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چکیده

ازآنجاکه توليد دشوار و تقليد آسان است، به ویژه در رشته هایی مانند معماری که تبعات آن با فاصله زمانی و به صورت 
به  دانشجویان  که  می ماند. طراحی هایی  مغفول  زیبایی شناسی  و  عينی-ذهنی طراحی  کيفيِت  می یابند،  نمود  مستتر 
راهنمایی اساتيد در محيط آکادميک به عنوان تحصيل برای توليد دانش و ارتقاء حرفه انجام می دهند نمودی از برون داد 
عملی، در جدال توليد و تقليد است. در این مقاله با بررسی مدارک طرح های آکادميک ایران از طریق پرسش های زیر، به 
شناسایی زیبایی شناسی و تبيين توازن جدال توليد و تقليد در آن پرداخته می شود. آیا در ميان طرح های دانشجویان، 
زیباشناسی مشترکی به صورت قانون زیبایی شناسی وجود دارد؟ آن چيست؟ با توجه به متداول بودن بررسی نمونه موردی 
از سه  ناآگاهانه  یا  تقليد آگاهانه و  این قوانيِن زیبایی شناسِی احتمالی، حاصل یک  آیا  امروز دانشجویان،  در طرح های 
سنت ایران، اسالم و غرب هستند و یا توليدی با ابتناء بر آنان؟ این کار با استفاده از سامانۀ دو بخشِی صوری-ریاضی و 

تفسيری-هنجاری راهبرد استدالل منطقی انجام می شود.
ساده  فرمی  متغيرهای  از  محدود  تعدادی  کمک  به  پيچيدگی  ایجاد  آکادميک،  طراحان  نگاه  در  می دهد  نشان  نتایج 
به  گرم  و  روشن  رنگ های  از  بتواند  محور  و  مستطيل  نرم،  مفصل بندی  انسانی،  یا  طبيعی  هندسه ای  تکيه بر  با  که 
صورت متخلخل، افقی، وسيع و با حسی شهری هم خوانی ایجاد نماید، تحسين می شود. در این زیبایی شناسی، »تقليد 
می توان  را  عمده  عامل  پنج  که  است  بارز  داشت«  »آنچه خود  و  »بومی سازی«  در  دو خطا  ولی  است؛  ناچيز  صریح« 
برشمرد. درنتيجه جدال با »اصل تقليد یا کپی غيرصریح« مغفول مانده و به نظر می رسد از طریق نظریه سازی، آگاهی، 
تفاوت گذاری بين انواع و پرداختن به بحران )نه انکار( است که می توان به توليد آگاهانۀ قدرتمند و متصل به زمينه واقعی 

کنونی سرزمين دست یافت.

واژگان کلیدی
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مقدمه 

تقریباً  مدرن«،  غير  اما  غربی  شهری  »تهران  مضمون 
کنونی  آکادميک  فضای  جامعه شناختی  نقد  روشنفکرانه ترین 
است. این نقد روشنفکرانه حاکی از این نکته است که گویا تصوری 
از تهراِن مدرن بدون سير تکوینی اش ممکن می باشد. چراکه از 
طریق مقایسه با آن تصور، چنين نقدی ممکن است. این در حالی 
امروز  تهراِن  زمان-مکاِن  از جنِس  منظری  به  دستيابی  که  است 
بلکه  شود،  حاصل  شده  تصور  پيشينِی  الگوی  یک  از  نمی تواند 
تدریجی تکوین می یابد و تنها پس از شکل گيری می توان آن را 
در غالب یک اندیشه صورت بندی کرد. فلک را سقف بشکافيم و 

طرحی نو دراندازیم )حافظ(، ناظر بر این نوع نگاه است. 
سنت  سه  تعبيری  به  یا  موجود  پارادایم  از  شدن  خارج  بنابراین 
شناخته شدۀ غربی، اسالمی و ایرانی در طراحی، نوعی »پرواز در 
این نکته ای است که روشنفکران  نياز دارد.  ابرهای ندانستن« را 
ندارند.  را  به آن دقت الزم  از طراحان آکادميک  یا بخش زیادی 
هرچند به نظر ميرسد »مدرن« اشاره به شهری »از جنس زمان-

امر کيفيتی تکوینی  این  ازآنجاکه  تهران« دارد، ولی  امروز  مکان 
را می طلبد از پيش قابل تعریف نيست. درواقع امر انتزاعی تبيين 
شرایط  »کشف  هدفش  و  شود  تبيين  باید  خود  بلکه  نمی کند، 
تکينی« است که بر »توليد امر نو« حاکمند. ازاین رو پرداختن به 
از بيرون و درون محيط آکادميک در مورد »از جنس  نقدی که 
برای  اصل  یک  می شود،  مطرح  طرح ها«  نبودن  زمان-مکان 

شناسایی مشکل، ایجاد آگاهی، پرسشگری و فراهم ساختن امکان 
تکوین طراحی و توليد محسوب می شود. این نقد ازآنجاکه متوجه 
شناسایی  و  می ماند  مغفول  معموالً  است  آکادميک  محيط  خود 

مشکل در جای دیگر متداول است تا از خود.
به جای  »تفاوت ها«  پدیدارشناسانۀ  شناسایی  امروز  ازآنجاکه 
و  »بحران ها  کردن  آشکار  برای  »این همانی ها«  دادن  قرار  اصل 
سپس  و  »پرسشگری«  شرایط  به  شدن  وارد  جهت  مشکل ها« 
»امکان جست وجوی پاسخ ها«، اندیشۀ پرچمدار فهم پدیدارهاست؛ 
»موضوع  نگاه،  نوع  این  بر  درآمدی  پيش  به عنوان  مقاله  این  در 
می شود.  بررسی  آکادميک«  طرح های  در  تقليد  و  توليد  جدال 
برای این منظور از راهبرد استدالل منطقی در دو بخش »سامانه 
صوری-ریاضی« و »سامانه تفسيری-هنجاری« استفاده می شود. 
در بخش اول، روش کار بررسی و مقایسه عناصر »زیباشناسی« در 
طرح های آکادميک کنونی )به عنوان توليد و جدید( و نمونه های 
انتخاب شده آن ها )به عنوان تجربه های پيشين و قدیم(  موردی 
جهت تبيين قوانين و ارجحيت های »زیبایی شناسی« موجود در 
نگاه آکادميک تهران امروز است. در بخش دوم، از طریق تحليل 
و  زیبایی شناسانه ای در طرح ها  ارجحيت های  بروز چنين  دالیل 
به  همان طرح ها  در  انتخاب شده  نمونه های موردی  با  آن  نسبت 
تفسير توازن توليد و تقليد در این حوزه به عنوان نقدی درونی )از 

خود( پرداخته شده است.

