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درآمدی بر تأثیرات مبانی سکوالریسم بر معماری
و شهرسازی معاصر ایران
محمدمنان رئیسی

دریافت4931/60/41 :؛

پذیرش4931/46/60 :

چکیده

یکی از مهمترین مؤلفههای تمدن معاصر غرب ،سکوالریسم است .نقش این نظام فکرری ررر کره هرهعنوان
واکنشی هه عملکرد نهادهای مذهبی غرب ههویژه کلیسا در قرون وسطی شکل گرفت رر آنچنران در تمردن
معاصر هرجسته است که میتوان تأثیر آن هر شرایط و مناسبات مختلر سیاسری ،اجتمراعی ،فرهن ری
و ...را ههوضوح پی جویی کرد و جغرافیای ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست .در این پرژوهش پرا از
معرفی و تبیین اجمالی مبانی این نظام ،هه مسئله «چ ون ی تأثیرگرذاری سکوالریسرم هرر معمراری و
شهرسازی معاصر و ههطور خاص ،تحوالت کالبدیرفضایی شهر معاصر ایرانی» پرداخته شده اسرت.
روشی که هرای هررسی مسئله یادشده از آن استفاده شده است ،روشری ترکیبری ررر مرکر از مطالعرات
اسنادی کتاهخانهای هرای گردآوری دادهها و تحلیل محتوای کیفی هرای تحلیل دادهها ررر است .هراسرا
نتایج این پژوهش ،ازآنجاکه معماری و شهرسازی و موضوعات مرتبط ها آن (مانند تحروالت کالبردی
فضایی) متأثر از مناسبات مختل اجتماعی ،فرهن ی ،و ...هستند ،هه تبع ترأثیر سکوالریسرم هرر ایرن
ِ
مناسبات ،شهر معاصر ایرانی نیز از سکوالریسم و مبانی آن متأثر شده است و این تأثیرپذیری ررر کره در
تقاهل ها فرهنگ اسالمی و ایرانی است رر ههوضوح در معماری و شهرسازی معاصر ایران قاهل پیجویی
است .هرای اثبات این ادعا ،ضمن ارائه هحثهای تحلیلی ،هه مصرداقها و نمونرههای عینری (اعرم از
فضاها و هناهای معماری) استناد شده است.
کلیدواژهها :سکوالریسم ،معماری و شهرسازی ،مسجد ،شهر معاصر ایرانی ،آموزههای اسالمی.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .استادیار معماری ،دانشکده فنی و مهندسی دانش اه قم ،قم ،ایران.

مقدمه

سکوالریسم ،دستاورد تحوالت فکریای است که ههعنوان واکنشی در هراهرر سریر تحروالت قررون
وسطی ،پا از عصر روشن ری در پهنه اروپا ایجاد شد (نوروزی .)42 ،6731 ،واژه سکوالریسم
از واژه التین

گرفته شده است و

نیز از

مشرت شرده کره هرهمعنای

«دنیا» و یا «گیتی» در هراهر «مینو» است (نوروزی .)42 ،6731 ،هررای واژه سرکوالر معاد هرای
متفاوتی در زهان فارسی ارائه شده است؛ ازجمله این معاد ها غیرروحرانی ،غیرمرذهبی ،عرامی و
عرفی است (جعفری.)677 ،6731 ،
هسیاری از اندیشمندان ،تعری خود از سکوالریسم را مبتنیهرر دوگانره دیرن و سیاسرت ارائره
دادهاند .هرای مثا  ،ماکا وهر سکوالریسم را ههمعنای «جدا هودن جامعه دینی از جامعه سیاسی»
سیاسی» میداند ،ههگونهای که دولت ،ح هیچگونه اعما قدرتی در امرور دینری نداشرته هاشرد و
کلیسا نیز نتواند در امور سیاسی مداخله کند (اعروانی .)61 ،6731 ،سررو نیرز سکوالریسرم را
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ههمعنای کنار گذاشتن آگاهانه دین از صرحنه سیاسرت و معیشرت معرفری کررده اسرت (سررو ،
 )1 ،6732؛ هناهراین ،ماهیت سکوالریسم در این است که هین دو جنبه روحرانی و دنیروی فاصرله
میاندازد (العسیمی.)71 ،6991 ،
ها درنظر گرفتن این تعری ها ،سکوالریسم را در رویکردی سلبی میتوان ههمعنای کنار گذاشرتن
دین از حوزه عمومی و زندگی اجتماعی دانست و در رویکردی اثباتی ،میتوان آن را معاد ِ قررار دادن
اموری مانند عقل و علم (البته عقل و علم خودهنیاد و مستقل از وحی) ههجای دیرن دانسرت؛ عقرل و
علمی که مبتنیهر انسان مدرن (در مقاهل انسان سنتی) است؛ انسانی که امر محتوم و مقدر ،جایی در
اندیشههای وی ندارد و تا آنجا پیش میرود که حقیقت را ساخته انسان میداند و هه وضعی و اعتباری
هودن حقیقت معتقد است (نیچه 413 ،6911 ،؛ لش )42 ،6991 ،؛ ههگونهای که حقیقرت هررای
هر گروه ،تاهع ارز ها ،هاورها و سنتهای همان گروه است (کر و لیوون .)619 ،6991 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مسئله تحقیق

چیستی تأثیر سکوالریسم هر تحوالت کالبدی ر فضایی شهر معاصر ایران

هدف پژوهش

تبیین مبانی سکوالریسم و مصادی تأثیر این مبانی هر معماری و شهرسازی معاصر ایران

روش تحقیق

چیستی تأثیر سکوالریسم هر تحوالت کالبدی ر فضایی شهر معاصر ایران

تعری سکوالریسم و مبانی آن
تحلیل چیستی تأثیر این مبانی هر
معماری و شهرسازی معاصر ایران
مسیر پژوهش
تحلیل
تحلیل
مصادی تأثیر مصادی تأثیر
جدایی دین از علمگرایی هر
معماری و
سیاست هر
شهرسازی
معماری و
معاصر ایران
شهرسازی

یافتههای پژوهش

تحلیل
مصادی تأثیر
عقلگرایی هر
معماری و
شهرسازی
معاصر ایران

تحلیل
مصادی تأثیر
اومانیسم هر
معماری و
شهرسازی
معاصر ایران

تحلیل
مصادی تأثیر
فردگرایی هر
معماری و
شهرسازی
معاصر ایران

تبیین عدم تناس سکوالریسم ها مبانی و مبادی فرهن ی ایران اسالمی و لزوم هازگشت هه
مبانی اسالمی هرای اصالح سیر تحوالت کالبدی – فضایی معاصر ایران

نمودار شماره ( .)6ساختار کلی پژوهش
مأخذ :نگارنده

همانگونه که در ساختار کلی پژوهش در نمودار شماره ( )6مشخص شده اسرت ،سرعی هرر ایرن
ً
است که در این مقاله ها واکاوی مبانی سکوالریسم ،این مسئله تحلیل شود که اوال هرا توجره هره ترأثیر
قاهلتوجه سکوالریسم هر مناسربات مختلر جهران معاصرر (اعرم از مناسربات مرذهبی ،سیاسری،
اجتماعی ،و ،)...آیا مبانی این نظام فکری هر تحوالت کالبدیرفضایی شهر معاصرر ایرانری نیرز مرؤثر
ً
هوده است و ثانیا اگر پاسخ این پرسش ،مثبت است ،چه مصادیقی را میتوان هرای این مهم هرشمرد؟
 .1روش پژوهش

در این مقاله ،هرای تحلیل مسئله » تأثیرگذاری یا عدم تأثیرگرذاری سکوالریسرم هرر تحروالت
کالبدی ر فضایی شهر معاصر ایرانی» ،از روشی ترکیبی ههرهگیری شده اسرت .در ایرن راسرتا اهتردا
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(در فرایند گردآوری دادهها) ها استفاده از رو تحقی اسنادیرکتاهخانهای ،مبرانی سکوالریسرم معرفری
شده و سپا (هررای تحلیرل و داوری دادههرا) ضرمن ههرهگیرری از رو تحلیرل محتروای کیفری،
تأثیرات هریک از مبانی سکوالریسم هر تحوالت کالبدیرفضایی شهر معاصر ایرانی تحلیرل شرده
است .تحلیل محتوا هیان ر رویکردهای تحلیل گوناگون ،از رویکردهای هرداشتگرایانه حدسری و
تفسیری گرفته تا رویکردهای نظاممند و دقی  ،است (راسنجرن .)9-69 ،6916 ،
هر این اسا  ،نظام حاکم هر این پژوهش ،نظامی استقرایی است؛ هه این معنا کره هررای اثبرات
تأثیر هریک از مبانی سکوالریسم هر تحوالت کالبدی شهر معاصر ایرانری ،مصرادی مختلفری هرا
رویکردی استقرایی ذکر شده است تا از تکرار یافتههای حاصرل از تحلیرل ایرن مصرادی  ،فرضریه
ً
پژوهش مبنیهر «تأثیرپذیری شهر معاصر ایرانی از مبانی سکوالریسم» اثبرات شرود ،زیررا اساسرا
تحلیل محتوای کیفی ،روشی استقرایی و مبتنیهر هررسری و اسرتنتام موضرو ها از دادههرای خرام
است؛ هرخالف تحلیل محتوای ّ
کمی که قیاسی اسرت (زیررا میکوشرد فرضریهها یرا پرسرشهای
تولیدشده در نظریهها یا پژوهشهای پیشین را هیازماید) .هه هیران دی رر ،تحلیرل محتروای کیفری،
ً
عمدتا استقرایی است ،زیرا سیری از جزء هه کل دارد و ها مراجعه مستقیم هره دادههرا میکوشرد هره
نوعی جمعهندی نظری از آنها دست پیدا کند (ایمان و نوشادی.)46 ،6791 ،
ههعالوه ،در تحلیل محتوای کمی هرای نمونهگیری ،هه دادههایی نیاز اسرت کره هرا اسرتفاده از قواعرد
نمونهگیری تصادفی رر که اعتبار استنتامهای آماری را تضمین میکنند رر انتخراب میشروند؛ درحالیکره
ً
نمونه در تحلیل محتوای کیفی معموال درهردارنرده انتخراب هدفمنرد مرواردی اسرت کره هازتابدهنرده
پرسشهای پژوهش هستند (تبریزی661 ،6797 ،؛ ایمران و نوشرادی)46 ،6791 ،؛ هنراهراین ،انتخراب
نمونههای مورداستناد در این پژوهش (اعم از فضاهای شهری و هناها و مصرادی موردمطالعره) مبتنیهرر
انتخابهای هدفمند است که از قواعد پژوهشهای آماری و کمی پیروی نمیکند.
 .2چارچوب نظری

