگوبرداری از تمدن مدرن (به عنوان تمدنی توسعه محور) تعریف
شــده است– نوعی پارادوکس است؛ زیرا هم گونهی تمدن توحیدی
(تعالی محور) و هم گونه تمدن الحادی (توســعه محور) در ذات خود
نوع این تمدنها ،بسط
تمامیت طلب هســتند و هدف غایی هر دو ِ
تام و تصرف تمام شــؤون و مناســبات حیات انســانی است .در اثبات
آیات مختلفی
این مدعا ،برای تمدن الحادی(شــیطانی) می
توان َّبه ُ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
از جملــه ایــن آیــه اســتناد نمــود :قــال ف ِب ِعز ِتــك لغ ِوینهــم أجم ِعیــن:
(شــیطان) گفــت :پس به عزت تو ســوگند كه البته همه آنــان را گمراه
طلبی تمدن توحیدی نیز
می كنم( ،ص .)82/در خصوص تمامیت
َ ْ َ ُِ ْ
َ
ْ
اهّلل َج ِم ًیعا
ل
ب
ح
ب
وا
م
ص
ت
اع
ِ ِ ِ
می توان به آیات متعددی استناد نمود :و ِ
َ َ ُ
نشوید (آل
َوال َتف َّرقوا :و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پرا كنده
َّ
عمران .)103/این آیه نیز شــاهد دیگری اســت بر این ّ
مدعا :هو ال ِذى
ُّ َ َ
ق ل ُی ْظهـ َـر ُه َع َ ّ
َأ ْر َس َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ
ى َو د ْ َ ّ
ین ك ِلـ ِـه َو ل ْو ك ِر َه
لى ِ
ین الح ِ ِ ِ
الد ِ
ــل رســوله ِبالهــد  ِ ِ
ْ
ُ
ال ُم ْش ِركون :او كسى است كه پیامبر خود را براى هدایت مردم فرستاد،
با دینى بر حق تا او را بر همه دینها پیروز گرداند ،هر چند مشركان را
خــوش نیاید (توبه .)33/مالحظه میگردد که در آیات فوق ،واژگانی
ّ
ً
نظیــر «أجمعیــن»« ،جمیعــا» و «کلــه» دال بــر تمامیــت طلبـ ِـی هر دو
گونه تمدن توحیدی و الحادی(شــیطانی) هستند و هیچ یک از این
دو گونه ،دامنه بســط خود را به جامعه یا جغرافیای خاصی محدود
نمیداننــد .لذا بــه دلیل تمامیت طلبی ،شــؤون و نیروهای مختلف
ً
ایــن دو نــوع تمــدن دائمــا در تقابــل و تعــارض بــا یکدیگر قــرار دارند و
تاریخــی این تقابل را میتــوان از آدم تا خاتم مشــاهده نمود .به
ســیر
ِ
بیــان دیگــر ،هم تمدن الهی در پی جهانی شــدن اســت و هم تمدن
الحادی ،جهانیسازی را آرمان خود می داند و از آنجا که هر دوی این
تمدنها ،در جغرافیای مشترکی -کره خا کی -فعالیت می کنند و این
جغرافیا نیز دامنه محدودی دارد ،تقابل و تعارض بین این دو تمدن،
نتیجهای محتوم و قطعی است.
بر این اساس ،وجه اشترا ک هر دو نوع تمدن الهی و شیطانی،
بودن آنها است .درعین حال ،این دو ،وجوه افتراق
تمامیت طلب ِ
متعــددی دارند که از مهمترین آنهــا ،مبنای اصالت و جهتگیری
ـط آرزوهــا و
ارزشـ ِـی آنهاســت .آرمــان اصلــی تمــدن الحـ َ
ـادی ،بسـ ُ
نیازهــای مادی و دنیوی اســتَ :قـ َـال َر ّب ب َمآ أ ْغ َو ْی َت ِنــی أل َز ّی َن َّن َل ُهمْ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ُْ َ
ِفــی األ ْ
ض َوألغ ِو َی ّن ُهـ ْـم أ ْج َم ِعیـ َـن« :گفــت :پــروردگارا بخاطــر اینكــه
ر
ِ

