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ACKGROUND AND OBJECTIVES: The industrial designer is always in transition
between different roles in industry and art. From Charles Ames’s point of view,
industrial design is a statement of goal. When the goal has been achieved, it can be
judged as a work of art if the design is good enough. Gosili presented industrial design
basics by presenting the criteria of shape and form, application, ergonomics, function,
culture, aesthetics, visual communication, and innovation. A deep connection between
architecture and industrial design has caused these two areas of design to have common
styles. According to Sottsass, one of the most successful Italian architects and industrial
designers, “Industrial design is micro-architecture.” It can be said that architects work
in large volumes and industrial designers work in smaller dimensions. In the field of
traditional Iranian architecture, professor Pirnia’s studies in the field of Iranian historic
architecture and his proposed principles are very valuable. Five principles have resulted
from his efforts in scrutinizing the traditional Iranian architecture, including Inwardness,
Human Scale, Self Sufficiency, Avoiding Non-essentials, and Structural Rigidity, and
Homogeneous Proportion. This research has four objectives: first, evaluating industrial
design styles according to product design criteria; second, evaluating Iranian historical
products in different eras; third, investigating the possibility of applying professor Pirnia’s
principles with the basics of product design and eventually determining the position of
Iranian historical products in prehistoric, historical and Islamic eras in comparison with
industrial design styles.
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ETHODS: In this study, the data was collected by interviewing ten industrial designers
who were experts in styles and movements. After studying a brief definition of each
style, the interviewees, educated in the field of industrial design, were asked to comment
on the five products designed in this style, according to the product design criteria and in
the form of 5- point Likert scale. A total of 43 industrial design styles and movements were
evaluated. One or two products from each style or movement were furniture because
most industrial design styles have produced products in this field. The obtained data were
analyzed using Spss 23 software. In order to evaluate the historical products of Iran in
different eras, which are three prehistoric, historical and Islamic, the five principles of
professor Pirnia were used. Industrial design experts rated the historical products of these
three eras based on the five principles of professor Pirnia and in the form of a 5-point
Likert scale. Then the exploratory factor analysis of the data was performed. According to
the exploratory factor analysis on evaluating industrial design styles with product design
criteria and Iranian historical products with the principles of professor Pirnia, the expert’s
opinions were categorized to man, art, and industry. In this regard, the Iranian products
in three historical eras with industrial design styles were compared in three-dimensional
space by installing a plugin called Kamakura analysis tools in Excel 2010 software and a
Scatter chart. Then, the distance formula between two points in the space was used to
determine the distance between each style with historical products.

F

INDINGS: Exploratory factor analysis on evaluating the styles and movements with
product design criteria and the results of assessing three eras of historical products
with the principles of professor Pirnia were valued 0.731 and 0.637 in the KMO test,
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respectively. This confirms a balance between the data and variables. Therefore, it is not
necessary to delete variables to achieve a higher value. The value of the Bartlett test with
an error level of less than 0.05 is also significant, which shows that the correlation matrix
of factors with variables is not a single matrix. In this part of the study, three factors were
made from a set of eight variables in the first part and six variables in the second part.
Since the made factors follow the concepts of man, art, and industry, they were named
with these titles according to the experts’ opinions in the interviews.

C

ONCLUSION: By measuring the distance between each historical era of Iran with
industrial design styles and movements in a three-dimensional diagram, it is possible
to compare the traditional Iranian products with their respective cultural and geographical
criteria with industrial design styles. The chart analysis shows that throughout history and
with the genesis of different styles and movements of industrial design, the importance of
art has decreased regarding the negative slope of its trendline. In contrast, the importance
of man and industry is incremental regarding the positive slope of its trendline. Regarding
the historical products of Iran, over time, human participation in the products has
decreased, while the role of industry and art has become more important. This research
enables researchers to evaluate each type of product based on these three criteria and
estimate the product style in comparison with Iranian historical products or industrial
design styles and movements. Determining the style of the artifact can reflect the
designer’s view and purpose to some extent.

HIGHLIGHTS:
- Comparison of traditional Iranian artifacts with cultural and geographical indigenous
criteria and with industrial design styles.
- Matching Pirnia principles with product design criteria.
- Evaluation of historical periods of Iran (prehistoric, historical and Islamic) with industrial
design styles.
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بــه دنبــال وقــوع انقــاب صنعتــی و بعــد از آن ،صنعتگــران دســت بــه تولیــد محصــوالت متعــدد
زدنــد و بــا پیدایــش تفکــرات مختلــف ،ایدههــای تحــول زندگــی بشــر در شــعر ،موســیقی ،صنعــت و
معمــاری و ســایر مــوارد در قالــب ســبکها و ایدههــای مختلــف در بســتر اجتمــاع تجلــی پیــدا نمــود.
مطالعــه علــل پیدایــش و مبنــای فکــری پدیدآورنــدگان هــر ســبک و یــا جنبــش طراحــی صنعتــی،
راهنمایــی در جهــت شــناخت ســبکها بــوده و الگویــی بــرای تعییــن نــوع ســبک و تمایــز آن بــا
ســبکهای دیگــر ایجــاد مینمایــد .در ایــن تحقیــق بــا انتخــاب بارزتریــن مصنوعــات تولیــد شــده
در هــر ســبک کــه بــه نوعــی نماینــده آن ســبک هســتند و ســپس ارزیابــی کیفــی آنهــا توســط
ده نفــر از کارشناســان خبــره طراحــی صنعتــی و بــا معیارهــای طراحــی محصــول ،صــورت گرفتــه و
تحلیــل عامــل اکتشــافی روی متغیرهــا انجــام گردیــد .در حــوزه معمــاری ایرانــی ،اصــول پنــج گانــه
اســتاد پیرنیــا ،بــه مصنوعــات تاریخــی ایــران تعمیــم داده شــده و مصنوعــات ســه دوره پیــش تاریخی،
تاریخــی و اســامی ایــران بــا ایــن اصــول ارزیابــی گردیــده و ســپس تحلیــل عاملــی اکتشــافی روی
متغیرهــا صــورت گرفــت .عوامــل جدیــد ایجــاد شــده حاصــل از تحلیــل عامــل اکتشــافی بــر روی
نتایــج ارزیابــی ســبکهای طراحــی صنعتــی بــا معیارهــای طراحــی محصــول و همچنیــن آثــار
تاریخــی ایرانــی بــا معیارهــای پنــچ گانــه اســتاد پیرنیــا ،بــا بررســی و اظهــار نظــر کارشناســان خبــره،
انســان ،هنــر و صنعــت ،نامگــذاری گردیــد .نتایــج حاصلــه از تحقیــق ،اهمیــت مفاهیــم انســان ،هنــر
و صنعــت را در مصنوعــات و در دوران مختلــف و همچنیــن جایــگاه مصنوعــات تاریخــی ایــران در
دورههــای پیــش تاریخــی ،تاریخــی و اســامی در مقایســه بــا ســبکهای طراحــی صنعتــی را تعییــن
نمــوده و همچنیــن الگویــی جدیــد در جهــت ارزیابــی ســبک در مصنوعــات مختلــف میباشــد.
نکات شاخص
 قیاس مصنوعات سنتی ایرانی با معیارهای فرهنگی و جغرافیایی بومی و با سبکهای طراحی صنعتی. تطبیق اصول استاد پیرنیا با معیارهای طراحی محصول. -ارزیابی دورههای تاریخی ایران (پیش تاریخی ،تاریخی و اسالمی) با سبکهای طراحی صنعتی.
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مقدمه

