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چكيده

مراحـل اوليـه    در    بايد هاي اجتماعي بوده كه   ، يكي از انواع ارزش    شناختيهاي زيبايي ارزش
هـاي حـوزه ها از يك سو به       اين ارزش  .شودبدان پرداخته   تحقيق در طراحي محصوالت صنعتي      

 ارزشـهاي   .شوندمربوط مي شناسي   زيبايي امور و از سويي ديگر به       تعلق دارند  گروهي   و يا فردي
 مـورد اسـتفاده      و ساز طراحي جديد  شناسي در برخي موارد پس از تحقيق و مطالعه، زمينه         ييزيبا

هـاي آوانگـارد   شناسـي  خواهند بود و گاه با نگاه نقادانـه طـراح مواجـه شـده بـه زيبـايي       انطراح
ها در حوزه  ذكر اهميت اين ارزش بخش نظري و عملي به    ر دو ددر اين مقاله تحقيقي     . انجامدمي

هـاي   گونـاگون در حـوزه      تـا بـا جسـتجو در منـابع         شـده  سـعي     پرداخته شـده و    نعتيطراحي ص 
 تعريف جامعي براي    ،صنعتيشناسي، روانشناسي، فلسفه و تاريخ هنر و طراحي       شناسي، جامعه مردم

، بـا كمـك     هـا در عـين حـال روش مطالعـه و تعيـين ايـن نـوع از ارزش                . رايه گردد آاين مفهوم   
بـرداري،  ، نظيـر عكـس   و مـردم نگـاري  شناسـي مطالعـات انسـان  هاي تحقيـق كيفـي در     روش

بار در رشته طراحي صنعتي تدوين شـده   براي نخستيننامه،هاي عمقي و طراحي پرسشمصاحبه
هاي پيشنهادي در بخش    در پايان با كمك از روش     .تواند براي محققان طراحي مفيد باشد     كه مي 

هاي جوان تهراني با مقتضـيات ارزشـي و         راي خانواده ايي عملي به طراحي مبلمان ب     نظري، پروژه 
.اختصاص يافته استسبك زندگي آنان 

واژه هاي كليدي 

شناسي ارزشي، مبلمـان منـزل، سـبك        شناختي، زيبايي هاي زيبايي ها، ارزش شناسي، ارزش زيبايي
.  نگاريمدرن، سبك پسامدرن، مردم

 ارشد خانم بهاره جالل زاده به راهنمايي آقاي مهنـدس حـاجتي مـدارايي عضـو هيـأت علمـي گـروه                      نامه كارشناسي اين مقاله مستخرج از پايان    *
.است» استيتيك ارزشي و طراحي مبلمان منزل«هاي زيبا، دانشگاه تهران با عنوان  پرديس هنر صنعتيطراحي
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مقدمه

 محصوالت براي شناختي به عنوان يكي از مراحل اوليه تحقيق در طراحيهاي زيباييبررسي ارزش
 دوچندان اهميت اين امر به ويژه با ظهور پديده جهاني شدن. توليد صنعتي از اهميت زيادي برخوردار است

گشا و در بسياري تواند براي طراحان بسيار راهشناختي محلي ميهاي زيباييبذل توجه به ارزش. گرددمي
يندهاي طراحي آسفانه غالباً در فرأمت. ني باشدهاي جهامواقع، وجه تمايزي براي محصوالت آنان در عرصه

به قسمي كه در بسياري .  دقيقي از آن دارندكمانده و طراحان كمتر دراين مقوله در حد تعريف كلي باقي
 بدين ترتيب لزوم پرداختن .شوداشتباه گرفته مي» ارزش و اهميت زيبايي در محصول«موارد اين مفهوم با 

شناسي و اسي، مردمنشناسي، روانشهاي تخصصي جامعهدر حوزه. رسدظر ميبه اين مبحث ضروري به ن
علمي، هاي ارزش. شود و به انواع آن پرداخته مياست يكي از مفاهيم اساسيمطالعات فرهنگي واژه ارزش

ها با آنتوان در منابع مختلفهايي هستند كه مياقتصادي، اجتماعي، مذهبي و سياسي از جمله ارزش
اند اما از طور كلي مطرح شدهشناسي بهشناختي نيز به ويژه در حوزه جامعههاي زيباييارزش.  شدمواجه

شناختي يك مطالعه هاي زيباييمطالعه ارزش.ندستهتوجهي شناسي و هنر همچنان مورد بيمنظر زيبايي
بررسي اجمالي . خته شودبدان پردادر اين مقاله تحقيقي سعي شده اي است كه اي و چند رشتهرشتهميان

شناختي به عنوان يكي از هاي زيباييارزشتعريف طراحي، فرآيند شناسي، انواع آن و جايگاه آن در زيبايي
ها از جمله اهداف اصلي اين تحقيق  اين ارزش روش مطالعه و تعيين و ارائههاي اجتماعيانواع ارزش

.  دنشو منزل به شكل نظري و عملي دنبال و اجرا ميدر قالب يك پروژه طراحي مبلماننهايتاًكه هستند 

بخش نظري

هاي اجتماعيارزش

طراحي فرآيند چرا كه در .  طراحي صنعتي قلمداد كرديكي از اركان مهمكننده را بايد گروه استفاده
هاي زشرو است كه اركننده آن طراحي كرد و از اينتوان مصنوعي را بدون در نظر گرفتن گروه استفادهنمي

كه در » 1الملليسبك بين«ايده . و ممتاز گرديده استاهميت و جايگاهي ويژهواجد فرآيند زيباشناختي در اين 
شناسي جهاني مطرح گرديد، در واقع، براي كمك به دهه سي ميالدي و با هدف نيل به معيارهاي زيبايي

انند مخاطبان و مشترياني جهاني پيدا طراحي و توليد محصوالت صنعتي با چنان ظاهر و شكلي بود كه بتو
با وجود اين، چنان . تالشي كه هرچند به توفيقاتي هم نائل آمد اما ديري نپاييد كه با شكست مواجه شد. كنند

اده و ارج نهشناختههاي اجتماعي ها و تمايزات گروهبينانه تفاوتتالشي بدين نتيجه ارزشمند انجاميد كه واقع
) هاي زيباشناختيخاصه ارزش(هاي  را با نيازها و ارزشطراحان، خوده بيشتر و بهتر  هرچشود و سعي شود

.)1381حاجتي مدارايي،  ()و نه آنان را با محصوالت خود (ند همراه سازجامعه
كنندگان يك تعيين مخاطبان و استفادهزيباشناختيهاي در مسير شناسايي ارزشبنابراين، هرچند 

 طبقه  درآمد ونظير(اقتصادي -و اجتماعي) مثل سن و جنس(هاي فردي  ويژگيمحصول كه چه به لحاظ
) ...ها، تابوها، مذهب، باورها و، آيينچون زبان و قوميت(هاي فرهنگي ، و چه از نظر ويژگي)اجتماعي

اي نيست، اما در وهله نخست مستلزم به دست هاي قابل توجهي با يكديگر دارند، كار چندان تازهتفاوت
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شناختي ضرورت هاي اجتماعي است؛ كه استمداد از مطالعات اجتماعي و انساندادن تعريفي اجمالي از ارزش
 منظور از ارزش چيست و انواع آن كدام است؟  ديد ابتدا بايد لذا.كندپيدا مي

