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مقدمه
تا، یاهنرکاغذو اوریگامیژاپنی ایجاد اولیه ایدة
و زیباییشناسی جنبههای ولی است نبوده سودمند
An-( میگردد یافت وفور به آن در محوری خالقیت
 dreozzi,Bessone, Poala, Bovo, Amador, Giargia &

Mariani, 2016, 1423-1427(.باشناختهنرهایاصیل

بومیهرکشوروتلفیقصحیحآنباعلمروز،میتوان
عالوهبرماندگارساختنآندرسطوحجهانی،بهایجاد
و هنری علمی، زمینههای در خالقانه راهكارهای
ازعوامل )نعمتیپور.ن:1۳۹۵(. یافت معماریدست
مهمدرادراکپدیدهاوریگامی،همانندهرپدیدهدیگر،
مرحله در زیباییشناسی اصول و معیارها بازشناسی
ابتداییبهعنوانیکنیازفطریانسانیدربینندهاثر)با
دید از غیرآموختنی غریزی، ذهنی، هنر عنوان
نظریهپردازانیهمچونکانتوویکوزین(استودر
)باعنوانهنرعینی، بهلحاظتخصصی مراحلبعدی
بیرونیوآموختنیازدیدنظریهگشتالتونظریهپردازانی
همچونافالطون،ارسطو،هگلوبیرکهوف(مطرحاست.
رویكرد و منطقی استدالل روش با حاضر مقالة
معیارهاي انطباقپذیري تطبیقي مقایسه به کیفی
زیبایيشناسينظریهپردازانغربيباالگوهايساختاري
اوریگاميميپردازد.انتخابنمونههابهطورهدفمنداز
بناهايشاخصاوریگاميکشورژاپنانتخابشدهاست.
شاخصههاي که است این بر فرض حاضر پژوهش در
تطبیق قابل اوریگامي بناهاي نمونه بر زیبایيشناسي
یک به معیارها تعمیمپذیري و تطابق میزان اما است

نسبتنميباشد.
به تخصصی رویكردی با که برآنست حاضر مقالة
بناهای با غربی زیباییشناسی معیارهای تطبیق
اوریگامیبپردازد.جوانبتخصصیدیگرمرتبطبااین
تخصصی پژوهشهای برای بستری میتواند موضوع،

مرتبطدرآیندهفراهمسازد.

پریش های پژوهش
منظر از زیبایيشناسي معیارهاي بازشناسي .1
اوریگامي معماری با اندازه چه تا غربي نظریهپردازان

قابلانطباقاست؟

بر ازشاخصههایزیباییشناسی تأثیرکدامیک .۲
آثاراوریگامیبارزتراست؟

هرضیة پژوهش
درپژوهشحاضرفرضبرایناستکهشاخصههاي
صحیح رابطة و تناسب شامل؛ انتخابی زیبایيشناسي
میاناجزاوکلیاتمجموعه،پیچیدگيوتنوع،کیفیت
فضاییومقیاسانسانيبرنمونهبناهاياوریگاميقابل
تطبیقاستامامیزانتطابقوتعمیمپذیريمعیارهابه

یکنسبتنسیت.


روش پژوهش
رویكرد و منطقی استدالل روش با حاضر مقاله 
معیارهاي انطباقپذیري تطبیقي مقایسه به کیفی
اوریگامي باساختار نظریهپردازانغربي زیبایيشناسي
پرداختهاست.درمقالةحاضر،نتایجتحقیقاتتخصصی
کمیوکیفی،نمودارهاوشبیهسازیهایرایانهایکه
شده بررسی جهانی علمی سطوح در گسترده بطور
بهروش بودند،تحلیلگردیدهاست.گردآوریدادهها
مطالعاتاسنادیوکتابخانهاياست.همچنینباتوجه
عینی نمونههای از نگارندگان تخصصی بازدیدهای به
اوریگامیدرکشورژاپن،ازروشمشاهداتمیدانیبرای
جمعآوریاطالعاتوعكسهاینمونههایموردیبكار
رفتهدرمقالهاستفادهشدهاست.نمونههاجهتدستیابي
کاربری مجزای دستهبندی با جامعتر، نتیجهگیري به
خصوصیوعمومیازبناهايشاخصاوریگاميدرکشور
ژاپنوآثارمعمارانمطرحدراینحوزهبهطورهدفمند
انتخابشدهاست.دربخشنخستبارویكردتوصیفی،
ساختارهای ویژگیهای و تاریخچه بررسی از پس
اوریگامیژاپنی،بامراجعهبهمتونتخصصیدرحوزة
در غربی نظران صاحب برخی دیدگاه زیباییشناسی،
باتأملدر اینحوزهمطرحشدهاست.دربخشدوم
با فراوانی دارای و کاربردی معیارهای نظری، مبانی
رویكردتحلیلیواستداللیاستخراجشدهاست.باتوجه
بهدامنةگستردهاطالعاتومعیارهایزیباییشناسیاز
تطبیق در سهولت برای غربی، نظریهپردازان منظر
معیارهابابناهایمنتخب،معیارهادرپنجدستهکلی
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دستهبندیشدهوسپسهریکازمؤلفههایزیباییدر
یافته بناهاتطبیق از باهریک هردستهبهطورمجزا
ازدستهبندیهای تطبیقپذیریهریک انتها در است.
پنجگانهبانمونههایمنتخبباتوجهبهنتایجمستخرج
ازتحلیلهابهصورتنمودارهاییدرجداولیتنظیمو
سپستفسیرگردیدهاست.فرآیندجمعآوریوتطبیق

دادههامطابقنمودارشمارة1است.

پیشینة تةقیق
دراینبخشبهبرخیمنابعجامعوکاربردیمورد
و زیباییشناسی اوریگامی، حوزة در استفاده
زیباییشناختیاوریگامیاشارهشدهاست.بهطورکلی
اوریگامی، بناهای بر زیباییشناسی معیارهای تطبیق
مورد کمتر نیز خارجی تخصصی مقالههای در حتی
ازاینمنظر پژوهشقرارگرفتهاستونوشتارحاضر
و هنر زیباییشناسی زمینة در است. نوآوری واجد
تازگی به توجه با داخلی منابع در اوریگامی معماری
در دارد. وجود استناد قابل منابع در کمبود موضوع،
حوزةزیباییشناسیاوریگامیمتیوگاردینر)۲01۸(،در
تزدکتریخودتحتعنواندربابزیباییشناسیتاشو
وفناوری،بهطورجامعبهبسطنظریوکاربردیمقولة
اوریگامیوویژگیهایعلمی،هندسیوزیباییشناسانه
درنمونههایموجودهنری،معماریوصنعتیپرداخته

برخی اوریگامی آثار زیباییشناختی همچنین است.
هنرمندانموردارزیابیقرارگرفتهاست.متیوگاردینر
)۲01۵(،درمقالة»دربارةزیباییشناسیتاشووفناوری:
مقیاس، معیارهای بررسی به ماده«، و ابعاد مقیاس،
اوریگامی زیباییشناسی عینی ویژگیهای و تناسب
تز در ،)۲01۵( وستالند ساموئلسون، است. پرداخته
روش - سازهای »تاشو عنوان تحت خود کارشناسی
طراحیپارامتریکبرایمعماریاوریگامی«،بهبررسی
هندسیوزیباییشناسیساختارهایاوریگامیدربرخی
پرداخته پارامتریک طراحی در آن کاربرد نیز و بناها
هنر در »کاوش مقالة در ،)۲01۲( سای نا نی است.
اوریگامیمعماریماشیراچاتانی«،ویژگیزیباییشناختی
چتانی ماساهیرو آثار در را اوریگامی فضای و خطوط
)معمارژاپنی(بررسینمودهاست.درحوزةارتباطهنر
اوریگامیبامعماریمدرن،علیرضاعالءالدینی)1۳۸۳(
درمقالة»هنرسنتیاوریگامی)ازکاغذهایتاشوندهتا
حوزة به را اوریگامی ورود مدرن(«، فضایی سازههای
سازهموردبحثقراردادهاست.یانگوانگ)۲017(،در
مقالةساختارحفرةسلولیوفناوریساختمانآنبرای
تحلیل و تجزیه - نازک ورق مواد با پوسته ساختار
هندسیومالحظهسازهدرطراحیوفرآیندساختو
کلود جین بیگنان گیلز، دوکانوی میر، جولین نیز
سنجی اعتبار و تحلیل »تجزیه، مقالة در ،)۲01۵(

