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بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در
فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران*
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 1دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 2دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری معماری اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/9/19 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/25 :
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چکیده
تعامــل انســان و محیــط را میتــوان واجــد مفاهیمــی اعتبــاری دانســت کــه بنــا بــر ماهیتی ســاختاری
ً
مســتمرا در فراینــد شــکلگیری مکان ،بر بســتری فرهنگی -طبیعــی بازتولید میگردنــد .مفهوم ارزش،
اساسیترین شکل این مفاهیم اعتباری است و فضای باز سکونتی هم به جهت استقرار کوچکترین
واحد اجتماعی که ارتباطی بیواســطه با پدیدههای طبیعی را فراهم میآورد ،عرصهای مناســب برای
ارزیابــی ایــن مفاهیم بهعنوان بخشــی از نظام شــناخت مفهومی و مداخله انســان در محیط پیرامون
اســت .ازای ـنرو در این پژوهش ،باهــدف ارائه یک مدل مفهومی از نظام ارزشها ،این پرســش مطرح
گردیده که شکلگیری ،کارکرد و ظهور ارزشها در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران چگونه
قابــل تبییــن اســت؟ جهت پاســخ به این پرســش ،ضمن ارائه خوانشــی کاربــردی از مفهــوم ارزش و بر
پایه نظریه اعتبارات ،ســاختاری مدور بر مبنای ارتباط انســان با ارکان اصلی محیط پیشــنهاد شــد که
از دو مؤلفه محتوا و اهمیت نســبی ارزشها تشکیلشــده اســت .این نظام مدور ،در  10گونه فضای باز
ســکونتی در معماری ســنتی ایران استخراج و مقایسه شده اســت که نشان میدهد علیرغم شباهت
بسیار در محتوای ارزشها ،نظام ارزشها بر اساس شرایط محیطی دارای تفاوتهایی در اینگونهها
است و بنابراین نمیتوان نظام ارزشها را موضوعی مجرد و ذهنی در نظر گرفت.

واژههای کلیدی
ساختمانهای مسکونی ،فضاهای باز ،نظام ارزشها ،نظریه اعتباریات.
· این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده سوم با عنوان « :جایگاه ارزشهای انسانی در ارزیابی فرآیندهای شکلدهنده به مکان در فضاهای
باز مسکونی ،مورد پژوهی شهر تبریز» است که با راهنمایی نگارنده اول و دوم در دانشگاه هنر اسالمی تبریز انجام گرفته است.
·· نویسنده مسئول ،تلفن ،09144111940 :نمابر.E-mail:m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir،۰۴۱۱-۵۳۳۹۲۰۰ :
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مقدمه
واژه «ارزش» امــروزه در ادبیــات رســمی ،محــاورات عمومــی و
حتــی متــون علمــی کاربــرد گســتردهای یافتــه و ازای ـنرو برابرنهاده
طیف وســیعی از مفاهیم قرارگرفته اســت .بخشــی از علوم کاربردی
کــه بــه شــکل دادن بــه محیــط زندگــی انســان میپردازنــد نیــز ،در
بکارگیــری وســیع از ایــن واژه مســتثنی نبودهانــد .در ایــن میــان به
نظــر میرســد کــه یــک آشــفتگی نظــری وجــود دارد و واژه ارزش ،نه
بهمثابــه مفهومــی مســتقل و بخشــی از نظــام شــناخت مفهومــی و
ً
مداخله انسان در محیط پیرامون ،بلکه صرفا بهعنوان واسطه بین
مفاهیــم دیگــر و بــدون معنایی روشــن بکار م ـیرود .بدیــن ترتیب،
تــاش بــرای بازشناســی و بازتعریــف مفهــوم ارزش در ســطح کالن
نظــری و در رابطــه انســان و محیــط و درجهــت شــناخت محصــول
ایــن رابطــه یعنــی مــکان ،در قالــب پژوهشهــای بینرشــتهای
و در فضــای اشــترا ک علومــی ماننــد جامعهشناســی ،فلســفه و
معمــاری ،ضــروری مینمایــد .ازای ـنرو در پژوهــش پیــش رو ســعی
شــده تــا بــر پایه نظریــات ســاختیابی که ریشــه در جامعهشناســی
دارد و بــا اســتفاده از چارچــوب فلســفی نظریــه اعتباریــات عالمــه
طباطبایــی ،زمینههای تعریف ارزش بهعنوان یک مفهوم بنیادین
در رابطــه انســان و محیــط و بســتر پدیــداری مــکان فراهــم گــردد.
بــر اســاس آنچه گفته شــد ،بهطــور خالصه میتــوان هدف این
پژوهــش را ارائــه یــک مــدل مفهومــی از نظــام ارزشهــا در رابطه با
محیــط ساختهشــده دانســت و ایــن پرســش را مطــرح نمــود کــه
«شــکلگیری ،کارکــرد و ظهور ارزشها در فضاهای باز ســکونتی در
معماری سنتی ایران چگونه قابل تبیین است و این امر تحت چه
سامانهای روی میدهد؟»
1
این پژوهش از نوع کیفی با رهیافت تفســیری و به روش دادهنگر
است .در بخش نظری مفاهیم ،مدل ها و پارادایم های محوری الزم

برای تفسیر موضوع مکان  ،در قالب بازشناسی مفهوم ارزش (و نظام
ارزشها) فراهم و ســپس از طریق تفســیر نمونههایــی از فضاهای باز
ســکونتی در معماری سنتی ایران ،ســاختار ارزشها استخراج و ارائه
میگردد .تحلیل دادههای کیفی در این پژوهش ،شکلی از کدگذاری
اســت که توصیف را تســهیل و در مســیر تحلیل و خلق نظریه حرکت
میکند .این نوع کدگذاری نیاز به کاربرد مفاهیم (عناوینی که به وقایع
یا اتفاقات جدا گانه و ســایر موارد یک پدیده نســبت داده می شــوند)
و مقولــه هــا (مفهــوم انتزاعی تــری که مفاهیم تحت آن دســتهبندی
میشوند) دارد و در دو مرحله انجام میشود .مرحله اول تحت عنوان
«کدگذاری باز ،»2شــامل تجزیه و دستهبندی دادههای در مقولهها و
زیرمقولهها است ( )Strauss & Corbin, 1990, 63که در این پژوهش،
مقدماتی نمونهها صورت گرفته
از طریــق تحلیل یکپارچه دادههای
ِ
و تحت عناوین «مفاهیم محیطی» مقولهبندی شــده است .مرحله
دوم نیز با عنوان «کدگذاری محوری ،»3با هدف یافتن ارتباطات میان
مقولهها و زیرمقولهها ،دادهها را بار دیگر و با روشی تازه بر هم انطباق
میدهــد .این مرحلــه از طریــق «پارادایم کدگذاری» صــورت گرفته و
تامل پیرامون شرایط علی ،متن /زمینه ،شرایط واسطه ،راهبردهای
کنــش /وا کنــش بــه پدیدههــا در متــن و بازتابهــای احتمالــی عدم
رخــداد کنــش /وا کنش را در بر میگیرد(همان) .لــذا در این پژوهش،
دو پارادایــم محــوری «حق و تکلیف» و «ارتباط امر ممکن ،مطلوب و
ایدهآل» جهت تقلیل و تحلیل دادهها به محتوای ارزشها و اهمیت
نســبی ارزشهــا تبییــن گردیــده و ســپس در قالــب «ســاختار مــدور
ارزشهــا» بــه عنوان مقوله مرکزی ،مورد ارزیابی و مقایســه قرار گرفته
است .درنهایت نیز یافتههای پژوهش با استفاده از استدالل منطقی
در سامانه گفتمانی-4فرهنگیجمعبندیوروایتیتوصیفیدربارهآن
برساخته شده است.

پیشینه مفهوم ارزش
مصدر«ارزیــدن» و در زبــان فارســى بــه
واژه «ارزش »5اسـ ِـم
ِ
معنــای بها ،قیمــت ،قدر ،مرتبه ،شایســتگى ،اســتحقاق ،لیاقت،
زیبندگــى و برازندگــى بکار میرود (معیــن .)199،1371 ،در فرهنگ
ش بهعنوان باوری مهم در زندگی ،درباره آنچه
لغت آ كســفورد ،ارز 
6
درســت یا غلط اســت معرفی گردیده اســت  .این واژه از مفاهیمی
اســت که مورد توجه پژوهشگران بســیاری در حوزههای گونا گون
بوده و این خود ،موجب ابهام در کاربرد آن در هر رشــته تخصصی
شدهاســت (صدرا و قنبــری .)150 ،1387 ،روکیــچ ارزشها را به دو
گروه عمده تقسیم کرده است :ارزشهای ابزاری (که به شیوه رفتار
مربــوط میشــوند) و ارزشهــای غایــی (غایــت مطلوبــی کــه ارزش
تــاش برای رســیدن بــه آن را دارد) .ارزشهــا را در دو بعد عینی 7و
ذهنی 8نیز قابلتوجهاند .ارزشهای عینی در بیرون و در جهان ما