اندیشمندان مختل  ،مبانی متعددی را هرای سکوالریسم هیان کردهاند و در این مورد ،اتفاق نظرری
وجود ندارد ،اما در هین موارد مختلفی که ههعنوان مبانی سکوالریسم مطرح شرده اسرت ،هرر پرنج
مبنا هیشتر تأکید شده و اجماعی نسبی درهاره آنها ههوجود آمده است کره ایرن مروارد عبارتنرد از:
جدایی دین از سیاست ،علمگرایی ،عقرلگرایی ،اومانیسرم ،و فردگرایری (جروادی آملری،6711 ،
77-11؛ نرروروزی44-72 ،6731 ،؛ سرررو  .)2-67 ،6732 ،البترره هرره مرروارد دی ررری ماننررد

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ماشینیسم ،آزادی و تساهل ،و ...نیز در آثار هرخی اندیشمندان ههعنوان مبرانی سکوالریسرم اشراره
قرار شده است ،اما ازآنجاکه در این پژوهش قرار است تنها هه مرواردی پرداختره شرود کره اجمرا
هیشتری در مورد آنها وجود دارد ،از طرح و تبیین سایر موارد ،اجتناب میشود و هه تبیین اجمرالی
موارد پنجگانه مطرحشده هسنده میکنیم.
 .2-1جدایی دین از سیاست

می توان گفت ،جدایی دین از سیاست ،هیش از سایر مبانی در تکوین سکوالریسم مؤثر هوده است،
ً
زیرا اصوال تعری سکوالریسم ها محوریت این مبنا هیان میشود« :کنار گذاشرتن آگاهانره دیرن از
صحنه سیاست و معیشت» (سرو  .)1 ،6732 ،تأکید هر این جدایی از نهضرت نروزایی در قررن
حامالن فکری آن ،ههویژه در قررن پرانزدهم ،مردعی هودنرد کره
چهاردهم و پانزدهم در ایتالیا آغاز شد و
ِ
دین ،پاسخگوی مشکالت و نیازهای جامعه نیست ،که این امر هه کاهش حاکمیت کلیسراها ررر هرهعنوان
نهادهای دینی اروپا رر منجر شد؛ ههگونهای که ههتدریج ،دولتهرا جرای کلیسرا را کره هرر فرهنرگ
جامعه نظارت داشت ،گرفتند و ها اتحادی که ها هازرگانان ثروتمند هرقرار کردند ،ههعنوان مهمتررین
نهاد ذینفوذ در مناسبات مختل جامعه شکل گرفتند (راسل ،6737 ،م .)111 ،4امرروزه نتیجره ایرن
ً
فرایند ،کامال مشهود است ،ههگونهای که چه در کشورهای اروپایی ررر ههعنوان مهد سکوالریسم ررر و چره
در سایر کشورها ،نهادهای دینی (مانند کلیساها ،مسجدها ،و )...در مقایسه ها دولتها و نهادهای
ً
سیاسی ،نقشی کامال فرعی در اداره مناسبات مختل جامعه دارند.
 .2-2علمگرایی

اهمیت علمگرایی در تکروین سکوالریسرم ههانردازهای اسرت کره در زهران عرهری ،سکوالریسرم هره
«علمانیه» ترجمه شده است و هسیاری از اندیشمندان عرب ،واژه علمانیه را هه کسرر عرین میخواننرد
که هه ارتباط داشتن ها واژه علم اشاره دارد (ظاهر .)73-71 ،6997 ،دوران رنسانا که مبرد تکروین
تمدن معاصر غرب تلقی میشود ها پیشرفت چشم یر علمری همرراه هرود و در نتیجره ایرن پیشررفت
علمی ،ههتدریج دین ههعنوان سرپرست و ساماندهنده زندگی هشر ،جای خود را هره علرم داد و تقاهرل
میان علم و دین رر البته علم و دین ها تعری غرهی ررر هه شکلهای گوناگونی ظهور یافت که این تقاهرل
هه تکوین سکوالریسم منجر شد (نروروزی .)41 ،6731 ،هرهاینترتی  ،ایمران هره علرم ،جرای زین
مذه در حیات انسانها شد و چنین القا شد که هرای اداره جامعه ،دی ر نیازی هره احکرام شررعی و
دستورهای دینی نیست و یافتههای علمی هرای این امر کافی هستند؛ اما منظور از علممحوری در ایرن
مشررب ،تنهرا دریافتهرای تجرهری از طبیعرت و جهران مرادی و عینری (در مقاهرل دنیرای ذهنری و
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ماوراءمادی) است که از راجرز هیکن آغاز شد (نوروزی .)42 ،6731 ،هیکن در این زمینه اعالم کرد:
«طبیعت (و شناخت تجرهی و طبیعی) از هر امر استداللیای دقی تر اسرت؛ ای فرزنردان مرن! تمرام
این فلسفههای انتزاعی را هه یک سو نهید و تنها هه اشیا د هبندید» (آرهالستر .)419 ،6713 ،هرر ایرن
اسا  ،پژوهش علمی (ها محوریت معرفت حسی و تجرهی) هایستی جای زین تفسیر جهان از سوی
نهادهای سنتی و دینی شود و معرفت تجرهی هر معارف دینی مقدم هاشد ،زیرا تجرهه ،مرجع شرناخت
معیار شناخت منطب کننرد؛ هنراهراین ،هرر آنچره قاهرل
انسانی است و همه معارف هاید خود را ها این ِ
تجرهه حسی هاشد ،مقبرو و علمری اسرت و اهژههرای غیرتجرهری از قلمررو معرفرت علمری خرارم
میشوند (محمدپور .)73 ،6719 ،هراسا این ن اه ،مرز قاطعی هرین حروزه معرفرت واقعری ررر کره
منحصر هه علوم تجرهی و طبیعی شده هود رر و حوزه تکالی انسانی ههوجود آمرد و تفکیرک دانرش از
ارز  ،رسمیت یافت (سوزنچی27 ،6719 ،؛ مطهری.)71-71 ،6731 ،
الزم هه ذکر است که تعری علم در نظام فکری سکوالریسم هرا تعریر علرم از منظرر اسرالمی
ههطور کامل متفاوت است .در قرآن کریم ،واژه علم 611 ،هار تکرار شده است که هیان ر اهمیت علرم
در مکت اسالم است .پیامبر اکرم درهاره اهمیت علماندوزی میفرماینرد« :طلر العلم فریضره
علی کل مسلم :جستوجوی علم هر هرر مسرلمانی واجر اسرت» (کلینری6213 ،ق ،م )71 ،6؛
هناهراین ،تقاهل سکوالریسم و اسالم ها این توجیه که اسالم هه علم هیتوجه است ،تقاهلی غیرموجره
است ،اما تفاوت ن اه اسالم و سکوالریسم هه علم در این اسرت کره اسرالم ،اهزارهرای دریافرت و
کش علم را هه قوای تجرهی و حسی فرونمیکاهد و هررای عقرل اسرتعالیی و شرهود نیرز اهمیرت
ِ
کرردن چیرزی را مرالذ پرذیرفتن و علرم هره آن
هسیاری قائل است و حتی کسانی را که تنها تجرهه
ِ
میدانند ،سرزنش میکند .علت سرزنش قوم یهود پا از هازگشت حضرت موسری در ادهیرات
ْ ُْ
قرآنی همین اصرار آنها هر تجرهه و حا و نادیده گرفتن سایر معارف علمی اسرتَ « :و ِإذ قل ُرت ْم یرا
ُ َ َ ُّ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ِ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ
نرت ْم تنظ ُررون :و چرون گفتیرد :ای
راعقه و
موسی لن نؤ ِمن لک حتی نریالله جهرره فأخرذتکم الص ِ
موسی! هرگز هه تو ایمان نمیآوریم م ر اینکه خدا را آشرکارا هبینریم ،و همچنانکره مین ریسرتید،
صاعقه شما را فراگرفت» (هقره.)11 /
همانگونه که مالحظه میشود ،در این آیه ،اصرار هر معرفت تجرهی و حسی ررر کره هرا عبرارت
َ َ َّ
«ح َّتی ن َریالل َه َج ْه َره» هیان شده است رر هرا هشردار قررآن کرریم همرراه اسرت؛ هنراهراین ،در نظرام
معرفتی اسالم ،اگرچه معارف تجرهی و حسی ،نوعی معرفت علمی محسوب میشوند ،اما اسرالم
فروکاستن علم هه حا و تجرهه ِصرف را نمیپذیرد.

