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Aims: the aesthetic function of the building form is one of the concerns of the monument 

designer, which is generally overshadowed by various issues such as economic, political, 

cultural conditions, etc. It creates a complex context for decision-making. How materials 

and construction technology impact form is one of the key issues in this field? The aim of 

research is investigating the effect of materials and construction technology on the 

aesthetic function of the form of monuments. 

Material and Method: In order to process this complexity, at first the theoretical 

framework of Luhman's social systems (which claims to reduce complexity through 

separation and differentiation) was generalized to the art of architecture by the method 

of logical reasoning. Then, in the way of Dematel, the impact of each of the 

characteristics and the relationships between them was determined. Then, by using the 

fuzzy network analysis process method, The effect of factors affecting the goal (choosing 

a beautiful form) was investigated and four monuments were evaluated and ranked 

accordingly. 

Findings: The finding regarding to the Fuzzy Analysis Network Process (FANP) and the 

impact of related factors on the “beauty” of the form in the case studies of Khayyam, 

Bali, Nader and Babataher monuments have been analyzed namely self-referential, 

other-referential and understanding. 

Conclusion: The conclusion shows that type of material is the most impressionable 

criterion and shape is the most influential criterion in choosing a beautiful form. In a 

situation that new materials create a new shape or traditional materials are used in a 

new way, it will have a positive effect on the aesthetic evaluation of the form. 
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 چکیده 

یادمانی  اهداف:   بناهاي  هاي طراح  از دغدغه  یکی  بنا  فرم  زیباشناسانه  كاركرد 

سیاسی اقتصادي،  شرایط  مانند  متعدي  مسائل  الشعاع  تحت  عموماً  كه   و   است 

می قرار  در  گیرفرهنگی  بحث  تحقیق  هدف  فناوري  د.  و  مصالح  تاثیر  چگونگی 

ترین یکی از كلیديبه عنوان    تکیه بر موضوع هویتِ عینی فرمساخت بر زیبایی با  

و فناوري ساخت    بررسی تاثیر مصالح   دیگر، موضوعات در این زمینه است. هدف  

 است.  بر كاركرد زیباشناسانه فرم بناهاي یادمانی

ي استدالل  براي پردازش پیچیدگی، ابتدا از نتایج تحقیقی كه به شیوه  ها:  روش

كه مدعی كاهش پیچیدگی    هاي اجتماعی لومانوبِ نظريِ سیستممنطقی، چارچ 

را به هنر معماري تعمیم داده است، استفاده شد؛   ، از طریق تفکیک و تمایز است

شیوه به  شاخصهسپس  از  یک  هر  تاثیر  میزان  دیمتل  آني  بین  روابط  و  ها    ها 

 می شود.  مشخص 

اي فازي، تاثیر فاكتورهاي  کهیند تحلیل شبآروش فریافته هاي بر اساس  ها:  یافته

موثر بر زیبایی فرم بررسی گردید و چهار بناي یادمانی، بر این اساس مورد ارزیابی  

بندي شدند.   رتبه  و  در  قرار گرفته    خیام،   هايآرمگاه  موردي  هاينمونهیافته ها 

ارتباطی(،  باباطاهر  و  نادر  بوعلی،  )عناصر بصري و عناصر  اركان خودارجاعی  ، در 

 دگرارجاعی )عناصر ذهنی(، و فهم )عناصر عملی( تحلیل شدند. 

مصالح، تاثیرگذارترین معیار و شکل تاثیرپذیرترین معیار در انتخاب  گیری:    نتیجه

فرم زیبا است در شرایطی كه مصالح نوین از طریق فناوري ساخت موجب ایجاد  

اي نوین به كار گرفته شوند تاثیر مثبتی  ید شود و یا مصالح سنتی به شیوهشکل جد

 در زیبایی فرم خواهد داشت. 

