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Transition in contemporary human life has led to the
introduction of new concepts in various aspects of his
life, including his relationship with the environment,
and at the same time rethinking old concepts is inevitable. In this regard, in recent years, more attention
has been paid to Islamic realism to provide a new interpretation of Islamic architecture. However, the lack
of proper development of the basic concepts of architecture and the lack of attention to the basic features
and distinctions of realism has led to more relatively
literalist results than such an approach to the development of architectural knowledge as applied
knowledge. Overcoming this shortcoming requires attention to redefining the basic concepts of architecture based on the spirit of Islamic realism before
entering into more detailed theories. Among these,
the concept of place can be considered as one of the
critical concepts due to the existing phenomenological definitions and in contrast to realism. If we consider the place as the result of a process of humanenvironment interaction, this interaction, like any interaction, is based on more fundamental concepts
that are considered as the values by many thinkers.
Accordingly, in this study, by fundamentally refining
the realistic approach and highlighting its distinction
from other approaches, the context has been laid
down to redefine the fundamental concepts that
shape human-environment interaction and ultimately
lead to the emergence of place. In this way, the question arises as to how the realist approach defines the
values that shape the place, and accordingly, how is
the way of recognizing these values according to the
sources of knowledge acquisition? Thus, according to
the research approach and its philosophical nature,
this paper follows the method of logical reasoning as
the main approach and tries to gradually reach the
main discussions by proposing a large-scale discus-

sion. Based on what has been discussed in this process, Islamic realism in architecture is a perspective
based on essentialist ontology, realist epistemology,
and deductive methodology. Value in place is also debatable at four levels: form, substance, procedure,
and facet. Place at the fourth level has concepts of
value in the form of value structure that can be recognized only by observing the real-life of man in the
individual and social dimension. The landscape is considered to be the largest field of observation and
recognition of these values in the place and by accepting realism as an approach dominating the various pillars of knowledge, understanding and receiving
these values can be understood only by studying human actions in shaping the environment and, there is
no way to argue that. Accordingly, this research draws
a framework in understanding the values of place according to the reality of human-environment interaction, explaining both the continuity of value
structures and its evolution and dynamism concerning
contemporary developments. In this structure, they
construct and co-operate on human actions in interaction with the environment and shaping place. Accordingly, the realistic values of place in the landscape
are true both in its continuity and in its dynamics, and
therefore realism in knowing the place requires the
acceptance of both aspects of structuration and
change of values. From this point of view, the realistic
approach in architecture is not a reactionary view in
the confrontation between Islamic culture and the
West, but a new approach has been developed to respond to theoretical deficiencies in built-environmental sciences.
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چکیده
تحوالت زیست انسان معاصر ،بازاندیشی در مفاهیم ارتباط او با محیط را ضروری ساخته و واقعگرایی اسالمی برای
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در معماری

ارائۀ تفسیری نوین از معماری ،مورد توجه قرارگرفته ،اما عدم توسعۀ مفاهیم بنیادین و بیتوجهی به وجه تمایزهاای
واقعگرایی ،نتایجی نسبتاً ظاهرگرایانه به دست داده است .عبور از این نقصان ،بازتعریفی واقعگرایانه از مفاهیم محیط
را میطلبد و دراینبین «مکان» به دلیل رواج تعاریف پدیدارشناسانۀ ضدواقاعگرایاناه ،مفهاومی بحرانای اسات اه
پژوهش سعی شده تا با تدقیق واقعگرایی ،این پرسش مطار شاود اه رویکارد واقاعگرایای گووناه ارزشهاای
شکلدهنده به مکان را تعریف می ند و راه شناخت این ارزشها باتوجهبه منابع سب معرفت گوونه اسات بناابر
ماهیت فلسفی موضوع ،استدالل منطقی به عنوان رهیافت پژوهش دنبال شده است و با طر بحث در مقیاسی الن،
بهتدریج موضوعات خُرد اصلی حاصلشدهاند .بر اساس واقعگرایی اساالمی در معمااری ،مبتنایبار هساتیشناسای
ذاتگرا ،معرفتشناسی واقعگرا و روششناسی قیاسیگرا ،ارزش در مکان در گهار سطح صاورت ،محتاوا ،رویاه و
رویکرد قابل بحث و در سطح گهارم واجد ساختاری اعتباری است .منظر ،النترین عرصۀ شناخت ارزشها اسات
ه فهم آن تنها با مطالعۀ نشهای انسانی ممکن است .براین اساس گارگوبی ترسیم میشود اه هام در اساتمرار
ساختارهای ارزشی و هم در پویایی آن و در تعاملی از ساخت و عامل ،صااد اسات .از هماین رو واقعورایای در
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میتواند بهمثابه حاصل تعامل انسان و محیط ،بر مفاهیمی اعتباری با موضوع ارزش استوار گردد .ازهمینرو در ایان

شناخت مکان مستلزم پذیرش ساختاری شدن و تغییر ارزشها است .از این دیدگاه ،رویکرد واقعگرایانه نه دیدگاهی
وا نشی بلکه پاسخی به فقدانهای نظری در دانشهای محیط ساختهشده است.

واقعورایی اسالمی ،ساختار ارزش ،مکان ،منظر.
* نویسندۀ مسئول مکاتبات:

saman.saba.64@gmail.com
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مقدمه

محیط پیرامون ،مطر و درعاینحاال بازاندیشای در مفااهیم

را برای ناهمخوانی فرهنوی از مفهوم مکان ،بین آنده طراحان

قدیمیتر نیز اجتنابناپذیر شود .لزوم این بازاندیشی در بساتر

و برنامهریزان پرداختهاند و آنده «درواقع» بار بساتر فرهنوای

تبادل مفااهیم ،باین حاوزه هاای تمادنی مختلاف پیدیادگی

جامعه در حال رخداد است ،پدید آورد .در همین راساتا اگار

مضاعفی نیز مییابد ه هم مرتبط با پیدیدگیهای مفهاومی و

مکان را حاصل فرایندی از تعامل انسان و محیط بادانیم ،ایان

فلسفی و هم مرتبط باا پیدیادگی برابرنهاادهساازی زباان در

تعامل مانند هر تعاملی دیور بنا بر مفاهیمی بنیاادیتار اساتوار

ارتباط حوزههای تمدنی مختلاف اسات .در هماین راساتا در

میشود و در عرصۀ عمل وجوه مختلفی مییاباد اه در نظار

سالهای اخیر ،با توساعۀ مطالعاات معمااری اساالمی توجاه

بساایاری از متفکااران بااا موضااوع ارزش شااناختهشااده اساات

پژوهشوران این زمینه ،بیش از پیش به واقعگرایای اساالمی و

( .)Gharehbaglou et al. 2019بر این اساس ،ایان پاژوهش،

بهویژه به آرای عالمه طباطبایی برای ارائاۀ تفسایری ناوین از

با تدقیق بنیادین رویکرد واقعگرایانه و پررنگ ردن تماایز آن

معماری اسالمی ،جلب شده است .اماا عادم توساعۀ مناساب

با دیور رویکردها ،زمینهای را برای بازتعریف مفاهیم بنیاادینی

مفاهیم بنیادین معماری و عدم توجه به ویژگیها و تمایزهاای

ه به تعامل انسان و محیط شکل میدهد و به پدیداری مکان

بنیادین واقعگرایی موجب شده است تا بایش از آنکاه گناین

میانجامد ،ایجاد رده است .گنین مسیری ،تعریفی متماایز از

رویکردی به توسعۀ دانش معماری بهعنوان دانشای ااربردی

رویکرد اسالمی به معماری را ،باا بازساازی واقاعگرایای بار

بیانجامد ،منجر به نتایجی نسبتاً ظاهرگرایانه از تر یب عرضای

راستای اندیشۀ اسالمی ،بهدست میدهاد و مایتواناد روزناۀ

و نه طولی منابع اسالمی و منابع غربی دانش شاود ،اه خاود

جدیدی را برای شکلگیری بنیانهاای نظاری و مفهاومی در

بخشی از تکثر نسبیگرایانۀ معاصر(اما با پسوند اسالمی) است

معماری ایجاد ند .در این مسیر این پرسش مطر میشود ه

و عمالً رویکرد جدیدی را در پاسخ به نیازهای نظری ناونی

رویکرد واقعگرایی گوونه ارزشهای شکلدهنده به مکاان را

معرفی نمی ند.

تعریف می ند و بر این اساس راه شناخت ایان ارزشهاا باا

در مفاهیم بنیادین معماری مبتنی بر رو حا م بر واقعگرایای

توجه به رویکرد پژوهش و ماهیات فلسافی آن ،ایان نوشاتار

اسالمی را ،پیش از ورود به نظریات جزئیتار ،مایطلباد ،باه

روش استدالل منطقی را بهعنوان رهیافت اصلی دنبال و سعی

صاااورتی اااه درآن ،هساااتیشناسااای ،معرفاااتشناسااای و

می ند با طر بحث در مقیاسی الن ،به تدریج به بحثهای

روششناسی ،متناسب با این رویکرد و هماهنگ با ویژگیهای

اصلی برسد و به پرسشها پاسخ دهد .ایان روناد باا بررسای

ذاتی معماری شکل گیرد و از این رهوذر نظریاتی اربردیتر

تضاد بنیادین واقعگرایی و غیر واقعگرایی آغاز مایشاود و باا

در فهم سازو ارهای محیطی ،به وجود آیند .مفهاوم مکاان را

سیری از توسعۀ مفاهیم مرتبط تا پاسخ به پرسشهای پژوهش

میتوان یکی از بحرانیترین این مفاهیم دانست ،زیرا تعاریف

امتداد مییابد.

 .1تضاد واقعگرایی و غیرواقع گرایی در دانش

آنها ،امکان شناخت واقعیتی مستقل از ذهن انساان و انطباا

واقعگرایی با معیارهای متنوعی شناخته شده ،اما اشتراک هماه

این شاناخت باا واقعیات بیرونای اسات ( .)Fay 2005گناین
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عبور از گنین نقصانی ،توجه به باازتعریف و بازاندیشای

توجه به منابع سب معرفت گوونه اسات .بادین ترتیاب باا
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مفاهیمی جدید در ابعاد مختلف زندگی او ازجمله ارتباط او با

یابند و در تقابل با واقعگرایی قرار گیرند و همین تقابل نیز راه
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تحوالت جدید در زیست انسان معاصر موجب شده است ه

پدیدارشناسانۀ موجود از مکان میتوانند بهشدت ماهیتی ذهنی

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

معیاری در هستیشناسی به ذاتگرایی و اذعان به وجاود ذات

واقعگرایی سنتی( ه در امور معاصر توسعه نیافته) یا غیرواقاع

واقعیت برای گیزها ( )Dadjoo 2018و از بُعد معرفتشناسی

گرایی( ه باه موضاعی التقااطی مایانجاماد) متمایال شاوند،

بر امکان شناخت جهاان خاارج از ذهان اساتوار شادهاسات

گرایشی ه به مطالعاات اساالمی معاصار نیاز منتقالشاده و

( .)Sadeghi 2010این دیدگاه در هستیشناسای مقابال شا

توسعۀ آن را در تقابال باین واقاعگرایای و غیار واقاعگرایای

گرایی و در معرفتشناسی متضاد با ایدئالیسم یا نسابیگرایای

سردرگم ساختهاست.