 .2-3عقلگرایی

میرران عقررلگرایی و علم گرایرری در تکرروین سکوالریسررم ،ارتبرراط وثیقرری هرقرررار اسررت ،زیرررا
پیشرفتهای چشم یر علمی ،احسا خوداتکایی و هی نیازی عقل از تعالیم دینی را پدید آورد؛
این اندیشه تا آنجا پیش رفت که عدهای هی نیازی خود را هر غنای عقل و اندیشه مبتنری کردنرد و
هودن آن را هرای حل همه مسائل هشری رر همچون اموری که دیرن هره اظهرارنظر درهراره آن
کافی ِ

پرداخته است رر اعالم کردند (جوادی آملی .)21 ،6711 ،هر این مبنرا ،سکوالریسرم یافترههای
صررف هره
دینی و نهادهای آن را غیرعقلی قلمداد میکنرد و مردعی اسرت کره هشرر هرا اتکرای ِ

عقالنیت خود ،قدرت اداره زنردگی خرویش را دارد ،امرا منظرور از عقالنیرت در ایرن مشررب

فکری ،عقالنیت اهزاری و فنی است که توسط جامعه شناسانی ماننرد مرارکا و ...هره اومانیسرم
هازگردانده شده است و در هراهر عقل شرهودی قررار می گیررد (خسرروپناه .)613 ،6794 ،ایرن
عقل ،همان گونه که از ریشه التین آن مشخص است ،هه معنای عقل محاسبهگر است که لروازم
خاصی ازجمله فراموشی سنت های دینی و اخالقی دارد و تنها هر سود حساب گرانه متمرکز است
و هه همین دلیل انسان مدرن ،هه همه گرایش های اقتصادی ،حقوقی ،اجتمراعی ،و حتری دینری،
اهزاران ارانه مین رد (خسروپناه.)27-21 ،6794 ،
اما تعری عقل نیز همچرون علرم ،در اسرالم و سکوالریسرم تفراوتی اساسری دارد .عقرل در
مکت اسالم یکی از مهمترین مناهع شناخت است و از آن ههعنوان رسو درونی یاد میشود .امرام
کاظم

دراینهاره خطاب هه هشامهنحکم میفرماید« :خداوند هرر مرردم دو حجرت دارد؛ یکری

حجررت و هرهرران ظرراهری و دی ررری حجررت و هرهرران هرراطنی .حجررت ظرراهری ،پیررامبران و
امامان

هستند و حجت هاطنی خداوند ،عقو است» (کلینی6213 ،ق ،جلد)61 ،6؛ هناهراین،

عقل در کنار وحی ،حجت خدا هر انسان است و هه همین دلیل ،قرآن کریم هرا عبارتهرایی ماننرد
«افال تعقلون» (یونا61/؛ انبیا61/؛ هود )16/و «افال تتفکرون» (انعام )11/همواره انسانها را هره
استفاده از این موهبت هزرگ الهی فراخوانده است ،اما مکت اسالم ،عقل قائم هه خود و مستقل از
وحی را در قلمرو دین نمیپذیرد ،زیرا عقل ،همچون مصباح شریعت است و نه مفتاح آن (جوادی
ِ
ِ
آملی.)79 ،6711 ،
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اومانیسم (انسانمحوری) ،فلسفهای است که سرشت انسانی و عالیر طبیعرت آدمری را هرهعنوان
موضو اتخراذ میکنرد و آن را میرزان و معیرار همرهچیز قررار میدهرد (ادوارد  .)6931 ،مفهروم
اومانیسم در مشرب سکوالریسم ،حاکمیت امیا و طبیعت انسان است و چنانکه هاهز میگویرد،
این امیا هستند که هه اعما انسانها جان میهخشند و هر آنها سرلطه دارنرد؛ عقرل و اندیشره در
راهطه ها آنها تنها اهزار هستند و نقش دیدههان و جاسو هایی را دارند که در راستای یافتن راههرایی
هرای نیل هه امیا  ،تال میکنند؛ هیوم ،پا را فراتر گذاشرته و حتری اخالقیرات را نیرز تراهع امیرا
دانسته است (آرهالستر.)411 ،6713 ،
روشن است که چنین تعریفی از اومانیسرم در تکروین سکوالریسرم سرهم هسرزایی دارد ،زیررا
محوریت امیا و طبیعت انسان هرای سنجش همه امور ههوضوح ها هسیاری از تعرالیم ادیران الهری
در تعارض است و چنین تعریفی از اومانیسم ،تدهیر شئون مختل زنردگی را نره ههدسرت تشرریع
خداوند (دین) ،هلکه ههدست خواستهها و امیا طبیعی انسان میسپارد کره نتیجره قطعری و نهرایی
آن ،ههحاشیه رانده شدن دیرن در عرصره اداره جامعره و هرالطبع ،شرکلگیری سکوالریسرم اسرت.
اومانیسم ،انسان را هینیاز و مستقل میان ارد؛ درحالیکه ذات انسان ،وجود امکانی است و متکی
َ
ْ
َ ْ ُ َ َ َّ َّ
َْ
ُ
هه موجود هینیاز و فرامادی« :یا َیها َّالنا ُ ُنت ُم الفق َراء ِإلیالل ِه َوالل ُه ُه َو الغ ِنری ال َح ِمیرد :ای مرردم!
شما هه خدا نیازمندید و خداست که هینیاز ستوده است» (فراطر .)44/موجرود امکرانی ،در همره
امور زندگیا  ،اعم از تکوین و تشریع ،نیازمند و نامستقل است و هینیازی انسان رر کره مبتنیهرر
هودن او تنافی دارد (جوادی آملی.)11 ،6711 ،
تفکر اومانیستی است رر ها ممکنالوجود ِ
 .2-5فردگرایی

یکی از پیامدهای مهم نهضت اصالح دینی ،فردگرایری اسرت کره از مبرانی سکوالریسرم محسروب
میشود .درحقیقت ،آموزه پروتستانیسم مبنیهر خودکشیشی ههلحاظ منطقی ،مشوق فردگرایی اسرت
(نوروزی .)41 ،6731 ،منظور از فردگرایی ،نوعی انسانشناسی اسرت کره هره فررد ،اسرتقال کامرل
ً
میدهد و تأثیر این مفهوم هر تکوین سکوالریسم هه این نحو است که سکوالریسم اساسرا آمیختره هرا
درکی مبتنیهر اصالت فرد انسانی است (نوروزی .)41 ،6731 ،هاهز انسانی را ههتصویر میکشد کره
خرود جامعره
فاقد هرگونه کیفیت اجتماعی است و میگوید« :ما جامعره را هنرا هرر طبیعتمران ،هررای ِ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ً
نمیجوییم ،هلکه هه این دلیل که احیانا امتیاز یا منفعتی کسر کنریم [جسرتوجو مریکنیم] ،اینهرا
امیا اولیه ما هستند و خواستن جامعه ،فر هر آن است (آرهالستر.)417 ،6713 ،
ِ
در مقاهل سکوالریسم که اصالت را هه فرد و فردگرایی میدهد ،از منظر اسالم ،اصالت ها جامعره
ِ
است و اسالم ،اسا آیین خود را جامعه قرار میدهد (طباطبایی .)42 ،6796 ،از احکرام اسرالم در
ً
همه اهعاد جامعه هشری چنین هرمیآید که اساسا اسالم هرای جامعهسازی آمده و ها هر چیز که در ایرن
ساختمان ،خلل و سستی ایجاد کند ،هه مبارزه پرداخته است (طباطبایی .)41 ،6796 ،تأکیرد اسرالم
هر جامعه و نفی فردگرایی ههحدی زیاد است که حتی در احکام عبرادی هرهظاهر فرردی نیرز توجره هره
ً
اجتما مسلمانان کامال مشهود است .مانند حکم روزه که هرا وجرود آنکره واجبری فرردی اسرت ،هرر
ِ
هم ان واج است که در زمان یکسان (ماه رمضان) و در ساعتهای مشرخص (طلرو ترا غرروب
خورشید) و هماهنگ ها هقیه افراد امت اسالمی ،این فریضه را ههجا آورند .نمونه دی ر ،احکام مرهروط
هه نماز جماعت است و مستح مؤکد است که نماز رر ها وجود آنکه حکمی عبادی و فردی اسرت ررر
هه جماعت اقامه شود و هرچه افراد هیشتری از جامعه در این نماز حضور داشرته هاشرند ،هرر ثرواب آن
افزوده میشود .احادیث هسیاری مانند این روایت پیامبر اکرم در اهمیت این موضو  ،نقرل شرده
است« :در نماز جماعت شرکت کنید اگرچه آن را هر نوذ نیزه انجام دهید (هرچند سرخت و دشروار
هاشد ،از حضور در جماعت دریغ نکنید)» (مجلسی6217 ،ق ،جلرد  .)2 ،11پیرامبر اکررم در
روایتی دی ر ،ضمن تمثیلی قاهلتوجره ،اصرالت جامعرهگرایی در مقاهرل فردگرایری را چنرین تشرری
کردهاند« :شیطان ،گرگ انسان اسرت ،هماننرد گررگ گوسرفندان کره همیشره میشهرای دورافتراده و
کنارهگیر را میگیرد ،ازاینرو از دستههندیها (جدا شدن از جمع) هپرهیزید و هر شما هاد هه حضرور در
جماعت و مجالا عمومی و مسجد» (متقی هندی6267 ،ق ،جلد .)116 ،3
 .3بحث و تحلیل

هه اعتقاد هسیاری از اندیشمندان ،مکت های فکری و فلسفی ،تأثیر هسزایی هر سبکها ،مصرادی و هرهطورکلی
تحوالت معماری و شهرسازی دارند (نقرهکار7 ،6719 ،؛ نقیزاده و دورودیان .)32 ،6713 ،هر ایرن اسرا ،
در این هخش ،شواهد و قرائن متعددی ارائه میشود که نشران میدهرد سکوالریسرم عالوههرر اینکره هرا مبرانی
اسالمی سازگار نیست (که هه هرخی از نقدهای مرهوط هه این ادعا در هخش پیشین اشراره شرد) ،ترأثیر عمیقری
هر معماری و شهرسازی معاصر ایران گذاشته و میراث فرهن ی و تمدنی ایران اسرالمی را هرا تهدیرد و چرالش
جدی روههرو ساخته است.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 .3-1تأثیر جدایی دین از شئون سیاسی و اجتماعی بر تحوالت کالبدیـفضایی معاصر