مراحل و روش
چهار  این  طراحی شده است.  اصلی  قسمت  چهار  در  کار  مراحل 
صورت بندی  برای  پيشنهادی  اوليۀ  مدل  اصلی  ساختار  مرحله، 
ارتباطشان  و  طرح ها  زیبایی شناسی2  تفسير  تا  زیباشناسی1 
می سازد  فراهم  را  آنها3  در  استفاده شده  نمونه های موردِی  با 
مدل  این  کستلر4،  »خوابگردی«  مفهوم  از  پيروی  به  )جدول1(. 
اوليه نيازمند بازنگری و اصالح به صورت تکوینی است تا بتواند در 
موارد دیگری با »انتقال پذیری5«، پایه ای برای تحقيق در »شرایط 

تکينی دیگری« قرار گيرد )جدول1(.
در گام نخست جهت انتخاب طرح ها، با مراجعه به کتابخانه های 
در  طراحی  پایان نامه  عنوان   76 بهشتی  و شهيد  تهران  دانشگاه 
از این ميان  از دو دیسيپلين معماری و منظر تهيه شد.  هر یک 
به  نگارنده  عالقه  و  تسلط  کامل،  مدارک  به  دسترسی  اولویت  با 
دانشگاه  معماری منظر  پایان نامه   14 ميان  از  طراحی  درونمایۀ 
تهران با موضوع طراحی فضای باز شهری، 5 مورِد متأخر انتخاب 
شد. تصادفاً تنها یکی از 5 طرح به طور مستقيم از مطالعه موردی 
استفاده نکرده است و مابقی هر یک، دو مطالعه موردی )جمعاً 8 

مورد( را انجام داده اند.

توصیف و تحلیل یافته ها
الف- زیباشناسی 

جهت شروع پردازش از طریق سامانه صوری-ریاضی، ابتدا معيارها 
نمونه ها  و  طرح ها  یکسان  بررسی  برای  موردنياز  شاخص های  و 
طراحی  »عناصر  دادن  قرار  پایه  با  کار  این  مشخص شده است. 
بصری در طراحی منظر« سایمون بل و سپس بسط و تدقيق آن با 

مروِر سریع نمونه ها انجام شده است. 
و  معيارها  طریق  از  طرح  زیباشناسی  بررسِی  عنوان  مثال  به 
شاخص ها، در طرح آرامگاه بوعلی سينا که به عنوان یک نمونه موردی 
در طراحی آرامگاه سعدی استفاده شده، در تصویر 1 و جدول2 
آورده شده است. شاخص های هر معيار به صورت جداگانه از طریق 
3 تا 5 تصویر )ترکيب پالن، نما و حجم( مورد شناسی قرارگرفته و 
در صورت وجود هر شاخص با »دایرۀ مشکی توپر« عالمت گذاری 
زیباشناسی  جزئيات  تدوین  عالمت گذاری،  این  نتایج  شده است. 
طرح ها )جدول 3( و نمونه ها )جدول 4( به صورت جداگانه است. 
مبنا  با  صوری-ریاضی  کدگذاری هاِی  این  معنای  بيان  به منظور 
قرار دادن 50% به عنوان وجود رابطه معنادار، قوانينی جهت تعبير 
کيفی عالمت گذاری ها تعریف  شده است. قوانين مربوط به مقایسۀ 
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جدول 1. مراحل تحقيق. مأخذ : نگارنده.

تصویر1. نمونه ای از چگونگی شناسایی شاخص هر معيار بر اساس مدارک طرح. 

جدول 2. معيارها و شاخص های مالک بررسی یکسان. مأخذ: نگارنده.

 پرسش مرحله سامانه

ری
صو

-
ضی

ریا
 

سایی الف، ی  شنا  هایطرح زیباشناا
 شجججد انتخاب هاینمونه و دانشجججاویا 

 آنا  توسط بررسی برای

 است؟ تواه مورد هاشاخص کدام معیار هر در ،هاطراحی در -1

 است؟ تواه مورد هاشاخص کدام معیار هر در ،هانمونه در -2

سایی ،ب  یهاطرح شاای زیبای  شنا
 شجججد انتخاب یهانمونه و دانشجججاویا 

 آنا  توسط بررسی برای

-زیبایی اراحیت چه هاشاخص میا  معیار هر در ها،طراحی در -1
 دارد؟ واود شناختی

-زیبایی اراحیت چه هاشاخص میا  معیار هر در ها،نمونه در -2
 دارد؟ واود شناختی

  زیباشجججناسجججی ریتأث میزا  مقایسجججه -ج
 هاطرح ماموع و طرح هر با  هانمونه

 شاخص و دارد تشابه نمونه با میزا  چه معیار هر طرح، هر در -1
 چیست؟ تفاوت و شباهت

 شاخص است؟ چقدر هانمونه با هاطرح شباهت میزا  معیار هر در-2
 چیست؟ تفاوت و شباهت

 شاخص است؟ چقدر هانمونه با هاطرح شباهت میزا  درماموع -3
 چیست؟ تفاوت و شباهت

ری
فسی

ت
-

ری
ناا

ه
 

سیر -د  هاونهنم شناسیزیبایی تواز  تف
 علل تبیی  و هاطرح در

 از برداشتی نوع چه حاصل هاطرح در مواود شناسیزیبایی -1
 کپی ؟پیشینی الگویی اساس بر چینیخوشه ؟هاستنمونه شناسیزیبایی
 التقاطی؟ و نامشخص ارتقاء؟ و تلفیق کرد ؟

 چیست؟ برداشت الگوی ای  علت -2
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به مقایسۀ  قوانين مربوط  با یکدیگر در جدول 5 و  خود طرح ها 
خود نمونه ها با یکدیگر در جدول 6 تدوین  شده است. در جداول، 
مواردی که شرح قانوِن تعبيِر کيفی شان به صورت چندحالتی بوده 

با ذکر عبارت )یا( احتمال های مختلف، تفکيک شده است. تعيين 
حالت نهایی در این جداول به سایر اطالعاتی که تا پایان نوشتار 

شرح داده می شود، منوط است.

جدول 4. عالمت گذاری نمونه ها. مأخذ: نگارنده.جدول 3. عالمت گذاری طرح ها. مأخذ: نگارنده.