كند كه فرد براساس آن يك  را به عنوان عنصري فرهنگي، باور پايداري تعريف مي2روكيج ارزش
ها صفاتي به تعبير آلپرت ارزش. دهدهاي ديگر ترجيح مي خاص رفتار يا حالت غايي را بر شيوهشيوه

پور نيز متذكر شده طور كه رفيعو همان) 1377:63،تيموري(سازند هستند كه عاليق مسلط را آشكار مي
است تا بد، يا از زيبا تا زشت از خوب ) در اينجا كاالها(ها بندي و امتيازدهي به پديدهبندي، طبقهحاوي درجه

ها در ها و شباهتها ابزار تحليلي مناسبي را براي ثبت تفاوتآيد كه ارزشچنين برمي). 1377:65،تيموري(
. دهند را تشكيل ميهاقطبي طيفي از دو كهكنند؛ ابزاريها و افراد فراهم ميجوامع، گروه

هاي ارزش. اندهاي غايي تقسيم كردهي ابزاري و ارزشهاها را به دو دسته ارزشاز سوي ديگر ارزش
هاي كه ارزشاند، در حاليهاي غايياي براي كسب ارزش خود وسيلهي اقتصادي هااي نظير ارزشابزاري

هاي البته در اينكه ارزش. شوندهايي به خودي خود مطلوبند و خود غايت و هدف محسوب ميغايي، كيفيت
، عام، انتزاعي  به تعبير خود،1، نموداربندي بسيار كلي در يك طبقه3ار است اما چلبيغايي كدامند، بحث بسي

)1375:60،چلبي(كندهاي غايي را به چهار دسته تقسيم ميو در عين حال ساده، ارزش

زيباييحيات
ارزش غايي

خوبيحقيقت
. غاييهايارزش  انواع :1نمودار 

يي معنوي نظير  ها در كنار ارزششناسي به عنوان ارزشي غاييي زيبايي هابندي ارزشدر اين تقسيم
گيرد؟ گيري ارزشي در سطح فرد چگونه صورت ميسوحال بايد ديد .است معرفي شده يابيخوبي و حقيقت

 شي يا كاال با .2كنشگر با ظرفيت عقلي و احساسي خاص، .1:شوددر اين رابطه به سه عنصر اشاره مي
يعني كنشگر در ارتباط با هر شي عيني اعم از . گيري ارزشي بين اين دو ربط يا سو.3هاي خاص، و ويژگي

كه در سوگيري ، 1، تصويرپردازدهاي آن به ارزشيابي ميفيزيكي، فرهنگي و يا اجتماعي و با توجه به ويژگي
). 1375:61،چلبي(گردد ارزشي وي متجلي مي

.كنندگان سوگيري ارزشي استفاده:1تصوير 
فرآيند در آنها برد و بتوان به بهترين نحو از ها پي به اهميت ارزش بتوانحال براي اينكه هرچه بهتر

ها ارزشگيرد؟ به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعي ها چگونه شكل ميطراحي بهره جست، بايد ديد ارزش
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الل حگيري، تحول و اضمتوان نتيجه گرفت كه شكلدر نيازهاي اجتماعي ريشه دارند، بنابراين، مي
ها خود در عين حال، با اينكه ارزش. ها در گرو تغيير و تحول نيازهاي اجتماعي گروه و يا جامعه استارزش

هنجارها . هنجارها قرار گيرندير تأثتوانند به شدت تحت شوند، ميگيري هنجارها محسوب ميمبناي شكل
شوند اي مجازات ميها از هنجارها پيروي نكنند، به گونهبه قسمي كه اگر انسان. دارنداز قدرت اجبار برخور

از آنجا كه مجازات نياز به احترام در انسان ). خطر چون پوزخند و متلك تا تنبيه و زندانهايي بياز مجازات(
از طرف ديگر فقط ترس از تنبيه نيست . كنندها از آن پرهيز ميكند، انسانار ميدو عزت نفس وي را خدشه

دارد، بلكه احساس محروميت نسبي و كوشش واميآنها كه انسان را به پيروي از هنجارها و ارزش دادن به 
 است كه مردم پيروي از مدها به اين دليل. داردتأثير براي عقب نماندن از ديگران نيز در پيروي از هنجارها 

بينند و چون فالن نوع لباس، كيف، ماشين، مبلمان و غيره، معمول و مد ميآنها روند هنجار شدن را در 
). 1380:270،پوررفيع(يابد فزوني ميآنها كنند و تمايل به داشتن  پيروي ميهاشود، از آنمي) هنجار(

يا به . كند ايجاد مياختينشرهاي زيباييد، گاهي معيابدين ترتيب، پيروي از هنجارهايي همچون م
 كاالهايي با عمر استفاده توان دريافت كهميبه تجربه . شودشناسانه ميزيبايي» ارزشي«عبارت ديگر معيار 

 و به عنوان هنجار پذيرفته شوند مي همگانيشوند، گاه چنانكوتاه كه بيشتر تابع مد روز خريداري مي
شود و در شناسانه فرد ربط داده مي به سليقه و معيارهاي منفيِ زيباييهاز آنگردند كه تبعيت نكردن امي

دارد، كوتاهي در اين امر براي مردم قابل درك نيست تا جايي نشان وجود مواردي كه امكان فراهم كردنِ
دهندنسبت ميكنند، باره كوتاهي ميكه در اينآوري چون خِست را به كساني هاي حقارتكه انگيزه

توان دريافت كه پيروي از هنجارها، چگونه جلب احترام و حفظ ارزش را بنابراين، مي).  1383:138،وبلن(
يابند و معياري براي كسب منزلت محسوب ها جنبه نمايشي ميتا بدان پايه كه برخي ارزش. به دنبال دارد

در اجراي كارهاي خانه دقت  «:شودمتعرض اين نكته مي» نظريه طبقه مرفه«وبلن در كتاب . شوندمي
شناسي به هايي غير از زيباييشود تا مجموعه مناسبي از شكل و رنگ فراهم آيد، و براي هدفكافي مي

هاي اي ارزشها تا اندازهگيرند، و ترديدي هم نيست كه اين كوششمعناي واقعي كلمه انجام مي
). 1383:120،وبلن(» شناختي قابل توجهي را همراه دارندزيبايي

به قسمي كه استفاده از اشيا و اجناس كمياب و يا گران. ارزش، كميابي استمنشأ گاهي همچنين 
هاي أمنشاز ديگر سر. شودارزش محسوب مي) گراني در بسياري موارد با كميابي رابطه مستقيم دارد(قيمت 

يا . شودسن و ارزش تلقي ميحمثالً روي زمين نشستن از روي عادت، . توان به عادت اشاره كردارزش مي
. اي ديگر ممكن است ارزش محسوب گرددبرعكس، عادت به استفاده از مبلمان براي عده

مواد . گيرندسرچشمه ميمنشأ نبوده و گاه از چند منشأ ها داراي يك درهرحال، بايد دانست همه ارزش
دن، مورد نياز بودن و هنجار شدن بر گاه به داليل كمياب شدن، متداول شغذايي، اتومبيل، وسايل منزل

 در  ها اين ويژگي ارزش.شودكاسته ميآنها و يا از ارزش ) 1380:276پور،رفيع (گردد افزوده ميهاارزش آن
.گذاردصحه ميآنها ي ذكر شده، باز هم بر پوياي، وابستگي زماني و مكاني و گروهي  هاكنار ديگر ويژگي
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شناسيزيبايي