معرفتشناسانه در علوم انسانی معاصر غرب بهصورت تقابال

ظاهرگرایی معاصر به مواجهۀ اندیشمندان مسلمان مانند اقباال

بین واقعگرایی ) (Realismو ساازهگرایای ()Constructivism

الهوری ،سید قطب ،محمد عبده و ...باا تمادن غارب و ناوع

ظهور یافته است ( .)Pezeshgi 2020بر این اسااس ،هاد از

این تقابل باز میگردد ه موجب تجددگرایی افراطی در ناار

تبیین واقعگرایی عالوه بار فلسافۀ اماروزین ،اباداع نظریااتی

بازسازی اندیشه دینی شاده اسات( .)Motahhari 2019نفای

مطااابق بااا حیااات انسااان معاصاار اساات ()Pezeshgi 2020

منبع بودن عقل و علیّت ،معیار قرآن و مناابع نقلای در صاد

بهصورتی ه راهوشای بنبستهای اماروزین نظریاهپاردازی

همهگیز از ویژگی این رویکارد اسات اه باا تلفیاق اصاول

در علوم اربردی نیز باشد.

ظاهرگرایانه با مبانی فکری و فلسافی قراردادگرایاناۀ معاصار

 )Factoباااور دارد .در نقطااۀ مقاباال واقعورایاای ،رویکاارد

تهذیب علاوم جدیاد اسات .گناین رویکاردی باه معمااری

غیاااارواقااااعگرایانااااه در گااااارگوب قااااراردادگرایاااای

اسااالمی تااا بااه امااروز نیااز قاباال مشاااهده اساات (ن.ک.

( )Conventionalistحر ت می ند و از این منظر وابساته باه

 .)Noghrehkar 2014این رویکرد مورد پذیرش سنتگرایاان

دیکته ( )De dictoمکاتب است؛ زیرا بهجای باور به شاناخت

واقعگرا نبوده اما عدم دسترسی آنان باه مباحاث واقاعگرایای

مایبارد2

معاصر ،موجب شد تا آناان متاثرر از ظاهرگرایاان ،تمایال باه

( .)Dadjoo 2019از این دیدگاه ،جهان بهصورت مجموعاهای

تثسیس علوم انساانی مانناد معمااری از بساتر معاار

دینای

از پدیدهها و فرایندها ه در ویژگیها مغایر هم هساتند ،درک

داشااته باشااند (ن.ک .)Ardalan and Bkhtiar 2012 .تمایاال

میشود و هر پدیاده ،مساتقل و باا سرشاتی جزئای باه نظار

«واقعگرایی سنتی» به قراردادگرایی ضدواقعورا بناا بار فقادان

میرسد .در نتیجه این نواه تجربی به جهان ،پدیدهها ،سرشاار

جایوزینی مناسب ،منجر به پارادایمگرایی شایع در علم دینای

از تکثر تفسیر میشوند (.)Motahari and Tabatabaie 1985

شدهاست .عالوه بر این ،قراردادگرایای بناا بار ماهیات خاود

گنین تقابلی در عصر حاضار باه افاول رویکارد واقعورایاناه

مبتنی بر حقیقتی رابت نیست و پذیرای هر عقیاده و گرایشای

انجامیده است اه دالیال آن را بایاد در نااتوانی در توضایح

است ه نتیجه آن التقاط آرا محسوب میشود .پدیادارگرایی،

پیدیاادگیهااای امااروزی یافاات .ایاان ناااتوانی بااه گسااترش

هرمنوتی  ،ساختارگرایی و پساسااختارگرایی نموناه هاایی از

رویکردهای قراردادگرایانه 3و نسبیگرایاناه منجار شادهاسات

بسترهای ظهور ایان واقاعگرایای التقااطی هساتند (

Dadjoo

(.)Dadjoo 2018درهمین راستا ،سنتگرایان فلسفۀ اسالمی از

 .)2020این نوع واقعگرایای در تبیاین مفلفاههاای معمااری،

توضیح علوم انساانی اساالمی (و آنداه از آن برآیاد ازجملاه

مبتنی بر دیکته و قرارداد است و بهجای توضایح موضاوعات

معماری) بر اساس خواص ذاتای آن اه مبتنای بار ااربرد و

بنااابر خااواص واقعاای ،آنهااا را براساااس تعریااف و قاارارداد

برخاسته از نش های مساتمر در تولیاد و بازتولیاد فرهنوای

توضیح میدهد و گون تعاریف متغیر هستند ،به نسبیگرایای

است ،ناتوان بودهاند و این امر موجب شده است در عمل باه

منجر میشود .نکته ،آنجا است ه بخش عمدۀ معرفت جاری

واقع ،از دریافت شخصی ،گروهای و مکتبای بهاره

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

169

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

و پیروان معاصر آنها میشود ،به شاناخت بناا باه واقاع ( De

برای التیام ناخرسندی برآماده از مواجهاه باا غارب و ناوعی
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رویکرد واقعگرایانه ه شامل فیلسوفان متقدّم و مسلمان

غرب(گرگه در ظاهر در تقابل با آن) در پی ایجاد راه میانبری
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قرار میگیرد .1بادین ترتیاب ایان گاالش هساتیشناساانه و

«ظاهرگرایی» یکی از اشکال ایان انحارا اسات .ریشاۀ

در معماری از حقیقت هایی عینی و رابت برآمده اه رویکارد

(.)Rezaei 2004

نسبیگرایانه نمیتواند با آنها همراه شود .4واقعگرایای سانتی
به جهات بایاعتناایی باه عوامال غیرمعرفتای بار معرفات و

 .2واقعگرایی مبتنی بر اندیشۀ اسالمی

بیتوجهی به تجربه ،از پرداختن به امور معاصر و عرصههاای

بر این اساس میتوان گفت نوعی واقعگرایی قاوی مبتنای بار

اربردی ناتوان شدهاست .ابداع ادرا ات اعتباری نیاز تالشای

اندیشۀ اسالمی قابل دستیابی است ،عاالوه بار اینکاه نوارش

برخاسااته از آگاااهی نساابت بااه همااین ضااعفهااا اساات

اسالمی به واقعیت بنیادین جهان باهطاور لی باا آنداه نتاایج

( )Tabatabai 2017و در امتاااداد آن تاااثریر اجتماعاااات و

Naghib

فلسفه و علم جدید مطار مای ناد ،تفااوت دارد (

 .)2012واقعگرایی باه دلیال هماین ضاعفهاا ،فاقاد دیادی

حکمت متعالیه بهعنوان شاخهای از شاخههای فلسفۀ اساالمی

تجربی و رشدی افی جهات توضایح پیدیادگیهاای عاالم

ه بیشتر بر واقعیت عینی متمر ز است ،دانست ه در قلمارو

طبیعت است و نتوانسته همپای پیشرفت علوم به واقاعگرایای

هستیشناسی و الهیات بر بنیانهای استواری تثسیسشاده اماا

پویا منتهی شود .با اینحال واقعگرایی سنتی در هستیشناسای

در شاخههای حکمات عملای توساعۀ گنادانی نیافتاه اسات

خویش ،پویایی جهان را میپذیرد ( )Ellis 2020و تالشهاای

( .)Hasani 2011ایننوع واقعگرایی ،نظامی فکری برای انسان

نظری برای توضیح «نهااد نااآرام هساتی» بار اسااس اندیشاۀ

در عرصۀ معرفت اسات اه از منظار او باه هساتی خاارج و

اسالمی صورت گرفتاه اسات (ن.ک .)Soroush 2007 .بادین

مسااتقل از خااویش ،نوریسااته و از مادیااات ،مجااردات و

ترتیب واقعگرایی سانتی در معرفاتشناسای و روششناسای

اعتباریاتی دارای ذات و خواص تشاکیلشاده اسات .در ایان

خویش نیازمند توسعه در علومی مانند معماری اما باینیااز از

رویکرد ،از منظر معرفتشناسی انسان ،خود واقعیتی است اه

بازسازی است و میتواند معرفت به امور را آنجاا اه صااد

بهعنوان یکی از خواص ذاتی خویش ،عقل و شاناخت دارد و

است ،از راه قیاس اربات ند.

دیور واقعیاات را از راه خاواص ذاتای مایشناساد .خاواص

فرهنگها نیاز موردبحاث قرارگرفتاه اسات (

«واقعگرایی تقریبی» مبتنی بر ذاتگرایی جدید ،شاناخت

بااالعرو وابسااته بااه ذات اساات و اگاار ایاان شااناخت از راه

میداند ( .)Dadjoo 202این نوع واقعگرایی در هستیشناسای

خااواص ذاتاای شاایء باارد ،ااامالً صاااد اساات .از منظاار

به ذات و خواص ذاتی اشیا و امکان شناخت آنهاا بااور دارد

روششناسی واقعگرایی اساالمی ،شاناخت آدمای را در ساه

Psillos

شیء و ت گازارههاای

مقام دانش ،معرفتهای متعدد به ی

غیرمعرفتی بر معرفت ،شناخت آدمای را باهصاورت تقریبای

گزارههای صاد و اذب وجاود دارد اماا در مقاام ساوم باا

منطبق با واقعیت میداناد و از هماین روی در روششناسای،

فرو ربات موضوع ،رابت است .بر این اساس علام در مقاام

بهجای قیاس ،از استنتاج با بهترین تبیین بهره میبرد .این ناوع

ت

گزارههای علمای ،شاف حقیقات اسات ولای در مقاام

واقعگرایی جدید به احیای باور به ذات اشیا میانجامد اماا در

معرفتهای متعدد میتواناد مملاو از تکثار نظریاههاا باشاد.

