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 چكیده

حرفه اری اندیشمندان و متخصصان از دیرباز در معماری مورد توجه قرار گرفته است  و در حوزه زیباشناسی معم شناختیدیدهای زیبا

های علمی و پژوهشی داخلی معتبر برداشت نمود.در واقع مقالهتوان از هایی را میاند .گزیده چنین بحثدر این حوزه بسیار اندیشیده

القضات ین عها و عوامل زیباشناختی موثر در مجموعه فرهنگی اهد بود : مهمترین مولفهپرسش مورد نظر در این پژوهش چه خو

باشد . و با توجه به شرح باال ها گوناگون میباشد و برداشترد از لحاظ عینی و ذهنی متفاوت میهمدانی در چیست ، این عامل در هر ف

باشد . در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن طبقه بندی کامل ی میهای زیباشناسب یکی از چالش بر انگیز ترین بخشطراحی مناس

و تاثیر  ایم ضات همدانی پرداختهزیباشناختی در معماری به تحلیل و برسی نمونه موردی یادمان عین الق هایاخصها و شلفهمو

که  نتیجه حاصله این استهای انجام شده  ها و تحلیل. و بر اساس یافته ایم نمودهسانه را در این مجموعه برسی های زیباشناشاخص

 وهش موفق بوده است یا خیر . این مجموعه در محوریت موضوع پژ

 

 کلمات کلیدی

  زیباشناختی معماری ، عین القضات همدانی ، طراحی مناسب ،عینی و ذهنی،مولفه های زیباشناختی

 
 

 مقدمه -6
ر بر کیفیتت  زیبایی در معماری یکی از موثرترین عناصر تاثیرگذا واملع

بناها بتر استاس    گردند که طراحی مناسبفضاهای شهری محسوب می

شاخص های زیباشناختی آنها می تواند بته بتاال رفتتن کیفیتت منظتر      

 از یکتی  همواره زیبایی بشریت، تاریخ طول در عینی شهر منجر شود .

 های دورگذشته در چه است؛ بوده انسان نیازهای ناپذیراجزای جدایی

 نندکگیج  متخاصم و دنیای بر آمدن فائق برای تاریخ ماقبل انسان که

هتای اتار   بر دیواره را پیرامونش ماوقع بود کرده احاطه را وی که های

که  امروز چه (( و 6911،1:()پاکزاد Greer,،2212 نمود))ترسیم می

است با این همه  کرده رسوخ وی زندگی ابعاد تمامی در زیبایی تعقیب

 توان بسان مسیری پنداشت کهی را میسیر تفکر در مورد مقوله ، مرور

از قطیت شروع و به عدم قطعیت منتهی شده است ، به طتوری کته در   
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تر شتده و از دستترس انستان    هر باب از این دفتر مفهوم مزبور پیچیده

  .(6911،1:رسد )پاکزاددورتر به نظر می

با توجه به آنچه گفته شد ، نیز کمبود مطالعات در زمینه پیگیتری       

وجود دارد که نوشتار حاضر سعی  زیبایی و زیبایی شناختی در معماری

دارد با نظر به عامل زیبایی و اتخاذ به شاخص ها و عوامل زیباشناستانه  

در معماری موضوع را برسی نماید و در ابتتدا مبتانی نظتری مترتب  را     

تعریف نموده و سپس با توجه به موضوع ذکر شده نمونه متوردی را در  

نوشتار تکمیل کننده در این ،  این فرایند مورد بحث و چالش قرار داده

این پژوهش تامل و نگرشتی بتر زیبتایی شناستی ارزی هتای       قسمت ،

 باشد.اری در شهر میپنهان در فرم معم

 روش تحقیق  

در پژوهش حاضر جمتع آوری اطالعتات و مبتانی نظتری پتژوهش بتا       

استفاده از متون و استناد کتابخانته ای واینترنتتی  ، صتورت گرفتته و      

یه و تحلیل کمی با توجه به مبانی نظری جمع آوری شده سپس با تجز

و رسیدن به چارچوب نظری مشخص به تحلیل نمونه موردی ذکر شده 

انجامیده است و روی تحلیتل در نمونته متوردی بته صتورت برداشتت       

میدانی و حضور در فضا با ابزار عکاسی و برداشتت از کتاربران فضتا بته     

  .جمع آوری داده پرداخته شده است 

 تشریح ساختار پژوهش -3
ساختار پژوهش با توجه به موضوع ذکر شده با مروری بر مباحث نظری 