زيبايي . اهميت داردشناسي ي زيبايي هااي كليدي در درك مفهوم ارزشبه عنوان واژهشناسي زيبايي
شناسي عميقاً در طبيعت گويا انگيزة زيبايي). McGann ,2004(هميشه با تحسين بشر همراه بوده است 

ان است، توان از حيات پيچيده ذهني وي كه وجه تمايز انسان از حيوانسان جاگرفته و آن را به سادگي نمي
 به معني Aisthetikos از واژه يوناني 4شناسي يا استيتيكزيبايي). 1380:82،هاسپرز و اسكرتن(جدا كرد 

ن آن واژه ادراك حسي گرفته شده و بAisthetaريشه .  به معناي مورد ادراك حسي يا چيز محسوس است
شود و اولين بار ي اروپايي استفاده ميها بوده كه امروزه در تمام زبانEsthetiqueاين لغات واژه التين 

كار ه  ب1750-58هاي توسط فيلسوف آلماني الكساندر گوتليب بومگارتن در كتابي به همين نام در سال
اند كه شناسي تعاريف و مصاديق فراواني برشمردهبراي زيباييدرهرحال ). 1374:20،احمدي(برده شد 

. توان تعريف جامع و واحدي براي آن يافتقص است؛ پس نميهمگي در جاي خود درست اما از جهاتي نا
 و اينكه )2نمودار (ترين دليل اين تنوع وابستگي شديد ادراك زيبايي به مقولة فرهنگ باشدشايد مهم

شناسي به زيبايي). 1380:150،الدرير(آيد هاي فرهنگ به حساب مينظامشناسي از خردهزيبايي
ها فراهم آورده  آن بستري براي نيروهاي عاطفيدي افراد هر جامعه نفوذ كرده وهاي وجوترين اليهعميق
هاي اي است كه ويتگنشتاين توصيف قاعدهتنيدگي به اندازهاين درهم). 1380:173،الدرير(است 
نسبي بودن ). 1378:281،احمدي(كند شناختي را معادل توصيف فرهنگ يك دوران معرفي ميزيبايي

بنابراين، هنرها . گيردهاي مختلف نشات ميجا يعني نسبيت فرهنگ و تفاوت فرهنگيز از همينزيبايي ن
شناسي رابطه تنگاتنگ دارند، هنگامي در اوج شكوهمندي خود هستند كه در آداب و هم كه با زيبايي

. هاي فرهنگي كه ضامن ثبات و نظم اجتماعي هستند، تنيده باشندمناسك و سنت

. پذيردميتأثير  ادراك زيبايي از فرهنگ و جامعه :2نمودار
شناسي نه تنها به لحاظ فرهنگي نسبي است كه در يك فرهنگ خاص نيز از نظر زمان نسبي زيبايي

. شناسي در فرهنگي خاص در طول زمان ثابت نبوده و در صيرورتي دائمي استبه اين معنا كه زيبايي. است
بندي كلي تاريخي به شناسي را در يك تقسيمهاي زيباييپردازان نظريه است كه نظريهنظر به اين ويژگي

مدرن به پيش از رنسانس دوره ماقبل. اندمدرن تقسيم كرده، مدرن و پسا)پيشامدرن(مدرن سه دوره ماقبل
). شوديز گفته ميبه هنر اين دوره، هنر سنتي ن(يعني زماني كه هنرها در خدمت مذهب بودند . گرددبازمي

شود و هنرمند براي توليد مي بازهمه چيز به صورت سنتي. شدخالقيت و نوآوري در اين دوره كمتر ديده مي
بر زيبايي هنري و خالقانه تقدم دارد ) ملهم از طبيعت(زيبايي طبيعي . يابدبيان خالقيت خود مجالي نمي

).31-1380:30،ضيمران(
ها و قلمروهاي نوشدني كه با ظهور عرصه.  و همراه با نوشدگي استدوره مدرن با خروج از سنت

تفكر مدرن، تفكري منطقي، خودمدار و متوجه ذهنيات، تجربه، . جديد براي انسان مجال بروز يافت
احساسات و شهود فردي و در نتيجه خالقيت و نوآوري است كه در نهايت وحدت و استقالل اثر را ارج 

معهجافرهنگزيباييادراك
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آنند تا چيزي را پيبينند نقش كنند، بلكه درخواهند آنچه ميگفتند نمي پيكاسو ميوقتي براك و. نهدمي
زيرا به خوبي . دادنداعتمادي خود را به حس بينايي خويش نشان مي در واقع، بي؛انديشند، بكشندكه مي

اي كه هشناسان، يعني پذيرش قراردادهاي نشانه»هاي ديداريعادت«دانستند حس چيزي نيست جز مي
توان از عقايد فرانك شناسي دورة مدرن ميدر تعريف زيبايي). 1378:37،احمدي(كنند واقعيت تعريف مي

رايت مفهوم زيبايي را در معماري ارگانيك از طبيعت . لويد رايت و لوكوربوزيه دو معمار سبك مدرن ياد كرد
زيبايي، تظاهر تناسبي است اصولي . اند يافتهقانون و نظم، مبناي زيبايي تكامل«گيرد و بر آن است كه مي

تناسبي چنان صادقانه كه گويي فرم و رنگ علت وجودي خود را به نمايش . به صورت خط، فرم و رنگ
در اينجا بايد اذعان كرد كه تنها فرم و رنگ نيست كه رايت در زيبايي . »جويندگذاردن طرحي ازلي مي

نهد و لوكوربوزيه به ظم، تعادل و وحدت مستتر در طبيعت را نيز ارج ميداند بلكه وي قانونمندي، ندخيل مي
كند هايي كه محصول صنايع مهندسي مدرن هستند، استفاده ميدار تكنيك مدرن از فرمه عنوان طالي

). 103-1375:102،گروتر(
 اثر، توجه به امور گرايي، استقالل قايل نشدن برايكيد بر كثرتأاما دوره پسامدرن؛ دوره پسامدرن با ت

رابرت ونتوري . سياسي و در آخر به حاشيه راندن امر زيباشناختي همراه است-غيرهنري چون امور اجتماعي
 من پيچيدگي و تضاد در معماري :نويسدمي» پيچيدگي و تضاد در معماري«مدرن، در كتاب خود طراح پسا

، عناصر »تر و تميز«پذير را بر عناصر ناصر سازشمن عناصر مختلط را بر عناصر خالص، ع... را دوست دارم
به استثناي معماري، . دهمترجيح مي» واضح«، عناصر مبهم را بر عناصر »راستسر«مغشوش را بر عناصر 

با اين جمالت ونتوري ). 1383:336،ونتوري(در همه جا پيچيدگي و تضاد به رسميت شناخته شده است 
هاي و براي تلقي» هاي فرهنگيسليقه«گراست كه براي انواع زيبايي كثرتيابيم زيبايي پسامدرن، درمي

).1383،جنكس(شود مختلف از زندگيِ خوب خلق مي
 اعتبار و ارزش هنر :بندي شايد بتوان تفاوت هنر مدرن و پسامدرن را اينگونه خالصه كرددر يك جمع