قب��ل از وق��وع انق�لاب صنعت��ی ،عموم��اً تولی��د و سـ�اخت
در خانههـ�ا انجــام میشـ�د کـ�ه از ابزارهــای ساــده یـ�ا
دس��تگاههای ابتدای��ی بــرای ای��ن کار کم��ک میگرفتن��د.
در اواخ��ر قــرن  ۱۹و  ۲۰میلـادی بـ�ا وقــوع انقــاب صنعتـ�ی
دوم ،صنعتگرــان دسـ�ت بـ�ه تولیـ�د محصوــالت متعــدد زدنـ�د
و بـ�ا پیدایـ�ش تفکرــات مختلــف ،ایدههــای تحــول زندگـ�ی
بش��ر در ش��عر ،موسـ�یقی ،صنع��ت و معم��اری و س��ایر مـ�وارد
تجل��ی پی��دا نم��وده و س��بکها و ایدهه��ای مختلف��ی در
بس��تر اجتم��اع ایج��اد گردی��د .مطالع��ه عل��ل پیدای��ش و
مبنـ�ای فکـ�ری پدیدآورندــگان هـ�ر سـ�بک و یـ�ا جنبـ�ش،
میتوان��د راهنمای��ی در جه��ت ش��ناخت س��بکها ب��وده و
الگوی��ی ب��رای تعیی��ن ن��وع س��بک و تمای��ز آن با س��بکهای
دیگ��ر ایجـ�اد نمای��د .در مطالع��ه صــورت گرفتــه ،فلسـ�فه
وجــودی ه��ر ســبک ،ش��عارهای آن ،دیدگاههـ�ای طراحـ�ان
س�بـک و نظـ�ر منتقــدان بررســی شــده تــا میــزان اهمیتــی
کــه هــر ســبک و جنبــش بــه مفاهیمــی از قبیــل انســان،
هن��ر و صنعتــ دارد ،مشـ�خص ش��ود .بـ�رای نمون��ه سـ�بکی
از طراحـ�ی بیشــتر جنبـ�ه هنــری داشــته تـ�ا ایـ�ن کـ�ه
صنعتـ�ی باشـ�د .ارزیابـ�ی ســبکها و جنبشهــای طراحـ�ی
بـ�ر مبنــای معیارهــای طراحـ�ی محصوــل ،امکــان ارزیابـ�ی
مصنوع�اـت و بررسـ�ی میزــان هماننــدی و یـ�ا اختــاف آنهـ�ا
را ب��ا ای��ن س��بکها بوج��ود م��یآورد از طرف��ی در حـ�وزه
آث��ار تاریخ��ی ایران��ی و معم��اری ب��ه کار گرفت��ه ش��ده در
بناهـ�ا ،تحقیقـ�ات اســتاد پیرنی��ا و اصـ�ول مطـ�رح شـ�ده
توسـ�ط ایشــان در حــوزه معمــاری ســنتی ایــران و تعمیــم
آن بــه منظــور ارزیابــی مصنوعــات تاریخــی ایــران ،امــکان
ارزیابــی ایــن آثــار را بــا اصــول بومــی مطــرح شــده توســط
اســتاد پیرنیــا فراهــم م ـیآورد .در صــورت امــکان تطبیــق
مبانــی طراحــی صنعتــی بــا اصــول مطــرح شــده توســط
اســتاد پیرنیــا ،امــکان ارزیابــی مصنوعــات تاریخی ایــران در
مقایســه بــا ســبکهای طراحــی صنعتــی فراهــم شــده و
میتــوان تعییــن نمــود هــر کــدام از مصنوعــات تاریخــی
ایرانــی در دوران مختلــف و بــر مبنــای مفاهیــم تعریــف
شــده ،نزدیــک بــه کدامیــک از ســبکهای طراحــی
صنعتــی ،میباشــد.
ل��ذا از جمل��ه اهـ�داف تحقی��ق پی��شرو میتـ�وان
ب��ه چه�اـر م��ورد اش��اره نم��ود .اول :ارزیاب��ی س��بکهای
طراح��ی صنعت��ی مطاب��ق ب��ا معیاره��ای طراح��ی محص��ول؛
دوم :ارزیابـ�ی آثــار تاریخـ�ی ایرــان در دورههــای مختلـ�ف بـ�ا
اصـ�ول اســتاد پیرنیــا؛ ســوم :بررســی امــکان تطبیــق اصــول
استــاد پیرنی��ا ب��ا مبان��ی طراح��ی محص��ول و در انتهـ�ا،
تعییـ�ن جایگــاه آثــار تاریخـ�ی ایرــان در دورههــای پیـ�ش
تاریخ��ی ،تاریخ��ی و اس�لامی در مقایس��ه ب��ا س��بکهای
طراح��ی صنعت��ی.

پیشینه پژوهش

ط��راح صنعت��ی ،همـ�واره بی��ن نقشه��ای مختل��ف در
صنعـ�ت و هنـ�ر در گذــار اســت .از دیــدگاه چارلــز ایمــز
طراحــی صنعتــی بیانــی از هــدف بــوده و بعــد از حصــول
هــدف ،در صورتــی کــه طــرح بــه انــدازه کافــی خــوب
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باشــد ،میتــوان آن را بــه عنــوان یــک اثــر هنــری مــورد
قض��اوت ق�رـار داد .وی همچنی��ن طراحـ�ی صنعتــی را هنــر
چیدم��ان اج��زای ی��ک محص��ول در کن��ار ه��م ب��ه گون��های
ک��ه هـ�دف خاص��ی را دنبـ�ال کننـ�د ،معرفـ�ی مینمایـ�د
( .)Eames, 1972عزیــز گســیلی مبانــی طراحــی صنعتــی
را در قال��ب معیارهـ�ای شـ�کل و فــرم ،کاربــرد ،ارگونومـ�ی،
عملک��رد ،فرهن��گ ،زیبای��ی ،ارتب��اط بص��ری و نـ�وآوری
مط��رح ک��رده اس��ت ( .)Gosili, 2009در بخــش معمــاری،
در مقالهــای ب��ا عنـ�وان بازشناس��ی اص��ول پنجگان��ه اسـ�تاد
پیرنی��ا در معم��اری خان��ه ه��ای س��نتی ای��ران و تحلی��ل آن
بـ�ا اس�تـناد بـ�ه منابـ�ع اعتقاــدی اس�لامی ،محقـ�ق در ابتــدا بـ�ا
مراجع��ه ب��ه مت��ون معم��اری و نی��ز دیـ�دگاه صاح��ب نظـ�ران،
راهکاره��ای عمل��ی نمودپذی��ری ای��ن اص��ول را در معمـ�اری
خان��ه اس�تـخراج کــرده و سـ�پس ب��ا مراجع��ه ب��ه متـ�ون
اس�لامی ،ســعی در تطبیـ�ق آن دارد .نتایـ�ج ایـ�ن تحقیـ�ق
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه اص��ول پنجگان��ه برگرفت��ه از
مبان��ی اس�لامی ب��وده و معم��اران ب��ا عل��م ب��ه ای��ن مبانی و
در جه��ت تجل��ی آنه��ا در آثـ�ار خویـ�ش ،از ای��ن اصـ�ول
بهــره میگرفتهانـ�د(�Peyvastehgar, Heidari & Es
 .)lami, 2017در مقال��های دیگ��ر ب��ا عنــوان بـ�ام و بـ�وم
و م�رـدم ،محقـ�ق در ابتــدا چگونگـ�ی تکویـ�ن و تکمیـ�ل
اص��ول پنجگان��ه را در ط��ی زم��ان نش��ان داده اس��ت و
سـ�پس ب��ه نق��د اصـ�ول در معمــاری ایران��ی پرداخته اس��ت.
بـ�ا بررسـ�ی محتوــای کنونـ�ی ایـ�ن اصوــل ،آن را بـ�ه ظاهـ�ر
و باط��ن تقس��یمبندی ک��رده ب��ه صورت��ی ک��ه ظاه��ر آن
متناسـ�ب بـ�ا نیازهــای زمانـ�ه پیرنیاسـ�ت و ممکـ�ن اسـ�ت
بـ�ه کار محققــان معماــری ایرــان نیــاد و معتبـ�ر نباشــد ،امـ�ا
باطـ�ن آنهـ�ا ابزارهایـ�ی ارزنــده برــای شناساــیی و فهـ�م
معماــری ایرانـ�ی در بســتر فرهنـ�گ ایرانـ�ی اسـ�ت و در ایـ�ن
ص��ورت میت��وان اص��ول پیرنی��ا را بازخوان��ی ک��رد و در
خدم��ت تعمی��ق تحقی��ق در تاری��خ معم��اری ای��ران درآورد
(.)Qayyoomi & Abdollahzadeh,2012
در مطالع��هی دیگـ�ری ب��ا عنــوان انکــار ،اثبـ�ات ی��ا تامـ�ل؟
در خص��وص اینک��ه اص��ول اس��تاد پیرنی��ا ت��ا چ��ه ح��د برآمده
از اصــول علمـ�ی اسـ�ت تحقیـ�ق شــده اسـ�ت و بـ�ه نوعـ�ی ایـ�ن
اصـ�ول اعتبـ�ار ســنجی ش��دهاند .در ای��ن مقال��ه عنــوان شـ�ده
از سـ�ال  1320ب��ه بع��د تعص��ب شــدیدی علی��ه معمـ�اری
سـ�نتی ایـ�ران و فرهن��گ ایران��ی ،درح��ال ش��کلگیری ب��ود.
ایـ�ن جملـ�ه از پیرنیـ�ا کـ�ه ... “ :چــرا مـ�ا مرــدم خانههایـ�ی
میس��ازیم ک��ه بی��رون از ان��دازه ماس��ت  ”...بیانگ��ر انتق��اد او
از س��اخت و ســازهای م��درن ب��ه تقلی��د از معم��اری غرب��ی در
ایــران اس��ت .اص��ل “مــردم واری” ب��ه نوع��ی جبــران خـلاء
فرهنگ��ی اس��ت ،گذش��ته از آن ک��ه در خ��ود ،ض��رورت توجه
بـ�ه ابعاــد ،ان�دـازه هـ�ا و نیازهــای انساــنی را نیـ�ز گوشــزد مـ�ی
کن��د .در آن دوره ،زب��ان قل��م بـ�رای او گویاتری��ن رسـ�انه
بوــده اســت ،هـ�ر چنـ�د در برخـ�ی کرسـ�یهای علمـ�ی
ماننـ�د دانشگــاه و یـ�ا س��ازمان حفاظـ�ت از آثاــر ،نیـ�ز بـ�ه
توضی��ح و تفس��یر اص��ول م��ی پرداخت��ه اس��ت .پ��س از دوره
انقـلاب فرهنگ��ی و از سـ�ال  1362ب��ه بعـ�د ،موضـ�وع اصـ�ول
معم��اری در مصاحبهه��ای گوناگ��ون در ص��دا و س��یما و
روزنامههـ�ا بـ�ه کرــات نقـ�ل میشــود .میتوــان گفـ�ت