Dadjoo

شف واقع در این روششناسی نه اساتنتاج از بهتارین تبیاین

 ،)2019زیرا نمیتواند در علم ،بین دانش ،معرفتهای متعادد

بلکه از راه قیاس اسات .زیارا اساتنتاج از بهتارین تبیاین نازد

ایجاد ند و هماه

شخص یا گروه مستلزم نسبیگرایی است ،اماا قیااس گاه در

را در حال رشد میداند ،درحالی اه ایان فقاط معرفاتهاای

نوع برهانی در علوم طبیعی و مهندسی دارای مقدمات تجربی

پدیده است ه تحول ماییاباد و ناه ال علام

و یقینی و در ناوع قیااس جادلی در علاوم انساانی نقلای یاا

معرفتشناسی و روششناسای دگاار خطاا اسات (
به ی

گیز و ت

متعدد به ی

170

│

گزارههای صاد تفکی
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 ،)2009تغییاار نظریااههااا ( )Mansouri 2004و تااثریر عواماال

صاد میتوان طبقهبندی رد ه در دو مقاام اول آمیازهای از

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

انسان از ذات اشیا را بهصورت «تقریبی» و ناه امال ،صااد

درست در تطاابق باشاد ،صااد غیرقاراردادی و اگار راه باه

اما در معرفتشناسی به دلیلی پیدیدگی عالم طبیعت (
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Mesbahyazdi

 .)Atas 1995واقااعگرایاای قااوی اسااالمی را بایااد در امتااداد

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

تجربی اعتباری ،دارای مقدمات مشهورۀ حقیقی است.

طبیعاای را علااوم تجرباای و نااوع دوم را علااوم مهندساای

طرفی امر اعتباری و رخدادها مربوط به آن ،زمانی قابلبررسی

دارد .وجود عام عبارت از هستی و علم فلسفه به معنی االعام

در حکمت متعالیه است ه واقعی تلقی شوند .بنابراین امکاان

و وجود خاص نیز موضوع فلسفه باالخص و یا علام الانفس

تثسیس فلسفۀ علوم انسانی براساس حکمت متعالیه وابسته به

است .علوم انسانی نوع دوم نیز یا فراوردۀه عقل است و خود

واقعی بودن امر انسانی است و این واقعیت نیازمند وجاود آن

مشتمل بر علوم پایه و غیارپایاه اسات و یاا فاراورده عقال و

است ( .)Pezeshgi 2020وجاود نیاز وجاود حقیقتای شاامل

غیرعقل ه شامل عقلی-نقلای ،عقلای-تجربای و یاا عقلای-

وجود اعتباری اسات اه ناه خیاالپاردازی بلکاه سرگشامۀ

نقلیتجربی میشاود (.)Mesbahyazdi 2013 ,Dadjoo 2019

پدیداری آراار اجتمااعی اسات ( .)Javadi Amoli 2014مناابع

در این تقسیمبندی معماری را مایتاوان علمای باینرشاتهای

واقعگرایی در گنین دیادگاهی باه سابب تماایز آن باا دیوار

مابین علوم طبیعی مهندسای و علاوم انساانی عقلای-تجربای

مکاتب حائز اهمیت است و بر اساس نورش عقلی به جهاان،

دانست .در وجه طبیعی ،واقعگرایای قاوی باا ناار گذاشاتن

معرفت به جهان ،منحصر به قاوای حسای نیسات بلکاه قاوۀ

روش اساتنتاج از راه بهتارین تبیاین باه یااری ذخاایر علمای

عقلی و شهود را نیز شامل میشود .بهموجب این منابع ،آدمای

واقعگرایی تقریبی ،استقرا را نه بر اساس اساتقرای یکناواختی

نه مفاهیم گیزها بلکاه خاود گیزهاا را نیاز درک مای ناد و

در گذشته و استنتاج یکنواختی در آینده ه مستلزم توسال باه

درنتیجه فاصلۀ میاان شناسانده و موضاوع شاناخت برداشاته

خود استقرا است ) (Sankey 2012بلکه بر اساس انواع طبیعای

میشود و این دو متحد میشوند .5بهاینترتیاب ،نفاس آدمای

و با تکیهبر ذات خواص ذاتی نوع ،توجیه می ند .ازایانروی

واقعیت پدیدهها (وجود آنها) را در تجرباهای مساتقیم درک

ازآنجا ه همۀ افرادِ یا

ناوع دارای خاواص ذاتای یکساانی

می ند (.)Panahi and Khosroupanah 2009

هستند ،اعضای مشاهده نشده ی

نوع بهعناوان اعضاا ناوعی
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بر این اساس ،واقعیت گیزی است اه وجاود دارد و از

میشناسیم .علوم انسانی نوع اول نیز وجودی عاام یاا خااص

ه در قبل مورد مشاهده بودهاند ،دارای همان خواص خواهند
جایواه معماری به عنوان نوعی دانش نسبت به ساایر علاوم و

طبیعاای و مهندساای گاازارههااای مبتناای باار قیاااس برهااانی

درنتیجه نسبت آن با رویکردهاای بنیاادی واقاعگرایای دارای

خواهندبود و به جهت برهانی و یقینی بودنشاان ،در حادودی

اهمیت است .زیرا در فقدان فهم این جایواه ،مفهومسازیهای

صد می نند ،امالً صاد و مطابق با واقع خواهناد باود .در

واسط موردنیاز برای حر ت از رویکرد بنیادین واقعگرایی باه

وجه علوم انسانی واقعگرایی بر اساس همان بااور باه ذات و

مفاهیم خُرد اربردی مشاخص نیسات ،در نتیجاه باا فقادان

خواص ذاتی شیء میتواند از علوم طبیعی باه علاوم انساانی

اتصال نظری مناسب بین مفاهیم آنها ،بهناگار این روناددگار

راهیابد و بر اسااس اینکاه هار گیازی دارای ذات و خاواص

التقاط با مفاهیم ناساازگار مایشاود .از هماین رو ،توجاه باه

ذاتی ،یعنای واقعیات و خاواص واقعای (علایرغام تناوع و

ماهیت این علام جهات تعیاین نسابت آن باا واقاعگرایای و

گوناگونی ه دارند) است ،میتواند باه خاواص ذاتای علاوم

درنتیجه بسط مفاهیم و اتخاذ روششناسی مناساب ،ضاروری

انسانی بپردازد.

دانش دانست :علوم طبیعی ه وجودی ماادی دارناد و علاوم

بر اساس هستیشناسی ذاتگرا ،معرفاتشناسای واقاعگارا و

انسانی ه موضوع آن وجودی غیرمادی اسات .هار دو دساته

روششناسی قیاسیگرا است .این رویکرد ،علم معمااری را از

بر این اساس ه موضوع آنها باوجود عقل انسان موجودیات

بُعد طبیعی مهندسی و علوم انسانی ،نه بنا به تعریف ،قارارداد

یافته یا خیر ،به دو بخش تقسایم مایشاوند .ناوع اول علاوم

یا دیکتههای موجود ،بلکه بنا به ذاتی واقعای اه موضاوعات
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است .در این راستا علم را میتوان شاامل بار دو دساتۀ لای

بر این اساس ،واقعگرایی اسالمی در معماری دیادگاهی
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 .3نسبت واقعگرایی اسالمی و دانش معماری

بود ) .(Sankey 2012بنابراین گزارههای علمای صااد علاوم

Ibid

از طرفی نسبت دین با علم در علوم نقلی دینای ،تثسایس ،در

 .)341این به معنی ارار حقیقای اعتباریاات نیسات زیارا امار

علوم تجربی ،تثیید و در علوم عقلی ،تثیید و تهاذیب خواهاد

غیرحقیقی نمیتواند سبب امری حقیقی شود ،بلکه حقایقی بر

بود .بر این اساس اسالمی بودن معماری نیز در وجاه تجربای

این معانی اعتباری استوار میشاوند و درساتی اعتباریاات بار

آن تثیید و در وجه عقلی آن تثیید و تهذیب است و به معنای

دنیای بیرونی همیشاوی اسات ( )Tabatabai 2008گاون بار

تثسیسی بودن نیست .به صورتی دقیقتر معماری از بُعدی اه

مبنااای حقیقاات توسااط عقاال عملاای در ظاار قااوۀ واهمااه

به ساختن یا بهعینیت درآوردن میپردازد ،ماهیتی طبیعای دارد

برساخته شادهاناد ( .)Tabatabai 2008بادین ترتیاب گرگاه

و دانشاای تجرباای-عقلاای اساات .از بُعاادی نیااز ااه بااه

اعتباریات رابت هستند ،مصادا بیرونای آنهاا باا دگرگاونی

تصمیمسازیهای محیطی شکل میدهد (مانند فرایند طراحی)

زمان ،فرهنگ و جغرافیا و به دنبال آنها نیازها ،تحول مییابد

ماهیتی انسانی دارد و دانشی عقلی-تجربی است .بدین ترتیب

( .)Ibidازآنجا ه اعتباریات بر مبناای برهاان پدیاد نیامادهاناد

منابع نقلی بهصورتی مستقیم با ماهیات معمااری در دو وجاه

( )Ibid 124و در حیااات فااردی و اجتماااعی جریااان دارن اد،

آن سازگار نیست و اربرد آن ،معماری را از مطابق بار واقاع

مشاهدۀ رفتار ،زندگی و گوونوی تعامل انساانهاا در یاافتن

بودن ،دور میسازد و باه ساوی پاارادایمگرایای مایبارد .باا

آنها در رویکرد واقعگرایانه به هر پدیدهای از جمله معمااری

اینهمه تثریر غیرمستقیم منابع نقلی در معماری را میتاوان در

اهمیت مییابد (.)Ibid 125

تثریر آن در فرهنگ یا بهطور دقیقتر منابع ساب معرفات در
خلق اعتباریات ،جستجو رد.

