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چکیده

در واژهشناسی تخصصی ،اوریگامی الگویی با ساختار ثابت است که توسط سطوح صاف تاشده ایجاد شده است .امروزه
هنر اوریگامی بهعنوان الگوی هنری اصیل ژاپنی به منبع الهام برای طراحان و محققین تبدیل شده است .تعریف واژهشناسی
تخصصی زیبایی ،تکامل ويژگيها ،آواها و مفاهيم عقالني است و در معناي وسيعتر به بررسي روشهاي ادراک محيط و
موقعيت فرد در داخل فضا ميپردازد .مهمترین عوامل در بررسی زيباييشناسي ،ناظر و موقعيت آن (گيرنده) ،معماري يا اثر
هنري (فرستنده) و محيط يا بستر طرح (رابط) است .چگونگی ارتباط میان هنر اوریگامی ژاپن به عنوان پدیدهای نوظهور در
معماری و طراحی مدرن با مفاهیم زیباییشناسی جهت بهبود ادراک این ساختار ،مسئلة این تحقیق است .هدف این پژوهش
بازشناسی انطباقپذیری معیارهای زیباییشناسی از منظر نظریهپردازان غربی با معماری اوریگامی به منظور ادراک بهتر این الگو
است .روش تحقیق این نوشتار ،استدالل منطقی در راستای تطبیق معیارهای زیباییشناسی با نمونه بناهای اوریگامی است که
نتایج آن با رويكرد کیفی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد كه شاخصههاي زيباييشناسي
بر نمونه بناهاي اوريگامي قابل تطبيق است اما تطابق و تعميمپذيري معيارها به يك نسبت نميباشد .بارزترین انطباق مربوط به
دسته معيار کیفیت فضایی است .سپس به ترتیب دسته معیارهای پيچيدگي و تنوع ،تناسب و رابطه صحيح ميان اجزا و كليات
و تناسب مدوله و پیمون در جایگاه بعدی قرار دارند .کمترین انطباق مربوط به دسته معيار مقياس انساني است.
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مقدمه
ایدة اولیه ایجاد اوریگامی ژاپنی یا هنر کاغذ و تا،
سودمند نبوده است ولی جنبههای زیباییشناسی و
خالقیت محوری در آن به وفور یافت میگرد د (�An
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 .)Mariani, 2016, 1423-1427با شناخت هنرهای اصیل
بومی هر کشور و تلفیق صحیح آن با علم روز ،میتوان
عالوه بر ماندگار ساختن آن در سطوح جهانی ،به ایجاد
راهکارهای خالقانه در زمینههای علمی ،هنری و
معماری دست یافت (نعمتیپور .ن .)۱۳۹۵ :از عوامل
مهم در ادراک پدیده اوریگامی ،همانند هر پدیده دیگر،
بازشناسی معیارها و اصول زیباییشناسی در مرحله
ابتدایی بهعنوان یک نیاز فطری انسانی در بیننده اثر (با
عنوان هنر ذهنی ،غریزی ،غیرآموختنی از دید
نظریهپردازانی همچون کانت و وی کوزین) است و در
مراحل بعدی به لحاظ تخصصی (با عنوان هنر عینی،
بیرونی و آموختنی از دید نظریه گشتالت و نظریهپردازانی
همچون افالطون ،ارسطو ،هگل و بیرکهوف) مطرح است.
مقالة حاضر با روش استدالل منطقی و رویکرد
کیفی به مقايسه تطبيقي انطباقپذيري معيارهاي
زيباييشناسي نظريهپردازان غربي با الگوهاي ساختاري
اوريگامي ميپردازد .انتخاب نمونهها بهطور هدفمند از
بناهاي شاخص اوريگامي كشور ژاپن انتخاب شده است.
در پژوهش حاضر فرض بر اين است كه شاخصههاي
زيباييشناسي بر نمونه بناهاي اوريگامي قابل تطبيق
است اما ميزان تطابق و تعميمپذيري معيارها به يك 
نسبت نميباشد.
مقالة حاضر برآنست که با رویکردی تخصصی به
تطبیق معیارهای زیباییشناسی غربی با بناهای
اوریگامی بپردازد .جوانب تخصصی دیگر مرتبط با این
موضوع ،میتواند بستری برای پژوهشهای تخصصی
مرتبط در آینده فراهم سازد.

پرسشهای پژوهش
 .١بازشناسي معيارهاي زيباييشناسي از منظر
نظريهپردازان غربي تا چه اندازه با معماری اوريگامي
قابل انطباق است؟

 .٢تأثیر کدامیک از شاخصههای زیباییشناسی بر
آثار اوریگامی بارزتر است؟

فرضیة پژوهش
در پژوهش حاضر فرض بر اين است كه شاخصههاي
زيباييشناسي انتخابی شامل؛ تناسب و رابطة صحيح
ميان اجزا و كليات مجموعه ،پيچيدگي و تنوع ،کیفیت
فضایی و مقياس انساني بر نمونه بناهاي اوريگامي قابل
تطبيق است اما ميزان تطابق و تعميمپذيري معيارها به
يك نسبت نسیت.
روش پژوهش
مقاله حاضر با روش استدالل منطقی و رویکرد
کیفی به مقايسه تطبيقي انطباقپذيري معيارهاي
زيباييشناسي نظريهپردازان غربي با ساختار اوريگامي
پرداخته است .در مقالة حاضر ،نتایج تحقیقات تخصصی
کمی و کیفی ،نمودارها و شبیه سازیهای رایانهای که
بطور گسترده در سطوح علمی جهانی بررسی شده
بودند ،تحلیل گردیده است .گردآوری دادهها به روش
مطالعات اسنادی و کتابخانهاي است .همچنین با توجه
به بازدیدهای تخصصی نگارندگان از نمونههای عینی
اوریگامی در کشور ژاپن ،از روش مشاهدات میدانی برای
جمعآوری اطالعات و عکسهای نمونههای موردی بکار
رفته در مقاله استفاده شده است .نمونهها جهت دستيابي
به نتيجهگيري جامعتر ،با دستهبندی مجزای کاربری
خصوصی و عمومی از بناهاي شاخص اوريگامي در كشور
ژاپن و آثار معماران مطرح در اين حوزه بهطور هدفمند
انتخاب شده است .در بخش نخست با رویکرد توصیفی،
پس از بررسی تاریخچه و ویژگیهای ساختارهای
اوریگامی ژاپنی ،با مراجعه به متون تخصصی در حوزة
زیباییشناسی ،دیدگاه برخی صاحب نظران غربی در
این حوزه مطرح شده است .در بخش دوم با تأمل در
مبانی نظری ،معیارهای کاربردی و دارای فراوانی با
رویکرد تحلیلی و استداللی استخراج شده است .با توجه
به دامنة گسترده اطالعات و معیارهای زیباییشناسی از
منظر نظریهپردازان غربی ،برای سهولت در تطبیق
معیارها با بناهای منتخب ،معیارها در پنج دسته کلی
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نمودار شماره ۱

دستهبندی شده و سپس هریک از مؤلفههای زیبایی در
هر دسته بهطور مجزا با هر یک از بناها تطبیق یافته
است .در انتها تطبیقپذیری هریک از دستهبندیهای
پنجگانه با نمونههای منتخب با توجه به نتایج مستخرج
از تحلیلها به صورت نمودارهایی در جداولی تنظیم و
سپس تفسیر گردیده است .فرآیند جمعآوری و تطبیق
دادهها مطابق نمودار شمارة ۱است.

