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چکیده
نیاز مبرم امروزۀ برنامهریزی مسکن کشور تنها نظریه و تکنیکهای جدیدتر نیست بلکه
بومیکردن رویکردهای فوق در راستای توسعۀ مسکن مطلوب جامعۀ ایرانی نیز ضرورت
دارد .روش ارزشگذاری «هدانیک» مرتبط با شناسایی ارزش مسکن سالها مورد استفادههای
متعددی قرار گرفته است .این مقاله ،که با راهبرد تحقیق تطبیقی و روش استدالل منطقی
انجام شده است ،بررسی مفهوم ارزش در مدل هدانیک مسکن که دارای منشأ غربی است ،در
مقایسه با دیدگاه ارزششناسی عالمه طباطبایی است .طباطبایی در بین متفکران اسالمی ،با
طرح نظریۀ اعتبارات و با تقریر خاصی که از مقوالت اعتباری و عقل عملی ارائه میدهد،
امکان دستیابی به مفهوم ارزش در یک جامعۀ اسالمی را ایجاد نموده است .یافتههای پژوهش
حاکی از آن است که نگاه فردی مبنا در مدل هدانیک ،موجب شده است که ارزش درواقع
برایند ترجیحات فردیای در نظر گرفته شود ،که بیشترین تکرار را داشته است و ضریب
اهمیّت بیشتر یک ویژگی سبب شده است که بهصورت یک منفعت عمومی مدّنظر قرار
بگیرد؛ آنچه طبق دیدگاه عالمه ،نمیتواند لزوماً ضامن کمال و سعادت غایی انسان باشد.
درعینحال ،برخی ارزشهای شناسایی شده در مدل ،ویژگیهای فیزیکی و محیطیای هستند
که بهصورت الگو در شهرهای ما رواج یافتهاند .با عنایت به دیدگاه ارزششناسی عالمه
شناسایی مفهوم ارزش در برنامهریزی مسکن شهری جوامع اسالمی ،همسو با اندیشههای
برگرفته از فلسفۀ اسالمی و حوزۀ اخالق از یک طرف و ارزشهای جمعی حاکم بر جامعه و
مؤثر بر کالبد از طرف دیگر ،میتواند عامل کلیدی در اصالح ،تکمیل و انطباق مدل ارزش
هدانیک با اندیشۀ اسالمی حاکم بر جامعه باشد.
واژگان کلیدی :ارزش ،مدل هدانیک ،مسکن شهری ،دیدگاه ارزششناسی ،عالمه طباطبایی
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .1این مقاله مستخرج از پایاننامه دوره دکتری شهرسازی اسالمی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،به راهنمایی
نویسندۀ اول (استاد راهنما) و نویسندۀ دوم (استاد مشاور) ،انجام گرفته است.
 .2استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز (نویسنده مسئول)pirbabaei@tabriziau.ac.ir :
 .3استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریزh.beyti@tabriziau.ac.ir :
 .4دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزa.sedaghati@tabriziau.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
انسانها در مرحلهای از تاریخ ،به درک امور ارزشمند نائل شده و از پی آن به مفهومسازی برای
آن پرداختهاند .با گسترش تشریک مساعی ،خواستها بر نیازها فزونی گرفت و انسانها بهدنبال
پرمایهتر کردن زندگی خویش ،به هر چیزی که در آن منفعتی احساس میکردند «ارزش» دادند و
مفهوم خیر فراگیر شد (سرائی .)33 :1331 ،مقولۀ ارزش در بحث برنامهریزی مسکن ،پدیده و
مسئلۀ جدیدی نیست چه اینکه همواره چه مصرفکنندۀ مسکن و چه عرضهکنندۀ مسکن ،ارز-
شهایی را برای ترجیح ویژگی خاصی از مسکن مدّنظر داشتهاند .لکن واکاوی آنچه «ارزش»
تلقی میشود بهنظر امری سخت و دشوار خواهد بود .ارزشها درواقع مجموعهای از گرایشها
هستند ،که تأثیراتی متمایز و کمتر قابل سنجش دارند ،درعینحال ،در روش کلی و عادتهای
مؤثر مصرفکنندگان تقریباً واضح و قابل ادراکند (ونتلینگ .)33 :1334 ،از طرفی ،مسکن به
منزلۀ یک کاالی مهم اقتصادی هم بهعنوان «سرپناه» و هم بهعنوان «دارایی» مورد تقاضا است که
در حالت اول نیاز اساسی تمامی خانوارهاست و در حالت دوم ،بهعنوان یک دغدغه بهدلیل رشد
قیمت در برابر تورم مطرح است (عابدین درکوش و رحیمیان .)12 :1311 ،در راستای تحقق
منافع عمومی ،برنامهریزان شهری تالش مینمایند تا همگام با افزایش سطح آگاهی جامعه
برنامههایی را تولید نمایند که نظریات و سلیقۀ افراد جامعه را نیز پوشش دهد .بدین معنی که
تعاملی بین منافع حاصل از اجرای طرحهای شهری و افراد جامعه برقرار نمایند .مقولۀ مسکن و
نیاز به برنامهریزی مسکن در برنامهریزی شهری ،از جنبهها و زوایای مختلفی توجیهپذیر و
نیازمند تحقیق و بررسی است (عزیزی .)44-41 :1313 ،اما آنچه بهطور خاص ،قابل تأمل است
نحوۀ پیوند تمایالت مصرفکننده و عرضهکننده در بازار و برنامهریزی مسکن است (عزیزی،
 .)3-14 :1333ازآنجاکه ویژگیهای مسکن اکثراً ماهیت غیربازاری دارند ،بایستی روش دیگری
به غیر از تحلیل عرضه و تقاضای آن ویژگیها مدّنظر قرار گیرد (عابدین درکوش144 ،1332 ،و
 .)141یکی از روشهای رایج در این زمینه ،روش ارزشگذاری هدانیک 1است .این روش بر
این فرض استوار است که امالک همگن نیستند و میتوانند با توجه به تنوع خصوصیات،
متفاوت باشند .بدین لحاظ ،قیمت مسکن ،نشانگر حداکثر پولی است که مردم تمایل دارند برای
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)1 Hedonic Pricing Method (HPM
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کیفیت بهتر محیط ،میزان خاصی از امکانات داخلی و وضعیت ساختمان و میزان دسترسی به
امکانات و خدمات شهری – آنچه ارزشهای خاص مسکن تلقی میشود -بپردازند.
در پژوهشهای فراوانی ،مدل هدانیک بهعنوان ابزاری مهم برای طراحی سیاست عمومی
خوب ( )Sheppard, 2010: 24معرفی شده اما علیرغم کارآمدی و استفادۀ بسیار از مدل
هدانیک در شناسایی ارزشهای موثر در برنامهریزی مسکن ،بهدلیل خواستگاه غربی مدل ،بهنظر
میرسد که این مدل با اندیشۀ اسالمی حاکم بر جامعۀ ایرانی_اسالمی تطابق کمتری دارد .با
توجه به آیات و احادیث مطرح شده و با استناد به پژوهشهای موجود در حوزۀ اندیشۀ اسالمی
و مسکن ،اصول اعتقادی و ارزشهای فرهنگی دین اسالم که بر شکلگیری مسکن تأثیرگذار
بودهاند ،قابل طرح و بررسی است (یاران و بهرو 31 :1333 ،و  .)39با وجود این ،علیرغم
پیشینهای نسبتاً وسیع در حوزۀ اخالق که در متون علمی ،فلسفی و دینی کشور ما وجود دارد،
مقولۀ ارزش بسط و گسترش مورد نیاز را نیافته است (حسنی 244 :1313 ،و  .)241در این بین،
عالمه طباطبایی که از صاحبنظران بنام در حوزۀ ارزش و اخالق میباشد و بهطور خاص،
نظریۀ ادراکات اعتباری وی بهدلیل بداعت آن و اینکه بومی کشور و برخاسته از اندیشۀ اسالمی
است ،بهنظر میرسد بتواند دیدگاه جامعی از مفهوم ارزش برای جامعه ایرانی ارائه نماید.