جدول 5. قوانين تعبير کيفی عالمت گذاری های صوری-ریاضی مقایسۀ 
طرح ها با یکدیگر. مأخذ: نگارنده.

جدول 6. قوانين تعبير کيفی عالمت گذاری های صوری-ریاضی مقایسۀ 
نمونه ها با یکدیگر. مأخذ: نگارنده.

زیبایی شناسی 
چه  معيار  هر  در  می دهد  نشان  3و4  جداول  درصِد  ستوِن 
روابِط  درصدگيرِی  با  همچنين  هستند6.  مشترک  شاخص هایی 
معيار  آن  در  شباهت  قدرِت  یا  توان  ميزان  معيار7،  هر  معنا داِر 
با  درنهایت  و9(.   8 جداول  توان  )ستوِن  می شود8  مشخص 
درصدگيری از مجموع تواِن شباهت هاِی معيارها، »تواِن شباهِت 
عمومی طرح ها« در مقایسه با یکدیگر و برای نمونه ها در مقایسه 
با یکدیگر حاصل می شود )جداول 8 و 9(. به عنوان مثال از جدول 
8 می توان مشخص کرد در معيار رنِگ طرح ها سه شاخص سبز، 

 

 شرح عنوان معیار

 .مشترک بارز زیباشناسی وجود مشابه خیلی  باالتر و 57%

 .مشترک نسبی زیباشناسی وجود مشابه نسبتا ً %57 تا 75%

-پایین و 74%
 تر

 .زیباشناختی اشتراک نبود شباهت بدون

 

 شرح عنوان معیار

 مشابه خیلی  باالتر و 57%

 (اجماع) 

 خود در بارز زیباشناسی یا( پیشینی) طراح الگوی از متأثر بارز زیباشناسی وجود
 (پسینی) هانمونه

 مشابه نسبتا ً %57 تا 75%

 (نسبی اجماع)

 الگو یا لیقهس تأثیر  یا(  پسینی) نسبی زیباشناسی و تنوع دارای پیشینی، الگوی بدون
 (پیشینی) طراح نسبی زیباشناسی

-پایین و 74%
 تر

 . (پیشینی) خاص صورتبه هانمونه انتخاب یا( پسینی) زیباشناسی بدون شباهت بدون
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هر  از  به طوری که  انتخاب شده اند  بيشتر  قهوه ای  و طيف  سفيد 
10 طرح، در هشت مورد )86%9( این کيفيت رنگی )معيار( دیده 
می شود. درواقع در معيارهایی که شباهت وجود دارد، اینکه پيروی 
از آن شباهت شایع است یا خير را »تواِن شباهت« نشان می دهد10. 
شاخص  تک  و  می گيرد  را  شاخص  هر  جای  معيار،  آنکه  ضمن 
قالب  در  کيفيت  یک  که  شاخص ها  ترکيب  بلکه  نيست؛  مالک 
عمومی«  شباهت  »توان  بنابراین  می شود.  مالک  می باشد  معيار 
نشان می دهد در جامعۀ مطالعه شده پيروی از اصل مشترک شایع 

است یا خير، که این امِر کيفی با عدد کمی مشخص شده است. 
از طراحان در گزارش خود  شایان توجه است که چون هيچ یک 
اذعان به بهره گيری از نمونه هاِی مردود نکرده اند، ازاین رو فرض بر 
آن است انتخاب نمونه ها توسط آنها از قبل با معيار زیبایی شناختی 
هدفمندی انجام نشده است. درواقع جنبه های خاص و متفاوتی از 
هر یک از نمونه ها عامل انتخاب بوده است؛ عالوه بر اینکه کليِت 
آن نمونه در محدودۀ نگاه زیبایی شناختی طراح قرار داشته است.

و  طرح ها  زیباشناسی  بر  حاکم  قوانين   9 و   8 جداول  تحليل  از 

جدول 8. زیباشناسی نمونه ها. مأخذ: نگارنده.جدول7. زیباشناسی طرح ها. مأخذ: نگارنده.

جدول9. زیبایی شناسی طرح ها و نمونه ها. مأخذ: نگارنده.

 %6.95 عمومی شباهت توان  i%9797 عمومی شباهت توان

 توان شاخص معیار توان شاخص معیار

 %.1 سطح خط، اصلی عناصر %97 حجم سطح، خط، اصلی عناصر

 %97 ایقهوه طیف طوسی، سبز، رنگ %15 ایقهوه طیف سفید، سبز، رنگ

 %17 پی اس مربع، و مستطیل بعد دو هندسه

 بعد دو هندسه

 پی، اس مربع، و مستطیل
 خط

 شکسته و مستقیم

65% 

 صفحات مستطیل، مکعب بعد سه هندسه
 منحنی

 صفحه نقطه و صفحه

17% 

 - بعد سه هندسه

97%
ii 

 %67 کم توده ارتفاع %17 کم توده ارتفاع

77. کم توده تراکم
% 

 توده تراکم
 %59 کم

 به سخت نسبت
 نرم

 %57 زیاد
 نرم به سخت نسبت

- 96% 

 %67 7. الی 5 ،6 الی . فرمی متغیر تعداد %17 6 الی . فرمی متغیر تعداد

 ساختار
 سازماندهی

 محور چند و تک هندسی

   طبیعی یا انسانی ارگانیم

17% 
 طبیعی یا انسانی ارگانیم سازماندهی ساختار

59% 

 %77 - وسعت %17 بزرگ وسعت

 

i  (61+61+61+61+011+61+61+61+66+97) ÷( 01×011= )97.7. 6 در جدول هاتوانستون از  درصدگیریحاصل. 
ii  بوده است. نیاز به محاسبه «توان شباهت عمومی»( ولی برای محسابه عدد کیفی %01نشان دهنده فراوانی شاخصی است که معنادار نبوده )زیر  عدداین 

                                                            