پیشینة تحقیق
در این بخش به برخی منابع جامع و کاربردی مورد
استفاده در حوزة اوریگامی ،زیباییشناسی و
زیباییشناختی اوریگامی اشاره شده است .بهطور کلی
تطبیق معیارهای زیباییشناسی بر بناهای اوریگامی،
حتی در مقالههای تخصصی خارجی نیز کمتر مورد
پژوهش قرار گرفته است و نوشتار حاضر از این منظر
واجد نوآوری است .در زمینة زیباییشناسی هنر و
معماری اوریگامی در منابع داخلی با توجه به تازگی
موضوع ،کمبود در منابع قابل استناد وجود دارد .در
حوزة زیباییشناسی اوریگامی متیو گاردینر ( ،)۲۰۱۸در
تز دکتری خود تحت عنوان در باب زیباییشناسی تاشو
و فناوری ،به طور جامع به بسط نظری و کاربردی مقولة
اوریگامی و ویژگیهای علمی ،هندسی و زیباییشناسانه
در نمونههای موجود هنری ،معماری و صنعتی پرداخته

است .همچنین زیباییشناختی آثار اوریگامی برخی
هنرمندان مورد ارزیابی قرار گرفته است .متیو گاردینر
( ،)۲۰۱۵در مقالة «دربارة زیباییشناسی تاشو و فناوری:
مقیاس ،ابعاد و ماده» ،به بررسی معیارهای مقیاس،
تناسب و ویژگیهای عینی زیباییشناسی اوریگامی
پرداخته است .ساموئلسون ،وستالند ( ،)۲۰۱۵در تز
کارشناسی خود تحت عنوان «تاشو سازهای  -روش
طراحی پارامتریک برای معماری اوریگامی» ،به بررسی
هندسی و زیباییشناسی ساختارهای اوریگامی در برخی
بناها و نیز کاربرد آن در طراحی پارامتریک پرداخته
است .نی نا سای ( ،)۲۰۱۲در مقالة «کاوش در هنر
اوریگامی معماری ماشیرا چاتانی» ،ویژگی زیباییشناختی
خطوط و فضای اوریگامی را در آثار ماساهیرو چتانی
(معمار ژاپنی) بررسی نموده است .در حوزة ارتباط هنر
اوریگامی با معماری مدرن ،علیرضا عالءالدینی ()۱۳۸۳
در مقالة «هنر سنتی اوریگامی (از کاغذهای تاشونده تا
سازههای فضایی مدرن)» ،ورود اوریگامی را به حوزة
سازه مورد بحث قرار داده است .یانگ وانگ ( ،)۲۰۱۷در
مقالة ساختار حفرة سلولی و فناوری ساختمان آن برای
ساختار پوسته با مواد ورق نازک  -تجزیه و تحلیل
هندسی و مالحظه سازه در طراحی و فرآیند ساخت و
نیز جولین میر ،دوکانوی گیلز ،بیگنان جین کلود
( ،)۲۰۱۵در مقالة «تجزیه ،تحلیل و اعتبار سنجی
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زنجیره دیجیتال در روند طراحی معماری ساختار تاشده
متشکل از پانل چوبی» ،مزیت طراحی پارامتریک و تأثیر
آن در ارتقاء قابلیت انعطافپذیری و ایجاد تنوع فضایی
را بررسی نموده است .هرچند هدف اصلی این دو مقاله،
مطالعة رفتار مصالح ساختمانی در ساختارهای گوناگون
است ،به ویژگی عملکردی ،سازهای و فرمی انواع غرفهها
با ساختار تاشو و پارامتریک در نقاط مختلف جهان نیز
پرداخته است .پرازا هرناندزادوین ،دارن هرتل ،ریچارد
ملک جی آر ،دیمتریس الگوداس ( ،)۲۰۱۴در مقالة
«ساختارهای فعال الهام گرفته از اوریگامی :ترکیب و
تحلیل» ،به محاسبات عددی رایانهای ساختار اوریگامی
پرداخته است.
در حوزة زیباییشناسی ،اومبرتو اکو ( ،)۱۳۹۹در
کتاب تاریخ زیبایی :نظریههای زیبایی در فرهنگهای
غربی ،دیدگاهها و نظریات مرتبط با زیبایی را با تکیه بر
اسناد علمی ،تاریخی ،هنری و فلسفی غربی بیان نموده
و با استفاده از تصاویر و نظریات بسیاری به تفصیل این
موضوع پرداخته است .عبدالحمید نقرهکار ( ،)۱۳۸۹در
کتاب مبانی نظری معماری ،توضیحات جامعی را در
رابطه با برخی مکاتب فکری و رابطه آنها با زیباییشناسی
و ادراک در معماری ارائه داده است .حسن بلخاریقهی
( ،)۱۳۹۹در کتاب در باب زیبایی :زیباییشناسی در
حکمت اسالمی و فلسفه غربی ،به بیان مفاهیم زیبایی و
کیفیات و تجربة زیباییشناسی متأثر از نظریات
اندیشمندان یونان باستان تا اندیشمندان غربی پرداخته
است و سپس به مقایسه آنها با نظرات زیباییشناسانه
اندیشمندان مسلمان پرداخته است .محمدحسین
عابدی و فرزانه محمدیان یامی ( ،)۱۳۹۸در مقاله
زيباييشناسي و بازشناسي اصول آن در معماري
اسالمي ،به جمعآوری معیارهای زیباییشناسی از دید
نظریهپردازان در ادوار متفاوت پرداخته است .محمدرضا
بمانيان ،مريم اسفندياري ،سارا اسفندياري ( ،)۱۳۹۴در
مقالة «پارادايم زيباييشناسي در مناظر شهري» ،اصول
زیباییشناسی منظر را از دیدگاه نظریهپردازان غربی
بیان کردهاند .بهناز امین زاده ( ،)۱۳۸۹در مقالة «ارزیابی
زیبایی و هویت مکان» ،عالوه بر بیان نظریههای
زیباییشناسی شهر و هویت مکان در فضای شهری ،به

شکل  .۱اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار اوریگامی و ایجاد تکنیکهای
پایه قله و دره( .مأخذ :نگارندگان)

شکل .۲اجزاء اوریگامی فضاهای داخلی و خارجی موزة صلح ناکاساکی.
(عکس و تحلیل :نگارندگان)

شناسایی ترجیحات مردم از زیبایی و هویت مکان
زندگی پرداخته است .مریم سلیمانی ،کاظم مندگاری
( ،)۱۳۹۵در مقالة «زیباییشناسی خانه سنتی ایرانی:
بازشناسایی مؤلفههای زیبایی بر اساس مبانی برخاسته
از زمینه» ،به بررسی مؤلفههای زیبایی و بازشناسایی آن
در خانههای سنتی ایرانی پرداختهاند.

اوریگامی ژاپنی و کاربرد آن در معماری
اوریگامی کلم ه ژاپنی بر گرفته از " "oruبه معنای تا
کردن و " "kamiبه معنای کاغذ است .در واژهشناسی
تخصصی ،اوریگامی الگویی با ساختار ثابت متشکل از
سطوح صاف تاشده است .تاها چین و چروک یا شکن
نامیده میشوند  .۱بر طبق جهت تاها ،شکنها در نواحی
متفاوت ایجاد دره ۲یا قله ۳مینمایند .در قله ،چرخش
دو وجه مجاور به سمت داخل و در درة ،چرخش به
سمت خارج اس ت (�Peraza, Hartl, Malak, & Lagou
 )das, 2014: 94-101و (& Peraza, Hu, Kung, Hartl,
.)Akleman, 2013: 730-742

صفحات میان شکنها،

وجههای اوریگامی ۴هستند
 .)1423-1427از ساختار کلی اوریگامی برای طراحی
(Andreozzi, et al., 2016:
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شکل .۳کاربرد تکنیکهای تایپلیسه (چیندار) و تایالماسی (یوشیمورا)
در بناهای غرفه تاشو موقت و غرفه اوریگامی فریدمن (مأخذ :نگارندگان)
لوازم تا سازههای عظیم استفاده میشود (Andreozzi, et

 al., 2016: 1423-1427و .)Demaine, 2002, 3-16

بمنظور خلق سازه نوین هوشمند ،ایده اوریگامی بهعنوان
مدول برای کاربردهای داخلی و خارجی در نماسازی و
محوطهسازی بکار رفته است (Morales, Teuffel, 2013,
 ) )83-100و  .)Tachi, T. 2010: 87-102نمونه این
معماری پایانه دریایی یوکوهاما ژاپن اثرگروه طراحی
 FOAاست (افروخته .)۱۳۹۲ ,کاربرد اشکال پایه
اوریگامی در معماری برخی بناها بررسی گردیده است
(شکلهای ۱تا.)۴

