
یک کار هنري یا یک پدیده، حس زیبا دانستن 
 ...فرق می کند دیگر به شخص یاز شخص

ولی می توان یک سري اصول کلی براي درك و حس زیبایی یافت 
.می گویند "اصول زیباشناسی ”که به آنها 



خبر دارند اصول زیباشناسی غالباً از  هنرمندان
و با بهره گیري از آن در کار خود، 

.را دارندتأثیرگذاري بر دیگران سعی در 



.  ها گریزان هستیم زشتیشده و از  زیباییهمه ما همیشه، جذب 

 .بنابر این، زیبایی، نقشی اساسی در زندگی هر انسانی دارد

. است زشتیو  زیباییان بر پایه انسزندگی 

.استحرکت به سوي کمال ان بر پایه انسزندگی 
.استرابطه با تکامل انسان تعبیري از میزان  زشتیو  زیبایی



بزرگنظر فیلسوفان 

:و می گوید. ارتباط بین زیبایی هنري و زیبایی طبیعت را می پذیرد ؛هگل
،را کنار نهدزیبایی طبیعت  ،چنانچه زیباشناسی

  ;شودمیپیوسته دور و عنصر ضروري از بلکه , نه تنها چیزي عایدش نمی شود
.معادل است قانونمنديو  ضرورتبا  طبیعتچرا که مفهوم 

:می گوید  افالطون

.)زشت است ،باشد و هر چیزي که زیان آور باشد مفیدزیبایی آن چیزي است که (

 :افالطونی -دیدگاه ارسطوئی 

.دارد تناسباتتأکید بر قدر و اندازه و  زیباییدر این نگرش 



.  هنر آفرینش انسان است
.  به توان ، اثر و کاري که از تصور و آفرینش انسان شکل یافته است، هنر می گویند

امر هنري الزاما با زیبایی همراه نیست یا زیبایی شناسی یکتایی ندارد  
.همواره با خالقیت انسان همراه استولی 

هنر 

وجوه مشترك آثار هنري 

...به عنوان مهم ترین عامل  تخیل
  ...هنرمندعاطفه و احساس 

.که نتیجه دو ویژگی قبلی است ... چند معنایی بودن

.هر کس در برابر آثار هنري می ایستد، دریافت و استنباط خاصی داردبنابراین 

.استتوانایی خلق اثري زیبا  ،رــهن



 ...کدام است؟ زیبا شهر



انسانی  نیازهايو شرایط محیطی که براساس شهري زیباست 
شکل گرفته باشد، متناسبو  منطقیبصورت 

.احترام بگذاردروح و روان انسان و کیفیت زندگی شهري که به  



است ویژگیهاي بصري زیباسازي شهري، فرآیند توسعه 
.که در فضاي شهري صورت می گیرد

)پیرایش و آرایش چهره شهر(



:سه بخش اصلی فعالیتهاي زیباسازي

مبلمان شهري                    طراحی شهري                                        
... هنر شهري     



:اهداف زیباسازي شهري 

    کیفیت محیط زیست و ارتقاي فرهنگ زیباشناسی اشاعه
اسالمی -ایرانی هویتدر راستاي                                                                  

   چشم اندازهاي عمومیبازسازي  ،
نقاط عطف بصري                                                          

نشانه هاي شهريو                                                                                       

   آرامش روانی، امنیت و تناسبایجاد ،
بین عناصر مختلف شهري هماهنگی                                                               

   ارزشهاي تمدن و  زندگیارج نهادن به....



“ کیفیت بصري” یعنی ایجاد “ زیباسازي محیط ” 
نماید جذابیت، ایجاد دیداريو  احساسی، روانیکه از نظر موضوع کیفی هر 

باشد خوشایندو  مطلوب

...یا افراد زیادي قرار گیرد  پذیرش عموممورد 



میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد کیفیت بصري 
.از آنها باشد برترخود را نشان دهد و حتی  زیباییتا بتواند 



میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد کیفیت بصري 
.از آنها باشد برترخود را نشان دهد و حتی  زیباییتا بتواند 



، کیفیت فضاهاي شهريدرگرو سالمت و شادي انسانها بخشی از 
روانی  -ارتباطات اجتماعیتعامل و 
.استتاثیرات زیباشناختی ناشی از 



ما سرشار است از ظرافت ها و ریزه کاري هایی که معماري گذشته 
.را در خود نهفته دارد هزاران ایده و خالقیت