کلیدی زیباییواژگان  اي :  تحلیل رسانه  فرایند  فناوري  ساختمانی،  مصالح   ،

 دیمتل، لومان  اي فازي، شبکه

 مقدمه 

  و   ناظر   آگاهی  دامنۀ   به   بخشیدنوسعت   در  مدرن  معماري  فضاي  تأثیر

[، فرصت هاي جدیدي را براي 1هاي معاصر ]نظریه  در  آن  یابیریشه

  معاصر  معماري  آثار  در[  3-2]  ساخت   فناوريِ  ايرسانه   زیباییتبلور  

]  ایران است.  تحول جریان4ایجاد كرده  بر  تاثیرگذار  [ مروري  هاي 

[ معاصر    عنوان به   نقد   از   برآمده  اثرات  از   یکی  عنوانبه [،  5معماري 

[ نشان دهنده اهمیت بیش 6[ و نقد آثار شاخص ]1]  مدرن  تفکر  بنیان

آثار معماري معاصر جهان است. ]  ساخت  فناوريِاز پیش   [  8-7در 

[ تاكید دارد كه معماريِ 9]  ایران  معماري  تداوم  در  اياندیشه   رویکرد

فرمالیست« به    -آینده نیاز به تغییر رویکرد از ابر معمارِ »احساساتی

شناخت   وفناوري [ 10معمار آشنا به استفاده از فناوري روزآمد دارد. ]

تاثیرات تعاملی آن با معماري، براي نیل به موفقیت در معماري آینده  

 ضروري است. 

میانموضوعی چندج  ساخت  فناوريِ و  است، موضوعی  رشتهانبه  اي 

هاي  فناوري[ 15-11گیرد. ]كه مفاهیم متنوع و متعددي را در بر می

در معماري، نه بر شکل و فرم بناهاي معماري اثر    روزآمد و پیشرفته

-[، بلکه درک ما را نیز از چیستی معماري تغییر داده21-16اند ]داشته

[ در  31-28] معماري اسالمی و ایرانی[ مفاهیم بنیادین 27-22ند. ]ا

-كنار دیگر مفاهیمی كه با عنوان مبانی نظري معماري شناخته می

سازند كه درک ما را از جهان هایی را میشوند؛ در حقیقت چارچوب

 دهد. معماري شکل می

 

 روش شناسی پژوهش 

  یادمانی   بناهاي  طراح   هاي  دغدغه  از  یکی  بنا  فرم  زیباشناسانه  كاركرد

  اقتصادي،   شرایط   مانند  متعدي  مسائل  الشعاع  تحت   عموماً  كه   است

  تاثیر   چگونگی   در   بحث  تحقیق  هدف .  گیردمی   قرار  فرهنگی   و   سیاسی

  عینی   هویتِ  موضوع  بر   تکیه   با   زیبایی  بر  ساخت  فناوري  و  مصالح



ـ   39رانیمعاصر ا یمعمار  یادمانی ی ساخت در آثار منتخب از بناها ی  فناور  یارسانه ییبایز ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.  است   زمینه   این  در  موضوعات  ترینكلیدي  از  یکی  عنوان  به   فرم

 كاركرد  بر   ساخت   فناوري  و   مصالح  تاثیر  بررسی   دیگر،   هدف

پرسش    .است  یادمانی  بناهاي  فرم  زیباشناسانه این  با  پژوهش  این 

 شود در طراحی یک بناي یادمانی، تعامل دو جنبه سازه اصلی آغاز می 

توانند بر زیبایی فرم و  و مصالح از فناوري، با شکل و فرم چگونه می

 گذارد؟ ارتباط نمادین آن تاثیر 

بر   پژوهش  نظري  چارچوب  ابتدا  پرسش،  این  به  پاسخ  راستاي  در 

معماري   نظریه  به  مبناي  مراجعه  با  تشکیل می شود سپس  سرآمد 

تئوري  از  ]یکی  اتوپوئسیس  زمینه  در  موجود  به    [32هاي  كه  هنر 

پردازد و فرم و زیبایی را دو ركن اساسی سیستم  خودسازي هنر می

 : مراحل اجراي پژوهش )نگارندگان(1جدول 

قرار ارزیابی  مورد  خبره  متخصصین  توسط  و می   انتخابی  گیرند 

شوند و در نهایت براي اطمینان از صحت فرایند صورت  بندي می رتبه

گرفته، از طریق تعامل با گروه دوم پاسخگویان در رده كارشناسی،  

 گردد. هاي فردي مقایسه مینتایج ارزیابی سیستماتیک با انتخاب 

به موضوع پژوهش توجه    هاي مورديدر انتخاب جامعه آماري و نمونه 

شده است. از آنجا كه هدف اصلی این پژوهش زیبایی فرم بنا است  

ي زیباییِ آنها بیشتر بنابراین از حیث عملکرد بناهاي یادمانی كه جنبه

از عملکردشان اهمیت دارد در نظر گرفته شده تا سودمنديِ عملکردي 

 ارزیابی را تحت تاثیر قرار ندهد.