زیباییشناسی اوريگامي
تفکر اوریگامی نوعی تفکر هندسی است و بخش
مهم زیبایی آن در ظاهر هندسی خاصاش نهفته است  .
نفوذ و گسترش آن در غرب از مدرسه هنری باهاوس
بود .آثار تاشو با نمایش خروج متعدد از صفحه به واسطه
گریزهای متعدد ،فهم زیباییشناسانه بصری و لمسی
خاصی برای مخاطب ایجاد میکند (Gardiner.M,
.)2018
تعاريف زيبايي و معيارهاي ادراك آن
زیبایی در فرهنگ لغات وبستر ويژگيها ،احساس يا
مفاهيم عقالني است كه باكمال شكل بدست آمده و با
آميزش هماهنگ عناصر ،احساس آدمي را به درجات
بااليي از خوشنودي بدل ميسازد (.)Staff, W.,: 2004

سیاق درک و تجربه مفهوم زیبایی بهعنوان پدیده علمی
همچون سایر علوم بر دو مبنای کلی قابل حصول و
دستیابی است؛ علم اکتسابی که محدود به اطالعات
دریافتنی است و علم فطری و غریزی که موجب
دستیابی به آثار غنیتر میگردد .علم فطری در انسان
برای سازگاری با ماوراءطبیعت و ایجاد تعادل است .علم
غریزی انباشتهای از اطالعات برای سازگاری با محیط
طبیعی است (اسالمی .)۱۵۴ :۱۳۹۳ ،زيباييشناسي از
آن جهت كه كيفيتي ناظر بر حاالت دروني فرد است،
پاسخ به آن ميتواند مقدمهاي بر رويكرد انسان به
معنويت باشد( .فهيميفر )١٣٨٨ ،و (النگ.)۱۳۹۶ ،
تجربه ،دانش و علوم رواني -اجتماعی از عوامل مؤثر در
ارزيابي زيبايي هستند (گروتر.)١٣٩٠ ،

تعاريف زيباييشناسي از ديدگاه نظريهپردازان
غربي
در تاریخ زیباییشناسی غرب گستره موضوعات مورد
توجه ،از اشیا و پدیدههای طبیعی ،سازه و اعمال انسان
تا آنچه امروزه هنرهای زیبا برشمرده میشود گسترده
است (سایتو .)۱۰ :۱۳۹۶ ،نخستین تأمالت زیباییشناسی
با آثار اسطورهپردازانی همچون هومر و هزیود آغاز شد.
به تعبیر تاتارکیویچ انسان یونان باستان به هر چیز لذت
بخشی زیبا گوید .بومگارتن فیلسوف آلمانی اواسط قرن
 ۱۸در کتاب استاتیک ،زیبایی را به عنوان مفهومی
گسترده به حوزه زیباییشناسی و هنر وارد کرد .از
افالطون تا به امروز بحث در باب زیبایی دغدغه فالسفه
غرب بوده است .کالن ( )Kalonبه معنای زیبا ،محور
نخستین تعامالت زیبایشناسی است .جهان یونان نظم،
هارمونی و اعتدال را عناصر اصلی زیبایی دانست
(بلخاریقهی .)۹،۱۳ :۱۳۹۹ ،فیثاغورث هارمونی ،نظم و
علم اعداد را عناصر اصلی زیبایی دانست .در نظر او نظم
و نسبت ،زیبا و مفید است و بی نظمی و فقدان نسبت،
زشت و بی فایده است (همان .)۱۲-۱۰ :۱۳۹۹ ،در کالم
هسیود اعتدال مفهوم زیبایی است (همان .)۱۰ :افالطون
به زيبايي طبیعی (نسبی) و زيبايي هندسي (مطلق و
ساخت بشر) عابدینی ،محمدیان )۱۳۹۸ ،عقیده داشت.
زيبايي را امر غیرذهني دانست و سلوك حصول آن را
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نشان داد (نقرهكار .)٤٥ :١٣٨٩ ،او معيار زیبایی را
برابري حداکثری پديده با سرمشق خود دانست (دورانت،
 )٥٦ :١٣٧٨و در آثار خود اصطالح ( Kallonزیبا) و
( Kallosزیبایی) را با حساسیت ویژهای در باب زیبایی
بکار برد (بلخاری قهی .)۱۳،۱۵ :۱۳۹۹،از افالطون
تاکنون لذت و زیبایی مفاهیم مترادف با هم بودهاند
(همان .)۲۱۲ :در نظر سقراط ،صفت زیبا سزاوار خرد
است زیرا خرد چیزهایی را به وجود میآورد که ما زیبا
پنداریم (بلخاریقهی .)۱۳۹۹:۱۳ ،ارسطو زيبايي را در
اندازه معین ،هماهنگي ،تقارن ،مفید بودن ،تناسب و
نظم اجزاء در سيستم دانست (نقرهكار .)٤٦ :١٣٨٩ ،او با
نگاه تجربیتر ،از محسوس پی به معقول برد .اعتدال
اصلیترین آموزه او در تعریف زیبایی است (بلخاریقهی  ،
 ۵۹ :۱۳۹۹و « .)۲۱۲اپيكوريان» زيبايي را امري
لذتبخش و «رواقيان» آن را فضيلت ،هماهنگي و
تناسب دانستند (باونديان .)۷ :١٣٧٨ ،زیبا ترکیب قابل
ادراک عقلی و تقارن ،پل میان اخالق و زیبایی است.
(بلخاریقهی .)۶۰،۶۱ :۱۳۹۹ ،آکویناس نظریهپرداز
بزرگ قرون وسطا متأثر از ماگنوس ،میان زیبایی و خیر
تمایز قائل شد و هردو را صفت عینی پنداشت .او سه
شرط زیبایی را وجود درستی یا کمال ،وجود تناسب و
هماهنگی صحیح؛ متأثر از نسبت اجزاء مجموعه و
درخشندگی ،روشنی یا تابندگی دانست (همان.)۲۱۵ :
ويترويوس سودمندي ( ،)Utilitasزيبايي ( )Venustasو
پايداري ( )Firmitasرا سه عامل اصلي نقش دهنده به
معماري دانست (النگ .)۱۳۹۶ ،آلبرتي و پاالديو همچون
ویترویوس ،هماهنگي اجزاء و مجموعه را شاخصه مهم
زيبايي دانستند (عابدینی ،محمدیان .)۱۳۹۸ ،فلوطین،
نامدار نوافالطونی قرن ۳میالدی ،دریچه نو به زیبایی با
جهان مثل را گشود .او هنر را تقلید امر محسوس و
معقول دانست .مهمترین گام فلوطین در زیباییشناسی،
ایجاد نسبت میان عقل و هنر بود (بلخاریقهی:۱۳۹۹  ،
 .)۶۷ ،۶۳زیبایی پس از فلوطین در آراء آگوستین و
آکوئینی بازتاب کرد .آگوستین زیبایی را در تناسب و
قرارگیری اجزا همسنگ تعریف کرد وآکوئینی آن را در
نور ،وضوح و روشنی (همان .)۷۹ :در قرن پانزدهم تحت
تأثیر فلسفه نو افالطونی ،علوم انسانی و فضای عرفانی