اهداف و پرسشهای پژوهش
پژوهش حاضر ضمن تحلیل مفهوم ارزش در روش ارزشگذاری هدانیک ،که منشأ غربی دارد،
سعی دارد تا تعریف ارزش طبق دیدگاه ارزششناسی عالمه و نظریۀ اعتبارات ایشان را مدّنظر
قرار داده و از تطابق بین این دو دیدگاه ،مفهوم مناسب ارزش را جهت بهرهبرداری در
برنامهریزی مسکن ،متناسب با جامعۀ ایرانی_اسالمی ارائه نماید .در همین راستا ،سؤال اصلی
عبارت است از اینکه مفهوم ارزش در برنامهریزی مسکن شهری جامعۀ اسالمی چیست و در
مقایسه با مفاهیم ارزش در مدل هدانیک ،چگونه میتوان از این مدل در برنامهریزی مسکن
مطلوب در کشور استفاده نمود؟

پیشینۀ پژوهش
روشهای مختلفی برای تخمین ارزشها وجود دارد؛ از منظر ترجیحات ،ترجیحات شهودی
(ارزشهای بازاری ،ارزش هدانیک ،هزینۀ سفر ،رفتار متعارف) و ترجیحات اظهاری (انتخاب
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تجربی و ارزیابی تصوری) قابل طرح هستند (رفیعیان و همکاران .)19 :1313 ،اخیراً از روش
انتخاب تجربی به همراه روش ارزیابی تصوری ،بهعنوان گزینۀ مشترکی جهت کاملتر کردن
روشهای ارزیابی و سنجش ارزشها استفاده میکنند .اما هریک از روشهای ارزشگذاری
پیشگفته دارای مزایا و معایبی است که همچنان برخی از محققان ترجیح میدهند بسته به هدف
پژوهش خود ،از یک یا تلفیقی از این روشها استفاده کنند .مدل هدانیک در پژوهشهای
عدیده ای در مطالعات محققین داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است و این
پژوهشگران ،با رویکردی غالباً اقتصادی ،با تعریف ویژگیهای احتمالی تبیینکنندۀ ارزش مسکن
شهری ،سعی در تدوین یک مدل معرف قیمت مسکن مورد بررسی ،بر مبنای ویژگیهای آن،
داشتهاند .نگاهی به پژوهشهای صورت گرفته در زمینۀ مسکن شهری با عنایت به کاربرد مدل
ارزشگذاری هدانیک ،مفهوم ارزش در این مدل را از مصداق محققین مختلف بارزتر نشان
خواهد داد .با توجه به منشأ غربی مدل ،کاربرد آن ابتدا در پژوهشهای محققین غربی مورد
تحلیل قرار گرفته است .سپس در پژوهشهای داخل کشور نیز کاربرد مدل و مفهوم ارزش
شناسایی شده است.
جدول شمارۀ  .6مفهوم ارزش در مدل ارزشگذاری هدانیک مسکن شهری از منظر محققین غربی

مأخذ :نگارندگان.1333 ،
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با اذعان به منشأ غربی مدل هدانیک ،پژوهشگران داخل کشور نیز که از این روش استفاده
کردهاند ،در جستجوی مصداقی برای ارزش همسو با کاربرد آن در غرب بودهاند .برای مثال
عابدین درکوش ( )1334در کاربرد مدل در تویسرکان و دلیجان ،سه متغیر مساحت زمین،
مساحت زیربنا و کیفیت تجهیزات از نظر آماری را در ارزش واحد مسکونی مؤثر میداند.
شرزهای و یزدانی ( ،)1339یزدانی بروجنی ( ،)1333بهنامیان و همکاران ( ،)1312اکبری و
همکاران ( ،)1313خوشاخالق و همکاران ( ،)1319چگنی و انواری ( ،)1313خورشیددوست
( ،)1311صداقتی و نوریان ( ،)1339تیموری و همکاران ( )1333و محققین دیگری را میتوان
نام برد که برای برآورد ارزش مسکن شهری ،از مدل هدانیک استفاده نمودهاند و هریک چند
متغیر را که غالباً جز متغیرهای دربرگیرندهی ویژگیهای محیطی یا فیزیکی مسکن بهشمار
میآیند ،بهعنوان عوامل مؤثر بر ارزش مسکن مطرح نمودهاند .متأسفانه بهرغم اهمیت موضوع و
نقش محوری مفهوم «ارزش» در مقولۀ مسکن و برنامهریزی بومی آن تاکنون پژوهش مستقلی
سعی در بومیسازی روشهای علمی تعیین ارزش ازجمله مدل هدانیک ،که در پژوهشهای
متعدد داخل و خارج کشور مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته است ،ننموده است درحالیکه
با اذعان به منشأ غربی مدل ،خأل چنین مطالعاتی بهمنظور انطباق و تناسب فلسفی مدل با
محتوای اسالمی حاکم بر جامعه محسوس است .آنچه در نوشتار حاضر بهعنوان دغدغۀ اصلی
مدّنظر قرار گرفته است.

مالحظات نظری
ارزش در برنامهریزی مسکن شهری
مسکن صرفاً پناهگاه یا امکانات خانگی نیست ،بلکه طیف بیشتری از امکانات ،خدمات و
تسهیالت را شامل میشود که بهواسطۀ آن فرد و خانوادهاش به جامعه پیوند مییابند

( Turner,

 .)2007: 174تاریخ ،فرهنگ و زندگی روزمرۀ ما همزمان در خانه و مسکن بههم گره خوردهاند
(فاضلی .)31 :1313 ،مسکن از جمله مقوالت اصلی برنامهریزی شهری بوده که نقش اساسی در
روند شکلگیری شهرها ایفا مینماید .گسترده بودن قلمرو مطالعات مسکن و برنامهریزی آن
باعث گردیده تا علوم مختلف آن را از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فیزیکی و غیره مورد
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بررسی قرار دهند (زیاری و دهقان .)33 :1312 ،مسئلۀ برنامهریزی و سیاستگذاری مسکن
مناسب و الگوی مطلوب برای ساکنان به یکی از مهمترین دغذغههای برنامهریزان شهری مبدل
شده است (وارثی و محمودزاده .)1 :1334 ،در همین راستا ،برنامهریزان مسکن شهری بهدنبال
الگوی مطلوب مسکن شهری ،همواره از مدلها و تکنیکهای مختلفی بهره بردهاند .الگوی
مطلوب مسکن شهری الگویی جدا از ارزشهای مورد نظر مصرفکننده و تولیدکننده مسکن ،که
در یک بازار تعاملی به یکدیگر پیوند خوردهاند ،نخواهد بود .اما این ارزشها و منافع ،با آنکه در
بازار مسکن دائماً در حال تبادل هستند لیکن ازآنجاکه بهطور ملموس ،عرضه نمیشوند ،قابل
سنجش نیستند .به تعبیری دیگر ،بعضی منافعی که از برخی فضاها تولید میشود ،نسبتاً آسانتر
ارزشگذاری میشوند ،زیرا در بازار در حال مبادله شدن هستند .اما برخی از ویژگیهای
تبیینکنندۀ ارزش واحد مسکونی ،دارای خصلتی هستند که بازار خاصی جهت خرید و فروش
ندارند (مانند برخی از ویژگیهای زیست محیطی) .بدین سبب ضروری خواهد بود که
روشهایی برای سنجش منافع خارج از دادوستد بازار مرور شوند .این ارزشها میتوانند برای
مثال ،ارزش یک چشمانداز ،ارزش ارتقای کیفیت آب و ...را دربر بگیرد .تکنیکهای مختلفی
برای ارزشگذاری کاالهای غیر بازاری مسکن شهری وجود دارد.
مدل ارزشگذاری هدانیک از سوی محققین زیادی بهعنوان روش برگزیده برای شناسایی
ارزش مسکن مبنا قرار گرفته است .مرور پژوهشها نشان میدهد که نتایج کاربرد مدل هدانیک
ارزش مسکن را غالباً مترادف با قیمت آن لحاظ نموده؛ بهگونهای که استفاده از واژۀ ارزش و
قیمت گاهی مترادف با هم مورد استفاده قرار گرفته است .نکتۀ قابل توجه ،کاربرد ارزش
شناسایی شده ،در برنامهریزی مسکن است که در برخی پژوهشها ،اشاره شده است .این
کاربردها در ارائۀ سیاستهای متعادل در نواحی مختلف شهری برای تعدیل قیمت مسکن (
شپارد  ،)2414بهنگامسازی مالیات واحدهای مسکونی (گلوماک و همکاران )2413 ،و کنترل
کیفیت مسکن در برنامههای توسعۀ مسکن شهری (گلوماک و همکاران )2413 ،معرفی شده
است؛ مثالً گلوماک و همکاران ( )2413ضمن استفاده از مدل کاربرد آن را در شناسایی ویژگی-
های ارزشبخش به مسکن شهری بررسی نموده و اذعان میدارند که از این طریق ،میتوان
قیمت مسکن در بخشهای مختلف شهر را تعدیل نمود و بهعالوه سیستم مالیات بر زمین را نیز
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تقویت نمود .پامکوئیست و اسمیت ( ،1)2441در ارتباط با کاربرد ارزشهای شناسایی شده
توسط مدل در برنامهریزی مسکن ،که هر انتخابی هزینهای دارد و مدل هدانیک کاربرد خوبی در
اتخاذ انواع سیاستهای توسعۀ فضایی و محیطی شهر و قانونگذاریهای مرتبط خواهد داشت.
ساساکی و یاموتا ( )2411نیز به کاربرد مدل در بهبود برنامهریزی هدفمند سرمایهگذاری در
توسعۀ زمین شهری و بهطور خاص سهم آن در ارزشدهی به نواحی مسکونی اشاره دارند.

