
:گو با ایکناوکار در گفتعبدالحمید نقره  

 جاهلیت مدرن در پی براندازی یادآوری معنویت از شهرهاست

ست، گفت: جاهلیت  شهری به ویژه در غرب تجلی جاهلیت مدرن ا سیمای  صنعت با بیان اینکه  شگاه علم و  ضو هیئت علمی دان ع

های روحی و روانی در امروزه علیرغم رفاه مادی، اسهرر  و بیماری مدرن به دنبال براندازی یادآوری معنویت از شههرهای ماسهت و

 .اوج خود بروز یافره است

به گزارش ایکنا، با توجه به رشههد سههریر شهههرنشههینی در کشههور که از 

های گذشره آغاز شده است، باید به این موضوع اندیشید که آیا این دهه

هماهنگی دارد یا شهرها مقوله با موازین تاریخی و اسالمی این سرزمین 

بدون در نظر گرفرن شهههرایج اجرماعی از لحام تمدن شههههری، که به 

های معماری اصههیا ایرانی ههههه اسههالمی مرکی اسههت، بر مبنای سههب 

تاریخ این مرز و بوم گواه غیرایرانی و غیربومی رشهههد می ره  ند. الب کن

ی محکمی در مورد سب  باشکوه ایرانی هههه اسالمی در ایجاد تمدن شهر

سفانه طی دهه ست، اما مرأ سعها شاید ناهمگون در های اخیر و با تو ای 

سنری و  صنعری و مدرن بدون احرساب مبانی و معماری  شهرهای  شدن بیش از پیش  شاهد بزرگرر  شهری،  زمینه گسررش حوزه 

 گرفره از سب  ایرانی ه اسالمی است، هسریم.بومی، که الهام

پنجم جمعیت کشور را در خود جای شهرهایی مانند تهران، که نزدی  به ی به ویژه کالن سرعت توسعه ناهمگون شهرهای کشور

های تأثیرگذار ایرانی ه اسالمی در طراحی و معماری ساخرار شهرها شده ها و موجب فراموشی سب داده، باعث غفلت از حفظ سنت

 است.

شکده مبدین منظور با عبدالحمید نقره ضو هیئت علمی دان صنعت، در مورد کار، ع شگاه علم و  سازی دان شهر عماری و 

ــ اسیمی برای پاسد دادن بن نیازهای اننان مدرن بن ت ت وتو پرداختیم کن مشروح آن بررسی کالبدی شهر ایرانی ـ

 .خوانیدمی ادامن در  را

ـ اسیمی،  ـ طبق تجربن چند صد سالن ایرانیان در معماری شهری، سیمای یک شهر ایرانی  کن شرایط روز را نیز ایکنا 

 هایی دارد؟مدنظر داشتن باشد، چن ویژتی

به طور کلی نه فقج سههیمای شهههری، بلکه تمامی فرایندهای انسههانی از خل  آثار هنری و معماری گرفره تا رویکردهای سههیاسههی، 

شمه سرچ صادی، اجرماعی و فرهنگی به بنیان و  ساناقر بخواهیم از کا به جزء حرکت گردد. اگر ها بازمیهای فکری و اعرقادی ان

 و ماکیاولیسههم داروینیسههم، همچون مادی رویکردهای کنیم، باید بگوییم که مرأسههفانه جاهلیت مدرن بر جهان حاکم شههده اسههت.

سم ست، شده ایجاد و ارائه امروزی جهان در که ماتریالی ها را دایم و رویکرد کلی دارند و قرآن کریم نیز به خوبی آنپارا ی  همگی ا

 این تمامی که دهدمی نشههان بندیتقسههیم این بندی و از پیروان آنها با عنوان کافران، مشههرکان و منافقان یاد کرده اسههت.تقسههیم

فرض همان نظریه داروینیسم شپی این و هسرند شناسیهسری و شناسیانسان با رابطه در مشررک فرضپیش ی  دارای رویکردها



سان از  سان باید در زندگی اجرماعی و مادی خود از حداکثر رفاه مادی، مبرنی بر تفکر تکاما ان ست. در این نوع تفکر ان حیوانیت ا

 حسی و غریزی برخوردار باشد.