ز شده است که در ابتدای امرتب  و اصلی با موضوع و محور پژوهش آا

مباحث عامل کیفیت به طور کامل شرح داده شتد و تتاثیر کیفیتت در    

-اخصطراحی و در بخش بعدی مبانی نظری به شرح کامل عوامل و ش

های زیباشناختی پرداخته شده است و در بخش سوم در مبانی نظتری  

حاصل به وجود آمده از کیفیت و زیباشناختی در طراحی توضتی  داده  

شده است  که نتیجه آن منجر  گردید یک چتارچوب نظتری موجته از    

های اصلی پژوهش را به صورت یک مبانی نظری حاصل آید که شاخص

یش بگذارد و با توجه به چارچوب به دست آمده نمودار شاخه ای به نما

 از پژوهش تحلیل بر روی نمونه موردی به انجام رسیده است.

 مبانی نظری -4
 کیفیت شناسی واژه -4-6

ریشه شناستی از واژه   فارسی زبان فرهنگ در کیفیت واژه لغوی معنای

مشتق گرفته شده استت در ایتن قستمت     از عربی کیفیه که اسم است

هتای  فیت در زبان انگلیسی و دیگر زبانت که به معنای واژه کیالزم اس

هم ریشه آن نیز اشاره ای داشت .چرا کته عمتدتا مفهمتوم کیفیتت در     

ابعاد حرفه ای آن در وهله اول از طریق ادبیات تخصصی رشته طراحتی  

شهری به زبان انگلیسی وارد گفتمان این رشته در ایران شده است . از 

یفیت در زبان انگلیسی به ماهیت ، نوع یا خاصیت یک نظر لغوی واژه ک

 . (،113،) گلکار  کند شئ اشاره می

 مفهوم کیفیت  -4-6-6

 و عملی هنری، هایرشته تمامی در که است ای واژه کیفیت

 چارچوب در صورت مستمر به و شهودی درك شکل به صنعتی

 تالی ،وجود این با .شود می کاربرده به مزبور های حوزه گفتمانِ

                    .نیست آسان و تالشی ساده واژه این معنای کامل درك برای

 سرشت واژه بلکه شهودی معنای واسطه به نه امر این دشواری

 دو مفهومی کیفیت .گیردمی سرچشمه آن و چندگانه متکثر

 عین در ولی واض ، و روشن است مفهومی یعنی است، وجهی

 فرار حال عین در ولی فهم قابل ستا مفهومی چند پهلو، حال

 دیگر عبارت به،  دهدنمی شدن تعریف به تن راحتی به که

 سختی، همچنین ملموس های کیفیت مورد این واژه که هنگامی

 و روشن مفهومی شودمی گرفته کار به ایره و سرعت نرمی، 

 ایرملموس های کیفیت مورد در که زمانی لیکن ، دارد فهم قابل

 به شود،می استفاده ایره و تأثیرگذار شکوه، یی،زیبا نظیر

 و ابعاد گستردگی .گرددمی مبدل چند پهلو و فرار مفهومی

 مفهوم است که گردیده باعث اشاره مورد حالت دو هر جوانب

 معنای با متفاوت و فراتر معنایی واجد نسبی که مفهوم به کیفیت

 (.،113)گلکار شود  تبدیل است، آن معمول و بدیهی

 کیفیت در معماری های شاخص  -4-6-2

 هایمحی  مطلوبیت بررسی در محوری موضوعات از یکی

یا  چیز یک چگونگی کیفیت، .است آن کیفیت شناسایی شهری،

-می انسان بر خاص عقالنی و عاطفی تأثیرات که است پدیده

 تواند می و شده هم از ها پدیده تمایز موجب کیفیت، .گذارد

 دو هر یا و محی  در ناظرین و اضرینح ذهن حاصل محی ،

  ( .1331153) پاکزاد ،باشد 

 اصطالح این که نیست زیادی سالیان شهرسازی، ادبیات در     

 که دارد آن از حکایت موجود ادبیات به نگاه .است شده رایج

 یا پایدار شهری فضاهای مفهوم به یابی دست در ها تمام تالی

 پیوند شهری فضای در فیتکی مفهوم با پایدار جمعی مکان

 کیفی معیارهای بیان گفت؛ توان می دیگر زبانی به .خورده است
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 از ذهنی آل ایده یک از نوعی به متخصصین، های دیدگاه در