همانگونه که اشاره شد یکی از مهمترین مبانی سکوالریسم ،تأکید هر جدایی دین و سیاسرت اسرت .در
فرهنگ اسالمی ،مساجد رر که مهمترین کارهری مذهبی در کالبد شهر تلقی میشوند رر تنها دارای نقرش
مذهبی نبوده و در مناسبات مختل فرهن ی ،اجتمراعی ،و سیاسری شرهر ،نقرش محروری داشرتهاند و
ههدلیل همین نقش محوری ،در سنت و سیره معصومین  ،کالبد مسجدها در شهر اسالمی ،کرانون و
رکن اساسی شهر تلقی میشده است؛ ههگونهای که چنین نقل شده است کره پیرامبر اکررم نخسرت
مسجد را هنیان مینهاد و آنگاه خانهها را گرد آن طرحریزی میکرد (عاملی .)617 ،6796 ،هرهعالوه ،در
ً
صدر اسالم ،هازار شهر و داراالماره غالبا در نزدیکری مسرجد جرامع هنرا میشردند کره حراکی از نقرش
محوری مسجد در شهر اسالمی است؛ شهرهای هصره ،کوفه ،سامرا ،و ...شواهدی هرای تأیید ایرن ادعرا
هستند که در آنها هازار شهر در کنار مساجد جامع قرار داشت (الشیخلی.)71 ،6931 ،

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

411

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

تصویر شماره ( .)6میدان نقش جهان اصفهان .نمونهای از شکلگیری بازار و مدرسه و دارالحکومه در مجاورت
مسجد در شهر سنتی؛ در گوشه راست پایین تصویر ،سردر مدرسه و در ضلع مقابل مسجد امام ،سردر بازار و در سمت
ِ
چپ تصویر ،ساختمان حکومتی عالیقاپو قابلمشاهده است.
مأخذhttp://www.isfp.ir :

محوریت مسجد در مناسبات مختل شهری ،ناشری از محوریرت و اصرالت ان راره عبودیرت در
آموزه های اسالمی است و این اصالت تا جایی اهمیت دارد که حتی سعی شده است اهترداییترین
نیازهای مادی انسان (مانند خوردن و خواهیدن) نیز متأثر از ان ارههای معنوی هاشد کره در اینهراره
میتوان هه احکام و احادیث هسیاری اشاره کرد؛ احکامی مانند مستح هودن خروردن و خواهیردن
رو هه قبله و یا احادیث مرهوط هه خواندن ذکرها و دعاهای خاص پیش و پا از خوردن و خواهیردن

(اهن هاهویه 6217 ،ه.ق414 ،؛ استاد ولی)11 ،6716 ،؛ هناهراین ،در تمدن اصیل اسالمی ،تمرام
امور و مناسبات شهری ،هاید ها محوریت ان اره عبودیت تعری شوند و نظام کالبدی و مادی شهر
نیز از این قاعده مستثنا نیست .کمااینکه این ان اره نهتنها هر مساجد ،هلکه هرر سرایر هناهرای شرهر
سنتی ایرانی نیز مؤثر ،و در تمام متن شهر ،جاری هوده است؛ در همین راستا ،هرخی از علما از آیره
«وجعلوا هیوتکم قبله » چنین استنباط کردهاند که منظور این آیره ایرن نیسرت کره همره شرهروندان
مسکن خود را در جهت جغرافیایی قبله قرار دهند ،هلکره منظرور ایرن اسرت کره همره تحروالت و
مناسبات شهر اسالمی (حتی مناسبات غیرعبادی مانند سکونت) هایستی هر حقیقت محور قبله که
همانا عبودیت است ،شکل گیرد (میرهاقری ،)631 ،6797 ،امرا در شرهر معاصرر ایرانری ،نرهتنها
مسکن و سایر هناهای شهری هر محور عبودیت شکل نمیگیرند ،هلکه مسجد (کره مصرداق کامرل
مکان عبادت است) نیز در هسیاری از محلهها در موقعیتهرای حاشریهای ،مکانیراهی میشرود و
حتی محلههای هسیاری در کالنشهرهای معاصر ،فاقد مسجد هستند.
روشن است که این پایین آمدن جای اه مسجد در نظرام شرهر معاصرر ایرانری ،مترأثر از نقرش
جدیدی است که هرای آن تعری شده است؛ نقشی تنها مذهبی و نه اجتمراعی ،سیاسری ،و ...کره
ً
این تعری نقش جدید ،دقیقا همسو هرا ماهیرت سکوالریسرم ،یعنری جردایی دیرن از سیاسرت و
معیشت است .امروزه تحت تأثیر این اندیشه ،ضمن کم شدن نقش مسجد ،رقبای هسریاری ماننرد
مراکز آموزشی ،فرهن سراها ،و ...هرای این عنصر شهری شکل گرفته است که هرایند عملکررد ایرن
رقبا سب ههحاشیه رانده شدن مسجد در شهر معاصر ایرانی شده است .درحالیکه در تمدن اصیل
ً
اسالمی ،این عملکردها یا کامال متأثر از جای اه مسجد در شهر تعری میشد (مانند شرکلگیری
هاز ِار شهر در کنار مسجد) یا در متن خود مسجد انجرام میشرد (ماننرد شرکلگیری مدرسرهها در
ِ
نزدیکی مساجد) (تصویر شماره .)6
اما شهر معاصر ،شهری است که هیش از آنکره مترأثر از ان راره عبودیرت و عقالنیرت معنروی
هاشد ،تحت تأثیر عقالنیت اهزاری و مادی مبتنیهرر سکوالریسرم اسرت و هره همرین دلیرل ،شرهر
امروزی ،شهر قدرت ،و شهر ثروت است و نه شهر عبودیت (حبیبی)666-411 ،6712 ،؛ تجلری
کالبدی این موضو را میتوان در تسلط هناهای تجاری و انتفاعی (ماننرد هانکهرا ،مراکرز خریرد،
و )...هر هافت شهر معاصر ایرانی رر در مقایسه ها تسلط هناهای مذهبی هر کالبد شهر سنتی ایرانی ررر
دید (تصاویر شماره  4و .)7
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .یونا78/
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تصاویر شماره ( )2و ( .)9تسلط بانک به عنوان نماد کانون ثروت بر بافت شهری معاصر در مقایسه با تسلط مسجد
بهعنوان نماد کانون معنویت و عبودیت بر بافت شهری سنتی
(مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده)
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هازگردانردن کرانون کالبردی شرهرهای معاصرر از
ممکن است چنین تصور شود که میتوان ها
ِ
مراکز مالی و تجاری هه مراکز عبادی ،این مسئله را حل کرد ،امرا ایرن تصرور هسریار سرادهان ارانه
است ،زیرا این اقدام ،تنها تغییری سطحی و صوری است و نه هنیادین و هیچ تناسربی هرا هنیانهرای
فکری جریان تجدد و ههویژه سکوالریسم رر که شهرهای معاصر زاییده آن هستند رر نردارد .هره هیران
شهر سنتی ،متأثر از مسجدها و هناهای مرذهبی هرود و
دی ر ،همانگونه که اغل ِ مناسبات انسانی ِ
ممکن نبود که کانون شهر ،در جای دی ری ههجز این هناها تعری شود ،مهمترین مناسربات شرهر
معاصر نیز در هناها و مراکز مالی و تجاری تعری میشرود؛ زیررا تکروین و توسرعه شرهر مردرن،
محصو رواهط هرگرفته از عقالنیت مادی است و اقتصاد ،مؤلفه اصلی در توسعه این شرهر اسرت؛
هناهراین ،انتقا کانون کالبدی شهرهای مدرن از هانکها و مراکز تجاری هره مراکرز عبرادی ،نرهتنها
راهحل نیست ،هلکه خود مشکل تازهای ایجاد میکند؛ زیرا این امر ،کاریکاتوری از شهر اسالمی را
(هدون توجه هه حقیقت و هاطن آن) پدید میآورد؛ شهر دگرگونشدهای که اگرچه صرورت کالبردی
ً
آن تا حدی شبیه هه شهر سنتی اسالمی خواهد شد ،اما هاطنی کامال متمایز از آن دارد.
رمزگشایی از شباهت هرخی مسجدهای معاصر هه هناهای تجاری و اداری نیرز در همرین نکتره
ً
نهفته است ،زیرا هرخالف شهر سنتی که مراکز ثروت و هناهای انتفاعی آنها (مانند هازارها) کرامال
متأثر از ال وهای کالبدی مسجدها هودند ،در شهر معاصر ،همهچیز (حتی عبرادت) حرو محرور
مناسبات ثروت و قدرت تعری میشرود و هردیهی اسرت کره در چنرین شرهری ،مسراجد هرهطور
روزافزونی هه مراکز ثروت و قدرت شبیهتر خواهند شد (تصویر شماره )2؛ هناهراین ،اگرچه در شهر
مدرن نیز مسجد وجود دارد ،اما این مسجد ههلحاظ شئون مختل فرهن ی و اجتمراعی ههحاشریه

رانده شده است و حتی اگر ها دستورالعملهای اداری ،در کانون کالبدی شهر نیز مکانیراهی شرود،
از حقیقتی که در شهر سنتی حامل آن هود ،تهی شده است ،زیرا در شهر مدرن ،همهچیز حتی امور
معنوی هر پایه عقالنیت مادی مبتنیهر سکوالریسم ،تعری و تفسیر میشود.