هنر مدرن از مسئوليت و .  ناپيوسته استبخشي آن و ايجاد سازگاري ميان عناصرمدرن به ميزان وحدت
شناسي گسسته و خالقيت و نوآوري فردي تعهد اجتماعي گريزان است و در كليه سطوح بر نوعي زيبايي

هاي پيشين تر اشكال سنتي هنر از جمله سبكتكيه دارد كه نشانة آن را بايد در انهدام هر چه گسترده
توان حث را به اوج رساندند و معتقد بودند كه هيچ چيز را نميساختارگرايان در اين دوره ب. جستجو كرد

اي و مبتذل طرفداران هنر مدرن ميان هنر اصيل و هنر توده. خارج از چارچوب ساختاري و فرمي آن دريافت
. آميزندمياي درهمكه پيروان هنر پسامدرن عامدانه هنر فاخر را با هنر تودهشوند، در حاليتمايز قايل مي

).1377:405،ضيمران(آيد  آميخته و تركيبي طنزآلود به دست ميهمهاي گذشته و حال دربكس
تازي و خودكامگي منجر گرايي به يكهگراها بر اين باورند كه كلياين چنين است كه پسامدرن

از اين . شيدهاي فرهنگي، قومي، سياسي، زباني و هنري كوشود و بنابراين معتقدند بايد در حفظ تفاوتمي
كه هنرمند در حالي. گذاردگرا با آفرينش اثر هنري به ارزش كار ذهني صحه ميمدرنهنرمندرو است كه 

اي داند و بدين ترتيب پسامدرن، حاشيهتر و ارزشمندتر از نيت و خواست خود ميمدرن خود اثر را مهمپسا
كند و شايد به خود را در دنياي مدرن نفي ميآگاهانه بر منش مدرن است و از آن فراتر رفته و جايگاه 

.اندشناسي ناميدههمين دليل عصر پسامدرن را دوره گذار و پشت سر نهادن حريم زيبايي
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توان اين شد پيرامون سه دوره اساسي پيشامدرن، مدرن و پسامدرن ميبندي از نظريات گفتهبا جمع
هاي مدرن و ژگي هر چند مقايسه وي).3نمودار  (دبندي كرنظريات را در نموداري به شكل زير دسته

آنها شناسي شود و نمودهاي بصري حوزه زيباييپسامدرن از مباحث روز دنيا و كشور ما محسوب مي
تواند اسناد و مدارك دقيقي براي مطالعات علوم انساني، طراحي روابط انساني، رابطه انسان با اشياء و در مي

.شودي بهتر در جامعه فراهم آورد، ليكن در اينجا به همين اندازه بسنده مينهايت ايجاد شرايط زندگ

شناسي پيشامدرن، مدرن و پسامدرن سه دوره زيبايي:3نمودار

.1381حاجتي مدارايي،: مأخذ.طراحي و استفادهفرآيند  درك استيتيك در :4نمودار

)پسامدرن(اي امري حاشيه

مبهم و پيچيده

طنزآلود

گرابوميمبتني بر فرهنگ و

احساسي

 يا چندسبكيايهام سبكي

اتصال گذشته و آينده

....و

)رويكرد مدرن(تجربه فردي و ذهني 

غير مقلد واقعيت

تزيينضد

مستقل و خودپايدار

خردگرا و منطقي

ساده

هاي سبكيتابع نشانه

)پيشامدرن(عيني وآييني ....و

گراطبيعت مبتني بر مذهب و آئين خالقانه ادواري و تكراري دوييجا

شناسيزيبايي
)استيتيك(

فرستنده پيامطراح صنعتي توليد صنعتي
امپيحامل

فرايند طراحي

استيتيك عمومي

فرايند استفاده

درك استيتيكي
استيتيك اطالعاتي

استيتيك تجربي

استفاده كننده
گيرنده

استيتيك شيتيتيك ارزشياس
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صنعتيشناسي در طراحي زيبايي

 درك 4نمودار. شودشناسي در فرآيند طراحي صنعتي نيز در سطوح مختلفي مطرح ميمبحث زيبايي
در اين نمودار، . دهدگر را نشان ميشناختي طراح و استفادهو ارتباطات زيبايي) شناسيزيبايي(استيتيكي 

).1381حاجتي مدارايي، (ه است شناسي در چند سطح عمومي، تجربي و ارزشي در فرآيند طراحي وارد شدزيبايي
: فوق به شرح زير هستندنمودارشناسي زيباييمفاهيم

هاي فردي كه طراحان در طراحي  به كليه اطالعات عمومي، آموزشي و خالقيت:استيتـيك عمومي
شناسي برهاي زيباييدانند و به عنوان فرستنده پيامآنچه طراحان مي و ياكنند؛محصول جديد اعمال مي

).1381حاجتي مدارايي، (شود استيتيك عمومي گفته ميكننداساس دانش و تجربيات عمومي خود خلق مي
شناخت و تشريح روابط زيبايي شناسانه و ظاهري قابل درك در شيء صنعتي، استيتيك :استيتيك شيء

.باشدشيء مي
زيابي آن در رابطه با از اهداف اوليه استيتيك تجربي درك استفاده شيء و ار:استيتيك تجربي

حاجتي (تواند دستورالعملي براي طراحي مصنوع جديد باشد ك تجربي ميياستيت. كننده استاستفاده
استيتك . اندكنندگان بودهاند و مورد قبول استفادهزيرا به طور تجربي به اثبات رسيده). 1381مدارايي، 

.درازمدت به استيتيك عمومي تبديل خواهند شدتجربي آن دسته از نظام هاي زيباشناختي هستند كه در 
كنندگان محصول استيتيك ارزشي به عنوان بخشي از نظام درك زيباشناسي استفاده:استيتيك ارزشي

. گروه استفاده مرتبط است) فرهنگي( كه با مفاهيم ارزشي شناسيزيباييگردد و عبارتست از محسوب مي
:)1381حاجتي مدارايي، (استيتيك ارزشي به سه جنبه مي پردازد 

.شناختيي زيباييي هاارزش-
.شناختي زيبايي به استاندارد هاتبديل ارزش-
.اجتماعي-هاي فرهنگيها در بخشي از محدوده توسط افراد و گروه به زيباييبها دادن-

اين . چين مشخص شده استبا نقطهفرآيند شود ورود استيتيك ارزشي در همچنان كه مشاهده مي
شناسي الزم ممكن است پرداختن به اين مقوله از زيبايي طراحي هاي فرايند برخيبدين معنا است كه در

. از جانب طراح صنعتي هاكننده و چه به دليل نقد ارزشهاي استفادهنباشد؛ چه به لحاظ تنوع گروه
شناختي ي زيبايي هابر ارزشطراحي فرآيند شناسي در پيچيده زيباييبدين ترتيب وابستگي يكي از اركان 

 اصلي مقاله حاضر رويكردواقف گردند و البته آنها  صنعتي بر چگونگي  است كه ضرورت دارد طراحانمبتني
). 1381حاجتي مدارايي، (.است

شناختيهاي زيباييارزش

 استانداردها و:اين گونه تشريح شده است» شناختيارزش زيبايي«تزاروس on-line 5در فرهنگ
در موسيقي، (ها، يا ارزيابي كيفيات و اشكال هنري هاي انساناصولي عيني يا ذهني مربوط به ترجيح