وجود دارند و قابل كشــف كردن هســتند و از این منظر بین تجربه
روانشناســانه داوری و موقعیتهــای مربــوط بــه آنچــه در داوری
شــکلگرفته اســت ،تفاوت وجود دارد .در مقابل ارزشهای ذهنی
وابســته به تمایل و احســاس فرد اســت و بر این مبنــا ،ارزشها در
حوزههــای مختلــف ( خوبی ،زیبایــی ،حقیقت و )...از انســانی به
انســانی دیگــر ،از گروهــی به گروه دیگــر و از دورانی بــه دورانی دیگر
متفاوت است (محسنیان راد.)32-20 ،1375 ،
تعاریف ارزش از نظر اندیشمندان مختلف که در قالب جدول1
خالصهشــده را میتــوان دارای جهتگیــری روانشــناختی و یــا
جامعهشــناختی دانست که با توجه به جنبههای عینی یا ذهنی،
اهدافی غایی و یا ابزاری را دنبال میکنند و بدین ترتیب در طیفی
متنــوع قــرار میگیرند که از یکســو «معنای لغــوی ارزش و مفهوم
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ارزیدن» و از سوی دیگر «برداشتی جدیدتر از ارزش بهعنوان معیار
در تصمیمگیــری انســان» را به یکدیگر مرتبط میســازد .همچنین
در این میان میتوان پارادایمهای مختلفی را نیز شناسایی کرد که
پارادایم های فرهنگی ،اخالقی ،دینی ،اجتماعی ،رسمی ،حقوقی
ش مهمترین آنها است .از میان پارادایمهای فوق،
و سیاسـ ِـی ارز 
پارادایــم فرهنگــی بــرای موضــوع ایــن پژوهــش مناس ـبتر بــه نظر
میرســد زیــرا فرهنگ ،از بیــن دیگر مولفههای موثــر در محیط ،در
نقــش نظامــی فرا گیر ،بــر دیگر نظامهــای اقتصادی ،سیاســی و...
تأثیـ�ری عمـ�ده دارد ( .)Haruna, 2008در میــان تعاریــف نیز تعریف
بیلس��كى و ش��وارتز ( )Bilsky & Schwartz, 1994بیشــتر قابلتوجه
اســت« :ارزشها مفاهیم یــا اعتقاداتی پیرامون رفتار یا حالتهای
مطلوبی هســتند كه به وضعیتهای خاصی برتری داده؛ انتخاب
یا ارزیابى از رفتار و رویدادها را هدایت كرده و با اهمیت نسبیشان
ســازماندهی میشــوند ».چنین تعریفی از ارزش به عنوان معیاری
در هدایــت تصمیمگیــری ،کاربــرد آن در تحلیــل رابطــه انســان بــا
محیطهای ساخته شده را سودمند میسازد.

خوانشــی کاربــردی از نظریــه اعتباریــات در
جهت تبیین مفهوم ارزش
«ارزشها» در این پژوهش ،بر بنیان نظام معرفت اسالمی معنی
مییابند و مبانی معرفت در این نظام معرفتی ،خود از سنخ معرفت
جدول  -1تعاریف ارزش در نظر اندیشمندان و پژوهشگران.

نیســتند تــا نیازمند توجیه باشــند؛ بلکه از ســنخ باورنــد و آنچه باور
میشــود ،یک گزاره منفرد نیســت؛ بلکه نظام کاملی از گزارههاست
(حجت .)107 ،1387 ،آنچه از عالم ســنت و آثار آن در یکی از مظاهر
ً
فرهنگی چون معماری نیز میتوان شناخت ،تماما مبتنی بر باوری
اســت که پیشتر بر اســاس اصولــی (نظیر مبانی دینــی) ،پدید آمده
اســت و از آنجا که از یکســو بستر «ا کتســاب» هر جهانبینی ،شکل
زندگی انســان اســت و از ســوی دیگر باورها نیز ریشه در شکل زندگی
روزمــره دارنــد ،لــذا چنانچــه شــکل زندگــی محصــول بــاور در نظــام
معرفتی قلمداد گردد ،نا گزیر بر پذیرش اصولی منطبق بر باورهایی
بنیادین و متعلق به کاربست اندیشه خویش هستیم که چارچوب
ارجاع یا مبنای ســنجش را در هر فعل و پژوهشــی در حوزه معماری
تشــکیل خواهــد داد (ســامه .)1390،از ایــن رو در پژوهش پیش رو،
شــاهد نوعــی از دوســویگی بیــن انســان و محیــط بهعنــوان زمینــه
شــکلگیری مفاهیــم اعتبــاری خواهیم بود کــه در آن نقش انســان
بهعنــوان «عامــل» و مفاهیم اعتبــاری بهعنوان «ســاخت»هایی در
شــکلگیری تعامل انسان و محیط موردبحث است .در این راستا و
در حوزه جامعهشناسی ،گیدنز تالش میکند تا با «نظریه دوسوگویی
ســاخت» ،نســبت بین ســاخت و عامل را به صورتی مکمل یکدیگر
تبیین نماید .در چنین نسبتی ،ساختارهای اجتماعی (که معماری
هم نمود و ظهوری از آن است) همزمان که بر کنش موثرند ،پیامد
کنش انسانی نیز هستند .بنابراین دوسویگی ساخت ،برخالف دیگر
نظریههــا کــه بر نقش محدودکننده ســاخت تا کید دارند ،بر نقشــی
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مبتنــی بــر تقویت کنشهای افــراد نیز توجــه دارد .بدیــن معنی که
افــراد بــرای خلــق کنشها و ظهــور عاملیت خود ،از ســاختها بهره
میبرند ( .)Gidens,1993,125بدین ترتیب ســاخت هم «وادارنده»
اســت ،هم «تواناساز» ،هم محدود کننده است و هم فراهم کننده
میدان عمل (گیدنز )19 ،1384 ،و از همین رو ساخت و نحوه کنش
عامل ،بهصورتی دوسویه بر یکدیگر تاثیرگذارند و بنابراین ساختها
«مفاهیمــی اعتبــاری» هســتند کــه انســان در تعامــل بــا پدیدههــا
و محیــط میســازد و بنــا بــر ماهیتــی مبتنــی بر دوســویگی ســاخت
و درچرخــه حیــات اجتماعــی انســان بهصورتــی مســتمر بازتولیــد
میگردند.
ازنظــر عالمــه طباطبایــی ،ســاختن مفاهیم اعتبــاری ،فعالیتی
معرفتی و شبیه تشبیه و استعاره است كه در آن با عوامل احساسی
و بهمنظــور ســازمان بخشــیدن بــه آثاری كــه ارتباط با ایــن عوامل
دارنــد ،حــد چیــزی بــه چیــز دیگــری داده مــی شــود (طباطبایی،
 ،1374ج .)167 ،2بنابراین تعریف ،اعتبار زاده احساســات درونی
و بدیــن معناســت كــه انســان در ذهــن خــود ،پدیــدهای را كــه در
دنیــای خــارج مصــداق مفهومی نیســت ،مصــداق آن مفهــوم قرار
داده و بدیــن ترتیــب آثــار پدیــده اول را به پدیده دوم نســبت دهد
(آملــی الریجانــی .)207، 1370،ایــن اعتباریــات میبایســت از دو
جنبــه «ســاختار» و «محتــوا» مورد توجه قــرار گیرد زیــرا اعتباریات
بهدلیــل فراوانــی کنشها ،در اشــکال گونا گونی ظاهر شــدهاند اما
پدیداری آنها در عقل عملی بر مبنای کســب حقیقت از دو منشا
رخ میدهد :برخی اعتبارات بر اســاس حقایقی «عقالیی» ســاخته
میشوند و گاهی این حقایق از مجرای معرفتی «غیرعقالیی» (اعم
از حســی ،خیالــی و وهمــی) بدســت میآینــد .با این وصــف ،عقل
نظری ،هر چه «هست» و عقل عملی ،هر چه «باید» را درک میکند
و اعتبــارات در لحظــه «عمــل» توســط انســان ســاخته میشــوند
(طباطبایــی .)154 -126 ،1387 ،بــر ایــن اســاس اعتباریــات،
«ســاختار» مفهومســازی عقل عملی هستند .ســاختاری که عقل
عملــی هنگام ایجاد «باید» در کنش های فردی و اجتماعی ،از آن

تصویر  -1ساختار مدور مفاهیم بنیادین ارتباط انسان با محیط در شکلگیری ارزشها.

تبعیتکند و معانی اعتباری نیز گرچه ثابتاند ،اما مصادیق آنها
میتواننــد بــا تغییر زمان ،نیازها،فرهنگ و بســتر جغرافیایی متغیر
باشــند (طباطبایــی .)142-141 ،1387 ،در هــم تنیدگــی ســاخت
و عامــل مبتنــی بــر دوســویگی ســاخت در چنیــن دیدگاهــی نقش
اساســی دارد ،زیرا پیشفرض پذیــرش اعتباریات ،پذیرش «اراده»
اســت و انســان بهعنوان عامل یا کنشگر ،این دســته مفاهیم را در
هنگام عمل یا کنش ارادی میســازد (حســنی و موســوی.)1391 ،
ازاینرو ،انسان به خاطر نوعیتش مقتضی «باورهایی» است که از
آنها اراده ایجاد میشود (طباطبایی .)345-344 ،2007 ،از این
منظــر دین را میتــوان مرتبط با عقیده و متمایز از ارزش دانســت.
زیــرا منظــور از بــاور و عقیده ،موضوعی اســت که انســان به آن علم
حقیقی پیدا کرده (عقالیی یا غیر عقالیی) و مراد از ارزش ،معیاری
اســت کــه بایدهــا و نبایدهــا را در تصمیمهــای انســان مشــخص
میســازد .لــذا بــاور امــری حقیقــی اســت کــه مبنــای ایجــاد ارزش
(کــه امــری اعتباری اســت) قرار میگیــرد .ارزش نیز متمایــز از نظام
ارزش اســت ،زیــرا ارزش تنها بــه محتوا میپردازد و نــه ارتباطات و
اولویتهــا و از ایــن منظــر اســت که مفهــوم «نظام ارزشهــا» برای
تحلیل اعمال انسان در محیط ساخته شده ،اهمیت مییابد.