در برابر این تفکر، رویکرد اسهههالمی وجود دارد. البره این دو رویکرد یعنی رویکردهای اسهههالمی و مادی وابسهههره به ایران یا غرب و 

ست، بلک شورهای دیگر نی ست و هر کدام از آنک سری ا شیت الهی در جهان ه سان و م سره به فطرت ان ها دارای آثار خود در ه واب

های مخرلف فرهنگی و اجرماعی همچون معماری، شهههرسههازی و ... هسههرند که به صههورت خودآگاه و ناخودآگاه تحت تأثیر زمینه

 سرچشمه فکری و اعرقادی این رویکردها قرار دارد.

ای جهانی در حوزه از آنکه از تجربیات ایرانیان در معماری و شهههرسههازی سههخن بگوییم، باید بدانیم که دارای تجربه بنابراین، پیش

شهری هسریم. آن سان غیر از بعد سیمای  شرند و برای ان هایی که خودآگاه و ناخودآگاه به غیب و ماورای طبیعت ایمان و اعرقاد دا

ز قائا بودند، قطعاً سیمای شهری ایشان نیز با سیمای شهری جوامعی که اعرقادات مادی مادی و جسمانی، فطرت روحی و الهی نی

شور و جامعه سئله وجود ندارد که این تفکر معنوی در چه ک ست و هیچ تفاوتی در این م ای وجود دارد، بلکه دارند، کامالً مرفاوت ا

 کند.معماری را در جوامر مخرلف ایجاد میاین اعرقاد و تفکر است که تمامی مناسبات از جمله بنای شهری و 

تمامی پیامبران و رسوالن الهی بشر را به ی  حقیقت دعوت کردند و دعوت کلی ایشان نیز بر این مبنا اسروار است که انسان به جز 

ای از دنیا نقطهحیوانات، ی  بعد و فطرت الهی و تکاملی نیز دارد. بنابراین، چنانچه به سهههیمای تمامی شههههرهای تاریخی در هر 

ها در جوامر مخرلف)با هر تفکری که داشههرندب به دنبال نوعی معنویت و روحانیت در سههیما و کنیم که انسههانبنگریم، مشههاهده می

 نمادهای شهری خود بودند.

ره شهههرها مرأسههفانه پا از رنسههانا و در دوره انقالب صههنعری در اروپا، رویکرد مادی و ماتریالیسههری باعث شههده اسههت که از چه

زدایی شههود و همگان غرد در عالم طبیعت و حا و غریزه شههوند. بنابراین، در شهههرهای سههنری بامعنا، به زدایی و روحانیتمعنویت

اندازد که این کنیم که انسان را به یاد معنویت، آخرت تکاما و جاودانگی میاندازهایی مشاهده میطور مرتب در فضای شهری چشم

 دهد.ز غرد شدن در عالم وحوش نجات میمسئله انسان را ا

 کند؟ایکنا ـ آیا سیمای شهری امروز حس آرامش و بن یاد خدا بودن را بن جامعن منتقل می

گرا شههد و خود را حیوان پنداشههت، چون عالم طبیعت و عالم وحوش از خاک تا خاک بوده و مرویر و زمانی که انسههان کامالً مادی

تابد و قطعاً در شهههرهای مدرن، که الهی انسههان به دنبال جاودانگی و تکاما اسههت و مر  را برنمی مرکثر اسههت، در حالی که رو 

 کند.تجلی جاهلیت مدرن است، هرگز احسا  آرامش نمی

سرر  شررین ا صنعری که رفاه مادی دارند، رخ میها و خودکشیامروز بی شرفره  فرماید: دهد. خداوند مرعال میها در کشورهای پی

ها، نهایت و جاودانگی است و با یاد خدا که مرجر همه هسریقلب روحی و معنوی انسان به دنبال بی« ا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُأَلَ»

ست، آرامش پیدا میها و بیداریماندگاری ست و ها شهرهای ما سفانه جاهلیت مدرن به دنبال براندازی یادآوری معنویت از  کند. مرأ

ها و منازعاتی که در قرن اخیر از های روحی و روانی در اوج خود بروز یافره است. جنگرغم رفاه مادی، اسرر  و بیماریه علیامروز

 سوی ممال  توسعه یافره و مرفه در جهان ایجاد شده، هیچ زمانی در دنیا وجود نداشره است.