 [ 33گیرد. ]اكید بر حفظ هویتِ سیستم شکل می هنر معرفی، و با ت

سپس پس از شناسایی عواملِ موثرِ درون و برون سیستمی، روابط  

تاثیرپذیرترین  و  تاثیرگذارترین  و  شناسایی  ها،  آن  بین  درونی 

گردد و در گام بعدي با استفاده از روش فرایند ها مشخص میشاخصه

شبکه  فازي  تحلیل  یادم[  34]اي  بناي  و چهار  معیارها  براساس  انی 

روابط بین آن ها از نظر زیبایی مورد ارزیابی قرار گرفته و ضمن تحلیل  

هاي فرمی آن ها در تعامل با سازه و مصالح، كارایی و صحت  ویژگی

 گیرد. مورد بررسی قرار می [35] روشِ ارزیابی

 

تفسیري نوع  از  فرض    -پژوهش  پیش  كه  است  ساختارگرا 

شناختی آن ساختار »سیستم اجتماعی هنر« است كه با راهبرد  هستی

معماري گسترش می به حوزه  منطقی  از  استدالل  استفاده  با  و  یابد 

بر شکلمطالعه به دیدگاه ي متون، عوامل موثر  با توجه  گیري فرم 

شوند  بندي میارتباطیِ مطرح در چارچوب مورد نظر شناسایی و دسته 

مع37] منظر  از  و  و  رفت [  محقق  میان  تعاملی  پیوندي  شناسی 

ها  ها و روابط شاخص پاسخگویانِ صاحبنظر براي آشکارسازي ارزش 

 و براي   گردداز طریق راهبرد كمی »سنجش روابط درونی« برقرار می 
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 [ 37)مشخصات نمونه هاي موردي( ] 2جدول 

 

هدفِ  به  شبکه   نیل  تحلیل  »فرایند  روش  از  استفاده  با  اي تحقیق 

ویژگی مبناي  بر  بنا  فرم  انتخاب  فرایند  هاي مطرح شده در  فازي« 

هاي  گیرد و نمونه ي قبل از طریق مقایسات زوجی شکل می مرحله

پهلوي دوم،   در این پژوهش، معماري نوگراي ایرانی مربوط به دوره

ویژگی از  یکی  زیرا  گردیده  دوران،  انتخاب  این  شاخص  هاي 

بناي   29آوري و امکانات مدرن است؛ از میان  كارگیري مصالح، فنبه 

[، بناهاي آرامگاه بوعلی سینا،  37شاخصِ مطرح شده در این سبک ]

 آرامگاه پهلوي اول، آرامگاه سعدي، آرامگاه نادر، آرامگاه خیام، آرامگاه  

شهیاد ك برج  باباطاهر،  آرامگاه  تهران،  دانشگاه  سردر  الملک،  مال 

شدند؛ از  )آزادي(، مقبره الشعراء در زمره بناهاي یادمانی محسوب می

هدفمند   غیرتصادفیِ  صورت  به  آرامگاهی  بناي  چهار  ها  آن  میان 

  (2)جدول  . انتخاب گردید

 

 

 

 

 

 

 چونان  فرمالیسممطالعات حیطه نظري در این حیطه تاكید دارد كه  

  هايویژگی  و  ساختاري  عناصر  بر  زیباشناختی  تحلیل  در  روشی

  چنین   بکارگیري  ضرورت.  كندمی  تأكید  ادراكی  یا  حسی  صوري،

.  است  روشن  و  واضح  تصاویر  ارائه  از  مدرن  هنر  شدن  دور  در  روشی

 تا  كردند  تالش  فرمالیستی  گرایش  به  توسل  با  گرانتحلیل  برخی

 نظریه   در.  بجویند  فرم  با  مواجهه  در  را  زیباشناختی  انگیزش  علت

  تاكنون   آنچه  از   متفاوت  فرم،   و  فرمالیسم  لومان،  نیکالس   سیستمی

تواند معرفی كننده  [ تعریفی كه می38، تعریف شده است ]بوده  متداول

 یک دستگاه تحلیلی باشد.  