 آل ایده حالت این که خیزد می بر آنها ذهن در فضاهای شهری

 پیشانی نقطه عنوان به فضاها این پایداری از تعبیری توان می را

  ( .11،3) زحمتکش ، دانست  شهری احیاهداف طر

 هر که مؤلفه سه برآیند از است شهری عبارت محی  کیفیت     

 های کیفیت از یکی ساختن برآورده متکفل ها آن از یک

 شهری محی  اکوسیستم و فعالیتی، تصورات لبدی،کا چهارگانه

 عملکردی، کیفیت مؤلفه ، کیفیت سه که معنی این به .است

 مثابه محیطی ، به زیست باشناختی ، کیفیتزی – تجربی

 مکان شهری یک طراحی کلی دهنده کیفیت شکل نیروهای

هستند  هاکیفیت از ایدسته یک شامل هر شوند که می استنتاج

( )زحمتکش ،113))گلکار ، دارند  اشتراك وجه ماهیت نظر از و

،11،3.)) 

 زیبا شناسی در معماری  -4-2

 ذهنی دانش و زیبایی ادراک  -4-2-6

 شهایتال گوناگون های دوره طول در که است مفهومی زیبایی

 رسد ارائهمی نظر به اما گرفته صورت آن تعریف جهت در زیادی

 واژه سغدی زبان در .نیست ممکن زیبایی از مطلق تعریفی

 معنای فرم خود در بلکه بوده زیبایی معنی به تنها نه " کرشن"

 زیبای عناصر بازتاب که نیز  ساستیتکو .دارد نیز را شکل و

 در پدید آمده خشنودی احساس به است، یونانیان نزد در جهان

 . ( 1151) آیوازیان ، می شود  اطالق نیز هنری آثار دیدن اثر

 وجود عمده نظریه دو زیبایی ادراك و احساس زمینه در      

 فرمی هایویژگی اساس بر تنها را درك زیبایی اول نظریه دارد،

 پشت در مفهومی و محتوا وجود به قائل دوم نظریه و دانسته ثرا

-می واقع مؤثر اثر آن از زیبایی درك در که هنری است اثر هر

 ( .11،2)مهدی نژاد ،شود 

 ادراک زیبایی و دانش عینی   -4-2-2

 از .است نیازهای بشری واالترین زمره در زیبایی احساس به نیاز

 زیبایی عنوان دو به که ییزیبا حس مطهری استاد دیدگاه

 انسان اولیه جزء فطریات شود،می یاد آن از زیباآفرینی و دوستی

 Tahbaz,1382, cited)است حیوانات با او تمایز وجوه از یکی و

by Motahari.) 
 

