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رویکرد ی تحلیلی بر تبارشناسی زیبایی شناسی شهری د ر تعامل با ساختار مد یریتی شهر؛ 
بررسی و پیمایش جهانی با ارائه راهکارهای راهبرد ی و اجرایی
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شهاب ایلکا- هیات علمی آموزشکد ه فنی و حرفه ای سما، د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  ورامین، ورامین، ایران.

چکید ه

امروزه فقد ان نگاه سیستمي و طرحهاي فراد ست و جامع نگر د ر طرحهاي 
توسعه شهري، د یوانساالري عریض و پراكند ه و ناهماهنگ نهاد هاي رسمي 
كاربران  و  شهروند ان  آگاهي  عد م  شهري،  مد یریت  حوزه  د ر  نفوذ  ذي  و 
و  نظارت  و  فعالیت  به  نسبت  خود   حقوق  از  شهري  اجتماعي  اقتصاد ي- 
د ر مسیر  موانع  از عمد ه  روند  طراحي و ساخت و ساز شهري،  د ر  مشاركت 
زیباسازي سیما و منظر شهری است. از سویی د یگر، تبیین مفهوم شناختی 
با مقوله زیباسازی و مد یریت شهری طلب می  ارتباط آن  زیبایی شناسی و 
كند  تا شاخصها، مولفه ها، قلمرو شناختی و اصول زیباسازی شهری به تفصیل 
احصاء گرد ید ه و د ر فرآیند  مد یریت شهری مورد  استفاد ه قرار گیرد . این مقاله 
بر اساس این ضرورت نگارش یافته است كه از روش توصیفی و تحلیلی، و 
روش فراتحلیل و بررسی نمونه های مورد ی و ابزار گرد آوری د اد ه: مطالعات 
كتابخانه ای و اسناد ی بهره برد ه است. یافته های این تحقیق نشان می د هد  
كه آرایش ساختاري قـوي: تشخیص اصول طراحي و بخشهاي مختلف آن 
مثل معماری برجسته؛ ارتباط آشکار كل به اجزا: از نظر فرم، رنگ، ابعاد ، اند ازه، 
كیفیت مواد ، گرافیك طرح؛ پیروي از قواعد  مشخص طراحي و سبك شناسي: 
)انسجام طرح(؛ د قت و وضوح عناصر: تغییرات فرم، تضاد هاي ظاهري، رنگ 
و نوشتار، تناسبات طراحی؛ هماهنگی: با روش تولید ، استفاد ه كنند ه، تعمیر و 
تولید  و كاربرد های  فرآیند   انتخاب مواد  مناسب،  نگهد اري؛ طراحی منطقی: 
انگیـزش  بصري(،  آشفتگي  )بد ون  ارزش  با  و  پرمعنا  شناسي  زیبایي  طرح، 
روند .  بشمار می  زیباسازی  اصول  و  از مهمترین شاخصها  و هوش  احساس 
د ر پایان نیز راهبرد ها و راهکارهایی د ر زمینه بهبود  وضع موجود  ایران ارائه 

شد ه است.

و  اصول  شهری،  زیباسازی  شناسی،  زیبایی  زیبایی،  کلید ی:  واژگان 
راهکارهای  و  راهبرد ها  مد یریت شهری،  و  زیباسازی  زیباسازی،  شاخصهای 

اجرایی.

Analysis of interacting with the management 
structure of city genealogy of aesthetic; Strategic 
and operational strategies of global navigation

Now look at the lack of systematic and comprehensive 
plans, affluent and urban development projects, uncoordi-
nated bureaucracy and official bodies scattered wide and 
influential in the field of urban management, lack of aware-
ness of citizens and business users - than the exercise of 
his rights and civil society oversight and participation in the 
design and construction of the major obstacles in the path of 
urban beautification and good urban Landscape. This article 
was written based on the need for a meta-analytic review 
and sample and data collection tools: library studies and 
documents have benefited. The findings show Strong struc-
tural pattern recognition of outstanding architectural design 
and its various sections, such as, the apparent relationship 
between the components of form, color, dimensions, size, 
quality, material, graphics, designs, compliance with rules 
designed and Methodologies; resolution elements: changes 
in form, conflicts appearance, color and paper, proportions, 
design and coordination: the manufacture, use, maintenance, 
design rational selection of suitable materials, manufactur-
ing processes and applications design aesthetic, meaningful 
and valuable (without visual disturbance), And beautifica-
tion of the most important indicators are being considered 
In the end, strategies and solutions to improve the current 
situation in Iran is presented.

Keyword: Beauty, aesthetics, urban beautification, and indexes 
of beautification, beautification and urban management, strategies 
and implementation.
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مقد مه
سیماي شهر نه تنها د ر روح و روان انسان بلکه د ر 
ساختار اقتصاد ي، روابط و مناسبات اجتماعي، وضعیت 
بهره  و  كیفیت  باالخره  و  جسم  و سالمت  بهد اشت 
 55 ماد ه  د ارد .  فراواني  تاثیر  نیز  زند گي  از  مند ي 
قانون شهرد اریها )حفظ نظافت و زیبایي شهر(، ماد ه 
23 قانون نوسازي و عمران مصوب سال 47 )اختیار 
نماسازي  و  ارتفاع  طبقات  تعد اد   زمینه  د ر  شهرد اي 
قانون   137 ماد ه  »ب«  بند   و  ساختمان(  كیفیت  و 
برنامه سوم توسعه از جمله بخشهاي مورد  اشاره د ر 
قانون است كه اشاره به مقوله زیباسازی شهری د ارد ، 
چنانچه مطابق بند  »ب« ماد ه 137 قانون برنامه سوم 
تا  است  موظف  شهرسازي  و  مسکن  وزارت  توسعه، 
ابزارها و راهکارهاي قانوني ساماند هي سیماي شهري 
را ایجاد  و به شهرد اریها ابالغ نماید  كه تاكنون چنین 
كاستیهاي  از  یکي  این  و  است  نگرفته  انجام  مهمي 
مهم د ر مسیر زیباسازي شهرها محسوب مي شود . از 
سویی د یگر، پرد اختن به مقوله زیبایی شناسی شهری 
و مفهوم زیباسازی از مهمترین زمینه هایی است كه 
الزم است د ر حوزه مطالعاتی شهرسازی مورد  توجه 
باشد  كه این مقاله به این مهم همت گمارد ه است. د ر 
پایان تالش شد ه است راهکارها و راهبرد هایی چند  
د ر حوزه زیباسازی فضاهای شهری د ر حوزه تعامل با 

مد یریت شهری مورد  اشاره قرار گیرد .

