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چکیده
بناهای گنبددار ازجمله عناصر بصری مهم در چشمانداز عمومی شهرها محسوو

میشووند هودا از پوشوها راشور شناسوایی عوامو

مطلوبیت زیباییشناختی مکعب یا هشتوجهی گنبدپوش از نگاه دانشجویان در دو گروه رشتههای هنری و غیرهنوری اسوت و سوعی دارد
به این پرسا پاسخ دهد که چه عواملی در ترجیحات افراد برای فرم این بناهوا نشوا دارد دادههوای ایون پوشوها ،بوا اسوتداده از روش
طبشهبندی کیدیت بصری و همچنین مصاربه نیمهساختاریافته و با مشارکت  61ندر از دانشجویان دانشگاههای تبریوز و هنور اسولامی تبریوز
جمعآوری شد برای تهیه محرکهای بصری ابتدا  91گنبدخانه شاخص از میان آرامگاههای تاریخی ایوران انتخوا

و فورم کلوی آنهوا بور

اساس سواختار سهبخشوی گنبود ،سوا ه و پایوه ،بوا اسوتداده از نرمافوزار اتوکود شبیهسوازی گردیود نمایوهها در دسوتههای چهارتوایی بوه
مشارکتکنندگان ارائه و خواسته شد تا پس از مرتب سازی در دو مررله ،دلای ترجیح خود را برای بناهای برتر بوه ترتیوب اولویوت بیوان
نمایند تحلی دادههای راص از مصاربهها با استداده از روش کیدی تحلی مضمون انجام شد هشت مضمون اصلی و  72مضمون فرعوی
استخراج و در الب چهار مدهوم کلی شام غنای بصری ،اندازه و تناسبات ،سوادگی و سوب

بنوا آآشونایی و توازگیب طبشهبنودی گردیود

چندوجهی بودن پایه بنا یکی از مهمترین عوام شناساییشده در مطلوبیت فرم بنای گنبددار بود که بور اسواس ناورات ابرازشوده موجوب
تنوع ،گستردگی دید و الشای ررکت پیرامونی میشود همچنین متناسب بودن اجزا از نار انودازه نشوا مهموی در ترجیحوات دانشوجویان
داشت با اینکه سه انتخا

از چهار انتخا ِ برتر بین دو گروه از دانشجویان مشترک بود ،دانشجویان رشتههای هنری به عوام سوادگی و

خلوص رجمی گرایا بیشتری نشان دادند و از سوی دیگر ،غنای بصری در ارتباط با ویشگیهای ظرافت و پیچیدگی ،بیشتر مورد تورجیح
دانشجویان رشتههای غیرهنری رار گرفت نتایج این تحشیق میتواند به متخصصان این روزه در طراری بناهای شواخص شوهری از ناور
پیابینی عوام ترجیحی کم

کلمات کلیدی:

کند
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مقدمه

یکی از عل مطالعه ترجیحات و سلایق مردم اسوت

یکی از عناصر بصری مهوم در چشومانداز عموومی

که در چند دهه اخیور موورد توجوه طراروان ورار

شهرهای ایران ،بناهوای گنبوددار و بوهطور خواص

گرفته است آگلچین و همکواران916 :9317 ،ب بور

گنبدخانهها هسوتند در دوره اسولامی ،چهوارگوش

این اسواس ،پوشوها راشور بوا هودا شناسوایی

گنبددار بوهعنوان کوانون اصولی طور در مسواجد،

عوام مؤثر در مطلوبیت زیباییشناختی فرم بناهای

مدارس ،خانشاهها و مشابر به کار گرفته شده و بیوان

گنبدخانهای صورت گرفته اسوت همچنوین دانوا

معماری واردی به آنها بخشیده است آهیلنبرنود،

تخصصی یکی از عوام تأثیرگواار بور ترجیحوات

393 :9313ب دیرینگی رضور در معمواری ایرانوی

افراد اسوت آGifford et.al, 2000ب شوواهد نشوان

موجب گشته تا این بناها بوا هویوت موردم ارتبواط

موویدهوود کووه معموواران غالبووا نموویتواننوود ارزیووابی

مؤثری بر رار سازند میتوان گدت بناهای گنبوددار

زیباییشناختی غیرمعماران را پیابینی کنند

آ2001

بهعنوان نشانههای شهری مورد توجه رار داشوته و

Brown and Gifford,ب نگورش متموایز معمواران

آشوونایی عمووومی بووا آنهووا وجووود دارد نتووایج

بوووهارتمالزیاد ناشوووی از ارزشهوووای مشوووترک

پشوهاهای مختلف ،اهمیوت زیباییشوناختی ایون

بهدستآمده در آموزش آنها

است آ Akalin et al.,

بناها را در منار شهرها موورد تأکیود ورار دادهانود

2009ب بووه گدتووه برلوواین آموووزش هنووری بوور

آوریدزادگان و همکواران9317 ،؛ کریمیمشواور و

ضاوتهای زیباییشناختی افرادی که آموزشهوای

همکاران9316 ،ب

ویووشه در زمینووه هنوور داشووتهانوود ،تأثیرگوواار اسووت

از طرفی ،کیدیتهای فرمی در هنرهای بصری نایر

آBerlyne, 1971ب لاا هدا فرعی پشوها راشور

معماری اهمیت بسیاری دارند تشارن ،تناسب ،وزن

شناسایی ویشگیهایی است که در مورد آنهوا بوین

بصری ،ریتم ،غلبه خطوط عمودی یا افشوی در کو

ترجیحات افراد در دو گروهِ دارای آموزش هنری و

ترکیببندی ازجمله ویشگیهای فرمی در معمواری

فا د آن اختلاا وجود دارد و لوازم اسوت طراروان

هستند آمولوی33 :9386 ،ب این عوام معمولوا در

به این موارد توجه بیشتری داشته باشند

زیباییشناسی کالبدی و عینی بهطورکلی موردتوجه

پرسشهای تحقیق

متخصصان بوده؛ اما آشنایی با دیدگاههای موردم در

 -9چه عواملی در ترجیحات زیباییشوناختی موردم

این رابطوه کمتور صوورت گرفتوه اسوت ازآنجاکوه

برای فرم بناهای گنبدخانهای نشا دارند

هدا از جنبه زیباییشناختی در طراری فرم ،پاسخ

 -7چووه تدوواوتی بووین دیوودگاههای دانشووجویان

به نیازهای روانی -عاطدی کاربران است ،آگواهی از

رشتههای هنر و غیرهنر نسبت بوه عوامو موؤثر در

دریافتها ،ادراکات و علایق مردم در این رووزه از

مطلوبیت فرم گنبدخانهها وجود دارد

اهمیت بالایی برخوردار است به گدته ب شناسوایی

پیشینه تحقیق

عوام مؤثر بر تحسوین جمعوی اموری مهوم بورای

در زمینه بررسی ترجیحات بصری در مورد بناهوای

طرارووان بووه شوومار موویرود آبوو 931 :9316 ،ب

معماری پشوهاهای مختلدی انجام یافته اسوت در

همچنین مشوارکت دادن موردم در فراینود طراروی

مشیاس منار شهری میتوان به ارزیوابی ترجیحوات
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افراد برای بدنههای شهری اشاره نمود برای نمونوه

