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 :  چکیده

در این پژوهش هنر ایران به دو دوره قبل و بعد از اسالم تقسیم شده است ) هر چند به نوعی اصول و مبانی هنری قبل از 

نی که مبت نیز انجام داده اند یهایی دقیق تربرخی کارشناسان تقسیم بندی اسالم در هنر پس از آن نیز تجلی یافته است.(

بصورت مجزا بررسی و تحلیل شده پایه ای هر دوره تاریخی اصولی و و در آن هنر و مبانی  بر ادوار مختلف تاریخی است

تمامی اصول و سرنمونهای هنر ایرانی را فارغ از دوره  و یکپارچه . اما این پژوهش بر آن است که عامدانه بصورت کلیاست

هر  قتضیات و کم و کیففارغ از م کلی و خدشه ناپذیر، یدی به مفاهیمیری نیز تا حخاص آن کنکاش کند، تا در نتیجه گ

 . دست یابد تاریخی دوره

 واژه های کلیدی : 

 کیگان، هفت گانه ارزشهای ، های زیباشناسی  پارادایم

 مقدمه : 

در جهان امروز و ورطه متالطم نمود فرهنگهای مختلف بر یکدیگر و تالش بزرگ سرمایه داری غرب مبنی بر ایجاد یک 

، نظامهای فرهنگ جهانی یکسان برای ملتها و اقوام دیگر در راستای نیل به اهداف و منافع از پیش تعیین شده ی خود

فزون راهی به جز رجوع به ریشه های  اصیل و غنی روزاگی ملل مختلف برای بقای خود و رویارویی با این هجمه های فرهن

این مهم  و در تفرهنگی سفرهنگ بومی خود ندارند. پرداختن به فرهنگ بومی تنها راه دستیابی به هویت جمعی و بقای 

باز دستاوردهای علمی فرهنگی بی شماری را به جامعه ی انسانی سهم بسزایی دارد. کهن تمدن ایران زمین از دیر ،هنر

ارزانی داشته است. هرچند که برخی بخاطر تهاجمان و تاریخ ملوک الطوایفی ، فرهنگ ایران را منقطع و بریده بریده می 

آن تیر قابل رویت و رصد مانده و در ادوار مختلف تاریخی  پا برجایدانند اما اصول و مبانی هویتی فرهنگی ایران از دیرباز 

ای محتوایی و فرمی در هنر ایران از دیرباز تا کنون قابل نهاست. این پژوهش بر آن است که نشان دهد که اصول و سرنمو

تشخیص است و اگر قرار است به ساخت آثاری ایرانی بپردازیم تنها با رعایت این اصول و سرنمونهاست که میتوان به اثری 

 یرانی دست یافت. ایرانی با هویت ا

کاملترین نظام هنری فرهنگی باقیمانده قبل از اسالم در ایران مجموعه تخت جمشید است که در این پژوهش بصورت یکی از 

ز نظر تقدم زمانی از نظر کثرت عناصر قابل بررسی و هم ا اخص مورد تحلیل و تفحص قرار گرفته است. تخت جمشید هم

 نسبت به دیگر آثار باقیمانده در تمدن ایران قابل رجحان است. در دوره باستان، 

کارکردی  مداران باشند،ز آنکه برای ارضای تمنیات درونی و شخصی قدرتاهای تخت جمشید، پیش برجسته نقوش نقش

بخش و حفاظتی داشتند تا دیده شوند و نقش تداومها و تاالرها برپا میها را بر بدنه کاخاند. آناجتماعی و سیاسی داشته

ی تاریخی های شکوهمند لحظات ویژهخود را از زندگی رایج ایفا نمایند. طراحان تخت جمشید در پی به تصویر کشیدن جنبه

ای از فرهنگی است که به وظیفه، استواری، عین نیستند. هر جزئی از نقوش مذکور نماد و نشانهیا روایتی در فضا و زمان م

 .تکثر، مشروعیت و تقدیر اشارت دارد

طراحی متمرکز و  ی مدیریتدهندهکاررفته، نشانشکلی از نقوش که در سراسر این بنای عظیم بهالگوهای یکسان و یک 

چنین وسیع عرضه کند. ثبات و ای اینساختاری هماهنگ و متحد را در مجموعهکوشد نظم و قدرتمندی است که می

ضلعی، الگوی مبنای بسیار مناسبی برای طراحان تخت جمشید بوده تا مبانی ی هشتپایداری مربع و جنبش و توان سنجیده

تصویری هخامنشی را که خواهان  ریزی کنند. تعادل و تقارن حاصل از آن، نظام بصری وفکری و اعتقادی خود را بر آن طرح

) هندسه بنیادی در نقش .ای برای ارتباط با مردمان تبدیل کردداد و آن را به رسانهبود، شکل می« وحدت در کثرت»رسیدن به 

 برجسته های تخت جمشید: حمیدرضا محبی( 



 پارادایمهای هنر ایرانی : 