اعتباریات با ارادۀ حاصل از عقل عملی ایجاد میشوند و
انسان عامل آنها را در زماان

انش مایساازد ( Hasani and

 ،)Mousavi 2012از ایاان رو داشااتن اراده ،هاار موجااودی را

ساختاری ه افراد در زمان پدیدآوری «باید» برای نش فردی

فقط با آگاهی بهدست میآید .بادینترتیاب انساان باه علات

یا اجتماعی ،از آنها پیروی می نند و بادینترتیاب مهمتارین

ماهیاات خااویش نیازمنااد «باورهااایی» اساات ااه منشااث اراده

مفهوم در برقراری ارتباط بین مقوالت ذهنی و دنیای واقاع در

محسوب میشاوند ( .)Tabatabai 2008انساان پایش از هار

واقعگرایی اسالمی بهحساب میآیند .اعتبار بدین معناا اسات

نشی اراده می ند پس میان آگاهی ناشی از علام غیرحقیقای

ه انساان در ذهان خاود پدیادهای را اه در دنیاای خاارج

( ه قبل از اراده ضروری است) و نش انسان ارتباطی وجاود

مصدا مفهومی نیست ،مصادا آن مفهاوم قراردهاد و آراار

دارد ( .)Ibid 34مفاهیم اعتباری ناشی از عقل عملی ،باه لای

Amoli Larijani

با عقل نظری متفاوت هستند ،به همین علت نمیتوان آنها را

 .)1991درواقع اعتبار ،نوعی فرو استن شامل شایئی را شایء

در بین مفاهیم عقل نظاری درک ارد .اار رد عقال عملای،

دیوااری دیاادن یااا قاارارداد آن درمصااداقی مفهااومی اساات

ساخت مفاهیم غیرحقیقی از نوع اعتباریات برای نش انساان

) .(Warnock 1967اعتباریاتی ه در انساان و هار ارادهمنادی

است و اعتباریات در هنوام «عمل» یا نش باهوسایله انساان

وجود دارند ،پنداری غیرحقیقای هساتند ()Tabatabai 2008

پدید مایآیناد ( .)Tabatabai 2008از ایان دیادگاه ،مفااهیم

قوۀ واهمه موضوعات معنایی (و نه صورت) را درک می ناد

اعتباری جنبهای ساختی مییابند اه باا ساازهگرایای مرساوم

ااه حقیقتاای بیروناای ندارنااد امااا باار اساااس معااانی حقیقاای

متفاوت است .ساختیابی عنوانی برای پرداختن به گساترش

ساختهشادهاناد ( )Ibid 346و ذهان فارد آنهاا را بار مبناای

گارگوبی هستیشناسانه جهات بررسای اینووناه انشهاای

حقااایقی بیروناای ساااختهاساات .بااهوساایلۀ ایاان اعتباریااات

انسانی است ( (Bryant 2014ه نواه ویژهای نسبت به جهان

پدیادۀ اول را باه پدیادۀ دوم نسابت دهاد (
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اعتباریااات «ساااختار» مفهااومسااازی عقاال عملاای هسااتند،

انسان فقط با نش متکی بر اراده امال مایشاود و اراده نیاز

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167

 .4اعتباریات ساختاری در شکلگیری مکان

واجد این نوع اعتباریات و دارای عاملیت مایساازد .درواقاع

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

داشتهاند یا میتوانند داشته باشند ،مورد تحلیل قرار مایدهاد.

(غیرحقیقی) نیز امور حقیقای باه وجاود خواهنادآماد (

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

تمام نشهای اجتماعی به ساختار نیاز دارند .وجاود سااختار

درآورد .بر مبنای مفهوم اعتباری استخدام ،آدمی در ماده ،گیااه

نیز وابسته به وقوع نش اسات ،زیارا سااخت باه تسلسال و

و حیوان تصر

خواهد رد و در باه خادمت گارفتن دیوار

تکرار در رفتار بستوی دارد و انسان با اربرد قواعد یا داناش

همنوعان خویش نیز تعلل نخواهاد ارد ( )Tabatabai 2008

و تواناییها در انش ،هماین خاواص سااختاری را تقویات

توضیح سه اصل یادشده ،یعنی استخدام ،اجتمااع ،و عادالت،

می ند ( .)Giddens 2005از این رو ساختیاابی را مایتاوان

در اصول فلسفه بدینصاورت بیاان مایشاود اه انساان ،باا

شرایط حا م بار اساتمرار یاا تحاول سااختهاا و درنتیجاه

هدایت طبیعت و تکاوین ،هماواره بهارۀ خاویش را از هماه

بازتولید آنها دانست ه با تث ید بر آگااهی متقابال؛ عاملیات

میجوید (اعتبار اساتخدام) و بادین منظاور هماه را خواساته

آگاهانه فرد در تولید و باز تولید فرایندها و درک نقاش نتاایج

(اعتبار اجتماع) و جهت برقاراری ساود بارای هماه عادالت
Motahari and Tabatabai

برای تحلیلهای اجتماعی اسات ) .(Giddens 1983در گناین

 )1985ایاان گاازاره را از جهاات اااربرد در معماااری باادین

تداومی عامل انسانی دارای سه جزء تکرار (فعالیتهای مشابه

صورت میتوان تفسیر رد ه اعتباریات ساختار مفهومسازی

و الووهای عمل و فکر پیشین) ،انعکاس (تولیاد پندانواشاتی

انسان در برخورد با محیط مادی برای به ارگیری (اساتخدام)

از احتمااال اعمااال آینااده از طریااق پیکربناادی خالقانااه

آن برای فعل او در مسیر مال است .بنابراین ،در تعامل انسان

ساختارهای افکار و اعمال ممکن) و ارزیابی عملای (تواناایی

و محیط نیز این اعتبارات ساختاری در مسایر فعال آدمای در

قضاااوت عملاای و هنجاااری در بااین گزینااه هااای احتمااالی)

پدیداری مکان همشکل خواهد گرفت .بر این اساس ارزشها

اساات) .(Emirbayer and Mische 1998اسااتمرار مفاااهیم

بهعنوان گکیدهای از این اعتباارات سااختاری برسااختهای از

جامعه و در راساتای زماان وابساته

رابطۀ انسان با این حقاایق هساتند .ایان اعتباارات باازنمودی

به ساختاریشدن آن است .این ساختارهای اجتماعی از طریق

عینی در محیط البدی مییابند ه ما آنها را باهعناوان الواو

عاملیتی انسانی در جریان ارتباط از راه عقل عملای و توساط

میشناسیم و الووها باا اساتفاده از ایان اعتباارات سااختاری

قوۀ واهمه پدیدار میشوند .از این رو ساختها برای نشاور

هستند ه در زمان امتداد مییابند.

اعتباری نیز در عرصۀ ی

بیرونی نیست و در ذهن او جای گرفتهاند ولی در انشهاای
اجتماعی نیز محدودشدهاند) .(Blaikie 1993بادین ترتیاب باا

 .5جایگاه ارزش در فهم مکان

اعتباریات ساختاری و محتاوایی ،اعتباریاات در جنباۀ

بنیادیترین سطح شکلگیری ایان اعتباارات سااختاری را در

ساختاری خویش همان نقش ساخت در علوم انساانی را ایفاا

مفهوم ارزش بایدجستجو رد .زیرا این ارزشهاا هساتند اه

می ند و انسان در فرایند پدیدآوردن اعتباریات ،ضامن اینکاه

میتوان بر اساس آنها رفتار انسان را در شکل دادن به محایط

ابزاری برای انش خاویش مایساازد ،از آن باه شایوههاای

و درعینحال در ی ه از محیط به دست میآورد ،بار مبناای

متنوعی بهره میبرد اما نش او دارای ساختار اسات .درواقاع،

دوسااویوی ساااخت ،مااورد فهاام قاارارداد .ارزش ،دریااافتی

تفکی

و ریشهدار در جامعه است اه باه انشهاا و

عقل عملی در زمان پدیداری نشی اجتماعی ،باهعناوان یا

مشترک ،ژر

اصل اساسی ،اعتباری سااختاری را در حاالتی اجتمااعی بااز

رفتار جامعاه جهات مایدهاد ،باآنکاه ممکان اسات از ایان

تولید می ند (.)Tabatabai 2008

ارزشها تعابیر و تفسیرهای متکثّری برداشات شاود ( Cohen

با نش در مادۀ خارجی مرتبط میسازد .ازجمله ایان مفااهیم

برای بودن یا عمل است ه در نقش آرمان فرد یا گاروه فهام

و ادرا ات اعتباری ،پذیرش انسان به این امر است ه هرگاه

میشود و افراد یاا رفتارهاای منساوب باه آن مطلاوب تلقای
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بخشی از این ادرا ات و علوم عملی و اعتباری انساان را

 .)1993ارزش ،بهعنوان بنیاانی نماادین بارای انش ،مناوالی
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ناخودآگاه ناشی از فعالیت آگاهانه عامال انساانی ،گاارگوبی

اجتمااعی را طلااب ماای نااد (

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

اجتماعی بهدست میدهد ) .(Kilminster 2006از ایان دیادگاه

میشود در مسیر مال به خادمت گرفات بایاد باه اساتخدام

میشود .در نواه واقعگرایاناه ،پدیاداری اعتباریاات از جملاه

سطح الن ارجاع داده میشوند .فهم نادرست از آنهاا منجار

ارزش متثرر از محیط پیرامون است ،در باین عوامال محیطای،

به فهم نادرست از مفاهیمی مثل انش اجتمااعی و تقلیال آن

جامعاه ،دارد

به سطح نش فردی و تقلیلگرایی مفهومی (تقلیل مفااهیم از

اهمیت زیادی مییابد و بهعنوان نظامی فراگیر ،سایر نظامهای

سطح جامعه شناسی به سطح روانشناسی و )...و تقلیالگرایای

Haruna

موضوعی (تقلیل موضوع جامعه شناسی به علومی دیور مثال

آنده ماهیتی اجتمااعی ،ناشای از فرهناگ یا

سیاسی ،اقتصاادی و اجتمااعی را متاثرر مایساازد (

 .)2008فرهناگ ،مجموعاهای پیدیاده از داناش ،بااور ،هناار،

تاریخ ،ادیان و )....میشود.

اخال  ،قانون ،آداب و هر قابلیت یا عادتی است اه عضاوی
بااه جهااان پیرامااون هاادایت ماای ناد ) (Rice 2007و ارزش،