كه گاهي شامل احكام ادراك ناشدني از -يا موضوعات و حوادث طبيعي) ادبيات، هنرهاي تجسمي و غيره
).مثل اخالق يا خردمندي(زيبايي هستند 
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اي تحت عنوان بندي خود در مقالهكانتربري نيوزيلند در جمعديويد نويتس، استاد فلسفه در دانشگاه 
ي  هامفاهيم زيبايي شناختي فقط به واسطه قوانين يا موقعيت «:نويسدمي» شناسيتماميت زيبايي«

 و  هااين مفاهيم نه فقط در اثر هنري، بلكه به ويژه در قراردادها، ارزش. شوندمشخصي به كار گرفته مي
زيباشناسان سنتي . دهندن آن، گونه يا نوعي زيباشناختي را به يك اثر هنري نسبت ميهاي پيرامونظريه

شناختي نه در كاركرد به عقيده آنان، ارزش زيبايي. كنندطرف معرفي مييا بي» خالص« را  هااين ارزش
ي در ي زيباشناخت هااما ارزش. ترجيحات شخصي و نه در عاليق سياسي، مذهبي يا اقتصادي وجود دارد

اين به معناي اين نيست كه ترجيحات فردي ما را . ترجيحات و عاليق تجربي روزمره ما نهفته است
ها يا ترتيب آواها، پيام يا يك تم  هر فرد يا گروهي از يك طرح، چيدماني از رنگطبيعتاً. كندمنعكس نمي

به هر تقدير اين . ن خواهد داشتاي به توليد موضوعات و اشيا مشابه آبايد خوشش بيايد و در نتيجه علقه
گام به سمت عمومي توافق گروهي مبني بر ترجيح موضوعات مشخص از ميان ديگر موضوعات، اولين

توانند نتيجه انتساب به هايي كه ميارزش. دهدها را نشان ميكردن حيطه قابل دسترس و همگاني ارزش
بدون شك ماهيتي اجتماعي - زباني و چه غيرزبانيچه-هايياين چنين توافق. شناختي باشندمفاهيم زيبا

كنند يا در مورد هايي كه ما را به مفاهيم زيباشناختي كاربردي جلب  ميو به همين واسطه، ارزش. دارند
كشانند، بر پايه ترجيهات انفرادي نيستند و به ميزان زيادي جمعي و شايستگي آثار هنري به قضاوت مي

ي آن جوامع شكل  هادهد حول عاليق انسانتشخص ميآنها اختارهايي كه به جوامع و س. انداجتماعي
به همين ترتيب است كه جمعي از . آوردساختارهاي مختلف جوامع، عاليق متفاوتي را پديد مي. گيردمي

اين امر عاليق هنري و اجتماعي معيني را در دل خود جاي . شودناميده مي» دنياي هنر«روابط اجتماعي، 
رساند و تخريب ها آسيب ميدر حالي كه به ديگر قالب) هادر غالب حيطه ارزش(كند هد و منعكس ميدمي
هاي زيباشناختي به طور خالص و غيروابسته به عاليق به همين دليل است انگاشتن ارزش. كندمي

دنبال ه  آنچه نويتس ب).Noviz,1990(» اقتصادي، معنوي، روشنفكري، مذهبي يا جنسيتي اشتباه است
هاي شناسي به عاليق مسلط گروهي و جمعي است كه با ارزشبيان آن است مربوط دانستن حيطه زيبايي

.شناختي منطبق استزيبايي
تغييرات در زيباشناختي بر  «:ي زيباشناختي است ها معتقد به سه سطح براي ارزش6پيتر اسميت

در سطح آب امواج . ها استات آب در اقيانوسشود كه قابل قياس با تغييراساس بافتي خاص انجام مي
تري وجود دارد كه در بسياري وجود دارند با بسامد زياد و دامنه كم و در زير اين امواج، امواج بزرگ و عميق

هاي دريايي در زير تمام اين امواج در عمق اقيانوس جريان. كندواقع امواج بااليي را بر روي خود حمل مي
ترين گذرد كوچكجريان دارند و تمام آنچه در سطح ميآنها هاي بسيار عظيم آب در دهوجود دارند كه تو

 هستند و امواج بزرگتري كه حمل كننده امواج در قياس ما امواج زيرسطحي، نمايان مد. نداردآنها اثري بر 
هاي بنيادي رزشهاي مختلف فرهنگي و در زير تمامي اين امواج اها در دورهبااليي هستند نمايانگر سبك

).1375:95گروتر،) (2تصوير(» زيباشناختي هستند كه به آرامش در تغيير هستند
د وابستگي آن به مسايل اقتصادي مشناختي در زمينه هاي زيباييزشترين دليل تغيير ارشايد مهم

). 1375:61چلبي، (هاي اجتماعي و فرهنگي پايداري كمتري دارند ها نسبت به ارزشاين ارزش. باشد
هاي عميق ايدئولوژيك دارند و تا حدودي ها از اين جهت پايدارترند كه ريشهها در حوزه سبكارزش
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شناختي نيز سخن در اينجا بد نيست كه از استانداردهاي زيبايي. قايل شدآنها توان بنياد فرهنگي براي مي
ي زيادي در جامعه ارزشمند تلقي شوند به هاشناختي زماني كه توسط گروههاي زيباييارزش. به ميان آيد

شوند و معياري موجه براي طراحان محصوالت براي توليد انبوه شناختي تبديل مياستانداردهاي زيبايي
شناختي به آن دسته از اموري بازهاي زيباييتر ارزشهاي عميقاما اليه). 1381حاجتي مدارايي، (گردند مي
دهنده قواعد شوند و شكلتري زيبا تلقي ميهاي طوالنيو در زمانگردد كه در جوامع مختلف مي

قواعدي همچون هارموني، . شناختي هستند و امروزه در مراكز آموزشي هنر قابل يادگيري استزيبايي
...تناسبات طاليي و

هاي زيباشناختي سطوح سه گانه ارزش:2تصوير
شناختي به صورت مطلق و بدون هاي زيبايي در تمامي تعاريف فوق ارزششدديدهكه همچنان 

شناختي متعلق جوهره ارزش زيبايي. وابستگي به اشخاص و افراد و نظرات شخصي يا گروهي آنان وجود ندارد
 و داراي  در حال تغيير خواهد بودهاي اجتماعي دائماًهاي اجتماعي است و همانند ساير پديدهبه پديده

تواند هماهنگ با ساير شناختي به صورت جدا فقط ميهاي زيباييلذا مطالعات ارزش. هاي قشري استويژگي
.سنجيده شوند...) جنسيت، شغل، درآمد، سن، تحصيالت، طبقه اجتماعي و(مسايل و فاكتورهاي  اجتماعي 

هاي اين خودروها اتاق. شاره كردتوان به تزيينات خودورهاي سنگين چون كاميون ابه عنوان مثال مي
 با گانغانستان، ايران و پاكستان رانندشود اما در كشورهايي چون افبدون تزيين در اروپا و امريكا استفاده مي

را آزار آنها گويي اتاقك خالي از تزيين . سازداضافه كردن عناصر تزييني، محيطي پرتنوع براي خود مي
كنندگان به آن  خاصي از استفاده گروهشناختي كههاي زيباييت از ارزشاي اساين نمونه. داده استمي

شماري هاي بي نمونهتوان اطراف خود ميي بهها نگاب. زنندقايل هستند و براي ايجاد آن دست به عمل مي
...هاي خانگي وزدن انواع برچسب اشكال وسايل روزمره به بدنه يخچال؛ مثل از اين دست پيدا كرد