ایجاد شده توسط ساووناروال ،زیبایی با جهتگیری
دوجانبه ابداع و تقلید از طبیعت همراه بود (اکو:۱۳۹۹ ،
 .)۸۷در روند احیای مفهوم زیبایی بهمثابة تقلید از
طبیعت ،جنبش مارسیلیو فیچینو در فلورانس نقش
اساسی ایفا کرد و زیبایی الهی نمادین را با تعمق در
زیبایی معقول مطرح نمود که با زیبایی به مفهوم تناسب
و هماهنگی در تضاد بود .شافتسبری اواخر قرن
۱۷زیبایی را اجزا و خطوط حقیقی دانست و به تناسب
و توازن معتقد بود (همان .)۸۷ :برک و هوگارت اصل
توازن و انتظام را در هویت زیبایی به چالش کشیدند و
معنای زیبایی را ترکیب خطوط منحنی و مستقیم
دانستند (اکو .)۸۷ :۱۳۹۹ ،اساسیترین نظر برک (مؤثر
بر آراء کانت) در باب زیبایی ،متناسب با معیارهای جهان
مدرن و فلسفه جدید است .زیباییزاده خرد نیست و قرار
بر سودمندی آن نیز نیست بلکه کیفیتی مکانیکی است
که با دخالت حواس گوناگون در ذهن جای میگیرد
(احمدی.)۱۳۹۷ ،
تا پیش از رنسانس با ظهور تحوالت عمیق در عقیده
انسان و محوریت سوبژه در فلسفه ،زیبایی امری عینی
بود که لذتی را در نفس برمیانگیخت و عامل دریافت
این لذت ،قوه ذوق بود .زیباییشناسی در قرن هجدهم
تحولی بنیادین یافت .رویکرد الک در محوریت بخشیدن
به ذهن در ایجاد تصورات مرکب و تحلیل تجربی آن،
مبنای نظریه مهمی در زیباییشناسی ذهن و تفوق
نظریه زیبایی بهمثابة کیفیتی در ادراک صفات اشیا
گردید (بلخاریقهی .)۲۱۷ :۱۳۹۹ ،افرادی همچون
جوزف ادیسون با دو کتاب ذوق سلیم و لذت تخیل،
هاچسون با کتاب تحقیق در باب زیبایی ،نظم ،هماهنگی
و طرح ،برک با کتاب تحقیق فلسفی در منشا تصورات
ما در باب امر واال و زیبا و هیوم با کتاب معیار ذوق و
الکساندر جرارد با کتاب رسالة در ذوق و لرد با رسالة
عناصر نقد و نیز آلیسون با رسالة ماهیت و اصول ذوق،
متأثر از محوریت سوبژه ،مفهوم ذوق را محوریت
بخشیدند .زیباییشناسی پیش از رنسانس دغدغه امر
زیبا و پس از رنسانس ،دغدغه ادراک و کیفیت احساس
زیبایی یا لذت را دارد (همان .)۲۱۸ :با ظهور مفهوم
علوم تجربی ( )Scienceدر عصر رنسانس ،باب جدید در
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ماهیت زیبایی باز شد و بر آراء فالسفه عصر روشنگری
تأثیر نهاد (همان .)۸۱ :این نظریات کلیات تئوریهای
زیباییشناسی را به دو دسته تقسیم کرد :زیبایی ذهنی
و درونی یا عینی و بیرونی .کروچه از مهمترین
نظریهپردازان زیباییشناسی کالسیک ،زیباییشناسی را
علمی جدید دانست که همزمان با فلسفه جدید متولد
شد و به شدت سوبژکتیو بود (همان .)۸۴ :دکارت
نظریهای در زیباییشناسی نداشت اما روش
معرفتشناسی او و نتایج آن در تکامل زیباییشناسی
جدید تأثیری نافذ داشت که بر نمو داوریهای
زیباییشناسانه تأثیر گذاشت (حقیر ،صلواتی.)۱۳۹۶ ،
زیباییشناسی سدة  ۱۸اروپا برای جنبه ذهنی سلیقه
اهمیت زیادی قائل بود .اوج این گرایش کانت بود که در
کتاب سنجش بر اساس تجربة زیباییشناسی به لذت
بیطرفانه تأکید داشت (اکو .)۱۲۸ :۱۳۹۹ ،مفاهیم
سوبژکتیو و انتزاعی خیال ،ذوق ،خالقیت و لذت ،محور
شکلگیری آراء کانت گردید .کیفیت و تجربه ذهنی از
اصول زیبایی شناختی او هستند (بلخاریقهی:۱۳۹۹  ،
 .)۸۶،۲۳۷،۲۳۹زيباييشناسی کانت به پندار ذهني
درك كننده اثر مربوط است (نقرهكار .)٤٦ :١٣٨٩ ،در
هر فرد به فراخور تجربيات ،درك لذت میتواند متفاوت
باشد (بمانیان و همکاران .)۱۳۹۴ ،زیباییشناسی هگل،
بخشی غنی از زیباییشناسی آلمان را شکل داد .او هدف
اصلی هنر را نه تقلید از طبیعت یا آراستن محیط ،بلکه
تعمق در تصویر خلق شده از آزادی روح و لذت بخشی
آن دانست .هگل (هم عقیده با شیلر و مخالف کانت)
زیبایی را کیفیت غیرعینی پنداشت (هولگیت:۱۳۹۳ ،
 .)۱۱،۲۱،۲۳دیدگاه هگل به افالطون نزديك  است و
زيبايي را دستاورد وحدت اجزا با كل دانست .تفسير
هگل فراتر رفته و شامل ديد سيستمي از هماهنگي اجزا
با يكديگر و كل سيستم است (نقره كار ٤٦ :١٣٨٩ ،و
 .)٤٧هاچسون (به تعبیر جیمز شلی ،پایهگذار
زیباییشناسی) ،در شناخت کیفیت نفس در امر لذت و
زیبایی به درک آن با مداخله احساس (و نه عقل) عقیده
داشت .دریافت آن نه صرفاً از منبع بیرونی ،که دارای
منبع درونی است و آنرا محسوس درونی نامید .درک این
لذت محصول آموزش نیست بلکه مستقل از اراده به