مواد  و روشها
»تبیینی-  رویکرد   د ارای  پژوهش  این  كه  آنجا  از 
اکتشافی« است؛ لذا د ر حوزه تحقیقات بنیاد ی 
حاضر  پژوهش  تحقیق  روش  رود .  می  شمار  به 
گرد آوری  ابزار  از  كه  است  تحلیلی«  »توصیفی- 
به  رجوع  و  اسناد ی  و  ای  كتابخانه  مطالعات  د اد ه: 
اینترنتی برای جمع آوری و  پایگاه های  د رگاه ها و 
گرد اوری مولفه هاو شاخصها و رویه زیباسازی شهری 
تجارب  جمعبند ی  برای  ضمن  د ر  است.  برد ه  بهره 
احصاء شاخصهای  د ر  فراتحلیل  روش  از  نیز  جهانی 
نهایی و رویه زیبایی شناسی از یك طرف و زیباسازی 

هرحال،  د ر  است.  برد ه  بهره  د یگر  سوی  از  شهری 
د ر  كوچك  هرچند   گامی  تواند   می  پژوهش  این 
و  روشها  و  زیبایی شناسی شهری  تبارشناسی  مقوله 

رویکرد های زیباسازی شهری بشمار رود .

مبانی نظری تحقیق
زیبایي

»اِبد اع«،  متراد ف  ُهنر  ُسقراطی،  ماقبل  فلسفه  د ر 
»پوئزیس« و »تِخنه« و »ُفوزیس« بود ؛ بد ین 
)ُفوزیس(«،  »طبیعت  مانند   به  نیز  ُهنر  كه  معنی 
»حقیقت« را به نظر می آورد 1  )ر.ک: هاید گر، 1382، 
ص 42(. لذا د ر نظر آنان، ُهنرمند  فقط باعث »کشِف 
حجاب« است و همه ُهنرمند ان از این جهت برابرند . 
فرجام اینکه ُحکمای باستانی یونان، خاستگاه ُهنر را 
از  »کشِف حجاب  را  ُهنری  تولید   و  بشری  فوق 
حقایِق وجود « می د انستند ، به همین جهت د ر آراء 
ایشان، نشانی از توجه صریح به استعد اد  فرد ی و تأثیر 
پذیری اكتسابی ُهنرمند  از محیط د ید ه نمی شود . د ر 
تئوری های جد ید  زیباشناسی، واژه آفرینشگری2  واژه 
بسیار تازه ای است. آنچه امروز از آفرینشگری مراد  
وجود   به  آفرینشگری،  صفت  از  مفهومی  كنیم،  می 
د ر  واژه  این  باشد ،  می  سابقه  بی  نُوآوری  و  آورد ن 
ند ارد   بیشتم وجود   قرن  از  قبل  عموم فرهنگ های 
)ر.ک: آیت اللهی، 1384، ص 152(. مسائلی كه د ر 
باِب آفرینشگری، د ر زیباشناسی معاصر مطرح است، 

اجماال بد ین قرارند : 
1. »آفرینشگری د ر زمان حاضر به نوعی نُبوغ روحی 

ق )و نه متافیزیکی( تعبیر می شود «؛  - ژنی خالاّ
2. »از سویی د یگر نیز همه آثار زیبا و جاوید ان را ژنی 

ها خلق نکرد ه اند «. 
ق  3. »پس شاید  اَثری ممتاز باشد ، ولی خالِق آن خالاّ
نباشد ؛ به طور كلی، آفرینشگری به معنای زیبایی اثر 

ُهنری نمی باشد «. 
واژه یوناني  Aisthetikosبه معناي اد راک حسي 
د ر  را  حسي  اد راک  مورد    Aistheta واژه  و  است 
بر مي گیرد  )احمد ي، 1375، ص20(. بر این اساس 

1- هاید گر د ر د رس گفتار »مقد مه ای بر مابعد الطبیعه«، »هستم« د ر »من هستم« را به یك معنای كهن وجود  بازگرد اند ؛ د ر زبان یونانی این معنی با واژه فوزیس 
هم سخن است. یکی از گزین گویه های هراكلیت كه این واژه د ر آن قرار د ارد  تقریبًا به این نحو ترجمه شد ه است: »طبیعت د وست د ارد ، خود  را مستور سازد «. 

هاید گر از این كه فوزیس را به طبیعت ترجمه كند ، امتناع می ورزید ؛ از نظر او فوزیس واژه بنیاد ین هراكلیت و مطابق با وجود  پارمند یس است. 
 2- Creativity www.SID.ir
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و  اد ارک  معني  وبه  یوناني  واژگاني  زیبایي شناسي 
»زیبایي  كتاب  د ر  »بومگارتن«  است.  تفاهم 
شناسي«، استتیك را همان علم آگاهي محسوس 
زیبایي  گویي  )Baumgarten,1988(؛  د اند   مي 
حسي  امور  جهان  شناخت  د ر  گام  نخستین  شناسي 
و لحظه اي از فراشد  شناختي علمي جلوه مي كند . 
را  »استتیك«  زیباشناسي،  بر  مقد مه  د ر  »هگل« 
عنواني برازند ه نمي د اند  و اصطالح »کالیستیك« 
زمان  از  كه  د اند   مي  نارسا  نیز  را  زیبایي(  به  )علم 
گفتمان  نوعي  زیباشناسي   )1754-1679( وولف1 
علم  ص27(.  )هگل،1363،  شد   انگاشته  فلسفي 
روشهاي  بررسي  سازواره   به  نیز  شناسي  زیبایي  
احساس محیط و موقعیت فرد  د ر روند  این احساس 
سیستمي«  »د ید گاه  د ر   .)1375 )گروتر،  مي پرد ازد  
زیبایي د ر تقارب با اد راک بیان مي شود  و مشاهد ه گر 
نیز  اَرسطو،  مي آید .  بحساب  مجموعه  این  از  جزیي 
ُهنر را با واژه »کاتارسیس« یعني پاالیش و تطهیر 
زعم  به  كه  »پُوئتیك«  كتاب  د ر  و  كرد   مي  بیان 
و »تِزوتان  اِکو«  همچون »اُومبِرتو  نویسند گاني 
اد بي  متن  از  تحلیل ساختاري  تود ُورف«، نخستین 
و  معین  اند ازه  د اشتن  د ر  را  جمال  و  زیبایي  است، 

همچنین نظم مي د اند  )اَرسطو، 1358، ص36(. 

زیبایي شناسي
د ر فرهنگ »اصطالحات فني و نقاد انه فلسفي« 

الالند ، زیبایي شناسي د و معنا د ر بر مي گیرد :
1. هر آنچه به زیبایي مرتبط شود ، و هر آنچه منش 

زیبایي را تعریف كند .
حکم،  ارائه  و  د اوري  موضوعش  كه  علمي   .2
باشد «  زشت  و  زیبا  میان  تفاوت  د رباره 

 .)p302,1926,Lalande(
زیبایي شناسي، شناختن  نامه د هخد ا«  د ر »لغت 
هد فش  كه  است  روانشناسي  از  اي  رشته  و  زیبایي 
د هخد ا،  نامه  )لغت  است  هنر  و  جمال  شناسانید ن 
فولکیه«،  فلسفي  »زبان  فرهنگ  د ر  ص599(. 
اثباتي است كه موضوعش زیبایي  زیباشناسي د انش 