شناسي  زيبايي،شناختي توسط يك طراح در يك محصول بكار گرفته شودهاي زيبايييكه اين ارزشزمان
هاي گروهي است و طراح با آگاهي از شناسي كه مبتني بر ارزشزيبايي. د يافتخواهتحقق ارزشي 

هاي ات ارزشكه عمدتاً سبب تغييرعواملي. هاي ارزشي قابل دريافت كاربران آن را ايجاد نموده استنشانه
:ازشوند عبارتندشناختي ميزيبايي

به سمت تازگي و نوگرايي به ) ها ارزشءنياز به عنوان يكي از سرمنشا(تغيير هر نوع نيازهاي انساني -
.جهت رفتارهاي كنجكاوانه
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.شودشناختي به صورتي دايم ميهاي جديد زيباييجبر اقتصادي به جهت رشد خود سبب ايجاد ارزش-
علت . شناختي وجود داردهاي زيباييبينيم كه رابطه تنگاتنگي مابين اقتصاد و ارزشين ترتيب ميبد

شناختي و بالعكس توسعه اقتصادي هاي زيباييبسياري از ركودهاي توسعه اقتصادي با دوام بودن ارزش
).1381،مداراييحاجتي(گردد شناختي ميهاي زيباييدوام كردن ارزشباعث كم

درك [معيارها و ضوابط آنها هايي از دريافت حسي است كه از طريق شامل جنبهشناختي زيباييارزش
بعضي از اين معيارها ممكن است شامل توجه به فرم، اندازه و . تواند بيان شوندبايد و مي] آثار هنري

.دباشن] اثر[مقياس، رنگ، بافت و متريال؛ بوها و اصوات در ارتباط با مكان و كاربرد 

شناختيهاي زيباييتعيين ارزش

اي از  مجموعهتوان، مياندهصفات عيني و ذهني معرفي كرداي ازدامنهعمدتاًها را از آنجا كه ارزش
هاي  و در دورانهاي هنري كه از ابتداي تاريخ هنرمرتبط با ارزش) چه ذهني و چه عيني(صفات 

يا به عبارت ديگر به شكل ( در دو سر يك طيف قرار داد ااند رپيشامدرن، مدرن و پسامدرن اعتبار يافته
:دآمستوني به شكل زير فراهم خواهد  بدين ترتيب جدولي دو7،)ردقطبي تفكيك ك

 و عينيات در مبتني بر ذهنيات) دو قطبي(شناختي قابل تفكيك در دو سر يك طيف هاي زيباييرزشابرخي 
: مختلفدوران

شناختيهاي عيني زيباييدو انتهاي طيف ارزششناختيزيبايينيذههاي رزشدو انتهاي طيف ا
خشن و تندماليمتراژيككميك
سفتنرممدرنانتيك
گوشه دارگردديدجمبتني بر فن آوري سنتي

هندسيارگانيكاستايلمد
متقارننامتقارنمشابهمتفاوت

خطراست انحنادار و پيچ در پيچعقالنيرومانتيك
راستمايلسادهپيچيده

سبكسنگينزميني)روحاني(الهي
كوتاهبلندماديمعنوي

كوچكبزرگفونكسيونيستيفرماليستي

درخشانكم فروغ)غير اروتيك(زاهداته اروتيك

مونوكرومكروماتيكصنعت گراطبيعت گرا

سادهپيچيدهواقعيخيالي

اكممترپراكندهواضحگنگ و مبهم
داربافتسادهغربي)شرقي(خودي 

شلوغ و درهمبه ترتيب و منظمآرامش بخشمهيج

)هارمونيك(هماهنگ متضادنوتكراري

هاي زيباشناختي صفاتِ عيني متضاد ارزش:2جدولهاي زيباشناختي صفاتِ ذهني متضاد ارزش:1جدول
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كننده را هاي استفادهشناختي گروهكند تا بتوان عاليق مسلط زيبايي كمك ميتفكيك دو قطبي صفات
به عنوان مثال . بندي و تجزيه و تحليل كردها را دستهسنجيد و بر اساس چهارچوبي از پيش تعيين شده آن

جدولير  د بدان اشاره شد3 در نمودار هاي مدرن و پسامدرندر دورهكهشناختي را  زيباييهاياگر ويژگي
ها را بر اساس معيارهاي اين دو شناختي گروههاي زيباييتوان  ارزششود، مي تنظيم  به شكل زير)3جدول(

.دوره سنجيد
شناختي آثار ي زيبايي هاتوانند چهارچوب مطالعات ارزشصفات ارزشي تدوين شدة اين چنيني مي

توان استانداردها يا معيارهايي براي رفتار و يمآنها از طريق كشف . هنري و محصوالت مورد استفاده  باشند
همچنين مخاطبان آثار هنري و . دست آورده افكار گروهي از افراد جامعه نسبت به درك زيبايي ب

هاي توان ارزشاز سوي ديگر مي. شناختي هدايت نمودكنندگان كاالها را در درك زيبايياستفاده
ها شناسايي كرد و در مطالعات فرهنگها و خردهدر فرهنگهاي مختلف زندگي را شناختي سبكزيبايي

.كار بسته ب... شناسي وبازار، مردم
شناختيهاي زيباييهاي ارزشطيف

پسامدرنمدرن
گرايانهاحساسخردگرايانه

پيچيدهساده
نامتقارنمتقارن

رنگارنگ و شلوغرنگ و يكنواختتك
ساختارشكنساختارگرا

گرايانهفرهنگنهكاركردگرايا
نامنظممنظم

مغشوشسرراست
مبهمواضح

ارتجاليغيرارتجالي
تركيب شده با سنتضدسنت

طنزآلودي و عبوسجد
گرتلويحي و تداعيخودپاينده و مستقل

گراكثرتگراوحدت
ي تزيينيعناصراستفاده از استفاده از تزيينعدم

متنوعيكنواخت
هاي زيباشناختي مدرن و پسامدرن صفاتِ دوگانه و متضاد ارزش:3جدول

. باشدها مبني بر زيبايي و زشتي اشيا ميشناختي مبناي قضاوت ارزشي جمعي انسانهاي زيباييارزش
كننده استفاده/ دهبينن/ شد امور زيبا در بسياري موارد نسبي بوده و شديدا به گروه مخاطبهمچنان كه گفته

هاي ارزشي شناسي كه نسبي است، را از آنجا كه ويژگيبه همين دليل بخشي از مبحث زيبايي. مرتبط است
بدون . اندشناختي قرار دادهزيباييهايشناسي ارزشي با زيرساخت ارزشانگيزند، زيباييو قضاوتي را برمي

زنند كه شايد براي درك  و گاه ضد و نقيضي را دامن ميشناختي متفاوتهاي زيباييترديد اين تمايز، ارزش
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ه شناختي آثار بارز مبلمان با بلذا به مطالعه زيبايي. شود بهتر باشدهاي عيني كمك گرفتهاز نمونهآنها 
در دو دوره ) ، حاجتي مدارايي، رجوع شود6دهي شماره براي مطالعه بيشتر به ارجاع(كارگيري آناليز گشتالت 