نظام ارزشها بهعنوان اعتباریات ســاختاری
در تعامل انسان و محیط
خوانشــی مبتنی بر نظریه اعتباریات از ارزشَ ،
منتج به برداشــتی
از نــوع پدیــداری ســاختار در عقــل عملــی میگردد که ضمن تشــریح
ویژگیهایهمساندر رفتار انسانها(در فرهنگیکجامعه)،ارتباط
کنش فــردی و اجتماعی (از جملــه در معماری)
فهمپذیــر به وســیله ِ
را امکانپذیــر و حتــی کنشها در فرهنگی متفاوت را نیز برای انســان
واجد معنی میسازد .مطابق چنین رویکردی ،عمل فرد در چارچوب
اعتباریات ساختاری تحقق مییابد و اعتباریات ساختاری با عمل فرد
ساخته میشود (دوسویگی) .استفاده انسان نیز از ساختارها در خلق
محیط ساخته شده به مثابه کنش اجتماعی ،بازتولید آنها در شکل
کنشــی جدید اســت .این ادرا كات و علوم عملی و اعتباری ،انســان را
بــا عمل در مــاده خارجی و محیط مصنوع مرتبط میســازد؛ ازجمله
اعتباری انســان ،پذیرش این اســت كه هر آنچه میتوان در
این افكار
ِ
مســیر كمال به خدمت گرفت ،باید به خدمت و استخدام درآورد .بر
اســاس اعتبار «اســتخدام» ،انســان ماده ،گیاه و حیوان و بهطور کل
محیــط را در اختیــار گرفتــه و از بــه خدمــت درآوردن دیگــر همنوعان
خــود نیز فروگــذار نخواهد کرد (طباطبایــی ،1387 ،ج.)207-202 ، 2
ایــن امــر در نوع برقراری تعامل انســان و محیط نیز مصداق مییابد و
ساختار مفهومسازی انسان در برخورد با محیط مادی و
اعتباریات،
ِ
بکارگیری (اســتخدام) آن ،برای کنش او در مســیر پدیداری مکان نیز
خواهــد بود .بنیادیترین ســطح شــکلگیری این اعتبــارات ،مفهوم
رفتار انسان در شکل دادن به
ارزشها است و میتوان بر اساس آنهاِ ،
محیط و درعینحال درکی که از محیط به دست میآورد را ،بر مبنای
دوســویگی ساخت ،مورد فهم قرارداد .چنین ســاختاری از «ترکیب»
کیفیت این ترکیب نیز مهم مینماید.
ارزشها شکلگرفته و بنابراین
ِ
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ارزشها ،اهمیت و اولویت یکسانی برای افراد ندارند و بههمین خاطر
میبایست در یک «نظام ارزشى» قرار گیرند و چنین نظامی در نقش
قضاوت خود و دیگران ،تصمیمگیریهای فرد را متأثر میسازد
معیار
ِ
ِ
(لطفآبــادی .)1385 ،بــه عقیــده روکیــچ ،نظام ارزشــی مانندطرحی
کلــی ، ۹در نظامــی سلســله مراتبــی ،ســاماندهی تضادهــای ارزشــی و
رفتاری را برای فرد ممکن میسازد ( .)Feather,1975,15ساختار نظام
ارزشی با در نظر گرفتن این احتمال معنی مییابد که کنشهای ناشی
از یک دســته ارزشــی با پیامدهای اجتماعی ،عملی و روانشناختی،
میتوانــد دارای درجــهای از تضاد یا توافق با دیگر دســتههای ارزشــی
باشد .بدین ترتیب الگوی «تمامی» نسبتهای متضاد و موافق بین
ت ارزشها ،شــرط اصلی ســاختار نظامهای ارزش هستند (و نه
اولوی 
بخش��ی از آن) ( .)Schwartz, 1992بنابراین برای رســیدن به نظامی از
ارزشها در محیط ساختهشده نیز به دو مؤلفه نیاز است« :محتوای
ارزشها» و «اهمیت نســبی» آنها نســبت به هم ،که در ادامه روش
تحلیل و تفسیردادهها جهت استخراج آنها بیان خواهد شد.

چگونگــی شــکلگیری ،کارکــرد و ظهــور نظــام
ارزشها در تعامل انسان و محیط
آنچه انســان در محیط با آن در تعامل اســت منشــأ مفهومســازی
اعتبــاری و درنهایــت شــکلگیری ارزشهاســت .از یکســو انســان
همواره با این پرســش مواجه است که منشأ و مبدأ او و پیرامونش
چیســت؟ ایــن پرســش در جوامــع دینــی بــر پایــه «بــاور» همــواره
بــه تقویــت حضــور مفهــوم «خــدا» میانجامــد و بدیــن ترتیــب
خــدا بهمثابــه مفهومــی که انســان دینــی بــه آن بــاور دارد ،مبنای
مفهومســازیهای اعتباری و درنهایت شــکلگیری ارزشهاســت.
آنچــه انســان تا کنــون پیمــوده و مســیری کــه میپیماید ،بخشــی
دیگــر از ارکان بنیادیــن محیــط اســت که از آن با اصطــاح «تاریخ»
نامبــرده میشــود .انســانهای دیگــر یــا «جامعــه» ،بخشــی دیگــر
از محیــط پیرامونانــد و در نهایــت آنچــه محیــط مــادی در اختیار
انســان گذاشــته و شــامل هر آنچه از موجودات جانــدار و بیجانی
اســت کــه هویتــی مســتقل از انســان دارنــد و حاصــل بــاور و علــم
غیرحقیقــی او و مناســباتش نیســتند و بهطــور عــام «طبیعت» نام
میگیرنــد .ریش ـههای ایــن نــوع از تقســیمبندی چهارگانــه را در
نظــرات اندیشــمندان مختلفــی از جملــه اقبــال الهــوری (،1349
 ،)48مطهری ( )70-233 ،1378و عالمه جعفری ( )12 ،1378نیز
میتــوان یافــت .بدین ترتیب ایــن چهار رکــن ،ارکان اصلی محیط
و درنتیجــه محورهــای اصلی نظــام ارزشها هســتند و بنابراین هر
ارزشــی در ســطح بنیادیـ ِـن رابطــه انســان و محیط نیز در راســتای
این محورها شــکل میگیرد (رک :نقرهکار .)1387،لذا در بر اســاس
آنچه در بخش قبل گفته شــد و همچنین با الهام از ســاختار مدور
ارزشه��ای ش��وارتز ( ، )Bardi & Schwartz, 1996ســاختاری مدور
بــا مرکزیت انســان و محورهــای چهارگانــه ارکان ذکر شــده ،مبنای
تبیین و شناخت ساختار ارزشها در این پژوهش قرار گرفته است
(تصویر  )1که در آن فضای مفهومسازی اعتباری در ارتباط انسان
و ارکان اصلی محیط ،شکل خواهد گرفت.

در ارتباط با «کارکرد ارزش» در تعامل انســان و محیط ،موضوع
عاملیت انســان پراهمیت مینماید زیرا میبایست مشخص گردد
کــه قابلیت تصمیمگیری انســان پیرامون مداخالتــش در محیط و
در ادامه تأثیر مؤلفههایی مانند ارزشها ،چگونه است؟ از یکسو
میتوان انســان را محدود در قالب ارزشهای ســاختاری دانســت
کــه جبرگرایانــه مســیر تعامل انســان را بــا محیط پیرامــون تعریف و
هدایت میکنند و از ســوی دیگر با تکیه بر عاملیت انســان ،او را در
ً
پدیدارشــدن مفهوم مکان کامال مســتقل بهحســاب آورد .هرکدام
از این دو دیدگاه ،ما را در تفســیر و درک آنچه بین انســان و محیط
درگذراســت یــاری میرســاند ،امــا هیچیــک نیــز بهتنهایــی کافــی
نیســت .محیط ساختهشــده بهطور عــام از این دیــدگاه پدیدهای
اجتماعــی بهحســاب میآید زیرا بهشــدت تحت تأثیــر فرهنگ قرار
دارد و نتیجه افعال و عمل اجتماعی است .از یکسو محیطهای
ســاخته انســان بهشــدت تحت تأثیر ســنتها و الگوهای پیشــین
(بهعنــوان تبلــوری از ســاختها) اســت و از ســوی اراده و اختیــار
انســان (عامــل) در شــکلگیری آن مشــهود اســت .بــر ایــن اســاس
نظریــه دوســویگی ســاخت در مــورد موضــوع انســان-محیط را
میتـ�وان در چهار مرحله تشـ�ریح کرد (ر.ک Rose, 1998 :و مقدس
و قدرتی:)1383،
اصلــی نظریههــای اجتماعی پیرامــون معماری،
موضــوع
اول:
ِ
نــه کنش فــرد و تجربه وی و نه کلیتهــای اجتماعی ،بلکه اعمال
اجتماعی اســت .بنابراین شــناخت چگونگی شــکلگیری مکان بر
بستر ارتباط انسان و محیط نیز میبایست بهعنوان نتیجه اعمال
اجتماعــی (از طریــق فرهنگ ،ارزش ،بــاور و ،)...در چارچوب فهم
تأثیر متقابل ساخت و عامل صورت گیرد.
دوم :اعمال اجتماعی توسط عامل انسانی که معرف ناپذیرند،
انجــام میشــود .عامــل انســانی را نمیتــوان تنها براینــد فرهنگ و
نیروهــای طبقاتــی درنظر گرفت .بلکه او دارای قابلیت بازاندیشــی
در تعامل روزانه وآ گاهی ضمنی و انباشته پیرامون کنشهای خود
است .بر این اساس ،مکان و الگوهای آنکه حاصل تعامل انسان
ً
و محیــط هســتند نیــز صرفــا بازتولید جبــری الگوهای مشــخص از
طریق ساختهای اجتماعی -فرهنگی نیستند و بر اساس آ گاهی و
اصل عاملیت انسان به وجود میآیند.۱۰
ســوم :در نقطــه مقابــل ،خلــق آثــار معمــاری بــه مثابــه اعمال