شود   انگاشته  هنر  فلسفه  با  متراد ف  و  باشد   هنري 
)احمد ي، 1374، ص26(. »زیبایي« نمود ي از پد ید ه 
است كه پس از اد راک توسط حواس و انتقال به مركز 
اند یشه یا مشاهد ه  اد راک كنند ه، آن خاصیت را د ارد  
كه واكنش هایي مبتني بر تجربه هاي اند وخته شد ه را 
برانگیزد  )نیوتن، 1366، ص275(. زیباشناسي د و بعد  
»عملي« و »نظري« را د ر بر مي گیرد  كه زیبایي 
كنجکاوي  حس  ارضاي  به  معطوف  نظري  شناسي 
احساساتي  و  بشر  هنري  هاي  تركیب  به  كه  است 
گیرد   مي  الهام  موجود ات  زیبایي  از  كه  پرد ازد   مي 
)وزیري،1363،ص47(. د ر مقابل این د ید گاه، زیبایي 
و  »طبیعي«  شناسي  زیبایي  بعد   د و  شناسي 
شناسي  زیبایي  كه  د ارد   مي  بیان  نیز  را  »هنري« 
هنري نه تنها بازنمایي از نمود  خارجي پد ید ه ها نیست 
بلکه ذهنیت محض هم انگاشته نمي شود  و ذهنیت 
و عینیت، هیچ كد ام به فرآیند  الگوي زیبایي شناسي 
كمك نمي كند  زیرا زیبایي شناسي هنري د ر صورتي 
پد ید  مي آید  كه تخیل ابتکاري بتواند  رابطه عینیت و 
ذهنیت را د ر توازن و به د ور از خیال پرد ازي و تجرید  
»فروغي«  1377، ص63(.  احمد ،  )آل  نماید   حفظ 
نیز د ر »سیر حکمت د ر اروپا«، زیبایي را همان 
مي  د ر  خود   قد رت  د ر  را  ماد ه  كه  د اند   مي  صورت 
آورد  و وحد ت مي د هد ، تابش روحي كه بر جسم مي 
افتد  و پرتو عقلي است كه بر نفس مي تابد  )فروغي، 
بر  »گروتر«  زیبایي،  چیستایي  د ر  ص73(.   ،1344
این نکته اشارت د ارد  كه زیبایي معماري را مي توان 
پیامي به سوي حواس یا پذیرند ه هاي د ریافت كنند ه 
از پرت اطالعاتي كافي برخورد ار  زیبایي د انست كه 
باشد ، یعني میزان بد اعت آن یا محتواي زیباشناختي 
از حد اكثر د ریافت ذهني یعني16 بیت د ر ثانیه كمي 

بیشتر باشد  )گروتر، 1375(.
 

میزان و مراتب زیبایي
اد ارک كنند ه  د ر  لذتي  احساس  زیبایي«  »میزان 
است كه بر اثر  تمایل به تکرر تجربه  فرد ي د ر عالم 
مشاهد ه  د روني حاصل مي شود ، این تمایل نیز بر اثر 

1- Kristian friedrich wolf
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كسب تجربه د ر هر زمینه، د ر انسان تکوین مي یابد  
توان  زیبایي مي  بر میزان  )نیوتن، 1366، ص257(. 
از این  مراتب كمیت و كیفیت را نیز متصور شد  كه 
بستر كیفیت هنري آن معیارهاي ارزیابي را د ر بر مي 
گیرد  كه بر چگونگي زیباشناختي مي پرد ازد  و كمیت 
و  چند ي  بر  كه  كند   مي  اشاره  معیارهایي  به  هنري 
اند ازه زیبایي، سوي نظر د ارد . تالشهاي اساسي براي 
تبیین و تعیین  كمي زیبایي د ر تاریخ هنر و معماري 
صورت گرفته است كه زیبایي را با استفاد ه از معیار و 
بیان مي كند  )گروتر، 1375(. میزان  فرمول ریاضي 
د یگر معیارهاي زیبایي شناسي را مي توان مبتني بر 
ارزش، د انست كه ارزش گذاري زیبایي را د ر سطح 
بنیان به »ارزش هاي پایه زیبایي  اصیل تا بي 

شناختي«، »سبك« و »مد « تقسیم مي كند . 
پاراد ایم هاي زیبایي

»نشانه، صورت« و »مفهوم، معنا«، پاراد ایمهاي 
تجزیه  ناپذیري  خصلت  هنر،  جد ایي  ناپذیر  موازي 
د ارند ؛ چرا كه شکل گیري اند یشه  »وحد ت« و توالي 
است  معنایي  صورت  نیست.  ممکن  ذهن،  د ر  آنها 
ریاضي  اند ازه گیري«  »قابل  اصطالحات  با  كه 
باشند گان  تجربه   بیشینه   برآیند   معنا  د رآید .  بیان  به 
تا  است  تالش  د ر  هنر  واد ي  د ر  هنرمند   كه  است 
ابژه، د ر  و  بنابراین سوژه  بیابد .  برآن  معاد لي صوري 
تفاهم  و  تفهیم  فرایند   د ر  و  شناسي  زیبایي  مباني 
هنري، كاربرد ي بد یع د ارد  كه د ر د ید گاه مد رنیستي، 
یا  فلسفي  گرایي  نسبیت  نوعي  به  آنها  افتراق 
استعجال1  و د ر نقطه اي مقابل هم كاربست مي 
یابد ، حال آنکه د ر د ید گاه پست مد رنیستي اصطالح 
سوژه براي ارجاع و اشاره به تاكید ي بر ذهن، موضوع، 
فاعل یا شناساگر به عنوان نقطه اي كانوني و محوري 
د رید ا  د ید گاه  د ر  )نوذري، 1379(.  استفاد ه مي شود  
یا  د اللتگر  مد لول،  یا  د ال  ساسور،  آراي  خالف  بر 
و  ند ارند   رابطه  هم  با  مستقیم  نحو  به  یاب،  د اللت 
واژه و اند یشه، یکي نیستند  و بر هم انطباق پید ا نمي 
كنند . د ر  نشانه نوعي »هم هست و هم نیست« 
وجود  د ارد . د ال و مد لول د ائم از هم جد ا مي شوند  

د ال  پیوند ند .  به هم مي  تازه،  به شکلي  د یگر  بار  و 
روي  د و  مانند   د رست  معنا،  و  صورت  یا  مد لول  و 
و  شوند   مي  مبد ل  هم  به  مد ام  كاغذ،  صفحه  یك 
خود   كه  رسید   مد لول  یك  به  توان  نمي  انجام  سر 
نیاید   د ال نباشد  یا صورتي را یافت كه معنا د ر نظر 
)قره باغي،1380(. به بیان د یگر وقتي یك نشانه را 
مي خوانیم، معنا بالفاصله روشن نمي شود . نشانه یا 
این  به  و  هم هست  غایب  چیزي  از  حاكي  صورت، 
د لیل است كه همواره بخشي از معنا غایب مي ماند .