محمد ذوالفقاری ،ناصر کلینی ممقانی

وجوه مشترک معماری و طراحی صنعتی

پیونـ�د عمیـ�ق بیـ�ن معماــری و طراحـ�ی صنعتـ�ی باعـ�ث
شــده تـ�ا ایـ�ن دو حوــزه طراحـ�ی در ســبکهای متعدــدی بـ�ا
هـ�م مشتــرک باشــند .بـ�ه گفتـ�ه سوتســاس 1ک��ه از معمـ�اران
و طراحـ�ان صنعت��ی موف��ق ایتالی��ا و یک��ی از بانیـ�ان سـ�بک
ممفی��س میباشـ�د“ ،طراح��ی صنعت��ی ریزمعمــاری 2اس��ت”.
در واق��ع عناص��ر انســانی در کار ی��ک معمـ�ار همـ�ان قـ�در
اهمیـ�ت دارد کـ�ه در طراحـ�ی صنعتـ�ی اهمیـ�ت دارد .توجـ�ه
ب��ه تع��ادل و ت��وازن و اس��تحکام در اس��کلت ی��ک سـ�اختمان
ب��ه هم��ان انـ�دازه م��ورد توج��ه معم��ار اس��ت ک��ه دق��ت در
ایس�تـایی و تعاــدل یـ�ک پنکـ�ه روی پایـ�هاش برــای طراحـ�ی
صنعت��ی .ســاختمان بای��د محاف��ظ انس��ان باش��د و س��الها
برجـ�ا بمانــد ،همچنــان کـ�ه تجهیزــات اتومبیـ�ل بایـ�د حافـ�ظ
جــان انســان در وقـ�ت حادثـ�ه باشــند .بـ�ه طــور خالصـ�ه اگـ�ر
معماــری را شاــمل :بنـ�ا س��اختن ،روی هـ�م چیدــن ،متصـ�ل
ک��ردن و ایج��اد نظ��م میان اج��زاء و فضاه��ا برای پدیـ�دآوردن
ارگانیزم��ی زن��ده و پوی��ا در نظ��ر بگیری��م ،میت��وان گف��ت از
ای��ن نظ��ر ،معمــاران در حجمه��ای بـ�زرگ کار میکنن��د و
طراحـ�ان صنعت��ی در ابعـ�اد کوچکت��ر (Mortezaei & Asl
 .)Falah, 2012در سـ�ال  1851نخس��تین نمایش��گاه جهانی
در لن��دن تشـ�کیل گردی��د و ط��ی مســابقهای با شـ�رکت 254
نف��ر بـ�رای طراح��ی مح��ل این نمایشــگاه ،س�رـانجام شـ�خصی

سبکها و جنبشها

سـ�بکها و جنبشه��ا تح��ت تاثی��ر تحــوالت اجتماعـ�ی،
اقتصاــدی ،تکنیکـ�ی ،تولیــدی ،فرهنگـ�ی ،سیاس��ی و غیـ�ره
ظهـ�ور و بــروز میکن��د .جوام��ع انســانی ب��ر اسـ�اس
چگونگ��ی ف��رم فراگی��ر تولی��د و گون��هی تفک��رات حاک��م در
آنه��ا را میت��وان در س��ه دوره تقس��یمبندی نم��ود .دوره
اول جامع��ه پی��ش مــدرن 5ک��ه از عص��ر حج��ر ت��ا دوران
رنساــنس ،سـ�ال  1450می�لادی میباش��د .در ای��ن دوره
محصوــالت ســیر تحــول و توســعه خــود را طـ�ی میکننـ�د
ت��ا س�اـختار عال��ی و بهین��ه عملکـ�رد خـ�ود را پیـ�دا کنن��د.
در ای��ن دوره تولی��د ب��ه صــورت دسـ�تی و صنای��ع دسـ�تی
انج��ام میگی��رد و هن��وز س��لیقههای ف��ردی در سـ�اختار
محصـ�والت اعم��ال میش��ود .ف��رم محصـ�والت و میـ�زان
عملک��رد آن از ه��وش و ذکاوت انســانهای ط��راح و سـ�ازنده
و در واق��ع از انبـ�ان فرهنگ��ی -فکـ�ری آنه��ا سرچشـ�مه
میگی��رد و ف��رم محص��والت آیین��هی تم��ام نمای��ی از
میــزان رش��د و توسـ�عهی فرهنگ��ی ای��ن دورهه��ا اس��ت.
دوره دوم ،دوره مــدرن 6اس��ت ک��ه از سـ�ال  1450تـ�ا 1960
میــادی ،یعن��ی دوران رنسـ�انس ت��ا انق�لاب اطالعات��ی و
ارتباطاتــی را ش��امل میشـ�ود .در ای��ن دوران بـ�ا ظهـ�ور
تولی��د انب��وه در کارخانهه��ا و همچنی�نـ ب��ه دلی��ل بـ�روز
تمایـ�زات و تفاوته��ای فرهنگ��ی و دیدگاهه��ای اقتصـ�ادی
و اجتماع��ی گوناگ��ون ،موج��ب پدی��د آم��دن س��بکهای
گوناگـ�ون در زمین��هی طراح��ی کاربــردی و تولی��د شــده
اسـ�ت .از مهمتریـ�ن ایـ�ن ســبکها میتوــان بـ�ه جنبـ�ش
هنره��ا و پیش��هها ،7آرتنــو و هنرنــو ،8ســاختارگرائی،9
دیاســتایل ،10باوهــاوس ،11آرتدکــو 12و اسـ�تریم
الینینــگ ،13اش��اره نم��ود .دوره س��وم ی��ا پســامدرن 14از
سـ�ال  1960شرــوع شــده و تـ�ا بـ�ه امرــوز ادامـ�ه یافتـ�ه
اس��ت .در ای��ن دوره ک��ه از آغ��از انق�لاب اطالعات��ی و
ارتباطات��ی ش��کل میگیـ�رد ،میتـ�وان ب��ه جنبشه��ا و
حرکتهـ�ای فکـ�ری -طراح��ی مانن��د طراح��ی رادیــکال،15
تــک ،16مینیمالیســم ،17طراحـ�ی ســبز 18و غیـ�ره ،اشـ�اره
نمـ�ود(.)Mortezaei & Asl Falah, 2012
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مبانی نظری