تصویر شماره ( .)4تهران ،مسجد و مؤسسه فرهنگی امام رضا
ً
شباهت این مجموعه مذهبی به بناهای انتفاعی و تجاری کامال مشهود است.
مأخذhttp://setavin.com :

نمونه دی ری از تأثیر جدایی دین از شئون سیاسی و اجتماعی هر تحوالت کالبدیررفضایی شرهر
معاصر ایرانی ،حذف هناهای مذهبی از فضاهایی است که در شهر سنتی ایرانری ،کرانون تحروالت
اجتماعی و سیاسی شهر هودهاند (مانند هازارها و میدانهای شهری) که هرای این مهم ،میتروان هره
مسجدهای هازار در هازارهای تاریخی شهرهایی همچون تبریز ،تهران ،و ...اشراره کررد کره در ایرن
ً
هازارها رر چه ههلحاظ کالبدی و چه ههلحاظ اجتماعی رر نقشی کامال هرجسته داشتند ،امرا در مراکرز
تجاری شهر معاصر ایرانی (مانند پاساژها و )...این نو هناهای مذهبی اغلر  ،یرا هرهطور کامرل،
ً
حذف شدهاند و یا نقشی کامال فرعری و حاشریهای دارنرد .میردانهای شرهری ،نمونره دی رری از
فضاهایی هستند که ههخوهی می توان تأثیر جدایی دیرن از شرئون اجتمراعی و سیاسری را در آنهرا
پیجویی کرد؛ پیش از قاجاریه و در شهر سنتی ایرانی ،یکی از هدنههای اصلی میدانهای شرهری،
هه هناهای مذهبی (همچون مسجد ،حسینیه ،زیارت اه و )...اختصاص مییافت (نقیزاده6711 ،؛
اهراهیمی .)664 ،6711 ،در این مورد میتوان مصادی زیادی را هرشمرد ،مانند میدان نقش جهران
اصفهان ،میدان گنجعلی خران کرمران ،میردان ارگ علیشراه تبریرز ،میردان امیرچخمراق یرزد و...
(تصاویر شماره  1و .)1
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تصاو یر  1و  :1میدان امیرچخماق یزد و میدان گنجعلی خان کرمان؛ در هر دو میدان ،بخشی از بدنههای محیط به
میدان به ابنیه مذهبی اختصاص یافته است که داللت بر حضور پررنگ دین در مناسبات مختلف شهر یداشته است.
مأخذ تصو یر  :1اکسل وان گر یف6961 ،؛ مأخذ تصو یر  :1محمدصادق تقوی6939 ،

اما هرای نخستینهار ،در میدان توپخانه تهران ،فضایی شهری ساخته شد کره هرا تأثیرپرذیری از
تمدن سکوالر غرب ،تمام هدنههای آن ،هیان ر عناصر کالبدی مدرن هودند و جرایی هررای هناهرای
مذهبی در هدنههای این میدان پیشهینی نشد (تصویر شماره .)3
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تصویر شماره ( .)7میدان توپخانه تهران
نخستینبار در ایران معاصر ،در این میدان شهری با تأثیرپذیری از جدایی دین از شئون اجتماعی و سیاسی ،بناهای
مذهبی از بدنههای یک فضای مهم شهری حذف شدند .چهار بدنه این میدان عبارتند از :چهار کاربری نوظهور شامل
بلدیه (بدنه شمالی) ،نظمیه (بدنه غربی) ،بانک شاهنشاهی (بدنه شرقی) ،و ساختمان پست و تلگراف (بدنه جنوبی)
مأخذ :پایگاه رسمی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران http://www.iichs.ir

 .3-2تأثیر علمگرایی (با تعریف سکوالریسم) بر تحوالت کالبدیـفضایی معاصر

همانگونه که اشاره شد ،منظور از علمگرایری در سکوالریسرم ،معرارف علمریای اسرت کره تنهرا
مبتنیهر حا و قوای تجرهری ههدسرت میآینرد؛ درحالیکره هسریاری از معرارف علمری و اصرو
معماری و شهرسازی تمدن اسالمی رر مانند اصل همهنردی فضرایی ،سریر از کثررت هره وحردت،
رمزپردازی استنباطی ،و ...رر اصولی هستند که پی هردن هه آنها نیازمند قوای شهودی یا عقلی هوده

است (رئیسی و دی ران ،11-94 ،6797 ،اردالن و هختیار .)61 ،6711 ،تأکید هر حا و تجرهره
ِصرف و نادیده گرفتن ادراذهای عقالنی و شهودی ،تأثیر قاهلتوجهی هر نظام کالبدی شهر معاصر
ِ
گذاشته است؛ توضی اینکه ادراذهای حسی و تجرهی انسانهای مختل از یک موضو واحرد،
اغل ثاهت نیست که این امر سب تعری اصلی هنیادی در مبانی معرفتشناختی معاصر غرب ها
عنوان «اصل عدم قطعیت» شده است (نقرهکار و دی ران .)621-629 ،6796 ،اصرار هر این اصل
ِ
معرفتشناختی در مکت های فلسفی و هنری معاصر غرب را نمیتوان هیارتبراط هرا علمگرایری و
تأثیرپذیری از علوم مختلفی مانند فیزیک ،نجوم ،زیستشناسی ،و ...دانست؛ ههگونهای کره ترأثیر
مفاهیم و نظریههایی مانند مفهوم ریزوم (هرگرفته از علم گیاهشناسی) ،نظریه عدم قطعیت (ههعنوان
نظریهای مطرح در فیزیک کوانتوم که توسط هایزنبرگ رر فیزیکردان آلمرانی ررر ارائره شرده اسرت)،
نظریه نسبیت (ارائهشده توسط آلبررت اینشرتین) و هرخری دی رر از نظریرههای علمری ،در تررویج
نسبیتگرایی در آثار هنری و معمراری معاصرر و ظهرور سربکهای جدیردی همچرون فولردینگ،
معماری پر کیهانی ،معمراری شالودهشرکن ،و ،...ههوضروح قاهرل پیجرویی اسرت (قبادیران،
.)621-631 ،6792
هسط اصل عدم قطعیت و نسبیت (ههعنوان اصلی علمی) هه آثار معماری و شهرسازی معاصر،
سب شده است جهانهینی متغیر و تبلور کالبدی افکار معمار ِان متأثر از ایرن اصرل ،در کارهسرت
عناصر و سطوح سیا  ،پویا ،و پیشهینیناپذیر هروز یاهد؛ زیرا آنها این نو هندسه و سطوح سریا
را ماههازای کالبدی اصل نسبیت میداننرد (نقرهکرار و دی رران)623 ،6796 ،؛ هنراهراین ،معمراران
متأثر از این اصل ،متناس ها پیشرفتهای علمی در علوم پایه (مانند ریاضیات و فیزیک) ،هر عدم
کارهست هندسه اقلیدسی و پرهیز از اصو هندسی کالسیک اصرار دارند .هرای روشنتر شدن این
موضو میتوان هه هرخی از آثار پیتر آیزنمن اشاره کرد که ههخوهی هیران ر اصررار هرر «اصرل عردم
قطعیت» و پرهیز از ههکارگیری اصرو هندسری کالسریک اسرت (تصرویر شرماره  .)1آیرزنمن در
ستایش این نسبیتگرایی و دوری از مطل اندیشی و قطعیتگرایی ،چنرین اظهرار مریدارد« :عردم
ً
قطعیت اکنون هدیه مضاعفی است؛ محتوای این عردم قطعیرت طبیعترا هایرد یافتره شرود .معمرار
میهایست شیوههای قدیمی تصور فضایی خود را تغییر دهد .این تغییر ،پیامدی خواهد داشت کره
هاعث میشود پا از آن ،تصور از خانه یا هر شکلی از اشغا فضا ،شکل پیچیدهتری از زیبرایی را
طل کند» (آیزنمن .)661 ،6991 ،
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هر این اسا  ،هرخی از معماران داخلی نیز ها ال روهرداری از هرخری آثرار معمراری معاصرر غررب،
ً
طرحهایی را ارائه میکنند که کامال متأثر از این مبانی هستند (تصاویر شرماره  9و  )61و اگرچره ممکرن
است آگاهی کافی از مبانی فلسفی این نو طراحی و ارتباط آن ها مبانی سکوالریسم نداشرته هاشرند ،امرا
نتیجه کالبدی ایدهها و افکار آنها هرای افراد آگاه و آشنا ها مبانی فلسفی غرب ،تداعیکننده پیامی روشرن
مبنیهر تأثیرپذیری روزافزون شهر معاصر ایرانی از مبانی سکوالریسم است.
البته ههنظر می رسد که در مقایسه ها سایر مبرانی سکوالریسرم ،ترأثیر علمگرایری هرر تحروالت
کالبدیر فضایی در معماری و شهرسازی معاصر ایران ،چندان فراگیر نشده است .دلیل این امر این
است که ترجمان کالبدی پیشرفتهای علمی سرایر علروم (اعرم از فیزیرک ،نجروم ،و )...در آثرار
معماری ،نیازمند فناوری پیشرفتهای است و عالوههر آنکه دانش فنری هراالیی را میطلبرد ،مسرتلزم
توانمندی مالی کارفرما نیز هست و لذا هسط ترأثیر علمگرایری هرر معمراری و شهرسرازی معاصرر
ایران ،ها محدودیتهایی روههرو هوده است.