 هانمونه معیار هاطرح

 سادگی-یکنواخت هندسه اصلی عناصر پیچیدگی-هندسی تنوع

 خوانیهم -تیره و گرم رنگ خوانیهم – گرم و روشن

 مستطیل شکسته و نرم بندیِ مفصل بعد دو هندسه هامستطیل نرمِ  بندیِ مفصل

 مکعب نرمِ  و محوری بندیِ مفصل
  لیمستط

 - بعد سه هندسه

  افقی
 توده ارتفاع

 افقی
 توده تراکم

 - نرم به سخت مصالح نسبت  تکنولوژیک و صنعتی شهری،

 پیچیده هم و ساده هم فرمی متغیر تعداد ساده

 گرا طبیعت سازماندهی ساختار گراطبیعت و محوربندی

 - وسعت فراخ
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نمونه ها-که در این نوشتار با عنوان زیبایی شناسی مطرح می شود- 
و تفاوت هایشان آشکار می شود )جدول 11(. جداول اخير نشان 
می دهد در برخی معيارها عليرغم فقدان اصلی زیبایی شناختی در 
نمونه ها، در طرح ها معيار زیبایی شناسی مشترکی وجود دارد؛ از 
طرفی به غيراز تعداد محدودی معيار که عيناً در طرح و نمونه ها 
به  نسبت  در طرح ها  تغييری هرچند جزئی  غالباً  مشابه هستند 

نمونه ها وجود دارد. 
بنابراین در نگاِه اول به نظر می رسد کپی کردن از نمونه ها وجود 
ندارد. اما به منظور شناسایی علت ها و تفاوت ها در ادامه از طریق 
بررسی  نمونه ها  از  طرح ها  تأثيرپذیری  نوع  و  ميزان  مقایسه، 
می شود. اطالعات حاصل از این بررسی ضمن کمک به شناسایی 
یک حالت از حالت های مطرح شده در جدول 6، با فراهم کردن 
سطح جدیدی از اطالعات، زمينه را برای تفسير منابع و علل بروز 

زیبایی شناسِی مطرح شده در جدول 9 را فراهم می سازد.

مقایسه زیباشناسی نمونه ها  با هر طرح و مجموع طرح ها
در این مرحله همچنان در سامانه صوری-ریاضی ابتدا ميزان و نوع 
شباهت »معيارهای هر طرح« در نسبت با »نمونه هایی که خود 
استفاده کرده است« انجام می شود. در ادامه، همين تحليل برای 
»کليِت هر طرح« در نسبت با »نمونه های خود« و نهایتاً ميزان 
شباهت »مجموع طرح ها« با »نمونه ها« انجام می شود. برای این 
منظور، جدول 3 )مربوط به طرح ها( بر روی جدول 4 )مربوط به 
عالمت گذاری  آنها  مشترک  فصل  و  می شود  داده  قرار  نمونه ها( 

می شود )جدول10(.

در ادامه برای فراهم کردن زمينۀ بکارگيرِی قوانيِن »تعبير کيفی 
می شود.  مشخص  اعداد،  به صورت  بَرَهمنهی  این  حاصِل  اعداد«، 
»عدم  و  نمونه«  با  همپوشانی  »امکان  بخِش  دو  در  اقدام  این 
همپوشانی با آن« در جدولی که مبنای آن طرح ها هستند انجام 
می شود )جدول 11(. اگر بخش »هاشور خوردۀ مربوط به طرح« 
داشته باشد  همپوشانی  نمونه ها«  پِر  تو  سياه  دایرۀ  »عالمت  با 
»افتراق«  عنوان  با  صورت  این  غير  در  و  »اشتراک«  عنوان  با 
که  است  بخشی  »امکان همپوشانی«،  درواقع بخش  درج شده اند. 
طرح و نمونه ها می توانسته کاماًل اشتراک داشته باشد. بخش »غير 
همپوشانی« آن بخشی است که بين طرح و نمونه شباهتی نيست، 
و هدف از بررسی آن یافتِن پاسخ به پرسشی نظير »آیا اجماعی در 
بين نمونه ها بوده و طراح از آنها استفاده نکرده است؟« و مسائلی 

از این جنس است11.
افتراِق »امکان همپوشانِی«  از طریق جدول 11 جمع اشتراک و 
هر معيار با جمع اشتراک و افتراِق »عدِم همپوشانی«، درصدگيری 
شده است. این درصد، ميزاِن شباهت و تفاوِت طرح با نمونه های 
خود را در هر معيار نشان می دهد. همچنين نسبِت )درصد( افتراق 
همپوشانی،  عدم  یا  همپوشانی  امکان  قسمِت  هر  در  اشتراک  و 
معنا که چه  این  به  نشان می دهد.  را  نمونه ها  قدرت«  یا  »توان 
شبيه  یکدیگر  با  طرح،  هر  در  استفاده شده  نمونه هاِی  ميزان 
و   ،12 جدول  در  نمونه ها«  با  طرح ها  »شباهت  ميزان  هستند. 

ميزان »قدرت« مربوط در جدول 13 آورده شده است. 
جدول 12 نشان می دهد که در 92.5 % طرح ها تأثير نمونه موردی 
مشهود است. در 55% آن ها »تشابه نسبی« با تلورانس30% وجود 

جدول10. عالمت گذاری فصل مشترک اطالعات مربوط به طرح ها و نمونه ها. 
مأخذ: نگارنده.

جدول 11. مشخص کردن نتایج برهم نهی اطالعات طرح ها و نمونه ها به صورت 
اعداد. مأخذ: نگارنده.
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دارد. در 37.5% آن ها »تشابه زیاد« با تلورانس 40% وجود دارد. 
تلورانس هرچقدر کمتر باشد، مفهوم شباهت از یکنواختی بيشتری 
برخوردار است. بنابراین اوالً، به طور تقریبی از هر 10 طرح، 9 طرح 
ميان  این  در  دارد.  کرده است، شباهت  بررسی  که  نمونه هایی  با 
بين 4 تا 6 مورد »نسبتاً مشابه« و بين 2 تا 6 عدد »بسيار مشابه« 
هستند. دوماً، تلورانس باالی »بسيار مشابه«، احتمال وجود کپی را 
کاهش می دهد. سوماً، تلورانس نسبتاً باال در »نسبتاً مشابه ها« نيز 
احتمال غلبه وجود سليقه بر الگو12 را افزایش می دهد13. همچنين 
»اجماع«  نمونه ها  طرِح   %75 در  که  می دهد  نشان   13 جدول 
وجود دارد14. در 50% آنها »اجماع نسبی« با تلورانس 50% وجود 
دارد. در 25% آنها »اجماع زیاد« با تلورانس 20% وجود دارد. در 
ادامه با برهمنهی اطالعات جداول 12 و 13، جدول 14 به صورت 
برای  روند15  همين  مانند  و  شده  تهيه  شباهت-قدرت«  »توأم 

نمایش »توأم تفاوت-قدرت« در جدول 15 نيز انجام  شده است.

