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Chapter 1 : 
Aesthetics



...خــداونـد زیبـاسـت و زیبـایـی را دوسـت دارد 



...انسان نیز زیبـاسـت و زیبـایـی را دوسـت دارد 



زیبـاسـازي شـهري

طـراحــی شــهـريفضاي سبز شـهريروانشناسی محیطدانش پایه و مفاهیم

مــــدیــریــتکیفیت زندگی شـهريتبلـیغـات مـحیطـیهـــنرهـاي شـهري

مـبلـمــان شــهـريمـنـاسـب ســازي



سازمان زیبـاسـازي

عمـــرانی–فــنی پارکها و فضاي سبزحمل و نقل ترافیکمعماري -شهرسازي

مراکزمدیریت شهريمطالعات طرح جامعمرکز مطالعات شهريمـیـراث فـرهنگـی

ستــاد بحــرانکمیته مناسب سازي



مــــقـدمـه و اهداف



زیباسازي چیست ؟

فرهنگ، هنر، زیبایی شناسی

...هایی که بطور روزمره بکار میبریم واژهو بسیاري از 

دارند؟ مفهومیواقعا چه 

کدام است؟شهر زیبا 

میگیرد؟ شکلو چگونه 

چیست؟ زیباییهر کدام از ما انسانها در بوجود آوردن  نقش

....و 



:اهـداف
تغییر نگرش ، 

قدرت تحلیل ، 

شناخت، 

نقد،  و اصالح

)شهر انسان مدار/ هنر/ توسعه زیبایی(



./..هنر /زیباسازي /زیبایی شناسی        1



؟ چـیـسـت زیــبـایی



تفاوت هنر با زیبایی چیست؟
چیست؟بین آنها رابطه   

است؟متفاوت چرا نظر مردم درباره زشت و زیبا  
...و  



است فلسفهکالسیک یکی از رشته هاي پنج گانه زیبایی شناسی
).در کنار شناخت شناسی، منطق، اخالق و متافیزیک( 

.آن می پردازد چیستی و زیباییکه به است از فلسفه  اي حوزه

  آننظریه اي است در باب زیبایی، به هر دو معناي جلوه 
.زیبایی هنريو زیبایی طبیعی یعنی 



 ،را خوب بشناسدامر زیبا و  زیباییدر پی آن است که  فلسفه
 ،حقیقت و مشخصات آنرا تعیین کند

. قراردهددر اختیار همگان و اصول و قواعد زیبایی را 

این حوزه از فلسفه که به زیبایی و چیستی آن می پردازد، 
 .نام داردزیبایی شناسی 



به دلیل نقش و تاثیري که زیبایی بر انسانها و جنبه هاي زندگی دارد،  

.عالقمند است به بررسی آن بپردازدفلسفه

بجز فلسفه، هیچ علم دیگري نمی تواند آن را بررسی کند، 

چرا که زیبایی چیزي نیست که بتوان آن را دید،  

.در آزمایشگاه آزمایش کرد و یا فورمولی براي آن بدست آورد



زیبایی شناسی 
آننظریه اي است در باب زیبایی، به هر دو معناي جلوه 

.زیبایی هنريو زیبایی طبیعی یعنی  