پیدایش مدل ارزش هدانیک و مفهومشناسی ارزش
فنون هدانیک برای اولینبار (به نقل از باور و ولیال )2در سال  1333در امریکا در دفتر تحلیل
اقتصادی معرفی و بهکار گرفته شد .گریلیچس 1334( 3و  )1331و برند ،گریلیچس و راپاپورت

4

( )1339این روش را شناساندند (ابونوری و رمضانی .)13 :1311 ،گریلیچس برای تجزیه و
تحلیل تقاضا در بازار مسکن و محیطزیست ،از مدل هدانیک استفاده کرد .مدل در کارهای
نظری لنکستر ( )1333و روزن 9نیز مطرح گردید .فرض اصلی مدل هدانیک مسکن این است که
قیمت مبادلهشدۀ مسکن ،بهعنوان کاالیی غیرهمگن ،میتواند بهصورت نشانی از ترجیحات،
برای کسب مجموعهای از ویژگیها در نظر گرفتهشود (Xiao, 2017: 12؛ محمدزاده و همکاران،
 .)24 :1331درواقع ،چارچوب نظری روش هدانیک در پژوهشی توسط ریدکر و هنیینگ 3و
روزن بنا نهاده شده است .کروک 2449 3و  2443نیز به کاربست مدل در مطالعات مسکن کمک
زیادی کرده است .مدل قیمتی هدانیک جالب و جذاب است چراکه نتایج آن بهآسانی تفسیر
میشوند و تقریباً میتوان گفت همیشه با مشاهدات سازگار و نامتناقض میباشند

(kuetheetal,

)« .2008: 2هدانیک» در فرهنگ واژهها و اصطالحات آماری «لذت باورانه» یا «مربوط به
خوشی» معنی شده است .منظور بهایی است که مصرفکنندۀ بابت افزایش کیفیت کاال در جهت
استفاده لذتبخشتر پرداخت میکند نه بابت افزایش قیمت کاال .مدل هدانیک یا روش تعیین
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
)Palmquist and Smith (2001
Bover and Velilla
Griliches
Berndt, Griliches and Rappaport
Rosen & Lancaster
Ridker & Henning
)Kruk (2005/2007

1
2
3
4
5
6
7

 480فصلنامه نظريههاي اجتماعي متفكران مسلمان /سال نهم ،شماره دوم ،پاييز و زمستان 8431

بها براساس اصل یا خصوصیت رفاهگرایی انسانها از واژۀ یونانی هدونیکس 1بهمعنی گرایش
به سمت لذّت و رفاه گرفته شده است .این کلمه از نظر اقتصادی به سودمندی یا رضایتی اطالق
میشود که از مصرف و استفاده از کاالها و خدمات حاصل میشود .بنا به گفتۀ هاف اشمیت
( )1313و فریمن ( ،)1333منازل مسکونی همانند تولیداتی از کاالها هستند که با ویژگیهای
معیّن و خاصی متمایز میشوند .در هر منطقۀ شهری همیشه تعداد مشخصی از خانههای
مسکونی وجود دارد که از لحاظ منطقه ،محله ،دسترسی به مراکز تجاری ،نوع کیفیت مناطق
عمومی و هزینههای پرداختی و نیز مشخصات زیستمحیطی مانند آلودگی هوا ،میزان آلودگی
صوتی و ترافیک اتومبیلها (و هواپیماها) و دسترسی به پارکها و امکانات آبی ،از یکدیگر قابل
تفکیک هستند .طبق این مبانی نظری ،مدل با توابع مشخص ریاضی ،برای هر متغیر موثر بر
ارزش مسکن ،ضریبی را محاسبه مینماید که نشانگر اهمیت آن در ارزشبخشی به واحد
مسکونی خواهد بود .2درعینحال ،محققین مختلف بهدنبال ترکیب مدل هدانیک با سایر روشها
و تکنیکها بودهاند ،از جمله نورزالواتی و همکاران )2419( 3بهدنبال ارائۀ راهحلی برای ترکیب
سیستم اطالعات جغرافیایی 4با مدل ارزش هدانیک هستند.
ارزش در مدل هدانیک به چهارگونه تعریف میشود:
 ارزش برابر «قیمت» است .فیلسوفان قبل از قرن « 13قیمت» و «ارزش» را بهطور مشابه
استفاده میکردند.
 ارزش چیزی است که بهدست میآورید در مقابل چیزی که از دست میدهید :ارزش با نقش
بازدهی بین هزینهها و منافع در «روند مبادله» نقش کلیدی ایفا میکند.
 ارزش نسبت بین کیفیت و قیمت است :این تعریف کمی خاص است .ارزش در این تعریف
برخاسته از ویژگیهای کاال در انتخاب آن کاال تأثیر میگذارد.
 ارزش برابر تمام عوامل کمی ،کیفی ،ذهنی و عینی که باعث ایجاد و یا تعیین تجربه خرید
میشوند :این تعریف بهصراحت طبیعت ذهنی ارزش را به رسمیت میشناسد .ارزش تمام
تجربۀ خرید ،و نه صرفاً به دست آوردن محصول است (.)Babin et al,1994: 645
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Hedonikos