وجود میآید و با غرض و غایت دیگری ارتباط ندارد
(مفهوم بی غرضی کانت) .در نظر هاچسون معنای
زیبایی را تنها در نظریه وحدت در کثرت او میتوان
فهمید .وحدت او منطبق با مفهوم نظم است و کثرت
منطبق با پیچیدگی .آرا هاچسون در تعریف زیبایی و
نسبت آن با قوه ذوق ،پایه بسیاری آرا مهم زیباییشناسی
پسین شد (بلخاری قهی .)۲۲۰،۲۲۳ :۱۳۹۹   ،هیوم
درک تجربهگرایی را به کمال رساند .او زیبایی را در ذوق
و عاطفه و لذت زیبایی را مداخله احساس و عقل دانست.
مهمترین اثر او کتاب در باب معیار ذوق است .او همانند
الک زیبایی را کیفیتی نه در خود اشیا بلکه احساسی در
بیننده آن میدید .بنابراین هر ذهنی زیبایی را متفاوت
درک میکند (همان .)۲۲۴ :راسکین با واکنش به زیبایی
دنیای صنعت ،عالقه به بازگشت به زیبایی قرون وسطی
داشت .دستیابی افالطونی به زیبایی متعالی و الهی و
هنر پیش از رافائل ،رئوس آموزههای راسکین است (اکو،
 .)۱۷۳ :۱۳۹۹در نظر راسکین و موریس ،زیبایی طبیعی
محسوس و ملموس ،با داشتن تجربه تاریخی که احساس
لذت و رضایت در فرد ایجاد کند دارای ارزش است
(همان .)۱۸۳ :از قرن نوزدهم ،گفتمان زیباییشناسی
غرب به طور روزافزون به شکل محدودتر ،بر هنرهای
زیبا متمرکز شد.گرایش به یکی دانستن زیبایی و فلسفه
هنر در زیباییشناسی قرن بیست بویژه در سنت
انگلیسی -آمریکایی رونق گرفت .در نیمه دوم قرن
بیست با احیا مجدد دلبستگی به طبیعت و نیز کاوش
مردم در هنرهای مردمپسند ،گسترة نسبتاً محدود
زیباییشناسی زیر سؤال رفت .در نتیجة مفهوم
زیباییشناسی روزمره در راستای کاهش این محدودیت
ها ،از طریق گنجاندن اشیا ،رخدادها و فعالیتهای
زندگی روزمره مردم( ،هرچند در قالب نظریههای
زیباییشناختی تدوین نشدهاند) با هدف برگرداندن
گستره زیباییشناسی به جای اول خود ایجاد شد
(سایتو .)۱۰ :۱۳۹۶ ،با ایجاد زیباییشناسی زیست
محیطی ،در نیمه دوم قرن بیست تالش برای گسترش
محدوده زیباییشناسی تا فراسوی هنرهای زیبا آغاز شد.
کتابهایی که پس از این در باب زیباییشناسی روزمره
نوشته شد ،متأثر از کتاب جان دیوی به نام هنر به منزلة
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تجربه هستند (همان .)۱۴ :در این نوع زیباییشناسی،
هدف اصلی ارتقای سواد و حساسیت زیباییشناختی
است تا به تبع آن ،قدرت امر زیباییشناختی به منظور
بهبود کیفیت زندگی در سطح جهانی گسترش یابد
(همان .)۴۹ :در بسیاری تعاريف هدف زيبايي «ارضاء
اشتياق» بیان شده و درك زيبایی تبديل پدیده فيزيكي
به ذهني و تجربی است كه با تحريك فيزيولوژي ديد
آغاز و نهايتاً به معنا و احساسات ختم ميشو د (�Col
 .)linson, 1992تمامي نظرات بهعنوان مجموعه قوانين
عام زيباييشناسي به سه قانون وحدت ،شدت و
پيچيدگي قابل تقسیم است (طاهباز .)١٣٧٧ ،کولینسون
در جمعبندی کلی مؤلفههای زیبایی را با اصول کالبدی
تطبیق داد .گرایش به تجرد را با خلوص ،تعادل را با
تنوع ،هدایت را با درون بینی ،معنا را با رمزگرایی،
هماهنگی را با تناسب و تقارن ،وحدت را با اندازه و
هویت را با خوانایی فضا در کالبد بنا پیوند داد(  (�Col
( ،)linson, 1992بمانيان و همکاران .)١٣٩٤ ،بيركهوف
«اندازه زيبايي» را مهمترين جزء قابل اندازهگيري در
«احساس زيبايي» بیان كرد .او زيباتر بودن سوژه را نه
به معناي منظمتر بودن بلکه نتيجه وحدت و تنوع
دانست (گروتر.)١٣٩٠ ،
در نظريه گشتالت ادراك  (منطبق بر فرمگرايي
آرنهايم) ،ادراك در اشكال سازماندهي شدند و معناي
محيط محصول شخصيت هندسي آن شد .زيباييشناسي
فرمي و نمادين قابل تمايز نيست و ادراك زيبايي آن
آموختني است .حركت و اثر چشماندازهاي متوالي
عاملی مهم در فرآيند ادراك  است .اساس زيبايي
گشتالت نظم است (النگ .)۱۳۹۶ ،زيبايي منظرشهري
گشتالت پدیده چندبعدی و با ادراک كلنگر و وحدت در
کثرت مرتبط است (شاملو ،حبیب .)۱۳۹۲ ،كيفيت
سمبليك  محيط كه با زيبايي فرمال ارتباط دارد ،از
مهمترين عوامل ادراك  زيبايي است (طاهباز)١٣٧٧ ،
(  .) Lang, J. T. 1974
در دیدگاه هایدگر آنچه در ادراک زیبایی اهمیت
دارد ،سوژه یا انسان خودبسنده است .سرشت هنر که اثر
و هنرمند به آن وابستهاند ،جای دادن حقیقت در اثر
است (هایدگر ،مارتین .)۱۳۸۹ ،به عقیده او «هنر اساساً

شعر است»؛ در شعر ،شکلی از ارتباط کالمی با باالترین
دستاورد هنری و محتوای عاطفی بیان میشود (براون،
 .)۱۳۹۶آنتونی ساویل اندیشمند انگلیسی ،با اشاره به
بعد زمان و مکان و حس امکانپذیری در زیباییشناختی
و نیز با رجوع به تحلیل کانت از روح آثار نبوغ هنری،
عقیده دارد که شیءی زیبا است که آن را بهمثابة راه
حلی رضایت بخش برای مسئلهای تشخیص دهیم (گایر،
 .)۱۰۱ :۱۳۹۵گودمن بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین
افراد در زیباییشناسی معاصر و فلسفه تحلیلی ،هنر و
زیبایی را از علم و تجربه روزمره جدا نمیداند .نقاشیها،
موسیقیها و هنرهای دستی همگی نمادهایی هستند
که واقعیتها را یادآوری میکنند .اساس زیباییشناسانه
هویت بخش به اثر از دیدگاه وی ،نظریه او درباره
نظامهای نماد است( .جووانلی.)۱۰،۱۶،۳۹ :۱۳۹۴ ،
گادامر از شخصیتهای برجسته در سیر هرمنوتیک قرن
بیست ،متأثر از اندیشههای افالطونی -ارسطویی،
نئوکانتی و هایدگر بود .او در بنیان زیباییشناختی خود
به بازگشت به تجربه مستقیم هنر ،مفهوم حقیقت به
منزله آشکارگی پیشین ،انفسی باوری و موقعیتمندی
هرمنوتیک معتقد بود (مالپس.)۱۱،۲۴ :۱۳۹۴ ،
كالن معيارهاي اصلي زيبايي منظرشهري را ديدهاي
متوالي (عامل اصلي ارتباط انسان و فضا) ،اجزاء جداره
فضا (رنگ ،بافت ،مقياس ،سبك ،منحصر بفرد بودن،
وحدت معنايي ،تباين فضايي) ،كيفيت فضاي شهري
(تأكيد بر كالبد و هماهنگي فرم و عملكرد) و اهمیت
نقش مخاطب (كثرتگرايي) برشمرد (کالن.)۱۳۸۲ ،
ويژگي زيبايي ديزاك  و النگ ،ادراک عاطفی محیط
شامل دسته معیارهای آشنایی و انس ،سادگی و
پیچیدگی ،مقیاس انسانی ،هماهنگی و تضاد ،شکل و
فرم ،رنگ ،نور ،صوت ،دما ،بو و محدوده حرکت تنشزا
و آرامشبخش هستند ( .)Lang, J. T. 1974النگ ديدگاه
ماشيني را جامعترين بينش زیبایی دانست و همانند
سانتايانا ،زيبايي حسي ،فرمي و نمادين را دستهبندی
اصلي قرار داد (نقرهكار .)١١٣ :١٣٨٩ ،لينچ معيار زيبايي
نما و محيط را مؤلفههای احساس و روان (تأثير محيط
بر ذهن ،احساس و كالبد افراد در دوران رشد) ،تهييج
(تعادل بواسطه آسايش ،تعادل دما و نظافت محيط و
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كنترل صدا) ،تنوع (عامل مهم راهنما در ادراك فرد از
محيط براي گزينش فعاليت مناسب و دستيابي به لذت)،
هويت مكان (خوانایی ،خاطرهانگيزي ،هيجان مثبت،
منحصر بفرد بودن) ،خوانايي (الگوي داراي نظامبندي
زمان و فضا ،واقعيت و خاطره فرد) ،حوزة نفوذ (صحنه
عملكرد عرصة عمومي ،خصوصي و نيمهخصوصي)
دانست (لينچ .)١٣٨٧ ،پنج معيار عام زيبايي شامل
تنوع ،پيچيدگي و تضاد (منجر به حس اشتياق و لذت
كشف فضا) -تركيببندي (خلق واقعيت معنادار جديد
از اجزا پراكنده بواسطه تناسب ،هماهنگي ،تعادل و
مقياس) -ابهام (تحريك  حواس و كنجكاوي ،لذت
بواسطه اختالل در خوانايي) -خاطرهانگیزی (ارتقاي
خالقيت فردي) -معنا (كمال انساني و حصول بعد
معنوي) است (بمانيان و همکاران .)١٣٩٤ ،گروتر نظريه
اطالعات را پايه نظريه زيباييشناسي قرار داد و با مرور
انديشههاي افالطون ،ارسطو ،كانت ،هگل به دوگانگي
زيبايي طبيعي و هندسي رسید .دوگانگي ويژگي تفكر
غربي است و امروزه براي آشنايي با زيبايي معاصر غربي
بايد اين دوگانگي را به دقت درك كرد (گروتر.)١٣۹۰ ،