پرداخته، 4و 3كه در حال حاضر دارند، تصاوير اييعني مدرن و پسامدرن به لحاظ اهميت ويژهخر أمت
توان اند، اما ميهاي متفاوت به ظهور رسيدههاي متفاوت و در مكانها اگرچه در زماناين دوره. خواهد شد

توان به جهاني شدن مييافت و در پي افزايش ارتباطات قرن حاضر و پديده آنها سيري مشترك در همه 
. مواجه شدآنها طور مقتضي در گوشه و كنار جهان امروز با 

آثار بارز مبلمان در سبك مدرن:3تصوير

آثار بارز مبلمان در سبك پسامدرن:4تصوير
هاي مهم و عمده قرن حاضر هستند پشتوانه ارزشي ايدئولوژيك و ها از سبكاز آنجا كه اين نمونه

 در چند نمونه از اين آثار كه عمدتاً. اندگيريشان ايجاد نموده پايداري در جامعه و مقطع زماني شكلنسبتاً
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، آناليز )3جدول( و به كمك مفاهيم دو طيف ارزشي مدرن و پسامدرن 4جدولدر مقوله مبلمان قرار دارند، 
.اندزيباشناسي شده

عناصر گشتالت ساختمان گشتالت شناسيارزش سبك حصولم
-سطوح يكنواخت

مونوكروم
-هندسي-متقارن

منظم
ساده، متقارن، منظم، بدون 

گرا تزيين، تكنولوژي
كاركردگرايانه

)مدرنيسم(فونكسيوناليسم 

سطوح هندسي 
 ارتباط -يكنواخت

منطقي رنگ و جنس

- هندسي-متقارن
منظم و ساده

ساده، متقارن، منظم، بدون 
تزيين، 

انهساختارگرا،كاركردگراي

)مدرنيسم(فونكسيوناليسم 

فرم هاي هندسي 
يكنواخت و تكرار 

  تطبيق -شونده
جنس و رنگ بطور 

حداقل

- يكنواخت-متقارن
ساده -منظم

 ساده، -گراتكنولوژي
متقارن، منظم، بدون تزيين، 

ضد سنت 

)مدرنيسم(باهاوس 

اشكال متنوع 
رنگارنگ

 هندسه -نامتقارن
 پيچيده-نامتعارف

نفاشي هاي (گريتداع
 نامتقارن، -)كانديسكي

 گرا و نامنظم، تزيين
احساسي

)پسامدرن(ممفيس 

-تنوع فرم و حجم
تنوع رنگ

 داراي -نامتقارن
پيچيده-غرابت

طنزآلود و شاد، نامتقارن، 
نامنظم، پيچيده و متنوع، 

رنگارنگ

)پسامدرن(ممفيس 

تنوع فرم و رنگ ان دور(گر تداعي پيچيده-متقارن
هجوآميز، ) ويكتوريايي

رنگارنگ، تركيب باسنت

پسامدرن

4جدول
. گردده ميشاهدم3شده در جدول ذكرات صفي برايهاي مصداق4ه در جدول شماربدين ترتيب

هاي مختلف رديابي گروهاشيا مورد استفاده با مطالعات ميداني در جامعه و در ميان توانهايي كه ميمصداق
هايي است كه بر اساس  استفاده از پرسشنامه يا مصاحبه،هايشنهادي در كشف ارزشروش پيك . شوند

 خاصي را به يكي ء كه اشيا خواسته شودشوندگانيعني از پرسش. باشدتنظيم شده 8»برش قطبين«تكنيك 
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ضاد راهاي متتري، هر بار دو اثر با ويژگييا اينكه به شيوه آسان. از جفت صفات متضاد ارزشي نسبت دهند
بايد توجه داشت كه هربار فقط يك صفت قابل تشخيص باشد و پاسخگو احساس سردرگمي . قضاوت كنند

روش ديگر آن است كه خود پژوهشگر با استناد به مشاهدات خود و يا مطالعه ). 1367:293،پوررفيع (نكند
،آوري شده استداري جمع كه از طريق عكسبر،كنندگانبصري اشياء و محصوالت مورد استفاده استفاده

 و يا جداول مشابهي كه به همين صورت تنظيم شده، 3 آنان را با مقايسه با جدول يختشنازيباييسليقه 
توان آيد ميدست ميه  يا مشابه آن ب3 همچنين با داشتن چارچوب مفهومي كه از جدول.كشف كند

شناسي ي زيبايي هاضر براي تعيين ارزشدو روش فوق الذكر در تحقيق حا. هاي عمقي صورت دادمصاحبه
توان  ميي ارائه شدهها روشكمكبا در مجموع. كار گرفته شده استه  ب در اين تحقيقگروه مورد نظر

براي كه دست آورده كنندگان ب گروه استفادهيختشنازيباييهاي  از ارزشي فراوانمدارك قابل استناد
.قع شود بازاريابان مفيد واطراحان، محققان و

بخش عملي

در مبلمان منزل شناختي زيباييهاي ارزش

، به منظور طراحي نوعي مبلمان منزل پذيرفت كه بر پايه مباحث نظري فوق انجام كيفيتحقيقدر 
مبلمان .  سنجيده  شدن قطبيبرش آنان به روش يختشنازيباييهاي كننده معين، ارزشبراي گروه استفاده

بيشتر مطالعات . حصيالت و شرايط اقتصادي مشابه مورد تجزيه تحليل قرار گرفتده خانواده جوان با ت
،در انتهاو و عكسبرداري صورت گرفت10، مشاهده مشاركتي9ريق مصاحبة عمقيط از  و كيفيميداني

.كار گرفته شده بنو نهايي محصولشناسيزيباييكارگيري در ه جهت ببه دست آمده هاي داده
هاي جامعه به ن يكي از محصوالت كاربردي و تزييني كه در تعيين سبك زندگي گروهمبلمان به عنوا

 مورد استفاده گروه بلمان با مقايسه گشتالت م.، مورد توجه قرار گرفتژه در ايران محوريت داردوي
اده هاي بارز، سبك مبلمان مورد استف با گشتالت محصوالت بازار و گشتالت سبك)5تصوير  (كنندهاستفاده

 ازسبك فونكسيوناليزم يكي. آنان با دوره مدرن و به ويژه سبك فونكسيوناليزم تطبيق بيشتر دارد
در دوره شناختي زيباييهاي ارزشهمچنان كه گفته شد . شودرن محسوب ميهاي مهم دوره مدسبك

:باشدمدرن به شرح زير مي
رايي دوره سنت و پيش از صنعتي شدنگف تزيينحذ-
زيينات غيركاربردي حذف ت-
تبعيت فرم از عملكرد-
هاي هندسي متقارناستفاده از فرم-
هاي خالصهاي رنگي به جاي رنگاستفاده از ارزش-
حداقل تنوع رنگي-
ساختمان هارمونيك و منظم-
هاي توليد انبوهاولويت محدوديت-
تناسبات رياضي و هندسي-
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مواجه ديگري نيز عناصر بصريشوندگان به وجود  مصاحبههايها و پاسخبا مطالعه بيشتر عكس
عناصراين . هاي گليم و جاجيم ايراني استها و طرح سنتي در قالب فرم عناصركارگيريه  كه همان بگشته