 

ــ با توجن بن توحیحاتی کن ارا ن دادید، دلیل انبنا  خاطر مردم از مشاهده سیمای شهرهای قدیمی ایران در  ایکنا ـ

 چینت؟

های سنری و بومی هر منطقه از جهان سیمای شهرهای قدیمی در جهان، چه در ایران و چه در سایر کشورها، به دلیا اینکه فرهنگ

ی دارد و در مراکز دینی، اندازهای شهههرها را در چشههمترین معماریترین و شههاخ دارای اصههالری دینی و مذهبی اسههت، برجسههره

 احسا  طبیعی طور به گیرد،می قرار فضا این در امروزی انسان که زمانی دلیا، همین به گر است.معنوی، آموزشی و فرهنگی جلوه

شهرهایی که طب  تفکر جاهلیت مدرن  مندعالقه و کندمی آرامش سپری کند، اما در  شهرهایی  ست که زندگی خود را در چنین  ا

گونه نیست و حرکت به سوی دسریابی به رفاهی که به دور از معنویت است، موجب نابودی انسان در ابعاد مخرلف اند، اینایجاد شده

 شود.اجرماعی و فرهنگی می

ــ با توجن بن ت کر  توان از تجربیات تذشتگان در ایجاد بنای شهری مدرن امروزی در ایجاد بافت شهری، آیا میایکنا ـ

 امروز بهره برد؟

کنیم، برای توانیم با عبرت گرفرن از تفکر مدرن که از آن به عنوان جاهلیت مدرن یاد میپذیر اسههت و میاین مسههئله کامالً امکان

شهری امروزی اقدام کنیم. نیاز ساخت ایجاد بنای  سعه زیر سعهداریم که باطن رفاه و تو شورهای تو شهری را که در ک یافره به های 

سیم. چنانچه به طور دقی  به این موضوع بپردازیم، مشاهده میدست آمده، عمی  شنا کنیم که باطن این رفاه و توسعه ظاهری تر ب

 اند.یافره در قرون اخیر ایجاد کردهشورهای توسعهها و فسادهای فراوانی است که کها، جنگداریها، بردهمملو از ظلم



بنابراین، باطن این رفاه ظاهری، اشهه  یریمان و غم بینوایان و آه و ناله درماندگان اسههت که پشههت سههر این تمدن وحشههی غربی و 

رخالف آن عما کنیم صهیونیزم )غربی، عربی و عبریب مخفی شده است. چنانچه بروانیم از باطن حقیقی این تفکر عبرت گرفره و ب

سب ها، روشو رویکرد ما در اعرقادات، انگیزه شد، میها و  سنت معصومین)عب با توانیم به اهداف مرعالی خود در ها نیز پیام الهی و 

 موضوعات مخرلف از جمله بنای شهری جدید و مطاب  با تفکرات و اعرقادت دینی و فرهنگی خود دست پیدا کنیم.

ده و عصاره پیام تمامی پیامبران الهی در سه مرحله زیباشناسی، فلسفه هنر و سب  هنری)ایده معماری، انگیزه اسالم به عنوان چکی

کند که چنانچه به این ها، مبانی و منابر مرقنی را ارائه میحا معماری و سب  معماریب به فرایندهای مخرلف انسانی پرداخره و راه

سیاست، حکومت و فرهنگ غنی و الهی بازگشره و این منا سالم اخذ کنیم، معماری، شهرسازی، اقرصاد،  بر و مبانی را به خوبی از ا

 دولت ما نیز اسالمی و ایرانی خواهد شد.

ــ برای دستیابی بن شهری کن توانایی برطرک کردن تمامی نیازهای مادی و معنوی مردم را داشتن باشد، چن باید  ایکنا ـ

 کرد؟

چراکه این جوامر زند؛ دهیم، پرداخرن به همین مسهههئله اسهههت. جاهلیت مدرن در غرب موج می مهمررین کاری که باید انجام

فکرنماهای ایرانی اند. مسههئله مهم دیگر، نظریات باطا روشههنگرا از وحی و فرامین الهی بریده و در حیوانیت خود غرد شههدهمادی

شناسند که پشت جها مرکب هسرند، یعنی نه غرب را به خوبی میفکرنماها نه تنها جاهلند، بلکه مرأسفانه دچار است. این روشن

شناسند و نسبت به اسالم نیز جاها هسرند. اولین اقدامی که اند و نه اسالم را میسر رفاه ظاهری خود چه فسادها و جنایاتی کرده

 ت خارج کنیم.زده را آگاه و از جاهلیفکرنماهای غربباید در جامعه خود انجام دهیم این است که روشن