روش شناخت زیبایي
»روش علمي« عبارت از راهها و اسلوبهایي است كه 
با مراعات آنها حصول به شناخت امري ممکن گرد د  
تا د ر موضوع هنر و زیبایي بتواند  حقایقي را بد ست 
و  تاریخي  روانشناسي،  متافیزیك،  لحاظ  از  كه  آورد  
تجربي قابل بیان است )فلیسین شاله، 1347، ص 6(. 
د ر بحث روش زیبایي شناسي »شارل بابو« تحقیق 

عمیقي مي كند  كه:
1. آیا زیبایي شناسي باید  روش قیاس یا استقرا پیش 
گیرد ، جواب این است كه هر د و روش التزام كاربست 

مي یابد .
2. د ر اینکه روش مابعد الطبیعه یا محسوس را اختیار 
كنیم، جواب آنکه هركد ام باشد  بایستي بعد  از تجربه 

و د ر انطباق با آن باشد .
محض،  یا  باشد   جامع  بایستي  روش  اینکه  د ر   .3
هنري  هر  خصوصیات  وارد   شناسي  زیبایي  یعني 
گرد د  یا كلیات هنرها را د ر د ست د اشته باشد ، جواب 
هر  تخصصي  زیباشناسي  اینکه  مگر  است  جامع  آن 
رشته علیحد ه و بوسیله خود  آرتیستها شناخته شود « 

)وزیري، 1363، ص40(. 
به  هنر  فلسفه  د ید گاه  از  گفتار  این  د ر  حال  هر  د ر 
مراتب شناخت زیبایي و فلسفه هنر پرد اخته مي شود .

هد ف و غایت زیبایي
پاسخ به این پرسش از د و د ید گاه د ر تاریخ معماري و 

هنر قابل بیان است:
1- tentativeness
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الف- د ید گاه فلسفي- روان شناختي؛
ب- د ید گاه نظریه  اطالعات  - ارتباطات.

حاصل  فرهنگ«،  د ر  »ناآرامي  كتاب  د ر  فروید  
زیبایي را تسکین د هند ه اي براي تحمل زند گي د ر رنج ها 
د ید گاه »ویتروویوس«  د ر  و مشکالت مي انگارد . 
)قرن اول قبل از میالد (، زیبایي را د ر نماي خوش آیند  
آن  اجزاي  »تقارن«  محاسبه   و  ساختمان  مطبوع  و 
شناختي  روان  د ید گاه  د ر   .)1375 )گروتر،  مي د اند  
تغییر  كه  است  متفاوت  و  متغیر  فیلسوفان  نظرات 
و  د ارد   همراه  به  شناسي  زیبا  حوزه   د ر  را  تحد ید   و 
زیبایي  محتواي  بایستي  اطالعات  نظریه   د ید گاه  د ر 
از حد اكثر د ریافت ذهني عیني، 16 بیت د ر   شناسي 
اطالعات   .)1375 )گروتر،  باشد   بیشتر  كمي  ثانیه 
اطالعات  و  مي د ارد   مشغول  را  ذهن  »سمانتیك« 
مي د هد .  قرار  مخاطب  را  عواطف  »زیبایي شناسي«، 
د ر د ید گاه مد رنیستي، معماري تجرید ي و یا به گونه 
انتزاعي مي شود  و جنبه فانکشنال و عملکرد ي  اي 
به خود  مي گیرد  كه هر گونه تزیین و عنصر بد ون 
نهد  و پست  به كناري مي  را  كاربست د ر ساختمان 
مد رنیسم نیز تنها انگاره تغییر مد رنیسم را د ر سر مي 
پروراند ، گویي تنها مد عي است كه هر گونه گذر كرد ن 
مطلق، یعني آرمان شهرباوري رمانتیك، را زیر پرسش 
مي برد ، د ر حالي كه د ر بهترین شکل، تنها گونه اي 
انتقاد  از خود  و شکاكیت نسبت به مد رنیسم است و 
یا مي توان آن را مد رنیته اي فراسوي توتالیتاریسم و 
علم باوري یا شالود ه باوري و ساخت باوري، د ر نظر 
گرفت یعني به گفته »آلبرخت ولمر«، تنها خبر از 
مد نیته اي جد ید  مي د هد  كه به  اد راک د رستي از 
انحراف هایي رسید ه است كه روح مد رن را تسخیر 
كثرت  و  د موكراتیك  جهانگستري  یا  و  است  كرد ه 
باوري را د ر ذات خویش مي پروراند  )حقیقي، 1379(. 
د ر فلسفه ساخت شکني نیز تا حد ود ي همین رویکرد  
مي  كناري  به  را  باوري  ساخت  كه  است  ملموس 
را  آنچه  ند ارد  كه  نیز  را  نهد  و هرگز حتي قصد  آن 
پروراند ه  خویش  زیباشناخت  معیارهاي  د ر  مد رنیسم 
است و یا ناخواسته بوسیله بزرگان معماري خویش به 

منصه ظهور رساند ه است، را مورد  تد قیق جد ي قرار 
د هد  و یا هد في بر آن مترتب شود  و تنها به ساخت 
معماري  ماترک  یا  سنتي  ساختارهاي  همان  شکني 
مد رنیستي بسند ه مي كند  و این گمان را بوجود  مي 
آورد  كه ساخت شکني برآن است تا تنها الیه هاي 
پنهان زیبایي شناسي آثار پیشین را آشکار كند  و هرگز 
به ارزیابي آنها یا تد وین معیارهایي د ر این باره نمي 

پرد ازد . 

 تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران باستان
بر  آغازي  مي توان  را  »فیثاغورثي«  مکتب  ظهور 
نظریه  پیچید ه و منظمي از مباني زیبا شناختي د انست 
»افالطون«  را  مفهوم  این  بنیاد ي  مضامین  ولي 
انگاره   د ر  برانگیخت.  ازمیالد (  قبل   427-347(
تفسیر  فلسفه اي  پرتو  د ر  زیبایي شناسي  افالطون، 
»حقیقت«  یك  بصورت  را  جهان  كه  مي شود  
بلکه  نمي كند   خلق  هنرمند   كه  گویي  مي پند ارد ، 
مي گرد اند   برتر  حقیقت  آن  تقلید   به  محد ود   را  خود  
)آژند ، 1374(. د ر انگاره  افالطون حركتهاي »مافوق 
طبیعي و عقلي« بر مبناي مکتب »غیر عقالني«، 
اد راک  چنانچه  مي آمد ،  بحساب  هنر  منشأ  و  ذات 
زیبایي معضلي كلید ي مي نمود  كه د ر صورت گشود ه 
شد ن این راز، امکان تفاهم نکته هاي بیشماري د ر 
 ،1375 )احمد ي،  آید   مي  فراهم  آفرینند گي  گستره 
میالد (  از  قبل   384  -322( »ارسطو«   .)55 ص 
پیوستگي  لزوم  و  كهن  متافیزیك  ابژكیتو  د ید گاه 
گذاشت  باقي  را  تقلید   و  محاكات  با  زیبایي شناسي 
گرایش  میالد (  از  بعد    205-270( »فلوطین«  و 
متافیزیکي زیباشناخت افالطوني را رایج ساخت )آژند ، 
1374(. ارسطو، هنر را با واژه »کاتارسیس« یعني 
پاالیش و تطهیر بیان مي كرد  و د ر كتاب »پوئتیك« 
كه به زعم نویسند گاني همچون »اومبرتو اکو« و 
»تزوتان تود ورف«، نخستین تحلیل ساختاري از 
اند ازه  متن اد بي است، زیبایي و جمال را د ر د اشتن 
 ،1358 )ارسطو،  د اند   مي  نظم  همچنین  و  معین 
را  زیبایي  د ر كتاب »انئاد ها«  نیز  فلوطین  ص36(. 
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همان زند گي راستین روح مي د اند  و بیان مي د ارد  
كه زیبایي و نیکي عین یکد یگرند  )فلوطین، 1366، 
توسط »سنت اگوستین«  د ید گاه  این  ص 117(. 
)430-354م( تحت نظریه  »د رون  ذات زیبایي و 
بازتاب یافت كه د ر آن زیبایي، وحد ت بود  و  هنر« 
معناي زند گي با زیبایي و هنر، هماهنگي با ذات الهي 
د ر یك »تجربه زیباشناختي« بود  كه »ساحتي 

عرفاني« به خود  مي گرفت.

تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران جد ید 
اساس د ید گاه معاصر را مي توان د ر جایگزیني اصل 
آن  بر  كه  تالشي  د انست،  »عین«  اصل  با  »ذهن« 
هنري«  »خالقیت  به  را  هنري«  »محاكات  تا  بود  
ذات  ضرورتٌا  را  خالقیت  »د اوینچي«  زند .  پیوند  
بین  د یالکتیکي  رابطه   یك  وجود   و  پرورد گار  مطلق 
اند یشم،  »مي  فراگرد   نمي د انست.  انسان  و  خد ا 
پس هستم« د كارت )1650-1596م( »رویکرد ي 
عقلي« به »موضوعي استحساني« بود  كه د ر كتاب 
نیکوالس  نگارش  )1643م.(   L’art poetique
بووالو كه برترین رساله فلسفه زیبایي شناسي د كارتي 
زیباشناختي  روانکاوي  ظهور  یافت.  انعکاس  است، 
نیتس«  الیب  »گوتفرید فن  آثار  د ر  مي توان  را 
حسي«  »اد راكات  نظریه   تحت  )1716-1646م.( 
را  زیباشناختي  د قیق  تعریف  ولي  كرد   مشاهد ه 
باومگارتن« )1762- از آن »الکساند ر  مي توان 

»تکامل  را  زیباشناخت  هد ف  كه  د انست  1714م.( 
پایان  د ر  مي د انست.  احساس«  »شناخت  و  د انش« 
از  گرایي-  تجربه  آغازگاه  و  د كارتي  فرد گرایي  د وره  
-1776( »هیوم«  تا  )1626-1561م.(  »بیکن« 
1711م.( بیشتر بر ویژگي ذهني اد راكات حسي تاكید  
نخستین  )1744-1668م.(  ویکو«  »جامباتیستا  شد . 
انگاشت فلسفي هنر را مطرح كرد  و نبوغ هنرمند  را 
انگیزه  واقعي آفرینش هنري مي د انست هر چند  آن را 
د ر ساحتي خاص متبلور با متافیزیکي مي د انست كه 
»امانوئل  است.  متخیل  و  محسوس  بلکه  معقول  نه 
ظهور  آغازگر  مي توان  را  )1804-1724م.(  كانت« 

كه  بد انگونه  د انست،  طبیعت  زیباشناخت  مباني 
خالقیت«  »تئوري  نوعي  نیز،  او  متعال  زیباشناخت 
بود ، چرا كه بر این اعتقاد  بود  كه پد ید ارگي د ر ساختار 
عقلي شریك است و از این رو پد ید ه باید  د ر غایتي 
با غایت ساختار عقلي قرار  نمایانگر شود  كه مطابق 
گیرد  كه نمود  آن د ر مضامین زیبایي شناسي رمانتیك 
بیشتري  تحول  )1805-1759م.(  شیللر  فن  یهان  و 
د ر  فکر  و  احساس  رهایي  شیللر،  كه  آنجا  تا  یافت 
را  عیني،  حقیقت  از  جد اي  و  بیطرفانه  فعالیت  یك 
هنر مي د انست )آژند ، 1374(. كانت زیبایي هنري را 
به لذت و اد راک حسي وابسته مي د انست و د ر كتاب 
سنجش نیروي د اوري،د اوري ذوقي را از بستر كمیت 
و نسبت بررسي كرد  و ضمن مخالفت با حس گرایي 
مطلق هیوم و هاچنسون، زیبایي را شکل هد فمند ي 
د ر یك ابژه د انست تا آنجا كه بد ون بیان هد ف د ر 
آن ابژه وجود  د اشته باشد  )احمد ي، 1375، ص86(. 
»اَفالطون«  نظرات  وسطی«،  »ُقرون  اوایل  د ر 
برجستگی بیشتری د اشت. »کلیسا«، ُهنر را به مانند  
اَفالطون تصویری تقلید ی و بی ارزش می د انست و 
آن را صحنه ای برای ایجاد  توهم، د روغ می پند اشت. 
آن »ابزار شیطان«  از  قبل  تا  كه  ُهنر  بعد   مد تی 
لقب گرفت  خواند ه می شد ، »خد متگزار کلیسا« 
)عباد یان، 1380، ص 16(. د ر این زمان سه مفهوم: 

1- »کمال خد ایی«، 
2- »هارمونی« و 

مطرح  یکد یگر  با  تام  مالزمت  د ر  »زیبایی«،   -3
شد ند . 

د وره  وسطا،  ُقرون  د ر  ُهنر  انگاری«  »نیك  د وره 
كلیسا  اصحاب  كه  چرا  بود ؛  »فلوطین«  آراء  غلبه 
نسبتی  را  ُهنر  حسی  زیبایی  افلوطین،  مانند   نیز 
این  د ر  كرد ند .  می  تلقی  ملکوتی«  »زیبایی  از 
حتی  بود ؛  »الهی«  بشر،  زند گی  تمامی شئون  د وره، 
عقل  برای  وسایلی  را  ُهنر  و  علم  فلسفه،  كلیسائیان 
موازین  و  اصول  اثبات  د ر جهت  د انستند   می  جزئی 

وحی )جانسن، 1357، ص154(. 
تاریخ زیبایي شناسي د ر د وران معاصر
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»کروچه« )1953-1866م.( زیباشناخت را بصورت 
»علمي« مورد  بررسي قرار د اد  كه از تئوري ساحتها 
جنتیلي  جوواني  بعد ها  اینکه  تا  مي گیرد   نشات 
علمي  بصورت  را  زیبایي شناسي  )1944-1875م.( 
فلسفي  سیستم  یك  كنش هاي  بوسیله  كه  فلسفي 
لحظات  تعیین  بر  استقرار مي یابد ، مطرح ساخت كه 
پاید ار شد  و تمام  اساسي »تسلسل د یالکتیکي« 
زد ود   زیباشناسي  از  را  »تجربه گرایي«  پاي بست 
غایتمند ي  »کانت«  ص68-64(.   ،1374 )آژند ، 
از  صورتي  را  زیبایي  و  د اشت  باور  غایت  بد ون  را 
ارایه یك  از  زماني كه مستقل  تا  د انست  غایتمند ي 
غایت و هد ف، فهم و د ریافت شود  )نوذري،  1379(. 
بر  مبتني  نیز  »هگل«  شناسي  زیبایي  گفتمان 
این د و اصل اساسي بود  كه چگونه آثار هنري سبب 
ساز رهایي اند یشه از محد ود یت مي گرد د  و د یگري 
اشاره به این د اشت كه چگونه آثار گذشته یا فرهنگ 
هاي د یگر، مي توانند  جذب اند یشه هاي زمان حال 
شوند . از متن زیبایي شناسي هگل نیز چنین د ریافت 
مي شود  كه تمامي اند یشه هاي او، بر محور هنر و 