درک و تحلیلِ معناي فرم و نسبت آن با فناوريِ ساخت موضوعی 

 كاربرد،   آفرینش،  در   هنرهااست كه ریشه در تعریف معنا در هنر دارد.  

  معنا،   به  دستیابی  دشواريِ.  متفاوتند  هم  از  معنا  نتیجه  در  و  تفسیر

  تفسیرپذیري،.  كندمی  مضاعف  را  هنر  معناییِبی  و  معنا  مطالعه  اهمیت

  مواردي   هنر  غیر   و  هنر  تمایز  هنر،   تاریخ  اثر،  آن  و  این  نمیا  تمایز

  ختم  معناییبی  به  را  معنا  معماي  تواننمی  هاآن  لحاظ  با  كه  هستند

 توضیحات سبک كارفرما  معمار  تاریخ بنا شهر نام بنا 

1 
آرامگاه بوعلی  

 سینا
 همدان

30-1324 
 پهلوي دوم 

 هوشنگ سیحون 
وزارت فرهنگ و  
هنر، انجمن آثار 

 ملی

نوگراي  
 ایرانی 

شیوه   -الهام از گنبد قابوس
 رازي

 همدان آرامگاه باباطاهر 2
49-1346 

 پهلوي دوم 
محسن فروغی،  

 علی صادقی 
 انجمن آثار ملی

نوگراي  
 ایرانی 

شیوه   -الهام از مقابر سلجوقی
 رازي

 مشهد  آرامگاه نادر 3
41-1333 

 پهلوي دوم 
 انجمن آثار ملی هوشنگ سیحون 

نوگراي  
 ایرانی 

تلفیق تندیس گونه مجسمه و  
 بنایی به سبک بروتالیسم 

 نیشابور آرامگاه خیام  4
41-1335 

 پهلوي دوم 
 انجمن آثار ملی هوشنگ سیحون 

نوگراي  
 ایرانی 

تلفیق شیوه اصفهانی و سبک 
 تندیس گرایی 
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  براي هویت مهمترین مفاهیم مرتبط با نقد اثر   (2و1)نمودار  [  39].  كرد

ارتباط از  )آشناسازي و آشناپنداري(، اطالعات )فاصله میان   عبارتند 

)تفاوت خود    فهم( و  انتخاب نحوه بیان)  اظهارات(،  شناخته یا ناشناخته

  (3)جدول [ 40و دیگري(. ]

 

 

 )نگارندگان( : اطالعات ورودي به سیستم اجتماعی هنر معماري1 نمودار

 

 

 
 

 

ارتباطی سیستم اجتماعی هنر معماري بر پایه عناصر  اركان  :  3جدول  

 اصلی طرح ) نگارنگان( 

 
 

 

گیري  2نمودار   پایه:شکل  بر  عناصر  اظهارات  طریق  از  و  هویتی  هاي  مولفه  ي 
 طراحی )نگارندگان( 

 

با همه  ایرانی«، عصر مدرن  ویژگیهاي آن در معماري »نوگراي  ي 

هاي معماري تاریخی و شیوه   ،مصالح، فناوري و امکانات مدرناعم از  

ایده طراحی هستند و در   بعد از اسالم( هر دو  ایران )دوران قبل و 

هاي نوین در دوران شوند، فناوريناصر كالبدي بنا اظهار میقالب ع

بوده عبارت  ایرانی«  نوگراي  و  »معماري  )بتن  نوین  مصالح  از:  اند 

سازه ممکن  سنگ(،  را  گرایی  تندیس  و  بروتالیسم  كه  بتنی  ي 

اي )به عنوان نمودي از فناوري ساخته، همین امر تاثیر عناصر سازهمی

چارلسون   (1)تصویر    تر ساخته است.بنا پررنگ  نوین ساخت( را در كالبد

سازه41] فرم  و  معماري  فرم  بین  رابطه  هماهنگی  [  تلفیق،  را  اي 

 ( 3 نمودار)  )همساز( و تضاد تعریف می كند.