نمودار شماره 1
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زنجیرهدیجیتالدرروندطراحیمعماریساختارتاشده
متشكلازپانلچوبی«،مزیتطراحیپارامتریکوتأثیر
آندرارتقاءقابلیتانعطافپذیریوایجادتنوعفضایی
رابررسینمودهاست.هرچندهدفاصلیایندومقاله،
مطالعةرفتارمصالحساختمانیدرساختارهایگوناگون
است،بهویژگیعملكردی،سازهایوفرمیانواعغرفهها
باساختارتاشووپارامتریکدرنقاطمختلفجهاننیز
پرداختهاست.پرازاهرناندزادوین،دارنهرتل،ریچارد
مقالة در ،)۲014( الگوداس دیمتریس آر، جی ملک
و ترکیب اوریگامی: از گرفته الهام فعال »ساختارهای
تحلیل«،بهمحاسباتعددیرایانهایساختاراوریگامی

پرداختهاست.
در ،)1۳۹۹( اکو اومبرتو زیباییشناسی، حوزة در
تاریخزیبایی:نظریههایزیباییدرفرهنگهای کتاب
غربی،دیدگاههاونظریاتمرتبطبازیباییراباتكیهبر
اسنادعلمی،تاریخی،هنریوفلسفیغربیبیاننموده
وبااستفادهازتصاویرونظریاتبسیاریبهتفصیلاین
موضوعپرداختهاست.عبدالحمیدنقرهکار)1۳۸۹(،در
در را جامعی توضیحات معماری، نظری مبانی کتاب
رابطهبابرخیمكاتبفكریورابطهآنهابازیباییشناسی
وادراکدرمعماریارائهدادهاست.حسنبلخاریقهی
در زیباییشناسی زیبایی: باب در کتاب در ،)1۳۹۹(
حكمتاسالمیوفلسفهغربی،بهبیانمفاهیمزیباییو
نظریات از متأثر زیباییشناسی تجربة و کیفیات
اندیشمندانیونانباستانتااندیشمندانغربیپرداخته
استوسپسبهمقایسهآنهابانظراتزیباییشناسانه
محمدحسین است. پرداخته مسلمان اندیشمندان
مقاله در ،)1۳۹۸( یامی محمدیان فرزانه و عابدی
معماري در آن اصول بازشناسي و زیبایيشناسي
اسالمي،بهجمعآوریمعیارهایزیباییشناسیازدید
نظریهپردازاندرادوارمتفاوتپرداختهاست.محمدرضا
بمانیان،مریماسفندیاري،سارااسفندیاري)1۳۹4(،در
مقالة»پارادایمزیبایيشناسيدرمناظرشهري«،اصول
غربی نظریهپردازان دیدگاه از را منظر زیباییشناسی
بیانکردهاند.بهنازامینزاده)1۳۸۹(،درمقالة»ارزیابی
نظریههای بیان بر عالوه مكان«، هویت و زیبایی
زیباییشناسیشهروهویتمكاندرفضایشهری،به

مكان هویت و زیبایی از مردم ترجیحات شناسایی
زندگیپرداختهاست.مریمسلیمانی،کاظممندگاری
ایرانی: مقالة»زیباییشناسیخانهسنتی )1۳۹۵(،در
بازشناساییمؤلفههایزیباییبراساسمبانیبرخاسته
اززمینه«،بهبررسیمؤلفههایزیباییوبازشناساییآن

درخانههایسنتیایرانیپرداختهاند.

اوریشامی ژاپنی  و کاربرل ظن لر مبماری
اوریگامیکلمهژاپنیبرگرفتهاز"oru"بهمعنایتا
بهمعنایکاغذاست.درواژهشناسی "kami" کردنو
از ثابتمتشكل باساختار الگویی اوریگامی تخصصی،
سطوحصافتاشدهاست.تاهاچینوچروکیاشكن
نامیدهمیشوند1.برطبقجهتتاها،شكنهادرنواحی
متفاوتایجاددره۲یاقله۳مینمایند.درقله،چرخش
به درة،چرخش در و داخل بهسمت مجاور وجه دو
Peraza, Hartl, Malak, & Lagou-( سمتخارجاست
 Peraza, Hu, Kung, Hartl, &) و (das, 2014: 94-101

شكنها، میان صفحات  .)Akleman, 2013: 730-742

 Andreozzi, et al., 2016:(وجههایاوریگامی4هستند
طراحی برای اوریگامی کلی ساختار از .)1423-1427

شکل 1. اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار اوریگامی و ایجاد تکنیك های 
پایه قله و دره. )مأخذ: نگارندگان(

شکل2. اجزاء اوریگامی فضاهای داخلی و خارجی موزۀ صلح ناکاساکی. 
)عکس و تحلیل: نگارندگان(
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 Andreozzi, et(لوازمتاسازههایعظیماستفادهمیشود
.)Demaine, 2002, 3-16 و   al., 2016: 1423-1427

بمنظورخلقسازهنوینهوشمند،ایدهاوریگامیبهعنوان
مدولبرایکاربردهایداخلیوخارجیدرنماسازیو
 Morales, Teuffel, 2013,( محوطهسازیبكاررفتهاست
این نمونه .)Tachi, T. 2010: 87-102 و   (  (83-100

طراحی اثرگروه ژاپن یوکوهاما دریایی پایانه معماری
پایه اشكال کاربرد .)1۳۹۲ )افروخته, است FOA

اوریگامیدرمعماریبرخیبناهابررسیگردیدهاست
)شكلهای1تا4(.


 یمایی شنایی اوریشامي 

بخش و است هندسی تفكر نوعی اوریگامی تفكر
مهمزیباییآندرظاهرهندسیخاصاشنهفتهاست.
نفوذوگسترشآندرغربازمدرسههنریباهاوس
بود.آثارتاشوبانمایشخروجمتعددازصفحهبهواسطه
لمسی و بصری زیباییشناسانه فهم متعدد، گریزهای
 Gardiner.M,( میکند ایجاد مخاطب برای خاصی

.)2018

تباریف  یمایي و مبیارهاي الراك ظن
زیباییدرفرهنگلغاتوبسترویژگيها،احساسیا
مفاهیمعقالنياستکهباکمالشكلبدستآمدهوبا
درجات به را آدمي احساس عناصر، آمیزشهماهنگ
.)Staff, W.,: 2004(باالیيازخوشنوديبدلميسازد

سیاقدرکوتجربهمفهومزیباییبهعنوانپدیدهعلمی
و حصول قابل کلی مبنای دو بر علوم سایر همچون
اطالعات به محدود که اکتسابی علم است؛ دستیابی
موجب که غریزی و فطری علم و است دریافتنی
دستیابیبهآثارغنیترمیگردد.علمفطریدرانسان
برایسازگاریباماوراءطبیعتوایجادتعادلاست.علم
بامحیط ازاطالعاتبرایسازگاری انباشتهای غریزی
طبیعیاست)اسالمی،1۵4:1۳۹۳(.زیبایيشناسياز
آنجهتکهکیفیتيناظربرحاالتدرونيفرداست،
به انسان رویكرد بر مقدمهاي ميتواند آن به پاسخ
.)1۳۹۶ )النگ، و )1۳۸۸ )فهیميفر، باشد. معنویت
تجربه،دانشوعلومرواني-اجتماعیازعواملمؤثردر

ارزیابيزیبایيهستند)گروتر،1۳۹0(.