ههنی افراد را در رابطه بوا تصوویر کالبودی مسوجد

تهران توسط

بررسی نمودند نتایج مطالعه آنها نشان داد

بررسی ترجیحات ساکنان منطشه نوا

مطلو

زیبایی و هویت مناظر ارتباط تنگاتنگی وجوود دارد

و منارههای متوسط یا بوزرگ از عوامو مطلوبیوت

و ترجیحات مردم عمدتا از طریق ارزشگااری بور

مسجد در نگاه افراد بوه شومار مویرود آمهووش و

ویشگیهای عینی درک و بیان میشود همچنین بور

مرادپور9311 ،ب

اساس پشوها مدیری و نوراللهی آ9313ب موفشیتِ

علاوه بر عوام فیزیکی ،بررسی تأثیر عوام فوردی

میدان شهری در بر راری ارتباط با استدادهکنندگان،

از موشوعات موردتوجه در مطالعه ترجیحات فورم

وابسوتگی بالووایی بوه کیدیوت مؤلدوههووای بصووری-

معماری است یکی از عوام مهوم در ایون زمینوه،

فیزیکی آن داشته و این معیارها بر برداشوت ههنوی

میزان دانا تخصصوی میباشود کوه در تحشیشوات

در برخی پشوهاها اثر عام یا عوام خاصوی بور

Nasar, 1989; Gifford et al., 2000; Imamoglu
2000; Fawcett et al., 2008; Akalin et al.
,2009ب برای نمونوه دولوین و نسور آ Devlin and

پشوهاها اثر شک و هندسه را بور تورجیح موورد

Nasar, 1989ب ضوواوتهای دو گووروه معمووار و

بررسی رار دادهاند؛ ازجملوه پوشوها آلون نشوان

غیرمعمار را در مورد معماری مسکونی ررفوهای و

داده اسوووت کوووه تنایموووات هندسوووی فضووواها و

عامهپسند مطالعه نمودنود نتوایج رواکی از وجوود

سوواختمانها نشووا تعیینکننوودهای در ارزشهووای

تداوت در بین ترجیحات دو گوروه بوود همچنوین

زیباشوناختی آنهووا دارنوود آAlp, 1993ب همچنووین

مطالعه گیدورد و همکواران بوا بررسوی  11ویشگوی

پیچیووودگی ازجملوووه موشووووعات موردتوجوووه در

عینی در  67سواختمان اداری بوزرگ نشوان داد کوه

بررسیهای مربوط به ترجیحات نمای سواختمانها

ارزیابیهای معماران و افراد عادی تشریبا بر اسواس

;Stamps, 1999; Imamoglu 2000

دسووتههای متدوواوتی از ویشگیهووای عینووی انجووام

بووده اسوت آ

Akalin et al. , 2009ب

میپایرد آGifford et al., 2000ب بر اساس مطالعه

در روزه ارزیوابی زیباییشوناختی بناهوای گنبوددار

فاوست و همکاران بااینکه اختلواا در ترجیحوات

مطالعات چندانی انجام نشده است بااینرال برخی

معماران و غیر معماران تأیید میشود؛ اموا میتووان

از مطالعاتی که ترجیحات معماری مساجد را موورد

نوعی از طراری را شناسایی کرد که ترجیحوات دو

بررسی رار دادهاند ،تا ردودی مربوط به این بحث

گروه را ترکیب کند آFawcett et al., 2008ب

میباشند؛ بهطور مثال مطالعوه رشوازاده آ9383ب در

مرور پیشینه تحشیق از ناور موشووعاتی کوه موورد

ارتباط با برداشت ههنوی موردم از فورم مسواجد بوا

بررسووی رارگرفتووه نشووان میدهوود کووه مطالعووه

طراری سنتی و مدرن ،رابطه همبستگی مثبوت بوین

ترجیحات در مورد بناهای شاخص تاریخی کوه بوا

سنتی بودن معماری و ترجیحات استدادهکنندگان را

رافاه تاریخی مردم مرتبط هستند ،کمتور صوورت

بوورای بیشووتر گروههووای سوونی نشووان داده اسووت

گرفته است همچنین در رابطه با شناسوایی عوامو

همچنین مهوش و مرادپوور آ9311ب پنداشوتهوای
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افراد تأثیر بسیاری دارنوود

متعددی مورد توجه رار گرفته است

ترجیحووات زیبووایی بررسووی شووده اسووت برخووی

آ Devlin and
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امووینزاده آ9381ب نشووان داد کووه بووین ترجیحووات

که بزرگ و باشکوه بودن مسجد و دارا بوودن گنبود
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انجام نشده است درباره بررسی عوام فردی موؤثر

آKaplan and Kaplan, 1989ب بوه عبوارتی رافاوه

بر ترجیحات معماری ،بیشتر بوه اختلواا دو گوروه

انسان در ضاوتهای ادراکوی بهصوورت فراتور از

معمار و غیر معمار پرداخته شده است این پشوها

رشایق عینی تأثیرگاار اسوت آموایس32 :9319 ،ب

به بررسی تأثیر آموزش هنوری در ترجیحوات فورم

در بیشتر مدلهای تجربوه زیباییشوناختی ازجملوه

معماری پرداختوه کوه در تحشیشوات صوورتگرفته،

مدل پردازش اطلاعات لدر و همکواران آ

کمتر مورد توجه بوده است

al., 2004ب نشا پیشینه ههنی و دانوا تخصصوی

مبانی نظری

افووراد در فراینوود ضوواوت زیباییشووناختی در ناوور

مدهوم تورجیح رابطوهای مسوتشیم و بنیوادی بوا سوه

گرفته شده است

دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

مدهوووم خووو

و بوود و بهتوور دارد کووه از مدوواهیم

برجسته در علم ارزششناسی محسو

مویگردنود

آفراهانی و مورد91 :9383 ،ب ازآنجاکوه خوو

و

بد مداهیمی مطلق هستند و بهتر آیا بدترب مدهوومی
دانستن یکی از ردا

Leder et

دستهبندی موضوعی زیباییشناختی

جورج

سانتایانا9

زیبواییشناسوی را ازناور موشووع

موردتوجه ادراکی بوه سوه رووزه رسوی ،فرموی و
نمووادین تشس ویمبندی نموووده اسووت آ

Santayana,

یوا بود

1896ب در ادراک ارزشهای رسوی عوواملی نایور

دو امور -در زموان و مکوان

شیء مورد توجه ورار

مشایسهای است ،لاا بلافاصله پس از خوو
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مطلوبیت فرم بناهای گنبدخانوهای مطالعوه چنودانی

ترجیحات زیباییشناختی آنهوا را متوأثر مویسوازد

بافت ،رنگ و آهنگ در ی

معین و توسوط شوخص معوین -تورجیح یکوی بور

میگیرند و در ادراک ارزشهای فرموی نسوبتهای

دیگری ظهور مییابد آهمانب

موجود در میان عناصر سازنده اثر ملاراه میشوود

ترجیحات زیباییشناختی

آهاسپرس11 :9321 ،ب تشسیمبندیهوای دیگور دو

در ارزیابی زیبایی معمولا دو رویکرد اصولی عینوی

روزه فرمی و نمادین را مطر سواختهاند آ

آکالبدیب و ههنی آروانشناختیب مطور مویشوود

1994: 382ب در زیبوواییشناسووی فرمووی ،سوواختار

رویکرد عینی به دنبوال فهوم ویشگویهوای کالبودی

بصری محیط و در زیباییشناسوی نموادین ،معوانی

است؛ درروالیکوه رویکورد ههنوی بوه دنبوال فهوم

تداعیکننده محیط مورد توجه هستند آلنگ:9313 ،

ترجیحات انسوان در شوناخت مؤلدوههای کالبودی

793ب نسر بر اهمیت محودوده ،پیچیودگی و ناوم

است آاموینزاده1 :9381 ،ب در مودلهای ارزیوابی

بهعنوان متغیرهوای فرموی و سوب

بوهعنوان متغیور

توسط ترجیحات مردم ،ضواوتهای آنهوا ملواک

نمادین تأکید نموده است درعینرال او خاطرنشان

استنتاج و ارزیابی زیبایی رار میگیرند

میسازد که متغیرهای فرمی و نموادین بوا یکودیگر

انسان دارای تواناییهوای ههنوی بسویار پیشورفتهای

تعام دارند؛ برای مثال دسته ویشهای از مشخصات

است که تحسین دنیای اطراا را بهواسوطه فراینود

فرمی میتوانند بر محتوای سبکی آن دلالت کننود و

ادراک و سپس فراخوانی ،رافاه و استدلال برای او

محتوای سبکی نیز میتواند بر ضاوتهای مربووط

امکانپایر میکند آب 13 :9316 ،ب ادراکِ زیبوایی

به ویشگیهای فرمال تأثیر بگواارد آ

بووا پوویازمینووه ههنووی اشووخاص ارتبوواط دارد و

383ب

Nasar,

Nasar, 1994:

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

با توجه به اینکه در این پشوها ترجیحات بصری

بر اساس محاسبه انجامشده درصود توافوق بوین دو

مربوووط بووه فوورم بیرونووی گنبدخانووهها بهصووورت

کدگاار ردود  88درصد به دسوت آمود کوه نشوان

تصویری مورد بررسی ورار مویگیورد ،روزههوای

میدهد پایایی تحلی مصاربهها مناسب است

زیباییشناسی فرمی و نمادین را شام میشود

مشارکتکنندگان

در این پشوها مطالعه ترجیحات افوراد بورای فورم

دسووترس از میووان دانشووجویان دانشووگاه تبریووز و

بیرونی گنبدخانهها بر اساس رویکرد کیدی صورت

دانشگاه هنر اسلامی تبریز انجام شد و تعوداد افوراد

پایرفته است دادهها با استداده از فون مرتبسوازی

مشارکتکننده با استداده از تکنی

اشباع دادهها بوه

و طبشهبنوودی کیدیووت آQ-Sortب در دو مررلووه بووه

 61ندر آ 73ندر دانشجوی هنر و  73ندر دانشجوی

همراه مصاربه نیمه ساختاریافته جمعآوری گردید

غیرهنرب رسید در این شویوه زموانی کوه اطلاعوات

برای تحلی دادههوا از روش تحلیو مضومون 7بوه

جدیدی راص نمیشود یا دادهها تکرار میشووند،

شوویوه تحلیوو الگوووی مضووامین 3آKing, 1998ب

نمونوووهگیری پایوووان مییابووود آPatton, 2002ب

استداده شد توم یوا مضومون نشواندهنده معنوی و

مشارکتکنندگان دانشوجویان مشواطع کارشناسوی و

مدهوم الگوی موجود در مجموعهای از دادهها است

کارشناسی ارشد و در بازه سنی  32-91سال بودند

که میتواند بر اساس دادههای تحشیق یا ناریوهها و

محرکهای بصری

تحشیشووات موجووود شووناخته شووود آ

نمایوووههای مورداسوووتداده ،تصووواویر  91بنوووای
گنبدخانهای از مناطق مختلف ایران بودند کوه فورم

Clarke, 2006ب
ناوووری و پیشوووینه تحشیوووق و همچنوووین ناووورات

اسووتداده از نرمافووزار اتوکوود بهصووورت سووهبعدی

متخصصان صورت گرفت کوه تأییودی بور روایوی

شبیهسووازی گردیوود انتخووا

گنبدخانووهها از میووان

پشوها کیدی انجامیافته است برای سنجا پایایی

آرامگاههووا صووورت گرفووت؛ زیوورا فوورم گنبدخانووه،

تحشیق از روش پایایی بینکدگاار 6استداده شد بوه

بهطور مستش در آنها بیشتر بوه کوار گرفتهشوده و

مدرس دانشگاه در رشته معماری

ملاراات زیباییشناختی در شک گیری فرم بیرونی

دعوووت گردیوود تووا بووا کدگووااری  93مصوواربه در

اهمیت زیادی داشته اسوت همچنوین در پوشوها

پووشوها همکوواری نمایوود سووپس ،نسووبت توافووق

راشر تنهوا بوه بررسوی آرامگاههوای گنبدخانوهای

مشاهدهشده 1بین کدگااری نگارندگان با کدگااری

دارای گنبووود منحنوووی پرداختوووه شوووده اسوووت و

پشوهشووگر مسووتش بووا اسووتداده از روش هولسووتی

آرامگاههای برجی شوک و نیوز گنبدخانوههایی بوا

آHolsti, 1969ب طبق فرمول زیر محاسبه شد

گنبد رک آمخروطی یا هرمیب موورد مطالعوه ورار

آمجمووع تعوداد /آتعوداد توافوق ×7ب = نسبت توافق

نگرفتهاند بناها از نمونوههای معوروا و بااهمیوت

آ12+931ب  /آ7×81ب = کووودهای دو کدگوووااریب

معماری موورد اشواره

انتخا

این مناور از ی

=3/8218

تاریخی که در اسناد مکتو

رارگرفتهاند ،انتخا شودهاند نششوههای مرجوع از
کتووا

گنجنامووه آراجی اسوومی9381 ،ب و کتووا

1
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مضامین اصلی و فرعوی بور اسواس مبوانی

کلی آنها آبدون اجزا ،مصالح و تزئینات بدنوهب بوا

دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

روش تحقیق

انتخا

Braun and

افراد برای مصاربه بهصورت هدفمند و در

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

سب شناسی معماری ایرانوی آپیرنیوا9383 ،ب تهیوه

باشد که بنا کاملا مجزا از زمینوه درک شوود سوپس
از بناها آبا ابعاد 11×61 mmب بر ی

گنبدخانه متشک از پایه مکعب یا هشتگوش بنوا؛

کارت با ابعواد  A7آ931×26 mmب چوا

سا ه یا گردنی که بخا اتصالی پایه بنا و گنبود بوه

زیر هر تصویر محلوی بورای نوشوتن رتبوه در ناور

شمار میرود آچپیرهب؛ و گنبد ،انجام گرفت ارتداع

گرفته شده بود آتصویر 9ب

وا عی بناها بهطور تشریبی از  97توا  13متور متغیور

روند انجام کار

بود که به جهوت کنتورل متغیور مشیواس بوا ارتدواع

روند اجرا بهاینترتیب بود کوه کارتهوا در چهوار

یکسان شبیهسازی شدند همچنین به جهت کنتورل

دسته چهارتایی ،1بدون ترتیب از پویا تعیینشوده

محرکهای بصری ناخواسوته ،نشطوه دیود ،شورایط

به افراد ارائه و خواسته میشود توا کارتهوای هور

دوربین و شرایط نوری برای تمام نمونوهها یکسوان

گروه را بر اساس اولویوت علا وه و پسوند خوود از

در نار گرفته شد و سوعی شود تصوویر بهگونوهای

شماره  9تا  6مرتب نمایند در مررلوه بعود ،عمو

شود در
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دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

گردید شبیهسوازی بور اسواس سواختار سهبخشوی

تصویر هری

تصویر  -9شانزده تصویر بهکاربرده شده در پشوها :از سمت راست بالا بوه ترتیوب مودل شبیهسازیشوده آ :9-مشبوره
1

ارسلان جاه ؛ آ :7-مشبره دوازده امام؛ آ :3-بشعه شویخ جنیود؛ آ :6-گنبود جبلیوه؛
سلطانیه؛

 :3-مشبره سید رکنالدین؛

 :9-مشبوره هارونیوه؛

 :7-گنبود

 :6-گنبد سلطان بخت آغا؛ ج :9-امامزاده میرعلی بن رمزه؛ ج :7-آرامگاه شیخ

عطار؛ ج :3-امامزاده محمد افطسی؛ ج :6-مشبره ملا رسن کاشی؛ د :9-مشبره خواجه ربیع؛ د :7-بشعه شیخ جبرئی ؛ د:3-
بشعه هدده تن؛ د :6-گنبد سبز مشهد آمأخا :نگارندگانب