 :  و دایره مربع

اهریمن،  ازکارافتادگیدر طول سه هزار ه در بندهش آمده است در ایران باستان مربع نشان کیهانی هستی بوده است. چنانک

پهنا است که آن را درازا  چند آنآسمان را  یپایهبن »نخست آسمان را آفرید:  .صورت مادی آفریدهرمزد آفریدگان را به

 آویخته سربرابر،  هاییاندازهباال است که او را ژرفا است، با  چند آنکه( او را باال است، او را )درازا است  چند آناست، او را 

 آورد.می(. چنین توصیفی از آسمان، به لحاظ هندسی مکعب مربع را در تصور ٤٠: ١٣٨٥دادگی، )«و بیشه مانند

ا و پهنا با ژرفا برابر. ، بی نشیب و فراز آفرید، درازا با پهنگذر دوراز آب زمین را گرد، »گوید: آفرینش زمین نیز می یدرباره

 .شوددر دل آسمان تصور می کره ای (. زمین نیز همچون ٤٠: ١٣٨٥دادگی، )«آن را درست میان این آسمان قرار داد

 پهنابلندی بود،  چهارنای یاندازهبهدر آفرینش کیومرث نیز آمده است: ششم، کیومرث را آفرید، روشن چون خورشید، او را 

ی عظیم کیومرث پهناش با درازاش برابر بود، او را بیشتر شبیه نطفه کهاین(.« ٤٠: ١٣٨٥دادگی، )»)ش( باال)ش( چون 

ها نیز درازا و پهنایی برابر دارند، نوعی شباهت و سازد تا شبیه انسانی واقعی؛ و میان او و آسمان و زمین که آننخستین می

 .(١٩: ١٣٦٢شود )بهار، ارتباط دیده می

ی نماینده فیثاغورس ی عظیم نخستین است. مربع بر طبق نظرق با باورهای کهن آریایی، مربع، شکل نطفهبنابراین، مطاب

تواند نمادی از عدالت قانون چیز با خودش به نحوی نامتناهی است و درنتیجه میی برابری یکدهندهها و نشانوحدت گونه

مارپیچ،  خصوصبهکه دایره و  گونههمانی مربوط به مکان است، نگرد. مربع شکل عمدهچشم میتلقی شود که همه را به یک

 .(٤٤: ١٣٦٩باشد )هوهنه گر، شکل اصلی مربوط به زمان می

 (٤٠: ١٣٤٦)پوپ، اندیافتهبناهای اصلی تخت جمشید بر اساس شکل مربع طراحی 

 
ضلعی هشت و ساس مربع مرکزیاتناسبات هندسی آن بر و نه، تخت جمشید اخز د در محل خودر قع واریوش داشرقی  یبرجستهنقش  بازسازی

 )تناسبات از حمیدرضا محبی( ن آن.درومنتظم 

 
طرح بازسازی بخش مرکزی نمای پلکان شرقی تاالر آپادانا، تخت جمشید، تناسبات هندسی در نقش حمله شیر به گاو و تقارن موجود در ترکیب 

 کلی اثر. )تناسبات از حمیدرضا محبی(



 
 و ورز و، تخت جمشید )تناسبات از حمیدرضا محبی(ی شیر به گای شیر، نقش حملهوبروز رای چهره درتناسبات 

 

 

ل و تبدیل شدن به مربع دانست. مربع، بارزترین شکل ثُرا میتوان بسط تم بنیادی دگرگونی دایره با عبور از مُ اسالمی هنر

شان میدهد. در حالیکه دایره به مثابه آسمان کیفیت را نشان میدهد. آفرینش به مثابه زمین، وضعیت قطبی کمیت را ن

ترکیب این دو بوسیله مثلث انجام میشود که هر دو جنبه رادر خود دارد. مربع زمین بستری است که خرد متعالی بر اساس 

وان نماد تجلی آخرین دنیای آن در جهت یکپارچگی دوباره ی آنچه زمینی است با با دایره آسمان اقدام میکند. مربع، به عن

خلق شده، با وارونه کردن این تشابه به اولین برمیگردد. بنابراین بیت المقدس آسمانی به لحاظ کیفیات ابدیت و و ثباتش 

 بصورت یک مربع دیده میشود و دایره بصورت بهشت روی زمین. 

یکه آسمان خود رابصورت یک مربع نشان میدهد دیده میشود. زمان« مربع کردن دایره»پایان جهان بصورت نمادین بصورت 

 و ریتم جهانی، که خود را با این مربع یکی میکند؛ از حرکت سرباز میزند. 