تصاویر شماره ( )3و ( .)61اصرار بر هندسههای سیال ،پیشبینیناپذیر و لغزنده در حجم و پالن مسجد
تهران
ولیعصر
مأخذ :رئیسی و نقرهکار41 ،6939 ،

 .3-3تأثیر عقلگرایی (با تعریف سکوالریسم) بر تحوالت کالبدیـفضایی معاصر

تأکید سکوالریسم هر عقلگرایی صرف و مستقل از وحری ،سرب شرده اسرت در نظرام کالبردی شرهر
معاصر ایرانی ،هه هسیاری از آموزههای اسالمی توجهی نشود ،زیرا در تعرارض هرا عقرل (عقرل اهرزاری و
جزئی) تلقی میشوند .هرای مثا  ،یکی از آموزههای اسرالمی ،نفری هلندمرتبهسرازی در شرهر اسرالمی
است که در اینهاره ،اسناد و شواهد هسیاری وجود دارد .پیامبر اکرم در این مورد چنرین میفرماینرد:
«آیا میدانید ح همسایه چیست؟ ...و خانه خود را هاالتر از ساختمان او قرار ندهی که مانع گرد هروا
در منزلش هشود ،م ر ها اجرازه او» (شرهید ثرانی .)617 ،6732 ،امرا در نظرام کالبردی شرهر معاصرر،
ً
آپارتماننشینی هه امری کامال مرسوم تبدیل شده است که دلیل این مرسروم شردن نیرز هرخاسرته از عقرل
جزئی و اهزاری است ،زیرا عقل هریده از وحی و کالم معصروم ،دالیرل مختلفری ماننرد صررفهجویی در
هزینههای تأسیسات ،هزینره زمرین ،و ...را اقامره کررده اسرت کره هراینرد ایرن دالیرل ،موجر تررویج
آپارتماننشینی شده است .حا آنکه از منظر اسرالمی ،اگرر اسرتدال های عقرل اهرزاری در تعرارض هرا
دینی دارای سند معتبرر ،ارجحیرت دارنرد (حسرینزاده،
متنهای مسلم دینی قرار گیرد ،وحی و متنهای ِ
 .)14 ،6711نتیجه هیتوجهی هه آموزههای اسرالمی در مرورد هلندمرتبهسرازی و هرترری دادن عقرل هرر
وحی رر که از نتایج سکوالریسم است رر امروزه هیش از پیش درحا نمایان شدن اسرت ،زیررا اگرچره در
هزینه زمین و تأسیسات ،صرفهجویی میشود ،اما هزینههای روانی و عاطفی زیاد و روزافزونی هر انسران
تحمیل شده است؛ هزینههای نبودن فضای مناس هرای رشد عراطفی و فیزیکری کودکران در فضراهای
هاز خصوصی ،عدم آسایش و آرامش ساکنان ههدلیل نقر حرریم خصوصری آنهرا توسرط واحردهای
ِ
مجاور یا روههرو ،و ...را میتوان از مصادی این امر هرشمرد.
نمونه دی ری از هرتری دادن هه عقل خودهنیاد هر وحری و آموزههرای دینری را میتروان در طراحری
هازارها و مراکز تجاری معاصر دید .در نظام لیبرا سررمایهداری (هرهعنوان نظرام حراکم هرر مناسربات
اقتصادی جهان معاصر) هر مصرف هرچه هیشتر (در مقاهرل قناعرت) توصریه و تأکیرد میشرود ،زیررا
مصرف ،نوعی قوه محرکه تولید و افزایش ثروت سرمایهداران محسوب میشرود و لرذا هره رو هرای
ارکان نظام اقتصادی غرب اسرت ررر مری کننرد ترا
مختل  ،انسان را تحریک هه مصرف هیشتر رر که از ِ
سود سرمایهداران فزونی یاهد (آوینی ،)61-41 ،6733 ،اما ها وجود اینکه این سیاست اقتصرادی کره
مبتنیهر عقل خودهنیاد است ،ههوضوح در آموزههای اسالمی نفی شده است ،اغلر هازارهرا و مراکرز
هسترساز ترغی مشتری هره
تجاری معاصر ایران ههگونهای طراحی میشوند که همسو ها این سیاست،
ِ
خرید و مصرف هرچه هیشتر هاشند (رئیسی .)619-667 ،6791 ،یکی از مهمترین مصادی این امر،
ظهور پدیداری ههنام «ویترین» در هازارهای معاصر است که تأثیر قاهلتوجهی هر ترغیر مشرتری هره
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ً
خرید هیشتر دارد ،تا جاییکه اندازه هزرگتر ویترین مغرازه هرر قیمرت و ارز آن کرامال مرؤثر اسرت.
اهمیت این پدیدار در جل مشرتری و روام فرهنرگ مصررفگرایی ههحردی اسرت کره نرورپردازی
ویترین و نحوه تأکید هر کاالهای مستقر در آن از طری نور ،هه حرفرهای هسریار درآمردزا تبردیل شرده
است و مالکان مغازه حاضرند مبلغ قاهلتوجهی هپردازند تا نورپردازی ویترین آنها هه جلر مشرتری
هیشتر کمک کند؛ مشتریای که از روی ترغی کاذب وی از طری ویترین و نورپردازی جلوهگرانه آن
خرید هیشتر اقدام میکند .این درحالی است که هراسا هرخی روایتها ،ترغی مشتری هه خریرد
هه ِ
کاال از طری جلوههای کاذب تبلیغاتی (که عملکرد اغلر ویترینهرا از مصرادی آن اسرت) نروعی
َ َ
غش در معامله است؛ در این مورد میتوان هه روایت نقلشده از هشامهنحکم استناد کررد« :مشرغو
فروختن جامههای نازذ در سایه هودم که امام کاظم هه من رسرید و فرمرود ای هشرام! فرروختن در
ً
سایه غش است و غش قطعا حال نیست» (کلینی6213 ،ق ،م .)611 ،1
ههنظر میرسد دلیل منع معامله یادشده توسط امام در این نکته نهفته است کره جامره نرازذ در
سایه ههخوهی قاهلارزیاهی نیست و الزمه آگاهی از میزان نازکی آن ،مشاهده آن در آفتاب است .هرر
این اسا چنین استنتام میشود که اگر نور یا سایه یا هر نو عامل دی رری ،سرب تصرور اشرتباه
مشتری از کیفیت کاال شود ،آن معامله از مصادی غرش در معاملره اسرت و روشرن اسرت کره در
اغل موارد ،ویترین ها استفاده از تکنیکهای القای نور و سایه ،همین کرار را انجرام میدهرد کره
نتیجه آن ،ترغی هیشتر مشتری هه خرید کاال و هه تبع آن ،ترویج مصرفگرایی ررر هرهعنوان یکری از
مهمترین سیاستهای اقتصادی حاصل از عقل خودهنیاد رر است (رئیسی666 ،6791 ،؛ گرارودی،
 .)6732در این مورد ،مصادی فراوان دی ری از تحوالت کالبدیرفضایی را میتوان هیان کررد کره
هم ی هرآمده از عقل خودهنیاد و راسیونالیسم (ههعنوان یکی از مبانی سکوالریسم) هسرتند ،ولری
هرای پرهیز از طوالنی شدن کالم ،از شرح سایر موارد چشمپوشی میکنیم.
 .3-4تأثیر اومانیسم بر تحوالت کالبدیـفضایی معاصر

همانگونه که در هخش چارچوب نظری اشاره شد ،الزمه اومانیسم ،حاکمیت امیا انسان اسرت و
هدیهی است که هراسا این تعریر  ،اومانیسرم اهعراد معنروی انسران را نادیرده میگیررد و امیرا
حیوانی او را محور رشد و شکوفایی قرار میدهد (جوادی آملی ،)12-11 ،6711 ،امرا از دیردگاه
اسالمی ،انسان ،موجودی تنها مادی و تکهعدی نیست ،هلکره دارای قروای مختلر و متشرکل از
ساحات و نفو گوناگون است (مطهری )74 ،6712 ،که هر پایه روایت نقلشده از امام علی ،
نفو یا قوای وی را میتوان در چهار عنوان کلی دستههندی نمرود :نرامی نبراتی ،حسری حیروانی،
ناط قدسی(عقالنی) و کلی الهی (مشرکینی6211 ،ه.ق .)444 ،دو نفرا نخسرت ،ههصرورت