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

مرتب کردن بین شومارههای  9انتخا شوده از هور

در سوومت سووا ه آفوورم میووانیب پسووندیدند ،آن را

گووروه ،انجووام میشوود در مررلووه پایووانی از افووراد

واسطه مناسبی بین مربع و دایره دانسوتند در موورد

یا ترجیح خوود

هشوتشلعی بودن پایه نیز تلویحا وجود هماهنگی

درخواست میشد که دلای انتخا

را برای چهار تصویر انتخا شده ،بیان نمایند

بیشتر بین سمت بالا و پایین ساختمان عنوان شود

که ابتدا عوام مطلوبیت هکرشده بهصورت واژههوا

همه جهات دید دارم ،چندین وجه را میبینم» و یوا

و عبارتهووای مشووخص اسووتخراج و کدگووااری

«مربووع خیلووی گوشووه اسووت ،ولووی هشتشوولعی

گردید در مررله دوم عواملی که ازنار مدهومی بوه

ارساس فضای بیشتری به آدم میدهود و ارسواس

بودند یا ارتبواط کو و جوزء میوان

دید و اراطه بیشوتر دارد» مؤیود ایون مطلوب بوود

مضوومون یووا دسووته

همچنووین در ایوون زمینووه دلایوو دیگووری ماننوود

موشوعی ورار داده شودند  72مضومون فرعوی و

«نورگیری و جهتگیری»« ،سطح تمواس بیشوتر بوا

هشت مضمون اصلی شام تنوع و ریوتم؛ ظرافوت؛

نور خورشید»« ،بازی نور و سایه»« ،سایهها پررنوگ

روابط اندازهها؛ مشیاس بصری؛ سوادگی؛ هوارمونی؛

و کمرنگ» و «سایهروشن» بیان گردید

آشوونایی؛ و تووازگی اسووتخراج گردیوود سووپس ایوون

عام و دیگوور مووورد توورجیح بوور اسوواس گدتووههای

مضمونها در الب چهار مدهوم کلی شوام غنوای

مصاربهشوندگان« ،طبشهطبشوه بوودن»« ،پلهپلوه بالوا

بصووری ،انوودازه و تناسووبات ،سووادگی و سووب

آمدن»« ،لایهلایه بودن» و «ررکوت سلسوله مراتبوی»

دسووتهبندی شوودند آجوودول 9ب در ادامووه ایوون

بود که علاوه بر ررکت آتغییرب ،بر ناوم آترتیوب و

مضمونها و نتوایج راصو از آنهوا تشوریح شوده

تکوورارب دلالووت دارد و موویتوووان از آن بووه ریووتم

است:

آشرباهنگب تعبیر نمود

الف -تنوع و ریتم

ب -ظرافت

مضمون تنوع و ریتم شام ویشگیهای «چندوجهی

در مورد طبشهطبشه بودن و ررکت سلسلهمراتبی در

بودن» پایه یا سا ه بنا« ،نوور و سوایه» و «چندطبشوه

فرم ،برخی از افراد بور نرموی و پیوسوتگی ررکوت

بوودن» میشوود کوه در عبوارات مصاربهشوووندگان

تأکیوود کردنوود عبووارات «ررکوتِ نوورم و آرامآرام»،

وجود داشت استداده از فرم هشتشلعی در هر دو

«ررکت تدریجی»« ،نرمی»« ،ظرافوت»« ،جزئیوات»،

رالت آمساوی و نامساویب در سمت پایه یا سا ه

«د ووت»« ،کووار زیوواد» و عووواملی ماننوود «پیچیوودگی

بنا با ترجیح بیشوتری نسوبت بوه فورم چهارشولعی

سمت گنبد» و « ووسدار بوودن آن» در گدتوههای

همراه بود بااینکه چندشلعی بودن به لحاظ کالبدی

مصاربهشوندگان وجوود داشوت کوه زیرمجموعوه

موشوع واردی در فرم گنبدخانهها است؛ اما افوراد

مضمون اصولی ظرافوت در ناور گرفتوه شودند در

در توشیحات خود ،چند دلی مختلف را بورای آن

اینجا ظرافت از نار غنای بصووووری موورد توجوه

هکر کردند افرادی که بوهکارگیری هشتشولعی را

وورار گرفتووه و دلالتهووای دیگوور ماننوود ظرافووت

آنهووا وجووود داشووت ،در یو

تناسباتی لحاظ نشده است

دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

تحلی متون مصاربهها به این طریق صورت گرفت

گستردگیِ دید بود؛ بورای مثوال عبواراتی ماننود «از

2
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یافتهها

دلیوو دیگوور بوورای انتخووا

یکدیگر نزدی

پایووه هشووتوجهی،

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

جدول  -9تحلی الگوی مضامین برای ترجیح بنای گنبددار بر اساس کدگااری دادهها آمأخا :نگارندگانب
مفهوم

مضمون

کلی

اصلی

مضمون فرعی

فراوانی تکرار

کدهای اولیه

چندوجهی بودن

پایه چنودوجهی یوا چندشولعی /هشتشولعی /دیوارههوای بیشوتر  /زاویوهدار  /گوشوهدار بوودن/

(شکستگی در طول)

گوشههای پخ /شکستگی گوشهها ،رالت سهبعدی بودن ،چندوجهی بودن سمت بالا /دیوارکشوی

هنر

غیرهنر

31

39

کل

در سمت گنبد /زاویهدار بودن زیر گنبد

تنوع و ریتم

نور و سایه

سایهروشن ،بازی نور و سایه ،نورگیری و جهتگیری در سمت بالا /سطح تماس با نور خورشید،
سایهها پررنگ و کمرنگ

غنای بصری

چندطبقه بودن

چند طبشه بودن /طبشهطبشه بودن/تکرار /پلهپله بالا آمدن /لایهلایه بودن /پله پلهای بودن بالا /اختلاا

(شکستگی در

سطح سا ه و گنبد ،اختلاا سطح ،نحوه اتصال گنبد به پایه طبشه طبشه ،تنوع رجموی /تنووع نموا،

ارتفاع)

ررکت سلسله مراتبی /اول مربع بعد هشت بعد دایره  /اول هشتشلعی بعد استوانه بعود گنبود /

1

91

1

931

97

سلسلهمراتب ارتداعی
جزئیات

جزئیات /راشیه /ریزهکاری /ظرافت راشیه ،رالت خطهای موازی ،خط بین گنبد و سا ه

ظرافت

ظرافت

ظرافت ،شی

نرمی ،تدریج

وسدار بودن گنبد ،فرم گنبد نرمتر /ررکت نرم  /بدون سکته /بودون تضواد /ررکوت آرامآرام و
تدریجی /ناگهانی نیست /صلب نیست

3

91

1

8

کوچکی

کوچکی /کوچکی نسبی گنبد ،پیچیدگی زیاد در عین کوچکی

9

7

پیچیدگی

پیچیدگی ،پیچیدگی گنبد /پیچیدهتر در سمت بالا

-

99

98

73

تناسبات مطلوب

تناسبات بهتر ،تناسبات درست ،تناسبات منطشیتر ،تناسب خو

متناسب بودن اندازه

متناسب بودن اندازه گنبد /گنب د و پایه ،همخوانی سکو با گنبد از نار اندازه ،متناسوب بوودن پایوه،
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1
9
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اجزا

تناسب اجزا ،تناسبات گنبد

تناسبات طولی

تناسبات طولی

9

تناسبات ارتفاعی

تناسبات ارتداعی  /هماهنگی ارتداع ،متناسب بودن ارتداع گنبد و سا ه

8

-

تعادل

تعادل بهتر /تنا کمتر /ترتیب بالا رفتن متعادل است ،هندسه بهتر ،نام /ترتیوب خواص انودازهها،

8

2

9

3
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93

1

تناسبات انسانی

ارتداع مناسب /زیاد بلند نباشد ،تناسبات انسانیتر

عظمت ،پهنا

پهن بودن /وسیعتر شدن /پهن و مستطیلی /بازتر ،عایمتور  /باابهوت /بزرگتور /پرتور /محکمتور/
باثباتتر ،گنبد پهنتر /پهن بودن گنبد ،بزرگ بودن گنبد ،رالت نیمکرهای بودن گنبد ،نداشتن سا ه
آگردنب ،پایه عریضتر و بزرگتر