اغوایــم كــردى هــر آینــه در زمین زینت مــى دهم در نظر آنــان ،و هر
آینه همگیشان را گمراه میكنم» (حجر .)39/از نص صریح این آیه
اســتنباط میشود که ابزار شیطان و بالتبع تمدنهایی که بر مدار
دادن
ارزشهای شــیطانی و الحادی شــکل میگیرنــد ،زینت جلوه ِ
مــادی و اصالــت دادن بــه گرایشهای دنیوی اســت که
نیازهــای
َ
ْ
ض» -به معنای آنچه در زمین اســت -شــاهدی
عبــارت ِ«فــی األ ّر ِ
اســت بــر ایــن مدعــا .لذا افــق تمــدن شــیطانی ،معطوف بــه أرض
(دنیــای مــادی) و ارزشهــای معطــوف بــه آن اســت و تمدنهای
معنوی
شــیطانی راهی به ســماء (آســمان معنویــات) و ارزشهای
َّ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ندارندَ :و ِح ْف ً ّ ُ ّ َ ْ َ
ان م ِار ٍد ل یســمعون ِإلى الم ِل العلى
ظا ّ ِمن ك ِل شــیط ٍ
ُ
َو ُی ْق َذ ُف َ
ون ِمن ك ِل َجا ِن ٍب« :و (آسمان را) از هر شیطان سركشى نگاه
داشــتیم (به طــورى كه) نمىتواننــد به انبوه (فرشــتگان) عالم باال
گوش فرادهند و از هر سوى پرتاب مىشوند» (صافات.)7-8/
پــس میتــوان چنین گفت که در چالش بیــن تمدن توحیدی و
تمدن الحادی ،یک طرف جریانی اســت که اصالت را در س ـهگانهی
بینــش ،ارزش و کنــش بــه معنویــات میدهــد و میخواهد بشــر را از
تعلقات مادی برهاند؛ در طرف دیگر نیز جریانی اســت که اصالت را
بــه نیازهــای مادی و نــازل میدهد تــا جایی که قرآن کریم ،زیســت
انسانهای بر مدار این تمدن را به زیست حیوانات تشبیه می َنماید
که فقط توانایی درک محسوســات و ظواهر مــادی را دارند :و ّال َ
ذین
َ َ َ َ َّ ُ َ ِ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ال ْن ُ
عام :و كســانى كه كافر شــدند
کف ُروا یت َمتعون َو یأ کلون کما تأ کل
سرگرم عیش و نـــوش دنیا هستند و مـــیخورند آنطور كه چهارپایان
ْ
ََُْ َ َ
ُّ ْ
الدن َیا َو ُه ْم َع ِن
ــاة
میخورنــد (محمد)12/؛ یعلم
ــون ظ ِاه ًرا ِّم َن ال َح َی ِ
ْال ِخ َــر ِة ُه ْم َغ ِاف ُل َ
ون :آنها از زندگى دنیا ،فقط ظاهرى را مىشناســند
و حــال آنكــه از آخــرت غافلند (روم .)7/بســیاری از مــوارد فوقالذکر
(در خصــوص تمدنهای توحیدی و الحــادی) ،به وضوح در تمدن
اسالمی و تمدن مدرن (با محوریت مدرنیته) قابل پیجویی است؛
درعین حال ،بایستی به این مهم توجه داشت که نه آنچه در دوران
تمدن اســامی بــروز یافته اســت را میتوان به طور مطلق به اســام
نسبت داد و نه آنچه امروزه در تمدن معاصر غرب ،مشاهده میشود
را میتوان به کلی تخطئه نمود .زیرا هر دوی این تمدنها ،همچون
سایر پدیدارهایی که بروز عینی و مصداقی دارند ،در توحیدی بودن
و یا الحادی بودن ،نســبی هســتند و بایســتی از مطلقگویی در این
مــوارد بــر حذر بــود (نقــرهکار و رئیســی .)5-12 ،1391 ،مطالعه تاریخ
صدر اســام به خوبی نشــان میدهد که در تمدنهای غیر اسالمی