 2برای توضیح و تشریح روند ارزشگذاری و توابع ریاضی رجوع کنید به صداقتی و نوریان (.)1339
3 Norzailawati et al
4 GIS
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دستهبندی انگیزههای خرید و فرآیند خرید به دو دسته انگیزۀ مبتنی بر لذت 1و انگیزۀ مبتنی
بر سود 2تقسیم میشود .جنبۀ مبتنی بر سود فرآیند خرید ،مربوط به تقاضا برای خرید محصول
خاص و/یا خدمات است و جنبۀ مبتنی بر لذت شامل انگیزههای مختلف خرید ،که در پی کسب
لذت است ،میباشد .ارزش هدانیک بیشتر نشاندهندۀ ارزش ذهنی مصرفکننده است
(.)Kazakeviciute & Banyte, 2012
مفهوم ارزش در مدل هدانیک بیشتر نشاندهندۀ ارزش ذهنی (وابسته به ابعاد روانی_ذهنی
فرد شامل احساس زیبایی ،ابعاد اجتماعی و احساسی) مصرفکننده در خرید و خریداری
محصول مالحظه شده است .لکن در مطالعات پژوهشگران مختلف و روند و مکانیسم استفاده
از مدل هدانیک ،قیمت بهعنوان ارزش هدانیک وارد مدل شده و سپس در مقایسۀ آن با سهم
عوامل مختلف ارزشگذاری شده توسط مصرفکننده نقش کیفیتهای مختلفی ،که سبب ارزش
هدانیک شدهاند ،برآورد شده است .از این منظر ،ارزش در مدل هدانیک میتواند نشاندهندۀ
«قیمت»« ،تعادل هزینهها و منفعتها»« ،نسبت کیفیت و قیمت» و درکل «مجموعه عوامل
کمی_کیفی ،عینی_ذهنی سازندۀ تجربۀ خرید فردی» باشد .مسلم است که برای رسیدن به
نظامی از ارزشها ،جهت بهرهبرداری از آن در توسعۀ مسکن شهری به دو مؤلفه نیاز خواهد
بود؛ اول تعیین محتوای ارزشها (ارزشها در بخش مسکن کداماند؟) و اهمیت نسبی آنها
(اولویتبندی آنها نسبت به هم کدام است؟) .این دو مؤلفه در مدلهای ارزشگذاری مدّنظر قرا
میگیرد .لکن محتوی ارزش و اولویتبندی آن بهنظر میرسد در فرهنگهای مختلف بهویژه در
فلسفۀ صرفاً غربی در مقایسه با فلسفۀ اسالمی یکسان نباشد.

نظریۀ اعتباریات عالمه طباطبایی و دیدگاه ارزششناسی وی
عالمه طباطبایی یکی از آخرین چهرههای درخشانی است که در طول عمر پربار فرهنگی و
علمی خود عمالً مسئولیت حفاظت از ارزشهای فلسفی سنّتی ما را به عهده داشته است
(مجتهدی و صادقیتبار .)21 :1311 ،تقریرهای خاص ایشان در نظریۀ اعتبارات و دیدگاه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 Hedonic
2 Utilitarian
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ارزششناسی ایشان ظرفیت بازخوانی بیانات و استنتاج مفهوم ارزش را فراهم نموده است.
نظریۀ اعتباریات در مقالۀ ششم از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بیان شده است .عالمه در
این مقاله اشاره میکند که مفاهیم اعتباری که انسان اجتماعی امروزه از قالب ذهن خود درآوده،
به اندازهای زیاد است که شاید تمیز و طبقهبندی و شمردن آنها باالتر از توانائی فکر بوده باشد:
اگرچه همۀ آنها ساختۀ فکر و اندیشه میباشند (طباطبائی .)333 :1332 ،مراد از اعتبارات فرض-
هائی است که ذهن با کمک عقل عملی ،بهمنظور رفع احتیاجات حیاتی ،آنها را ساخته و جنبۀ
وضعی و قراردادی و اعتباری دارد و با واقع و نفساالمر سر و کار ندارد (همان .)233 :بهنظر
عالمه ،قوای فعالۀ انسان ،در انجام فعالیتهای طبیعی و تکوینی خود یک سلسله احساسات
ادراکی مانند حب و بغض و کراهت بهوجود آورده است که بهواسطۀ آن ،متعلق فعل خود را از
غیر آن تمییز میدهد و در انجام فعل خود ،معنای بایستی را به آن نسبت میدهد (سرائی:1331 ،
 33به نقل از طباطبایی1332 ،و  .)241 :1334بهعبارتدیگر ،عالمه برای انسان و موجودات
زنده توان و استعدادی قائلاند که می تواند بر پایۀ امور ،احوال درونی و بنا به نیازها و به تناسب
ساختار وجودی ،افکار و ادراکاتی بسازند .اینگونه امور و ادراکات تا وقتی بقا و دوام دارند که
نیاز بدان برقرار باشد و پس از رفع نیاز ،چهبسا زائل شوند .بنابراین ،تعریف اعتبار مولود
احساسات درونی انسان خواهد بود و بدین معناست که انسان در ذهن خود شیئی را که در عالم
خارج مصداق مفهومی ندارد ،مصداق آن مفهوم قرار دهد تا بدینوسیله آثار شی اول را بر شی
دوم بار کند (آملی الریجانی .)243، 1334 ،وی انسان را دارای دو وجه میداند که بعد طبیعی و
اعتباری است .در بعد اعتباری ،با تولد یافتن ،به ناگزیر ،رنگ محیط و شرایط و تربیت و
خصوصیات احساسی ،ادراکی ،رفتاری خاصی به خود میگیرد .این وجه با تربیت در یک
فرهنگ خاص آغاز میشود (مصلح .)34-39 :1332 ،برایناساس ،اعتبارات برساختهای
مفهومسازی عقل عملی هستند؛ ساختاری که عقل عملی هنگام ایجاد «باید» در افعال فردی و
اجتماعی از آن تبعیت میکند .گرچه معانی اعتباری ثابتاند ،اما مصادیق آنها با تغییر نیازها،
زمانها ،فرهنگها و محیط جغرافیایی تغییر میکنند (طباطبایی .)142-141 :1313 ،براساس
آنچه مرور شد ،میتوان مدعی شد که در وجه اعتباری انسان ،بر مبنای فرهنگ حاکم بر جامعه،
ارزشهای خاصی نیز بارز خواهند شد که آن ارزشها ،هرچند اعتباری و ویژۀ آن جامعۀ خاص
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است ،لکن در روند توسعۀ آن جامعه نقش حیاتی خواهند داشت .نتیجه آنکه ،بعد طبیعی انسان
محرک بعد اعتباری او خواهد بود و لذا آدمی بر مبنای وجه طبیعی خود و نیازهای اولیه ،دارای
احساساتی چون خواستن ،نخواستن ،دوست داشتن ،دوست نداشتن و ...میشود؛ مبانی فعلیای
که براساس یک سلسله ارزشهای حاکم بر افکار و ادراکات انسان (اعتباریات) ،جهتگیریها
برای تأمین وجه طبیعی او را تضمین خواهند نمود.
از منظر عالمه طباطبایی ،اعتباریات به دو دسته قابل تقسیم هستند :اعتباریات عمومی ثابت و
خصوصی قابل تغییر .برخی از ارزشها در همۀ شرایط ثابتاند و برخی دیگر ،بنا به مصلحت و
شرایط محیطی ،دچار تغییر میشوند (خالقینژاد و همکاران .)3 :1334 ،طبق دیدگاه عالمه،
واژهها و الفاظ ارزشی و اخالقی دارای معنی و مفهوم هستند و خبر از واقعیتی میدهند .وی
میفرماید :به نظر میرسد که بشر اولینبار با معنای حسن (زیبایی) از طریق مشاهدۀ ابنای بشر
آشنا شد که هر اندامی در جایی که باید باشد قرار گرفته و مرتبط با اندامهای دیگر با رعایت
اعتدال و توازن باشد .طبق مبانی فلسفی اسالمی ،در اصول ارزششناختی ،تکیه بر قرآن و مبانی
دین اسالم و ارزشهای ثابت و متغیر استوار است .منابع تعیین ارزشها قرآن و مبانی دین اسالم
اساسیترین منبع تعیین ارزشها بهشمار میآیند (سرائی 32 :1331 ،و  .)33شناخت خوب و بد،
باید و نباید در حد ممکن الزمۀ تحقق فعل اخالقی بوده و برای کمال اخالقی ضرورت دارد
(حسنی .)213 :1313 ،مالکهای مختلفی برای تعیین حسن و قبح افعال و ارزشبخشی به آنها
بر مبنای دیدگاه عالمه ،قابل تشخیص است که عبارتاند از :سازگاری و ناسازگاری با طبع،
موافقت با اغراض و مصالح ،کمال و نقص نفسانی ،آداب و رسوم ،عواطف و احساسات و
کشش های فطری را نام برد (سرائی .)34-39 :1331 ،بنابراین ،انسان بهعنوان عامل و مفاهیم
اعتباری بهعنوان برساختهایی انسانی همواره مطرح خواهد بود .برساختهایی که مفاهیم
اعتباریای را شامل میشوند که در روند زندگی جمعی انسانها در جوامع تولید میشوند و
چون برساخت هستند و مبتنی از عامل هستند ،در فرایند زندگی انسان ،مدام در معرض بازتولید
قرار دارند و لذا ضرورتاً ثابت نیستند .درنتیجه ،خوانش مفهوم ارزش در نظریۀ اعتبارات عالمه
نشان میدهد که درواقع ارزشها برداشتهایی هستند که توسط عقل عملی افراد (آنچه افعال
بشری -فردی یا اجتماعی  -در قالب آن رخ میدهد) ،ساخته میشود و ضمن وجود وجوه
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مشترک میان انسانها ،امکان برقراری رابطۀ فهمپذیر در رفتار فردی و اجتماعی را نیز فراهم
کرده و عمل انسانها حتی در فرهنگهای مختلف را برای یکدیگر فهمپذیر میسازند.