زيباييشناسي در مکاتب معماري
لوكوربوزيه در مكتب مدرن ،معیارها را مطلقگرايي،
عقلگرايي ،تجربهگرايي ،نفي پدیده غيرمادي ،سلطه بر
طبيعت ،اصالت به لذت ،وحدت گرايي ،سازهگرایی ،نفی
اصول كالسيك  و نفي نمادگرايي دانست (نقرهکار،
 .)۱۲۰ :۱۳۸۹جنكز و ونتوري در مكتب پستمدرن
معیارها را نسبيگرايي ،احساس و تجربهگرايي ،نظام
معنوي ،هماهنگي با طبيعت ،تاريخ و جامعه ،اصالت به
لذت ،كثرت پذيري ،توجه به زيبايي كالسيك؛ تقارن،
تعادل و تناسب ،تأكيد بر نمادگرايي تاريخي -فرهنگي،
پيچيدگي و نظم دانستند (همان .)١١٥ :آيزنمن ،گهري
و كولهاوس در مكتب ديكانستراكشن عدم قطعيت،
ادراك  با شهود دروني ،فلسفهگرايي ،پوچگرايي،
خودمعياري ،ضديت با تاريخ و جامعه ،دانش طبيعت،
اصالت به هنرمند ،زشتگرايي ،كثرتگرايي ،ضديت با
اصول كالسيك ،نمادگرايي چند معنايي ،ابهام ،تضاد،
نفي تزئين و تأكيد بر بي نظمي را معیارهای اصلی

دانستند (همان .)١١۷ :رايت در كتاب براي اعتالي
معماري ،قوانين طبيعت را منبع زيبايي دانست (رايت،
 .)١٣٧۲گروتر ،زيبايي رايت را نظم ،بهعنوان مبناي
زيبايي تكامل يافته بهصورت خط ،فرم و رنگ دانست
(گروتر .)۱۳۹۰ ،رايت و آندو در مكتب اگزيستانسياليسم
و سنتگراي معنوي ،اصول مطلق و نسبي ،ادراك 
اشتمالي (مركب از حس ،عقل و شهود) ،تلفيق تجربه و
فلسفه پيشيني و پسيني ،جهان بيني حكيمانه ،ارتباط
سيستمی اجزاء و كل ،اهميت بعد الهي انسان ،توجه به
طبيعت ،اصالت به زيبايي ،سودمندي و استحكام ،وحدت
گرايي و كثرتپذيري ،توجه به مردم و هنرمند ،استفاده
بجا از قوانين كالسيك ،نمادگرايي ،سادگي در عين
چندگانگی ،تزئينات ،هندسه ،نظم و بي نظمي را
معيارهاي زيبايي دانستند (نقره کار.)۱۲۰ :۱۳۸۹ ،

یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از جمعبندی و استخراج معیارهای
زیباییشناسی جهت سهولت در تطبیق معیارها با
بناهای اوریگامی ،در پنج گروه در جدول ۱دستهبندی
شده است .سپس در جداول ۲تا ۶هریک از معیارها با
هشت نمونه از بناهای عمومی و خصوصی شاخص
اوریگامی در کشور ژاپن تحلیل و تطبیق داده شده است.
تحلیل یافتههای پژوهش
با توجه به تمامی دادههای جمعآوری شده از
بخشهای مبانی نظری در حوزة زیباییشناسی و
اوریگامی و سپس استخراج و جمعآوری اطالعات موجود
در جداول شمارة  ۱تا  ،۶تحلیل نهایی با توجه به
نمودارهای جداول شمارة  ۷و  ۸انجام شده است .به
منظور تدقیق در تعیین میزان تطبیق معیارها با بناها،
تطبیق معیارها در داخل هر دسته به نسبت یک عدد
یکسان ،ارزشگذاری شد و انطباقپذیری دسته معیارها
و بناها به صورت نمودارهایی تفکیک و ارائه گردید .در
ابتدا در نمودارهای جدول شمارة  ،۷تطبیق مؤلفههای
هریک از دسته معیارها با هریک از  ۸بنای اوریگامی (به
تفکیک  ۴بنای عمومی و  ۴بنای خصوصی) به صورت
مجزا مشخص گردید .در مرحله بعد میزان انطباق هر ۵
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دسته معیار با همه بناها بصورت نمودارهایی با هدف
امکان مقایسه بهتر در جدول شمارة  ۸ارائه گردید.
بدین صورت امکان دستیابی به بارزترین تا کم
اهمیتترین معیار در بناهای مورد نظر فراهم گردید .در
نهایت با توجه به نمودارهای ارائه شده ،نتایج تطبیقها
بهطور مبسوط مورد بحث قرار گرفت .جمعبندی این
فرآیند تا دستیابی به نتیجه نهایی در نمودار شمارة ۲
نشان داده شده است .در جدول  ،۷تطبیقپذیری همه
دسته معیارها با هر یک از بناها به صورت مجزا در
نمودارهای میلهای بر حسب درصد نشان داده شده
است .در این نمودارها محورهای افقی به هر یک از پنج
دسته معیار زیباییشناسی و محورهای عمودی به
تطبیق بنای مشخص شده در هر سطر جدول با دسته

معیارها اختصاص دارد .بحث و نتیجهگیری در رابطة با
تفسیر نمودارهای بناهای عمومی در جدول  ۷بدین قرار
است:
 تاالر و موزة شیمونسکی کورتات :بیشترین تطبیقمربوط به دسته معیارهای کیفیت فضایی ،پیچیدگی و
تنوع و تناسب مدوله و پیمون با ۱۰۰درصد تطبیق است.
سپس دسته معیار تناسب و رابطه صحیح میان اجزا و
کلیات با  ۹۰درصد تطبیق قرار دارد .نهایتاً کمترین
تطبیق با  62.5درصد مربوط به دسته معیار مقیاس
انسانی است - .موزة صلح ناکاساکی :بیشترین تطبیق
مربوط به دسته معیار پیچیدگی و تنوع با  ۱۰درصد
تطبیق است .سپس معیار کیفیت فضایی با  87.5درصد
تطبیق قرار دارد .پس از آن به ترتیب دسته معیارهای
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تناسب مدول و پیمون با  75درصد و رابطة صحیح میان
اجزا و کلیات با  ۶۵درصد تطبیق قراردارند .نهایتاً
کمترین تطبیق با  62.5درصد مربوط به دستة معیار
مقیاس انسانی است - .بنای موزة کیوشو :بیشترین
تطبیق مربوط به دستة معیار کیفیت فضایی با 87.5
درصد است .سپس به ترتیب دسته معیارهای تناسب و
رابطه صحیح میان اجزاء و کلیات با  85درصد و مقیاس
انسانی با 75درصد تطبیق قرار دارند  .نهایتاً کمترین
تطبیق با  70درصد مربوط به دو دسته معیار پیچیدگی
و تنوع و تناسب مدوله و پیمون است - .پایانه یوکوهاما:
بیشترین تطبیق به دو دسته معیار تناسب و رابطة
صحیح میان اجزاء و کلیات و پیچیدگی و تنوع با عدد
یکسان  90درصد تطبیق تعلق دارد .سپس به ترتیب
دسته معیارهای کیفیت فضایی با  81.25درصد و
مقیاس انسانی با  75درصد تطبیق قرار دارد .نهایتاً
کمترین تطبیق با  70درصد مربوط به دسته تناسب
مدوله و پیمون است .در نتیجه در بناهای عمومی
بیشترین تطبیق با همه دسته معیارها با توجه به
میانگین اعداد نمودارها به موزة شیمونسکی کورتات با
 90.5درصد تطبیق تعلق دارد .سپس به ترتیب بناهای
یوکوهاما با  81.2درصد ،موزة صلح ناکازاکی با 78
درصد تطبیق و نهایتاً کمترین تطبیق مربوط به موزة
کیوشو با  77.5درصد تطبیق است.
بحث و نتیجهگیری در رابطه با تفسیر نمودارهای
بناهای خصوصی در جدول ۷بدین قرار است:
 خانه کی :بیشترین تطبیق مربوط به دستة معیارتناسب مدوله و پیمون با  100درصد تطبیق است.
سپس دو دسته معیار تناسب و رابطة صحیح میان اجزاء
و کلیات و پیچیدگی و تنوع با عدد یکسان95درصد در
جایگاه بعدی قرار دارند .سپس دسته معیار کیفیت
فضایی با 93.75درصد و نهایتاً با فاصله زیاد دسته معیار
مقیاس انسانی با میزان تطبیق  62.5درصد قرار دارد.
 خانه اوریگامی :بیشترین تطبیق مربوط به دسته معیارمقیاس انسانی با  87.5درصد تطبیق است .سپس معیار
تناسب و رابطة صحیح میان اجزا و کلیات با  80درصد
تطبیق قرار دارد .نهایتاً به ترتیب دسته معیارهای