ا  لیدگاه نظریه پرلا ان  تباریف  یمایي شنایي 
غربي

درتاریخزیباییشناسیغربگسترهموضوعاتمورد
توجه،ازاشیاوپدیدههایطبیعی،سازهواعمالانسان
تاآنچهامروزههنرهایزیبابرشمردهمیشودگسترده
است)سایتو،10:1۳۹۶(.نخستینتأمالتزیباییشناسی
باآثاراسطورهپردازانیهمچونهومروهزیودآغازشد.
بهتعبیرتاتارکیویچانسانیونانباستانبههرچیزلذت
بخشیزیباگوید.بومگارتنفیلسوفآلمانیاواسطقرن
مفهومی عنوان به را زیبایی استاتیک، کتاب در 1۸
از کرد. وارد هنر و زیباییشناسی حوزه به گسترده
افالطونتابهامروزبحثدربابزیباییدغدغهفالسفه
محور زیبا، معنای به )Kalon( کالن است. بوده غرب
نخستینتعامالتزیبایشناسیاست.جهانیوناننظم،
دانست زیبایی اصلی عناصر را اعتدال و هارمونی
)بلخاریقهی،۹،1۳:1۳۹۹(.فیثاغورثهارمونی،نظمو
علماعدادراعناصراصلیزیباییدانست.درنظراونظم
ونسبت،زیباومفیداستوبینظمیوفقداننسبت،
زشتوبیفایدهاست)همان،10:1۳۹۹-1۲(.درکالم
هسیوداعتدالمفهومزیباییاست)همان:10(.افالطون
بهزیبایيطبیعی)نسبی(وزیبایيهندسي)مطلقو
ساختبشر(عابدینی،محمدیان،1۳۹۸(عقیدهداشت.
زیبایيراامرغیرذهنيدانستوسلوکحصولآنرا

شکل3. کاربرد تکنیك های تای پلیسه )چین دار( و  تای الماسی )یوشیمورا(  
در بناهای غرفه تاشو موقت و غرفه اوریگامی فریدمن )مأخذ: نگارندگان(
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را زیبایی معیار او .)4۵ :1۳۸۹ )نقرهکار، داد نشان
برابريحداکثریپدیدهباسرمشقخوددانست)دورانت،
و )زیبا( Kallon اصطالح  خود آثار در و )۵۶ :1۳7۸
Kallos)زیبایی(راباحساسیتویژهایدربابزیبایی

افالطون از .)1۳،1۵ قهی،1۳۹۹: )بلخاری برد بكار
بودهاند هم با مترادف مفاهیم زیبایی و لذت تاکنون
)همان:۲1۲(.درنظرسقراط،صفتزیباسزاوارخرد
استزیراخردچیزهاییرابهوجودمیآوردکهمازیبا
پنداریم)بلخاریقهی،1۳۹۹:1۳(.ارسطوزیبایيرادر
و تناسب بودن، مفید تقارن، هماهنگي، معین، اندازه
نظماجزاءدرسیستمدانست)نقرهکار،4۶:1۳۸۹(.اوبا
اعتدال برد. معقول به پی محسوس از تجربیتر، نگاه
اصلیترینآموزهاودرتعریفزیباییاست)بلخاریقهی،
امري را زیبایي «اپیكوریان« .)۲1۲ و ۵۹ :1۳۹۹
و هماهنگي فضیلت، را آن »رواقیان« و لذتبخش
تناسبدانستند)باوندیان،7:1۳7۸(.زیباترکیبقابل
تقارن،پلمیاناخالقوزیباییاست. ادراکعقلیو
نظریهپرداز آکویناس .)۶0،۶1 :1۳۹۹ )بلخاریقهی،
بزرگقرونوسطامتأثرازماگنوس،میانزیباییوخیر
تمایزقائلشدوهردوراصفتعینیپنداشت.اوسه
شرطزیباییراوجوددرستییاکمال،وجودتناسبو
و مجموعه اجزاء نسبت از متأثر صحیح؛ هماهنگی
درخشندگی،روشنییاتابندگیدانست)همان:۲1۵(.
ویترویوسسودمندي)Utilitas(،زیبایي)Venustas(و
پایداري)Firmitas( راسهعاملاصلينقشدهندهبه
معماريدانست)النگ،1۳۹۶(.آلبرتيوپاالدیوهمچون
ویترویوس،هماهنگياجزاءومجموعهراشاخصهمهم
زیبایيدانستند)عابدینی،محمدیان،1۳۹۸(.فلوطین،
نامدارنوافالطونیقرن۳میالدی،دریچهنوبهزیباییبا
و محسوس امر تقلید را هنر او گشود. را مثل جهان
معقولدانست.مهمترینگامفلوطیندرزیباییشناسی،
ایجادنسبتمیانعقلوهنربود)بلخاریقهی،1۳۹۹:
و آگوستین آراء در فلوطین از پس زیبایی .)۶7 ،۶۳
بازتابکرد.آگوستینزیباییرادرتناسبو آکوئینی
قرارگیریاجزاهمسنگتعریفکردوآکوئینیآنرادر
نور،وضوحوروشنی)همان:7۹(.درقرنپانزدهمتحت
تأثیرفلسفهنوافالطونی،علومانسانیوفضایعرفانی

جهتگیری با زیبایی ساووناروال، توسط شده ایجاد
دوجانبهابداعوتقلیدازطبیعتهمراهبود)اکو،1۳۹۹:
از تقلید بهمثابة زیبایی مفهوم احیای روند در .)۸7
نقش فلورانس در فیچینو مارسیلیو جنبش طبیعت،
تعمقدر با را نمادین الهی زیبایی و ایفاکرد اساسی
زیباییمعقولمطرحنمودکهبازیباییبهمفهومتناسب
قرن اواخر شافتسبری بود. تضاد در هماهنگی و
17زیباییرااجزاوخطوطحقیقیدانستوبهتناسب
وتوازنمعتقدبود)همان:۸7(.برکوهوگارتاصل
توازنوانتظامرادرهویتزیباییبهچالشکشیدندو
مستقیم و منحنی خطوط ترکیب را زیبایی معنای
دانستند)اکو،۸7:1۳۹۹(.اساسیتریننظربرک)مؤثر
برآراءکانت(دربابزیبایی،متناسببامعیارهایجهان
مدرنوفلسفهجدیداست.زیباییزادهخردنیستوقرار
برسودمندیآننیزنیستبلكهکیفیتیمكانیكیاست
میگیرد جای ذهن در گوناگون حواس دخالت با که