در چشم انداز اسالمی مفهوم مانداال با ابعاد  و مربع در هنر سنتی مانداال است. برجسته ترین بیان برهم کنش دایره

ارتباط داده شده است. وقتی پیامبر عروجش به آسمان راتشریح میکرد، سخن جهان،الگوهای ازلی یا اسماء و صفات مقدس 

از گنبد صدفی عظیمی میگفت که بر مربعی تکیه داشت و از چهار ستون چهارگوش چهارگوشه اش که بر آنها رمز چهار 

نی جاری است . گنبد بر نوشته شده است و از آنها چهار رودخانه سعادت جاودا« الرحیم -الرحمن -اهلل -بسم»بخشی قرآنی 

مربعی تکیه داشت و یک هشت ضلعی مابینشان قرار میگرفت که نماد هشت فرشته، حامالن عرش است. در پالن به لحاظ 

هندسی این طرح را میتوان یک هشت تایی دینامیک دید که از مرکز ایجاد شده و دو صلیب درون مربعی ایجاد کرده که 

ا روی ان نقش شده است. طرح بصورت یک هشت تایی استاتیک اساساً یک پالن چهارتاقی بوسیله ی یک دایره محاط شده ی

است که میتوان آن را بصورت یک مانداالی نه مربعه هم دید. این مانداال که بصورت باغ بهشت تجسم شده، ارتباطی 

 «ز همه چیز آگاه استااو او اول است و آخر و ظاهر است و باطن است » متافیزیکی با این آیه قرآن دارد. 
 

 (٥٤، ١٣٩٠)اردالن، مانداالهای مختلف در بناهای اسالمی

 



 
 

 
 گنبد مسجد امام اصفهان

 

 تقارن:

سازی در طراحی بسیار ساده هاست. قرینهبندیهای متقارن و تقارن در ترکیبطور غالب شامل طرحنقوش تخت جمشید به

نقوش در تخت جمشید، آهنگی  های بسیارتکرار و قرینهو منطقی است، اما تداوم آن یکنواختی و سکون به همراه دارد. 

نمایاند. تأمل در نظام اعتقادی هخامنشیان می آورماللمعین پدید آورده که گاه برای مخاطب  وخیزافتضرباهنگی با  از مکرر

است، این نکته را بر ساخته عنوان یک رسانه، برقرار میای که با مخاطبان زمان خود بههای تخت جمشید و رابطهو کاربری

 .انداش در برنداشتهانگیز برای مخاطبان زمانهطورقطع، بیانی ماللسازد که نقوش مذکور بهما آشکار می

باید در گوشه و کنار شوند، همگی بیانگر یک مطلبند. مضمونی که میها تکرار میها، همچون تصاویری که در آینهقرینه

ی دیگر آیین و آداب رفتاری در گرفت. نکتهدر معرض دید قرار می هرلحظه، هر دم و تخت جمشید و از زوایای گوناگون

کننده در مراسم با توجه به مسیرهای حرکت خویش، باید مدام های شرکتفضای تخت جمشید بوده است. گروه چارچوبی

 .اندگرفتههای تصویری هخامنشی قرار میدر معرض رسانه



 

 
 

 

 
 

 تقارن در هنر اسالمی: 

هنر اسالمی هنری تجریدی و عرفانی است و جوهره آن در قرینه سازی متجلی می شود بطوریکه در معماری اسالمی نیز 

در مورد تقارن در مجموعه آثار اصفهان بحث « تصویر بهشت » این عالم تعادل بخوبی دیده می شود . در کتاب اصفهان 

واقع روح ایرانی مانند هر انسان دیگر مایل است به قانون جهانی تقارن که از سازمان بدن  شده است نویسنده می گوید در

خود ما سرچشمه می گیرد گردن نهند این تقارن هم در محوریت ایوانها و هم در ترکیب نقش و نگاره های تزئینی تجلی 

 . گونه تعادل بیان می شودپیدا می کند . وقتی می خواهیم تعادل را در یک اثر هنری تعریف کنیم دو 



شاید قرینه سازی برای هنرمند مسلمان ایرانی اشاره به مفهوم مُثُلی و آیینه گون هستی نسبت به آن دنیای اصیل و دست 

نیافتنی الهوتی باشد، طبیعت این جهانی تصویری قرینه و آیینه گون از ذات حقیقی در عالمی دیگر است؛ عالمی دست 

 نیافتنی و مانا

 

 

 شکوه و عظمت:  

ابعاد و اندازه ها در تخت جمشید و حجاری های باستان به گونه ای ست که هر بیننده ای را شگفت زده کند، شکوه و 

 مبین جایگاه رفیع امپراطوری است.و نقوش  عظمت ستونها

معماری هخامنشی شکوفایی نوین است که ویژگی های عمده آن ملبس شدن به عظمت و جالل و شکوه بی سابقه ا ی است 

. این نوع معماری با زمین سرجنگ ه فقط کلماتی از نوع افسانه ای و حیرت انگیز می تواند بیان گر کیفیت واقعی آن باشدک

دارد و با شدت می خواهد که ریشه از زمین بر کند و سر بر افالک ساید . بناهای ناشی از این معماری می خواهند با پیچیده 

 .ندکردن نقش ها و مخصوصا با ستایش ستون ها تا سرحد امکان سر بر آسمان کش

 .تحقق می بخشد راه می شوند و یا به خیال می آیند این هنر تمام رویاهای سترگ و با هیبت را و تمام چیزهایی را که دید

 . 