به منظور بيان معنای اعداد و استدالل های حاصل از جداول 14 و 
15، قوانينی جهت تعبير کيفی عالمت گذاری ها تعریف شده است. 
قوانين شباهت ها در جدول 16 و قوانين تفاوت ها در جدول 17 
تدوین  شده است. کيفيت هایی که در جدول های پيشرو به عنوان 
گرفته  شده است  نظر  در  شباهت-تفاوت-قدرت  توأم  محصول 
منسجم.  انتخاب شدۀ  پيش  از  معنای  به  »الگو«  از:  عبارتند 
»سليقه« به معنای از پيش انتخاب شدۀ غير منسجم )خوشه چين(. 
»تصادف« به معنای تصميِم بدون منطق روشن. »کپی« به معنای 
تطبيق  یا  بومی سازی  معنای  به  »تلفيق«  مشابه.  کاماًل  استفادۀ 
چند چيز. »بی توجه« به معنای به دیده نيامدن. »نبود اطالعات« 
به معنای نبود روابط معنادار. »اجتهاد« به معنای توليد. ازآنجاکه 
 )15 )جدول  تفاوت-قدرت  جدول  در  کيفيت ها  از  بخشی  سهم 
ناچيز و یا صفر است و در نتيجه گيری کلی تأثير ندارد، باهدف 
کاهش زمان، سه کيفيت کلی »رد آگاهانه«، »بی اهميت« و »نبود 

 جدول 13. ميزان قدرت در شباهت. مأخذ: نگارنده.جدول 12. ميزان شباهت طرح با نمونه ها. مأخذ: نگارنده.

  

مأخذ:  )شباهت-قدرت(.  نمونه ها  با  طرح  شباهت  قدرت  و  ميزان   .14 جدول 
نگارنده.

 

جدول15. ميزان و قدرت تفاوت طرح با نمونه ها )تفاوت-قدرت(.
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اطالعات« نيز تعریف  و در جدول 17 استفاده شده است.
حاصل تفسير کردن اعداد جداول 14 و 15 با قوانين جداول 16 
انتخاب  است.  تدوین  شده  و 19  در جدول 18  ترتيب  به  و 17 
نتایج جداول  و  بر اساس اطالعات  حالت ها در جدول 18 و 19 
هر  در  نمونه ها  و  طرح  مدارک  بازنگری  و   15 تا   12 و   8 تا   5
شباهت-قدرت  کيفی  ارزیابی  شده است.  انجام  شاخص  و  معيار 
ترتيب  به  نمونه ها  با  )جدول18( نشان می دهد شباهت طرح ها 
حاصل »سليقه«، »تلفيق«، »الگو«، »تصادف« و »کپی« به ترتيب 
با وزن های 27.5%، 20%، 20%، 17.5% و 15% است. همچنين 
هيچ یک از طرح هایی که در روند خود از مطالعه موردی استفاده 
کرده اند به آن ها »بی توجه« نبوده اند. ارزیابی کيفی تفاوت-قدرت 
)جدول19( نشان می دهد در 7.5% که طرح با نمونه خود تفاوت 
نمونه ها،  در  اطالعات«  »نبود  تفاوت حاصل  این  ترتيب  به  دارد، 
وزن  است.  »اجتهاد«  نهایتاً  و  آن ها  شدن  شمرده  »بی اهميت« 

موارد اخير به ترتيب برابر با 52.5%، 30% و 17.5% است.

جدول16. قوانين در نظر گرفتن توأم شباهت و قدرت. مأخذ: نگارنده.

تبیین  و  طرح ها  در  نمونه ها  زیبایی شناسی  توازن  تفسیر 
علل

می دهد  نشان  صوری-ریاضی  سامانه  از  به دست آمده  اطالعات 
طراحان  نگاه  از  زیباشناسی  اصلی«  »عناصر   )18 و   9 )جداول 
آکادميک شامل »خط، سطح و حجم« به صورت »متنوع و پيچيده« 
در قالبی »تلفيقی« حاصل بکارگيری نمونه های موردی است. در 
»حجم«،  عنصِر  طراحان،  توسط  بررسی شده  نمونه های موردی 
کمتر به کار رفته است. در نگاه طراحان آکادميک »سبز، سفيد و 
طيف قهوه ای« شاخص های زیباشناسی »رنگ« هستند که در کل، 
کيفيتی »همخوان از رنگ های روشن و گرم« را ایجاد می کنند. 
ماننِد »عناصِر اصلی«، در »رنگ« نيز نوع استفاده از نمونه موردی، 
»تلفيقی« است. در نمونه های موردِی بررسی شده، »رنِگ طوسی« 
جایگزین »رنگ سفيِد« طراحان بوده است. »هندسۀ دو بعد« در 
نگاه طراحان آکادميک شامل »ترکيب مستطيل و مربع و خطوط 
اس. پی.« است که درمجموع »مفصل بندِی نرم از مستطيل ها« 

معیار 
 شباهت/تفاوت

 شرح عنوان معیار قدرت

 باالتر و 57%

 

 کپی یاالگو  (پرقدرتخیلی مشابه با اجماع ) باالتر و 57%

 تلفیق یاسلیقه  خیلی مشابه با اجماع نسبی )کم قدرت( %57تا  75%

 تصادف یاسلیقه  خیلی مشابه بدون اجماع ترو پایین 74%

 %57تا  75%

 سلیقه یاالگو  (پرقدرتمشابه با اجماع ) نسبتاً باالتر و 57%

 %57تا  75%
مشابه  با اجماع نسبی )کم  نسبتاً

 قدرت(
 سلیقه یاتلفیق  یاالگو 

 تصادف یاسلیقه یا الگو  مشابه بدون اجماع نسبتاً ترو پایین 74%

 ترو پایین 74%

 اجتهاد یا توجهبی (پرقدرتبدون شباهت با اجماع ) باالتر و 57%

 %57تا  75%
بدون شباهت با اجماع نسبی )کم 

 قدرت(
 اجتهادیا  توجهبی

 اجتهادیا الگو یا نبود اطالعت  بدون شباهت بدون اجماع ترو پایین 74%
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را به وجود می آورد. در مقایسه با نمونه های بررسی شده، طراحان 
کرده اند  پيروی  دوبعدی«  »هندسه  برای  مشخصی  »الگوی«  از 
کمتر  نمونه ها،  تأکيد  مورِد«  شکستۀ  و  مستقيم  »خطوط  و 
طراحان  نگاه  شباهت  بعد«  سه  »هندسه  در  شده است.  استفاده 
به نمونه های موردی، »تصادفی« به نظر می رسد. از نگاِه طراحان، 
از  صفحه«  نقطه  و  صفحه  منحنی،  صفحات  مستطيل،  »مکعب 
طریق »مفصل بندِی محوری و نرم« کيفيِت زیبایی شناختی ایجاد 
می کند. »ارتفاع« و »تراکم توده« از نگاه طراحان آکادميک باید 
می رسد  نظر  به  شود.  تأمين  طرح  بودن  »افقی«  تا  باشد  »کم« 
بودن  »افقی«  به  توجه  عامل  نمونه ها،  از  »کپی«  و  »سليقه« 
است. در نگاه طراحان، »نسبت مصالِح سخت به نرم« زیاد است 
زیبایی شناختی  ارزشی  بودن  تکنولوژیک«  و  صنعتی  »شهری،  و 

جدول17. قوانين در نظر گرفتن توأم تفاوت و قدرت. مأخذ: نگارنده.