شهرسازی مبتنی بر هریک از این دو تمدن.
جدول  -2مقایسه تطبیقی تمدنهای توحیدی (الهی) و الحادی (شیطانی) و نظامهای معماری و
ِ

وجوه اشترا ک

گو نههای
تمدن و وجوه
اشترا ک و
افتراق آنها

وجوه افتراق

دامنهی هدف در
جغرافیای انسانی

دامنهی هدف در
جغرافیای مکانی

کالبدی
رکن
ِ
شهر

هدف پایه در
نظام معماری و
شهرسازی

هدف غایی در
نظام معماری و
شهرسازی

تمدن توحیدی

کل جامعه بشری

کل جغرافیای کرهی
خا کی

مساجد و
ابنیهی مذهب

تعالی
بسط ِ
معنوی

ّ
تقرب حدا کثری

تمدن الحادی

کل جامعه بشری

کل جغرافیای کرهی
خا کی

مرا کز مالی و
اقتصادی

بسط توسعهی
مادی

رفاه حدا کثری

ابزار تأمین
هدف
عقالنیت معنوی
(عقل معاد یا
استعالیی)
عقالنیت مادی
(عقل معاش یا
استقرایی)

72
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۱شماره  ۴زمستان ۱۳۹۵

و حتــی تمــدن جاهلیــت نیز ،نــکات و احــکام قابل احترامــی وجود
داشــته اســت کــه اســام در قالــب احــکام امضایــی (در کنــار احکام
تأسیســی) ،آنها را تأیید و وارد دامنهی احکام و الزامات خود نموده
اســت (احکامــی ماننــد تأیید ممنوعیت قتــال و جنــگ در ماههای
حــرام و یــا تأیید و ورود نوروز به دامنه احکام و مناســبات اســامی و
غیــره) .لذا بحث در این نیســت که تمدن اســامی ،ســایر تمدنها
(و در اینجــا تمــدن مــدرن) را بــه کلی تخطئه مینمایــد؛ بلکه بحث
در این اســت که با اســتناد به متون دینی ارائه شــده در این مقاله،
گرچه امروزه نیز همچون صدر اسالم ،ممکن است با برخی از مسائل
معماری و شهرسازی معاصر به شیوه احکام امضایی مواجه گردید
و از برخــی نــکات و آموزههــای تمدن مدرن و معماری و شهرســازی
الگوبرداری تمام و کمال از
معاصر غرب ،نکاتی را برداشت نمود ،اما
ِ
محصول مبانی بینشی
معماری و شهرسازی معاصر غرب (به عنوان
ِ
مطلق گرایشها و سبکهایی
ارزشی مدرنیته) ،به معنای پذیرش
و
ِ
ِ
ارزشی تمدن مدرن را وارد
و
بینشی
سامانه
خود،
همراه
به
که
است
ِ
ً
مینماینــد (زیــرا همانطور که قبال اســتدالل شــد ،جدایــی بینش و
ارزش از کنش ممکن نیســت) و بدیهی اســت که به دلیل تمامیت
ن اســامی و تمدن الحادی (که تمدن مدرن غرب
بودن تمد 
طلب ِ
به طور نســبی بیانگر آن اســت) ،این امر منجر به اختالل در انسجام
س ـهگانهی بینــش ،ارزش و کنــش در نظــام معمــاری و شهرســازی
معاصــر ایران و بالتبع بروز بحران هویت در این نظام میشــود .طی
جــدول  ،2ضمــن مقایســه تطبیقــی دو تمــدن فــوق الذکر ،بــه ّ
اهم
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
کالبدی
کنــش در هر تمدن نمیتوان پذیرفت کــه کنشهای نظام
ِ
معماری و شهرسازی معاصر ایران ،برگرفته از کنشهای توسعهمحور
الحادی تمدن مدرن باشد اما در عین حال ،به بینش و ارزشهای
و
ِ
الهی تمدن اسالمی نیز پایبند بود .البته همانطور که