بـ�ه نــام جوــزف پاکســتن 3ب��ا ارائ��ه طرح��ی اصالح��ی بـ�رای
گروه��ی ک��ه تهی��ه نقش��ه اصل��ی را ب��ر عه��ده داش��تند ،کار
س��اختمان ای��ن بن��ا را آغـ�از کـ�رد .ای��ن بن��ا ب��ه قصـ�ری
بلــوری 4شهــرت یافـ�ت .ایـ�ن قصـ�ر از ستــونهای چدنـ�ی
و خرپاهـ�ای فلـ�زی و پوش��ش شیش��های تشــکیل شـ�ده بـ�ود
ک��ه نمون��ه بــارز ی��ک بنـ�ای صنعت��ی ب��ه شــمار میآم��د.
فک��ر صنعت��ی ک��ردن اج��زاء ساــختمان و پی��ش سـ�اخته
ک��ردن قطع��ات و تولی��د س��ری عناص��ر معم��اری ک��ه از
ای��ن نمایشــگاه و کریســتال پــاالس منشـ�اء میگیــرد ،مـ�رز
مشـ�ترک معمـ�اری و طراح��ی صنعت��ی را ب��ه نح��وی بـ�ارز
نشـ�ان میده��د (.)Bavar, 1973

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

اسـ�تاد پیرنی��ا از ه��ر بلندگوی��ی بـ�رای رســاندن صـ�دای
خــود بـ�ه گــوش همگــان اس��تفاده میکنــد ،ایـ�ن برهـ�ه
را م��ی ت��وان حی��ات محققان��ه پیرنی��ا خوان��د ک��ه در آن
تبلیـ�غ و نشـ�ر اصــول پـ�ر رنـ�گ اسـ�ت و نقـ�ش خطابـ�های یـ�ا
گفت��ار او اثرگـ�ذار اس��ت .در ای��ن دوره ب��ا توج��ه ب��ه مسـ�ائل
کشـ�ور و نیـ�از مــردم ب��ه ســاخت و ســاز ،دو اص��ل “خـ�ود
بســندگی” و “پرهی��ز از بیهودگ��ی” نی��ز برجس��ته میش��ود.
تامـ�ل در مضامیـ�ن ایـ�ن دو اصــل ،بـ�ه خوبـ�ی نشــان مـ�ی
دهـ�د کـ�ه وی تـ�ا چـ�ه ان�دـازه درگیـ�ر مراحـ�ل مختلـ�ف
ساــخت -از خاکب��رداری و خاکریــزی در زمیـ�ن گرفتـ�ه
ت��ا نهاییتری��ن ویژگیهـ�ای تزئین��ی بنـ�ا ،بــوده اس��ت.
“نیــارش” نی��ز مانن��د اصـ�ول پیشــین ،در پاس��خ ب��ه نیـ�از
زمان��ه مط��رح ش��د .از آنج��ا ک��ه “پیم��ون” ب��ا روش سـ�اخت
س��ازه س��نتی بارب��ر مرتب��ط ب��ود ،ب��ا روی آوردن م��ردم آن
دوره بـ�ه ساــزههای جدیدتــر ،مثـ�ل تیـ�ر و ستــون از کارایـ�ی
“پیمــون” در ایـ�ن بناهـ�ا کاســته میشـ�د .از ایـ�نرو پیرنیـ�ا
موضوعـ�ی از معماــری ایرانـ�ی را زنــده میکنـ�د کـ�ه مرتبـ�ط
ب��ا ویژگیه��ای ایســتایی بنـ�ا بـ�وده و بیش��تر میتوان��د مـ�ورد
اس�تـفاده معمــاری روز قــرار گیـ�رد .ب��ه نظ��ر میآی��د چـ�ون
“پیم��ون” و “نی��ارش” نس��بت ب��ه س��ایر اص��ول اشـ�تراکات
بیشتــری بـ�ا هـ�م داش�تـند ،پیرنیـ�ا ایـ�ن دو را در ترکیـ�ب بـ�ا
ه��م ارائ��ه میکن��د .ب��ا تام��ل ب��ر زمینههـ�ای بــروز اصـ�ول
پیرنیـ�ا کـ�ه پیـ�ش از ایـ�ن گفتـ�ه شــد ،میتوــان ایـ�ن گونـ�ه
برداش��ت کـ�رد ک��ه تدوی��ن و تبیی��ن اصـ�ول توس��ط پیرنیـ�ا،
ه��م در تقاب��ل ب��ا مبان��ی نظـ�ری در معمــاری غـ�رب و ه��م
در ب�رـآوردن نیازه��ای روز جامع��ه ب��ه زب��ان معمـ�اری سـ�نتی
بــوده اس��ت ()Naderi, Nadimi,& Jadidi, 2012
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در راسـ�تای ارزیاب��ی س��بکها و جنبشه��ای میتـ�وان
از مبانـ�ی طراحـ�ی محصــول بهــره گرفـ�ت .ایـ�ن مبانـ�ی
در قال��ب معیارهای��ی همچ��ون ش��کل و فـ�رم ،کاربـ�رد،
ارگونوم��ی ،عملک��رد ،فرهن��گ ،زیبای��ی ،ارتب��اط بص��ری و
ن��وآوری تحقی��ق ش��دهاند(.)Gosili, 2009
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اصول استاد پیرنیا در معماری ایرانی

مطالع��ات اسـ�تاد پیرنی��ا در حـ�وزه آث��ار تاریخ��ی ایـ�ران
و اص��ول مط��رح ش��ده توس��ط ایش��ان بسـ�یار ارزشـ�مند
میباش��د .ای��ن اصـ�ول پنجگان��ه حاص��ل تـلاش ایشـ�ان
درحوــزه معماــری سنــتی ایرانـ�ی اسـ�ت .ایـ�ن اصــول بـ�ه
شــرح ذیـ�ل مـ�ی باشـ�د.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

درونگرایـ�ی :معمــاری هــر بنــا در سراســر دنیــا ،از
دو حالــت خــارج نیســت یــا برونگراســت و یــا درونگــرا،
آب و هــوای ایــران کــه در اغلــب نقــاط گــرم و خشــک و
فاقــد مناظــر طبیعــی گســترده اســت ،توجــه بــه داخــل را
قــوت بخشــیده و مســئله حجــاب ،کــه پیــش از اســام نیــز
مطــرح بــوده ،حفــظ درون از دیــد عمــوم را ایجــاب کــرده
اســت .اینکــه میگوینــد "چهــار دیــواری اختیــاری" ،تــا
حــدودی همیــن معنــی را بیــان میکنــد(.)Pirnia, 1991
در فرهن��گ عمی��د ( )Abadis, 2021درونگرایـ�ی بـ�ه
معنـ�ی توجـ�ه دادن فکـ�ر و عالقـ�ه بـ�ه باطـ�ن خویـ�ش بـ�ه
جـ�ای اندیش��ه و توج��ه ب��ه جهـ�ان خ��ارج میباش��د.
مـ�ردمواری :بــه معنــای رعایــت تناســب میــان
اندامهــای ســاختمانی بــا اندامهــای انســانی و توجــه او در
کار ساختمانســازی اســت (.)Pirnia & Memarian, 2017
در فرهن��گ دهخ��دا ( ، )Vajehyab, 2021واری (پس��وند)
ب��ه معن��ی همچـ�و میباشــد ،چنانکـ�ه گوینـ�د گلواری یعنـ�ی
همچ��و گل و نب��اتواری یعن��ی همچ��و نبـ�ات ،لیک��ن بـ�دون
ترکی��ب گفت��ه نمیشـ�ود.
خودبسـ�ندگی :خودکفایــی اســت و بــه مفهــوم اســتفاده
حداکثــر از امکانــات موجــود و در دســترس و مصالــح بــومآورد
اسـ�ت ( .)Pirnia, 1991در فرهنـ�گ ف��رجاهلل خداپرسـ�ت بـ�ه
معنـ�ی بینی�اـزی ،اس��تغنا ،خودکفایــی ،خودبساــیی میباشـ�د.
پرهی��ز از بیهودگ��ی :بــر ایــن اصــل تاکیــد فراوانــی
شــده اســت ،زیــرا کار بیهــوده عــاوه بــر ســرمایه ،بــه وقــت
و حتــی بــه چشــم (از دیگــداه معمــاری) لطمــه میزنــد
( .)Pirnia, 1991در فرهن��گ دهخـ�دا ب��ه معن��ی بیهودگـ�ی،
حال��ت و کیفی��ت بیهوــده ،بطــان ،عـ�دم حـ�ق ،الطائلـ�ی،
عمـ�ل لغـ�و میباشـ�د.
نیــارش و پیمـ�ون :دکت��ر غالمحسـ�ین معماریـ�ان
مینویس��د“ :ني��ارش” واژهاي ب��ود ك��ه از اس��تاد پيرني��ا گرفتم.
در فرهنـ�گ لغــات آن زمــان چنيـ�ن واژهاي را نيافتـ�م .ايـ�ن
واژه از آن دســته واژههايـ�ي بــود كـ�ه استــاد پيرنيـ�ا از منابـ�ع
ش�فـاهي اخـ�ذ كرــده بــود .ايشــان ميگوينـ�د“ :در قديـ�م
فنـ�ي بوــده شاــمل اس��تاتيك امرــوز و مصالـ�ح شناسـ�ي و فـ�ن
ســاختمان ،معلومات��ي در م��ورد جن��س مصال��ح و س��اختن و
كارب��رد اندوده��ا ،آژنده��ا و شــناخت نيروه��ا و ط��رز اجـ�راي
آنه��ا را روي ه��م نيــارش ميگفتهان��د .اينطـ�ور ك��ه بنـ�ده
(اسـ�تاد پيرني��ا) از اســاتيد زبانشـ�ناس پرسـ�يدهام ،نيـ�ارش
يعن��ي آنچ��ه بن��ا را ن��گاه م��يدارد -پیم��ون ب��ه معن��ای اندازه
و مقیـ�اس میباش��د”(.)Memarian & Safaeipour, 2012
نقش انسان ،هنر و صنعت در سبکها و جنبشها