زیباشناخت بود ه است و بر همین اساس فلسفه خود  
را شکل د اد ه است )قره باغي، 1380(. هگل زیبایي 
محسوسات  حجاب  د ر  كه  د اند   مي  مطلق  امري  را 
زیبایي  را  پنهان  اد راک همین حضور  و  است  پنهان 
حسي  »جلوه  زیبایي  اعتبار  این  به  كه  د اند ،  مي 
»ویلهلم  ص103(.   ،1375 )احمد ي،  است  اید ه« 
یوزف فون شلینگ« باالترین كنش خرد  را كنش 
هنر  و  حقیقت  چنانچه  د انست،  مي  شناسانه  زیبایي 
جز د ر زیبایي د ست یافتني نمي شوند . وي د ر كتاب 
»نظام اید آلیسم استعالیي«، سنگ پایه فلسفه 
ص141(.   ،1375 )احمد ي،  د اند   مي  هنر  فلسفه  را 
»نیچه«، كانت را متهم مي كند  كه د ر فلسفه هنري 
آنکه  حال  د ارد ،  نظر  هنري  اثر  مخاطب  به  خویش 
خود  د ر كتاب »زایش تراژد ي« اساس نقد  زیبایي 
د اند   مي  نبوغش  و  هنرمند   به  التفات  د ر  را  شناسي 

)احمد ي، 1375، ص152(. 
معیارهای  و  فراتجد د   و  تجد د   تمایز  زیر  جد ول  د ر 

زیبایی شناسانه آن مورد  اشاره قرار گرفته است.

فرا تجد د پیش از تجد د تجد د 

كثرت گراييعملگراييآرمانگرايي

نشانه شناسانه؛ زبان شناسانهعد م تناسبعملكرد ي

سبك با كد هاي د وگانهسبك ناخود آگاهيبي سبكي؛ سبك بين المللي

مشاركتي؛ نخبه گرايينخبه گراي حرفه ايفرد ي؛ نخبه گرايي

پيچيد گيتركيب متناقضساد گي

د ورگه ايتكنولوژي باالترگستاخي

فضاهاي مشابه؛ قاب بند ي 
شيكاگو

هم سطحي؛كوچك گرايي؛ 
تشابه

تفاوت؛ تمايز؛ ويژگي تعجب 
برانگيز

التقاط گراييخلوص گرايي افراطيخلوص گرايي

تزيين گراييسازه به مثابه تزيينضد  تزيين

موافق بيانگرياشارات منطقيضد  بيانگري

استعاره گراضد  استعاره گراييضد  استعاره گرايي

تاريخ گراضد  تاريخ گراييضد  تاريخ گرايي

 Charles :جد ول 1. تمایزات تجد د  و پیش از تجد د  و فراتجد د ؛ ماخذ
)1988(Jenks

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

شماره 30 پاییز و زمستان 91
 No.30 Automn & Winter

76

و  را »تقلید   ُهنر  زمان،  این  د ر  نیز  »ِمند لسون« 
محاکات از زیبایی های محسوس طبیعت« 
می د انست )عباد یان، 1381، ص 77(. كسانی چون 
»روُسو« نیز د ر واكنش به عقل گرایی محض این 

د وره، 
1- »عقل« را د ر مقابل 

می  ضعیف  زیبایی«  د رک  و  »حس   -2
د انستند . 

تخیاّل نیز د ر نزد  این گروه، از آزاد ی بیشتری نسبت به 
تخیاّل عصر باُروک و كالسیك برخورد ار بود . چرا كه او 
به عناصر عاطفه و احساس انسانی توجه شایانی د اشت 
زیباشناسی  د ر  عباد یان، 1381، ص 24-26(.  )قس 
»بوام مگارتن« نیز بازنمایی و تصویر حسی، مبد أ و 
همان،  )مد د پور،  است  ُهنری  ابد اع  د ریافت  مقیاس 
نقطه  چهار  »ماركسیستي«  زیباشناسي   .)215 ص 
نوشته  گرامشي«،  »آنتونیو  آثار  د ر  كه  د ارد   اوج 
فرانکفورت«  »مکتب  لوکاچ«،  »گئورگ  هاي 
و نمایش هاي »برتولت برشت« قابل بیان است. 
خونین  جنگي  آستانه  د ر   )1971-1885( »لوکاچ« 
د ر  مرد مان  بروخ«،  »هرمان  گفته  به  هرچند   كه 
كرد ند ،  مي  زند گي  خبر  بي  شاد «،  »آپوکالیپس 
كتاب »زیبایي شناسي هیلد برگ« را نگاشت و 
مي  نو  مد ام  د ریافت،  فراشد   د ر  هنر  كه  كرد   بیان 
اثر،  خود   د ید گاه  از  را  شد ن  نو  این  بایستي  و  شود  
»تئود ر  ص212(.   ،1375 )احمد ي،  كرد   مطرح 
آد ورنو« د ر نظریه »زیبایي شناسي« مي نویسد  كه 
باشد ،  یافتن روشنگري  د نیایي  تمامي هنر جنبه  اگر 
آنگاه هر اثر د ر د یالکتیك روشنگري شركت خواهد  
مي  را  منفي  شناسي  زیبایي  بنیان  بد ینسان  و  كرد  
»لیوتار«  تحلیل  ص225(.   ،1375 )احمد ي،  ریزد  
امور  د ر  كانت،  از  ماخوذ  شناسي  زیبایي  امور  د ر 
اخالقي ماخوذ از ارسطو و د ر امور سیاسي بر گرفته 
از انگاشت هاي فرد ي است، د اوري او د ر معیارهاي 
یا  اصول  به  اتکا  بد ون  و  به جز  زیبایي شناسي، جز 
از قبل موجود ، پیش مي رود  و عمل مي  معیارهاي 
كند  و همانطور كه به جلو پیش مي رود  از روي قواعد  