 کیفیت زیبایی و زیبا شناختی در معماری و فرم   -4-3

 اری،معم و هنر تاریخ در ماندگار و برجسته و شاخص اثر هر

 شأن و واال جایگاه است نتوانسته معناگرایانه هویت داشتن بدون

 یک عنوان به زیبایی و معماری میان تعامل .نماید اعتبار کسب با

 جهت هایی پیچیدگی دارای ساخت، انسان و هنر ی مقوله

 هنری و بعدی چهار ایپدیده به عنوان معماری .است ارزیابی

 به و گیردمی بر در را انسانی احواالت و شئون کلیه کامل و جامع

 ذات بودن چند وجهی. زندگی است خود عین ساده زبان

 عرض در صورتی به انسان زندگی از گوناگونی جوانب معماری،

دلیل  به معنوی و مادی نیازهای چند هر .گرددمی طرح یکدیگر

 و معماری نوع حسب بر اما ناپذیرند، جدایی اشان یافتگی ترکیب

 ارتباط باورها و هاانگیزه بین زمانی و مکانی ویژه هاییتموقع

 ورزیده،به مبادرت معماری به که زمانی از انسان .کندمی برقرار

   .است داشته توجه نیز شناسی زیبایی حس و روحی نیازهای

-می نشان را نسبتی چنین های سکونتی،برقرارینمونه نخستین

 شکلی به گوناگون های فرهنگ در طبیعت دیگر بیانی به .دهد

       .است داشته حضور فضای معماری و شناسی طیبایی با مرتب 

 با مستقیمی ارتباط معماری، فضای در روحیه و حال و حس

 گونه همان .دارد خاص طور به آن کاربران و کلی طور به انسان

 کیفیت نیست شدنی بیان مطلق و کمی مفهوم زیبایی برای که

 دو تأثیر تحت فضا کیفیت درك .نیست ذیرپ سنجش نیز فضاها

 -رسوم و عادات -فرهنگ مانند : فردی واملع :عامل است

 ... و ضمنی دانش ذهنی خاطرات

 مانند فضا ساختار و فضایی استقرار موقعیت :محیطی عوامل     

 توجه با.مکانی کمی عوامل بطورکلی ...و -تناسبات -ابعاد -شکل

 را اختیارات و امکانات تمام طراحی عواق در شده، گفته عوامل به

-می اما ندارد دست در همیشه فضا به بخشیدن کیفیت زمینه در

 تأثیر معلول فضا یک از روحی تأثیرات که کرد فرض چنینتوان

است.) آیوازیان ،  باز فضای حتی و طراحی هنگام کالبدی خصوصیات

1151)  

 کیفیت زیبایی شناسانه در طراحی  -4-4
عاطفی،  تاثیرات که است پدیده یا چیز یک نگیچگو کیفیت

  (. 35 : 1385 پاکزاد،(گذاردمی  انسان بر خاص عقالنی
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 یا دهد،می قرار محی  معرض در را خود که پدیده زمانی     

 که آن از نمودهایی دهد،می قرار ادراك در معرض را خود محی 

 میدهنا کیفیت بیشتر است، تاثیرات و دارای است تر برجسته

  (.11،1316)رفیعیان ، شود می

 دارد قرار پیرامون در که است چیزی آن پذیر، ادراك محی      

 بندی طبقه براساس .است ارتباط در افراد با بالقوه صورت و به

 بالقوه و موثر دستة دو به انسان پیرامون محی  گرفته کلی انجام

 به دیموجو هر که است محیطی بالقوه محی  .شودتقسیم می

 در .گذاردمی تاثیر آن بر گیرد ومی تاثیر آن از صورت ناخودآگاه

 که محیطی است، خودآگاه محیطی موثر، صورتی که محی 

 درك درستی به را آن و است آگاه آن تاثیرات متقابل از انسان

 (.5591156)لنگ کند می

وری شاخص ها و مولفه های آتحلیل و گرد -4-5

 معماریزیباشناختی در طراحی 

با توجه به مبانی نظری گفته شده در بخش های قبلی جمع 

آوری پژوهش را در بخش تکمیلی منوط به سه نمودار زیر 

می کنیم که در این نمودار دو بخش اصلی مولفه های زیبا 

شناختی را بیان و در زیر مجموعه های آن تمامی شاخص 

نمودار  ها بیان گردیده است و در نمودار سوم در ارتباط با

نتیجه ای حاصل می گردد که  2و نمودار شماره  1شماره 

 را تشکیل داده است . 3نمودار 
 کیفیت و زیباشناسی فرم معماری در . ویژگی های فیزیکی 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ : نگارندگان
 

 

 

 . ویژگی های اجتماعی و فرهنگی در کیفیت و زیباشناسی فرم معماری 2ه نمودار شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ماخذ : نگارندگان

 
 . شاخص ها و مولفه های اصلی  در کیفیت و زیباشناسی فرم معماری 1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ : نگارندگان

 

 نمونه موردی-5
  ت همدانییادمان عین القضا

  مطالعه مورد محدوده تعیین -5-6
-نمونه مورد برسی یادمان عین القضات همدانی در استان همدان می

 باشد و معمار این بنا دکتر سعید پیری است. 

 

 

 
 

عوامل زیست 

 محیطی
 فرم

زیبا شناسی 

 کالبدی
 عملکرد معماری 

 کیفیت اقلیمی
 کیفیت فرم و طراحی

 در شهر

جایگیری فرم در 

 محل 

کیفیت حسی در 

 سایت
 نقاط قوت سایت 

 تناسبات فرمی

مورد نظر  ارضا نیاز

 کاربران
نقاط قوت و ضعف 

ددر طراحی با عملکر  
ع نوع فعالیتها و انوا

 آن

 ویژگی های کیفی
نا و ب فیزیکی و کالبدی
 محی 

 

 کیفیت عملکردی

 ساختار
 کیفیت زیست

 محیطی

تاثیر کیفیت 
  اجتماعی وفرهنگی

 