افراشتگی ،بلندا

27

21

11

بلند بودن /ارتداع بیشتر آافراشتگیب ،پایه بلندتر ،پایه با عرض کمتر ،همراسوتا و همجهوت بوودن،
سا ه بلندتر ،گنبد بلندتر /گنبد بلندتر و لاغرتر ،گنبد تیزتر آخیلی گرد نباشدب /دایرهای نبودن گنبد/

97

1

رالت نوکتیز
سادگی طرح کلی

سادگی

سادگی و انسجام
هارمونی

سبک

آشنایی و تداعی

8

سادگی طر کلی ،خلوت بودن ،زوائد کمتر ،شلوغ نبوودن ،مینیموال بوودن ،ههون را زیواد درگیور
نمیکند ،تشارن عمودی و افشی در سمت پایه ،خالص و نا

سادگی گنبد

بودن

سادگی گنبد ،بیرونزدگی زیاد نباشد

سادگی پایه

سادگی پایه ،نزدی

انسجام

انسجام /یکپارچگی /جمعوجوری ،وس کام بدون تیزه ،یکدست شدن سمت بالا

به مربع بودن پایه ،جاابیت مربع ،رس مربع ،پایه چهاروجهی

هارمونی

هارمونی /همخوانی فرمها /ترکیب هارمونی  ،هماهنگی مربع آبهعنوان بویس و دارای صولبیتب و
دایره آفرم دارای ررکتب

سادگی در عین

جالب بودن طر در عین سادگی ،سادگی در عین زیبایی ،کام بودن در عین سادگی ،سوادگی در

پرمایگی

عین ررکت ،استوانهای بودن

آشنایی

فرم آشناتر /صمیمانهتر و رارتتر ،بیشتر شبیه وا عیت است ،روتین بودن

تداعی الگو ،نمونه

یادآوری بنای ماهبی آنشانهشناسی یا رفرنسهای فرمیب /رالوت مواهبی ،توداعی مشوهد ،مکوان

71

92

7

7

93

7

1

1

1

-

3

7

8

6

96

1

1

3

7

تازگی

مدرن بودن ،جدید بودن ،تازگی

1

-

تمایز

متداوت بودن /خاص بودن

7

ماهبی /مکانی که بلا دیده شده /ی
تداعی معنا

الگو آpatternب /فرم سنتی /فرم دیمیتر ،تداعی کارتون

ارساس عروج و بالا رفتن /اشاره به آسمان /رالت عرفانی ،رس هنور اسولامی /معمواری ایرانوی/
زیارتگاه یا یادبود ،ایجاد تمرکز و توجه برای عبادت /رس عبادت

11

تازگی

3

37
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هنر بیان شد ازجمله «مینیمال بودن»« ،شلوغ نبودن»

ج -روابط اندازهها

تأکیوود بوور تناسووبات مطلووو

«تناسبات منطشیتر»« ،تناسبات متعادلتر»« ،تناسبات

رشته معماری چنین بود« :ارسواس مویکنم خیلوی

بهتر» و نیز «تناسبات سه بخا رعایت شده اسوت»

مینیمال است؛ سادگی خاصی دارد که خیلی جوابم

بیان گردیده بود همچنین «تناسب اجوزا»« ،تناسوب

میکند؛ یکپارچگی دیوار نمایا را دوست دارم» و

بین دیوار و گنبد چشمنوازتر است»« ،گنبد نه خیلی

یووا گدتووههای یکووی از دانشووجویان رشووته طرارووی

بزرگ؛ نوه خیلوی کوچو » و «متووازنتر بوودن در

صنعتی در مورد بنای هددهتن ،چنین بود« :برای من

اندازه ،شک و مدل» ازجمله دلای دیگر ابرازشوده

سادگی و خلوص و نا

بودن خیلی مهم اسوت در

بودند دروا ع ،افراد سه سمت اصلی گنبدخانوه و

فرمها؛ فرموی کوه تناسوبات درسوتی دارد و زوائود

یا دو بخا بالا و پایین را ازنار اندازه نسبت به هم

کمتری داشته باشد ،بیشتر دوست دارم و برای مون

مشایسه میکردند و بناهایی را که ابعاد و انودازههای

در همهچیز همینطور اسوت؛ چوه معمواری و چوه

اجزای آن نسبت بوه هوم طبیعیتور جلووه میکورد،

محصول»

برمیگزیدنوود بووا توجووه بووه اینکووه نمونووههای

و -هارمونی

موردمطالعه هموه متشوارن و فا ود مصوالح و رنوگ

مضمون هوارمونی فشوط توسوط مصاربهشووندگان

بودند ،عوام مربوط به «تعادل» و «تووازن» نیوز در

گروه هنر مورد اشاره رار گرفوت و دلوایلی ماننود

ارتباط با اندازه و تناسبات در نار گرفته شدند

«ترکیووب هارمونی و » و «همخوووانی فرمهووا» بوورای

د -مقیاس بصری

ترجیح مشبرههای ارسلان جاه  ،هدده تون و سوید

تناسبات خاص با تأکید بر پهنا آوسعت و عاموتب

رکنالدین به کار بورده شود ایون بناهوا بوا ویشگوی

و بلنوودا آافراشووتگیب بووهعنوان دلی و توورجیح بیووان

سادگی نیز توصیف شدند که بیانگر ایجاد هارمونی

گردیوود بوورای نمونووه عبوواراتی ماننوود «پهنتوور و

با اجزای کم بود برای مثال عبارات «درعینرال که

باعامتتر به نار میرسد»« ،بنا برایم هم مرتدعتور

ررکت دارد سادهتر شده؛ یکدسوت شودن سومت

و هم عریضتر است» و «اگر گنبد بالایا بزرگتور

بالا هارمونی

به نار مویرسود» در موورد تورجیح

بود بهتر بود» توسط مصاربهشوندگان اظهوار شوده

بنای هدده تن بیان شده بود

بود همچنین برخی افراد بور «مشیواس انسوانی» یوا

ز -آشنایی و تداعی

«ارتداع مناسب» بنا تأکید داشتند

برخی از افراد ،برای فرمهوای آشونا و تداعیکننوده

ه -سادگی و انسجام

اولویت ائ بودند شرکتکنندهای اظهوار داشوت:

سادگی و انسجام نیز جوزو عوامو تورجیح بودنود

«اینکه گنبد ،اول استوانه میشود و بعود خوارج از

مصاربهشوندگان صدت سادگی را بیشوتر در موورد

استوانه ی

فرموی بوه خوودش میگیورد بیشوتر در

بناهایی کوه سوا ه اسوتوانهای یوا پایوه چهواروجهی

بناهای ماهبی دیودم نایور گنبود اموام رشوا آعب»

داشتند آنایر مشبره سید رکنالدینب ،به کوار بردنود

همچنین برخوی مشخصوا اشواره کردنود کوه بنوای

برخی دلای مرتبط با ترجیح سادگی فشط در گوروه

خاصی برایشان توداعی میشوود؛ اموا برخوی فشوط

دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

عباراتی چون «تناسبات شنگ» «تناسبات درسوت»،

بنای مشبره سید رکنالدین نار یکی از دانشوجویان
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جنبه آشنا بودن را مطر کردند برای مثال در مورد