تجربه، قضاوت و د اوري خود  را نیز ابد اع مي كند  و 
معیارهاي زیباشناختي را جد اي از ارایه هد فمند ي، به 
كرسي د اوري مي كشاند  )نوذري، 1379(. »فروید « 
از د ید گاهي روان شناختي زیبایي را تسکین بخشي بر 
آالم د روني مي د انست و بر این باور بود  كه هنر مي 
تواند  كاربرد ي التیام بخش د ر هنگام زایش هنري، چه 
براي هنرمند  و چه براي مخاطب هنري د اشته باشد . 
د رام  »سرچشمه  كتاب  د ر  بنیامین«  »والتر 
تراژیك آلماني«، موضوع اصلي نقاد ي فلسفي را 
نمایش این نکته د انست كه كاركرد  شکلهاي هنري 
حقیقت  به  را  تاریخي  محتواي  كه  نیست  این  جز 
فلسفي تبد یل كند  و با مخالفت با د ید گاه رمانتیستي 
تمامي  حل  راه  هنري  اثر  كه  نپذیرفت  شلینگ،  و 
فلسفي  كار  كنند ه  كامل  حکم  د ر  و  فلسفي  مسایل 
د انسته شود  )احمد ي، 1375، ص 235-236(. از نظر 
»هاید گر« زیبایي شناسي هرگز نمي تواند  خود  را از 
د ام متافیزیك برهاند ، چنانچه این د انایي »انتیك« 
علمي سوژه باور است كه د ر بهترین حالت وقتي از 
روانشناسي مولف و مخاطب فراتر مي رود ، تازه بحثي 
)احمد ي،  كند   مي  آغاز  را  سوژه  هاي  باره حس  د ر 
مطلق  امري  را  زیبایي  »ِهِگل«   .)805 1381، ص 
و  است  پنهان  محسوسات  حجاب  د ر  كه  د اند   مي 
اد راک همین حضور پنهان را زیبایي مي د اند ، كه به 
این اعتبار زیبایي »جلوه حسي اید ه« است )احمد ي، 
1375، ص103(. برخالف نظر كانت، برای »ِهِگل«، 
ُهنر و زیبایی مستقل از د و ساحت د یگر آگاهی یعنی 
»د ین )اخالق(« و »فلسفه )علم(« نیست؛ چرا 
كه ِهِگل، ُهنر را تجلی روح اعلی و مطلق د ر صورت 
واسطه  بی  آفرید ه  را  ُهنر  زیبایی  او  د اند .  حسی می 
روح می د انست و بد ین ترتیب د ر زیبایی ُهنری، روح 
و ذهن انسان به سوی اید ه مطلق سیر می كند . اما 
طبیعت  ساحت  د ر  را  زیبایی  ِهِگل،  برخالف  كانت 
از  وجهی  هم  را  طبیعت  ِهِگل  اما  یافت.  می  ُهنر  و 
را  طبیعت  و  روح  ُهنر  گفت  می  و  د انست  می  روح 
ُهنر را  این ترتیب ِهِگل،  به  به هم متصل می كند . 
از  و  د انست  می  اید ه  به سوی  بشری  آگاهی  نوعی 
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را  جامعه  ارزش  و  جامعه  د ر  را  فرد   ارزش  او  طرفی 
د ر ارزش تاریخ وارزش تاریخ  را به نحوه ظهور اید ه 
مطلق می د ید . بد ین ترتیب فرد  برای ِهِگل مطرح 
نبود . آنچه برای ِهِگل مهم بود ، جلوه اید ه مطلق د ر 
اجتماع تاریخ بود  )ر.ک: ریخته گران، 1380، ص 92؛ 

و میرنقیب زاد ه، 1382، ص 230(.

بر  مبتني  نیز  »ِهِگل«  شناسي  زیبایي  گفتمان 
این د و اصل اساسي بود  كه:

از  اند یشه  رهایي  ساز  سبب  ُهنري  آثار  چگونه   .1
محد ود یت مي گرد د ؛ و 

2. د یگري اشاره به این د اشت كه چگونه آثار گذشته 
یا فرهنگ هاي د یگر، مي توانند  جذب اند یشه هاي 
نیز  ِهِگل  شناسي  زیبایي  متن  از  شوند .  حال  زمان 
چنین د ریافت مي شود  كه تمامي اند یشه هاي او، بر 
محور ُهنر و زیباشناخت بود ه است و بر همین اساس 

فلسفه خود  را شکل د اد ه است )قره باغي،1380(. 
چه  هنر  كه  كشد   مي  پیش  را  این سخن  نیز  د رید ا 
با هستي و حقیقت  د رباره نسبت خود   ما  به  تا  د ارد  
بگوید  و یا نیروي فلسفه د ر اد راک زیبایي چه است 
كه مي تواند  به قلمرویي گام نهد  كه بطور كامل بر او 
ناشناخته است و یا چگونه مي تواند  حقیقتي را بشناسد  
كه د ر پیکر مفاهیم و مقوله هاي فلسفي جاي نمي 
گیرد ؟ همین انگاره نگارند گان را به طرح پرسشي د ر 
ارتباط فلسفه و زیبایي شناسي واد اشت. د ر هر صورت  
از سد ه  هیجد هم به بعد  علم »زیبایي شناسي« به گونه  
یك »علم فلسفي« مطرح شد  و طرح این علم فلسفي 
زیبایي شناسي،  كه  همراه  آورد   به  نیز  را  سوال  این 
غایتي  عنوان  به  »فلسفه«  به  باید   چرا،  و  چگونه 
توجه  مي كند   بیان  را  زیبایي شناسي  پایان گاه  كه 
ابتد اي آن د ر نظریات فروتري یا  از  كند ، غایتي كه 
فراتري فلسفه ي زیباشناختي د ر اند یشه هاي »نیچه«، 
»هگل«، »كانت«، »هاید گر« و »لیوتار« تا ختم گاه 
زیباشناختي ساخت شکني د رید ا، قابل تامل و باز بیني 
یا حتي د ر بحثي فراگفتماني، پراكنش چالشي فراگیر 

است. 

زیبایي شناسي د ر اسالم
مضمون زیبایي د ر هنر اسالمي چنان فراگیر وپویاست 
كه گویي حقیقت عالم عین زیبایي است  و انگیزه ي 
مکاشفه ي هنري براي انساني است كه زیبایي مطلق 
را به عنوان غایت، هنگامي كه به تجربه  د ر مي آید  
وراء  كه  مطلقي  زیبایي  مي د اند ؛  متحد   خد اوند   با 
یك  د ر  تنها  و  معقولي ست  و  محسوس  زیبایي  هر 
انسان د ر  قابل شناسایي ست.   با آن  وحد ت عرفاني 
خویش  زند گي  بر  را  زیبایي  از  هاله اي  است  تالش 
بگستراند ؛ هاله اي برآمد ه از روند  تجربه اي استحساني 
و روحاني كه به نمایش ترسیمي و تجسیمي سیرت 
پد ید ه  ها د ر فرآیند  نظمي كائناتي با غایتي الوهي ختم 
مي شود ، غایتي الهي كه زیباست و زیبایي را د وست 
مي د ارد . »نصر« بر این نکته تصریح د ارد  كه زیبایي 
نه فقط منتقل كنند ه معرفت است بلکه از معرفت به 
امر قد سي و معرفت قد سي جد ایي ناپذیر است )نصر، 
1380، ص 520(؛ و آن را شکوه حقیقت مي د اند  و 
چنین بیان مي كند  كه تنها د ر عرفان و علم قد سي 
با هم جمع  است كه صالبت منطق و حالوت شعر 
مي شوند  و گلشن راز شبستري و د یوان شمس جالل 
الد ین رومي را د و د ریاي مواج عرفان مي انگارد  كه 
هر موج آن زیبایي د اراي منشا آسماني را باز مي تابد  
و هنر فطري اسالمي است كه حقیقت را با هاله اي 
از زیبایي نمود ار مي سازد  )نصر، 1380، ص 525-