هالفعل موجود ،و میان انسان و حیوان مشترذ هسرتند؛ حرا آنکره دو نفرا دی رر ،ضرمن اینکره
مختص انسان است ،ههصورت هالقوه است و نه هالفعل.
اومانیسم ها فروکاستن انسان هه قوای دانی (نباتی و حیوانی) ترأثیر قاهرلتوجهی هرر معمراری و
شاخص معاصر غرهری ههصرراحت
شهرسازی معاصر گذاشته است ،تا جاییکه هرخی از معماران
ِ
هیان داشته اند که در هنر و معماری ،آنچه اصالت دارد ،نیازها و لذتهای مادی است .هرای مثرا ،
هرنارد چومی در مقاله خود ها عنوان «لذت معماری » هیان میکند که در معماری معاصر ،اصالت
ها لذت است؛ لذتی که در دامنه مادیات و نیازهای پسرت انسرانی تعریر میشرود و نسربتی هرا
لذتهای واالی معنوی ندارد؛ تا جاییکه وی در این مقاله ،ها تشبیه لذت معماری هه لذت رواهرط
ً
جنسی ،شأن این هنر واال را تا حد نیازهای کامال مادی پایین میآورد (چرومی 462-461 ،6933 ،؛
چومی .)6911 ،پیتر آیزنمن نیز که یکی دی ر از معماران مطررح معاصرر غرهری اسرت ،در یکری از
مقالههای خود  ،مبانی زیباییشناختی جدیدی را هرای هنر و معماری معاصرر پیشرنهاد میدهرد کره
ههطور کامل از اف نیازهای معنروی و واالی انسرانی هرهدور اسرت (آیرزنمن .)661 ،6911 ،هرر ایرن
اسا  ،معماری و هنر در تمدن مدرن ،هرخالف گذشته خود که سودای راهیاهی هه اف هرای واالی
ً
معنوی را داشت ،نهتنها راهی هه معانی و داللتهای ملکروتی نردارد ،کره اساسرا هرا رهرا شردن از
هندهای داللت معنایی ،هه هدفی در خویش تبدیل میشود (آدرنو .)411 ،4112 ،
تأثیر اصالت دادن هه میلهرای پسرت انسران و هیتروجهی هره قروای عرالی وی را میتروان در
مصادی هسیار کالبدی شهر معاصر ایرانی پیجویی کرد؛ هرای مثا ها مقایسه طرح کالبدی مسکن
سنتی ایرانی ها طرح هرخی از خانههای معاصر ایرانی ،تفاوت ماهوی عمیقی را میتروان مشراهده کررد؛
توضی اینکه هراسا آموزههای اسالمی ،فخرفروشی رر که از امیا ِ پست انسان است ررر از طریر
معماری مسکن ،نکوهش شده است .پیامبر اکرم در نکوهش این امر چنین میفرماینرد« :آن،
هنایی است که زیاده هر قدر احتیام ،کسی هسازد از هرای ترفع و زیرادتی هرر همسرای ان خرود و از
هرای مباهرات هرر هررادران مرؤمن خرود» (گلسرتانه .)443 ،6713 ،ایرن موضرو  ،ههانردازهای در
آموزههای اسالمی دارای اهمیت است که در کتاب روایی «مستدرذالوسائل و مستنبطالمسرائل»،
ْ ُ ََ ْ َ
َ
ْ َ
هاهی مستقل ها عنوان « َه ُ
اب َ
کر َاهه َت ْش ْ َ َ ْ ْ َ
راف َو ت ْح ِرر ِیم
ِ
رار ِمنره علری الکف ِ
اب ِاالق ِتص ِ
یید ال ِبن ِاء و اس ِتحب ِ
ْالب َن ِاء ر ً
یاء َو ُس ْم َعه» تنظیم شده است که همانگونه که از نام آن هرمیآید ،موضو روایتهرای ایرن
ِ ِ
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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هاب در نکوهش فخرفروشی در مسکن ها اسرتفاده از مرواردی همچرون ارتفرا زیراد سراختمان و
تجملگرایی در آن است  .از روایتهرای ذکرشرده در ایرن مرورد ،میتروان هره ایرن روایرت امرام
حسین اشاره کرد که پا از مشاهده خانه ای مرتفع و مجلل کره دا هرر فخرفروشری مالرک آن
هود ،درهاره او چنین فرمودند که ها هاال هرردن ارتفرا خانره ،دیرن خرود را فررو نهراده اسرتَ « :م َّرر
ْ
َ َ َ َ ِّ
َ ِّ
َ
ْ ُ
الح َس ُین ِهد ِار َه ْع ال َم َه ِال َبه فقا َرف َع الط َین َو َوض َع الدین :امام حسین منرز (مجللری) را
ِ
دید ،فرمود ِگلهرا را هراال هررد و دیرن خرود را پرایین آورد» (محردث نروری6211 ،ه.ق.)213 ،
روایتهای دی ری نیز نقل شده است که هم ی داللت هر لزوم سادگی هدنههای هیرونری منراز و
پرهیز از فخرفروشی از طری معماری مسکن دارند (شیخ حرر عراملی6219 ،ه.ق؛ اهرن هاهویره،
 .)111 ،6733هر همین اسا  ،در هافتهای مسکونی سنتی ،تفاوت چندانی در هدنههای هیرونی
هناهای مسکونی مشاهده نمیشد و نمای مسکن ههعنوان اهزاری هرای خودنمرایی و فخرفروشری و
ارضای امیا پست انسان ،ههکار نمیرفت؛ ههگونهای که فقر یا غنای مالک منز از نمرای هیرونری
آن قاهلتشخیص نبود و تنها هدنهها و فضای داخلی مناز که فضایی خصوصری هرود و در معررض
دید دی ران نبود ،هیان ر توان مالی مالک منز هود ،اما در شهر معاصرر ایرانری ،مروارد متعرددی را
میتوان مشاهده کرد که طرح نمای مسکن ههعنوان اهرزاری هررای ارضرای میلهرای پسرت انسران
(مانند خودنمایی و فخرفروشی) ههکار میرود ،ههگونهای که هرخالف هافتهای مسرکونی سرنتی،
هرودن
در هافتهای معاصر ها مشاهده هدنههای هیرونی مناز ههراحتی میتوان هه فقیر یرا ثروتمنرد
ِ
ساکنان آن هافت پی هرد (تصاویر شماره  66و .)64

تصویر شماره ( .)66نمونهای از نمای بیرونی یک ویالی
معاصر در تهران که ارتفاع غیرمتعارف و تجملگرایی در آن
مشهود است.
مأخذhttp://www.memari7.com:

ً
تصویر شماره ( .)62بافت تاریخی ابرکوه؛ بدنه بیرونی کامال
ساده بناهای مسکونی بهرغم غنای مالکان این بناها در محله
سنتی و اعیانی
مأخذ :نگارنده
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 .طب لغتنامههای مختل  ،اعم از لغتنامههای فارسی همچون لغتنامه دهخدا یا معرین و لغتنامرههای عرهری همچرون
َْ
المنجد ،واژه تشیید ههمعنای هلند ساختن و هرافراشتن است.

عالوه هر هناهای مسکونی ،هی توجهی هه قوای متعالی انسان در هسریاری از کارهریهرای دی رر
شهر معاصر ایرانی نیز نمایان است که از مهمترین آنها میتوان هه هازارها و مراکرز تجراری اشراره
کرد .هازارها ،ههدلیل نو کارهری خود و فعالیتهایی که در آنها انجام میشود ،هستر مناسبی هرای
توجه هه قوای معنوی و متعالی انسان نیستند و کالبد آنها هیش از آنکره غفلرتزدا هاشرد ،غفلرتزا
است .امام هاقر درهاره غفلتزایی هازار چنین میفرمایند« :هدترین جاهای زمرین ،هازارهاسرت،
هازار ،میدان شیطان است ...اهلیا ها اولین کسی که هه هازار میآید ،وارد میشود و ها آخرین نفرری
که هازار را ترذ میکند ،هرمیگردد» (شیخ حر عاملی6219 ،ه.ق ،جلرد  .)211 ،63در روایتری
دی ر از پیامبر اکرم چنین نقل شده است« :هازار ،سرای هیخبری و غفلت است .پا هرکه در
هازار ی ک تسربی گویرد ،خداونرد هرزار هرزار ثرواب هررایش رقرم زنرد » (محمردی ریشرهری،
6244ه.ق .)411 ،ها توجه هه این ویژگی هازار ،در معماری سنتی سعی هر آن هرود کره در طراحری
هازار ،تنها هه قوای پست انسان و فعالیتهای غفلتزای جاری در هازار توجره نشرود ،هلکره ضرمن
توجه هه قوای متعالی انسان ،ایدههای فضاییرکالبدی هازار ،ویژگی غفلتزایی آن را تعردیل کنرد و
حقای معنوی را هه انسان یادآوری نماید؛ ههگونهای که در هسیاری از موارد ،شباهت معناداری هرین
کالبد مسجد (ههعنوان رکن معنوی شهر) و کالبد هازار (ههعنوان رکن مادی شهر) مشاهده میشد تا
این شباهت معنادار ،ضمن یادآوری فضای معنوی مسجد هه شهروندان ،حقای معنروی را نیرز هره
آنها یادآوری کند (تصاویر شماره  67و .)62

تصاویر شماره ( )69و ( .)64مسجد جامع اصفهان (سمت راست) و بازار اصفهان (سمت چپ)
شباهت معنادار الگوهای کالبدیـفضایی مسجد و بازار در تصویر این دو بنا مشخص است .این شباهت در بسیاری از
مساجد و بازارهای سنتی دیگر نیز قابلمشاهده است.
مأخذ :پایگاه رسمی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان )(www.isfahancht.ir
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فروکاستن انسان هه قوای پست ،در هسیاری دی ر از مصادی کالبدیرفضایی شهر معاصرر ایرانری
نیز قاهل پیجویی است؛ افو قاهلتوجه کارهست رنگهای تفکرهران یز و متناس ها قوای عقالنی
(مانند فیروزهای ،خاکی ،و )...و افزایش محسو رنگهای محررذ و متناسر هرا قروای حیروانی
(مانند قرمز ،نارنجی ،و )...در هناها و فضاهای شرهری معاصرر ،پرهیرز از هندسرههای متعراد و
متقارن در هسیاری از هناهای شهری معاصر در مقایسه ها نمونههای مشاهه سنتی کره هسرتر مناسربی
هرا ی ایجاد سکون و آرامش و هالطبع ،فعرا کرردن قروای عقالنری فرراهم میکننرد و ...هم ری از
شواهد و نشانههای فروکاستن انسان هه قوای پست و نادیده گرفتن قوای عقالنری و روحرانی وی در
شهر معاصر ایرانی است که همانگونه که اشراره شرد ،ایرن فروکراهی ،از ویژگیهرای اومانیسرم و
تعری ناقص آن از انسان است.
 .3-5تأثیر فردگرایی بر تحوالت کالبدیـفضایی معاصر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی

410

دوره نهم
شماره 2
بهار 6931

موضو دی ری که میتوان در تأیید ادعای تأثیرپذیری تحوالت کالبدیرفضایی شرهر معاصرر ایرانری از
مبانی سکوالریسم مطرح کرد ،افزایش روزافزون فردگرایی ررر ههعنوان یکری از مبرانی سکوالریسرم ررر در
شهرهای معاصر است .در این راستا میتوان هه موارد هسیاری اشاره کرد که از هرارزترین آنهرا ،تکروین و
گستر روزافزون مسرکن مسرتقل در مقاهرل مسرکن گسرترده اسرت .در شرهر سرنتی ایرانری ،هرهدلیل
تأثیرپذیری شهر از مبانی اسالمی و تأکید این مبانی هرر مرواردی ماننرد صرله رحرم ،ارتباطرات جمعری
حداکثری ،و ،...هافت محلههای مسکونی هیشتر مبتنیهر خانههای جمعی و گسترده شکل میگرفت کره
ً
در آن معموال پدر خانواده ها فرزنردان و هسرت ان نزدیرک خرود ،در یرک خانره هرزرگ و جمعری زنردگی
میکردند ،اما ال وی غال در طراحی مسکن معاصر ،ال وی آپارتمرانی اسرت کره اسرا ِ آن مبتنیهرر
استقال کامل و جدایی مطل هر خانواده از سایر خانوادهها است که ایرن موضرو از حردود یرک قررن
ً
پیش در ایران رر یعنی تقریبا همزمان ها نفوذ سکوالریسم در نهادهای اجتماعی و فرهن ری ایرران ررر روام
یافته است (ههنام .)96 ،6714 ،فردگرایی در شهر معاصر ایرانی تا جایی گستر یافتره اسرت کره حتری
در شهرهای کوچکی که ها مسئله کمبود زمین مناس و کافی نیرز روهرهرو نیسرتند ،ال وهرای آپارتمرانی
درحا گستر روزافزون است .عم این فردگرایی تا جایی پیش رفته است که گراهی در یرک مجتمرع
آپارتمانی ،ساکنان دو واحد همسایه رر که فاصله منز آنها از هم هیش از یک متر نیست ررر ماهها و حتری
سا ها از یکدی ر هیخبر هستند و هیچ نو رفتوآمدی ها هم ندارند ،امرا همانگونره کره اشراره شرد در
آموزههای اسالمی ،اصل هر گستر رواهط اجتماعی است و فردگرایی ههشدت نفری شرده اسرت ،زیررا
انسان ،ههطور ذاتی و فطری موجودی اجتماعی است (طباطبایی.)61-11 ،6796 ،
الزم هه ذکر است که در شهرسازی معاصر ،فضاهای عمومی و شهری هسیاری ماننرد پارذهرا،

ً
میدانهای شهری ،و ...شکل گرفته است ،اما تقریبا هیچیک از این فضاها ،کمکی هه حل مشرکل
فردگرایی نمیکنند؛ ههگونهای که عموم شهروندان ،هن ام حضور در این فضاها ،ها وجرود حضرور
در فضایی عمومی ،ارتباط عمی و مرؤثری هرا سرایر افرراد حاضرر در آن فضرا هرقررار نمیکننرد و
درحقیقت ،حضور افراد در این فضاها مصداقی هرای تجلی انزوا در جمع است؛ مانند حریمی که
یک فرد هرای خود در هن ام حضور در پارذ تصور میکند و در عرین حضرور در فضرای جمعری،
ِ
رفتاری فردی و مستقل و هیارتباط ها دی ران دارد.
نمونه دی ری که میتوان هرای تجلی فردگرایی در نظام کالبدی شهر معاصر ایرانی هه آن اسرتناد
کرد ،تفاوت هازارها و مراکز تجراری معاصرر و سرنتی اسرت؛ از مصرادی فردگرایری در هازارهرای
معاصر ،آمیخت ی مغازههای ها کارهریهای متفاوت و غیرمتجانا در یکدی ر اسرت کره هراسرا
اسناد روایی ،سیره و سنت معصومین در زمانیکه زمام حکومت را در دست داشتند ،هرخالف
آن هوده است .این مطل را ههوضوح از روایتهای مرهوط هه نظارت امام علری هرر هرازار کوفره
میتوان دریافت .امام هاقر میفرمایند که امیرالمؤمنین هر صب در هازارهای کوفه ،هرازار هره
هازار میگشتند (الطوسی6213 ،ه.ق )3 ،که این امر ،داللرت هرر وجرود هازارهرای تخصصری در
زمان حکومت ایشان ،همانند هرازار قصراهان ،هرازار خرمافروشران ،هرازار ماهیفروشران ،و ...دارد
(رئیسی .)666 ،6791 ،هر این اسا در هازارهای سنتی ایرانی ،توزیع فضرایی و عملکرردی هرازار
ههگونهای هود که هر راسته از هازار هه جنا و کاالی مشخصی اختصاص مییافت ،ههطوری کره راسرتهها
را ها نام کاالیی میشناختند که در آنها عرضه میشد (مانند راسته هزازها ،راسته مسر رها ،و .)...اگرچره
هنوز هم در هرخی هازارهای معاصر ایرانی میتروان تجمرع کارهریهرای همنرو را مشراهده کررد،
لیکن در اغل موارد ،کارهریهای مختل و نامتجانا در یکدی ر آمیختره شردهاند کره هرهنوعی
مصداق هروز فردگرایی در هازار است.
نتیجهگیری

همانگونه که در اهتدای مقاله اشاره شد ،این پژوهش ها ههرهگیری از رو تحلیل محتوای کیفری و
ها انتخاب هدفمند مصادی ِ هازتابدهنده پرسشهای این پرژوهش ،درصردد پاسرخگویی هره ایرن
شدن مناسبات مختل دینی ،فرهن ی ،سیاسی ،و اجتماعی از نظام
پرسش هود که ها توجه ًهه متأثر ِ
فکری سکوالریسم ،اوال آیا مبانی این نظام فکری هر تحوالت کالبدیرفضایی شهر معاصرر ایرانری
ً
نیز مؤثر هوده است و ثانیا چه مصداقهایی را میتوان هرای این امر هرشمرد؟
پرا از هررسری مصرادی مختلر  ،ترأثیرات مبرانی نظرام فکرری سکوالریسرم هرر تحرروالت
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کالبدیرفضایی شهر معاصر ایرانی در کارهریهای مختل (اعم از مسرکونی ،مرذهبی ،تجراری،
و )...ههوضوح مالحظه شد که در جدو شماره ( ،)6در پاسخ هه پرسشهای این پژوهش ،کلیراتی
از این مبانی و تأثیرات حاصل از آنها هر شهر معاصر ایرانی ههطور اجمالی ارائه شده است.
ها توجه هه تحلیلهای مطرحشده در این پژوهش ،چنین استنتام میشود که هسیاری از مسرائل
و معضالت معماری و شهرسازی معاصر ایران (مانند نامتناس هودن مسکن ایرانی ها خواسرتها
و نیازهای خانواده ایرانی ،عدم تناس شکل و فضای هرخی مسجدها ها محتوا و کارهری ایرن نرو
هناهای مذهبی ،ناهمخوانی هازار معاصر ایرانی ها فرهنگ و اندیشره ایرانری ،و )...ریشره در فراینرد
نفوذ مبانی یادشده در نظام فرهن یراجتماعی معاصر ایران دارد ،زیرا شرهروند ایرانری ،شرهروندی
انردن
است که اعتقادات و فرهنگ او ،ریشه در آیین و مذه وی دارد و سکوالریسم ،ها ههحاشیه ر ِ
این آیین ،کالبد و فضایی را هه وی عرضه کرده است که تناسبی هرا اعتقرادات و فرهنرگ او نردارد و
طبیعی است که در چنین شرایطی ،مسائل و معضالت یادشده هروز کند.
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جدول شماره ( .)6کلیات مبانی سکوالر یسم و برخی تأثیرات آن بر تحوالت کالبدی ـفضایی شهر معاصر ایرانی
مبانی
سکوالریسم

تبیین مبنا

جدایی
دین از
سیاست

محدود کردن حوزه صالحیت دین هه
ً
عرصههای صرفا عبادی

ً
فروکاهی مسجد هه عنصری صرفا مذهبی در حیات شهر،
حذف اهنیه مذهبی از هدنههای اغل فضاهای مهم شهری

علمگرایی

عدم پذیر معارف غیرتجرهی و
فروکاستن علم هه معارف حسی و
تجرهی

اصرار هر کارهست هندسههای لغزنده و پیشهینیناپذیر هدون
توجه هه تناس یا عدم تناس آن هندسه ها عملکرد فضا

عقلگرایی

هینیازی عقل از آموزههای دینی در
اداره همه امور و شئون زندگی هشری

اصالت دادن هه یافتههای عقل خودهنیاد در هراهر آموزههای
متون دینی در مواردی مانند آپارتماننشینی

اومانیسم

معیار قرار دادن امیا پست انسان در
همه امور

استفاده اهزاری از نمای هیرونی هناهای مسکونی ههعنوان
عاملی هرای فخرفروشی و خودنمایی ههویژه در مناط
ثروتمند شهری

فردگرایی

اصالت دادن هه فرد در هراهر جامعه و
تعری جامعهگرایی ههعنوان امری
َ
ثانوی و ت َبعی

گستر روزافزون مسکن آپارتمانی و از هین رفتن تدریجی
خانههای گسترده

برخی تأثیرات بر تحوالت کالبدی و فضایی شهر معاصر ایرانی

مأخذ :نگارنده

در تحلیل موفقیت نسبی سکوالریسم در غرب و ال وهرداری از آن هرای جغرافیای فرهن ی ایرران
هایستی توجه داشت که رواهط میان مرردم ،کلیسرا ،و حکومرت در جامعره مسریحی ،خراص محریط
فرهن ی غرب است و سکوالریسم در چنین محیطی و در رویارویی ها چنین مذهبی (که داعیره ورود
هه عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،کالبدی ،و ...را نداشته و ندارد) شراید هتوانرد پاسرخگوی هرخری از
مسائل جامعه در کوتاهمدت و یا میانمدت هاشد ،اما در زیستهوم اسرالمی کره هراسرا ورود آیرین
اسالم هه تمام عرصههای جامعه اعم از سیاسی ،فرهن ی ،کالبدی ،و ...شکل گرفته است ،ایرن نظرام
فکری نهتنها مشکلی را حل نمیکند هلکه ههدلیل تعرارض و تنراق ذاتری خرود هرا مبرانی اسرالمی،
مسائل و مشکالتی را ههطور روزافزونی هر جامعره تحمیرل مینمایرد؛ هنراهراین ،الزمره اصرالح سریر
تحوالت کالبدیرفضایی معماری و شهرسازی معاصر ایرران ،هازگشرت هره مبرانی اسرالمی در همره
امکان الهی است.
عرصهها و پایبندی هه آن ههعنوان یک مرجع و قانون فرازمان و فر ِ
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