مطالع��ه تاریخچ��ه س��بکها و جنبشه��ا و تحـ�والت
اقتص�اـدی ،اجتماعــی ،فرهنگـ�ی و سیاسـ�ی و غیــره کـ�ه
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زمینهسـ�از ایجـ�اد آنه��ا بــوده اسـ�ت ،میتوان��د راهنمـ�ای
مناسـ�بی در جه��ت شنــاخت ه��ر چ��ه بیشـ�تر جریـ�ان
فکــری و تمایــات آنهـ�ا باشـ�د .در ادامـ�ه بـ�ه بررسـ�ی
برخ��ی از نمونهه��ای ای��ن جریان��ات فک��ری و نق��ش انسـ�ان،
هنـ�ر و صنعــت ،پرداختـ�ه شــده اسـ�ت.
نمون��ه اول :کانستراکتیویسـ�م هـ�م ماننـ�د فوتوریسـ�م
ب��ه تکنولوــژی ،عملگرای��ی و پیشــرفت میاندیش��د.
کانستراکتیویس��م ب��ه عنـ�وان یک جری��ان ضد هنری خواسـ�تار
دگرگون��ی شــیوههای ســنتی ســاخت و سـ�از و صنعتی شـ�دن
آن ب��ود ت��ا جای��ی ک��ه اولی��ن شعــارهای کانستراکتیویس��تها
در اوایـ�ل دهـ�ه  1920اینچنی��ن بـ�ود“ :مـ�رگ ب��ر هنـ�ر ،زنـ�ده
ب��اد تکنولــوژی ،زن��ده ب��اد تکنس��ینهای کانستراکتیویس��ت”.
نمون��ه دوم :گ��ر چ��ه جنب��ش آرت��ه پــوودا پیوسـ�تگی
نزدیکـ�ی بـ�ا هنـ�ر مفهومـ�ی دارد ،امـ�ا بایـ�د اذعــان کــرد کـ�ه
آث��ار هنرمن��دان آن بیتردی��د کیفی��ت بس��یار ش��خصی دارد.
آنه��ا در ایتالی��ا و دیگ��ر نق��اط اروپ��ا و آمری��کای شـ�مالی،
نمایش��گاههای بس��یار برپ��ا کردهان��د و نقش��ی مؤث��ر در
جری��ان هن��ر پیش��رو ق��رن بیس��تم داش��تند؛ ام��ا ب��ه ه��ر حال
ای��ن اندیش��ه ک��ه چنی��ن هنـ�ری بتوان��د ارزشگذاریهـ�ای
تجــاری در عال��م هن��ر را بران�دـازد ،ب��ا شکس��ت مواج��ه ش��د.
نمون��ه س��وم :پیرــوان جنب��ش ض��د طراحـ�ی ،ب��ه جـ�ای
اینک��ه از طراح��ی ب��ه عنــوان ابزــاری بــرای فــروش بیشـ�تر
محص��والت اس��تفاده کنن��د ،ب��ه دنب��ال بهرهب��رداری از
پتانس��یلهای اجتماع��ی و فرهنگ��ی ب��رای اص�لاح ش��یوههای
زندگ��ی ب��ه منظـ�ور ایجـ�اد مــردم ســالمتر و مولّدت��ر بودن��د.
جای��ی ک��ه مدرنیس��م ب��ه دنبـ�ال مصرفگرای��ی و دوام کوتـ�اه
محصـ�والت و همچنی��ن شـ�یوع استــفاده از رنگه��ای سـ�یاه
و سفــید و خاکستــری در محصوــالت بوــد ،ایـ�ن جنبـ�ش
دنبال��هروی اس�تـفاده از محصــوالت ب��ا دوام و رنگهـ�ای
غن��ی در محصــوالت بـ�ود .جای��ی ک��ه مدرنیس��م ب��ه دنبـ�ال
یکپارچگ��ی طراح��ی و خـ�واص مـ�واد گوناگ��ون ب��ه عنـ�وان
ش��اخصه خ��ود ب��ود ،ض��د طراح��ی ب��ه تزئی��ن محص��والت و
دکوراســیون تمای��ل داش��ت.
نمون��ه چهـ�ارم :جنب��ش دادا ،نهضت��ی نیهیلیسـ�تی
(هی��چ گرایان��ه) ب��ود .آن��ان “پوچ��ی” را ب��ه عن��وان سـ�مبول
ادب��ی و هنـ�ری خـ�ود برگزیـ�ده بودن��د .شــعار آنـ�ان ای��ن بـ�ود
کـ�ه“ :مـ�ا نـ�ه ادبیــات میخواهیـ�م نـ�ه ادیبــان را ،نـ�ه هنـ�ر
میخواهی��م ن��ه هنرمنــدان را ،م��ا موســیقی نمیخواهیـ�م،
عق��ل و خ��رد را نمیخواهی��م ،وط��ن و سیاس��ت را
نمیخواهی��م .م��ا از هم��ه چی��ز بی��زار و فـ�راری هس��تیم.
سـ�مبول م��ا هی��چ اس��ت و پی��رو نیهیلیس��م هس��تیم.
پاینــده بــاد پوچــی ،زنــده بــاد هیچــی ،و اینچنیـ�ن بـ�ه
تازگ��ی خواهی��م رس��ید”(.)Newdesign, 2021