منظر

عاطفی با ا ثریت جامعاه و ازخودگذشاتوی نسابی بارای آن

عملی وجود دارد ه مردم در آن ار می نند و آن فضاا روی

همااراه اس ات ( .)Nikgohar 1990ازآنجا ااه ارزش مفهااومی

آنها تثریر میگذارد .در درون این فضا ،محیط ادرا یای قارار

انتزاعی و لی اسات ،امکاان اربسات آن در موقعیاتهاای

دارد ه مردم در آن آگاهاناه عمال مای نناد و باه آن معاانی

مختلاف و متفااوت وجااود دارد ( .)Turnor1999نظاامی ااه

نمادین مایدهناد و سارانجام در داخال ایان محایط ،محایط

ارزشها در آن جای میگیرند نیز مطلق نیساتند و در شارایط

رفتاری قرار دارد ه در آن نه تنها ماردم آگااه هساتند ،بلکاه

زمان و مکان تغییر مییابند .این تابعیات نیاز مطلاق نیسات و

پاسااخهااا وا اانشهااای رفتاااری را از آن اسااتنباط ماای نن اد

Mottaghifar and

) .(Rapoport 1977فضای رفتاری باه فضاای ذهنای وابساته

 .)Mesbahyazdi 1997از همین رو ارزشها اهمیت و الویت

است ه آن هم به نوبۀ خود باه ارزشهاا بساتوی دارد .ایان

«نظام

ساختار پیدیده فضا اه برسااختۀ درک انساان و ارزشهاای

ارزشى» قرار گیرند و گنین نظاامی در نقاش معیاار قضااوتِ

انسانی است ،زمینۀ شکلگیری مکان را فراهم میآورد .رلاف

خود و دیوران ،تصامیمگیاریهاای فارد را متاثرر مایساازد

دربارۀ تشبیه مکان به نقطهای ه با ارزشهای انسانی ممازوج

( .)Lotfabadi 2006نظام ارزشی مانند طرحی لی ،در نظامی

شده است میگویاد ،مکاان یا

فارم فیزیکای دارد و دارای

سلسله مراتبی ،ساماندهی تضادهای ارزشی و رفتاری را بارای

امتااداد در فضااا اساات و بنااابراین نماایتوانااد یاا

فرد ممکن مایساازد ) .(Feather 1975در گناین سااختاری

باشد) (Relph 2008همدنین بادن و منظار ،مارزهاای مکاان

اعتباری از ارزش ،هر نشاوری نمایتواناد عامال محساوب

هستند ،بدن مرز درونی و منظار مارز بیرونای اسات و مکاان

شود ،مور آنکه دارای توان مداخله در جهان اجتماعی باشد و

گیزی است ه بین بدن و گشم اناداز ر

مایدهاد ( Casey

از همین رو نشوری ه قادرت تثریرگاذاری را ازدساتداده

 .)1993مکان پدیدهای لی و یفی است ه نمایتاوان آن را

باشد ،عامل محسوب نمیشود .ساختار نیاز مساتقل از عامال

به هیچ ی

از خصوصایات آن -باه عناوان مثاال ،ارتباطاات

انسانی نیست و این انسانها هستند ه ضمن فعالیت ،آنها را

فضااایی -باادون از دساات دادن طبیعاات واقعاای ،اااهش داد

در راستای زمان و مکان خلق می نند ،تکرار رواباط و تاداوم

) .(Norberg-Schulz 197درواقع ابعااد مکاان عمیقااً باا ابعااد

آن درصحنۀ اجتماعی ،بهعنوان ساختار به نسلهای بعد انتقال

وجودی انسان در هم تنیاده اسات و ازایانرو تحلیال مکاان

مییابد .بدین ترتیب میتوان گفات از دیاد واقاعگرایای هام

جدای از تحلیل ذات انسان ،ممکان نیسات و بادین ترتیاب

عاملیت و هم ساختار به هر دو نوع پدیدههای ساطح خُارد و

مکانها نیز مستقل از انسان وجود ندارناد ) .(Steele 1996باا

اصااولی راباات و مصااادیقی متغیاار دارد (

یکسانی برای افراد ندارند و به همین خاطر باید در ی

174

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 99

نقطااه

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

وابستوی تام به داوری فردی ،اشتراک عمومی نسبی ،همراهی

انسان معنا مییابد .در محیط فیزیکی یاا جغرافیاایی ،محیطای

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167

معیاری برای معنا بخشی به ایان فرهناگ اسات اه باا عادم

مکان بخشی از ساختار فضا محساوب مایشاود اه در نظار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

از جامعه در آن سب می ند و دیدگاه و بازخورد انسانها را

 .6سطوح مختلف ارزش برای شناخت مکان در

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

گنین شرحی از مکان و با توجه به گستردگی تعاریف ارزش،

موجودیت همواره در حال شدن انسان و تحول مداوم محایط

مطالعۀ آن در مکان ،در گهار سطح قابال طار خواهاد باود

مادی موردتوجه است .در گنین تعبیری از مکان نه صورت و

(:)Saba 2020

نه محتوا هیچ دام بهتنهایی برای فهم مکان افی نخواهد بود.

انسان با محیط پیرامون است و ماهیتی امالً ملموس و البدی

معطو

به موقعیت و محایط و از ساوی دیوار معطاو بار

دارد و میتوان آن را عینیتی مستقل از حضور و شناخت انسان

مفاهیم ( ه به صورتی اعتبااری بارای باه اساتخدام درآوردن

در نظر داشت .شناخت انساان از محایط و باه ظهاور آوردن

محیط توسط انسان ساختهشدهاناد) خواهاد باود .بخاش اول

مفاهیمی جدید در پی استخدام و مداخلاه انساان در محایط،

محدود در توالی زمانی صورت و محتوا است ،در حاالی اه

زمینۀ ظهور سطح بعدی از مکان را فراهم خواهد آورد.

بخش دوم محل نقشآفرینی ساخت و عامل است .از ی ساو

دوم «محتوا ( »)Substanceیعنی آنده در ظار معمااری

عمل انسان در گاارگوب سااختار اسات و از ساوی دیوار،

برش زمانی ر مایدهاد .محتاوای مکاان از

انسان بر اساس اراده ساعی در اعماال عاملیات خاویش دارد.

ی سو مرتبط با البد و عینتهاای موجاود اسات و از ساوی

مفهوم سااختار ارزش ،موضاوع مکاان را باه ساطح دیواری

دیور به خلق اعتباریات پیوند مییابد .بههمین دلیل مکان دارای

میبرد ه مباین جاوهرۀ اصالی تعامال انساان باا محایط در

ابعاد ذهنی و عینی دانسته شده است و ه ایان دو در محتاوای

شکلگیری مکان است.

و محیط ،در ی

مکان غیرقابل انفکاک هستند .محتوا مستقل از حر ات ،پویاایی

سطح گهارم«رویکرد( »)Facetاست ه مشخص می ند

و استمرار تعامل انسان با محایط اسات و اساتمرار آن در بساتر

انسان در هر موقعیتی از زمان یا محیط مادی گوونه در تعامل

زمان ،سطح بعدی از مکان را در پی میآورد.

با محیط ،عاملیت خویش را به ارمیگیارد .در ایان ساطح از

سوم «رویه ( »)Procedureیعنی آنده از تعامل انساان و

مکان مفهوم سااختار ارزش ،معناا ماییاباد و ناوع تعامال و

محیط بر بستر حر ت در زمان شکل مایگیارد و محادود در

گرایش انسان را با ار ان اصلی محیط (خدا -طبیعت-تااریخ-

ی

موقعیت خاص از زمان نیسات .در ایان ساطح از مکاان

جامعه) 6مشخص مایساازد .سااختار ارزش ناه یا

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

اول «صورت ( »)Formاه ابتاداییتارین ساطح تعامال

بلکه شکلگیری مکان حاصل فرایندی اسات اه از یا ساو

پدیادۀ
] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

)Fig. 1: Four level in Study of Place from Form to Facet (Saba 2020
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تصویر  :1سطوح چهارگانه بررسی مکان از صورت تا رویکرد )(Saba 2020

تفکی پذیر به اجزا و یا از پیش تعیینشده (قاراردادی و غیار

است .تحلیل فرایندهای ذهنی مایتواناد از دو بُعاد فاردی و

واقع) ،بلکاه لیتای پیدیاده از محتواهاای ارزشای و نظاامی

اجتماعی با تثریرات متقابل صورت گیرد .مهمترین جنبۀ ذهنی

(حقیقی و واقع) اسات اه

در بُعد فردی ،شکلگیری نوعی زیباییشناسی منظر است اه

در تعامل با موقعیت و ارادۀ انسان قرار میگیرد و از این منظر

ازاین طریاق برتصامیمات و در نهایات شایوۀ شاکلدادن باه

متغیر و پویا نیز هست.

محیط توسط افراد تثریر میگذارد .زیباییشناسی نتیجۀ شاف

تضادی-توافقی و غیرقابل تفکی

به عناوان مفهاومی اه تعامال انساان و محایط طبیعای را در

نامنظم توسط انسان است ) (Grütter 1987و او در ایان راه از

مقیاسی فراگیرتر در برمیگیرد ،مورد توجه است .هار بخشای

الووها یا طر وارههایی از پیش موجود ،بهره میبرد ه گاهی

از فضا و هر وضعیتی در منظر ،بنا بر مکانی ه بر سطح زمین

بهصورت جمعی ساختهشدهاناد .بادینترتیاب زیباایی دارای

اشغال رده و برحسب تر یبهایی ه در سیر تحول خویش

ریشههایی اجتماعی است و با تکیه بر گنین خاستواهی بارها

با دیور عناصر برقرار رده ،پدیداری یوانه است ه در زمان و

و بارها تکرار شده است و استمرار مییابد .این انس از طریق

مکاانی دیواار هیدوااه بااه وضاعی مشااابه تکارار نماایشااود

تکرار ( ،)Durant 1997سالیقه ،تعصاب باه هار پدیاده ناوع

( .)Delfosse 1992مفهوم مکان ،یفیت خاصی از منحصر باه

ادراک زیبایی درآن را متثرر میسازد ،زیرا مشاهدۀ مستمر ی

فرد بودن منظر را به همراه دارد .تمام الووهای خود ساازمانده

پدیده موجب تمایل انسان به آن میشود .بادین ترتیاب بُعاد

یا مناظر خوب طراحای شاده ،تجلای بایهمتاایی از تماامی

فردی با بعد اجتماعی پیوناد ماییاباد و در لیتای یکپارگاه،

زماان خااص هساتند اه موجاب

ارتباط ابعاد فردی و اجتماعی فرایندهای ذهنی و عینای را در

ایجاد یفیتی باال از مکان میشوند .هنوامی ه یفیتی قوی از

استمرار ساختار ارزشهای مکان در منظر از نواه واقاعگرایای

مکان و با فهمی از زیبایی یا تعالی همراه باشد ،رو حافظ یاا

شکل میدهد.

فرایندهای موجود در ی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

براین اساس ،ویژگیهای مربوط به «منظار(»)Landscape

نظمی نسبی در میان مجموعهای از اطالعات دریافتی به ظاهر

مالزم مکاان خواناده مایشاود ) .(Bell 2012از طرفای منظار
محصااولی اجتماااعی و برآینااد دگرگااونی طبیعاات توسااط از

دیدگاه واقعگرایی

ورود طبیعت به فرهنگ انسانی است و بدین ترتیب منظار باا

در نظرگرفت ،اولی ساختاریشدن ارزشها اه در آن ،مکاان

بازآفرینی طبیعت در فرهنگ نمود مییاباد ( Seyedkalal and

ارزشهای نهفته خود را ه در قالب الووها متجلی هستند ،از

 )Pourdeihimi 2012و راه خااود را بااه گرخااۀ بازتولیااد

طریق ساختها القا می ند و استمرار میدهد و دومای تغییار

ارزشهای مکان میگشاید .وابستوی شناخت منظر باه زماان،

ارزشها ه طی آن ارزشها با سااز و اار عاملیات-سااختار

ریشه در همآمیختوی فرایندهای طبیعای باا فضاا دارد اه در

تحول مییابد .هر دو مسیر مبین دو گازارۀ باه ظااهر متضااد

روش فهم آن با مصنوعات فضایی دیوار گاون سااختمانهاا

خواهد بود :اول اینکاه ،مکاان در محایط در امتاداد آنداه در

تمایز ایجاد می ند ( .)Ibidباه هماین دلیال وابساتوی وجاود

گذشته بوده ،شکل میگیرد و دوم ،مکان در محایط باا آنداه

انسان به شبکۀ پیدیدهای از فرایندهای طبیعی موردتوجه قارار

درگذشته بوده ،متفاوت است .آنده تاداوم ماییاباد سااختار

میگیارد ) (Benson and Roe 2005و از هماین رو شاناخت

ارزش درعین تحول است .این دو گزاره مباین ایان واقعیات

دقیق مکان در منظر با فرایندهای شکلدهنده به آن امکانپذیر

هستند ه تغییر لی و جایوزینی امل الووها موجب ااهش

میشود ه میتواند بعدی ذهنی یا عینی داشته باشد و در هار

یفیت مکان میشود ،گون استمرار سااختار ارزش را مختال

دو وجه شناخت آن باید مبتنی بر واقعگرایای صاورت گیارد.