اصول ساختار 

 دهنده

 شکل و فرم

 مصالح

 فناوری

 ساخت

 رابطه با محیط

 عناصر ذهنی

عناصر 

 بصری

عناصر 

 ارتباطی

 عناصر عملی

اظهـــ

 ــارات
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ویژگی1  ریتصو و  :  بروتالیسم  ایرانی«  نوگراي  »معماري  بناهاي  در  مدرن  هاي 
 ي نمایان  سازه

 

 [( 42:ارتباط فرم سازه اي و فرم معماري )نگارندگان بر اساس ]3نمودار 

 

 
كالبد الهام گرفته شده از  هاي نوین در  فناوري  : تغییرات ناشی از قابلیت2  ریتصو

 معماري گذشته 

و روشن ساختن روابط علی و معلولی بین    براي سنجش روابط درونی

از   است  دیمتل  ماتریسمعیارها  شده  راستاي   (4)جدول    .استفاده  در 

نفر متخصص )اعضا هیات علمی(    11اجراي این بخش از پژوهش از  

زمینه در  معماري  و صاحبنظر  ماتریس    (4)جدول  ي  كه  شد  خواسته 

نحو كه میزان تاثیر معیارهاي هر شکل گرفته را تکمیل نمایند بدین

ها از صفر تا چهار مشخص نمایند.  تک ستونسطر را بر معیارهاي تک

نحو ك تاثیر و عدد چهار  بدین  نشان دهنده عدم وجود  ه عدد صفر 

تک  نظرات  اخذ  از  پس  است.  تاثیر  حداكثر  دهنده  افراد،  نشان  تک 

نظرات   حسابیِ  از    متخصصینمیانگین  پس  بعد  مرحله  در  و 

و  سازينرمال روابط غیر مستقیم  ماتریس  روابط مستقیم،  ماتریس 

 ( 4 ( )نمودار5)جدول  ماتریس ارتباط كل بدست آمد. 

 

 

 : مشخصات صاحبنظران از نظر سابقه كار )نگارندگان( 4جدول 

 درصد  فراوانی سابقه کار)سال( 

 0 0 سال 5زیر 
 09/9 1 10تا  5

 73/72 8 15تا  11

 18/18 2 سال و باالتر  15

 100 11 جمع
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 : ماتریس روابط كل )نگارندگان(5جدول 

 وضعیت علی و معلولی عوامل موثر )نگارندگان(: 4نمودار 

دو عامل شکل و مصالح در انتهاي محور تعامل و اهمیت قرار دارند  

ها نسبت به باال و پایین این محور یعنی تاثیرگذاري و  آناما جایگاه  

تاثیرپذیري متفاوت است بدین نحو كه شکل تاثیرپذیرترین معیار در 

گذارند اما مصالح زیبایی فرم است و عوامل بسیاري بر شکل تاثیر می 

شود یعنی انتخاب مصالح بر بسیاري  تاثیرگذارترین معیار محسوب می

   (4)نمودار گذارد و تعیین كننده است. یر میاز معیارهاي دیگر تاث

 

 

شبکه  تحلیل  فرآیند  میان  تکنیک  روابط  كردن  لحاظ  با  فازي  اي 

ي میان معیارها به تفکر انسانی، نقش  معیارها و نزدیک بودن مقایسه

بسزایی در نزدیک كردن نتایج به واقعیت دارد به شرط اینکه روابط  

تخصصان خبره مشخص شده باشد.  میان معیارها به درستی از سوي م

این نکته باید همواره در تمامی مراحل تحقیق در نظر گرفته شود.  

تحلیل  42] فرایند  تركیب  با  شده  سعی  پژوهش  از  بخش  این  در   ]

در مرحله   دیمتلي نتایج حاصل از  اي و منطق فازي، بر پایه شبکه

نظر،   بناي یادمانی مورد  از طریق مقایسات زوجی چهار  مورد قبل، 

بر زیبایی  با اهمیت ترین معیارهاي موثر  تحلیل قرار گیرند و تاثیر 

  (6)جدول  ي ارزیابی بررسی شود. )شکل و مصالح( در نتیجه 
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آستانه 6جدول   حد  براساس  معنادار  روابط  ماتریس  معناداري  :  ي 
 )نگارندگان( 

 

 

ترجیحات  : عبارات كالمی، عددهاي فازي و كدهاي معادل  7جدول  

 )نگارندگان(  در مقایسه زوجی

 