روش تحقیق
این پژوهش با راهبرد تحقیق تطبیقی و روش استدالل منطقی انجام شده است .اصوالً تفکر بدون
مقایسه قابل تصور نیست و در غیاب مقایسه ،هیچ اندیشه و پژوهش علمی نیز امکانپذیر
نیست .روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه برای فهم مشابهتها و تفاوتها است (غفاری:1311 ،
33؛  .)Ragin, 1987:1مطالعۀ تطبیقی با استفاده از دادهها و اطالعات مربوط به حداقل دو گروه
و طبقۀ مجزا صورت می پذیرد که زمینۀ شناخت بهتر هر دو گروه و امکان ارزیابی آنها را فراهم
میسازد ( .)Ragin, 1987:3-4استدالل منطقی بهعنوان راهبردی پزوهشی ،از این نظر که قادر به
تدوین ادبیات نظری گستردهای در یک سامانۀ مفهومی است ،از توان باالیی برخوردار است .تا
آنجا که تبیین نظری حاصل بر ثبات منطقی درونی مبتنی است .درعینحال ،سامانههای منطقی
بهسختی قابل رد کردن هستند (گروت و وانگ.)334 :1333 ،
بدین منظور ،نخست با بهرهگیری از مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،مبانی نظری مرتبط با
«مدل ارزش هدانیک» در برنامهریزی مسکن و «دیدگاه فلسفی عالمه طباطبایی» و مباحث
«ارزششناسی» از منظر ایشان را بررسی شده است؛ سپس با استناد به آنچه در دو مفهوم
برداشتشده از ارزش (طبق مدل هدانیک و دیدگاه ارزششناسی عالمه) بررسی شده ،مطالعۀ
تطبیقی دو موضوع صورت گرفته است .رویکردهای مختلف برای انجام تحقیقات مقایسهای در
چهار دستۀ کلی قابل تقسیمبندی هستند .درواقع ،با چهار نگاه مختلف شامل شناخت دقیق
اقتباسی ،1شناخت تفاوت ،2توسعۀ نظریه 3و نگاه دوراندیشانه و پیشبینانه  ،4پژوهش تطبیقی قابل
انجام است ( .)May, 1997:249با توجه به نگاه دقیق اقتباسی ،تحلیل تطبیقی از این حیث
ارزشمند خواهد بود که باعث میشود در مقایسه با مبانی نظری روش هدانیک ،که در
خاستگاهی غیر از جامعۀ ما برآمده است ،بهتر بتوانیم مبنای نظری شیوههای خود را شناسایی و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
The import-mirror view
The difference view
The theory development view
The foresight view

1
2
3
4
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واکاوی نماییم .این به معنای اقتباس ایده از سایر جوامع و پیوند آن منطبق با روح
اجتماعی_فرهنگی حاکم بر جامعۀ ما خواهد بود.