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف از نــوع کاربــردی و از
حیــث روش کیفــی و همچنیــن از نظــر ماهیــت پیمایشــی
میباشــد .از آنجایــی کــه بدســتآوردن اطالعاتــی دربــاره
دیدگاههــا ،باورهــا ،نظــرات ،رفتارهــا ،انگیزههــا یــا
مشــخصات گروهــی از اعضــای یــک جامعــه ،از راه انجــام
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جــا ســه دوره پیــش تاریخــی ،تاریخــی و اســامی مــی
باشــد ،از مطالعــات اســتاد پیرنیــا در خصــوص اصــول
پنجگانــه معمــاری ســنتی ایرانــی اســتفاده گردیــد.
کارشناشــان طراحــی صنعتــی ،آثــار تاریخــی ایــن ســه
دوره را بــر مبنــای اصــول پنجگانــه اســتاد پیرنیــا و در
قالــب طیــف پنجتایــی لیکــرت امتیازدهــی نمــوده و
ســپس تحلیــل عامــل اکتشــافی دادههــا انجــام شــد .نظــر
کارشناســان خبــره بــا توجــه بــه تحلیــل عامــل اکتشــافی
بــر روی نتایــج ارزیابــی ســبکهای طراحــی صنعتــی بــا
معیارهــای طراحــی محصــول و همچنیــن آثــار تاریخــی
ایرانــی بــا معیارهــای پنچگانــه اســتاد پیرنیــا ،نامگــذاری
عوامــل جدیــد بــا عناویــن انســان ،هنــر و صنعــت بــوده
کــه حاصــل از بررســی دقیــق آنهــا از تعاریــف هــر کــدام
از مفاهیــم ایــن عوامــل بــوده اســت ،در ایــن راســتا،
قیــاس آثــار و مصنوعــات ایرانــی در ســه دوره تاریخــی
در مقایســه بــا ســبکهای طراحــی صنعتــی صــورت
گرفتــه و در فضــای ســه بعــدی بــا نصــب یــک add-in
بــا نــام  Kamakura Analysis Toolsدر نرمافــزار
اکســل 2010و بــا نمــودار ،Scatterامکانپذیــر گردیــد.
در ادامــه بــرای تعییــن فاصلــه هــر کــدام از ســبکها
و یــا آثــار تاریخــی از رابطــه فاصلــه دو نقطــه در فضــا
اســتفاده شــد.

)Folding Design (1990

31

)Minimalism (1950

16

)Symbolism (1880

1

)Experience Design (1990

32

)Pop Art (1958

17

)Art Nouveau (1890

2

)Service Design(1990

33

)Adhocism (1960

18

)Victorian style (1900

3

)Blobject (1990

34

)Radical Design (1960

19

)Werkbund (1907

4

)Emotional Design (1995

35

)Anti�Design Movement (1960

20

)Dadaism (1916

5

)Critical Design (1999

36

)Bel Design (1960

21

)De Stijl (1917

6

)Slow Design (2003

37

)Design for the other 90% (1960

22

)Art Deco (1920

7

Green Design

38

)Postmodernism (1960

23

)Modernism (1920

8

Co�Design

39

)Arte Povera (1967

24

)Constructivism (1920

9

Participatory Design

40

)High Technology (1970

25

Fashion Design

10

Sensual Design

41

)Eco Design (1970

26

)Stream Line (1930

11

Interaction Design

42

)Neoclassical Architecture (1975

27

)International Style (1932

12

Universal Design

43

)Memphis (1980

28

)Organic Design (1935

13

)Deconstruction (1980

29

)Biomorphic (1936

14

)Sustainable Design (1986

30

)Retro Design (1940

15
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

تحقیــق و پژوهــش علمــی میســر میشــود .همچنیــن
پیمایــش اســت زیــرا از روشهــای منظــم و اســتاندارد برای
جم ـعآوری اطالعــات دربــاره مجموع ـهای از افــراد جامعــه،
اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه اپیدمــی بیمــاری کرونا،
در ابتــدا بــرای نظرســنجی از شــبکههای اجتماعــی
اســتفاده گردیــد ،امــا بعــد از انجــام بخشــی از تحقیــق
بــه دلیــل وســعت آن ،بیشــتر افــراد پاســخگو نبودنــد و
همچنیــن نظــرات متناقــض بســیار دیــده شــد ،لــذا تصمیــم
بــر آن شــد کــه روش جمــعآوری اطالعــات بــه صــورت
مصاحبــه از  10نفــر کارشناســان طراحــی صنعتــی کــه
در خصــوص ســبکها و جنبشهــا اطالعــات داشــتند،
صــورت بگیــرد .مصاحبــه شــوندگان کــه تحصیــات در
حــوزه طراحــی صنعتــی داشــتند ،بعــد از در جریــان قــرار
گرفتــن تعریــف کوتاهــی از هــر ســبک ،از آنهــا خواســته
شــد تــا در خصــوص پنــج محصولــی کــه در ایــن ســبک یــا
جنبــش طراحــی شــده ،بــا توجــه بــه معیارهــای طراحــی
محصــول و در قالــب طیــف لیکــرت پنجتایــی ،امتیازدهــی
نماینــد .در مجمــوع  43ســبک و جنبــش طراحــی صنعتــی
 ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت (جــدول  .)1تصاویــر انتخــاب
شــده از هــر ســبک از ســایتهای معتبــر کــه گاهــاً
محصوالتــی امــروزی بــوده و یــا آثــاری کــه ســمبل یــک
ســبک بــود ،انتخــاب شــدند .همچنیــن ســعی بــر ایــن
بــود تــا حــد ممکــن یــک یــا دو محصــول از هــر کــدام
یافتهها
از ســبکها و یــا جنبشهــا در حــوزه مبلمــان باشــد.
تحلي��ل عاملی اکتش��افي ب��ر روی نتای��ج حاص��ل از ارزیابی
ایــن کار بــه ایــن دلیــل انجــام شــد کــه اکثــر ســبکهای
س��بکها و جنبشه��ا ب��ا معیاره��ای طراح��ی محص��ول و
طراحــی صنعتــی در ایــن خصــوص آثــاری تولیــد شــده
کس��ب عـ�دد  0.731در آزم��ون کا ام او ،19نش��ان از متعـ�ادل
دارنــد ،لــذا نتایــج بدســت آمــده دقیقتــر بــوده و مصاحبــه
ب��ودن دادهه��ا و متغيره��ا دارد (Asghari Abueshaqh,
شــونده در خصــوص مقایســه محصــوالت بــه دلیــل اینکــه
 ،)2007بنابراي��ن لزوم��ي ب��ه ح��ذف متغيره��ا ب��راي دسـ�تيابي
از یــک نــوع محصــول هســتند و تنــوع کمتــری دارد بــا
بــه عدــد باالتــر نيستــ ،مق�دـار آزموــن بارتلــت 20ني��ز با سـ�طح
مشــکل کمتــری مواجــه خواهــد شــد .دادههــای بدســت
خط��اي کمت��ر از  0.05معنـ�يدار اسـ�ت کـ�ه نشــان ميدهـ�د
آمــده بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSS 23بــا مــدل تحلیــل
1400
همبستــگي/15
ماتريـ�ستاریخ بروز رسانی:
قالب پیشنویس مقاله در نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران –
هـ�ا بـ�ا متغيرهــا ،يـ�ک ماتريـ�س
عام/01ل
عاملــی اکتشــافی ،تحلیــل شــدند .بــه منظــور ارزیابــی
آثــار تاریخــی ایــران در دورههــای مختلــف کــه در ایــن .
واحـ�د نيسـ�ت .در ايـ�ن بخـ�ش از مطالعـ�ه از مجموعـ�ه  8متغير،
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مطالعه تطبیقی اصول پیرنیا در معماری و مصنوعات با سبکهای طراحی صنعتی

 نتای��ج بدس��ت آمـ�ده از ارزیاب��ی امتیازهـ�ای،1 در شـ�کل
 سـ�بک43  رونـ�د،ســبکها و جنبشهـ�ا در نرمافزــار اکســل
و جنبـ�ش طراحـ�ی صنعتـ�ی بـ�ا توجـ�ه بـ�ه تاریـ�خ پیدایـ�ش
، صنع��ت و هنـ�ر،آنه��ا و ب��ا توج��ه ب��ه س��ه عام��ل انســان
 ب��ا ترس��یم خ��ط ب��رازش ب��ر روی.نش��ان داده ش��ده اس��ت
ه��ر کـ�دام از منحنیه��ای مرب��وط ب��ه معیاره��ا میتـ�وان
 ک��ه در معـ�ادالت،روال کل��ی ه��ر عام��ل را بدس��ت آورد
.نوش��ته ش��ده در بـ�االی ه��ر نمــودار درج ش��ده اس��ت
همچنی��ن در خص��وص نمای��ش س��بکها و جنبشه��ا در
فضـ�ای س��ه بعـ�دی ب��ه منظـ�ور تعیی��ن موقعی��ت ه��ر سـ�بک
نســبت بـ�ه ســبکهای دیگـ�ر بـ�ا اضافـ�ه کرــدن امکانـ�ی بـ�ه
. نموــدار س��ه بعـ�دی آن درج شـ�ده اس��ت،نرمافــزار اکسـ�ل
 قابلیـ�ت چرخـ�ش،از جملـ�ه امکانــات نرمافزــار اضافـ�ه شدــه
نمــودار ح��ول س��ه مح��ور اصل��ی میباش��د ک��ه ای��ن امـ�کان
را فراه��م میکن��د ت��ا بت��وان موقعی��ت دقی��ق ه��ر س��بک را
 موقعی��ت سـ�بکها و جنبشه��ا در فضـ�ای.مشاــهده نمـ�ود
. نمایـ�ش داده شــده اســت،2 س��ه بعـ�دی در شـ�کل