تصویر  -2ارتباط امر ممکن ،امر مطلوب و امر ایدهآل.
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ً
اجتماعــی را نیــز نمیتــوان کامال آزادانــه و ارادی دانســت ،زیرا این
اعمــال در مســیر زمــان و مــکان شــکل گرفتــه و بهعبارتــی دارای
قواعدی قابل شناسایی و بازخوردی به شرایط هستند .کنشگران
اعمــال اجتماعــی را بــر اســاس خــواص ســاختاری ارزشهــا و یا به
عبارتی«ویژگیهایــی نهادینهشــده در جوامــع» شــکل میدهند و
این اعمال اجتماعی ،الگوهای مشاهدهپذیر و موثر بر جامعه را در
محیط و در قالب معماری میسازند.
چهــارم :بنابرایــن ارزشهــای ســاختاری ،متکــی و وابســته بــه
فعالیت (در اینجا معماری و شکل دادن به محیط) بوده و ساختار،
هم نقش واسط و هم نتیجه را در فرایند ساختاری شدن و به بیانی
دیگــر تولیــد و بازتولید اعمال بر بســتر زمان و مکان ایفــا میکند .لذا
کارکــرد ارزشهــا را میتــوان در «ایجــاد خــواص ســاختاری از طریــق
ویژگیهــای نهادینهشــده جوامــع» خالصــه کــرد؛ که بنابــر ماهیتی
برساختگرایانه ،تبدیل به معیارهایی مشترک در جوامع شدهاند و
ً
از این رو مستمرا در قالب آثار معماری بازتولید میگردند.
بر این اساس« ،ظهور» ارزشها را نیز میبایست در قالب نتایجی
مشــابه و تکرارشــونده جســتجو کرد و برای شــناخت اولیه آنها ،به
دنبال مشــابهتها در محیط ساختهشــده بود .مفهــوم «الگو »۱۱در
این مسیر موردتوجه است زیرا هر الگو ،مسئلهای را توصیف میکند
ُ
كــه بارهــا و بارهــا تكرار میگــردد ،الگو كنــه مســئله را بهصورتی بیان
میکند كه میتوان این نتیجه را بارها و بارها بکارگرفت ،بدون اینکه
همـ�ان راه را تكـ�رار کـ�رد ( .)Alexander,1979, xvما ســاختار آنچه در
دنیای پیرامون خویش مشاهده میکنیم را میتوانیم با اختصار آن
در قالب علت و معلول و استناد به راهکارهای تکرار شده در شرایط
گونا گــون ،درک کنیــم .ایــن قوانین تجربــی ،نمایانگر نظــم و قاعده
جدول  -2سطحبندی اهمیت نسبی بر اساس میزان انطباق.

رفتار هسـ�تند و الگو نامیده میشـ�وند( .)Salingaros, 2000فرهنگ
در معماری كه نمودی از ســاختار ارزشــی حا كم است ،تأثیر گذارده
و آن را شــکل میدهــد و از ســویی دیگــر از پایههــای اصلــی زندگانی
روانی انســانها نیز هســت (گروتــر .)53،1383 ،در چنین رویکردی
نقــش هر بنــا بهعنوان بخشــی از فرهنگ معماری ،متبلور ســاختن
یــک اندیشــهی ذهنی بــا کالبد خاص آن اســت .بر این اســاس ،هر
ســکونتگاه بهمثابــه موجودیتــی زنــده ،الگوهــای فعالیــت و فضــا را
دربرمیگیرد و زندگی ،روح و شخصیت آن ،عالوه بر محیط کالبدی،
وابســته بــه الگــوی رویدادهــا در آن اســت .بدین ترتیــب فرهنگ با
الگوهای مکان-رفتار پاسداری شده و به حیات خود ادامه میدهد
(الکســاندر .)10 ،1386 ،الگــو ،بازتولیــد بیرونــی ســاختارهای ذهنی
اســت و با فرایند اندیشــیدن پدیدار میگردد و از این منظر میتوان
نقش الگوهای بصری در هنرهای سنتی و معماری را درک کرد (�Sa
 .)lingaros, 2004, 68بر همین اساس میتوان مدعی شد که الگوها
بهعنوان ظهور ارزشهای انســانی در تعامل با محیط ساخته شده
و در فرایند شــکلگیری مکان حضور دارند و از این طریق میبایست
ساختار ارزشهای انسانی را موردبررسی قرارداد.

تفســیر الگوهای محیط ساختهشــده به زبان
ارزش
ارزش از جنس معیار در تصمیمگیریهای محیطی است و خود
بهتنهایــی نمیتوانــد علت تولید و اســتمرار یک الگو باشــد .ازاینرو
تفســیر الگو به ارزش ،نیازمند روشــی اســت که بتواند سایر مؤلفهها
را نیز در نظر آورد .ارزشهای اعتباری ا گرچه ماهیتی ایجابی دارند،
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امــا درعینحــال خصوصیــات غائــی و آرمانــی نیــز دارنــد .از یکســو
ارزشهــا خــود در ســاختار و نظــام ارزشــی معنــا مییابنــد و بررســی
آنهــا خارج از ایــن چارچوب فاقد معنــای قابلتوجهی خواهد بود
و از ســویی دیگر ،بررســی الگو بدون لحــاظ محدودیتها نمیتواند
بهعنــوان ظهــور یک نظــام ارزشــی تلقی گــردد .ازاینرو میبایســت
بیــن ســه امــری که میتــوان در رابطــه با محیــط متصور بــود ،تمایز
قائل شد :اول «امر ممکن» ،که تمام اموری است که بنا بر امکاناتی
کــه محیــط در اختیــار انســان قــرار داده و همچنین لحــاظ نیازهای
حیاتی انســان ،در شــکل دادن به محیط ،قابل پیشبینی اســت.
دوم «امــر ایــدهآل» ،که شــامل بازه وســیعی از تصمیمات انســان در
رابطه با محیط و منطبق بر نظام ارزشی ،قابلتصور است .سوم «امر
مطلوب» ،که از همپوشانی امر ممکن و امر ایدهآل حاصل میگردد.
بــه عبارتــی تصمیمات و اموری اســت کــه علیرغم تطابــق حداقلی
بــا نظــام ارزشــی ،در محــدوده امکانــات و محدودیتهای انســان و
محیــط قــرار میگیرند و یــا برعکس .پس همواره باید در نظر داشــت
که تصمیم انسان همیشه در فضای اشترا ک امر ایدهآل و امر ممکن
مجــال ظهــور بهصورت الگــو را مییابد (تصویر  .)2ســه امر یادشــده
در فراینــد تفســیر بــا ســه مؤلفه متناظــر خواهند بــود .امــر ممکن با
«محدودکنندههــا» کــه منظور عواملی اســت کــه ظهــور پدیدهها را
خارج از اختیار انســان محدود میکند و میتواند با توجه به ســطح
بررســی (فردی/اجتماعی) متغیر باشــد .امر مطلوب با «الگوها» که
نتیج ـهای ظهوریافتــه از بــه فعلیــت رســیدن برآینــد محدودیتها،
ســاختار ارزشهــا و اختیــار انســان اســت .درنهایت هم امــر ایده آل
(یعنی آنچه باید بهصورت غایی و حقیقی محقق شود) با «مفاهیم
محیطــی» کــه تجســمی فرضــی ،خیالــی و سادهشــده از بــه فعلیت
رســیدن ســاختار ارزشها بدون هیچ محدودیتی اســت (اما امکان
ظهور کامل را نداشته است).
بنــا بــر کلیتــی کــه از محورهــای اصلــی ســاختار ارزشهــا و
همچنیــن نقش محوری اختیار یا عاملیت در شــکلگیری و کارکرد
ارزشها ،بیان شــد ،تصمیم انســان در مورد محیط (شــامل ارکان
چهارگانه) شامل دو وجه اساسی «حق و تکلیف» است؛ زیرا وجود
«اختیار» به عنوان منشا عاملیت ،مستلزم داشتن حق و در نقطه
مقابــل تکلیفــی متناســب با آن اســت .الگــوواره ،حــق و تکلیف ،از
آنجهــت دارای اعتبــار الزم جهــت بهکارگیری برای تفســیر در این
پژوهش اســت که در جامعهای با غلبه دینی ،ریش ـههای فرهنگی
گســتردهای را دارا اســت .اثبــات حق بــرای فرد در امــور اجتماعی،
موجــب اثبــات تکالیفی هم برای او شــده و بایــد در مقابل بهرهای
کــه از جامعــه میبــرد ،وظیفهای را هــم بپذیرد .بنابرایــن «حق» و
«تکلیــف» گرچه دو مفهوم متقابل هســتند ،اما وابســتگی بین آن
دو از طریــق «تــازم حق با تکلیــف» و «توازن اختیار و مســئولیت»
برقرار است (مصباح یزدی .)82-81 ،1386،حق و تکلیف واسطی
اســت انتزاعــی و اعتباری بین انســان و آنچــه در محیط پیرامون او
میگــذرد (فضــای مفهومســازی اعتبــاری) و او آنچــه ایدهآل اســت
را در قالــب حــق و تکلیفــی که نســبت بــه ایــن ارکان دارد ،میبیند
(تصویــر  .)1بــر ایــن اســاس «حــق و تکلیــف» بــه عنــوان پارادایــم
محــوری تفســیر مفاهیم محیطــی به ارزش هــا مورد اســتفاده قرار