با توجه به جهان بینی حکمی خود( سعی دارد شکوه و عظمت عالم را و کثرت نهفته )هنرمند و معمار وره اسالمی نیز ددر 

هم محملی برای عبور از آن  و رسیدن در آن را در اثر خود بیان کند. بنابراین اثر هنرمند هم آیینه ای از جهان بیرون است 

 المی دیگر این حرکت و تصویرنمایی مستلزم ابراز شکوه و عظمت است به ع

 

 

 

 

 

 عدم خالء و سکون: 

در هنر باستان همه جا در حجاری ها و نقوش به جا مانده حرکت دیده میشود این حرکت برگرفته از رویاروی همیشه 

 نیروهای روشنی و تاریکی با یکدیگر در عالم است. 

 

 

 

ند سعی در به تصویر کشیدن مراتب وجود در در دوران اسالمی نیز هنرم

وم عدم و نیستی استو این مفهوم این جهان بینی خالء و سکون مبین مفهدردارد.  به سمت کلاز کل و عالم و حرکت اجزا 

 د عدم باور داشت. وجوه نمیتوان بدر عالم  در باور هنرمند جای ندارد. آنچنان که

 
 حرکت چرخشی از درون به بیرون و بالعکس

برای هنرمند ایرانی حرکت بصورت فرم خطی نیست بلکه همواره دایره گون و چرخشی است و این حرکت کاملترین حرکت 

 است و دایره کاملترین شکل. 

؛ سیر هنرمند اسالمی انسان را مکلف به غور در خویش و غور در عالم بیرون میکند برای رسیدن به مفاهیمی باالتر از خویش

 این غور قوسی و دایره گون است از درون به بیرون و از بیرون به درون. 

 متشکل از دایره و مربع می دانستند. در دوره باستان نیز دایره جایگاه ویژه ای دارد آنچنان که تمام هستی را 

 



 انتزاع : 

خلق موجودات افسانه ای می پردازد، اما در هنرمند ایرانی در دوره باستان با اعتقاد به اساطیر و باورهای ماورایی خود به 

میداند او در پی به تصویر کشیدن عینی دنیای بیرون نیست، برای او دوره اسالمی هنرمند تقلید صرف از طبیعت را جایز ن

او ممنوعیت شمایل نگاری را به فرصتی خاص برای می دیگر خلق میکند. لطبیعت صرفا ابزاری است که با انتزاع آن عا

 نگارگری خود بدل میکند،  پس دنیایی پر رمز و راز می سازد از اسلیمی و هندسه. 

 

 

 

 

 

 

 نور تجلی

ترین رکن اعتقادی هنر باستانی نبرد بین اهورامزدا خدای روشنایی و اهریمن نماد تاریکی است. هر چه زندگی دارد و بزرگ

بقا یافته زندگی و بقای خود را وامدار فر اهورایی و امشاسپندان است، خدای روشنایی و ایزدانش جهان را به نور سراسر نگاه 

و عالم سراسر نور است و هر « النور السموات و االرض هو و »عالم محضر خداست  داشتند. هنرمند اسالمی نیز معتقد است

 چیز که در آن است تجلی خداوند. 

 

 

 

 

 

بسیط و 

 بطین )الیه الیه(

از هر الیه به الیه دیگر وارد شد، پس عالم را  هنرمند ایرانی معتقد است حقیقت بطین است و الیه الیه، و برای فهم آن باید

دیگر؛ جهان باستان نیز دارای طبقه بندی های مختلف است طبقه  ی و انسان در سیر مرتبه ای به مرتبهسراسر مراتب است 

 ، ایزدان و حتی نیروهای خیر و شر.بندی اقشار مختلف اجتماعی مردمان

 

 

 

 

 

 

استقالل  اجزا



منحصر بفرد خود در وحدتی وجودی با دیگر اجزا قرار دارد. در باور حکمی ایرانی هر جزیی از عالم در عین داشتن هویت 

این باور حکمی در هنر ایران نیز خود را متجلی کرده است. چنانکه فرمها و اشکال هندسی و انتزاعی هنر ایران در عین ایکه 

درنقوش تخت  هریک به تنهایی شکل کاملی دارند در راستای وحدت بخشیدن به یک مفهوم کلی تر نیز در متن هستند.