می ند ،موضوعی ه غالباً در تغییر الووهای قادیم باه جدیاد

بعد ذهنی دارای گالشی بیشتر جهت انطباا باا واقاعگرایای

در ارر تغییرات سریع اتفا میافتد .در مقابل ،بازسازی امال
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منشث الهام انسان در شکل دادن منظر در ساکونتواههاا ،نقطاه

در ذات پویای منظر ،دو مسیر را میتوان برای پویاایی مکاان

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

جمعی انسانها است ) .(Cosgrove 1998منظر طبیعی بهعنوان

 .7استمرار و پویایی ساختار ارزشهای مکان از

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

ایجاد مکان را فاراهم آورد ،گاون ارتبااط متقابال سااخت و

رفتاری ،در بعد اجتمااعی را شاکل داده اسات (

Inglehart

عاماال و در نتیجااه ،تحااول مسااتمر ساااختار ارزش را مختاال

 .)and Catterberg 2002باادین ترتیااب ازآنجا ااه ارزش

می ند .ازاینرو توجه به هر دو جنبه ،در جهت فهم آنداه در

بهعنوان محر ی بر انویزههای انسانی تثریرگذار اسات ،بایاد

محیط میگذرد ضروری اسات .بار ایان اسااس پارساونز باا

تغییر نش ،نتیجۀ تغییر ساختار ارزش دانسته شود .در نظریۀ

اصالت دادن به اار ردهاا بارای حفاظ حیاات نظاام ،گهاار

ناسازگاری شناختی ()Cognitive Dissonance Hypothesis

تکلیف را برای نظامهای اجتماعی جهات اساتمرار ضاروری

وقتی فرد همزمان شناختهای ناهماهنگ دارد ،در موقعیات

دانسته است :7سازگاری ،دستیابی به هد ؛ یکپارگوی ،حفاظ

تضاد درونی است ه این تضاد او را باه تغییار شاناختی یاا

الوو ) .(Parsons 1951بدینترتیب در نظام اجتماعی و دیوار

ساختار ارزشها ،برای اهش ساطح تانش درونای هادایت

نظامهای زیرمجموعۀ آن نظیر نظامهاای محایطسااختهشاده،

می ند .بر این اساس انتخاب انسان در این تغییر آگاهاناه و

بدون هرگونه برنامهریزی عامدانهای ،ساز و ارهایی به وجود

برای افزایش مطلوبیت نسبت به جنبههای دیور ر میدهاد

می آیند ه به رغم محدودیتهاا مایتوانناد از گارایشهاای

) .(Firestone and Clark 2003در نقطه مقابل ،نظریاۀ تغییار

جلوگیری نند و آنها را پیش خارج شادن

خود ار ارزشها ،این تغییر را ناآگاهانه میداند اه پاساخی

از جهتگیری اجتماعی و نترل ضمانتهای اجرایی (تثییاد-

Lieberman et al.

شدید به انحرا

عدم تثیید و پاداش–تنبیه) ،به مسیر اصالی بازگردانناد (

خود ار به انتخابهای اجبااری اسات (

 )319در ایاان نواااهِ مبتناای باار ااار رد بااه نظااام اجتماااعی،

نظریۀ پیشاین دانسات اه درآن تغییار ارزش مایتواناد باا

فرایندهای درونی ردن و اجتماعی شادن از اهمیتای لیادی

مشاهدۀ افراد دیوری ه در نقش سرمشاق و گاروه مرجاع

برای یکپارگهسازی بهعنوان شیوههای انتقال ارزشهاای یا

هساتند ،روی دهاد ) .(Laland and Rendell 2010بار ایان

نظام به نشوران درون آن نظاام ،برخورداراسات .در نتیجاه،

اساس افراد می وشند ارزش های خویش را بر اساس مالک

خاود و در حقیقات بارای

مطلوبیت ارزش های دیورانی اه دارای اهمیات مایدانناد،

اسااتمرار ساااختار ارزش در حر اات هسااتند (.)Ibid 227

تغییر دهند .جهانی شدن تبادل ایدهها و ارزشها در سرتاسر

درعین حال نظام شخصیتی مبتنای بار فردیات نیاز اامالً باه

جهاان را درپایدارد ) (McCoy 2019و سابب تغییار شاکل

نظامهای اجتماعی و فرهنوی قابال تقلیال نیسات و اساتقالل

الووهای رفتاری ،هنجارهای اجتماعی و نش انساانی شاده

نسبی برای آن قابال توجاه اسات ) .(Ritzer 2003سااخت باا

اسااات

 .(Gunnellبااار اسااااس نظریااۀ نوساااازی

برقراری همبستوی ،وفاداری به ارزشها را پدید میآورد ،بازۀ

( ، )Modernizationهر گند ه مفلفۀ فرهنوی از نسلی باه

آزادی نش (عاملیت) را در مکان مشخص میسازد و شاامل

نسل بعدی انتقال مییابد؛ اما ارزشهای بنیاادین انساان ،ناه

مجمااوع شاابکۀ اانشهااای متقاباال اساات ااه نشااوران در

تنها آنده از نسل پیش آموخته را در برمیگیرد؛ بلکه تجارب

Skidmore

مستقیم خود او را نیز منعکس میسازد .و ازآنجا ه در دوران

نشوران در ظاهر به دنبال اهدا

گارگوب آن برروی یکدیور تاثریر مایگذارناد (
.)and Turner 1975

)2007

معاصر توسعۀ اقتصادی-اجتماعی ،شرایط زنادگی انساان را

ارزشها در دنیای معاصر و شر آن ضاروری اسات .زیارا

پس تغییر ارزش نیز ر داده است (

Welzel and Inglehart

ارزش ها و اعتقادات بنیادین جوامع انسانی معاصر در مسایر

 .)2007بر این اساس واقعگرایی در فهم ارزشهاای مکاان،

تحول قرار دارند و این تحول ،نشهاای محیطای آنهاا را

زمااانی محقااق خواهااد شااد ااه ایاان ارزشهااا و ساااختار

متثرر ساختهاست ) .(Welzel and Inglehart 2009زیرا ایان

دربرگیرندۀ آن ،توضیح دهندۀ این تحول مستمر و مداوم نیز

ارزش است ه در نقش مفلفه اصلی نظام فرهنوی (

Chalbi

باشند.
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برای ارآمدی دیادگاه واقاعگرایای توجاه باه تحاول

به صورتی بنیادین ،سریع و غیرقابل پیشبینی متحول ساخته

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

Ibid

 .)2001نظریۀ یادگیری اجتماعی را مایتاوان میاناهای از دو

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

الووها نیز نمیتواند ارتباط امل با نقاش عاملیات در جهات

 )2010و درنتیجه غالب بر نظام شخصیتی انسان ،الووههاای

نتیجهگیری

از تبیین واقع گرایی ابداع نظریاتی منطبق بر حیات

برقااراری ارتباااط بااین مقااوالت ذهناای و دنیااای واقااع در

انسان معاصر و راهوشای علوم اربردی است .در حالی ه

واقعگرایی اسالمی بهحساب می آیند .استمرار این مفااهیم

تقابل واقعگرایی و غیر واقعگرایی  ،با نااتوانی در توضایح

اعتباری در جامعه وابسته به ساختاری شادن آن اسات .از

پیدیدگیهاای اماروزین باه افاول رویکارد واقاعگرایاناه

این جنباه اعتباریاات سااختاری ،از راه انش فارد پدیاد

انجامیده است ،میتوان ناوعی واقاعگرایای اساالمی را در

میآیند و خود نش نی ز در گارگوب اعتباریات ساختاری

امتداد حکمت متعالیه ،قابل دستیابی دانست ه بار اسااس

ظهور می یابد .بنیادی ترین سطح شکل گیری این اعتباریات

هسااتیشناساای ذاتگاارا ،معرفااتشناساای واقااعگاارا و

ساختاری در مفهوم ارزش است ه می توان بر اساس آنها

روش شناسی قیاسیگرا  ،امور را نه بنا به قراردادی از پایش

رفتار انسان در شکل دادن به محیط و درعینحال در ی ه

تعیین شده ،بلکاه بناا باه ذات واقعای پدیادههاا ،توضایح

او از محیط باه دسات مای آورد ،را بار مبناای دوساویوی

میدهد .در این میان ،ماهیت معماری در بین ساایر علاوم،

ساخت مورد فهم قارارداد .ارزش هاا باا تکیاه بار عاملیات

از جهت منابع سب معرفت واقعگرا دارای اهمیت اسات.

انسان ،به عنوان «سااخت»هاایی مطار مایشاوند اه در

معماااری از بُعااد ساااختن ،ماااهیتی طبیعاای دارد و دانشاای

ارتباطی «دوسویه» هم «وادارنده» هستند و هم «تواناسااز»

تجربی-عقلی است و از بُعد تصامیمساازیهاای محیطای

و بر اساس خواصی ساختاری عمل می نند؛ ایان خاواص

مانند طراحی ،ماهیتی انسانی دارد و دانشی عقلی-تجربای

متکی و وابسته به فعالیت هستند .این اعتباریاات ،سااختار

است .از منظر نظریۀ اعتباریاات باه عناوان تالشای بارای

مفهوم سازی انسان در برخورد با محیط و برای به ارگیری

برقرای ارتباطی واقع گرایانه بین ذهن آدمی و دنیای مادی،

آن اساات .بنااابراین ،در تعاماال انسااان و محاایط نیااز ایاان

به ارگیری اراده در برخورد انسان با محیط ،منشث مفاهیمی

اعتباریات ساختاری در مسیر مداخالت انسان در پدیداری

اعتباری خواهد بود ه تعامل بین این دو را در شکلگیری

مکان بهصورت ساختار ارزشها ،در جهت گیری نسبت به

و هد
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ذهن انسان و انطبا این شناخت با واقعیت بیرونای اسات

عقل عملای هساتند و بادین ترتیاب مهمتارین مفهاوم در

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167

محور اصلی واقع گرایی ،امکان شناخت واقعیتی مساتقل از

مکان برقرار میسازد .اعتباریاات «سااختار» مفهاوم ساازی
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تصویر  :2نسبت استمرار و تحول با ساخت و عامل در ساختار ارزش )(Saba 2020
)Fig. 2: The ratio of continuity and evolution with construction and agent in value structure (Saba 2020