گرفته اســت .عالوه بر محتوای ارزشها جهت دســتیابی به مؤلفه
دوم موردنیــاز نظــام ارزشها ،یعنی اهمیت نســبی آنها ،میتوان
از درجــه انطبــاق محدودکنندههــای امــر ممکــن ،الگوهــای امــر
مطلــوب و مفاهیــم محیطــی امــر ایــدهآل بهره بــرد و بدیــن ترتیب
این اهمیت نســبی را در پنج ســطح طبقهبنــدی نمود (جدول.)2
این ســطحبندی به عنوان پارادایم محوری در کدگذاری و تحلیل
دادههــا جهت دســتیابی به «اهمیت نســبی ارزشهــا» ،به عنوان
مولفه دوم ساختار ارزش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

موردپژوهــی ارزشها در فضای باز ســکونتی
خانههای سنتی ایران
در یــک دیــد کلی ،فضا را میتوان شــامل ســه نوع بــاز ،نیمهباز
(پوشیده) و بسته دانست که همواره باهم شکل گرفته و بهصورتی
همزمــان در معمــاری ایرانــی مطرح بودنــد و الگــوی اتاق-ایوان-
حیــاط نیــز مصداقی از فضای بســته -نیمهباز-باز اســت (رحمانی
و همــکاران .)63 ،1390 ،فضاهــای بــاز در مقیاس خرد ســکونتی،
حیاطهــای گســترده و مرکــزی ،گــودال باغچههــا و ماننــد آن و در
مقیــاس کالن شــهری میــدان ،کوچــه و گــذر ،خیابــان و واشــدگاه
را در برمیگیــرد (احمــدی .)1388 ،حیــاط را میتــوان از جنبــه
پاس ـخگرایی ،انعطافپذیرترین بخش معماری مســکونی گذشــته
ایــران دانســت که کارکردی ویــژ ه را جهت پرداختــن به جنبههای
فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقلیمــی ،محیطــی و کالبــدی در ســاختمان
ایفا مینمود (مهدوینژاد و همکاران )1393 ،و در این معماری با
وجود فضاهای باز ،انســان درک کاملی از طبیعت ،زمان و محیط
پیرامون خود داشت (احمدی.)1388 ،
در ایــن پژوهــش ،جهــت مطالعــه ایــن دســته از فضاهــای بــاز،
نمونههــا بــر اســاس روش «نمونهگیــری نظــری» انتخابشــدهاند.
نمونهگیــری نظــری ،انتخــاب موارد یــا گروهها بر اســاس معیارهای
عینــی مرتبــط بــا محتــوای آنهــا بهجــای اســتفاده از معیارهــای
روششناســی انتزاعــی اســت .نمونهگیری بر اســاس مرتبــط بودن
موارد بهجای معرف بودن آنها ،یکی از رویکردهای پژوهش کیفی
اســت که مســیر پژوهــش را بــرای اعمــال عاملیت پژوهشــگر هموار
میکنــد (بیدهنــدی .)1389 ،این نمونههــا ،حاصل دانش ضمنی
انســان در شــکل دادن بــه محیــط بــوده و از ایــن حیــث بــه لحــاظ
الگویــی ،غنیتــر هســتند .معیار بــرای قضــاوت درباره زمــان توقف
نمونهگیــری گروههــای مختلف مرتبط دریک طبقه ،اشــباع نظری
طبقه اســت .بدین ترتیب با تقســیم محدوده جغرافیایی ایران به
شش بخش ،نمونههای شاخص ۱۲انتخاب گردیده و با سادهسازی
الگوی کلی آرایش فضای باز و در نظرگیری تفاوت ســازماندهی در
بافــت شــهری و روســتایی و همچنیــن گســتردگی بیشــتر الگوها در
نواحــی مرکزی ایــران بهصورت ده گونه متمایز ارائهشــدهاند .برای
انتخــاب  6بخــش ،از معیــار مرتبــط بــودن اســتفاده شــده و بدیــن
ترتیــب  6بخــش بــا حدا کثــر اختــاف ،بــه لحــاظ محدودکنندههــا
(اقلیــم  ،فــن ســاختمان و )...و در عیــن حــال پرا کندگــی مناســب
بــه لحــاظ جغرافیایــی ،انتخــاب شــدهاند و از ایــن منظر معیــار ،نه
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معــرف بــودن ،بلکــه مرتبط بــودن با پارادایــم محوری بوده اســت.
امــا در بخش انتخاب شــده مــا ک انتخاب نمونه ،معــرف بودن بر
اســاس انتخاب موارد شــاخص۱۳بوده اســت .بدین ترتیــب این ده
گونه میتوانند گستردگی الگوهای فضای باز مسکونی در محدوده
جغرافیایی ایران را در تفسیر به ارزشها نمایندگی نمایند .در ادامه
تفسیر گونههای بهدستآمده در جهت دستیابی بهنظام ارزشها
در دو مرحله انجام گردیده است :مرحله اول تفسیر جهت استخراج
محتوی ارزشها و مرحله دوم تفسیر اهمیت نسبی ارزشها.

مفاهیم محیطی در یک سامانه بههمپیوسته و در قالب جدول3
صــورت گرفتــه و بدیــن ترتیــب هجــده مفهــوم محیطــی در چهــار
محــور موردنظر در نظام ارزشها مقوله بندی شــده اســت .منظور
از الگوهــا در ایــن تحلیل ،الگو به معنای عام و درواقع ویژگیهایی
ً
اســت که مرتبــا تکرار شــدهاند و میتوانند جنبه کالبــدی ،رفتاری
و یــا کالبدی-رفتــاری داشــته باشــد .محدودکنندهها نیــز با توجه
بــه دایره عمــل کاربــران و پدیدآورندگان ،در شــکلدهی به فضای
مسکونی انتخابشدهاند .فرایند فوق اولین مرحله از تقلیل داده
و کدگذاری باز جهت تحلیل داده ها است.

اســتخراج مفاهیــم محیطــی در فضــای بــاز
مسکونی از طریق تحلیل یکپارچه

تفسیر مفاهیم محیطی به ارزشها

اســتخراج مفاهیــم محیطــی از طریــق تحلیــل یکپارچــه ۱۴و در
کنــار هــم قرارگیــری نمونههــا ،محدودکنندهها ،الگوهــا و درنهایت

مفاهیــم محیطی ،حالتهایی انتزاعی و آرمانی از وضعیت مورد
نظــر انســان بر اســاس محدودکنندهها اســت .لــذا میتــوان متصور
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بود که تصمیمات انســان برای مداخله در محیط با در نظر داشتن
این حالت غایی اســت و برای رســیدن به این حالت غایی ،انســان
ارزشهایــی را بــه مثابــه معیـ ِـار بایدهــا و نبایدهــا در تصمیمگیــری،
بهصــورت اعتبــاری میســازد .لــذا مفاهیــم محیطــی (کــه از جنــس
ایدهآلهــا هســتند) ،میتواننــد به ارزشهــا (که از جنــس معیاراند)
تفســیر گردنــد و ارزش هــا مفاهیمــی اعتبــاری در جهــت اســتخدام
محیط برای نزدیک شدن به آن حالت غایی دانسته شوند .چنین
تفســیری در ایــن پژوهــش از طریــق الگــوواره حق و تکلیــف صورت
گرفته اســت .این کار نوعی کدگذاری محوری اســت و با اســتفاده از
یک «پاراردایم کدگذاری» انجام میگیرد .به بیان دیگر ،انسان برای
رســیدن بــه چیــزی (دراینجا یــک حالت انتزاعــی در قالــب مفاهیم
محیطــی) بــرای خود حقی را نســبت بــه ارکان اصلــی محیط درنظر
میآورد و یا تکلیفی را نسبت به آنها در خود احساس میکند .این
حــق و تکلیف ،بنیــان ارزشها به عنوان مفاهیم اعتباری هســتند.
جهت تائید تفسیر یا استنباط ارائه شده و نیز استحکام رابطه نتایج
پژوهش با منابع اسالمی ،از آیات قرآنی نیز بهره برده شده و در ستون
مربوط به تفســیر به آن اشــاره گردیده و بدین ترتیب هجده ارزش از
مفاهیم محیطی به دســت آمده اســت( ۱۵جدول  .)4قابلذکر است
کــه هــم در مرحله قبــل و هم ارتبــاط الگو-مفهوم محیطــی-ارزش،
ً
لزوما یک رابطه خطی و یک به یک وجود ندارد و هر الگو را میتوان
ً
بــا چند ارزش مرتبط دانســت اما در این تفســیر ،چــون هدف صرفا

اســتخراج محتــوی ارزش و نــه تبیین ارتباطــات اســت ،بنابراین به
تناظر یکبهیک مؤلفهها ا کتفا شده است.

ههــای مختلــف فضای
شهــا در گون 
نظــام ارز 
باز سکونتی
در ایــن مرحلــه ،اهمیت نســبی هجده ارزش بهدســتآمده در
مرحله قبل با نسبت دادن یک درجه نسبی از پنج سطح اهمیت
مــورد تحلیل قرارگرفتهانــد .پارادایم محوری جهــت این کدگذاری
میــزان انطبــاق امر مطلوب ،ممکن و ایدهآل اســت (جدول  .)2هر
حلقه نشــانگر یک عدد یا سطح اســت که برای پرهیز از ناخوانایی
تنها به بیانی گرافیکی ا کتفا گردیده است .بدینصورت ا گر نزدیکی
به حدا کثر تأثیر یک ارزش در تصمیمگیری محیطی ،موجب اتخاذ
تصمیمی از طیف وسیع امر مطلوب گردد که مستلزم چشمپوشی
از بیشــتر تصمیمات مرتبط با امر ممکن اســت ،درجه نسبی پنج و
در نقطه مقابل ،اتخاذ تصمیمی ،بیتوجه به معیار ارزش موردنظر
ً
و صرفا بر اساس انطباق سایر ارزشها با امر مطلوب صورت گرفته
باشــد ،درجــه نســبی  1یــا بیاهمیــت بــه آن تعلــق خواهــد گرفت.
بدیــن ترتیــب نظامی مدور از ارزش به دســت خواهد آمد که در آن
اهمیت نســبی هر ارزش بالفاصله آن از مرکز نســبت مستقیم دارد.
دادههای این مرحله در (جدول  )5و در قالب نمودارهای ساختار

جدول  -4تفسیر مفاهیم محیطی به ارزشها.