88.957  عام��ل ساــخته شـ�ده ک��ه اي��ن عوام��ل در مجمـ�وع3
.درص��د از تغييــرات کل متغيرهـ�اي آشــکار را نشـ�ان ميدهن��د
 بع��د از،همبس��تگي ب��االي متغيره��ا ب��ا عامله��اي مرتب��ط
 نش�اـنگر س�نـخيت باــالي آنهـ�ا، کايزــر21چرخــش واريماکــس
 عام��ل س��اخته ش��ده در3  از آنجايـ�ي کـ�ه،بـ�ا هـ�م ميباشــد
 هن��ر و صنع��ت میباش��د لـ�ذا،تطبی��ق ب��ا مفاهی��م انســان
:رسانی
بررس��یتاریخ بروز
– شهرسازی ایران
شریه علمی معماری و
،2 عناویــن طبــق جــدول1400
ــن/ای01/ـا15
 بـ،�ان
کارشناسـ
ب��ا
.نامگ�ذـاری گردیدنــد

Table 2. Relationship between product design criteria
after
exploratory factor analysis with human, industry
Table 2. Relationship between product design criteria after exploratory factor
and art concepts
concepts

Title

Criteria

Shape and form
Application
Ergonomics
Function
Culture
Aesthetics
در ادامــه بــه منظــور تعییــن جایــگاه آثــار تاریخــی ایرانی
Visual
communication
 آثــار، تاریخــی و اســامی،تاریخــی
پیــش
هــای
دوره
در
/01/:رسانی
15 :رسانی
بروز
ایران––تاریخ
شهرسازی ایران
معماریوو شهرسازی
علمی
نشریه
مقاله در
نویسنویس
قالب پیش
1400/1400
01/15
بروز
تاریخ
معماری
علمی
نشریه
مقاله در
قالب پیش
Innovation
متعلــق بــه ایــن دورههــا بــا مراجعــه بــه ســایت مــوزه ملــی

01

Industry

Human

y = 0.0213x
+ 2.9967
y = 0.0213x
+ 2.9967

65

y = 0.0213x
+ 2.9967
y = 0.0213x
+ 2.9967

1
0
y = �0.0062x + 4.1246

Artَ

65

Artَ

y = �0.0062x + 4.1246

01

Symb
Art No
Victo
Symb
Werk
Art No
Dada
Victo
De St
Werk
Dada
Art De
De St
Moder
Art
De
Const
Moder
Stream
Const
Intern
Stream
Organic
Intern
Biomo Organic
Biomo
Retro
Retro
Mini
Mini
Pop
Pop
Adho
Adho
Radical Radical
Anti… Anti…
Bel
Bel
Design… Design…
Postmo Postmo
Arte Po Arte Po
High
High
Eco
Eco
Neocl
Neocl
Mem
Mem
Decon
Decon
Susta
Susta Folding
Exper
Folding
Exper Service
Blobject
Service Sensual
Blobject Critical
Sensual
Slow
Critical
Intera
Slow Emotio
Green
Intera
Univer
Emotio
Co
Green
Partici
Univer
Fashio
Co
Partici
Fashio

65

01

01

YEAR 1880

YEAR 2003

Fig 1: The trend of human, industry and art factors in the products of each style and movement according to the
date of their genesis
(The vertical axis, which is graded from 1 to 5 based on 5�point Likert scale, is the average score of the products
each
YEAR 1880
YEARin2003
.industrial design style)
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design
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1
0

y = 0.0563x + 2.3306
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65

Industry

y = 0.0563x + 2.3306

65

Industry

Human

65

Product
Design Basics

Naming
agents
Art
Industry
Human
Industry
Human
Art
Art

.industrial design style)

3D Scatterplot: STYLE

Fig.2. Position of styles and movements based on human, industry and art factors in three-dimensional space
Fig 2. Position of styles and movements based on human, industry and art factors in three-dimensional space
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،متعل��ق بـ�ه دوران تاریخ��ی و شــامل تمدنهـ�ای هخامنشـ�ی
) اســتخراجIrannationalmuseum, 2021( ایـ�ران باسـ�تان
اثــر میباشــد1400چهــارده
شــامل
ب��وده
ساساــنی
اش�کـانی و
بنــدی
شــده و مطابــق بــا دورههــای ذکــر
/01/15 :رسانی
تاریخو بروز
– ایران
شهرسازی
نشریه علمی معماری و
طبقهمقاله در
شــدهنویس
قالب پیش
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اســامی بــوده کــه
 متعلــق بــه دوران،5
شــکل
آخــر
در
و
تاریخــی
پیــش
دوران
بــهtheمتعلــق
 آثــار،3
شــکل
.گردیــد
Fig 3. Eight selected images of products related to
prehistoric
period
of Iran
)Irannationalmuseu
.شــامل بیســت و پنــج اثــر میباشــد
 لرس��تان و، امل��ش، س��یلک،ش��امل تمدنه��ای ش��وش
،4  شــکل.زیوی��ه میباش��د ک��ه شــامل هشــت اثــر اســت
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 قالبto the historical period of Iran
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4. Fifteen
selected
products
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1400/01/15 :نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران – تاریخ بروز رسانی
 قالب پیشنویس مقاله در2021(
)Irannationalmuseum,
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Fig.5. Twenty-five selected images of products related to the Islamic era of Iran (Irannationalmuseum, 2021)
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Table 3. Relationship between Pirnia’s Principles after
دوره
analysisهــر
ـاهده آثــار
human,مشـ
industryــی بــا
andــی صنعت
خبــرگانartطراح
Table3. Relationship between Pirnia's Principles after exploratory
factor
with
exploratory
factor analysis with human, industry and
concepts
قالــب یــک تصویــر بــا وضوح بــاال ،اقــدام بــه امتیازدهی
art concepts
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در
در
و
ـا
ـ
پیرنی
ـتاد
ـ
اس
ـول
ـ
اص
ـای
ـ
مبن
ـر
ـ
ب
ـار
ـ
آث
از
ـدام
ـ
ک
ـر
ـ
ه
ـه
بـ
Title
Criteria
Naming agents
قالــب طیــف لیکــرت نمودهانــد .تحليــل عاملــی اکتشــافي
Inward�Looking
Human
Pirnia's
بــر روی نتایــج حاصــل از ارزیابــی ســه دوره آثــار تاریخــی
Principles
بــا اص��ول اس��تاد پیرنیــا و کســب عــدد  0.637در آزمــون
Human Scale
Human
کا ام او ،نشــان از بســنده بــودن نمونههــا و همچنیــن
Self Sufficiency
Industry
مجــاز بــودن تحلیــل عاملــی اکتشــافی میباشــد
Industry
�Avoiding Non
( ، )Rezaee & Amirhosseini, 2017مقــدار آزمــون
essentials
بارتلــت نيـ�ز باــ س��طح خط��اي کمتــر از  0.05معنــيدار
Structural Rigidity
Industry
اســت کــه نشــان ميدهــد ماتريــس همبســتگي عاملهــا
Homogeneous
Art
بــا متغيرهــا ،يــک ماتريــس واحــد نيســت .در ايــن بخــش
Proportion
از مطالعــه ،از مجمــوع  6متغيــر 3 ،عامــل ســاخته شــده
شــکل  6موقعی��ت دوران پی��ش تاریخ��ی ،تاریخ��ی و
کــه ايــن عوامــل در مجمــوع  89.693درصــد از تغييــرات
اســامی ایــران نسـ�بت ب��ه سـ�بک ه��ا و جنب��ش هـ�ای
کل متغيرهـ�اي آش��کار را نشاــن ميدهنــد .همبســتگي
طراح��ی صنعت��ی و در قال��ب عوام��ل انسـ�ان ،صنع��ت و
بــاالي متغيرهــا بــا عاملهــاي مرتبــط ،بعــد از چرخــش
هن��ر و در فضـ�ای س��ه بعــدی نمایــش داده شــده اســت.
واريماکــس کايــزر ،نشــانگر ســنخيت بــاالي آنهــا بــا
همچنیــن در شــکل  7رونـ�د عامـ�ل هــای انساــن ،صنعـ�ت
هــم ميباشــد ،از آنجايــي کــه  3عامــل ســاخته شــده
Fig 5. Twenty-five selected images of products related to the Islamic era of Iran
در محصـ�والت ه��ر دوره از آثــار تاریخــی ایــران
و هن��ر
باشــد،
در تطبیــق بــا مفاهیــم انســان ،هنــر و صنعــت م(ی
)Irannationalmuseum,
2021
نمایــش داده شــده اســت.
لــذا بــا نظرســنجی از کارشناســان خبــره ،بــا ایــن عناویــن
نامگ��ذاری گردیدنـ�د (جـ�دول .)3
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Fig.6. The products position of prehistoric, historical and Islamic periods of Iran in relation to industrial design styles
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بحث و نتیجهگیری

تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــر روی هشــت معیــار طراحی
محصــول ،ســه معیــار کلــی را ارائــه داده کــه بــا توجــه بــه
ماهیــت ایــن معیارهــا بــا عناویــن هنــر ،صنعــت و انســان،
نامگــذاری گردیــد .ایــن معیارهــای جدیــد قابلیــت نمایــش
ســبکهای طراحــی صنعتــی را در فضــای ســه بعــدی و
نســبت یــه یکدیگــر فراهــم مــیآورد .از طرفــی تحلیــل
عاملــی اکتشــافی بــر روی اصــول پنجگانــه اســتاد پیرنیــا بــه
ســه معیــار کلــی منتــج شــده کــه بررســی بــر روی تعاریــف
و همچنیــن ماهیــت آنهــا توســط کارشناســان طراحــی
صنعتــی ،مجــدد بــه معیارهــای هنــر ،صنعــت و انســان
منتهــی گردیــد .بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه و دســتیابی بــه
معیاره��ای کلـ�ی یکس��ان در اصول اســتاد پیرنیــا و معیارهای
طراحــی محصــول ،امــکان قیــاس ایــن دو بــا یکدیگــر فراهــم
میشــود کــه مطابــق مــوارد ذیــل میباشــد:

و غیــره میباشــد .در دوران تاریخــی اوج اســتفاده نقــوش
انســانی بــر روی آثــار بــوده تــا جایــی کــه بــر روی پیکرههــا
و ســکههای رایــج قدیمــی بســیار مشــهود اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق محققیــن را قــادر میســازد
تــا هــر نــوع مصنــوع را در قالــب معیارهــای سـهگانه ارزیابــی
کــرده و حــدود ســبکی کــه ایــن مصنــوع در قالب آن ســاخته
شــده اســت را ،در مقایســه بــا آثــار تاریخــی ایرانــی و یــا
ســبکها و جنبشهــای طراحــی صنعتــی تخمیــن بزننــد.
شــناخت ســبک مصنــوع میتوانــد دیــدگاه طــراح آن و تــا
حــدودی هــدف از طراحــی آن را بازگــو نمایــد .بــرای نمونــه
بــرای آثــاری کــه در ســبک دادائســم ســاخته شــده اســت،
نمیتــوان انتظــار زیــادی از کاربــردی بــودن داشــت.

پی نوشت

موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویسـندگان اعلام میدارنـد کـه در انجـام ایـن پژوهـش
هیچگونـه تعـارض منافعـی بـرای ایشـان وجود نداشـته اسـت.

تاییدیههای اخالقی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

تشکر و قدردانی

1. Translate
1. Ettore Sottsass
2. Micro Architecture
3. Joseph Paxton
4. Christal Palace
5. Pre-Modern
6. Modern
7. Arts and Crafts Movement
8. Art Nouvea Movement
9. Constructivism Movement
10. De Stijl Movement
11. Bauhaus
12. Art Deco Movement
13. Stream Lining Style
14. Post-Modern
15. Radical Design
16. Tec
17. Minimalism Style
18. Green Design Style
19. Kaiser-Meyer-Olkin
20. Bartlett’s Test
21. Varimax

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 .1بــا محاســبه فاصلــه بیــن هــر کــدام از دوران تاریخــی
در ایــران بــا ســبکها و جنبشهــای طراحــی صنعتــی
میتــوان دریافــت ،در دوران پیــش تاریخــی نزدیکتریــن
ســبکها و جنبشهــا بــه آثــار ایــن دوران بــه ترتیــب،
Emotional de� ،Radical design ،Deconstructionn
 signو  Retro designمیباشــد ،همچنیــن نزدیکتریــن
ســبکهای طراحــی صنعتــی بــه آثــار تاریخــی بــه ترتیــب
Sensual De� ،Universal design ،Interactive designn
 Fashion Design ،signو  Victorian styleمیباشــد و
در انتهــا نزدیکتریــن ســبکهای طراحــی صنعتــی بــه
آثــار اســامی بــه ترتیــب Art ،Modernism ،Werkbund
 Stream Line ،Decoو  Postmodernismمیباشــد.
ایــن نتایــج نشــان دهنــده ایــن مهــم اســت کــه میتــوان
هــر کــدام از آثــار ســنتی ایرانــی را بــا معیارهــای فرهنگــی
و جغرافیایــی مربــوط بــه خــود بــا ســبکهای جهانــی
طراحــی صنعتــی قیــاس نمــود.
 .2تحلیــل نمودارهــای تغییــرات حاکــی از ایــن مهــم
اســت کــه در طــول تاریــخ و بــا پیدایــش ســبکها و
جنبشهــای طراحــی صنعتــی مختلــف ،میــزان اهمیــت بــه
هنــر بــا توجــه بــه شــیب منفــی خــط بــرازش آن ،کاهشــی
بــوده در صورتــی کــه میــزان اهمیــت بــه انســان و صنعــت
بــا توجــه بــه شــیب خــط بــرازش مثبــت ،افزایشــی اســت.
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه در محصــوالت در ســبکهای
مختلــف و بنــا بــه شــرایط سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
غیــره ،میــزان اهمیتــی کــه بــه ایــن ســه معیــار داده شــده
اســت تغییــر کــرده اســت؛ تــا جایــی کــه در دوران کنونــی
محصــوالت بــر پایــه انســان و نیازهــای او و همچنیــن در نظر
گرفتــن بعــد صنعتــی کاال بــه منظــور افزایــش تولیــد بیشــتر
و بــا هــدف نفــوذ بــه بازارهــای بیشــتر ،تولیــد میشــوند .در
ایــن راســتا معیــار هنــر بــا کاهــش در اهمیــت همــراه بــوده
اســت .در خصــوص آثــار تاریخــی ایــران نیــز بــا گذشــت
زمــان میــزان اهمیــت بــه انســان در آثــار کمتــر شــده در
صورتــی کــه نقــش صنعــت و هنــر پررنگتــر شــده اســت.
تــا جایــی کــه در دوران اســامی نقــش انســان در آثــار
تقریبـاً دیــده نشــده و آثــار شــامل خطــوط هندســی منظــم
و در قالــب طرحهــای اســلیمی ،ختایــی و نقــوش تلفیقــی
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نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی  COPEرعایت
کردهانـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از
اصـول اخالقـی ،حتـی پـس از انتشـار مقالـه ،حـق حـذف
مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه میدهنـد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توسـط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویسـندگان اعلام میدارنـد بهطـور مسـتقیم در
مراحـل انجـام پژوهـش و نـگارش مقالـه مشـارکت فعـال
داشـته و بـه طـور برابر مسـئولیت تمام محتویـات و مطالب
گفتهشـده در مقالـه را میپذیرنـد.
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