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

در گهار سطح صورت ،محتوا ،رویه و رویکرد قابال بحاث

ارزشهای مکان در هر منظری مستلزم پذیرش هر دو جنباه

است ه در سطح گهارم بار اسااس رویکارد واقاعگرایای،

از ساختاری شادن و تغییار ارزشهاا اسات .باراین اسااس

تعامل انسان با محیط واجاد مفااهیمی اعتبااری باهصاورت

میتوان گارگوبی را در فهم ارزشهای مکان ترسیم رد ه

ساختار ارزش قابل شناساایی اسات .باا قباول واقاعگرایای

مطابق با واقع در تعامل انسان و محیط باشد و هام اساتمرار

بهعنوان رویکردی مسلط بر ار ان مختلف دانش و ازآنجا ه

ساختارهای ارزشی و هم تحول و پویایی آن را با توجاه باه

اعتباریااات مفهااومی حقیقاای و زادۀ اانش انسااانی هسااتند،

تحااوالت معاصاار توضاایح دهااد .از ایاان منظاار رویکاارد

بنابراین فهم و دریافات ایان ارزشهاا صارفاً از راه مطالعاه

واقعگرایانه در معماری نه دیادگاهی وا نشای در تقابال باا

حیات انسانی و نشهای او در شکل دادن به محایط قابال

فرهنگ اسالمی و غرب بلکاه رویکاردی جدیاد اسات اه

فهم خواهد بود و دیور منابع اساالمی مانناد مناابع نقلای و

ماایتوانااد بااا عبااور از اااربرد محلاای در مقیاساای جهااانی

امور قراردادی میتوانند صرفاً اربرد تصدیقی داشته باشاند.

پاسخدهندۀ فقدانهای نظری در دانشهای مربوط به محایط

منظر النترین عرصهای است ه ارتباط انساان باا تماامی

ساخته شده باشاد و در عاین حاال باا غلباه بار تضاادهای

ار ان محیط در آن برقرار است و ارزشهاای واقاعگرایاناۀ

غیرواقااع و قااراردادی در علااوم اسااالمی و غرباای ،پویااایی

مکان در منظر هم در استمرار ساختار ارزش و هام پویاایی

ارزشهای مکان را در حوزههای مختلف شر دهد.

پینوشتها
 .1در ایدهآلیسم وجود جهان مستقل خارج از ذهن با تردید مواجه شده و در نسبیگرایی رابطه بین گیزهای واقعی باا موضاوعات ذهنای باه
گونهای تبیین می شود ه عبارات درست ،مرتبط و بیانور به دست آیند (.)Sayer 2006, 75
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ار ان بنیادین محیط شکل خواهنادگرفات .ارزش در مکاان

آن صاااد اساات و از همااین رو واقااعگرایاای در شااناخت

 .2این رویکرد در اسالم شامل اشعریان و در عالم غرب شامل عموم فلسفهها و فلسفههای علم معاصر میشود.
 .3قراردادگرایان معرفت به اشیا و امور را معرفت به ذات و خواص آنها و تطابق با واقع (دیفا تو) ندانستند و با انکار عملای خاواص ذاتای
نتیجه معناداری است .بنابراین معرفت به اشیا تنها و بهترین و محتملترین توضیح برای آنان است.
 .4شاید بتوان بهترین نمود پارادایمگرایی را در تکثر سب های معماری معاصر جهان نیز دید ه سعی می ند با پیوند مستقیم مقاوالت ذهنای
فلسفه و موضوعات عینی در حیات انسان مانند معماری مستمراً پارادایمهای جدیدی را در معماری خلق ند و پاسخ به نیازهای معاصر را
در همین تکثر بیابد.
 .5آموزه اتحاد عاقل و معقول
 .6ریشههای این نوع از تقسیمبندی گهارگانه را در نظرات اندیشمندان مختلفی مانند مطهری ( )1378,70-233و عالماه جعفاری ()1378, 12
نیز میتوان یافت.
 .7این تر یب گهارگانه بهصورت اختصاری با عنوان  AGIL paradigmشهرت یافته ه مخفف ، Goal Attainment Integration،Adaptation
 Latent Pattern Maintenanceاست.
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معرفت به آنان را ناشی از تعریف و دیکته و درواقع قرارداد بین عالمان دانستند .گرا ه از منظر آنان یا ذاتی وجود ندارد یا بحث از آن فاقد

فهرست منابع
الیس ،برایان .1399 .ذات گرایی علمی .تهران :پژوهشواه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
اولویه دولفوس .1374 .فضای جغرافیایی .ترجمه سیروس سهامی .تهران :نشر نیکا.
آملی الریجانی ،,صاد  .1370 .معرفت دینی .تهران :مر ز ترجمه و نشر تاب.
فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

179

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167

اردالن ،نادر و الله بختیار .1391 .حس وحدت :نقش سنت در معماری ایرانی .ترجمه ونداد جلیلی .دوم .تهران :مفسسه علم معمار رویال.

بل ،سایمون .1386 .منظر :الوو ،ادراک و فرایند .ترجمه بهناز امینزاده .تهران :انتشارات دانشواه تهران.
پزشکی ،محمد .1399 .واقعگرایی(مفهوم و اهمیت آن در حکمت مدنی متعالیه ) .حکمت اسالمی ( 6شماره-4پیاپی ..108–89 :)23
پناهیآذر ،حسن و عبدالحسین خسروپناه .1388 .نظام معرفتشناسی صدرایی .سازمان انتشارات پژوهشواه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ترنر ،جانااتاان اچ .1378 .مفاهیم و اربردهای جامعه شناسی .ترجمه محمد فوالدی و محمدعزیز بختیاری .تهران :مفسسه امام خمینی.
جوادی آملی ،عبداهلل .1393 .حق و تکلیف در اسالم .ویرایش حسین شفیعی .قم :اسرا.
گلبی ،مسعود .1389 .جامعه شناسی نظم :تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی .گاپ پنجم .تهران :نشر نیزبان.
حسنی ،ابوالحسن .1390 .حکمت سیاسی متعالیه .تهران :نشر پژوهشواه علوم انسانی و مطالعتن فرهنوی.
حسنی ،سید حمیدرضا و هادی موسوی .1391 .ساخت و عامل در نظریه اعتباریات عالمه طباطبایی و نظریه ساخت یابی گیدنز .نظریاه هاای
دادجو ،ابراهیم« .1397 .ذاتگرایی جدید در فلسفۀ علم معاصر (جریانی مهم ،اما ناآشنا در ایران معاصر) ».ذهن .82–50 :)74( 19
———« .1398 .واقعگرایی در مطالعات تمدن نوین اسالمی ».مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی .100–65 :)1( 2
——— .1399 .واقع گرایی در علوم انسانی اسالمی .تهران :سازمان انتشارات پژوهشواه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
دورانت ،ویل .1376 .لذات فلسفه .ترجمه زریاب خویی .انتشارات علمی فرهنوی.
رضایی ،رحمتاهلل“ .1383 .استنتاج معطو به بهترین تبیین و توجیه گزارههای مربوط به عالم خارج ”.معرفت فلسفی .96–61 :)2( 6
ریو ,جانمارشال .1393 .انویزش و هیجان .تهران :ویرایش.
سایر ،اندرو .1385 .روش در علوم اجتماعی ،روش رئالیستی .ترجمه عماد افروغ .تهران :نشر پژوهشواه علوم انسانی و مطالعتن فرهنوی.
سروش ،عبدالکریم .1393 .نهاد ناآرام جهان .تهران :صراط.
سید الل ،ساسان و شهرام پوردیهیمی“ .1391 .فضای منظر :پیوندگاه فرهنگ و طبیعت ”.فصلنامه مسکن و محیط روستا .28–17 :)138( 31
صادقی ،رضا“ .1389 .رئالیسم و معیارهای آن ”.مجله علمی " فلسفه دین " .212–187 :)6( 7

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

اجتماعی متفکران مسلمان .59–129 :)2( 2

صبا ،سامان .1398 .جایواه ارزشهای انسانی در ارزیابی فرآیندهای شکلدهنده به مکان در فضاهای باز مسکونی (مورد پژوهی شاهر تبریاز).
رساله د تری .دانشواه هنر اسالمی تبریز.
طباطبایی ،محمدحسین .1387 .مجموعه رسائل عالمه طباطبائی .قم :بوستان تاب.
طباطبایی ،محمدحسین .1396 .اصول فلسفه و روش رئالیسم -جلد . 26 .2تهران :صدرا.
فی ،برایان .1384 .فلسفه امروزین علوم انسانی با نورش گند فرهنوی .ترجمه خشایار دیهیمی .گاپ دوم .تهران :طر نو.
قره بولو ،مینو ،مطلبی .قاسم ،صبا .سامان .1398 .بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معمااری سانتی
ایران .نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی.114-101:)1(24 ،
وئن ،بروس .1372 .مبانی جامعهشناسی .ترجمه غالمعباس توسلی و رضا فاضل .تهران :سمت.
گیدنز ،آنتونی .1384 .مسائل محوری در نظریه اجتماعی .ترجمه محمد رضایی .تهران :سعاد.
متقیفر ،غالمرضا و محمدتقی مصبا یزدی .1376 .پیش نیازهای مدیریت اسالمی .قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
مصبا یزدی ،محمدتقی .1391 .جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن .تهرن :مفسسه انتشارات امیر بیر ،شر ت گاپ و نشر بینالملل.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0

——— .2007 .مجموعۀ الرسائل العالمۀ الطباطبایی .به وشش صبا ربیعی .قم :باقیات.

——— .1392 .رابطه علم و دین .قم :انتشارات مفسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) .مطهری ،مرتضی .1377 .مجموعه آراار ،ج6
(اصول فلسفه و روش رئالیسم) .تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی و محمد حسین طباطبایی .1364 .اصول فلسفه و روش رئالیسم .اصول فلسفه و روش رئالیسم .جلد دوم. ،تهاران  -ایاران:
صدرا.
منصوری ،علیرضا .2004 .استقرای بدبینانه و رئالیسم علمی .ذهن .10–3 :)19( 5

180

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 99

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167

——— .1398 .نهضتهای اسالمی در صد ساله اخیر .تهران :صدرا.