)احمدی،1۳۹7(.
تاپیشازرنسانسباظهورتحوالتعمیقدرعقیده
انسانومحوریتسوبژهدرفلسفه،زیباییامریعینی
بودکهلذتیرادرنفسبرمیانگیختوعاملدریافت
اینلذت،قوهذوقبود.زیباییشناسیدرقرنهجدهم
تحولیبنیادینیافت.رویكردالکدرمحوریتبخشیدن
بهذهندرایجادتصوراتمرکبوتحلیلتجربیآن،
تفوق و ذهن زیباییشناسی در مهمی نظریه مبنای
اشیا صفات ادراک در کیفیتی بهمثابة زیبایی نظریه
همچون افرادی .)۲17 :1۳۹۹ )بلخاریقهی، گردید
تخیل، لذت و سلیم ذوق کتاب دو با ادیسون جوزف
هاچسونباکتابتحقیقدربابزیبایی،نظم،هماهنگی
وطرح،برکباکتابتحقیقفلسفیدرمنشاتصورات
مادربابامرواالوزیباوهیومباکتابمعیارذوقو
بارسالة باکتابرسالةدرذوقولرد الكساندرجرارد
عناصرنقدونیزآلیسونبارسالةماهیتواصولذوق،
محوریت را ذوق مفهوم سوبژه، محوریت از متأثر
امر دغدغه رنسانس از پیش زیباییشناسی بخشیدند.
زیباوپسازرنسانس،دغدغهادراکوکیفیتاحساس
مفهوم ظهور با )همان:۲1۸(. دارد را لذت یا زیبایی
علومتجربی)Science(درعصررنسانس،بابجدیددر
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ماهیتزیباییبازشدوبرآراءفالسفهعصرروشنگری
تأثیرنهاد)همان:۸1(.ایننظریاتکلیاتتئوریهای
زیباییشناسیرابهدودستهتقسیمکرد:زیباییذهنی
مهمترین از کروچه بیرونی. و عینی یا درونی و
نظریهپردازانزیباییشناسیکالسیک،زیباییشناسیرا
علمیجدیددانستکههمزمانبافلسفهجدیدمتولد
دکارت .)۸4 )همان: بود سوبژکتیو شدت به و شد
روش اما نداشت زیباییشناسی در نظریهای
زیباییشناسی تكامل نتایجآندر و او معرفتشناسی
داوریهای نمو بر که داشت نافذ تأثیری جدید
تأثیرگذاشت)حقیر،صلواتی،1۳۹۶(. زیباییشناسانه
برایجنبهذهنیسلیقه اروپا زیباییشناسیسدة1۸
اهمیتزیادیقائلبود.اوجاینگرایشکانتبودکهدر
بهلذت زیباییشناسی براساستجربة کتابسنجش
مفاهیم .)1۲۸ :1۳۹۹ )اکو، داشت تأکید بیطرفانه
سوبژکتیووانتزاعیخیال،ذوق،خالقیتولذت،محور
شكلگیریآراءکانتگردید.کیفیتوتجربهذهنیاز
اصولزیباییشناختیاوهستند)بلخاریقهی،1۳۹۹:
ذهني پندار به کانت زیبایيشناسی .)۸۶،۲۳7،۲۳۹
درککنندهاثرمربوطاست)نقرهکار،4۶:1۳۸۹(.در
هرفردبهفراخورتجربیات،درکلذتمیتواندمتفاوت
باشد)بمانیانوهمكاران،1۳۹4(.زیباییشناسیهگل،
بخشیغنیاززیباییشناسیآلمانراشكلداد.اوهدف
اصلیهنررانهتقلیدازطبیعتیاآراستنمحیط،بلكه
تعمقدرتصویرخلقشدهازآزادیروحولذتبخشی
باشیلرومخالفکانت( آندانست.هگل)همعقیده
زیباییراکیفیتغیرعینیپنداشت)هولگیت،1۳۹۳:
و است نزدیک افالطون به هگل دیدگاه .)11،۲1،۲۳
تفسیر دانست. کل با اجزا وحدت دستاورد را زیبایي
هگلفراتررفتهوشاملدیدسیستميازهماهنگياجزا
بایكدیگروکلسیستماست)نقرهکار،4۶:1۳۸۹و
پایهگذار شلی، جیمز تعبیر )به هاچسون .)47
زیباییشناسی(،درشناختکیفیتنفسدرامرلذتو
زیباییبهدرکآنبامداخلهاحساس)ونهعقل(عقیده
ازمنبعبیرونی،کهدارای داشت.دریافتآننهصرفاً
منبعدرونیاستوآنرامحسوسدرونینامید.درکاین
به اراده از مستقل بلكه نیست آموزش محصول لذت

ندارد ارتباط دیگری غایت و غرض با و میآید وجود
معنای هاچسون نظر در کانت(. غرضی بی )مفهوم
میتوان او کثرت در وحدت نظریه در تنها را زیبایی
فهمید.وحدتاومنطبقبامفهومنظماستوکثرت
باپیچیدگی.آراهاچسوندرتعریفزیباییو منطبق
نسبتآنباقوهذوق،پایهبسیاریآرامهمزیباییشناسی
هیوم .)۲۲0،۲۲۳ :1۳۹۹  قهی، )بلخاری شد پسین
درکتجربهگراییرابهکمالرساند.اوزیباییرادرذوق
وعاطفهولذتزیباییرامداخلهاحساسوعقلدانست.
مهمتریناثراوکتابدربابمعیارذوقاست.اوهمانند
الکزیباییراکیفیتینهدرخوداشیابلكهاحساسیدر
بینندهآنمیدید.بنابراینهرذهنیزیباییرامتفاوت
درکمیکند)همان:۲۲4(.راسكینباواکنشبهزیبایی
دنیایصنعت،عالقهبهبازگشتبهزیباییقرونوسطی
و الهی و متعالی زیبایی به افالطونی داشت.دستیابی
هنرپیشازرافائل،رئوسآموزههایراسكیناست)اکو،
17۳:1۳۹۹(.درنظرراسكینوموریس،زیباییطبیعی
محسوسوملموس،باداشتنتجربهتاریخیکهاحساس
است ارزش دارای کند ایجاد فرد در رضایت و لذت
زیباییشناسی نوزدهم،گفتمان قرن از )همان:1۸۳(.
برهنرهای بهشكلمحدودتر، بهطورروزافزون غرب
زیبامتمرکزشد.گرایشبهیكیدانستنزیباییوفلسفه
سنت در بویژه بیست قرن زیباییشناسی در هنر
قرن دوم نیمه در گرفت. رونق آمریكایی انگلیسی-
بیستبااحیامجدددلبستگیبهطبیعتونیزکاوش
محدود نسبتاً گسترة مردمپسند، هنرهای در مردم
مفهوم نتیجة در رفت. سؤال زیر زیباییشناسی
زیباییشناسیروزمرهدرراستایکاهشاینمحدودیت
فعالیتهای و رخدادها اشیا، گنجاندن طریق از ها،
نظریههای قالب در )هرچند مردم، روزمره زندگی
برگرداندن هدف با نشدهاند( تدوین زیباییشناختی
شد ایجاد خود اول جای به زیباییشناسی گستره
زیست زیباییشناسی ایجاد با .)10 :1۳۹۶ )سایتو،
محیطی،درنیمهدومقرنبیستتالشبرایگسترش
محدودهزیباییشناسیتافراسویهنرهایزیباآغازشد.
کتابهاییکهپسازایندربابزیباییشناسیروزمره
نوشتهشد،متأثرازکتابجاندیویبهنامهنربهمنزلة
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تجربههستند)همان:14(.درایننوعزیباییشناسی،
زیباییشناختی حساسیت و سواد ارتقای اصلی هدف
استتابهتبعآن،قدرتامرزیباییشناختیبهمنظور
یابد گسترش جهانی سطح در زندگی کیفیت بهبود
»ارضاء زیبایي تعاریفهدف بسیاری در )همان:4۹(.
اشتیاق«بیانشدهودرکزیباییتبدیلپدیدهفیزیكي
بهذهنيوتجربیاستکهباتحریکفیزیولوژيدید
Col-( احساساتختمميشود و معنا به نهایتاً و آغاز
linson, 1992(.تمامينظراتبهعنوانمجموعهقوانین

و شدت وحدت، قانون سه به زیبایيشناسي عام
پیچیدگيقابلتقسیماست)طاهباز،1۳77(.کولینسون
درجمعبندیکلیمؤلفههایزیباییرابااصولکالبدی
با را تعادل باخلوص، را تجرد به داد.گرایش تطبیق
رمزگرایی، با را معنا بینی، درون با را هدایت تنوع،
و اندازه با را وحدت تقارن، و تناسب با را هماهنگی
Col- بناپیوندداد باخواناییفضادرکالبد )هویترا
linson, 1992(،)بمانیانوهمكاران،1۳۹4(.بیرکهوف

در اندازهگیري قابل مهمترینجزء را زیبایي« »اندازه
»احساسزیبایي«بیانکرد.اوزیباتربودنسوژهرانه
تنوع و وحدت نتیجه بلكه بودن منظمتر معناي به

دانست)گروتر،1۳۹0(.
فرمگرایي بر )منطبق ادراک گشتالت نظریه در
ادراکدراشكالسازماندهيشدندومعناي آرنهایم(،
محیطمحصولشخصیتهندسيآنشد.زیبایيشناسي
ادراکزیبایيآن قابلتمایزنیستو فرميونمادین
متوالي چشماندازهاي اثر و حرکت است. آموختني
زیبایي اساس است. ادراک فرآیند در مهم عاملی
گشتالتنظماست)النگ،1۳۹۶(.زیبایيمنظرشهري
گشتالتپدیدهچندبعدیوباادراککلنگرووحدتدر
کیفیت .)1۳۹۲ حبیب، )شاملو، است مرتبط کثرت
از دارد، ارتباط فرمال زیبایي با که محیط سمبلیک
)طاهباز،1۳77( است زیبایي ادراک عوامل مهمترین