محسوب می شود. در نگاه طراحان برای تأمين »سادگی« در کليت 
است.  مناسب  عدد   5 تا   1 بين  فرمی«  متغيرهای  »تعداد  فرم، 
»سليقه«  حاصل  هم  نمونه ها،  با  فرمی«  متغير  »تعداد  شباهت 
نگاه  در  سازماندهی«  »ساختار  است.  »تصادف«  حاصل  هم  و 
ارگانيِک مشابه طبيعت  و چند محوری،  طراحان، »هندسِی تک 
و یا منظم شده با ذهن انسانی« مورد تایيد است؛ که در مقایسه 
است.  »تلفيقی«  فرایندی  حاصل  خود،  بررسی شدۀ  نمونه های  با 
در مقایسه با نمونه ها، به طور بارز و متفاوتی استفاده از »هندسه 
محوری« در نگاه طراحان زیبا ارزیابی شده است. در نگاه طراحان 
زیبایی شناختی  کيفيتی  »الگو«-  یک  به صورت   - بودن  »فراخ« 

است )جدول 20(.

معیار 
 شباهت/تفاوت

 شرح عنوان معیار قدرت

 باالتر و 57%

 باالتر و 57%

 الگو  یااجتهاد  (پرقدرتمتفاوت با اجماع )خیلی 

 رد آگاهانه
 باالتر و 75%

 یا اجتهاد یا توجهبی (پرقدرت) اجماع با متفاوت
 الگو

 نبود اطالعات (پرقدرت) اجماع بدون تفاوت با ترپایین و 94%

 باالتر و 57%

 %59تا  75%

 مک) نسبی اجماع با متفاوت خیلی
 (قدرت

 توجهبی یا اجتهاد

 اهمیتبی

 باالتر و 75%
 کم) نسبی اجماع با متفاوت
 (قدرت

 اجتهاد یا توجهبی

 ترپایین و 94%
 کم) نسبی اجماع با تفاوت بدون
 (قدرت

 اطالعات نبود

 باالتر و 57%

 ترپایین و 94%

 آگاهانه رد الگو یا اجتهاد اجماع بدون متفاوت خیلی

 اطالعات نبود اجماع بدون متفاوت باالتر و 75%

 نبود اطالعات بدون تفاوت بدون اجماع ترپایین و 94%
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جدول 19. ارزیابی کيفی تفاوت - قدرت. مأخذ: نگارنده.جدول 18. ارزیابی کيفی شباهت- قدرت. مأخذ: نگارنده.

با دسته بندی کيفيت اندیشۀ موجود در فرایند »تلفيق« در قالب 
»سليقه«  فرایند  کردن(،  بازگو  قابل  و  شفاف  )اندیشه  »آگاهی« 
و مبهم(  )اندیشه غير شفاف  قالب »جعبۀ سياه«  و »تصادف« در 
درمجموع  ثابت«،  »اصل  قالب  در  »کپی«  و  »الگو«  فرایند  و 
و   %35 ثابت«  »اصل   ،%45 »جعبۀسياه«  که  می شود  مشاهده 
آکادميک  طراحان  زیبایی شناسی  بر  مؤثر  نوِع    %20 »آگاهی« 

است )تصویر2(. 
بيشترین  »سليقه«  و  کمترین  »کپی«  شد  بيان  آنچه  اساس  بر 
ميزان را به خود اختصاص داده است. سه فراینِد دیگر نيز هر یک 
به ميزان نسبتاً برابری در بروز نگاه زیبایی شناختی طراحان مؤثر 
است. سهم ناچيِز »کپِی« طراحاِن آکادميک در مقایسه با طراحان 
و  زمان  با صرف  بيشتر  سود  و  منفعت  علت  به  عمدتاً  -که  بازار 
فارغ التحصيالن  نبودن  مسلح  نيز  و  کمتر(  )هزینه  کمتر  نيروی 
به ساختار فکری برای استفاده از نمونه ها متهم به کپی هستند- 
نشان می دهد در دانشگاه با »کپی« مقابله می شود. هرچند این 
فرایند در دانشگاه، به صورت جعبه سياه و یا توسط استاد انجام شده 
و کمتر به نظریه پردازی ختم می شود. به نظر می رسد علل بروز 

این شرایط را بتوان در رابطه با پنج عامِل عمده تبيين کرد.
توسعه  است.  دیجيتالی«  ارتباط  و  تکنولوژی  »توسعه  اول  عامل 
دیجيتالی سرعت و ميزان دسترسی به اطالعات را به شدت افزایش 
این  یافته است.  تغيير  زمان-مکان  فهم  و  تجربه  ازاین رو  داده، 
توسعه منجر به »محوریت اطالعات بصری و کاتالوگ های تصویری 
ازاین رو  شده است.  شناختی«  منابع  به عنوان  لحظه ای  نگاه  با 
مجالت، اینترنت، شبکه های اجتماعی مجازی و نظایر آن، همگی 

فرهنگی کاتالوگی-تصویری را اصل شمرده و ارزش اندیشيدن و 
تجربه کاهش یافته است.  