کاربست واقعگرایی اسالمی در فهم ارزشهای انسانی مکان در معماری

. موسسه انتشارات امیر بیر، شهرداری قم: قم. هندسی در معماری-  تعامل ادرا ی انسان با ایدههای فضایی.1393 . عبدالحمید،نقره ار
. انتشارات مفسّسۀ مطالعات اسالمی دانشواه تهران: تهران. درآمدی بر جهانشناسی اسالمی.1374 . سیّدمحمّد،نقیبالعطّاس
. رایزن: تهران.جامعهشناختی

 مبانی جامعهشناسی و معرفی تحقیقات السی.1369 . عبدالحسین،نی گهر

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10 ]

منابع انگلیسی
Amoli Larijani. S. 1991. Religious knowledge. Tehran: Book Translation and Publishing Center. [In Persian]
Ardalan, nader and laleh bakhtiar, 2011, sense of unity, Tehran, Elm-e-Memar. [In Persian]
Bell, Simon. 2012. Landscape: Pattern, Perception and Process. Landscape: Pattern Perception and Process. Taylor and Francis.
Benson, John F., and Maggie H. Roe. 2005. Landscape and Sustainability. Landscape and Sustainability. Taylor & Francis.
Blaikie, Norman W. H. 1993. Approaches to Social Enquiry. Polity Press.
Bryant, Christopher. 2014. Giddens’ Theory of Structuration. Giddens’ Theory of Structuration. Routledge.
Casey, Edward S. 1993. Getting Back into Place: Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Indiana University
Press.
Chalbi. Maseoud. 2010. Sociology of order: Theoretical Description and Analysis of Social Order. Tehran: Ney. [In Persian]
Cohen. Bruce J. 1993. Principles of Sociology. Translated by G.A. Tavasouli & Reza Fazel. Tehran: Samt. [In Persian]
Cosgrove, Denis E. 1998. Social Formation and Symbolic Landscape. Madison: The University of Wisconsin Press.New York:
Taylor & Francis e-Library. https://doi.org/10.4324/9780203875001.
Dadjoo. Ebrahim. 2018. New essentialism in the philosophy of contemporary science (an important but unfamiliar trend in
contemporary Iran). Zehn 19(74):50-82. [In Persian]
Dadjoo. Ebrahim. 2019. Realism in the study of modern Islamic civilization. Journal of Fundamental Studies of the New Islamic
Civilization 2(1): 65-100. [In Persian]
Dadjoo. Ebrahim. 2020. Realism in Islamic Humanities. Tehran: Institute of Islamic Culture and Thought. [In Persian]
Delfosse. Olivier. 1992. Geographical space. Translated by Sirous Sahami. Tehran: Nika [In Persian]
Durant. Will. 1997. The Pleasures of Philosophy. Translated by Zaryab khoie. Tehran: Scientific and cultural publications. [In
Persian]
Ellis. Brian. 2020. Scientific Essentialism. Translated by Ebrahim Dadjoo. Tehran: Research Institute for Islamic Culture and
Thought. [In Persian]
Fay. Brian. 2005. Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach 2th Edition. Translated by Khashayar
Deihimi. Tehran: Tarh-e no. [In Persian]
Feather, Norman T. 1975. Values in Education and Society Norman T. Feather.
Firestone, Sarah Elizabeth, and Richard E Clark. 2003. Value Change: Conscious Cognitive Dissonance or Automated Process?
University of the Southern California.
Gadamer, Hans-Georg. 1975. “Hermeneutics and Social Science.” Cultural Hermeneutics 2 (4): 307–16.
Gharehbaglou, M., Motalebi, G., Saba, S. 2019. Recognizing the Concept of Value in Human-Environment Relations in Open
Spaces for Traditional Iranian Residential Buildings. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi. 24(1): 101-114. doi:
10.22059/jfaup.2019.270845.672174
Giddens, Anthony. 1983. “Comments on the Theory of Structuration.” Journal for the Theory of Social Behaviour 13 (1): 75–80.
Giddens. A. 2005. Central Issues in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis. Mohammad Rezaei
Translation, Saad Publishing. [In Persian]
Grütter, Jörg Kurt. 1987. “Ästhetik Der Architektur Grundlagen der Architektur-Wahrnehmung.”
Gunnell, Martin J. 2007. Global Cultural Values Change and the Relationship with Telecommunications Change: A Longitudinal
Analysis. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. Vol. 68. Capella University.
Haruna, Peter Fuseini. 2008. “Book Review: Culture, Development, and Public Administration in Africa by Ogwo J. Umeh and
Greg Andranovich.” Administrative Theory & Praxis 30 (1): 143–47.
Hasani, S. H. R., and H, Mousavi. 2012. Constructing and Factoring in Credit Theories of Allameh Tabataba'i and Giddens's
Constructive Theory, Do Faslnameh Naziehaye Ejtemaii Motafakkeran Eslam 2(2):129-159. [In Persian]
Hasani. Abolhasan. 2011. Hekmat-e Siasi-e Motaallie. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian]
Inglehart, Ronald, and Gabriela Catterberg. 2002. “Trends in Political Action: The Developmental Trend and the PostHoneymoon Decline.” International Journal of Comparative Sociology 43 (3–5): 300–316.
Inglehart, Ronald, and Wayne E Baker. 2000. “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values.”
American Sociological Review, 19–51.
Javadi Amoli. Abdollah. 2014. Right and Duty in Islam. Edited by Hossein Shafiei. Qom: Sadra. [In Persian]
Kilminster, Richard. 2006. “Structuration Theory as a World-View,” November, 131–60.
Laland, K.N., and Luke Rendell. 2010. “Social Learning: Theory.” In Encyclopedia of Animal Behavior, 380–86. Elsevier.
Lieberman, Matthew D, Kevin N Ochsner, Daniel T Gilbert, and Daniel L Schacter. 2001. “Do Amnesics Exhibit Cognitive
Dissonance Reduction? The Role of Explicit Memory and Attention in Attitude Change.” Psychological Science 12 (2):
135–40.
Mannheim, Karl. 1960. Ideology and Utopia. London: Routledge.
Mansouri. A. 2004. Pessimistic induction and scientific realism. Zehn 5(19):3-10. [In Persian]
McCoy, Terry. 2019. “Globalization and the Caribbean: Reconsidering the Options.” The Dialectics of Globalization, 201–24.

181

│ 99  پاییز و زمستان- شماره دوم، سال پنجم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10 ]
[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.12.0 ]
[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.167 ]
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Mesbahyazdi. Muhammadtaghi. 2012. Society and history from the perspective of the Qur'an. Tehran: Amirkabir. [In Persian]
Mesbahyazdi. Muhammadtaghi. 2013. The relationship Between Science and Religion. Qom: Imam Khomeini Educational and
Research Institute. [In Persian]
Motahari. M. Tabatabai, M.H. 1985. Principles of Philosophy and the Method of Realism. Vol. II. Tehran: Sadra. [In Persian]
Motahari. Morteza. 2019. Islamic movements in the last hundred years. Tehran: Sadra. [In Persian]
Mottaghifar. Gholamreza. Mesbahyazdi. Muhammadtaghi. 1997. Prerequisites of Islamic management. Qom: Imam Khomeini
Educational and Research Institute. [In Persian]
Naghib Atas. S.M. 1995. An Introduction to Islamic Cosmology. Tehran: Institute of Islamic Studies, University of Tehran. [In
Persian]
Nikgohar.A. 1990. Fundamentals of Sociology and Introduction to Classical Sociological Research. Tehran: Rayzan. [In Persian]
Noghrehkar. A.H. 2014. Human perceptual interaction with spatial-geometric ideas in architecture. Qom: AmirKabir. [In
Persian]
Norberg-Schulz, Christian. 1977. Architecture: Presence, Language, Place. Michigan: The University of Michigan.
Panahi, Hasan, Khosroupanah. Abdolhosein. 2009. Sadra Epistemological System. Tehran: Publishing Organization of the
Institute of Islamic Culture and Thought. [In Persian]
Parsons, Talcott. 1951. The Social System. New York: Routledge & Keygan Paul Ltd.
Pezeshgi. Mohammad. 2020. Realism (Its Concept and Weight in the Transcendental Civil Theosophy). Hekmat-e-Islami
6(23):89-108. [In Persian]
Psillos, Stathis. 2009. Knowing the Structure of Nature: Essays on Realism and Explanation. Knowing the Structure of Nature:
Essays on Realism and Explanation. Palgrave Macmillan.
Rapoport, Amos. 1977. Human Aspects of Urban Form. Towards a Man-Environment Approach Yo Urban Form and Design.
Oxford: Pergamon Press.
Relph, E. C. 2008. Place and Placelessness. Pion.
Rezaei. R. 2004. Inference aimed at the best explanation and justification of propositions related to the outside world.
Maerefat-e Falsafi. 6(2):61-96. [In Persian]
Rice, Mitchell F. 2007. “A Post-Modern Cultural Competency Framework for Public Administration and Public Service Delivery.”
International Journal of Public Sector Management 20 (7): 622–37.
Ritzer, George. 2003. Major Contemporary Social Theorists. Malden: Blackwell Pubishing.
Saba. S. 2020. Role of Human Values in Assessment of Place Creating Processes in Residential Open Spaces, Case study of
Tabriz. PhD Thesis. Tabriz Islamic Art University.
Sadeghi. Reza. 2010. Realism and its Criteria. Falsafe-ie Din. 7(6): 187-212. [In Persian]
Sankey, Howard. 2012. Scientific Realism and the Rationality of Science. Scientific Realism and the Rationality of Science.
Sayer. Andrew. 2006. Method in Social Science: A Realist Approach. Translated by Emad Afrough.Tehran: Institute of
Humanities and Cultural Studies. [In Persian]
Seyedkalal S, Pourdeihimi S. 2012.Landscape Space: Integration of Culture and Nature. JHRE. 31 (138) :17-28. [In Persian]
Skidmore, William L., and Jonathan H. Turner. 1975. The Structure of Sociology Theory. Canadian Journal of Sociology / Cahiers
Canadiens de Sociologie. Vol. 1. Belmont: Wadsworth.
Soroush. Abdolkarim. 2007. The Restless Nature of the World. Tehran: Serat. [In Persian]
Steele, F. 1996. The Sense of Place. Boston: CBI Publishing Company.
Tabatabai, M.H. 2008. Collection of treatises of Allameh Tabatabai. Qom: Boostan-e Ketab. [In Persian]
Tabatabai, M.H. 2017. Principles of Philosophy and the Method of Realism Vol. I. Tehran: Sadra. [In Persian]
Turner. J.H. 1998. Sociology: Concepts and Uses. Translated by M. Fouladi & M.A. Bakhtiari. Tehran: Imam Khomeini Institute.
[In Persian]
Warnock, G. J. 1967. Contemporary Moral Philosophy. Macmillan Education, Limited.
Welzel, Christian, and Ronald Inglehart. 2007. “Modernization.” Cultural Change and Democracy: The Human Development
Sequence (Cambridge and Massachusetts: Cambridge University Press, 2005)
.———. 2009. Mass Beliefs and Democratic Institutions.” In The Oxford Handbook of Comparative Politics.

99  پاییز و زمستان- شماره دوم، سال پنجم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

│

182