تعالی محور و ِ
ً
قبال تصریح شد ،این امر به معنای نفی مطلق تمدن مدرن نیست
و همانطــور که اســام ،حتی برخی از احــکام جاهلی را (البته به طور
محــدود) امضــا و تأیید نمود ،امروزه نیز میتوان از برخی مصادیق و
نکات مثبت معماری و شهرسازی معاصر غرب آموخت .اما مشکل
آنجا بروز مییابد که به جای گزینش محدود و خوشه چینی از نکات
الگوبرداری تمام و
آموزندهی معماری و شهرســازی غرب ،تبعیت و
ِ
کمــال از کنشهــای کالبــدی و ســبکهای غربی در دســتور کار قرار
گیــرد؛ کما اینکه امروزه ایــن امر از کلیات تا جزئیات نظام معماری و
شهرســازی معاصر ایران مشاهده میشود و کلیات این نظام (نظیر
ریــزی شــهری و طر حهــای تفصیلی و جامع شــهری و
مبانــی برنامه ِ
غیره) ،آشــکارا طبــق الگوهای غربــی انجام میپذیــرد؛ همانطور که
بسیاری از جزئیات این نظام نیز (نظیر نحوه تفکیک عرصه و توده در
پال کهای شهری ،هندسه و فرم ابنیه تجاری و اداری و غیره و حتی
یابی ســرویس بهداشــتی و نشیمن و آشپزخانه
جزئیاتی نظیر مکان ِ
در ابنیــه مســکونی) ،متأثــر از ســبکها و الگوهــای غربــی انجــام
میگیرد؛ بدون آنکه توجه شود که این کنشها و جزئیات کالبدی،
مولود مبانی بینشــی و ارزشـ ِـی تمدن مدرن هســتند که در بسیاری
ِ
از جهتگیریهــا ،بــا آموزههــا و تمــدن اصیــل اســامی زاویــه دارد.

نتیجه
امــروزه در برخــی از کشــورهای اســامی(به ویــژه ایــران) ،بین دو
ً
جریان اجتماعی ،تقابلی مخفی و بعضا آشکار قابل مشاهده است؛
جریانــی کــه دغدغــهی ارزشهــای اســامی را دارنــد ،مدیــران را به
بیتوجهی به آموزههای اصیل اسالمی متهم مینمایند و در سوی
مقابــل ،تکنوکراتهــا و اغلــب مدیــران اجراییّ ،
متدینیــن و علمای
دینــی را در ارائــه راهحلهــای کاربــردی مبتنــی بــر دیــن بــرای حــل
ً
مشکالت معاصر مقصر میدانند .حال آنکه اساسا دین و آموزههای
ّ
دینی ،برای تحقق ارزشهای خود نیازمند اتمسفر و بستر متناسب
بــا خــود هســتند و در بســتری کــه بــر پای ـهی اصالت محسوســات و
تمتعات دنیوی شــکل گرفته اســت ،نه میتــوان از مدیران اجرایی
کمال آموزههای اصیل اســامی را داشــت و
انتظار کاربســت تمام و ِ
نــه میتــوان از اندیشــمندان و علمــای دینی تقاضــای راه حل برای
ً
مولود نفی
تطبیق اسالم با شرایط معاصر را داشت؛ زیرا اساسا اسالم
ِ
نگر مادی بوده اســت و منطقی نیســت که از مکتبی که
ِ
نگاه یکس ـو ِ
نگاه یکســونگر اســت انتظار داشت که خود را با قواعد
نافی این نوع ِ
ِ
بازی تمدنی که برخاسته از همین نگاه است تطبیق دهد.
ِ
اصلی بحران هویــت در معماری و شهرســازی معاصر
لــذا عامــل ِ
گزاران عرصــه معماری و شهرســازی
ایــران ،عــدم اهتمــام سیاســت ِ
بــه ارزشهــای معماری اســامی ایرانی نیســت ،کمااینکه ریش ـهی