محور مفهوم محیطی
یکپارچگی معنایی

انسان-خدا

برتری انسان در فرآیندهای محیطی
محیط بهمثابه بستر گفتگوی روحانی
بازنمایی مفاهیم قدسی
مسئولیت نسبت به محیط

تفسیر بر مبنای حق و تکلیف

انسان بر خود تکلیف میداند که همنشینی اجزا در جهت القای معنایی واحد و بازنمایی نظمی توحیدی
باشد (جاثیه.)4 ،
انسان خود را فراتر از سایر موجودات میداند و حق کنترل آنها را دارد و این حقی است که مقام جانشینی
خدا به او داده است (بقره.)34 :
هر پدیداری در محیط دارای معنایی بهعنوان بخشی از ارتباط انسان با خداست و تکلیف انسان فهم این
معانی است (بقره.)186 ،
باور انسان به مبدائی برای هستی تکلیفی است برای بازنمایی آن از طریق نشانهها (بقره.)152 ،
جانشینی خدا بر روی زمین تکلیف پذیرش مسئولیت آن را نیز بر دوش انسان مینهد (بقره .)30

ارزش محیطی
وحدت طلبی
برتریجویی
معنا جویی

مبدأ باوری

19

مسئولیتپذیری

انسان-تاریخ

انسانمحوری در تصمیمگیری

انسانمحور حرکت تاریخ است و آنچه رخ میدهد در مسیر کمال یا سقوط اوست (اسراء.)70 ،

آزادی محیطی(در مقابل جبر محیطی)

انسان آزاد است و حق دارد که مسیر حرکت خویش را برگزیند (اإلنسان3،ـ.)2

تمایل به استمرار رویهها و الگوها

انسان تکلیف دارد ازآنچه در گذشته ساخته بهره برد (انفال.)53،

اختیار طلبی

غایت مندی فرآیندها و رویههای محیطی

هر چیزی درحرکت تاریخ بهسوی هدفی غایی است و تکلیف انسان درک این غایت است و در این مسیر
حق انتخاب دارد (دخان39 ،؛ انبیاء .)16

هویت مندی

غایت باوری

انسان-جامعه

همزیستی و مسالمت در سازماندهی محیط
ویژگیهای توأمان فردی و اجتماعی محیط

انسان تکلیف دارد که با خواستهها و نیازهای جامعه همراهی کند (شورى.)38 ،

بسترسازی اجتماعی محیط

انسان حق دارد تا از امکانات جامعه در جهت کمال خود بهره ببرد (حجرات.)13،

خلق محیط پیوسته حیات اجتماعی

انسان حق دارد که در کنار تکالیف خود نسبت به جامعه زندگی فردی خویش را نیز به کمال برساند (مائده:
.)105

سیر کمال انسان ورای محیط طبیعی

انسان-طبیعت

تکمیل طبیعت با خلق محیط(ساختهشده)

کمال انسان ورای آنچه هست که طبیعت در اختیار او قرار داده و حق است که برای کمالی فراتر از آن
بهره برد (اعراف.)10،
انسان تکلیف دارد تا در مسیر کمال خود آنچه پیرامون اوست را نیز ارتقا دهد (هود.)61،

احترام به طبیعت

انسان تکلیف دارد که آنچه طبیعت در اختیار او قرار داده بهدرستی استفاده کند (اعراف.)56،

آشکارگی طبیعت در جهت آگاهی(معنوی)

طبیعت معانی را بر انسان آشکار میسازد پس باید دیده شود که این تکلیف بر عهده انسان است (اسرأ،
.)44
طبیعت بخشی از نظام قدسی و فراتر از انسان است و بر انسان تکلیف است که با آن در هماهنگی باشد
(انعام.)2،

هماهنگی با ذات طبیعی اشیا در خلق محیط

17

18

خودمحوری

انسان تکلیف دارد که با سایر انسانها در مسالمت زنگی کند (آلعمران.)103 ،

16

همزیستی
همنوایی

20

21
22
23
24

25

26

جمع طلبی
پیوستگی

27

اجتماعی28

کمالجویی

29

تکمیلکنندگی

30

احترام به طبیعت

بوم آشکارگی
هماهنگی

33

32

31
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مدور ارزشها ارائه گردیده است.
از مقایســه نمودارهــای نظــام ارزشهــا در گونههــای مختلــف
میتــوان بــه نتایــج متنوعــی از تفاوتهــا پــی بــرد .بهعنوانمثــال
در مســکن شــهری نواحــی مرکــزی (بــا توجه بــه بزرگتر شــدن کلی
نمودارهــا) میتــوان نتیجــه گرفت کــه ســاختار ارزشهــا بهطورکلی
نقش پررنگتری در شکل دادن به محیط داشته است و در نواحی
ً
روستایی مرکز (احتماال به علت کمبود امکان مداخله) و در نواحی

جنوبــی به علت ســختی شــرایط محیطی ،نقــش ســاختار ارزشها
کمتر است .درعینحال ارزشهای مربوط به انسان-خدا در نواحی
شــهری مرکزی و شــمال غربی به نظر قویتر میآید که شــاید بتوان
دلیل آن را در امکانات اقتصادی و اجتماعی باالتر و امکان مداخله
و درنتیجــه القای بیشــتر ســاختار ذهنــی به عینی جســتجو کرد .در
مسکن روستایی شمال نیز ارزشهای انسان-طبیعت بسیار قویتر
بوده که نشان از ارتباط قوی انسان با محیط طبیعی پیرامون دارد.

نتیجه
بــر اســاس ایــن پژوهــش ،کارکــرد ارزشهــا را میتوان بــا تکیهبر
موضــوع عاملیــت انســان ،بهعنــوان «ســاخت» هایی در نظــر آورد
کــه در ارتباطــی «دوســویه» هــم «وادارنــده» انــد و هــم «تواناســاز»
و بــر اســاس خــواص ســاختاری عمــل میکننــد؛ کــه ایــن خواص،
«ویژگیهــای نهادینــه جوامــع» هســتند و متکــی و وابســته بــه
فعالیتانــد؛ بنابرایــن ســاختار ارزشهــا هــم میانجی و هــم پیامد
فرایند ساختاری شدن (در قالب تولید و بازتولید مکان در راستای
زمــان) هســتند .در این چارچــوب ،چگونگی شــکلگیری ارزشها
بــر اســاس مفهــوم اعتبــارات قاب ـلدرک اســت .اعتبــارات ســاختار
مفهومســازی انســان در برخــورد بــا محیــط و بــرای بکارگیــری آن
اســت .لــذا در تعامل انســان و محیط نیز این اعتبارات ســاختاری
در مسیر مداخالت انسان در پدیداری مکان شکل خواهند گرفت
که بنیادیترین شکل این اعتبارات در مفهوم ارزش متبلور است.
از ایــن منظــر میتــوان ارزشهــا را در جهتگیری نســبت بــه ارکان
بنیادیــن محیــط (چــه در بعد عینــی و چه ذهنی) در نظــر آورد و بر
ایــن اســاس ،نظــام ارزشهای انســان-محیط را بر مبنــای ارتباط
او بــا خــدا ،تاریخ ،جامعه و طبیعت ترســیم نمود .ظهور این نظام
بهصــورت «الگو»هایی ،بارهــا و بارها در محیطهای ساختهشــده
تکــرار شــدهاند کــه ایــن خــود ،بخشــی از فرایند ســاختاری شــدن
(ساخت یابی) و بازتولید ارزشها است.
در این راستا ،با بررسی فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی
ایــران میتوان نتیجه گرفت که علیرغم مشــابهتهای بســیار زیاد
محتــوای ارزشهــا ،به لحــاظ نظام ارزشهــا ،تفاوتهایــی با توجه
بــه شــرایط طبیعــی ،اقتصــادی و اجتماعــی در گونههــای مختلــف
قابلشناسایی است .این امر نشاندهنده اهمیت توجه به ساختار
و نظــام ارزشهــا ،به جای مطالعــه صرف بر روی محتــوای ارزشها