یافتههای تحقیق
ارزشها یا ذاتی هستند یا ابزاری ،وقتی شیای ارزش ذاتی دارد که آن شی در برابر چیزی که
ارزش آن وابسته به هدف یا موجود دیگری است قرار میگیرد و برایناساس هر شی را باید
مستقل و مجرد از همۀ منافع ،مضار و ارزشهای وابسته به آن ارزشگذاری کرد .همچنین ،وقتی
چیزی ارزش ابزاری دارد که ارزش و بهای خود را در انتصاب به هدف یا موجود دیگری
میگیرد .در این برداشت ،ارزش هر شی متغییر و کامالً وابسته به موجود ارزشگذار است (نژاد
ابراهیمی و همکاران 11 :1332 ،و فهیمی و مشهدی .)133-131 :1311 ،با عنایت به این
مطالب بهنظر میرسد مفهوم «ارزش» در مدل هدانیک ،بهگونهای است که آن را در زمره
ارزشهای «ابزاری» قرار میدهد .به این معنی که ارزشهای شناسایی شده ،چون دارای عینیتی تا
پیش از این نبودهاند (در بازار مسکن بهطور عینی مورد دادوستد قرار نمیگیرد) ،از نوع ذاتی
نیستند .محاسبۀ ارزش در مدل ،بر مبنای داوری اخالقی نیست و داوری توصیفی اتفاق میافتد؛
یعنی روابط واقعی از طریق شهود شناسایی میشوند .درعینحال ،طبق محاسبات مدل ،برآورد
ارزش بهصورت کمی خواهد بود .در محاسبۀ ارزش ،انسان در محور مدل قرار دارد.
با وجود اینکه معنی ارزشهای جمعی در مقابل ارزشهای فردی ،فرض اصلی مدل است،
لکن ارزش جمعی با فراوانی و تکرار ارزشهای فردی حاصل میشود .بهعبارتیدیگر ،مدل
سعی دارد تا انسان و قضاوتهای شخصی او را وارد مدل نکند و ارزشهای جمعی را پایه قرار
دهد ،اما در تحلیل توابع ریاضی ،درواقع ،این انسان است که کیفیتی خاص را با صرف هزینهای
بیشتر و بر مبنای ترجیحات فردی خودش ،به کیفیتی دیگر ،مرجح میداند .نتیجه آنکه ،برایند
این ترجیحات فردی با حداکثر فراوانی و همبستگی ریاضی ،معرف و نمایانگر ارزشهای
جمعی مدل هدانیک خواهد بود.
از دیدگاه عالمه ،تنها اصالت وجود مطرح است و شر و فساد قیاسی و نسبی هستند.
بهعبارتدیگر ،خیر امری اصیل و شر امری عدمی است .هدف نهایی از طرح خیر و شر ،قرب
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الی اهلل است و اهداف باید براساس آن تنظیم شوند .طبق دیدگاه عالمه ،انسانها میتوانند به
معرفت دست یابند؛ در این بین ،حقیقیترین معرفت معرفت به بدیهیات است .عالمه با اتخاذ
رویکرد رئالیستی ،ابزارهای کسب معرفت را حواس ،تجربه ،عقل ،شهود و وحی میداند .از
طرفی ،انسان دو بعد جسمی و روحی دارد و ضرورتاً اجتماعی است؛ یعنی مدنی بالطبع نیست.
عالمه با قائل شدن انضباط درونی برای قوای وجودی شامل عقل ،فطرت و عاطفه انسان را در
مقابل خود ،خدا و دیگران (جامعه و جهان طبیعت) مسئول میداند و از این منظر ،انسان را
دارای قوۀ تشخیص خیر و شر میداند .با اینحال ،برای تعیین خیر و شر خاطر نشان میکند که
عقل ،اختیار و تکلیف بایستی با هم مدّنظر قرار بگیرد و اعتدال برای رسیدن به سعادت باید
رعایت شود.
طبق نظریۀ اعتباریات عالمه ،انسان فعالیت طبیعی خود را براساس ادراک ،بهعنوان تصوری
از قوۀ فعاله دانسته و با لحاظ احساسات و افکاری همچون «حُسن» و «قُبح» و «وجوب» و
«کراهت» فعلی را که میخواهد انجام دهد «حُسن» مییابد و نتیجه میگیرد که «باید» آن را انجام
دهد .طباطبایی در ارتباط با اعتباریات متغیر (آنچه ارزشها در مدل هدانیک را شامل میشود)،
این نظر را دارد که گرایش فطری بهسوی خیر و گریز از شر دارند ،لذا بنای ثابتی دارند هرچند
مصادیق مختلفی را میتوانند پذیرا باشند (سرائی .)31-33 :1331 ،درعینحال ،در مقایسۀ هدف
و فلسفۀ زندگی در جوامع اسالمی با جهان غرب ،از آنجا که عالمه رویکرد جهان غرب به
زندگی و هدف از زندگی را بهرهمندی از بیشترین مزایای زندگی میداند (داوری اردکانی،
 ،)334 :1334لذا هدف نهایی از ارزشگذاری در جامعه غربی و آنچه برایند مدل هدانیک
مسکن خواهد بود ،الجرم چیزی جز بیشترین نفع مادی فردی نخواهد بود .این در حالی است
که وی در تفسیر آیۀ  244سورۀ آل عمران ،هدف نهایی از هرگونه ارزشگذاری در جامعۀ
اسالمی را اوالً براساس توحید و ثانیاً براساس فضائل اخالقی دانسته و از این روی است که
بنای همۀ ارزشها ،حتی ارزشهایی که ذاتی نیستند ،را گرایش به خیر و سعادت واقعی میداند
(طباطبایی.)1334 ،
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تحلیل تطبیقی مفهوم ارزش در مدل هدانیک با دیدگاه عالمه
ارزش در مدل هدانیک در مقایسه با دیدگاه ارزششناسی عالمه ،بهلحاظ معیار و مالک تعیین
ارزش و امکان تشخیص ارزش ،قابلیت مقایسه دارد .آنچنان که ذکر شد مبنا و فرض پایه در
مدل هدانیک آن است که افراد میتوانند ویژگیهای مسکن بهعنوان کاالیی غیرهمگن را در
ذهن خود پردازش نمایند و بر مبنای ترجیحات فردی دست به انتخاب مسکن بزنند.
بهعبارتدیگر ،در این حالت ،افراد با توجه به تمایالت خود ارزش مسکن را مترادف با دارا
بودن برخی ویژگیهای مدّنظر خود قرار میدهند .مدل هدانیک این ترجیحات فردی را پایش
نموده و طبق الگوی ریاضی ،ارزشهای جمعی را شناسایی مینماید .از طرفی ،عالمه در دیدگاه
ارزششناسی خود ،آنجا که از اعتباریات در اجتماع صحبت میکند ،شاخصهایی را مدّنظر قرار
میدهد .درعینحال ،عالمه ضمن تفاوت قائل شدن بین افراد ،بهدلیل وجود طبع ملکوتی در
انسانها و احساسات درونی و کششهای فطری ،آنها را در درک اعتباریات توانا میبیند و این
نکته را قائل میشود که انسانها بهناچار به دلیل نیاز به زندگی جمعی ،بایستی برخی اعتباریات
را شکل بدهند که مبنای رفتارهای مشترک در جامعه شود .طبق این مطالب ،میتوان مقایسۀ
مفهوم ارزش در مدل هدانیک و مبانی ارزششناسی عالمه را اینگونه انجام داد:
از منظر توانایی شکلدهی فرد به ارزشهای عامالمنفعه :آنچنان که در بخشهای مختلف
ذکر شد ،در مدل هدانیک ،فرض بر آن است که ارزشهای فردی منجر به شکلدهی ارزشهای
جمعی میشوند و افراد قدرت تمیز خیر خود را دارند .درعینحال ،عالمه برای افراد ،توانایی-
های مختلف قائل است و ضمن تصدیق قدرت تشخیص فرد برای شناسایی خیر ،اما این
ظرفیت را برای همه یکسان نمیبیند و لذا میتوان اینگونه استنباط کرد که وی لزوماً ارزشهای
فردی حاصله را منجر به خیر واقعی و خیر اجتماعی نمیپندارد .از این حیث ،میتوان گفت
دیدگاه عالمه ،فرض پایۀ مدل هدانیک را رد میکند.
از منظر امکان لحاظ همۀ ویژگیهای مسکن توسط افراد در بازار مسکن :مدل هدانیک
فرض میکند که افراد ،به تمام ویژگیهای مسکن علم دارند و براساس ترجیح خود ،برخی از
این ویژگیها را بر دیگری ارجح میدانند .عالمه توانایی افراد در تشخیص خیر را یکسان نمی-
داند درعینحال ،اشاره میکند که افراد در درجۀ اول ،دنبال حداکثرسازی سود خود هستند لکن
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بهناچار سود دیگران را برای سود خود میخواهند .از این منظر ،مدل هدانیک با دیدگاه عالمه
انطباق دارد و هر دو این امکان را برای فرد قائل شدهاند که فرد موازنهای از ویژگیها را در
ذهن بپروراند و برمبنای سود خود (و دیگران) انتخاب را انجام دهد.
در همین راستا ،،مادامیکه ارزش محاسباتی در مدل هدانیک ،خیر واقعی و قطعی تلقی می-
شود ،عالمه ویژگیهایی را برای «خیر واقعی» بودن ارزش قائل میشود .این ویژگیها در ذیل
بهصورت تطبیقی بین مدل هدانیک و دیدگاه عالمه ،بررسی و تحلیل شدهاند:
سازگاری با طبع انسان :از منظر فلسفۀ اسالمی و دیدگاه ارزششناسی عالمه ،به لحاظ بعد
طبیعت حیوانی و مادی که در انسان وجود دارد ،میتوان گفت که این طبع ،میان انسان و حیوان
مشترک است .در این حالت ،حسن و قبح یک امر نسبی و تبعی خواهد بود چون همۀ
موجودات یک طبیعت ندارند ،مثالً مطلوبیت بو امری اعتباری خواهد بود .لکن برای تشخیص
خیر واقعی نمیتوان صرفاً بر پایۀ طبع مادی انسان عمل نمود و نیاز به پوشش و همراهی طبع
ملکوتی و واالی انسانی است .بنابراین میتوان حسن و قبح ارزش را سازگاری یا ناسازگاری با
طبع ملکوتی دانست و بهتبع این نوع نگرش ،هر فعلی که مالیم این نوع طبع باشد خوب است
و برعکس آن نیز صادق است .در مقایسه ،مفهوم «ارزش» در مدل هدانیک ،نیز ارزشهایی را
شناسایی میکند که موافق با منفعت عمومی باشد -هرچند طبع ملکوتی انسان در این مدل هیچ-
گونه جایگاهی ندارد -و لذا از این حیث با دیدگاه ارزششناسی عالمه انطباق دارد لکن در مدل
هدانیک ،هر واحد مسکونی بهصورت موردی ،پیمایش میشود و این سبب میشود که
ترجیحات فردی در مدل وارد شود .هرچند تحلیل نهایی مدل ،برمبنای حداکثر سازگاری و
برایند ترجیحات است اما ،همانگونه که ذکر شد ،ارزش جمعی مترادف با بیشترین ترجیحات
فردی لحاظ شده است و از این حیث با دیدگاه عالمه منافات دارد؛ چراکه لزوماً ترجیحات
انسانی و فردی ،هممعنی سازگاری آن با ارزشهای انسان و جامعه نیست.
موافقت با اغراض و مصالح :از منظر ارزششناسی عالمه ،این معیار نیز بر دو نوع است:
اول ،اغراض و مصالح فردی که باعث بینظمی و اختالل در نظام اخالقی میشود .چراکه
موردی که موجب سود یک نفر بشود ،احتماالً منجر به ضرر دیگری خواهد شد و دوم ،اغراض
و مصالح نوعی که در کالم کاربرد ندارند و بیشتر در ارتباط با کیفیت افعال الهی مطرح شدهاند.
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علیرغم اینکه عالمه اغراض فردی را ضامن خیر بودن افعال نمیداند اما مدل هدانیک ،برمبنای
نظرات فردی ،ارزشهای جمعی را میسازد و لذا از این حیث ،ارزش در مدل هدانیک ،لزوماً
خیر واقعی تلقی نخواهد شد و با دیدگاه عالمه منافات دارد .هرچند مدل مدعی است که منفعت
عمومی را سبب خواهد شد.
رساندن انسان به کمال و پرهیز از نقص نفسانی :از تقریرهای عالمه اینگونه استنباط
میشود که ارزش محرک فعلی است که باعث رشد و تعالی انسان شود و اگر غیر این باشد،
موجبات رذیلت او خواهد بود .از این حیث ،با عنایت به اینکه مدل هدانیک ،ارزش را معادل
کسب منفعت عمومی می داند ،لذا مدل در پی رسیدن به رشد انسان است و تبعاً با دیدگاه
عالمه منافاتی ندارد .اما تحلیل ارزش و ضرورت ارتباط آن با تعالی نفسانی ،در مدل هدانیک
مصداق ندارد.
ارزش بودن عامل در آداب و رسوم مختلف :طبق نظر عالمه ،ممکن است که عملی در
میان یک قوم و ملت عین ادب و خوب تلقی شود و در میان قوم دیگر زشت .لذا اگر این
مالک برای حسن و قبح اخالقی مقبول باشد ،پایههای اخالق جاویدان متزلزل و نسبی میگردد.
هرچند میتوان مقیاسهای مناسب بر حسب همگن بودن ویژگیهای پایۀ اقتصادی ،اجتماعی
و ...انتخاب کرد و سپس ارزشهای مدل را صرفاً در همان مقیاس مورد قبول دانست ،لکن
نمیتوان مدعی بود که در مدل هدانیک ،آداب و رسوم وارد نمیشود .خصوصاً تقلید برخی
ارزشهای حاصله در پژوهشهای غربی و ورود به معماری و شهرسازی داخل کشور ،از این
دست ارزشها خواهد بود.
انطباق با عواطف و احساسات :عالمه به دلیل ماهیت نوعدوستی ناشی از طبع علوی (نظیر
کار مادر) ،عواطف و احساسات را مؤثر در شناسایی ارزشها میداند .مسلماً در بیان ترجیحات
فردی این عامل نقش دارد .اما نمیتوان مدعی بود که به قطعیت ،این عواطف از طبع علوی فرد
منبعث شده باشند .اما در کلیت موضوع ،بین دیدگاه عالمه و کاربرد ارزششناسی مدل هدانیک
انطباق وجود دارد.
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انطباق با کششهای فطری :عالمه معتقد است که در نهاد افراد ،کشش فطری به سوی
بیزاری از ستم و قبح و روحیۀ قدرشناسی وجود دارد .از این منظر نیز دیدگاه عالمه با مدل
هدانیک انطباق دارد .مدل هدانیک نیز نظرات فردی را منتج به شناسایی ارزش جمعی میداند.
جدول شمارۀ  .3تحلیل تطبیقی ارزش در مدل هدانیک و دیدگاه ارزششناسی عالمه طباطبایی