گويي . د بو قابل تشخيصفضاي زندگي آناناي از توجه به امور سنتي درنشانه و به عنوان تزيين
خود درصدد رفع نقيصه سبك مدرنيسم بوده ضمن اينكه به گرايي، اه، با نقد مدرنكننده ناخودآگاستفاده
ي عناصر در وجود  اين امر نشانگر احساس خال.ندهاي اين سبك نياز داشته و پايبنداها و ارزشسادگي

 در زندگي شهرنشيني امروز و گروه عناصرهر چند كه خود اين . كنندگان استتزييني از جانب استفاده
يها و احيا بازگشت سنتو نوعي تلقي مي شوند و سمبوليك كننده ارزش بصري و تازگي داشته استفاده
 در زندگي روستايي و عشايري فاقد اطالعات نوعناصر همين حال آنكه. هاي بومي و فرهنگي استهويت

. استو ارزش
:دوش مي مشاهده5شماره در تصوير مورد استفاده مبلمان  انواع نماهاي روبرو و جانبيگشتالت 

را به شرح زير و نكات برآمده از تحقيقات نظري كنندگان هاي استفادهخواستهتوان ميدر مجموع 
:بندي نموددسته

:) محتواييعمدتاً (در سبك فونكسيوناليزمشناختي  زيباييي هارعايت ارزش.1
عملكردگرايي-
حذف تزيينات غير كاربردي-
ماليم و آرامش بخش-وحدت گرايي-جدي بودن-سادگي -
:)فرمي (شناختي در سبك فونكسيوناليزم زيباييي هارعايت ارزش.2
تقارن-هارموني-نظم-تناسب-
)ي تيره هاارزشدر مورد مبلمان به ويژه (ي رنگي  هااستفاده از ارزش-

گشتالت نماي روبرو و پهلو : 5رتصوي
هاي مورد مطالعهنمونه

شناختيمبتني بر ارزش هاي زيباييهاي تحقيق  بر اساس يافتهايده : 6تصوير
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. سنتي ايراني به منظور جلب نظر گروه استفاده كنندگانعناصراستفاده از .3
ي مبتني بر مد در طراحي محصول عناصراستفاده از قواعد استيتيكي بادوام در طرح جديد و پرهيز از .4

.نهايي
، دوام، زيباييِ كوچكياولويت داشتن كاركردهاي عملي چون راحتي، متغيير بودن ابعاد و كاربري،.5

.عملكردگرايانه در برابر مد بودن، انتيك بودن، تجملي و ظاهر پيچيده داشتن، روحاني و معنوي بودن
ي فرهنگ زمين نشستنِ خانواده هاي مورد مطالعه در طراحي  هاحداكثر استفاده از امكانات و قابليت.6

. محصول جديد

هاي تحقيق بر اساس يافتهايده

هاي بدست آمده ازآن  ليست خواستهباسازد كه رهنمود ميهايي را به ايدهحاطر،تحقيقات نظري
تواند صورتي قابل  توسط نگارندگان مقاله مي و منتخبگذاري شدهايده ارزش. تر استمنطبقحقيقات ت

).6تصوير (هاي نظري باشد يافته عملي قبول از تحقق
وان تهراني در نظر گرفته شده است اين طرح بايد با هاي جكننده خانوادهاز آنجا كه گروه استفاده

هاي ديگري چون كم جا بودن به دليل فضاي مسكوني كم متراژ، قابليت تغيير وضعيت و راحتي خواسته
نالسيم، هاي سبكي فونكسوي در عين دارا بودن ويژگي منتخبايده. بوداستفاده نيز در تطبيق مي

. چندكاره بودن را نيز داراستو، كوچكهايي چون سنت گراييويژگي

مزاياي طرح 

كم جا-
كاربردي با گشتالت جديد و نوآوري-
ارگونوميك-
تغيير كاربري با حداقل-
پيچيدگي-
تلفيق عملكردهاي سنتي و مدرن-

گيرينتيجه

شان هدايت  پايداري هستند كه افراد را در سوگيري ارزشي باورهاي نسبتاًيختشنازيباييهاي ارزش
توانند تلقي شوند مانند ديگر هاي اجتماعي مي كه يكي از انواع ارزشيختشنازيباييهاي ارزش. كنندمي

فرآيند لذا در هر . گردندگيري ميطور جمعي و گروهي درك و پيهاي اجتماعي جمعي بوده و بهارزش
وضع طراح در اين بخش از  م.نظر آيندژه طراحي صنعتي بايد از جانب طراح مطالعه و درطراحي و به وي

هاي تعريف ها، نقد آنان و يا حذفشان در برابر اولويتكارگيري آن ارزشه تواند در جهت بطراحي ميفرآيند 
شناختي براي ها مطالعه مردم روش پيشنهادي تحقيق حاضر در كشف و تعيين اين ارزش.شده ديگري باشد

 آنان به كمك ختيشناهاي زيباييفات و اولويتدست آوردن اطالعات اوليه كه همانا تعيين صه ب
 همچنان كه در .دست آمده به  روش قطبي استه بندي صفات بعكسبرداري، مصاحبه و پرسشنامه و دسته
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 سبك هنري ، گشتالت و ساختمانمطالعه عناصربرداري و  عكسشود باتحقيق انجام شده مشاهده مي
 ازتواندتكنيك مصاحبه مي. گردد تعيين ميقه اجتماعيمتعلق به گروهي از يك طب) مبلمان(محصول 

آوري شده به روش قطبي  و در پي آن با تحليل كليه اطالعات جمع مبلمان خبر دهدانتخابي بودن سبك
با نقد اين ارزش. دست آورده برا كننده در محصول مورد نظر هاي زيباشناختي گروه استفادهتوان ارزشمي
دست خواهد آمد كه در كنار اطالعات ديگر ه ب)شناسيبه ويژه در حوزه زيبايي( اطالعات جديدي،ها

زمينه ساز طراحي ... شناسي وهاي ساخت، نشانهشناسي، استانداردهاي ارگونومي، مواد و روشزيبايي
.محصول جديد خواهد شد

وشتپي ن

International Styleسبكي در معماري و طراحي. 1

2. Value ( ني آلمابه wert)

.دكتر مسعود چلبي جامعه شناس  و  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي. 3
4.(Ästhetik) Aesthetic علم قوانين و قواعد پايه زيبايي طبيعت و هنر)Wahring, 1977:p457(

5. www.ericfac.piccard.csc.com
6. Peter F.Smith

 است هاي متداول در تعيين ارزش هابرش قطبي يكي از روش. 6
 مبتني بر تداعي )Semantic differencialيا  Polaritätsprofil(برش قطبين يا فضاي مفهوم تفاضلي روشي است . 7

ر مبناي صفات متضاد شود تا آن محرك را ببه پاسخگو داده و از او درخواست مي) مثال يك صندلي(معاني و طي آن محركي 
تواند مي) تصوري(بررسي كند و بگويد كه بين محرك و صفات متضاد، چه رابطه تصويري ... چون زشت و زيبا، بد و خوب و

).286،ص1367پور،رفيع(برقرار نمايد 
8. Dept interview

هاي وهشگر شخصا در فعاليتنوعي روش تحقييق است كه در آن پژ) Participative Observation(مشاهده مشاركتي . 9
كند، يا اينكه پژوهشگر، خود عضو گروه است و به اين كند و رفتار گروه را از نزديك مشاهده ميگروه مورد مطالعه شركت مي

)287 ،ص1377بيكر،) (111، ص1372گلشن فومني، (پردازد كار مي
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