 شرح فعالیت

ران فراخوان بودن در جذب کارب  

 امنیت + ایمنی

 ریشه های مذهبی و آیئنی

 بعد و گرایش های انسانی با توجه 
 به فرهنگ

ت ویژگی های کیفی
 یفیزیکی و کالبد
 بنا و محی 

تاثیر کیفیت 
 اجتماعی وفرهنگی 

مولفه ، وشاخص های 
 اصلی زیباشناسانه
 مكان و محیط موثر در معماری 

 معماری و فضای کالبدی

اجتماعفرهنگ و   



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

 القضات همدانی. برسی شاخص های زیباشناختی در مجموعه یادمان عین 1جدول شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگارندگان ماخذ

 بحث و نتیجه گیری -5-2
مورد نظر ی ام شده و مبانی نظری به دست آمدهبا توجه به پژوهش انج

توس  نگارندگان به حاصل گردید و شاخص های کلی در این نوشتار 

در نتیجه  است . شده ایجاد 1تحلیل و برسی و در نتیجه جدول شماره 

 تواند اینو رعایت آنها می عوامل زیبا شناختی 1اره گیری از جدول شم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه مجموعه های فرهنگی را ملموس و شاخص نماید ، و با توجه به 

زیباشناختی و کیفیت فضایی مولفه و مشاهداتی که بیان گردید و 

همچنین نقاط قوت و ضعفی که از بنای یادمان عین القضات همدانی 

به دنبال ارتقا کیفیت معماری و عامل زیبایی معماری در  بیان گردید

 دیگر آثار هستیم .



 نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان          

 ، تهران، ایران6331، اردیبهشت ماه، 3

 نتیجه-1

از گذشته در کتب و متون گوناگون معیتار هتا و شتاخص هتایی بترای      

دیده متی شتود .متا در    طراحی مناسب با توجه به مبانی زیبا شناختی 

هتوم  این نوشتار به کنکای و پژوهش در این باره پرداخته ایم و  بتا مف 

طتور کته از واژگتان و معنتای لغتوی آنهتا        کیفیت و زیباشناختی همان

پیداست در نگاه اول قابل سنجش نبوده و به نظتر متی رستد کته ایتن      

عوامل در معماری قابلیت ارزیابی پایینی داشته باشد ، اما پس از برسی 

بین دو مولفه و حصول نتیجه از هر دو عامل بته شتاخص هتا و مولفته     

دلی جامع برای برسی مفهوم زیباشناختی معماری در ادبیات هایی در م

رشته دست پیدا کردیم . در این پژوهش سعی گردید بازیتابی مفتاهیم   

یکسان از عامل کیفیت طراحی و زیبا شناسی که زمینه ستنجش فترم   

متدلی جتامع تتر امکتان     تا بتا شناستایی    شودهای معماری است ارایه 

ه های کمتی در پتروژه هتا و طترح هتای      استفاده از آن را همانند مولف

طور که به وستیله شتیوه   د.اما باید اشاره کرد همانانمعماری فراهم گرد

برسی آثار و مطلوبیت آنها امکان پذیر استت نمتی تتوان    ، های مختلف 

یک مدل را برای تایید مطلوبیت یک بنا به عنوان مبنتا قترار داد حتال    

ناختی پیوند خورده باشد چته  اگر محصول این طرح ها با مفهوم زیباش

 بسا نیاز به صرف زمان بیشتری خواهد داشت .

با توجه به تحلیل کمی از نمونه موردی ) مجموعه فرهنگی یادمان       

این است هر چه شتاخص  عین القضات همدانی ( نتیجه به دست آمده 

های کیفیت در عنصر زیبا شناختی مورد توجته قترار گیترد زمینته در     

بردن کیفیت و بتازدهی و سترزندگی در آن مکتان و محتی       جهت باال

 کند. اطراف ارتقا پیدا می

مطابق یافته های تحقیق کیفیت مورد نظر که در مبانی و چارچوب      

نظری به آن اشاره گردید در این مجموعه از شترای  نرمتالی برختوردار    

تغییتر  بوده و نقاط ضعف در شاخص های زیبا شناختی در فرم بنا قابل 

باشد، اما بخشی از این عوامل به ستاختار کالبتدی محتی  اطتراف     نمی

 مربوط است که آنها قابلیت تغییر را دارند.
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