بیشتر مواقع براساس ماتریس روابط كل بین همه عوامل رابطه وجود  

  دارد در حالی كه برخی روابط ضعیف هستند در این مواقع براي اینکه 

شود. اي استفاده می تنها روابطِ مهم و معنادار لحاظ شوند از حد آستانه 

در نظر    159/0جه به نظر خبرگان   كه این حد در پژوهش حاضر با تو

مقدار  این  با  كل  ارتباط  ماتریس  هاي  خانه  از  یک  هر  شد.    گرفته 
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گردد و در صورتی كه بزرگتر از این حد آستانه باشد  آستانه مقایسه می 

قرار می گیرد  )این بدان معنی است كه بین عوامل    1در آن خانه عدد  

ر اینصورت در آن خانه عدد  آن خانه رابطه معناداري وجود دارد( در غی

   باشد. گیرد و این بدان معنی است كه رابطه معنادار نمی  صفر قرار می

یافته هاي پژوهش گسترده و متنوع هستند. از آنجا كه هر ها  یافته

هاي مقایسات زوجی داراي چه تعداد معیارها زیادتر باشد پرسشنامه

معیاري   15معیار اولیه    23سواالت بیشتري خواهد بود بنابراین از میان  

كه از تاثیرگذاري و تاثیرپذیري بیشتري برخوردار بودند و در ماتریس 

انتخاب شدند سپس نمودار   ارتباط داشتند؛  با یکدیگر  روابط معنادار 

 (7)جدول    شبکه اي روابط آنها براساس روابط معنادار ترسیم گردید.

   (5)نمودار 

 

 : شبکه روابط معیارهاي موثر بر انتخاب فرم زیبا )نگارندگان(5نمودار 

گیرد اي پیچیده از روابط بین معیارها مدنظر قرار میشبکه   ANPدر  

ي موضوعی این روابط بین معیارها، به واقعیت درهم تنیده و پیچیده

تر است اما باعث ایجاد مقایسات زوجی زیادي  مانند زیبایی نزدیک

پاسخمی در  ناسازگاري  ایجاد  امکان  كه  از شود  حاصل  هاي 

شود؛ براي بررسی میزان سازگاري می هاي مقایسات زوجی  پرسشنامه

( استفاده 1998ها از روش بررسی سازگاري گوگوس و بوچر )پاسخ

ها از [ و در صورت مشاهده ناسازگاري در پاسخ44-43شده است ]

هاي مقایسات زوجی  پاسخ دهندگان خواسته شد كه مجدداً به پرسش 

 پاسخ دهند.

انتخابی یادمانی  بناي  بوعلی  -چهار  آرامگاه  A1سینا)  آرامگاه   ،)

با استفاده   –  (A4و آرامگاه خیام ) (A3آرامگاه نادر)   (A2)باباطاهر

اي فازي و مقایسات زوجی، مورد تحلیل قرار  از فرایند تحلیل شبکه 

ابتدا    گرفتند. تحقیق  از  بخش  این  مقایسات  پرسشنامهبراي  هاي 

  طراحی و بین خبرگان براساس كدهاي معادل عبارات كالمی    زوجی

   (7)جدول  .گردیدتوزیع 

 

 

ي زیر  هاي مقایسات زوجی طی چهار مرحلهپس از تکمیل پرسشنامه

محاسبه میانگین هندسی نظرات پاسخ  -1ها به دست آمد:  وزن مولفه 

  - 3محاسبه بردار ویژه جداول حاصل از مقایسات زوجی    -2دهندگان  

بردار ویژه ماتریس  آمده در  تشکیل  به دست  این  هاي  قبل،  مرحله 

دسته ماتریس دو  سطحی  ها  بین  روابط  ویژه   بردار  ماتریس  اند: 

  ها به هدف( و ماتریس بردار ویژه  روابط ها به هدف و گزینه )مولفه
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محاسبه اوزان    -4ها(  دیگر مولفه به  ها نسبت  درون سطحی )مولفه

    (9و  8)جدول  نهایی سطوح

ن8جدول   معیارها  نهایی  اوزان  زیبا :ماتریس  فرم  انتخاب  به  سبت 

 )نگارندگان( 

 

 : رتبه بندي معیارهاي موثر بر هدف انتخاب فرم زیبا )نگارندگان(6 نمودار

 