.) Lang, J. T. 1974(

اهمیت زیبایی ادراک در آنچه هایدگر دیدگاه در
دارد،سوژهیاانسانخودبسندهاست.سرشتهنرکهاثر
اثر وابستهاند،جایدادنحقیقتدر بهآن وهنرمند
است)هایدگر،مارتین،1۳۸۹(.بهعقیدهاو»هنراساساً

شعراست«؛درشعر،شكلیازارتباطکالمیباباالترین
دستاوردهنریومحتوایعاطفیبیانمیشود)براون،
بااشارهبه انگلیسی، 1۳۹۶(.آنتونیساویلاندیشمند
بعدزمانومكانوحسامكانپذیریدرزیباییشناختی
ونیزبارجوعبهتحلیلکانتازروحآثارنبوغهنری،
عقیدهداردکهشیءیزیبااستکهآنرابهمثابةراه
حلیرضایتبخشبرایمسئلهایتشخیصدهیم)گایر،
تأثیرگذارترین از یكی بهعنوان گودمن .)101 :1۳۹۵
افراددرزیباییشناسیمعاصروفلسفهتحلیلی،هنرو
زیباییراازعلموتجربهروزمرهجدانمیداند.نقاشیها،
موسیقیهاوهنرهایدستیهمگینمادهاییهستند
کهواقعیتهارایادآوریمیکنند.اساسزیباییشناسانه
درباره او نظریه وی، دیدگاه از اثر به بخش هویت
.)10،1۶،۳۹ :1۳۹4 )جووانلی، است. نماد نظامهای
گادامرازشخصیتهایبرجستهدرسیرهرمنوتیکقرن
ارسطویی، افالطونی- اندیشههای از متأثر بیست،
نئوکانتیوهایدگربود.اودربنیانزیباییشناختیخود
به تجربهمستقیمهنر،مفهومحقیقت به بازگشت به
منزلهآشكارگیپیشین،انفسیباوریوموقعیتمندی

هرمنوتیکمعتقدبود)مالپس،11،۲4:1۳۹4(.
کالنمعیارهاياصليزیبایيمنظرشهريرادیدهاي
متوالي)عاملاصليارتباطانسانوفضا(،اجزاءجداره
بودن، بفرد منحصر سبک، مقیاس، بافت، )رنگ، فضا
شهري فضاي کیفیت فضایي(، تباین معنایي، وحدت
)تأکیدبرکالبدوهماهنگيفرموعملكرد(واهمیت
.)1۳۸۲ )کالن، برشمرد )کثرتگرایي( مخاطب نقش
محیط عاطفی ادراک النگ، و دیزاک زیبایي ویژگي
و سادگی انس، و آشنایی معیارهای دسته شامل
وتضاد،شكلو انسانی،هماهنگی پیچیدگی،مقیاس
فرم،رنگ،نور،صوت،دما،بوومحدودهحرکتتنشزا
وآرامشبخشهستند)Lang, J. T. 1974(.النگدیدگاه
همانند و دانست زیبایی بینش جامعترین را ماشیني
سانتایانا،زیبایيحسي،فرميونمادینرادستهبندی
اصليقرارداد)نقرهکار،11۳:1۳۸۹(.لینچمعیارزیبایي
نماومحیطرامؤلفههایاحساسوروان)تأثیرمحیط
برذهن،احساسوکالبدافراددردورانرشد(،تهییج
و نظافتمحیط و تعادلدما بواسطهآسایش، )تعادل
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کنترلصدا(،تنوع)عاملمهمراهنمادرادراکفرداز
محیطبرايگزینشفعالیتمناسبودستیابيبهلذت(،
مثبت، هیجان خاطرهانگیزي، )خوانایی، مكان هویت
نظامبندي داراي )الگوي بودن(،خوانایي بفرد منحصر
زمانوفضا،واقعیتوخاطرهفرد(،حوزةنفوذ)صحنه
نیمهخصوصي( و خصوصي عمومي، عرصة عملكرد
شامل زیبایي عام معیار پنج .)1۳۸7 )لینچ، دانست
تنوع،پیچیدگيوتضاد)منجربهحساشتیاقولذت
کشففضا(-ترکیببندي)خلقواقعیتمعنادارجدید
و تعادل هماهنگي، تناسب، بواسطه پراکنده اجزا از
لذت کنجكاوي، و حواس )تحریک ابهام مقیاس(-
)ارتقاي خاطرهانگیزی خوانایي(- در اختالل بواسطه
بعد حصول و انساني )کمال معنا فردي(- خالقیت
معنوي(است)بمانیانوهمكاران،1۳۹4(.گروترنظریه
اطالعاتراپایهنظریهزیبایيشناسيقراردادوبامرور
دوگانگي به کانت،هگل ارسطو، افالطون، اندیشههاي
زیبایيطبیعيوهندسيرسید.دوگانگيویژگيتفكر
غربياستوامروزهبرايآشنایيبازیبایيمعاصرغربي
بایدایندوگانگيرابهدقتدرککرد)گروتر،1۳۹0(.

 یمایي شنایي لر مکاتب مبماري
لوکوربوزیهدرمكتبمدرن،معیارهارامطلقگرایي،
عقلگرایي،تجربهگرایي،نفيپدیدهغیرمادي،سلطهبر
طبیعت،اصالتبهلذت،وحدتگرایي،سازهگرایی،نفی
)نقرهکار، دانست نمادگرایي نفي و کالسیک اصول
پستمدرن مكتب در ونتوري و جنكز .)1۲0 :1۳۸۹
نظام تجربهگرایي، و احساس نسبيگرایي، را معیارها
معنوي،هماهنگيباطبیعت،تاریخوجامعه،اصالتبه
لذت،کثرتپذیري،توجهبهزیبایيکالسیک؛تقارن،
تعادلوتناسب،تأکیدبرنمادگرایيتاریخي-فرهنگي،
پیچیدگيونظمدانستند)همان:11۵(.آیزنمن،گهري
قطعیت، عدم دیكانستراکشن مكتب در کولهاوس و
پوچگرایي، فلسفهگرایي، دروني، شهود با ادراک
تاریخوجامعه،دانشطبیعت، با خودمعیاري،ضدیت
اصالتبههنرمند،زشتگرایي،کثرتگرایي،ضدیتبا
تضاد، ابهام، معنایي، چند نمادگرایي اصولکالسیک،
اصلی معیارهای را نظمي بي بر تأکید و تزئین نفي

اعتالي براي کتاب در رایت .)117 )همان: دانستند
معماري،قوانینطبیعترامنبعزیبایيدانست)رایت،
مبناي بهعنوان نظم، را رایت زیبایي گروتر، .)1۳7۲
زیبایيتكاملیافتهبهصورتخط،فرمورنگدانست
)گروتر،1۳۹0(.رایتوآندودرمكتباگزیستانسیالیسم
ادراک نسبي، و مطلق اصول معنوي، سنتگراي و
اشتمالي)مرکبازحس،عقلوشهود(،تلفیقتجربهو
فلسفهپیشینيوپسیني،جهانبینيحكیمانه،ارتباط
سیستمیاجزاءوکل،اهمیتبعدالهيانسان،توجهبه
طبیعت،اصالتبهزیبایي،سودمنديواستحكام،وحدت
گرایيوکثرتپذیري،توجهبهمردموهنرمند،استفاده
عین در سادگي نمادگرایي، کالسیک، قوانین از بجا
را نظمي بي و نظم هندسه، تزئینات، چندگانگی،

معیارهايزیبایيدانستند)نقرهکار،1۲0:1۳۸۹(.

یاهته های پژوهش
معیارهای استخراج و جمعبندی از حاصل نتایج
با معیارها تطبیق در سهولت جهت زیباییشناسی
بناهایاوریگامی،درپنجگروهدرجدول1دستهبندی
شدهاست.سپسدرجداول۲تا۶هریکازمعیارهابا
شاخص خصوصی و عمومی بناهای از نمونه هشت
اوریگامیدرکشورژاپنتحلیلوتطبیقدادهشدهاست.