برای دسریابی به سیمای شهری مناسب در جامعه و حا شدن مشکالت کشور، به ویژه در بخش معماری و شهرسازی، باید چهار 

سی را در نظر بگیریم و برای نهادینه سا شگاهاولین رکن سازی آن اقدام کنیم.رکن ا سفانه ، دان شوند. مرأ صال   سرند که باید ا ها ه

های کشور دچار ای و تقلیدی است که باید اسالمی ههه ایرانی شود. اغلب اساتید دانشگاهدرو  ما هنوز ترجمه ها و محروایسرفصا

شگاهجها مرکب شوند. همچنین، روش تحقی  دان صال   ست که باید کیفی و جامراند که باید ا شود. موضوع مهم ها نیز کمی ا نگر 

پردازند اما از پرورش، تعلیم های کشور صرفاً به مسئله آموزش میاست. دانشگاه دیگر، اضافه شدن تربیت و پرورش به مقوله آموزش

هاست؛ چراکه فقج با آزمون کنکور اسرعدادسنجی درست و ها خبری نیست. مسئله بعدی، اسرعدادسنجی در پذیرشو تربیت در آن

ها در سطح کشور براسا  نیازسنجی ملی اهگیرد. همچنین، انرخاب اساتید مرخص  و مرعهد و گسررش دانشگمرقنی صورت نمی

 از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سریابی با رابطه در مهم دومین رکن صال  قوانین پایین د سب در جامعه، ا شهری منا سیمای  شورای عالی معماری و به  سری در  د

شهرداری سی،  سازی، نظام مهند ست که شهر سکن ا شهرداری ها و وزارت راه و م شود. رویکردی که امروز  سرعت انجام  باید به 

سرور کار قرار دارد. نهادهای دخیا در کالن صادی در د صرفاً با توجیه اقر ست و  سالمی نی سانی و ا شهرها در ایران دارند، علمی، ان

دی روی آورند. البره زمینه شهههرسههازی و معماری کشههور باید طوری عما کنند که مردم به سههمت مهاجرت معکو  به مراکز تولی

 تأمین شوا بسیار مهمرر از تأمین مسکن و ایجاد زمینه برای ازدواج است و این مسائا باید در کنار یکدیگر حا شوند.

 انقالب اول گام و گذشره سال چها طول در کشور مدیران مرأسفانه. باشند مرعهد و مرخص  باید که هسرند مدیران رکن سوم؛

 کارفرمایان و مدیران. نبود هاآن در تعهد و تخصهه  از خبری و داشههرند حزبی و گروهی وابسههرگی و بوده حزبی اغلب اسههالمی،



سانهشده زدهغرب نیز ما غیردولری سانهاند و ر سرا ر شان را فریب دادند. در این را سنگینی های غربی ای شور وظیفه  های گروهی ک

 را از جامعه دور کنند.زدگی سازی مناسب خود، غربدارند و باید با فرهنگ

د؛ چراکه هسرن شهرسازان و مشاوران و مهندسان کشور، مشکالت حا و مناسب شهری سیمای به دسریابی حوزه در رکن چهارم؛

شگاه شور یا دان شان در خارج از ک شان با برنامهزده تحصیا کردههای داخلی غرباغلب ست که رویکرد شی و های هماند و الزم ا اندی

سازی، سازی، انبوهاساتید برجسره اسالمی هههه ایرانی اصال  شود. در مورد کارهای اجرایی نیز دولت باید در موضوع سریر افزاییهم

 گذاری کند.سازی و بهسازی سیمای شهری سرمایهمقاوم

مسکن مسرقا را  های خدماتی به ویژههای شهری و کمبود سرانهافرادگی زیرساختمرأسفانه در چها سال گذشره نروانسریم عقب

برای جامعه تأمین کنیم. چنانچه در جامعه اسههالمی زوجی مسههکن نداشههره باشههند، آن جامعه اسههالمی نیسههت. همچنین، مسههئله 

سریراجاره ست. بنابراین، دولت باید برای  سالمی نی صالً ا شینی ا سرمایهسازی و انبوهسازی، راحتن گذاری کند تا سازی در جامعه 

 های شهری، خدماتی و مسکونی را جبران کنیم.ای جامعه در زیرساختنیازهای سرانهبروانیم به سرعت 

  )iqna.ir(جاهلیت مدرن در پی براندازی یادآوری معنویت از شهرهاست
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