را نیز بهویشه برای رتبههای سه و چهار هکر کردند

دلی ترجیح آرامگاه شیخ عطار« ،تداعی بنوای سوید

این مطلوب توا رود زیوادی نشواندهنده مکانیسوم

صدرالدین چالدران» توسط یکی از شرکتکنندگان

ترجیح و ارزشگااری است

 -که خود اه چالدران بوود -مطور شود و فورد

در میووان اظهووارات مصوواربهشوووندگان عبووارات

دیگری اظهار داشت «گنبد مساجد را برایم توداعی

بیانکننده ارساسات مثبت و مندوی وجوود داشوت

میکند» از طرفی« ،توداعی کمتور» بوهعنوان دلیلوی

برای مثال در مورد گنبد جبلیه به ارساسات مثبوت

برای ترجیح کمتر هکور شود بورای مثوال در موورد

مانند «جاابیت»« ،جالب بوودن»« ،توازگی و مودرن

گنبد سلطانیه در رتبه چهارمِ مررلوه نهوایی

بووودن»« ،نرم وی»« ،ارسوواس عووروج و بالووا رفووتن»،

یکی از افراد چنین بیان داشوت کوه «توداعی کمتور

«ابهت» و ارساسات مندوی ماننود «شولوغ بوودن» و

دارد ،شاید کسی مسجد نداشته باشد آفرد خارجیب

«ارساس خدگی» اشاره شوده بوود در موورد گنبود

به نارش زیباتر بیاد» برخوی از افوراد ،فرمهوایی را

سلطانیه نیز ارساسوات مثبوت علواوه بور «دوسوت

دوست داشتند که یادآور نمونههای ویشهای بودنود؛

داشتن» عبوارت بودنود از« :آراموابخوا بوودن»،

برای مثال در مورد ترجیح بنای امامزاده میرعلی بن

«بانم و توور» آگنبوودب« ،چشوومگیوور»« ،چشوومنووواز»،

رمزه برخی از نارات مطر شده چنین بود« :چون

«جاابیت»« ،آشنایی» و «خوشایندی» همچنوین بوه

معبود در هندوسوتان اسوت دوسوت

ارساسووات مندووی ماننوود «رووس تکبوور و غوورور» و

داشتم» و یا «شبیه سازههای هند» درعینرال فردی

«رس خدگی» اشاره شده بود در مورد هور دو بنوا

نیز ارساس خود را نسبت به ناآشنایی با فورم ایون

ارساسات نامطلو

توسط دانشوجویان رشوته هنور

بنا چنین بیان داشت« :بوه گنبود آن چشومم عوادت

بیان شده بود همچنین برخی از مصاربهشووندگان

نکرده انگار غریبهام با شکلا ارساس خوبی بهوم

گروه هنر به عوواملی ماننود «پورت فضوایی کمتور»

دسووت نمویده» از سوووی دیگوور «تکووراری بووودن»

اشاره کردند که به دلی توواتر کمتور و نیوز وابسوته

بهعنوان عاملی برای مطلوبیت کمتر و افت جاابیت

بودن به ریطه عملکرد که خوارج از موشووع ایون

مطر شد

تحشیق بود ،در تحلی ها لحاظ نشدند

ح -تازگی و تمایز

علاوه بر آنچه در الب عوامو موؤثر تشوریح شود،

عبارات «مدرن بودن»« ،جدیود بوودن»« ،متدواوت و

یافتووههای دیگووری نیووز ابو توجووه هسووتند طبووق

خاص بودن» بهعنوان دلی ترجیح و بیشوتر توسوط

دیدگاههای هر دو گروه از دانشوجویان ،پونج بنوای

دانشجویان هنر مورد اشاره رار گرفتند

برتوور بووه لحوواظ مشخصووات زیباییشناسووی فرمووی

ط -سایر عوامل

عبارت بودند از :گنبد جبلیه ،گنبد سلطانیه ،امامزاده

اگرچه برای چهار بنای انتخا شده در مررلوه اول

میرعلی بن رمزه ،مشبوره خواجوه ربیوع و آرامگواه

تنهووا دلای و توورجیح پرسوویده میشوود؛ امووا بیشووتر

شیخ عطار در جودول  7دلایو دانشوجویان بورای

شرکتکنندگان با توجه بوه رتبهبنودی مررلوه دوم،

انتخا

این بناها در رتبه نخستِ مررلوه دوم ارائوه

علاوه بر معیارهای مطلوبیت ،معیارهای نامطلوبیوت

شده است

انتخا
دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم
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در گروههای الف،

برتر دانشجویان

و د ،انتخا

بحث

بود؛ اما در گروه ج ،بنای امامزاده میرعلی بن رمزه

مطلوبیت و ترجیح زیباییشناختی بناهوای گنبوددار

در اولویت اول توسط دانشجویان غیرهنر و آرامگاه

ایرانووی صووورت گرفووت نتووایج نشووان داد کووه

شیخ عطار در اولویت اول توسط دانشوجویان هنور

چندشلعی بودن پایه یا سا ه ،یکی از عوامو مهوم

گردید ازآنجاکه بنای امامزاده میرعلوی بون

در خوشایندی بنای گنبددار اسوت تورجیح بیشوتر

رمزه ویشگیهای خاصی دارد کوه مهمتورین آنهوا

فرم هشتشلعی نسبت به چهارشولعی؛ مطلوبیوت

بوور اسوواس ناوورات بیانشووده ،پیچیوودگی ،تنوووع و

عام تنوع و ررکت را مطر میسازد ازنار سویر

ظرافووت در بخووا گنبوود اسووت ،بووه ناوور میرسوود

توواریخی نیووز در آرامگاههووا طوور هشتشوولعی

گرایا دانشجویان غیرهنر به پیچیدگی بیشتر باشد

بهتوودریج بوور طوور مربووع برتووری یافتووه اسووت

انتخا

جدول  -7دلای ترجیح بنا توسط دانشجویان در رتبه اول مررله نهایی آمأخا :نگارندگانب
بنای گنبددار

گروه

ویژگیها و دلایل ترجیح

غیرهنر

پیچیدگی آ9ب ،چندشلعی آ1ب ،چندطبشه آ7ب ،ظرافوت آ7ب ،تودریج آ7ب ،کوار زیواد
آ3ب ،تناسب و توازن آ1ب ،تعادل آ9ب ،عریضتر ،بزرگتر ،پرتر آ6ب ،مرتدوعتور آ9ب،

کد مصاحبهشوندگان
F3- F5- F6- F8- F9M13- M14- M15F19

گنبد جبلیه

محکم و با ثبات آ9ب ،گنبد نیمکرهای آ7ب ،جالب بودن در عین سادگی آ9ب
هنر

سطح تماس بیشتر با نور آ9ب ،نور و سایه آ9ب ،زاویه و گوشوه آ9ب ،چندطبشوه آ7ب،

M24- F28- F38M41- M42

تدریج آ7ب ،سلسله مراتب آ9ب ،صلب نبودن آ9ب ،چندشلعی آ9ب ،ررکت نورم آ9ب،
تناسبات آ7ب ،روتین آ9ب ،ابهت آ9ب ،نوع گنبد آ9ب ،جدید آ9ب ،شبیه ایاصووفیه آ9ب،

گنبد سلطانیه

غیرهنر
هنر

جزئیات آ7ب ،زاویهدار آ7ب ،طبشهطبشه آ9ب  ،هشتشلعی آ9ب ،دیود و اراطوه بیشوتر

F26- F33- M36F37- M46

آ9ب ،تناسبات بهتر آ7ب ،نسبت گنبد و پایه آ9ب ،نداشتن گردن آ9ب ،گنبد پهن آ9ب

امامزاده میرعلیبن حمزه

غیرهنر

پیچیدگی آ6ب ،کوچکی آ7ب ،جزئیات آخطوط موازیب آ9ب ،مرز آ9ب ،اختلاا سطح

F1- M10- M12- F20M22- M23

آ9ب ،چندشلعی زیر گنبد آ7ب ،ظرافت آ7ب ،خلا یت بخا گنبد آ9ب ،گنبد بلنودتر و
لاغرتر آ9ب ،سادگی پایه آ9ب ،تداعی ی