بحــران ،ارتبــاط چندانــی بــه کارآمــدی یــا نا کارآمــدی معمــاران،
شهرســازان و کارشناســان ایــن عرصــه نیز نــدارد؛ بلکــه عامل اصلی
ایــن بحران ،عدم امــکان تجمیع بین بینــش و ارزشهای معماری
معماری مبتنی بر عقالنیت الهی)،
اصیل اســامی ایرانی (به عنوان
ِ
با کنشها و ســبکهای برخاســته از تمدن مدرن (به عنوان تمدن
مبتنــی بــر عقالنیــت مادی) اســت .ایــن مهم ،بــا تکمیل نمــودار ،1
الحادی و
در نمــودار  3تبیین شــده اســت .به بیان دیگر ،عقالنیـ ِـت
ِ
محصول متناسب با خود را ثمر میدهد و لذا
مادی تمدن معاصر،
ِ
ِ
ً
معنوی
های
ش
ارز
و
ـش
ـ
بین
با
ذاتا
محصــول،
این
که
اســت
ـی
ـ
بدیه
ِ
معمــاری اســامی ایرانــی  -کــه مبتنــی بــر عقالنیــت معنوی شــکل
گرفتــه اند -در تعارض اســت و لذا ،انتظار تــداوم هویت و ارزشهای
معماری اسالمی ایرانی در بستر تمدن مدرن ،انتظاری خبط است.
بــه همیــن ترتیب ،الزمهی احیــای هویت در معماری و شهرســازی
اســامی -ایرانــی این اســت که همهی شــؤون شــهر (اعم از شــؤون
تعالی کرامات انسانی و بسط بندگی خدای متعال
کالبدی) بر محور ِ
ّ
شــکل گیــرد و نــه بر محــور توســعه کم ِی ســرمایه و انحــال حقیقت
انســان به نفع نظام ســرمایهداری (چیزی که در شــهر قدرت و شهر
ثروتهای معاصر شــاهد آن هســتیم) .لذا ا گر الگوی نظام معماری
و شهرســازی کشــور ،الگوی حا کم بر شــهر قدرت و شــهر ثروتهای
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کاوی بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران با تأ کید بر سهگانه
علت ِ
بینش ،ارزش و کنش

نمودار  -۳بروز بحران هویت در نظام معماری و شهرسازی معاصر ایران به دلیل عدم تجانس و تناسب مبانی بینشی و ارزشی این نظام با کنشها و سبکهای کالبدی آن.

تصاویر  ۷و  -۸سیمای دو مرکز تجاری در ایران و اروپا .بر خالف تصور اولیه ،تصویر راست مربوط به اروپا و تصویر سمت چپ مربوط به ایران است.
مالحظــه میگــردد کــه الگوبــرداری تمــام و کمــال معمــاری و شهرســازی معاصر ایــران از نمونههای مشــابه غربی تــا جایی پیشرفته اســت کــه در برخی مــوارد ،نمونههای ایرانــی در تجلی
سبکهای معاصر غرب ،حتی از خود نمونههای غربی نیز پیشی گرفتهاند.