اســت .ضمن اینکه میتوان شــرایط محیطی را یکــی از عوامل مهم
در فراینــد بازتولیــد و اســتمرار ارزشهــا در جوامع دانســت که درگذر
زمان ،در شکلگیری نظام ارزشها نقش داشتهاند .درنتیجه نظام
ارزش برخالف محتوای ارزشها ،پدیدهای مجرد و مستقل از زمینه
و جغرافیا نخواهد بود .به بیان دیگر شــناخت فرهنگی از معماری،
ً
میبایســت بــه جــای الگوهــا و یــا صرفــا ارزشهــا ،بــر نظــام ارزشها
متمرکــز باشــد و بــه جای پافشــاری بر محتــوای ارزشهــا و الگوهای
منبعــث از آنهــا ،ســاختار ارزشهــا را بــه عنــوان عامــل محــوری در
فرایند تصمیمســازی و مداخله در محیط ســاخته شده مد نظر قرار
دهد .چنین رویکردی ،عالوه بر فراهم ســازی بستر شناخت میراث
معماری ،در تدوین شــیوههای طراحی مبتنی بر فرهنگ نیز بســیار
سودمند خواهد بود .زیرا بر خالف روشهای طراحی الگو محور که
اســاس شــناخت و حل مسئله را بر روابط بین الگوها و شیوه ترکیب
آنها قرار میدهند ،میتوان مبنای تصمیمگیری در فرایند طراحی
را ،ترکیبــی از معیارهــا مبتنی بر نظام ارزشها قــرار داد و نه الگوهای
مبتنی بر ارزشهای منفرد.
ازای ـنرو پیشــنهاد میشــود کــه در پژوهشهای آینــده ،ضمن
بررســی مفهــوم ارزش در حوزه دیگــر دانشهای مربوط به زیســت
اجتماعــی انســان ،ســاختار ارزشهــا بیشازپیــش موردتوجــه
قرارگرفتــه و نقش پررنگتری نســبت به محتــوای ارزشها در درک
ســازوکارهای تصمیمســازی در محیط ساختهشده داشته باشد و
در این راستا ،پژوهشهایی نیز مبتنی بر بررسی فرایند شکلگیری
محیطهــای ساختهشــده بهمــوازات فراینــد ســاختاری شــدن و
بازتولید ارزشها در بســتر زمان و در یک حوزه محدود جغرافیایی
صــورت گیــرد تــا بتــوان فراینــد اســتمرار ارزشهــا در یــک جامعــه
محدود را ،بر اساس تفسیر الگوهای محیطی ردیابی نمود.

پینوشتها
1رهیافــت تفســیری بــه کاوش اجتماعــی توســط نورمــن بلیکــی معرفــی
شــده اســت و او ایــن رهیافــت را ترکیبــی از هرمنوتیــک ،پدیــدار شناســی،
اتنومتودولوژی ،قومنگاری ،نظریه دادهنگر و زندگی نامه میداند که در آن هر
پژوهــش تا کیدهای خاص خــود را از نظر اهداف پژوهش ،منطق تحقیقاتی و
روشهای گردآوری و تحلیل دادهها دارند (بلیکی.)313 ،1396،

2 Open Coding.
3 Axial Coding.
 4تحلیل گفتمان عبارت اســت از تعبیه ســازوکار مناســب و اعمال آن در
کشــف و تبیین ارتباط گفته (یا متــن) کارکردهای فکری ـ اجتماعی .در عمل
تحلیــل گفتمــان ،درصــدد کشــف و تبیین ارتبــاط بین ســاختار دیدگاههای
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فکــری -اجتماعــی و ســاختارهای گفتمانــی اســت (یارمحمدی و خســروی
نیــک .)173 ،ازایــنرو منظــور از اســتدالل در ســامانه گفتمانی-فرهنگــی،
اســتدالل بــر اســاس تحلیل گفتمــان گزارههــای بهدســتآمده از یافتههای
پژوهش بر اساس ساختار زمینه فرهنگی پژوهش است.
5 Value.
6 A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner Dictionary, p. 1435.
7 Objective.
8 Subjective.
9 General Plan.
 10تالشهــای ناموفــق در بازتولید عینــی الگوها در معماری و شهرســازی
را نیــز میتــوان بــا بیتوجهــی به ایــن جنبه از رابطه انســان و محیــط مرتبط
دانســت زیــرا در ایــن نــوع دیــدگاه الگــو محــور ،بهنوعــی موضــوع عاملیــت
انسان(کاربر) مورد غفلت قرار میگذرد.
11 Pattern.
12منظــور از نمونههــای شــاخص ،نمونههایــی از مســکن هســتند کــه در
بررســیهای انجامشــده بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران حــوزه معمــاری در
منطقــه جغرافیایــی موردنظــر بودهانــد و درعینحــال بــه دالیــل گونا گــون
ازجملــه امکانــات اقتصــادی ،اجتماعی ،سیاســی و ...مجال بیشــتری برای
بازتــاب مفاهیــم ذهنی مالــکان و پدیدآورندگان نظیر ارزشها را داشــتهاند و
بنابراین نمونههای بهتری برای تفسیر به ارزشها هستند.
13 Typical Case Sampling.
14 Integrated Analysis.
 15برخــی از ارزش های بدســت آمده ،دارای اشــترا کات یا شــباهتهایی
بــا دیگ��ر پژوهشهـ�ای حــوزه س��اختار ارزشهـ�ا هس��تند (ر.کBilsky& :
 Schwartz, 2000; Bardi & Schwartz,1996و فرامــرزی )1378 ،ســایر
ارزشهــای بدســت آمــده را نیــز میتــوان در رابطــه بــا فرهنــگ دینــی حضور
باورها مورد توجه قرار داد.
16 Unity.
17 Ambition.
18 Meaningful.
19 Origin Belief.
20 Responsibility.
21 Self-Orientation.
22 Authority.
23 Identity.
24 Resurrection.
25 Coexistence.
26 Conformity.
27 Communityism.
28 Social Cohesion.
29 Perfection.
30 Processor.
31 Respect for Nature.
32 Eco Revealing.
33 Coordination.

فهرست منابع
اتکینســــــــــــون ،ریتال؛ اتکینســــــــــــون ،ریچاردسی؛ اســــــــــــمیت ،ادوارد؛
نولنهوکسما ،ســــــــــــوزان و بم ،داریل ( ،)1369زمینه روانشناسی ،ترجمه:
گروه مترجمان ،انتشارات رشد ،تهران.
احمــدی ،زهــرا ( ،)1388مطالعه نقش فضای باز در معماری ســنتی ایران
جهت بهبود و ارتقاء معماری معاصر ،نشریه آبادی ،شماره  ،68صص.58 – 52
الكســاندر ،كریســتوفر ( ،)1386معماری و راز جاودانگــی ،ترجمه :مهرداد
قیومی بیدهندی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
اقبــال الهــوری ،محمــد ( ،)1349احیــای فکــر دینــی در اســام ،ترجمــه:
احمد آرام ،نشر دفتر مطالعات فرهنگ دینی ،تهران.

آملــی الریجانی ،صادق ( ،)1370معرفت دینی ،مرکز ترجمه و نشــر کتاب،
تهران.
بلیکــی ،نورمــن ( ،)1396طراحی پژوهشهای اجتماعی ،ترجمه :حســن
چاوشیان ،چاپ یازدهم ،نشر نی ،تهران.
بیدهندی ،محمد و نوروزی ،رضاعلی ( ،)1389عاملیت انسان در رویکرد
کیفــی پژوهــش ،فصلنامــه راهبــرد ،شــماره  ،54ســال نوزدهم (بهــار) ،صص
.206-187
تــری یاندیــس ،هــری .س ( ،)1378فرهنــگ و رفتــار اجتماعــی ،ترجمــه:
نصرت فتی ،انتشارات رسانش ،تهران.
جانســون ،چالمرز ( ،)1363تحول انقالبی :بررســی نظری پدیده انقالب،
ترجمه :حمید الیاسی ،انتشارات امیركبیر ،تهران.
جعفــری ،محمــد تقــی ( ،)1378زیبایــی و هنــر از دیدگاه اســام ،نشــر آثار
عالمه جعفری (کرامت) چاپ دوم ،قم.
حجــت ،مینو ( ،)1387بیدلیلی باور ،تأملی در باب یقین ویتگنشــتاین،
انتشارات هرمس ،تهران.
حســنی ،ســید حمیدرضا و موســوی ،هادی ( ،)1391ســاخت و عامل در
نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی و نظریه ساخت یابی گیدنز ،دو فصلنامه
عملی پژوهشــی نظریههای اجتماعی متفکران مسلمان ،دوره  ،2شماره ،2
پاییز  ،1391صص .159-129
حســنی ،محمد ( ،)1383بررســی دیدگاه ارزششناسی عالمه طباطبایی
و داللت های آن در تربیت اخالقی ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی ،سال
سی وچهارم ،شماره  ، 2صص.224-199
درســلر ،دیویــد و ویلیــس ،ویلیــام ام ،)1388(.جامعهشناســی( بررســی
تعامــل انســانی) ،ترجمه :مهرداد هوشــمند و غالمرضا رشــیدی ،چاپ اول،
انتشارات اطالعات ،تهران.
دالور ,علــی ( ،)1389روششناســی کیفــی ،فصلنامه راهبــرد ،بهار ،صص
.307-329
رحمانی ،الهه؛ نورایی ،ســمیه و شکرفروش ،زهرا سادات ( ،)1390بررسی
ســیر تحول الگوی پر و خالی در مســکن معاصر ایرانی ،نشــریه آبادی ،شماره
 ،70صص .62-6
رفیــع پور ،فرامــرز ( ،)1378آناتومــی جامعه :مقدمهای بر جامعهشناســی
کاربردی ،چاپ اول ،شرکت سهامی انتشار ،تهران.
روشه ،گی ( ،)1378جامعهشناسی تالکوت پارسونز ،ترجمه :عبدالحسین
نیکگهر ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان ،تهران.
سارتر ،ژان پل ( ،)١٣٨٤ا گزیستانسیالیسم و اصالت بشر ،ترجمۀ مصطفی
رحیمی ،نیلوفر ،تهران.
سامه ،رضا ( ،)1390تبیین نقش و تأثیر نظام معرفتی اسالم بر شکلگیری
چارچوب نظری پژوهشهای حوزه معماری ،اولین همایش ملی معماری و
شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
شــارون ،جوئــل ( ،)1379ده پرســش از دیــدگاه جامعهشناســی ،ترجمه:
منوچهر صبوری کاشانی ،نشر نی ،تهران.
شــولتس ،دوآن( ،)1379روانشناســی كمــال ،ترجمــه :گیتی خوشــدل،
انتشارات پیكان ،تهران.
صــدرا ،علــی رضــا و قنبــری ،علــی ( ،)1387ارزشهــای حا کــم بــر جامعــه
ایرانی ،مرکز تحقیقات استراتژیک ،تهران.
طباطبایــی ،ســید محمدحســین ( ،)1374تفســیر المیــزان ،مترجــم:
محمدباقر موسوی همدانی ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
طباطبایی ،ســید محمدحســین( ،)1372اصول و فلسفه روش رئالیسم،
ج  ،2انتشارات صدرا ،تهران.
طباطبائی ،ســید محمدحســین ( ،)1387انسان از آغاز تا انجام ،ترجمه:
صادق الریجانی ،به کوشش :سید هادی خسروشاهی ،بوستان کتاب ،قم.
طباطبائــی ،ســید محمدحســین ( ،)2007مجموعــة الرســائل العالمــة
الطباطبایی ،مصحح :صباح ربیعی ،باقیات ،قم.
فرامــرزی ،داود ( ،)1378نظریــه ســاختار مــدور ارزشهــای شــوارتز ،نامــه
پژوهش ،شماره  14و  ،15صص129- 107
کوئــن ،بــروس ( ،)1372مبانــی جامعهشناســی ،ترجمــه و اقتبــاس:
غالمعباس توسلی ،رضا فاضل ،سمت ،تهران.