مأخذ :نگارندگان.1333-1331 ،

آنچنان که در جدول  2دیده میشود ،از مجموع  14عامل اصلی و فرعی مورد بررسی ،در 3
مورد عدم انطباق و  4مورد انطباق بین آرای مدل هدانیک و دیدگاه ارزششناسی عالمه دیده
میشود .درنتیجه قیاس کلی و عام ،این خواهد بود که از نظر عالمه ،فعل اخالقی زمانی یک
ارزش تلقی میشود که در سازگاری با سعادت و کمال باشد .طبق دیدگاه عالمه ،انسان بهخاطر
بقای وجود و خواستهای غریزی خود و نه صرف منافع شخصی همواره سود خود را
میخواهد و منازعه امری طبیعی است .اما براساس نظریۀ مدنی باالستخدام عالمه ،برای سود
همه عدل اجتماعی را میخواهد؛ یعنی به حسن عدالت و قبح ظلم حکم میدهد و در حوزۀ
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واقعیت ،برای سود خود ،سود دیگران را میخواهد (طباطبائی .)323 :1332 ،درعینحال ،نکتۀ
دیگری که می توان در مقایسۀ این نظرات با مدل هدانیک اضافه نمود این است که در مدل،
بعضاً عالوهبر نظرات فردی و ترجیحات ،خود ویژگیهای فیزیکی بنا و موقعیت محیطی و
محلی آن در محاسبات بهصورت متغیر وارد میشود ،آنچه از پیش طراحی شده است و لزوماً
تکرار آن و فراوانی آن نشاندهندۀ اینکه یک ترجیح برتر است ،نیست .مثالً برخی سیاستهای
قبلی برنامهریزان مسکن شهری و مدیران شهری ارزشهایی را در شهرهای ما ایجاد نمودهاند که
لزوماً خوب و خیر تلقی نمیشود .در مدل هدانیک ،برخی متغیرها نشاندهندۀ ارزش منفی
هستند ،مثالً فاصله بیشتر مسکن از کاربری فضای سبز ،یک ارزش منفی برای مسکن رقم میزند
که ترجیح فردیای در آن وجود ندارد ،بلکه فرد با توجه به سطح درآمدی خود ،ناچار به
انتخاب این مورد بوده است یا زیربنای مسکن ،طبقات و مشخصات نظیر آن .میتوان اینگونه
گفت که ارزش در مدل هدانیک ،لزوماً بار معنایی مثبت ندارد که باید یک برساخت اعتباری ،از
این پس در روند برنامهریزی مسکن مدّنظر قرار بگیرد ،بلکه این ارزشها درواقع بهگونهای
خالصه کردن روابط علت و معلولی موجود در نظام شهری و شناسایی نظمهای موجود است
که ،همانطور که گفته شد ،وجوباً ارزش تلقی نمیشوند .تکرار شدن این ارزشها و کسب
ضریب در مدل هدانیک ،نشاندهندۀ آن است که این متغیرها در ساختار موجود شهرهای ما
نقش دارند و الگوهایی را شکل دادهاند.
درنتیجه میتوان گفت که مفهوم ارزش در مدل هدانیک ،اینگونه است که ارزش ذهنی و
وابسته به ابعاد روانی -ذهنی فرد ،شامل احساس زیبایی ،ابعاد اجتماعی و احساسی مصرف-
کننده ،در خرید و خریداری محصول خواهد بود .ارزش در مدل هدانیک میتواند نشاندهندۀ
«قیمت»« ،تعادل هزینهها و منفعتها»« ،نسبت کیفیت و قیمت» و در کل «مجموعه عوامل
کمی_کیفی ،عینی_ذهنی سازندۀ تجربۀ خرید و فردی» ،باشد .از طرفی در دیدگاه عالمه ،مفهوم
ارزش نشان می دهد که ازآنجاکه اخالق اعتباری است و ریشه در امور حقیقی و واقعی دارد ،لذا
الفاظ ارزشی خبری هستند؛ یعنی از واقعیتی خبر میدهند که مالک تعیین حسن و قبح آن،
سازگاری با سعادت فرد است .بیشترین انطباق بین مدل هدانیک و دیدگاه عالمه در قبول این
فرض است که انسانها توانایی تشخیص خیر (ارزش) را دارند و اینکه افراد میتوانند کل
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ویژگیهای یک کاال را توأماً در نظر بگیرند و چیزی را که حداکثر سود را ایجاد میکند انتخاب
نمایند .درعینحال ،خیریت ارزش شناسایی شده در مدل هدانیک مطلق و قطعی است حال آنکه
عالمه این مورد را قبول نمیکند و میفرماید« :توانایی همۀ انسانها در تشخیص خیر یکسان
نیست و براساس سازگاری با طبع علوی و کمال انسانی بایستی بررسی شود» .لذا از این منظر،
عدم انطباق بین دو دیدگاه بررسی شده وجود دارد.