شاخص تمدن مدرن  -همچون نیویورک و پاریس و غیره -شد (که
شــده اســت) و مال ک و شاخص پیشرفت یک شــهر ،نمادهای شهر
مدرن  -همچون انواع بر جهای بلندمرتبه و اتوبانهای چندطبقه
و غیره -تلقی شد (که شده است) ،دیگر نمیتوان انتظار داشت که
هویت و فرهنگ اسالمی در چنین شهری به حیات خود ادامه دهد
که ا گر ادامه دهد عجیب مینماید .زیرا انتزاع این نمادهای تمدن
باطن این تمدن (که مبتنی بر قربانی کردن تعالی
مدرن از حقیقت و ِ
به نفع توسعه است) انتزاعی خبط است.
بدیهی اســت که این ســخن به معنای نادیده گرفتن تغییرات
تجویز تقلید ســطحی
و اقتضائات زمان در کالبد شــهرهای امروز و
ِ
و عینی از شــهرهای گذشته نمیباشد .اما اینکه راهحل چیست و
مبانی تمــدن غرب ،بین آموزههای
چطــور میتوان بدون پذیرش
ِ
اســامی (بــا محوریـ ِـت اصالت عبودیــت) و اقتضائات زمــان معاصر
تجمیع نمود ،نیازمند پژوهشــی مجزا و عمیق اســت؛ به ویژه آنکه
ً
مدعــای ایــن پژوهــش ،صرفــا تبیین چرایـ ِـی بروز بحــران هویت در
ـتی راهحل آن.
معمــاری وً شهرســازی معاصــر ایران بــود و نه چیسـ ِ
امــا اجمــاال تصریح میشــود کــه با اســتناد بــه تاریخ صدر اســام،
ـودن مبانی بینشــی و ارزشـ ِـی یــک تمدن بــه معنای آن
الحــادی بـ ِ
نیســت کــه در آن تمــدن ،هیچ نکتــه آموزندهای وجود نــدارد .لذا
با تأســی به پیشــوایان اســامی ،امروزه نیز میتــوان از برخی نکات

مثبــت معمــاری و شهرســازی تمــدن مــدرن ،وامگیــری نمــود بــه
ویــژه آنکه تمدنهــا به دلیل بروز و ظهور در عالــم ماده و مصداق،
نســبی هســتند و نمیتــوان آنهــا را بــه تمــام و کمال ،به اســام و یا
گیــری محــدود ،بــه تبعیت
الحــاد نســبت داد؛ لیکــن ا گــر ایــن وام
ِ
تمــام و کمــال از کنشهــای کالبــدی و ســبکهای غربــی منتــج
تعمیق بحــران هویــت در معماری و
شــود ،نتیجــهای جــز تــداوم و
ِ
شهرســازی معاصر ایران نخواهد داشــت .در صدر اســام نیز آنچه
ً
معصومیــن(ع) تجویــز مینمودنــد ،صرفــا آموختــن از برخی نکات
مثبــت ســایر مکاتــب و تمدنها بــود و نه تبعیــت و پذیرش مطلق
کنشهــای موجــود در آن تمدنهــا؛ تــا جایــی که حتــی در اموری
ابتدایــی و ســاده نظیــر نحوه پوشــش و نحوه پیرایش نیــز بر حفظ
هویت اســامی و عدم ّ
تشــبه به دیگران تأ کید داشــتند ،به نحوی
مشــابه
کــه کلیت آن پوشــش یــا پیرایش ،یــادآور کلیت نمونههای
ِ
غیراســامی نباشــد (گرچــه ممکن بــود در برخی جزئیــات و اجزای
پوشش ،شباهتهایی مشاهده شود).
امــا امــروزه ،در شــهر معاصــر ایرانــی و ابنیــه مختلــف آن (اعــم
از تجــاری و مســکونی و اداری و غیــره) ،تفــاوت محسوســی بــا
نمونههای مشــابه غربی مشــاهده نمیشــود و مبرهن است که در
چنین شــرایطی ،سخن گفتن از تداوم هویت اسالمی ایرانی تا چه
حد به دور از واقعیات است (تصاویر  7و .)8
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