جمشید نیز این فردیت مجزا و در عین حال وابسته به کل در نقوش به روشنی دیده میشود. مانند کنارهم قرار گرفتن گلهای 

 گذاران. نیلوفر، سربازان هخامنشی، سرستون ها و خیل خراج 

 

 

 

 

تقدم معنا  تأویل پذیری

 بر کارکرد

در این هنر آن را به شدت تأویل پذیر مادها نباستان سرشار از نمادها و سمبلهاست، استفاده از نشانگان و هنر ایرانی در دوره 

چنانکه استفاده از کوه و حجاری بر آن این هنر را برای ه میشود. ددر آن دیکارکرد نیز برنوعی تقدم معنا  ز طرفیامیسازد و 

هنرمند دوره باستان تبدیل به  رسانه ای می سازد برای بیان مفاهیمی سیاسی اجتماعی.  در دوره اسالمی نیز از آنجا که 

آن را بصورت نمادین برای بیان اندیشه های بلند عرفانی خود  ،قیقتهنر را وسیله ای می داند برای رسیدن به ح ،هنرمند

نیز بکار میگرد و مبانی فلسفی و حکمی خود را در دل آن بیان می سازد. این وسیله بودن هنر برای هنرمند خود باعث تقدم 

 معنا بر کارکرد در اثر هنری میشود. 
نیلوفر نماد آب  آب  بیست وجهی نماد 

 

 

 

  

  

 

 

 

  زایش

نقشی موجود  کنند. کمتر آن، در تکرار و تداوم جلوه می هایبخشنقوش تخت جمشید در تمامی 

ای ناگسستنی هاست؛ درنتیجه تکرار معنا، رابطهاست که تکرار نشده باشد. تکرار نقوش نوعی تأکید بر معنا و مفهوم نمادین آن

 .در زمان و مکان زایشینیز هست،  زایشکند. از سویی دیگر تکرار، دا میزمان پیبا

برند. زمانی خود، زمان را پیش می واردایرهتخت جمشید، تکرار گردیده، در چرخش  جایجایکه در  پریهای دوازده گل

تمنای طراحان تخت جمشید این است که این گردش خواهد سالیان سال بگذرد. که یک سال آن دوازده ماه است و می

های پیروزی و تفوق اهورامزدا تا نظام ارته: اشه حفظ و تعادلی سالیانه بر راستی، برکت و شادمانی بگذرد، یعنی همان نشانه

  .استوار است، برقرار باشد و زایش که بر خردمندی

در هنر اسالمی نیز تکرار عناصر ریتم بوجود می اورد که مبین زایش از نوعی به نوعی و از فرمی به فرمی، این نقطه حرکت 

 از ازل آغاز شده و تا ابد ادامه می یابد. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icosahedron.svg?uselang=fa


 
 (یی)تمرکز گرا ییوحدت گرا

 از کثرت به وحدت و وحدت به کثرت حرکت

در باور باستانی زروان خدای زمان در آرزوی زادن اهورامزدا بیمناک میشود و از بیم اش اهریمن زاییده میشود، اهریمن و 

اهورا سالیان سال خواهند جنگید و در نهایت اهورامزدا و یاران روشنایی بر اهریمن پیروز خواهند شد و تاریکی نابود خواهد 

دت از کثرت و دوباره از کثرت به وحدت رسیدن است که مبانی جهان بینی هنرمند شد، خود این اسطوره مبین حرکت وح

ز هنرمند به وحدت وجود معتقد است، وجود از خداوند جاری میشود)قوس نزولیه( باستان را تبیین میکند. در هنر اسالمی نی

 چی به او بازمیگردد)قوس صعودیه(. هایت همهو تمام هستی و موجودات را شکل می دهد و در ن

 

 

 

 

 

 

 

 ان     معیارهای طراحی کیگ

 کاالیی که تولید میشود تحت تاثیر این عوامل ارزش گذاری میشود. در دوران پست مدرن، هر

 هویت .1

در مورد فردیت، شخصیت، منحصر به فرد بودن، سبک به هنگام، متناسب با محیط استفاده " Right Upper" تالمحصو

و رویاهای (هیجانی(از فرصت های ارزش احساسی  (شناسنامه محصول)محصول بیان ظاهری داشته باشند. هویت محصول

و استفاده از محصول پشتیبانی می کند. هویت محصول از هویت نام تجاری نیز  (مالکیت محصول)داشتن مصرف کننده در

 شخصیت، ظهور به موقع و بزنگاه، حس مکان : سه ویژگی هویت محصول عبارت است از .  حمایت می کند

 (٢ر عین ارزندگی متفاوت برازندگی متناسب د (١دو مورد اصلی و مهم در شخصیت یک محصول عبارتند از :  شخصیت:

ت قبلی شرکت در الدیدن نشانی از محصو) ت تولید شده توسط یک شرکت دارد. الارتباطی که یک محصول با سایر محصو

کرده و به البرای اینکه یک محصول به موفقیت نائل آید، باید یک نقطه در زمان را تسخیر و مبت (محصول جدید آن شرکت

 .قدرتمندی بیان کندروشنی و واضح و با شیوه 

کند و این  البرای اینکه یک محصول به موفقیت نائل آید، باید نقطه ای در زمان را تسخیر و مبت ظهور به موقع و بزنگاه:

ظهور به عرصه مصرف را به روشنی و واضح و با شیوه قدرتمندی توصیف کند. نقطه در زمان ترکیب پیچیده ای از ویژگیها 

 و زیبایی شناسی است

 .محصول طراحی شده باید با زمینه استفاده متناسب باشد حس مکان: 

 

 

 



 زیباشناسی.2

شناسی  زیبایی.  تحریک همه حواس ممکن در اثر استفاده از محصول یک ارتباط مثبت بین کاربر و محصول را بنا می کند

فرصت ارزش هستند. دومین فرصت ارزش است که بر ادراک حسی تمرکز دارد. حواس پنجگانه همگی ویژگی های مهم این 

مسه تمرکز می کنند. با این حال تحریک همه حواس ممکن است در استفاده الحواس بصری و  رت تنها بالبسیاری از محصو

این ارتباط یک فرصت هیجان انگیز است که به   .از محصول و محیط، یک ارتباط مثبت با محصول و استفاده از آن بنا کند

ر حالی که محصوالت رقبا فاقد این تمرکز می باشند. سطح وسیعی از حواس پنجگانه درگیر محصول ارزشی اضافه می کند د

حمایت و پشتیبانی می کند، خصوصا ویژگی لذت جویی. ویژگی های  (هیجانی)با زیبایی شناسی از فرصت ارزش احساسی

 : زیبایی شناسی عبارتند از

گ و بافت به زمینه محصول و هدف بازار تجاری مرتبط باشد ] بصری: فرم بصری ] محصول[ باید مرتب باشد با شکل، رن

 .فرم بصری محصول باید شکل، رنگ و بافت از زمینه محصول و هدف بازار تجاری را شرح دهد

مسه: تماس فیزیکی محصول در درجه اول با تمرکز بر دست و در پی آن هرگونه تماس فیزیکی بین محصول و کاربر باید ال 

 .جربه محصول شودموجب افزایش ت

   .شنوایی: از محصول باید فقط صدای مناسب منتشر شود و صدای نامطلوب آن حذف شود 

 .بویایی: این محصول باید بوی قابل قبولی داشته باشد، رایحه مناسبی را فراهم کند و بوهای نامطلوب آن حذف شود

و ظروف یا هر وسیله ای که با دهان  (تماس دارندیعنی با دهان )تی که برای خوردن طراحی شده اند الچشایی: محصو 

 .استفاده می شود مثل بعضی از اسباب بازیهای کودکان یا باید عطر و طعم مطلوب داشته باشند یا بدون عطر و طعم باشند

 ارگونومی.3

تشان با هر دو مبحث الپویایی مردم و تعام(جنبش)فرصت ارزش بعدی که بر قابلیت استفاده تمرکز دارد. ارگونومی حرکت 

ت ساخته شده توسط انسان و محیط را ذکر می کند. شرایط ارگونومی، عوامل انسانی و تعامل الایستایی و پویایی محصو

 .و اثر کوتاه مدت و بلند مدت را بر روی درک ما از محصول به جا می گذاردهمگی باهم مرتبطند. ارگونومی هر د

وه بر این یک محصول المصرف کنندگان در یک محصول جدید راحتی و تناسب و کنترل های ساده را جستجو می کنند، ع

باشد. بطور کلی توانایی  یی از راحتی، سازگاری و انعطاف پذیری در استفاده واقعالهمچنین باید در طول زمان در سطح با

فرد در تعامل با محصول به وسیله سهولت، ایمنی و راحتی تا حد زیادی به ارزش محصول صحه می گذارد. سه ویژگی 

 : ارگونومی که البته ویژگیهای فرصت ارزش می باشد، عبارتند از

شناختی امکان پذیر باشد. یک محصول باید  سهولت استفاده: سهولت در استفاده از محصول باید از هر دو منظر فیزیکی و  -

در جنب و جوش طبیعی بدن انسان عمل کند. ارگونومی ابعاد و اندازه و شکل قطعات که یک فرد با آن تعامل می کند باید 

 .منطقا سازمان یافته، به آسانی قابل شناسایی، دردسترس، به آسانی قابل درک و به آسانی قابل پردازش باشد

ستفاده از یک محصول باید ایمن باشد، بخشهای متحرک باید پوشش داشته باشند، گوشه های تیز حذف شده و ایمنی: ا -

 اجزای داخلی برای کاربران به وسیله پوشش محافظت شوند

در استفاده باشد   comfortable راحتی: همراه با سهولت در استفاده و ایمنی یک محصول باید دارای ویژگی راحتی - 

 .استفاده از محصول نباید ایجاد استرس روحی و جسمی شود در طول

 هیجان.4

همه فرصت های ارزش از توانایی محصول برای کمک به تجربه کاربر پشتیبانی ] حمایت[ می کنند. با این حال هیجانات ] 

یف می کند. برای جنبه های رویا گونه محصول را تعر( احساسات )احساسات[ ذات تجربه را تعریف می کند؛ بخش هیجانات 

کننده هنگام استفاده از محصول می باشد. رویاهای  ما هدف از فرصت ارزش؛ هیجانات ] احساسات[، تجربه ادراکی مصرف

  :ت مختلف می باشد. می توان خواص هیجانات ] احساسات[ را به موارد زیر تفکیک کردالمختلف وجه تمایز محصو

 کند.ات را ترویج می حس ماجراجویی : محصول اشتیاق و اکتشاف 

  محصول یک حس رهایی از محدودیت فراهم می کند (حس استقالل طلبی) اللاحساس استق :. 