نتیجهگیری
دیدگاه ارزششناسی عالمه طباطبایی و نظریۀ اعتباریات ایشان ،زمینۀ مناسبی برای تبیین مفهوم
ارزش در برنامهریزی مسکن شهری ،در جامعۀ ایرانی فراهم ساخته است .طبق این دیدگاه،
کسب سود و معنویت با رعایت اصول و قواعد اخالقی و شرعی قابل جمع است .این درحالی
است که خلق ارزش در مدل هدانیک مسکن ،ارزشهایی «اعتباری» را ایجاد میکند که ثابت
نبوده و ممکن است برحسب تغییر شرایط یا نظرات افراد ،در پژوهشهای مختلف ،متفاوت
محاسبه و تلقی شود .بهعبارتدیگر ،این ارزشها ممکن است در وضعیت کنونی مثبت و در
آینده معنایی منفی داشته باشند؛ چون مصداق «خیر واقعی» لزوماً نیستند .به لحاظ ارزششناختی،
ارزش در مدل هدانیک ،شامل مجموعه عوامل کمی_کیفی ،عینی_ذهنی ،برساختی در فرایند
تجربۀ خرید میشود که بیشتر بازتابدهندۀ الگویی از ترجیحات فردی هستند .حال ،اینکه این
ارزش در راستای رسیدن به سعادت و کمال فردی یا اجتماعی باشد ،مالک تعیین حسن و قبح
آن از منظر اندیشۀ اسالمی عالمه طباطبایی خواهد بود .از منظر عالمه ،ارزشها اموری اعتباری
هستند که میتوانند بایدهایی را برای افعال انسانی ایجاد کنند .پیروی از این بایدها با فرض
تبعیت آن از طبع ملکوتی و علوی انسان میتواند منجر به سعادت انسان شود .بدین ترتیب،
اعتباریات در مفهوم ارزش ،نمودار شده و میتوان براساس رابطۀ انسان با خدا ،خود و دیگران و
سعادت جامعۀ بشری آنها را جهتدهی نمود.
طبق یافته های این پژوهش ،ارزش شناسایی شده از مدل هدانیک تقریباً با بیش از نیمی از
معیارهای خیر واقعی از دیدگاه ارزششناسی عالمه انطباق ندارد .با وجود اینکه معیار سود
ضرورت بازار ،بهویژه در سبک زندگی غربی ،تلقی میشود ،لکن اطاعت اوامر الهی در
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چارچوب تکالیف ،طبق فلسفۀ زندگی در جوامع اسالمی نیز ضرورتی اجتنابناپذیر دانسته می-
شود .بهاینترتیب ،در بازار و نظام اقتصادی ،طبعاً هر فرد بهدنبال سود شخصی خود است
(آنچنان که عالمه طباطبایی میفرمایند که افراد مدنی باطبع نیستند) ،لکن افراد نبایستی کسب
سود بیشتر را به هر قیمتی خواستار باشند و سودگرایی بایستی بر مبنای رعایت حقوق دیگران
باشد .یعنی برای سود خود ،سود دیگران را نیز بخواهد .با توجه به اینکه انسان دارای دو بعد
مادی و معنوی (جسم و روح) است ،لذا تعیین سود نبایستی صرفاً بر مبنای یک بعد در نظر
گرفته شود.
درنتیجه ،تبیین مفهومی ارزش در مدل هدانیک ،درواقع ،مبنی بر اولویتها و ترجیحات
فردی از زندگی است که هر فرد از ویژگیهای متنوع مسکن مدّنظر دارد و این ترجیحات فردی
براساس قدرت خرید وی ،در ذهن شخص ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی میشود تا به یک انتخاب
ختم شود؛ «انتخاب یک واحد مسکونی که بیشترین سازگاری با ترجیحات فرد انتخابکننده
(بهرهبردار)را دارد» .بدین ترتیب ،فرد با کم و زیاد نمودن کمیت و کیفیت ویژگیهای مسکن
انتخابی را میکند که بیشترین انطباق با ترجیحات وی از زندگی و درعینحال قدرت خرید او
دارد .درعینحال ،ازآنجاکه ترجیحات فرد از زندگی در غرب و رویکرد جهان غرب ،بیشترین
بهرهمندی از مزایای زندگی است ،الجرم ،ارزشهای شناسایی شده در مدل هدانیک مسکن،
مبین سبک زندگی فردی و مبتنی بر فرهنگ غرب خواهد بود .اما طبق دیدگاه ارزششناسی
عالمه ،در جامعۀ اسالمی ،از آنجا که هدف زندگی یک فرد مسلمان مبتنی بر خدا محوری و
توحید محوری است و هر فردی در پی تحقق توحید در زندگی خویش است (نیل به کمال
انسانی) ،مبنای شناسایی ارزشها ترجیحات فردی نبوده و ترجیحات زندگی دینی و بهرهمندی
از مزایای مادی و معنوی (زندگی دنیوی در کنار زندگی اخروی) ،در اولویت خواهد بود .در
این حالت ارزشهایی شناسایی خواهند شد که منجر به تحقق سبک زندگی اسالمی و مبتنی بر
فرهنگ اسالمی خواهند بود.
بر مبنای تفاوت شناساییشده بین دیدگاه ارزششناسی عالمه طباطبایی در بطن یک جامعۀ
اسالمی با ارزششناسی در مدل هدانیک و علم بر اینکه افراد قدرت تشخیص خیر واقعی را
نداشته و ارزشهای فردی شناسایی شده در مدل هدانیک در شرایط اقتباسی اولیه ،لزوماً با طبع
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واالی انسانی سازگار نیست ،بهعالوه آداب و رسوم نیز امکان شناسایی ارزشها و کمال انسانی
را فراهم نساخته و بهطور کلی ،مصلحت فردی نمیتواند مبنای مناسبی برای مصلحت جمعی
باشد .انطباق مدل ارزش هدانیک متناسب با جامعه ایرانی_اسالمی به این صورت میتواند باشد
که ،پس از شناسایی معیارها و پارامترهای نشاندهندۀ ارزش در واحد مسکونی ،در راستای
انطباق آنها با اندیشۀ اسالمی و بهطور خاص آنچه در این نوشتار مبنای بررسیها قرار گرفت؛
یعنی رویکرد ارزششناسی عالمه طباطبایی ،بایستی به لحاظ چند عامل مورد بررسی و واکاوی
قرار بگیرد .این عوامل مواردی نظیر :وجهه عمومی بودن خیر (ارزش) و منفعت عمومی آن،
سازگاری ارزش با تکالیف و آموزههای دینی ،سازگاری ارزش با ارزشهای ثابت جامعه و منتج
شدن خیر به کمال انسانی خواهند بود .با استنتاج این مطلب که مدل هدانیک میتواند در جوامع
مختلف یا در یک جامعه در گذر زمان (بهدلیل تغییر نیازهای انسانی و تأثیرات متفاوت عوامل
انسانی) ،الگوهای متفاوتی از ارزشهای مسکن را نمودار سازد ،میتوان مدعی شد که تقلید
صرف مدل غربی هدانیک یا کاربرد آن در پژوهشها و برنامهریزی توسعۀ مسکن شهری و
بهرهبرداری از آن بدون تغییر نمیتواند منتج به ارزشهای اسالمی حاکم بر جامعۀ
ایرانی_اسالمی باشد .طراحی سیاستهای مرتبط با مسکن شهری بایستی ضامن منفعت عمومی
جامعه باشد و مدل ارزش هدانیک میتواند ابزاری مهم برای طراحی سیاست عمومی منطبق با
ارزش ،در اندیشۀ اسالمی تلقی شود ،درصورتیکه با روح حاکم بر جامعۀ اسالمی انطباق یابد.
شناسایی و بسط مفهوم ارزش همسو با اندیشههای برگرفته از فلسفۀ اسالمی و حوزۀ اخالق از
یک طرف و ارزش های جمعی حاکم بر جامعه و مؤثر بر کالبد از طرف دیگر ،عامل اصلی ،در
انطباق این مدل با اندیشۀ اسالمی و برنامهریزی برای تحقق مسکن مطلوب اسالمی خواهد بود.
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