 

: ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف  انتخاب فرم  9  جدول
 )نگارندگان( زیبا

 

 
 زیبا  )نگارندگان(: رتبه بندي گزینه ها براساس معیارهاي انتخاب فرم 7 نمودار

 

 

 

 

 

مولف 

  ه

 اولویت بندی براساس وزن قطعی هاوزن قطعی نهایی گزینه هاوزن فازی نهای گزینه

A1 (0.165,0.274,0.4
02) 

0.277 2 

A2 (0.095,0.143,0.2

30) 

0.149 4 

A3 (0.139,0.217,0.3

15) 

0.220 3 

A4 (0.213,0.367,0.5
) 

0.363 1 
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بناي یادمانی فوق و رتبه بندي    چهارپس از اجراي مدل و بررسی  

آنها براي اطمینان از موفقیت مدل در قالب یک نظرسنجی از اساتیدِ  

هاي معماري، شهرسازي و عمران  كه عمدتاً بیش  در دسترس رشته 

براساس    بناي مورد نظر را  4سال سابقه كار داشتند، خواسته شد    5از  

  27نفر بود كه   75تجربیات خود ارزیابی نمایند. تعداد كل این اساتید 

نفر از آنها به نظرسنجی پاسخ دادند. در نظرسنجی طراحی شده براي  

آنها  نظر  از  را كه  بنایی  پاسخ دهندگان خواسته شد  از  این منظور، 

انتخاب آرامگاه خیام توسط پاسخ    .ي اول دارد مشخص نمایندرتبه

رتبه ده بناي  عنوان  به  روش ندگان  از  حاصل  نتایج  با  اول،  ي 

DFANP   توان اینگونه استنباط كرد كه مدل  یکسان است پس می

  (10)جدول . در تعیین رتبه اول از نظر  زیبایی فرم موفق بوده است

 

 : نتایج نظرسنجی براي انتخاب بناي رتبه اول )نگارندگان( 10 جدول

 

بنا را از نظر  چهار  در سوال دوم نظرسنجی از افراد خواسته شد كه این  

اولویت پاسخزیبایی  نتایج  كنند.  سوال،  بندي  این  به  شده  داده  هاي 

آورده شده همانگونه كه از میانگین نظرات پاسخ دهندگان،  (  11)جدول  

مشهود است آرامگاه خیام را در رتبه اول، آرامگاه بوعلی را در رتبه  

م و به ترتیب آرامگاه نادر و باباطاهر در رتبه هاي سوم و چهارم دو

بندي كامالً با نتایج حاصل از مدل  كه این رتبه  اند.بندي كردهاولویت

 یکسان است.   DFANPتركیبی

بناها  11جدول   از  یک  هر  به  شده  داده  اختصاص  رتبه  میانگین   :
 )نگارندگان( 

 

در تعامل با فناوريِ   هاي سازه در نمونه شناسانه زیبایی بررسی كیفیات  

ساخت نتایج قابل توجهی به همراه داشت. از چهار بناي فوق، آرامگاه 

ي »نمایان« و »كاركردي« هستند  خیام، بوعلی و باباطاهر داراي سازه 

ایده راستاي  در  میكه  همکاري  معماري  فرم  با  طراحی  اما  ي  كند 

اي و فرم  در نمایان نیست. از نظر ارتباط فرم سازه ي آرامگاه  ناسازه

ي طیف ارتباط  معماري، سه آرامگاه بوعلی، باباطاهر و نادر در میانه

واسطه  به  خیام  آرامگاه  اما  دارند  قرار  »هماهنگی«  نقش  یعنی  ي 

اي در ایجاد فرم معماري ارتباطی از نوع »تلفیق« دارد.  عناصر سازه

  (12)جدول  اي در این بناها است.ي سازهشناسانه تاثیرات زیبایی
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: امتیاز هر یک از بناها براساس معیارهاي فناوري ساخت، 12جدول  
 مصالح و شکل )نگارندگان( 

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از مقایسات زوجی هر یک از بناها براساس معیارهاي 