پیچیدگی و تنوع با 65درصد ،کیفیت فضایی با ۶۲.5
درصد و تناسب مدوله و پیمون با  55درصد تطبیق قرار
دارند - .خانه چیکانی :بیشترین تطبیق مربوط به دسته
معیار کیفیت فضایی با100درصد تطبیق است .سپس
دسته معیار پیچیدگی و تنوع با  ۹۵درصد و دسته معیار
تناسب و رابطة صحیح میان اجزاء با  90درصد تطبیق
قرار دارند .پس از آن دسته معیار تناسب مدول و پیمون
با  85درصد تطبیق و نهایتاً کمترین تطبیق با  ۷۵درصد
به دسته معیار مقیاس انسانی تعلق دارد - .خانه رف
رینگ :بیشترین تطبیق مربوط به دستة معیارتناسب و
رابطة صحیح اجزاء با  95درصد تطبیق است .سپس با
تفاوت کمی ،دسته معیارکیفیت فضایی با 93.75درصد
تطبیق قراردارد .سپس به ترتیب دسته معیارهای
پیچیدگی و تنوع با  85درصد و تناسب مدوله و پیمون
با 70درصد تطبیق قرار دارند  .نهایتاً کمترین تطبیق با
 62.5درصد به دسته معیار مقیاس انسانی تعلق دارد .در
نتیجه در بناهای خصوصی بیشترین تطبیق با همه
دسته معیارها با توجه به میانگین اعداد نمودارها به خانه
کی با  89.25درصد تطبیق تعلق دارد .سپس با تفاوت
کمی خانه چیکانی با  89درصد و خانه رف رینگ با
81.25درصد تطبیق قرار دارند .نهایتاً کمترین میزان
تطبیق با دسته معیارها مربوط به خانه اوریگامی با70
درصد تطبیق است.
در جدول ،8تطبیقپذیری هر یک از دسته معیارها
با همه بناهای اوریگامی مورد نظر به صورت مجزا در
نمودارهای میلهای بر حسب درصد نشان داده شده
است .در نمودارهای این جدول ،محورهای عمودی نام
بناها و محورهای افقی درصد تطبیق هر بنا با دسته
معیار زیبایی مشخص شده در هر سطر جدول را نشان
میدهد .در این بخش به منظور امکان مقایسه و تفسیر
بهتر نمودارها تطبیق هر دسته معیار در بناهای عمومی
و خصوصی به صورت همزمان و به ترتیب ردیفهای
جدول مورد بحث قرار گرفت .بحث و نتیجهگیری در
رابطة با تفسیر نمودارهای جدول ۸بدین قرار است:
 .1 .1دسته معیار تناسب مدوله و پیمون در بناهای
عمومی  :بیشترین تطبیق با این دسته معیار به موزه
شیمونسکی با عدد  100درصد تطبیق تعلق دارد .سپس
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با فاصله زیاد ،به ترتیب بناهای موزة صلح ناکاساکی با
 75درصد و موزة کیوشو و پایانه یوکوهاما با عدد یکسان
 ۷۰درصد قرار دارند .1.2 .دسته معیار تناسب مدوله و
پیمون در بناهای خصوصی :بیشترین تطبیق به خانه
کی با  100درصد تطبیق تعلق دارد .سپس خانه چیکانی
با  85درصد و پس از آن خانه رف رینگ با  70درصد
تطبیق در جایگاه بعد قرار دارند .کمترین تطبیق به خانه
اوریگامی با  55درصد تطبیق مربوط است.
 از مقایسه میانگین اعداد نمودارهای دسته معیارتناسب مدوله و پیمون نتیجهگیری میشود که بناهای
عمومی مورد نظر با میانگین  78.75درصد تطبیق ،با
اختالف کمی از بناهای خصوصی با میانگین   77.5
درصد تطبیق ،دارای تطبیقپذیری بیشتری با این دسته
معیار هستند.
 .2.1دسته معیار مقیاس انسانی در بناهای عمومی:
بیشترین تطبیق به بناهای پایانه یوکوهاما و موزة کیوشو
با عدد یکسان  75درصد تطبیق تعلق دارد .سپس
بناهای موزه صلح ناکاساکی و تاالر شیمونسکی  با عدد
یکسان  62.5درصد در جایگاه بعدی قرار دارند.2.2 .
دسته معیار مقیاس انسانی در بناهای خصوصی:
بیشترین تطبیق به خانه اوریگامی با  87.5درصد و
سپس خانه چیکانی با  75درصد تعلق دارد .نهایتاً خانه
رف رینگ و خانه کی با عدد یکسان  62.5درصد تطبیق
در جایگاه بعدی قرار دارند.
ـ از مقایسه میانگین اعداد نمودارهای دسته معیار
مقیاس انسانی نتیجهگیری میشود که بناهای خصوصی
مورد نظر با میانگین  71.8درصد تطبیق ،نسبت به
بناهای عمومی با میانگین  68.75درصد تطبیق ،دارای
تطبیقپذیری بیشتری با این دسته معیار هستند.
 .3.1دسته معیار تناسب و رابطة صحیح اجزاء و
کلیات در بناهای عمومی :بیشترین تطبیق به پایانه
یوکوهاما و تاالر شیمونسکی با عدد یکسان  90درصد
تعلق دارد .سپس موزه کیوشو  با  85درصد و نهایتاً موزة
صلح ناکاساکی با  65درصد تطبیق در جایگاه بعدی قرار
دارند .3.2 .دسته معیار تناسب و رابطة صحیح اجزاء و
کلیات در بناهای خصوصی :بیشترین تطبیق به خانه رف
رینگ و خانه کی با عدد یکسان 95درصد تطبیق تعلق

دارد .سپس خانه چیکانی با 90درصد و نهایتاً خانه
اوریگامی با  80درصد تطبیق در جایگاه بعدی قرار دارد.
 از مقایسه میانگین اعداد نمودارهای دسته معیار  تناسب و رابطه صحیح اجزاء و کلیات نتیجهگیری
میشود که بناهای خصوصی مورد نظر با میانگین90
درصد تطبیق ،نسبت به بناهای عمومی با میانگین  
 82.5درصد ،دارای تطبیقپذیری بیشتری با این دسته
معیار هستند.
 .4.1دسته معیار پیچیدگی و تنوع در بناهای
عمومی :بیشترین تطبیق به بناهای موزة صلح ناکاساکی
و تاالر شیمونسکی با عدد یکسان 100درصد تعلق دارد.
سپس پایانه یوکوهاما با  90درصد و نهایتاً موزة کیوشو
با 70درصد تطبیق در جایگاه بعدی قرار دارند.4.2 .
دسته معیار پیچیدگی و تنوع در بناهای خصوصی:
بیشترین تطبیق با این دسته معیار به خانه چیکانی و  
خانه کی با عدد یکسان  95درصد تعلق دارد .سپس
خانه رف رینگ با  85درصد تطبیق ،دارای تطبیق
پذیری بیشتری با این دسته معیار است.
 از مقایسه میانگین اعداد نمودارهای دسته معیارپیچیدگی و تنوع نتیجهگیری میشود که بناهای عمومی
مورد نظر با میانگین  90درصد تطبیق ،نسبت به بناهای
خصوصی با میانگین  85درصد تطبیق ،دارای
تطبیقپذیری بیشتری با این دسته معیار هستند.
 .5.1دسته معیارکیفیت فضایی در بناهای عمومی:
بیشترین تطبیق به موزة و تاالر شیمونسکی با عدد 100
درصد تعلق دارد .سپس موزة صلح ناکاساکی و موزة
کیوشو با عدد یکسان  87.5درصد و نهایتاً پایانه یوکوهاما
با  81.25درصد تطبیق در جایگاه بعدی قرار دارند.5.2.
دسته معیار کیفیت فضایی در بناهای خصوصی:
بیشترین تطبیق به خانه چیکانی با  100درصد تطبیق
تعلق دارد .سپس خانه رف رینگ و خانه کی با عدد
یکسان  93.75درصد در جایگاه بعد قرار دارند.کمترین
تطبیق به خانه اوریگامی با  62.5درصد تطبیق مربوط
است.
ـ از مقایسه میانگین اعداد نمودارهای دسته
معیارکیفیت فضایی نتیجهگیری میشود که بناهای
عمومی مورد نظر با میانگین  89درصد تطبیق ،نسبت
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نمودار۲-جمعبندی فرآیند دستهبندی دادهها ،تحلیل و تطبیق یافتهها و نتیجهگیری (مأخذ :نگارندگان).