  احساس ] حس[ امنیت : محصول احساس امنیت و ثبات را فراهم می کند.  

  زایش می لذت جویی : محصول از اعتماد به نفس کاربر پشتیبانی می کند و انگیزه او را در استفاده از محصول اف

  .دهد

 : محصول حس تسلط، کنترل و احساس برتری را افزایش می دهد قدرت.  

  در مورد احساس لذت جویی به جرعه جرعه نوشیدن یک فنجان قهوه در استارباکس در منهتن در یک روز سرد

استفاده از پاییزی فکر کنید. احساس اعتماد به نفس و امنیت را در هنگام چیدن قطعات کوچک در یک انبار با 

Wave Crown ] ل خانواده هایی که در دامنه های الکران ویو[ در نظر بگیرید. در مورد احساس امنیت و استق

محصوالتی که دارای   .هم در ارتباطند، فکر کنیدبا   about Talk  تاهو اسکی می کنند در حالی که با موتورال

این امر برای هر فرصت ارزش صدق .  فاده قرار می گیرندویژگی احساسی به واسطه ارزش هستند بیشتر مورد است

وه بر تمرکز بر ویژگی های کلیدی، ویژگی های بیشتری مربوط به هر یک الخواهد کرد. برخی محصوالت موفق ع

ت به بازار تجاری مورد هدف ارزش هایی الاز فرصت های ارزش را هم هدف قرار داده و به احتمال زیاد این محصو

در طیف وسیعی از ویژگی های فرصت های ارزش مورد مطالعه " Right Upper" می کنند. هر محصولرا اضافه 

 .قرار می گیرد

 کیفیت .5

یی از کیفیت درک و مشاهده شده باشند و باید در خور انتظارات فراتر از یک الت باید در زمان خریداری در سطح باالمحصو

دقت و صحت روشهای تولید، ترکیب مواد و روشهای اساسی. اگر چه مقارن با تکنولوژی، تمرکز  . دنی باشنالبازه زمانی طو

ت باید در زمان خریداری الولی انتظارات کیفی شامل روند تولید هم می شود. محصو ،بر تولید خود محصول دارند نه روند آن

درزهای اتصال  .نی باشندالات فراتر از یک بازه زمانی طویی از کیفیت درک شده باشند و باید در حضور انتظارالدر سطح با

 .صفحه رویی و پشتی موبایل

  : فرصت ارزش کیفیت به دو ویژگی تقسیم می شود

فوت و فن و مهارت استادکاری: محصول باید با ظرفیت مناسبی برای مواجه شدن با انتظارات عملکردی ساخته شده   

  ت(مهارنهایت مناسب و با  -ساخت استادانه)باشد.

 .یی در انتظار عمر محصول نگه داشته شودالدوام عملکرد در طول زمان: ساخت باید در حد با 

 تاثیر عمیق.6

ک شرکت به راهها و شیوه های زیادی نشان می دهد که می تواند یک تولیدکننده مسئول و پاسخ گو به مسائل جامعه ی

تماعی با سیستم ارزش گذاری شخصی مشتری پیوند دارد و می تواند اغلب وفاداری به نام محور باشد. مسئولیت پذیری اج

مت محور همگی چهره شرکت الکمک های مالی خیریه، محیط های کار ایمن، سود و منافع خانواده و س .تجاری را بنا کند

ثبتی بر جامعه از طریق محصول خود بانی این رخدادها را ترفیع می بخشد. معهذا چنین شرکتهایی می توانند تأثیر م

تی است که ضمن بردن فایده از آنها به محیط زیست و البگذارند. بر این اساس، ترجیح مصرف کننده ها به خرید محصو

فرصت هایی وجود دارند که از طریق تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی به محصول  .گروههای اجتماعی آسیب نرسانند

ت می توانند از طریق ایجاد تغییراتی در نحوه ارتباط مردم و تعاملشان با والهمچنین محص .کنند ارزشهایی را اضافه می

این فرصت ارزش و ویژگی های اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با آن  .یکدیگر تأثیرات عمیق اجتماعی، داشته باشند

ت اجتماعی و زیست محیطی همچنان اثر رو حداقل کاوش در تمام فرصت های ارزش می باشد. با این حال تأثیرا الاحتم