الگوو آ9ب ،توداعی کوارتون آ9ب ،شوبیه بوه

معبدی در هند آ9ب ،خاص بودن آ9ب
هنر

نحوه اتصال گنبد به پایه طبشه طبشه آ9ب ،ظرافت آ9ب ،کار شده آ9ب ،تازگی فرم گنبد

F25

پیچیدگی گنبد آ9ب ،سادگی گنبد آ9ب ،سادگی کلی آ9ب ،متشارن بودن پایه آ9ب ،پهنتر

F2- M17

آ9ب ،تکراری نبودن آ9ب
غیرهنر

مقبره خواجه ربیع

و باعامتتر آ9ب ،تمرکز برای عبوادت آ9ب ،توداعی مکوان مواهبی و معنووی آ9ب،
طراری خاص گنبد آ9ب
هنر

چندوجهی آ9ب ،کمی متداوتتر از هشتشلعی آ9ب ،تعوادل آ9ب ،همواهنگی ارتدواع

M30- F34

بالا و پایین آ9ب ،سادگی پایه آ9ب ،از دو طرا آافشی و عمودیب رینه آ9ب ،فرم سنتی
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آ9ب ،فرم آشنا آ9ب

آرامگاه عطار

غیرهنر
هنر

چندشلعی آ9ب ،کوچکی بالا آ9ب ،تناسب اجزا آ9ب ،متناسب آ9ب ،سوا ه بلنودتر آ9ب،
تداعی آرامگاه سید صدرالدین آ9ب

F35
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ارساس عروج و بالا رفتن آ9ب
بیشتر کار شده آ9ب ،مشطعهایی که زده آ9ب ،متناسب ،متوازن بودن شک آ3ب

M16- M18
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هنر و غیر هنر ،صرانار از ترتیب انتخا  ،یکسان

این پشوها بوا هودا شناسوایی عوامو موؤثر بور

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

آهیلنبرنووود783 :9313 ،ب بوووه گدتوووه موووایس،

عاموو مهووم دیگوور در اظهووارات شوورکتکنندگان

هشتشلعی شیوه مؤثری برای گواار بوین دایوره و

تناسبات مطلو

بود نکته رائز اهمیت ایون اسوت

مربع است که در بسیاری از سواختمانهای مشودس

که دانشجویان غیر هنور بهانودازه دانشوجویان هنور

بهعنوان نوعی پهنه میانی به کار گرفتوه شوده اسوت

نسبت به عام تناسبات رساس بودند این یافته بوا

آمووایس963 :9319 ،ب همچنووین گسووتردگی دیوود

نتیجه پشوها کریمی مشواور و همکواران آ9316ب

این فرم در نارات مردم

که در آن مشیاس و تناسبات بهعنوان عاملی مهم در

مطوور شووده بووود تووأثیر گشودگی یا باز بودن فضا

ارزیووابی زیباشووناختی کالبوودی توسووط مووردم و

ازنار وجوود دیودهای گسترده و مکانهای باز بور

متخصصان شناخته شده ،همسو اسوت بوهعلاوه بوا

ترجیحوات محیطی در پشوهاهای پیشوین تأییوود

توجه به تأکید بر تناسوبات بوین بخاهوا بوه ناور

شوده اسوت آNasar, 1998; Hanyu, 2000ب

میرسوود مصاربهشوووندگان ،محرکهووا را بووا ی و

طبشهطبشه بودن و پسنشوینیهای پلوه ماننود نیوز از

الگوووی متناسووب و بهینووه در ههوون خووود مشایسووه

ویشگیهووای مووورد توجووه بودنوود چندشوولعی و

میکردند عامت و افراشتگی نیز بوهطور نسوبی از

چندطبشه بودن علاوه بر تنوع ،نمایانگر ریتم و ناوم

ویشگیهای مورد توجه و استشبال بودند ایون یافتوه

هستند ،لاا میتوان گدت تنوع همراه با نام یا تنوع

با نتایج پشوهشوی در رابطوه بوا مسواجد کوه در آن

تدریجی و نرم از عوام تورجیح اسوت تحشیشوات

بیشتر پرساشوندگان مسجد مطلوو

را بوزرگ و

پیشین رابطه بین تورجیح و پیچیودگی متوسوط 2یوا

باشکوه و دارای گنبد و منارههای متوسط یا بوزرگ

Berlyne,

توصوویف کووردهانوود ،همخوووانی دارد آمهوووش و

1971; Nasar, 1994; Imamoglu,2000; Akalin
et al, 2009; Gjerde, 2010ب در برخی پشوهاها

مرادپووور9311 ،ب ازآنجاکووه بنووای گنبووددار معمولووا

بهعنوان دلی دیگر انتخا
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تعدی شده توسط نام را تائید میکننود آ

از اصطلا غنای بصری برای اشواره بوه پیچیودگی
منام استداده شده است کاپلوان و کاپلوان آ1989ب
ایوون اصووطلا را بووهمناور روواا محتوووای مندووی
پیچیدگی نایر درهموبرهمی بهکاربردهاند به گدتوه
هانیو ،دو رالت از پیچیدگی وجود دارد :پیچیودگی
موونام که میتوووان آن را غنووای بصووری خوانوود و
پیچیدگی نامنام که میتووان آن را آشودتگی نامیود
آHanyu, 2000ب نسر بر غنای بصوری ،تزئینووات،
گونوووهگونی و تنووووووع آبوووهعنوان متغیرهوووووای
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پیچیدگیب در کنوووار نام و یکپوووارچگی بوووهعنوان
کیدیت مهوم و موؤثر بور محیط بصری تأکید نموده
است آ Nasar, 1994; 1998ب

بهعنوان نشانه شوهری شوناخته مویشوود ،بوه ناور
میرسوود وودرت و جلوووه بصووری آن بوورای افووراد
اهمیت داشته است
سادگی نیز جزو عوام مطر شده بود واژه سادگی
بیشتر از پیچیدگی توسط افراد موورد اسوتداده ورار
گرفت سادگی میتواند دلالوت بور ناوم ،آسوانی و
سهولت داشته باشود از طرفوی ،پیچیودگی ممکون
است ازنار ههنی با بغرنج بودن ارتباط داشته باشود
و لاا علیرغم اینکه ممکن است پایوه چندشولعی
نسبت بوه پایوه چهارشولعی پیچیودهتر باشود و یوا
طبشهطبشه بودن کوه بهخصووص بورای بنوای گنبود
جبلیه هکر شد با پیچیودگی نیوز مورتبط باشود؛ اموا
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علاوه بر موارد فوق ،آشنایی و تداعی بهعنوان یکوی