تةلیپ یاهته های پژوهش 
از شده جمعآوری دادههای تمامی به توجه با
و زیباییشناسی حوزة در نظری مبانی بخشهای
اوریگامیوسپساستخراجوجمعآوریاطالعاتموجود
به توجه با نهایی تحلیل ،۶ تا 1 شمارة جداول در
به است. شده انجام ۸ و 7 شمارة جداول نمودارهای
منظورتدقیقدرتعیینمیزانتطبیقمعیارهابابناها،
تطبیقمعیارهادرداخلهردستهبهنسبتیکعدد
یكسان،ارزشگذاریشدوانطباقپذیریدستهمعیارها
وبناهابهصورتنمودارهاییتفكیکوارائهگردید.در
ابتدادرنمودارهایجدولشمارة7،تطبیقمؤلفههای
هریکازدستهمعیارهاباهریکاز۸بنایاوریگامی)به
تفكیک4بنایعمومیو4بنایخصوصی(بهصورت
مجزامشخصگردید.درمرحلهبعدمیزانانطباقهر۵
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دستهمعیارباهمهبناهابصورتنمودارهاییباهدف
گردید. ارائه ۸ شمارة جدول در بهتر مقایسه امكان
کم تا بارزترین به دستیابی امكان صورت بدین
اهمیتترینمعیاردربناهایموردنظرفراهمگردید.در
نهایتباتوجهبهنمودارهایارائهشده،نتایجتطبیقها
بهطورمبسوطموردبحثقرارگرفت.جمعبندیاین
فرآیندتادستیابیبهنتیجهنهاییدرنمودارشمارة۲
نشاندادهشدهاست.درجدول7،تطبیقپذیریهمه
در مجزا صورت به بناها از یک هر با معیارها دسته
شده داده نشان درصد حسب بر میلهای نمودارهای
است.درایننمودارهامحورهایافقیبههریکازپنج
به عمودی محورهای و زیباییشناسی معیار دسته
تطبیقبنایمشخصشدهدرهرسطرجدولبادسته

معیارهااختصاصدارد.بحثونتیجهگیریدررابطةبا
تفسیرنمودارهایبناهایعمومیدرجدول7بدینقرار

است:
-تاالروموزةشیمونسكیکورتات:بیشترینتطبیق
مربوطبهدستهمعیارهایکیفیتفضایی،پیچیدگیو
تنوعوتناسبمدولهوپیمونبا100درصدتطبیقاست.
سپسدستهمعیارتناسبورابطهصحیحمیاناجزاو
کمترین نهایتاً دارد. قرار تطبیق درصد ۹0 با کلیات
مقیاس معیار دسته به مربوط درصد ۶۲,۵ با تطبیق
تطبیق بیشترین ناکاساکی: صلح موزة - است. انسانی
درصد 10 با تنوع و پیچیدگی معیار دسته به مربوط
تطبیقاست.سپسمعیارکیفیتفضاییبا۸7,۵درصد
تطبیققراردارد.پسازآنبهترتیبدستهمعیارهای

جدول1. جمع بندی و دسته بندی پنج گانه معیارهای زیبایی شناسی )مأخذ: تحلیل نگارندگان- مستخرج از منابع بخش مبانی نظری پژوهش(
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تناسبمدولوپیمونبا7۵درصدورابطةصحیحمیان
نهایتاً قراردارند. تطبیق درصد ۶۵ با کلیات و اجزا
بهدستةمعیار با۶۲,۵درصدمربوط کمترینتطبیق
بیشترین کیوشو: موزة بنای - است. انسانی مقیاس
با۸7,۵ بهدستةمعیارکیفیتفضایی تطبیقمربوط
درصداست.سپسبهترتیبدستهمعیارهایتناسبو
رابطهصحیحمیاناجزاءوکلیاتبا۸۵درصدومقیاس
کمترین نهایتاً  دارند. قرار تطبیق با7۵درصد انسانی
تطبیقبا70درصدمربوطبهدودستهمعیارپیچیدگی
وتنوعوتناسبمدولهوپیموناست.-پایانهیوکوهاما:
رابطة و تناسب معیار دسته دو به تطبیق بیشترین
صحیحمیاناجزاءوکلیاتوپیچیدگیوتنوعباعدد
بهترتیب یكسان۹0درصدتطبیقتعلقدارد.سپس
و درصد ۸1,۲۵ با فضایی کیفیت معیارهای دسته
نهایتاً دارد. قرار تطبیق درصد 7۵ با انسانی مقیاس

کمترینتطبیقبا70درصدمربوطبهدستهتناسب
مدولهوپیموناست.درنتیجهدربناهایعمومی
به توجه با معیارها دسته همه با تطبیق بیشترین
میانگیناعدادنمودارهابهموزةشیمونسكیکورتاتبا
۹0,۵درصدتطبیقتعلقدارد.سپسبهترتیببناهای
7۸ با ناکازاکی صلح موزة درصد، ۸1,۲ با یوکوهاما
درصدتطبیقونهایتاًکمترینتطبیقمربوطبهموزة

کیوشوبا77,۵درصدتطبیقاست.

نمودارهای باتفسیر رابطه نتیجهگیریدر بحثو
بناهایخصوصیدرجدول7بدینقراراست:

-خانهکی:بیشترینتطبیقمربوطبهدستةمعیار
است. تطبیق درصد 100 با پیمون و مدوله تناسب
سپسدودستهمعیارتناسبورابطةصحیحمیاناجزاء
وکلیاتوپیچیدگیوتنوعباعددیكسان۹۵درصددر
کیفیت معیار دسته سپس دارند. قرار بعدی جایگاه
فضاییبا۹۳,7۵درصدونهایتاًبافاصلهزیاددستهمعیار
مقیاسانسانیبامیزانتطبیق۶۲,۵درصدقراردارد.
-خانهاوریگامی:بیشترینتطبیقمربوطبهدستهمعیار
مقیاسانسانیبا۸7,۵درصدتطبیقاست.سپسمعیار
تناسبورابطةصحیحمیاناجزاوکلیاتبا۸0درصد
معیارهای دسته ترتیب به نهایتاً دارد. قرار تطبیق

با۶۲.۵ پیچیدگیوتنوعبا۶۵درصد،کیفیتفضایی
درصدوتناسبمدولهوپیمونبا۵۵درصدتطبیققرار
دارند.-خانهچیكانی:بیشترینتطبیقمربوطبهدسته
معیارکیفیتفضاییبا100درصدتطبیقاست.سپس
دستهمعیارپیچیدگیوتنوعبا۹۵درصدودستهمعیار
تناسبورابطةصحیحمیاناجزاءبا۹0درصدتطبیق
قراردارند.پسازآندستهمعیارتناسبمدولوپیمون
با۸۵درصدتطبیقونهایتاًکمترینتطبیقبا7۵درصد
-خانهرف دارد. تعلق انسانی مقیاس معیار بهدسته
رینگ:بیشترینتطبیقمربوطبهدستةمعیارتناسبو
رابطةصحیحاجزاءبا۹۵درصدتطبیقاست.سپسبا
تفاوتکمی،دستهمعیارکیفیتفضاییبا۹۳,7۵درصد
معیارهای دسته ترتیب به سپس قراردارد. تطبیق
پیچیدگیوتنوعبا۸۵درصدوتناسبمدولهوپیمون
با70درصدتطبیققراردارند.نهایتاًکمترینتطبیقبا
۶۲,۵درصدبهدستهمعیارمقیاسانسانیتعلقدارد.در
همه با تطبیق بیشترین خصوصی بناهای در نتیجه
دستهمعیارهاباتوجهبهمیانگیناعدادنمودارهابهخانه
کیبا۸۹,۲۵درصدتطبیقتعلقدارد.سپسباتفاوت
با رینگ خانهرف و با۸۹درصد خانهچیكانی کمی
میزان کمترین نهایتاً دارند. قرار تطبیق ۸1,۲۵درصد
تطبیقبادستهمعیارهامربوطبهخانهاوریگامیبا70