114
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۴شماره  ۱بهار ۱۳۹۸

گروتر ،یورگ ( ،)1383زیباشــناختی در معماری ،ترجمۀ :جهانشاه پا کزاد
و عبدالرضا همایون ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
گیدنــز ،آنتونــی ( ،)1384مســائل محــوری در نظریــه اجتماعــی ،ترجمــه:
محمد رضایی ،سعاد ،تهران.
لطفآبــادی ،حســین ( ،)1385آمــوزش شــهروندی ملی و جهانــی همراه
بــا تحکیم هویت و نظام ارزشــی دانش آموزان ،نوآوریهای آموزشــی ،ســال
پنجم شماره  ،18 ,17صص.44-11
محســنیان راد ،مهــدی( ،)1375انقــاب ،مطبوعات و ارزشها (مقایســه
انقــاب اســامی و مشــروطیت) ،ســازمان مــدارک فرهنگی انقالب اســامی،
تهران.
مصباح یزدی ،محمدتقی( ،)1379پیشنیازهای مدیریت اسالمی ،تقریر:
غالمرضا متقی فر ،ج دوم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم.
مصبــاح یــزدی ،محمدتقــی( ،)1386نظریــۀ حقوقــی اســام ،ج  ،۱مرکــز
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمة اهلل ،۱۳۸۲ ،قم.
مطهری ،مرتضی ( ،)1378مجموعهی آثار ،مجالت گونا گون ،نشر صدرا،
تهران.
معیــن ،محمــد ( ،)1371فرهنــگ معین ،انتشــارات امیركبیــر ،چاپ نهم،
تهران.
مقــدس ،علیاصغــر و قدرتــی ،حســین ( ،)1383نظریه ســاختاری شــدن
آنتونــی گیدنــز و مبانــی روششــناختی آن ،مجلــه علوم اجتماعی (دانشــگاه
فردوسی مشهد) ،شماره  ،4صص.31–1
مهــدوی نــژاد ،محمــد جــواد؛ منصــور پــور ،مجیــد و هادیانپــور ،محمــد
( ،)1393نقــش حیاط در معمــاری معاصر ایران؛ مطالعه موردی :دوره های
قاجــار و پهلــوی ،فصلنامه مطالعات شــهر ایرانی اســامی ،شــماره پانزدهم،
بهار  ،1393صص .4 – 35
میلــز ،ســی .رایــت ( ،)1370بینــش جامع هشــناختی :نقــدی بــر جامعــه
شناســی آمریکایــی ،ترجمــه :عبدالمعبودانصاری ،شــركت ســهامی انتشــار،
تهران.
نقــره کار ،عبدالحمیــد ( ،)1387درآمــدی بر هویت اســامی در معماری و
شهرســازی ،وزارت مســکن و شهرســازی -دفتر معماری و طراحی شــهری-
شرکت طرح و نشر پیام سیما ،تهران.
یارمحمــدی ،لطــف اهلل و خســروی نیــک ،مجیــد ( ،)1382شــیوه ای در
تحلیل گفتمان و بررسی دیدگاه های فکری اجتماعی ،نامه فرهنگ ،شماره
 ،42صص .143-181

Alexander, Cristopher (1979), The Timeless Way of Building,
Oxford University Press, New York.
Bardi, A & Schwartz, S. H (1996), Relations among sociopolitical values in Eastern Europe: Effects of the communist experience?,
Political Psychology, Vol. 17, No. 3, pp. 525–549.
Bilsky, W & Schwartz S. H (1994), Values and Personality, European Journal of Personality, N. 30, pp.163-181.
Bilsky, W & Schwartz, S. H (2000), Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-Cultural
Replications, Rev. Bras. Enferm., Vol. 53, No. Suppl, pp. 123–126.
Feather, N. T. (1975), Values in education and society, Free Press
(Collier Macmillan Publishers), London.
Giddens, Anthony (1973), The Class Structure of the Advanced
Societies, Hutchinson, London.
Giddens, Anthony (1993), New rules of sociological method,
Stanford university press, StanfordCalifornia.
Haruna, P. F. (2008), Book Review: Culture, Development, and
Public Administration in Africa by Ogwo J. Umeh and Greg Andranovich, Administrative Theory & Praxis, 30(1), pp.143- 147.
Nagel, Thomas (1979), Mortal questions, Canto, London.
Rose, J (1998), Evaluating the contribution of structuration theory
to the IS discipline, 910–924. Retrieved from https://dblp.org/rec/
conf/ecis/Rose98.
Salingaros, Nikos (2000), The Structure of Pattern Languages, Architectural Research Quarterly, 4, pp.149-161.
Salingaros, Nikos (2004), PRINCIPLES OF URBAN STRUCTURE, Faculty of Architecture Delft University of Technology.
Schwartz, Shalom H (1992), Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical tests in 20 Countries, Advances in Experimental Social Psychology, No. 23, pp.1-65.
Strauss, A & Corbin, J (1990), Basics of Qualitative Research:
Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury, CA.
Young, K (1949), Sociology, A Study of Society and Culture,
NewYork.

10

Volume 24 No.1, Spring 2019

Recognizing the Concept of Value in Human-Environment Relations
in Open Spaces for Traditional Iranian Residential Buildings*
Minou Gharehbaglou**1, Ghasem Motalebi2, Saman Saba3
Associate Professor, Faculty of Architecture & Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz.
2
Associate Professor, School of Architecture,College of Fine Arts,University of Tehran,Tehran.
3
Ph.D. Student in Islamic Architecture, Faculty of Architecture & Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz.
(Received 10 Dec 2018, Accepted 16 Mar 2019)
1

H

uman-environmental interactions contain
contingent concepts, which for their structural quiddity, are constantly reproduced, as a
product of these interactions, in the placemaking
process and in a natural and cultural context. The
concept of value is the most fundamental instance
of a contingent concept. Besides, an open space
for a residential building, as the smallest unit that
provides immediate communication between the
human society and natural elements or phenomena, is an appropriate field for evaluating these
concepts as part of the conceptual recognition
system and human intervention in the environment. Therefore, with the aim of providing a conceptual model of the value system in the relationship between humans and the built environment,
this study tries to figure out how we can explain
the emergence, development and functioning of
values in open spaces for residential buildings in
traditional Iranian architecture. Additionally, the
term value is used to introduce a diverse range
of concepts, and this indiscrimination in usage
seems to have led to theoretical obfuscation in the
terminology. It is a necessary first step, then, to
recognize the concept of value at the theoretical
level via an interdisciplinary research that spans
the fields of sociology, philosophy and architecture. Accordingly, to answer the research question, an applied interpretation of the concept of
value will be presented based on the theory of
contingents (i`tibariāt) with auxiliary recourse to
the theory of structuration. In this interpretation,
values are contingent concepts, which with structural properties in individual and social behavior,
serve as norms in human-environmental decision making. To explore this in selected cases,
as based on the relation of humans to the main

elements of environment, the present study proposes a circular structure, which is comprised of
two components: content of values and relative
importance of values. This circular system was
extracted from and compared in ten types of open
spaces for residential buildings in traditional Iranian architecture. The samples were selected based
on theoretical sampling, relevance to the research
subject and the richness of patterns. The content
of values were extracted through an integrated
analysis of formal/physical features as well as environmental constraints, patterns and concepts,
and then inferring values from those environmental concepts. The analysis is organized into four
axes including human communication with God,
nature, history and society as the main elements
of environment. The relative importance of values
was also achieved through the grading of compatibility between the optimal, the possible and
the ideal in the realization of environmental concepts in discovered patterns. An analysis of the
circular system of values in selected cases shows
that, despite a strong resemblance in content, the
human-environment value system exhibits different properties depending on environmental conditions. Therefore, the value system cannot be
conceived of as abstract, independent and subjective. This highlights the importance of focusing
not only on the content but also on the structure
and system of values. In addition, environmental
conditions can be considered as an important factor in the reproduction process and the sustainability of values in society.
Keywords: Residential Buildings, Open Spaces,
Value System, Theory of Contingents.

*This article is extracted from the third author’s Ph.D. thesis entitled: “Role of Human Values in Assessment of Place Creating
Processes in Residential Open spaces, Case study of Tabriz” under supervision of first & second authers in Tabriz Islamic Art
University.
** Corresponding Author, Tel: (+98-914) 111940, Fax: (+98-41) 15339200, E-mail: m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir.