عامل دوم »توسعه روابط بين المللی« است. بهبود روابط بين المللی 
و شرایط اقتصادی باعث سفر متخصصان می شود. توسعه سفرهای 
زمانی  طی  در  روزمره  زندگی  با  که  آن جهت  از  کشور  از  خارج 
طوالنی متفاوت است باعث »شيفتگی به شی  به جای فهم کليت 
شی در زمينه اش« می شود. این اثر سو تجربۀ سفرهاِی خارجی 
توریست  یک  که  منظری  تفاوت  به  نکردن  توجه  علت  به  عمدتاً 
در بهترین موقعيت مالی، اقتصادی، جسمی خود موقتاً از بهترین 
نقاط یک طرح منطبق در زمينۀ خودش در شهری تجربه می کند 
از نقاط  با منظری که فردی طوالنی مدت در زندگی روزانه خود 
عادی شهر خود تجربه می کند، مربوط است. »این همانی پنداری« 
در این زمينه منجر به توجه نکردن به تفاوت ها و درونی شدن این 
باور که »زیبایی در شی است« می شود. به تبع، راه حل در این نگاه 

در دوباره سازی همان شی برای خود دیده می شود.
سرمایه ای  دانشگاه  است.  اقتصادی«  »مشکالت  سوم  عامل 
دانش بنيان،  اقتصادی  نه  و  است  مصرفی  حرفه  خدمِت  در  که 
محصول چنين مشکالتی است. درواقع برنامه دانشگاه سرمایه ای، 
و  فرهنگ  به  تفاخر  در  جامعه  متوسط  قشر  »نياِز  به  پاسخگویی 
تحصيل« جهت »دست یابی به شأنی« که سرمایه داران از طریق 
»پول و نمایش قدرت مصرف« خود به دست آورده اند می شود. 
دانشجو برای دریافت مدرک جهت کسب شأن و یا ورود به بازار 
کار و دانشگاه برای کسب درآمد از طریق پذیرش متعدد بيشترین 
توجه را به مبادله مدرک در کوتاه ترین زمان داشته و به »حاشيه 
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کیفیت 
 اندیشه

 شناختیزیباییکیفیت  زیباشناختیعناصر  معیار فرایند

 تلفیق آگاهی

 پیچیدگی -تنوع هندسی حجم سطح، خط، عناصر اصلی

 همخوانی -روشن و گرم  ایسبز، سفید، طیف قهوه رنگ

 ساختار سازماندهی
هندسی تک و چند محوری، ارگانیم 

 انسانی و طبیعی
 گراعتیطبمحوربندی و 

 جعبه سیاه
سلیقه 

و 
 تصادف

 بعدیسههندسه 
و  منحنیمکعب مستطیل، صفحات 

 نقطه صفحه
 نرمِ مکعب مستطیل بندیمفصل

نسبت مصالح سخت 
 به نرم

 شهری، صنعتی و تکنولوژیک زیاد

 ساده 5الی  1 تعداد متغیر فرمی

 اصل ثابت
الگو و 
 کپی

 هانرمِ مستطیل بندیمفصل مستطیل و مربع، خط اس.پی. هندسه دو بعد

 افقی کم ارتفاع و تراکم

 فراخ بزرگ وسعت

 

جدول 20. دسته بندی کيفيت اندیشۀ مؤثر بر زیبایی شناسی طراحان آکادميک. مأخذ: نگارنده.

تصویر2. نمایش ميزان و نوع اندیشه و فرایند موجود در توازن شباهت و تفاوت طرح با نمونه. مأخذ: نگارنده.
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رانده شدن نظریه پردازی« در دانشگاه افزایش می یابد. 
ماندن  بی رقيب  است.  مصرفگرایی«  »افزایش  چهارم  عامل 
مصرف  به  نياز  جهانی،  سطح  در  مطلق  فردگرایی  و  ليبراليسم 
نموده  فرهنگ  به  تبدیل  مختلف  در سطوح  عمومی  به صورت  را 
است. »برند سازی و فرهنگ مصرف« از طریق امپراتوری رسانه ها    

»فرصت اندیشه« را از ميان برده و تنها در دهه های اخير بر این 
اثر سو آگاهی به وجود آمده است. مصرف و مشتری بودن از برند 
یا سبکی خاص نوعی تفاخر است. درنتيجه »مصرف از یک هجمه« 
با نمایش توان مصرف  ارزشمند تلقی می شود. درواقع متخصص 
خود از اندیشه ای پر هجمه و پيوستن به آن -که جایگزینی در 
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مقابل آن ندارد- تفاخر می کند؛ نه از طریق توليد اندیشه ای نو. 
عامل پنجم -که به نوعی مادر دیگر علل است- »مشکل فلسفی-

با  بيشتر  آکادميک  طراحان  تاریخی  لحاظ  به  است.  شناختی« 
»خود برتر بينی« و انکار توسعه غرب، در توانایی های خود اغراق 
می کنند و یا با ناتوان و »ناچيز انگاری خود«، از نوک پا تا فرق 

نتیجه گیری

»پيچيده«  ترکيبی  که  امروز، طرحی  آکادميک  نگاِه طراحان  در 
محدود«  فرمِی  متغيِر  »تعداد  با  ولی  حجم«  و  سطح  »خط،  از 
زیباست.  آید،  نظر  به  »ساده«  آن  طرح  کليِت  که  به گونه ای 
ارگانيِک  »هندسه  به  توجه  نيازمند  آنکه  ضمن  طرح  مجموعۀ 
رنگ های  از  »همخوان  ترکيبی  باید  است،  انسانی«  یا  طبيعی 
شده اش  محوربندی«  و  مستطيلی  »هندسه  که  گرم«  و  روشن 
باید  زیبا،  طرحی  کليِت  باشد.  است  نرم«  »مفصل بندِی  دارای 
مقایسۀ  باشد.  داشته  شهری«  حسی  و  افقی  متخلخل،  »وسيع، 
طرح  با  آکادميک  طراحان  نگاه  در  زیبایی شناختی  کيفيِت  این 
نمونه هایی که خود در روند طراحی بررسی کرده اند، شباهتی 92 
مشهود  بسيار  نمونه ها  با  تشابه  بنابراین  می دهد.  نشان  درصدی 
به  دارد  وجود  شباهت  این  پس  در  که  زیبایی شناختی  اصول  و 
»الگو«،  »تلفيق«،  »سليقه«،  فرایند  حاصل  همه  از  بيش  ترتيب 
»تصادف« و »کپی« است. از طرفی دسته بندی این فرایندها در 
سه کيفيت »آگاهی«، »جعبۀ سياه« و »اصل ثابت« به ترتيب وزن 
20%، 45% و 35% را نشان می دهد )تصویر2(. بنابراین هرچند با 
»کپی صریح« در دانشگاه مخالفت شده ولی سهم پایين »آگاهی« 