درصدتطبیقاست.
درجدول۸،تطبیقپذیریهریکازدستهمعیارها
بهصورتمجزادر اوریگامیموردنظر بناهای باهمه
شده داده نشان درصد حسب بر میلهای نمودارهای
است.درنمودارهایاینجدول،محورهایعمودینام
دسته با بنا هر تطبیق درصد افقی محورهای و بناها
معیارزیباییمشخصشدهدرهرسطرجدولرانشان
میدهد.دراینبخشبهمنظورامكانمقایسهوتفسیر
بهترنمودارهاتطبیقهردستهمعیاردربناهایعمومی
ردیفهای ترتیب به و همزمان بهصورت وخصوصی
نتیجهگیریدر و قرارگرفت.بحث جدولموردبحث

رابطةباتفسیرنمودارهایجدول۸بدینقراراست:
1.1.دستهمعیارتناسبمدولهوپیموندربناهای
بهموزه ایندستهمعیار با بیشترینتطبیق : عمومی
شیمونسكیباعدد100درصدتطبیقتعلقدارد.سپس
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بافاصلهزیاد،بهترتیببناهایموزةصلحناکاساکیبا
7۵درصدوموزةکیوشووپایانهیوکوهاماباعددیكسان
70درصدقراردارند.1,۲.دستهمعیارتناسبمدولهو
بهخانه تطبیق بیشترین بناهایخصوصی: در پیمون
کیبا100درصدتطبیقتعلقدارد.سپسخانهچیكانی
با۸۵درصدوپسازآنخانهرفرینگبا70درصد
تطبیقدرجایگاهبعدقراردارند.کمترینتطبیقبهخانه

اوریگامیبا۵۵درصدتطبیقمربوطاست.
-ازمقایسهمیانگیناعدادنمودارهایدستهمعیار
تناسبمدولهوپیموننتیجهگیریمیشودکهبناهای
عمومیموردنظربامیانگین7۸,7۵درصدتطبیق،با
77,۵  میانگین با خصوصی بناهای از کمی اختالف
درصدتطبیق،دارایتطبیقپذیریبیشتریباایندسته

معیارهستند.
۲,1.دستهمعیارمقیاسانسانیدربناهایعمومی:
بیشترینتطبیقبهبناهایپایانهیوکوهاماوموزةکیوشو
سپس دارد. تعلق تطبیق درصد 7۵ یكسان عدد با
بناهایموزهصلحناکاساکیوتاالرشیمونسكیباعدد
دارند.۲,۲. قرار بعدی یكسان۶۲,۵درصددرجایگاه
خصوصی: بناهای در انسانی مقیاس معیار دسته
و درصد ۸7,۵ با اوریگامی خانه به تطبیق بیشترین
سپسخانهچیكانیبا7۵درصدتعلقدارد.نهایتاًخانه
رفرینگوخانهکیباعددیكسان۶۲,۵درصدتطبیق

درجایگاهبعدیقراردارند.
ـازمقایسهمیانگیناعدادنمودارهایدستهمعیار
مقیاسانسانینتیجهگیریمیشودکهبناهایخصوصی
به نسبت تطبیق، درصد 71,۸ میانگین با نظر مورد
بناهایعمومیبامیانگین۶۸,7۵درصدتطبیق،دارای

تطبیقپذیریبیشتریباایندستهمعیارهستند.
و اجزاء صحیح رابطة و تناسب معیار دسته .۳,1
پایانه به تطبیق بیشترین عمومی: بناهای در کلیات
یوکوهاماوتاالرشیمونسكیباعددیكسان۹0درصد
تعلقدارد.سپسموزهکیوشوبا۸۵درصدونهایتاًموزة
صلحناکاساکیبا۶۵درصدتطبیقدرجایگاهبعدیقرار
دارند.۳,۲.دستهمعیارتناسبورابطةصحیحاجزاءو
کلیاتدربناهایخصوصی:بیشترینتطبیقبهخانهرف
رینگوخانهکیباعددیكسان۹۵درصدتطبیقتعلق

خانه نهایتاً و درصد با۹0 چیكانی خانه سپس دارد.
اوریگامیبا۸0درصدتطبیقدرجایگاهبعدیقراردارد.
-ازمقایسهمیانگیناعدادنمودارهایدستهمعیار
نتیجهگیری کلیات و اجزاء صحیح رابطه و تناسب
میانگین۹0 با نظر مورد بناهایخصوصی که میشود
میانگین با عمومی بناهای به نسبت تطبیق، درصد
۸۲,۵درصد،دارایتطبیقپذیریبیشتریباایندسته

معیارهستند.
بناهای در تنوع و پیچیدگی معیار دسته .4,1
عمومی:بیشترینتطبیقبهبناهایموزةصلحناکاساکی
وتاالرشیمونسكیباعددیكسان100درصدتعلقدارد.
سپسپایانهیوکوهامابا۹0درصدونهایتاًموزةکیوشو
.4,۲ دارند. قرار بعدی جایگاه در تطبیق درصد با70
خصوصی: بناهای در تنوع و پیچیدگی معیار دسته
بیشترینتطبیقباایندستهمعیاربهخانهچیكانیو
دارد.سپس تعلق درصد یكسان۹۵ عدد با خانهکی
تطبیق دارای تطبیق، درصد ۸۵ با رینگ رف خانه

پذیریبیشتریباایندستهمعیاراست.
-ازمقایسهمیانگیناعدادنمودارهایدستهمعیار
پیچیدگیوتنوعنتیجهگیریمیشودکهبناهایعمومی
موردنظربامیانگین۹0درصدتطبیق،نسبتبهبناهای
دارای تطبیق، درصد ۸۵ میانگین با خصوصی

تطبیقپذیریبیشتریباایندستهمعیارهستند.
۵,1.دستهمعیارکیفیتفضاییدربناهایعمومی:
بیشترینتطبیقبهموزةوتاالرشیمونسكیباعدد100
موزة و ناکاساکی صلح موزة سپس دارد. تعلق درصد
کیوشوباعددیكسان۸7,۵درصدونهایتاًپایانهیوکوهاما
با۸1,۲۵درصدتطبیقدرجایگاهبعدیقراردارند.۵,۲.
خصوصی: بناهای در فضایی کیفیت معیار دسته
بیشترینتطبیقبهخانهچیكانیبا100درصدتطبیق
عدد با خانهکی و رینگ خانهرف دارد.سپس تعلق
یكسان۹۳,7۵درصددرجایگاهبعدقراردارند.کمترین
تطبیقبهخانهاوریگامیبا۶۲,۵درصدتطبیقمربوط

است.
دسته نمودارهای اعداد میانگین مقایسه از ـ
بناهای که میشود نتیجهگیری فضایی معیارکیفیت
عمومیموردنظربامیانگین۸۹درصدتطبیق،نسبت
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تطبیق، درصد ۸7,۵ میانگین با خصوصی بناهای به
دارایتطبیقپذیریبیشتریباایندستهمعیارهستند.
درنتیجهبهطورکلیبارزترینتطبیقپذیریمربوط
بهدستهمعیارکیفیتفضاییبامیانگین۸۸.۲۵درصد
تطبیقاست.سپسبهترتیبدستهمعیارهایپیچیدگي
وتنوعبامیانگین۸7.۵درصد،تناسبورابطةصحیح
میاناجزاوکلیاتبامیانگین۸۶.۲۵درصدوتناسب
مدولهوپیمونبامیانگین7۸درصدتطبیقدرجایگاه
بعدیقراردارند.کمترینانطباقپذیریمربوطبهدسته

معیارمقیاسانسانيبامیانگین70.۳درصداست.