به بناهای خصوصی با میانگین  87.5درصد تطبیق،
دارای تطبیقپذیری بیشتری با این دسته معیار هستند.
قپذیری مربوط
در نتیجه بهطور کلی بارزترین تطبی 
به دسته معيار کیفیت فضایی با میانگین  ۸۸.۲۵درصد
تطبیق است .سپس به ترتیب دسته معیارهای پيچيدگي
و تنوع با میانگین  ۸۷.۵درصد ،تناسب و رابطة صحيح
ميان اجزا و كليات با میانگین  ۸۶.۲۵درصد و تناسب
مدوله و پیمون با میانگین  ۷۸درصد تطبیق در جایگاه
بعدی قرار دارند.کمترین انطباقپذیری مربوط به دسته
معيار مقياس انساني با میانگین  ۷۰.۳درصد است.

نتیجهگیری
با توجه به جداول و نمودارهای بخش تحلیل یافتهها
(جدولهای ۷و ،)۸مستخرج از جداول بخش نظری،
متناسب با فرضیههای پژوهش میتوان به پرسشهای
پژوهش حاضر با توجه به تفسیر نمودارها چنین پاسخ
داد :نتایج حاصل نشان داد كه شاخصههاي زيبايي از
منظر نظریهپردازان غربی بر نمونه بناهاي اوريگامي قابل
تطبيق بوده و در ادارک زیبایی این معماری تاثیرگذار
است اما ميزان تطابق و تعميمپذيري معيارها به يك 

نسبت نیست .برطبق نتایج حاصل از تفسیرهای انجام
شده از جدول ۷که بهصورت مبسوط در بخش تحلیل
یافتهها بیان گردید چنین نتیجهگیری میشود :در
بناهای عمومی بیشترین تطبیق با همه دست معیارها با
توجه به میانگین اعداد نمودارها به موزه شیمونسکی با
باالترین درصد تطبیق تعلق دارد .سپس به ترتیب
بناهای یوکوهاما و موزة صلح ناکاساکی قرار دارند .نهایتاً
کمترین تطبیق مربوط به موزة کیوشو با پایینترین
درصد تطبیق است .همچنین در بناهای خصوصی
بیشترین تطبیق با همه دسته معیارها با توجه به
میانگین اعداد نمودارها به خانه کی با باالترین درصد
تطبیق تعلق دارد .سپس با تفاوت کمی خانه چیکانی و
سپس خانه رف رینگ قرار دارند .نهایتاً کمترین تطبیق
مربوط به خانه اوریگامی با پایینترین درصد تطبیق
است .همچنین با توجه به تمامی تحلیلهای انجام شده
در بخش یافتهها و با بهرهگیری از تفسیرهای مربوط به
جدول ،۸با درنظرگرفتن میانگین مقادیر تطبیقپذیری
در مجموعه بناهای عمومی و خصوصی موردنظر ،بهطور
کلی ترتیب تطبیقپذیری هریک از دسته معیارهای
پنجگانه با بناها بدین صورت است :بارزترین تطبیقپذیری
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مربوط به دسته معيار کیفیت فضایی با باالترین میانگین
تطبیق است .سپس به ترتیب دسته معیارهای پيچيدگي
و تنوع و تناسب و رابطه صحيح ميان اجزا و كليات با
میانگین تطبیق نزدیک به هم قرار دارند .سپس دسته
معیار تناسب مدوله و پیمون با میانگین تطبیق پاییتر در
جایگاه بعدی قرار دارد .در نهایت کمترین انطباقپذیری
مربوط به دسته معيار مقياس انساني با کمترین میانگین
تطبیق است  .

پینوشتها
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1. Creases
2. Valley
3. Mountain
4. Faces
 .۵در مؤلفه کیفیت فضایی ،از مفهوم فضا( Space -تبعیت از
فرم و عملکرد که برخاسته از مفهوم ( )Conceptبوده و
تنها بسطی چند بعدی از فضای اطراف ماست) فراتر رفته و
به مفهوم مکان ( - Placeحاصل خیال انسان و متاثر از
حضور او در تاریخ و جغرافیای خاص و وجود رخداد و
خاطره در آن است) میانجامد .این مفهوم بواسطه الیههای
فرهنگی آن ارتقاء مییابد (اسالمی.)۶۴،۱۵۲ :۱۳۹۳ ،
 .۶بهعنوان یک قاعده ،ناظر در حال حرکت ،اثر را بهتر درک
میکند .حتی اگر ناظر گاهی بایستد و به اجزای فضا توجه
ویژه نماید .تماشا کردن متوالی مناظر ،مستلزم حرکت در
فضا بهعنوان امری اساسی برای تجربه کامل فضاست
(براون.)۱۳۹۶ ،
 .۷نمادها جلوهای از زیبایی ادراک راز درون رمز را بههمراه د
ارند .این زیبایی ادراک راز ،نیرویی جذب کنند ه د ارد.
نمادها همچون پلی ،بخش خود آگاه و ناخود آگاه ذهن را
پیوند می دهند (یعقوبی ،اسالمی.)۱۳۹۴ ،

کتابنامه

احمدی ،بابک .)۱۳۹۷( .حقیقت و زیبایی :درسهای فلسفة
هنر .تهران  :نشر مرکز.
افروخته ،الهه و کمرهای ،ندا .)۱۳۹۲( .بازآفرینی پتگانه ایرانی از
طریق مقایسه ی تطبیقی آن با معماری اوریگامی ژاپن.
دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسالمی .تبریز:
دانشگاه هنر اسالمی تبریز.
اسالمی ،سید غالمرضا .)۱۳۹۳( .درس گفتار مبانی نظری

معماری ،عینکمان را خودمان بسازیم .تهران :علم معمار
رویال :فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشکده
هن ر
امین زاده ،بهناز .)۱۳۸۹( .ارزیابی زیبایی و هویت مکان .هویت
شهر.۱۴-۳ :)۷(۴ .
اکو ،اومبرتو .)۱۳۹۹( .تاریخ زیبایی( :نظریههای زیبایی در
فرهنگهای غربی).
باوندیان ،علیرضا .)۱۳۷۸( .بررسی تطبیقی آثار افالطون و
ارسطو در پرسش از ماهیت هنر .نشریه هنر و معماری کلک،
.۱۰۷  :۱۳
بلخاریقهی ،حسن .)۱۳۹۹( .در باب زیبایی :زیباییشناسی در
حکمت اسالمی و فلسفه غربی .تهران :دانشگاه تهران.
بمانيان ،محمد رضا .اسفندياري ،مريم .اسفندياري ،سارا.
( .)١٣٩٤پارادايم زيبايي شناسي در مناظر شهري .كنفرانس
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