مشایسه ترجیحات افراد دارای آموزش تخصصوی و

از دلای مهم پایرش و تورجیح فورم بناهوا توسوط

فا د آن را رمایت میکند .برای مثال تحشیق رایس

شرکتکنندگان مورد اشاره رار گرفت طبوق گدتوه

و همکاران آ2014ب نشوان داد کوه معمواران تمایو

نسر آ1994ب مردم ،آشنایی را بهعنوان متغیور فرموی

زیادی به وجود نام در ترکیب معماری داشتند ،اما

تجربه میکنند و این عام بر ادراک نام تأثیرگواار

غیر معماران تمای زیادی به وجود محرک بصوری

است پشوها امواماوغلو آImamoglu, 2000ب نیوز

داشتند ،در صوورت وجوود هوردو عامو  ،ترکیوب

نشان میدهود موردم الگوهوای آشونا بوا پیچیودگی

معماری بهطور مثبت

ارزیابی میشود آ Reis, et al,

متوسط را دوسوت دارنود دروا وع ،تکورار دفعوات

2014: 191ب همچنین در تحشیق دیگوری معمواران

فورم ارتمالوا باعوث پیابینویپوایری و

نسبت به غیر معماران تصاویری را کوه ناوم بالوا و

کاها پیچیدگی آن شوده آWickelgren, 1979ب و

تحرک و رنگ کمتری داشتند ،زیباتر ارزیابی کردند

طبق «اثر مواجهه محوض» 8موجوب تورجیح بیشوتر

)Markovi ́c and Alfirevi ́c, 2015ب تحشیوووق در

میشود آZajonc, 1968ب ازاینرو آشنایی میتواند

مورد ترجیحات ساختمانهای بلنود نیوز نشوان داده

درک بنا و ارتباط بر رار کردن با آن را ساده کند

است که متخصصان نسبت به مردم عادی پیچیدگی

عباراتی مانند مدرن بودن ،تازگی ،متداوت و خاص

کمتوری را تورجیح میدهنود آ

بودن کمتر بهعنوان دلی ترجیح هکر گردید کوه بوه

and Abrar Asari, 2014ب بااینرال نتیجه برخوی

نار میرسد با توجوه بوه زمینوه تواریخی موشووع

مطالعات از گرایا بیشوتر معمواران بوه پیچیودگی

موردمطالعه ،بوده است مرز بین آشونایی و توازگی

رکایووت دارد آ

چنودان روشوون نیسووت آشونایی موجووب بر ووراری

Nasar, 1989ب این اختلاا ممکن اسوت بوه دلیو

ارتباط و تازگی مانع رس تکراری بوودن میشوود

تداوت در نوع محرکِ بهکاررفته در این پشوهاهوا

لاا نیاز به مطالعه بیشوتر دربواره چگوونگی تورجیح

باشد

دیدن ی

سب

Karimi Moshaver

دو فصلنامۀ علمی ،اندیشۀ معماری ،سال سوم ،شمارة ششم

کردند

یافتووه نتووایج برخووی از تحشیشووات پیشووین درزمینووه

Berlyne, 1971; Devlin and

بنا آازناور رابطوه آشونایی و توازگیب وجوود

هرچند موارد اختلواا بوین دو گوروه در مضوامین

دارد به نار میرسد توجه به توداعی معنوا در ایون

سوووادگی و غنوووای بصوووری محسووووس بوووود،

خصوص شروری باشد بهعلاوه پیشینه ههنی افراد

مشارکتکنندگانِ هر دو گروه ،بناهوا را بور اسواس

با توجه به مح سکونت و میزان آشونایی آنهوا بوا

ویشگیهای مشترکی ارزیابی کردند و سوه انتخوا

معماری مناطق مختلف نیز میتوانود در ایون موورد

برتر آنها از چهار دسته بنا مشترک بود این نتیجوه

تأثیرگاار باشد

با یافتههای برخوی از تحشیشوات پیشوین کوه تضواد

مشایسووه بووین ترجیحووات دو گووروه نشووان داد

بسیار بین ترجیحات دو گروه گزارش کرده بودنود،

دانشووجویان هنوور بیشووتر از دانشووجویان غیرهنوور،

ناسازگار است برای مثال بر اساس تحشیق گیدوورد

سادگی را بهعنوان دلی مطلوبیت و برتری به لحاظ

و همکوواران آGifford et.al, 2000ب ،معموواران و

زیبایی بیان کردند؛ از طرفی ،واژه پیچیودگی ،فشوط

غیرمعماران ویشگیهای فیزیکوی متدواوتی را ملواک
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افراد ،کمتور از واژه پیچیودگی و یوا تنووع اسوتداده

توسط دانشجویان غیرهنر به کوار گرفتوه شود ایون

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

ترجیح رار داده بودنود ایون اختلواا میتوانود در

علاوه بر این ،با اینکه سوه انتخوا

درجه اول مربوط به ویشگیهای محرک باشد که در

گووروه از دانشووجویان مشووترک بووود؛ بووهطور نسووبی

پشوها راشر تنها به فرم کلی بنوا محودود بوود و

دانشجویان رشتههای هنر گرایا بیشتری بهسادگی

ویشگیهایی مانند رنگ و بافت و مصوالح را شوام

و خلوص رجمی نشان دادنود و غنوای بصوری در

نمیشد دوم اینکوه ممکون اسوت بوین ترجیحوات

ارتباط بوا ویشگیهوای ظرافوت و پیچیودگی بیشوتر

گروههووای معمووار و غیرمعمووار؛ و یووا هنرمنوود و

مووورد اسووتشبال دانشووجویان رشووتههای غیرهنووری

غیرهنرمند با گروه دانشجویان دارای زمینه تحصیلی

گرفت این مطلب توجه بیشتر طراران را در موورد

هنر و غیرهنر تداوت وجود داشته باشد عام سوم

نحوووه اسووتداده از سووادگی و همزموان بووا آن غافو

نوع بنا است که در پشوها راشور بنوای گنبوددار

نشدن از عام مهم غنای بصری ،میطلبد

بنای سنتی بود که با موشوع پوشوها گیدوورد

نتایج بهدستآمده میتواند به متخصصان این روزه

و همکاران آ2000ب در مورد بناهای مودرن تدواوت

در طراری بناهای شاخص شهری ازناور پیابینوی

داشت

عواموو ترجیحووی کموو

نتیجهگیری

شناسایی عوام ترجیحوی ،محودود بوه فورم کلوی

بر اساس نتوایج راص شوده مطلوبیوت فورم بنوای

بناهوووای گنبوووددار بوووود و مشوووارکتکنندگان را

گنبددار رول چهار مدهوم کلی شام غنای بصری،

دانشجویان آگروه سنی جووانب تشوکی میدادنود

بنووا

برای تحشیشات آینده بررسوی ترجیحوات موردم در

آآشنایی و توازگیب شوک میگیورد میتووان بیوان

گروههووای متنوووعتر و در ارتبوواط بووا فوورم ،اجووزا و

داشووت کووه وجووود ویشگیهووای ررکووت و تنوووع

مصالح بناهای گنبددار پیشنهاد میشود

انوودازه و تناسووبات مطلووو  ،سووادگی و سووب
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ی

کنوود در ایوون پووشوها

بهصورت چندشلعی بودن پایه یا سوا ه کوه بنوا بوه
نارات ابرازشده موجوب گسوتردگی دیود و الشوای
رس سهبعدی بودن میشود ،بیشتر از سایر عوامو
در مطلوبیت فرم بیرونی گنبدخانوهها نشوا داشوته
است
همچنین تناسبات خو
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برتور ،بوین دو

برای اکثر افراد بسیار مهوم

پینوشتها
1 George Santayana
2 Thematic Analysis
3 Themplate Analysis
4 Intercoder Reliability
)5 Proportion of Agreement Observed (PAO

 1گروهبندی بناها در دسوتههای چهارتوایی بور اسواس چهوار
دوره زموانی سولجو ی و ما بو ؛ ایلخوانی؛ تیمووری و اوایو

بود بهطوریکوه سوه سومت اصولی گنبدخانوه را

صدوی آبا توجه به مشابهت سبکیب؛ و دوره صدوی صوورت

ازنار انودازه نسوبت بوه هوم مشایسوه میکردنود و

گرفت تا در هر گروه بناهایی با مشخصوههای سوبکی تشریبوا

تناسبات طبیعیتر و متعادلتر را برمیگزیدنود ایون

مشابه رار بگیرند
7 Moderate Complexity
8 Mere Exposure Effect

موشوع لزوم توجه بیشتر به تناسبات را در طراری
نشان میدهود تداعیکننوده بوودن فورم و سوادگی
نسبی آن نیوز از عوامو مهوم مطلوبیوت محسوو
میشدند

فهرست منابع
 امینزاده ،بهناز  9381ارزیابی زیبایی و هویت مکانهویت شهر 1آ2ب96-3 :

مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیباییشناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر

 بو  ،سووایمون  9316مناور ،الگووو ،ادراک و فراینوود،ترجمه بهناز امینزاده ،چا

چهوارم تهوران :انتشوارات
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