نتیجه گیری
باتوجهبهجداولونمودارهایبخشتحلیلیافتهها
نظری، بخش جداول از مستخرج و۸(، )جدولهای7
متناسببافرضیههایپژوهشمیتوانبهپرسشهای
پژوهشحاضرباتوجهبهتفسیرنمودارهاچنینپاسخ
از زیبایي نتایجحاصلنشاندادکهشاخصههاي داد:
منظرنظریهپردازانغربیبرنمونهبناهاياوریگاميقابل
تطبیقبودهودرادارکزیباییاینمعماریتاثیرگذار
یک به معیارها تعمیمپذیري و تطابق میزان اما است

نسبتنیست.برطبقنتایجحاصلازتفسیرهایانجام
شدهازجدول7کهبهصورتمبسوطدربخشتحلیل
در میشود: نتیجهگیری چنین گردید بیان یافتهها
بناهایعمومیبیشترینتطبیقباهمهدستمعیارهابا
توجهبهمیانگیناعدادنمودارهابهموزهشیمونسكیبا
ترتیب به سپس دارد. تعلق تطبیق درصد باالترین
بناهاییوکوهاماوموزةصلحناکاساکیقراردارند.نهایتاً
پایینترین با کیوشو موزة به مربوط تطبیق کمترین
خصوصی بناهای در همچنین است. تطبیق درصد
به توجه با معیارها دسته همه با تطبیق بیشترین
باالتریندرصد با اعدادنمودارهابهخانهکی میانگین
تطبیقتعلقدارد.سپسباتفاوتکمیخانهچیكانیو
سپسخانهرفرینگقراردارند.نهایتاًکمترینتطبیق
تطبیق درصد پایینترین با اوریگامی خانه به مربوط
است.همچنینباتوجهبهتمامیتحلیلهایانجامشده
دربخشیافتههاوبابهرهگیریازتفسیرهایمربوطبه
جدول۸،بادرنظرگرفتنمیانگینمقادیرتطبیقپذیری
درمجموعهبناهایعمومیوخصوصیموردنظر،بهطور
معیارهای دسته از هریک تطبیقپذیری ترتیب کلی
پنجگانهبابناهابدینصورتاست:بارزترینتطبیقپذیری

نمودار-۲جمعبندیفرآینددستهبندیدادهها،تحلیلوتطبیقیافتههاونتیجهگیری)مأخذ:نگارندگان(.
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مربوطبهدستهمعیارکیفیتفضاییباباالترینمیانگین
تطبیقاست.سپسبهترتیبدستهمعیارهایپیچیدگي
وتنوعوتناسبورابطهصحیحمیاناجزاوکلیاتبا
میانگینتطبیقنزدیکبههمقراردارند.سپسدسته
معیارتناسبمدولهوپیمونبامیانگینتطبیقپاییتردر
جایگاهبعدیقراردارد.درنهایتکمترینانطباقپذیری
مربوطبهدستهمعیارمقیاسانسانيباکمترینمیانگین

تطبیقاست.

پی نوشت ها
1. Creases
2. Valley
3. Mountain
4. Faces
۵.درمؤلفهکیفیتفضایی،ازمفهومفضا-Space )تبعیتاز
ازمفهوم)Concept(بودهو فرموعملكردکهبرخاسته
تنهابسطیچندبعدیازفضایاطرافماست(فراتررفتهو
از انسانومتاثر -)حاصلخیال  Placeبهمفهوممكان
و رخداد وجود و خاص جغرافیای و تاریخ در او حضور
خاطرهدرآناست(میانجامد.اینمفهومبواسطهالیههای

فرهنگیآنارتقاءمییابد)اسالمی،۶4،1۵۲:1۳۹۳(.
۶.بهعنوانیکقاعده،ناظردرحالحرکت،اثررابهتردرک
میکند.حتیاگرناظرگاهیبایستدوبهاجزایفضاتوجه
ویژهنماید.تماشاکردنمتوالیمناظر،مستلزمحرکتدر
فضاست کامل تجربه برای اساسی امری بهعنوان فضا

)براون،1۳۹۶(.
7.نمادهاجلوهایاززیباییادراکرازدرونرمزرابههمراهد
ارد. د ه کنند نیروییجذب راز، ادراک زیبایی این ارند.
نمادهاهمچونپلی،بخشخودآگاهوناخودآگاهذهنرا

پیوندمیدهند)یعقوبی،اسالمی،1۳۹4(.

کتابنامه
فلسفة درسهای زیبایی: و حقیقت .)1۳۹7( بابک. احمدی،

هنر.تهران:نشرمرکز.
افروخته،الههوکمرهای،ندا.)1۳۹۲(.بازآفرینیپتگانهایرانیاز
ژاپن. اوریگامی معماری با آن تطبیقی ی مقایسه طریق
تبریز: اسالمی. شهرسازی و معماری ملی همایش دومین

دانشگاههنراسالمیتبریز.
نظری مبانی گفتار درس .)1۳۹۳( غالمرضا. سید اسالمی،

معمار علم تهران: بسازیم. خودمان را عینكمان معماری،
رویال:فرهنگستانهنرجمهوریاسالمیایران،پژوهشكده

هنر
امینزاده،بهناز.)1۳۸۹(.ارزیابیزیباییوهویتمكان.هویت

شهر.4)7(:14-۳.
در زیبایی )نظریههای زیبایی: تاریخ .)1۳۹۹( اومبرتو. اکو،

فرهنگهایغربی(.
و افالطون آثار تطبیقی بررسی .)1۳7۸( علیرضا. باوندیان،
ارسطودرپرسشازماهیتهنر.نشریههنرومعماریکلک،

.107:1۳
بلخاریقهی،حسن.)1۳۹۹(.دربابزیبایی:زیباییشناسیدر

حكمتاسالمیوفلسفهغربی.تهران:دانشگاهتهران.
سارا. اسفندیاري، مریم. اسفندیاري، رضا. محمد بمانیان،
)1۳۹4(.پارادایمزیبایيشناسيدرمناظرشهري.کنفرانس

بینالملليپژوهشدرعلوموتكنولوژي.
الساندرو.)1۳۹4(.زیباییشناسیگودمن-دانشنامه جووانلی،
فلسفهاستنفورد44.)ترجمههدینداییفر(.تهران:ققنوس.
نقادانة گزارههای .)1۳۹۶( کامیار. صلواتی، سعید. حقیر،
اروپاییاندربارهیمعماریوشهرهایایراندرسفرنامههای
هنرهای میالدی.نشریه نوزدهم قرن نیمة تا هفدهم قرن

زیبا-معماریوشهرسازی،۲۲)۳(,70-۵7.
)ترجمه )اوریگامی( تا و کاغذ هنر .)1۳۹4( نیک. رابینسون،

مهرکایرانلو(.تهران:آونددانش.
سلیمانی،مریم.مندگاری،کاظم)1۳۹۵(.زیباییشناسیخانه
سنتیایرانی:بازشناساییمؤلفههایزیباییبراساستئوری
شهر. هویت یزد(. شهر پژوهی: )نمونه زمینة از برخاسته

.7۸-۶7:)4(10
دانشنامه روزمره- امر زیباییشناسی .)1۳۹۶( یوریكو. سایتو،

فلسفهاستنفورد7۸.)ترجمةکاوهبهبهانی(.تهران:ققنوس.
شناختی مفهوم تبین .)1۳۹۲( فرح. حبیب، شبنم. شاملو،
:)1۶(7 شهر. شهر.هویت منظر در زیباشناسی معیارهای

.14-۵
طاهباز،منصوره.)1۳77(.زیباییدرمعماری.مجلهصفه.

.)1۳۹۸( فرزانه. یامي، محمدیان محمدحسین. عابدیني،
اسالمي. معماري در آن اصول بازشناسي و زیبایيشناسي

معماریشناسی.4)1(.
عالءالدینی،علیرضا.)1۳۸۳(.هنرسنتیاوریگامی)ازکاغذهای
و ایران مردم فرهنگ مدرن(. فضایی سازههای تا تاشونده

جهان.100-۹1:۲.
هنر زیباییشناسی در جستاری .)1۳۸۸( اصغر. فهیمیفر،
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اسالمی،پژوهشدرفرهنگوهنر.۲.
کالن،گوردون.)1۳۸۲(.گزیدهمنظرشهری)ترجمهمنوچهر
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