در آن قابل توجه است.
دارد،  خود  در  را  »توليد«  از  جنبه ای  که  »آگاهی«  به غيراز 
»جعبۀسياه« هرچند می تواند »توليدی« باشد ولی نشاِن فقداِن 
»نظریه پردازی و نقد خویش« است. همچنين »اصل ثابت« نشانۀ 
کامل پنداشتن چيزی که نياز به بازنگری ندارد است. با توجه به 
ماهيت دانشگاه که متمرکز بر توليد اندیشه است، چنين ضعفی، 
»تفاوِت  دارای  توليِد  بودن  خاموش  معنای  به  »امتناع«  نوعی 

منطبق با شرایِط تکينِی زمينۀ خود« یا »هویت« است. 
هرچند مسير خروج از »امتناع« و ورود به »عالم امکان«، »تکوینی« 
از  تبيين کند،  را  نمی تواند آن  انتزاعی«  از پيش »امری  و  است 
اندیشه  که  تقليد  و  توليد  جدال  یا  زوال  نوع  این  علل  مهم ترین 
»الگو«  )بومی سازی(،  »تلفيق«  سطح  در  را  آکادميک  طراحی 
و  اسالم  ایران،  با  متناظر  شيفتگی  و  تصلب  داشت،  خود  تصویر3. جدال توليد و تقليد. مأخذ: نگارنده.)آنچه 

27

26

سر تبعيت می کنند. درواقع طراح آکادميک کمتر به این پرسش 
پرداخته است که چه اتفاقی در غرب رخداده که در حوزه دانش 
به چنين توانایی هایی دست یافته است. مورِد اول همه چيز را تنها 
نزِد خود دانسته و مورِد دوم، دیگران را به عنوان تواناهایی اساساً 

فراتر از خود می پندارد.

غرب( و »فقدان نظریه سازی« از خوابگردی ها )جعبه سياه( بازنگاه 
»توسعه  دیجيتالی«،  »توسعه  عامل  پنج  به  می توان  داشته است 
روابط بين المللی«، »مشکالت اقتصادی«، »افزایش مصرف گرایی« 
برای  تالش  بنابراین  کرد.  اشاره  فلسفی-شناختی«  »مشکل  و 
بيرون رفت از تقليد، اسيِر تصلِب الگوهای غرب، ایرانی و اسالمی 
است. این روند، در قالِب دو خودفریبی به نام های »بومی سازی« 
و »آنچه خود داشت« نمود یافته است. خودفریبی که خود معلول 

نبوِد ساختار و فهم اندیشيدن یا نظریه سازی است )تصویر 3(.
سبب  به  ولی  است  ناچيز  صریح«  »کپی  دانشگاه  در  بنابراین 
»چيرگی امتناع«، »جدال توليد با اصِل تقليد یا کپی غيرصریح« 
به  منجر  تالش ها  از  محدودی  بخش  تنها  درواقع  نيست.  فعال 
مسيِر  نتواند  انکار،  و  خودفریبی  می رسد  نظر  به  می شود.  توليد 
از  بلکه  را هموار سازد.  به تبع »تشخيص«  و  »شناسایی مشکل« 
انواع«،  بين  دقيق  تفاوت گذارِی  و  بحران  به  »پرداختن  طریق 

می توان در این مسير گام نهاد.
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پی نوشت

1. شناسایی مصادیقی که تحسين می شوند.
2. شناسایی قوانينی که بر زیباشناسی یا همان مصادیق تحسين شده حاکم است.

3. ازاین پس در این نوشتار به اختصار نمونه ها خطاب می شوند.
4. اشاره به کتاب »خوابگردها« نوشته آرتور کستلر، ترجمه منوچهر روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1390.
5. مربوط به اعتبار بيرونی تحقيق های انجام شده در پارادایم های طبيعت گرا که گروت و انگ مطرح نموده است.

6. به عنوان مثال در جدول 2، در معيار رنگ، شاخص رنگ سبز که 100% عنوان شده است به آن معناست که رنگ سبز در تمام طرح ها 
وجود داشته است.

7. آنهایی که 50% و باالتر هستند.
8. به عنوان مثال در جدول 3، در معيار رنگ، سه شاخص سبز، سفيد و طيف قهوه ای به عنوان روابط معنادار )چون باالی 49% هستند( 

از طریق محاسبه روبه رو درصدگيری و ميزان توان شباهت در این معيار )رنگ( مشخص شده است. %86= )100×3( 
9. حاصل درصدگيری از اعداد باالی 50% ستون درصد جدوِل 3. 73.3%= )100×3( ÷ )60+60+100(.  این اعداد در ستون توان های 

جدول 6 آورده شده اند.
10. آن قسمتی که رابطه معناداری تشخيص داده نشده است به سبب آنکه هدف شناسایی قوانين اشتراکی است و نه مواردی که به صورت 

مستقل و استثنا وجود دارد، در تحليل ها وارد نشده اند.
11. حاصل درصدگيری از ستون توان ها در جدول 7. 79.9= )100×10( ÷ )80+80+80+60+100+80+80+80+86+73(.

12. این عدد نشان دهنده فراوانی شاخصی است که معنادار نبوده )زیر 05%( ولی برای محسابه عدد کيفی »توان شباهت عمومی« نياز 
به محاسبه بوده است.

13. برخالف مرحله قبل که غيرمشابه ها به عنوان استثناء حذف شد، در این مرحله بررسی تفاوت ها ضروری است.
14. »الگو« به معنای از پيش انتخاب شدۀ منسجم و »سليقه« به معنای از پيش انتخاب شدۀ غير منسجم )خوشه چين( است. 

15. به بيان دیگر در 37.5 درصدی که طرح با نمونه خيلی شبيه است، تلورانس باالست )40%( و بنابراین یکنواخت نيست پس احتمال 
کپی نبودن بيشتر است چون یکی 10% بسيار مشابه و یکی 50% بسيار مشابه است. در 55 درصدی که طرح با نمونه نسبتاً مشابه است 
نيز تلورانس نسبتاً باالست )30%( و بنابراین یکنواخت نيست پس احتمال سليقه بودن بيشتر است چون یکی 70% نسبتاً مشابه و یکی 

40% نسبتاً مشابه است.
16. نتایج این جدول با ميزان شباهت نمونه ها در کل نسبت به هم )جدول 7( متفاوت است. در جدول 8 نمونه ها فارغ از ارتباطی که 
با طرحی که از آن ها به عنوان نمونه استفاده کرده است، محاسبه می شود و در جدول 13 نمونه هایی که در کنار هم از طرف یک طراح 

انتخاب شده اند محاسبه می شود.
17.  به سبب شباهت ساختاری با جداول 12 و 13 با هدف کاهش حجم نوشتار، جداول مربوط ارائه نشده است.
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