پس از یک مرحله فازي زدایی است. با توجه به نتایج    مصالح  ،شکل  

توان دید كه آرامگاه خیام رتبه اول مربوط به رتبه بندي چهار بنا، می 

كیفیات  جایگاه زیبایی فرمی را به دست آورده است، این بنا از نظر  

اي و فرم معماري در  زیبایی شناسانه حاصل از سازه، تلفیق فرم سازه

ي نمایان و یکپارچگی  نه، شکل حاصل از سازه راستاي هدف معمارا

هندسه   قالب،  در  سنتی  معماري  به  اشاراتی  كنار  در  بنا  اجزاء  كلیه 

از   استفاده  و  متفاوت  ظاهري  در  كاربندي، حضور كاشی  نااقلیدسی 

خرده سیستم دیگري از سیستم هنر )خطاطی( كه تاكید بر رمزگان  

 مثبتی است كه هم در  زیبایی هنر را تقویت می كند نشانگر نکات 

 

 

 

 

 
 

ي اول را كسب كرده  نتیجه مدل ارزیابی و هم انتخاب ناظران رتبه 

است. نکته حائز اهمیت دیگري كه در این بنا وجود دارد تاكید بر هر  

ترین عامل  ترین معیار تاثیر پذیر( و مصالح )مهمدو عامل شکل )مهم

تاثیرگذار( به طور همزمان است زیرا این دو معیار روابط علی و معلومی  

بوعلی رتبه دوم ارزیابی را كسب  با سایر معیارها دارند. آرامگاه    مهمی

ي نموده در این بنا علیرغم اقتباس از بناي گنبد قابوس، به واسطه 

عملکرد فنی مصالح نوین، فرمی متفاوت از منبع الهام ایجاد شده كه  

واجد فضاي نیمه باز است و نقش غالب مصالح در این بنا عملکرد 

بنااستفنی   رتبه .  در  سوم  بني  به بندي  كه  است  نادر  آرامگاه  اي 

معیار  واسطه   نظر  از  باالیی  امتیاز  مصالح  توسط  شده  ایجاد  بافت 

تاثیر مثبت معیار شکل اما  دارد  نهایی  مصالح  نادیده گرفته    در فرم 
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و   است  زیباییشده  كیفیات  بر  موثر  نقشی  نیز  آن  شناسانه سازه  ي 

بنا در جایگاه سوم شده است؛ و   همین امر موجب قرارگیريندارد؛  

ي اقتباس شکلی از بناي گنبد  بناي چهارم آرامگاه باباطاهر به واسطه 

ي مركزي كه فضایی بسته ایجاد نموده )مانند قابوس و وجود هسته 

گنبد قابوس( تالشی براي استفاده از عملکرد فنی مصالح جدید براي 

ایی شناسانه مصالح در تغییر كالبد قدیم نشده و ضمناً ویژگیهاي زیب

نتایج  آن چندان مشهود نیست، در جایگاه چهارم قرار گرفته است  .

  منتخب   آثار  در  ساخت  فناوريِ  ايرسانه  زیبایی  پژوهش تاكید دارد كه

نقشی تعیین كننده داشته اند.  ایران    معاصر  معماري  یادمانی  بناهاي  از

  بناهاي اي در بیان معنا در سهم ویژه  ساخت فناوريِبه عبارت دیگر، 

 دارد. ایران معاصر معماري یادمانی

 

و قدردانی:   حسنی   سمیه  دكتري  رساله  از  برگرفته   مقاله   تشکر 

و مشاوره دكتر حسین ذبیحی   اعتصام  ایرج  دكتر  راهنمایی  به  صالح

  است   «فازي  اي  شبکه  رویکرد  با   بنا  فرم  زیباشناسانه  تحلیل»  عنوان   با

  می   انجام   دست   در   تحقیقات  و   علوم   واحد   اسالمی   آزاد  دانشگاه  در  كه

 . باشد

 موردي از سوي نویسندگان ذكر نشده است.   تاییدیه های اخالقی:

 ندارد تعارض منافع:

مقاله: نویسندگان  اول(،    سهم  )نویسنده  صالح  حسنی  سمیه 

 چارچوب سازي(؛ ایرج اعتصام )نویسنده دوم(،  %40پژوهشگر اصلی )

 ( %20(؛ حسین ذبیحی )نویسنده سوم(، روش شناس )40%)

هزینه هاي پژوهش منتج به این مقاله  منابع مالی و حمایت ها:  

 توسط نویسنده اول این مقاله تامین گردیده است. 
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