 . ت توسعه یافته دارندالبه رشد در محصو

تأثیر اجتماعی: یک محصول می تواند تأثیرات متنوعی را بر شیوه زندگی گروه هدف خود داشته باشد، این تأثیرات می تواند 

 از بهبود رفاه اجتماعی آن گروه هدف تا ایجاد یک محیط اجتماعی جدید، باشد

ت بر محیط زیست در حال تبدیل شدن به یک مسئله مهم در نظر مصرف کننده به التأثیر محیط زیستی: تأثیر محصو 

عنوان ارزش می باشد. طراحی برای محیط زیست یا طراحی سبز تمرکز دارد بر؛ به حداقل رساندن تأثیرات منفی بر محیط 
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همانطور که زیبایی شناسی و هویت، جنبه های ظاهری محصول را در نمودار موقعیت مورد هدف قرار می دهد، فرصت های 

تکنولوژی مبحث ضروری  .ول را مورد هدف قرار می دهدارزشی تکنولوژی محوری و کیفیت نیز جنبه های تکنولوژیک محص

و بدیهی است اما به تنهایی کافی نیست. تکنولوژی باید محصول را نسبت به عملکرد صحیح و برآورده کردن انتظارات 

ژی کارکرد تکنولوژیک محصول باید مداوم و قابل اعتماد باشد. مردم ممکن است چیزی بیش از فقط تکنولو .توانمند سازد

انتظارات آنها از تکنولوژی، تحول با سرعت باال و با ریتم افزایشی مداوم در عملکرد است که سازگاری بهتر  را خواهان باشند

 .و بیشتری را در پی دارد

توانمندی: محصول با محوریت تکنولوژی باید به طور مناسبی پیشرفته باشد و ویژگیهای کافی و شایسته ای را ارائه کند.  -

ریت تکنولوژی، تا زمانیکه درخور انتظارات مشتری از عملکرد محصول باشد، ممکن است تکنولوژی پیشرفته و نوظهور محو

 یا تکنولوژی معمول باشد

یی از عملکرد در طول الاعتماد پذیر: مصرف کنندگان انتظار دارند که تکنولوژی در محصوالت به طور مداوم و در سطح با

 .زمان کار کند

 

 جدول تطابق پارادایمهای هنر ایرانی با ارزشهای کیگان

ارزش های 

 کیگان
 نمود ارزش

مفاهیم استخراج شده از توصیفات هندسی و معنایی نشانگان هنر 

 ایرانی

 هویت

 شکوه و عظمت  شخصیت

 ظهور به موقع
 انی بی زمانی و بی مک

 زایش و تداوم 

 حس مکان
 حرکت و پویایی 

 عدم انطباق معنا و کارکرد

 زیباشناسی
 حواس پنجگانه

 بصری حس

 تقارن 

 ریتم چرخشی از درون به بیرون و بالعکس 

 شکل هندسی، الویت سطح 

 عدم پرسپکتیو )جهان دو بعدی( 

 ارگونومی

 سهولت استفاده

 یمنیا

 راحتی

 استفاده از تناسبات انسانی در طراحی 

  

 هیجان

 ماجراجویی
 شهود ، تجلی نور و رنگ 

 الیه الیه و بسیط بودن 

 استقالل
استقالل هر جز جدای از کل و در عین حال در راستای تمامیت بخشیدن به 

 کل )گشتالت( )وحدت در کثرت و کثرت در وحدت( 

 ساده اولیه  استفاده از مصالح بوم آورد و ابزار فوت و فن استادکارانه



 کیفیت
 استفاده از تکنیک های  شفاهی و تجربی در بداهه سازی 

 انتخاب مقاومترین مصالح برای ماندگاری )بی زمانی(  دوام عملکرد در طول زمان

 یقتأثیر عم
 تعیین طبقات اجتماعی کاربر با توجه به نوع نشانگان  تأثیر اجتماعی

 انتزاع ازطبیعت  تأثیر زیست محیطی

 تکنولوژی محور
 مهارت و دقت باالی جزئیات فارغ از ابعاد و اندازه نهایی   توانمندی

 استفاده دربار و اشرافیان  اعتمادپذیری

 

 

 نتیجه گیری: 

لعه دقیق آثار مطابا باشد که  هنر ایران فارغ از ادوار مختلف تاریخی آن دارای ابعاد مختلف زیبایی شناسی و معناگرایانه می

و محتوایی آن میتوان دست یافت. با مشخص نمودن این حاظ فرمی لاز بجای مانده از هنرهای مختلف به مفاهیمی مشترک 

 رسید که این رمز گشایی خود نوعی به نوعی رمز گشایی ن شاید بتوا با ارزشهای هفتگانه کیگانت آن و مطابقپارادیمها 

 رد. و فرهنگی هنری بومی را پدید می آونظام زیباشناسی 
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