526(. هنر فطري اسالمي است كه بازگشت به عالم 
مثل اعال را ممکن مي گرد اند  چرا كه زیبایي جلوه 

ذات الیتغیر د ر جریان صیرورت است.           
                                                                      

خلق را چون آب د ان صاف و زالل        
اند ر او پید ا جمال ذو الجالل

شد  مبد ل آب این جو، چند  بار             
عکس ماه و عکس اختر برقرار

باید  گفت كه نظر ُحکمای  د ر »د وران اسالمی« 
فضای  اساس  بر  و  مختلف  های  د وران  د ر  اسالمی 
حاكم و ساحت اند یشه قد ری متفاوت است؛ به عنوان 
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د یگر  به  نسبت  فکر  از  »شبستری«  تعریف  مثال 
فیلسوفان قد ری متفاوت است. این تعریف د ر فضای 
واقعیت عرفانی قرار د ارد  )حکمت، 1385، ص111(. 
است: »الفکُر حرکه  معتقد   »هاد ی سبزواری« 
الی المباد ی و ِمَن مباد ی الی الُمراد «؛ او معتقد  
است كه آد می هیچگاه د ر طلب مجهول مطلق نیست  
است  مجهول  امر  همان  فکری  حركت  این  مبد ا  و 
)حکمت،  باشد «  می  معلوم  ای  گونه  به  اجمااًل  كه  
را  وجود   عالم  َعربی«  »اِبن   .)112 ص   ،1385
»ُصنعۀ اهلل« می نامد  و بد ین ترتیب پیوند  استوار 
را اعالن می كند   ُهنر  ناگسستنی میان حکمت و  و 
و بیان می د ارد  كه به هر موجود   این عالم كه نظر 
كنی، از یك سو حکمت خد ا را د ر آن می بینی و از 
قیاّت ُهنری و اوج آفرینش زیبایی  آن سوی د یگر، خالاّ
یك صنعتگر ُهنرمند  را )حکمت، 1386، ص 207(. 
د ر »عرفان اسالمی«، آفرینشگری به غایت جلوه 
كه  چنان  شود ؛  می  میسر  اُلوهی«  »جمال  د هی 
»نظام هستی« از »د ید گاه ِعرفانی« د ارای سه 
محور اساسی است: »1. ُحسن؛ 2. ُحب و ُحزن؛ 
خد ا  یعنی  د رد مند ی«؛  و  د لُربایی  زیبایی،   .3
ُمطلق  ُحسنم، سرچشمه جمالم،  گنج  گوید ، من  می 
زیبایم، و ُخوش د اشتم كه شناخته شوم پس َخلق را 
آفرید م تا شناخته شوم و این خاصیت َجمال است كه 

نهان نمی ماند :

پریرو تاب مستـــوری ند ارد 
چو د ربند ی سر از روزن برآرد 

 )شیخ االسالمی، 1386، ص 70(.
كه  د اند   ارزشي مي  را  زیبایي  الکیالني«  »نجیب 
هیچ گاه نمي توان از آن بي نیاز شد ، حضور آن د ر 
زند گي خیر ضروري است، اما نمي توان آن را از ارزش 
زیبایي  واقع  د ر  و  هایي چون خیر و حق سلب كرد  
پس از آنها مي آید  )زیبایي شناسي د ین، 1384، ص 
زیبایي  مراتب  به  سعاد ت  كیمیاي  د ر  نیز  غزالي   .)7
اشاراتي مي كند  و آن را د ر سه  مرتبه قرار مي د هد  و 
متعالي ترین گونه  زیبایي  را زیبایي روحاني مي د اند  

زیرا به قاد ر متعال پیوند  مي خورد  و با وجد  و شوق 
به د ست مي آید :               

»بد ان كه ایزد  تعالي را سري است د ر د ل آد مي كه 
آن د ر وي همچنان پوشید ه است كه آتش د ر آهن 
و چنان كه به زخم سنگ بر آن، آن سر آتش آشکارا 
آواز  و  خوش  سماع  همچنین  افتد ،  صحرا  به  شود  
موزون آن گوهر د ل را بجنباند  و د ر وي چیزي پید ا 
آورد ، بي آنکه آد مي را اند ر آن اختیاري باشد  و سبب 
علوي  عالم  با  را  آد مي  گوهر  كه  است  مناسبتي  آن 
است و عالم علوي عالم حسن و جمال است و اصل 
حسن و جمال تناسب است و هر چه متناسب است 
جمال  چه  هر  و  عالم  آن  جمال  از  است  نمود گاري 
ثمره  این عالم محسوس است همه  د ر  و حسن كه 

حسن و جمال و تناسب آن عالم است.«
غزالي د ر احیا علوم الد ین، زیبایي متعالي قاد ر 

متعال را چنین شرح مي د هد :                         
»بد ان كه هر چیزي كه زیباست براي یکي از حاسه 
ها عزیز است. خد ا زیباست و زیبایي را د وست د ارد . 
زیبایي ماد ي را مي توان با چشم د ید . زیبایي عظمت 
الهي را تنها مي توان با عقل د رک كرد . پس چگونه 
نتوان او را كه همیشه زیبا و منشا زیبایي است، د وست 

د اشت؟                                     
هر چند  كه د ر باب زیبایي و عالم هستي و ذات الوهي 
بحث بسیار است كه گهگاه د چار چالش نیز مي شود ، 
ولي تنها به این نوشتار فروغي اشارت مي شود  كه به 

اینگونه مي آورد : 
نیست،  و مخلوق  عالم وجود  حاد ث  ارسطو  »بعقید ه 
د ور  علل  سلسله  د ر  اما  است  ابد ي  و  ازلي  و  قد یم 
محال است و باید  جایي ایستاد ، یعني علتي نهایي باید  
العلل خود   به آن متوقف شویم، آن علت  جست كه 
ساكن مطلق است و همان است كه به زعم افالطون 
زیبایي یا خیر مطلق است و بقول ارسطو فکر یا عقل 
است  بیحركت  او  و  است  باري  ذات،  یعني  مطلق، 
زیرا حركت از جهت نقص است و او كامل است... و 
واحد  است زیرا كه عالم یکي است و یك اثر محتاج 
به چند ین موثر نیست و حركتي كه محرک اول به 
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یعني  است  شوقي  نیست،  قسري  مید هد ،  موجود ات 
چنانکه گفتیم نظیر حركتي است كه معشوق به عاشق 
براي وصال مي د هد ، محرک كل وجود  جاذبه زیبایي 

است« )فروغي، 1344، ص  39-38(.         
امام سجاد  علیه السالم د ر این باره می فرماید :

تَْرُک  َو  لََك  یَِحلُّ  اَل  ا  َعمَّ ُه  َفَغضُّ بََصِرَک  َحقُّ 
ابْتَِذالِِه إاِلَّ لَِمْوِضِع ِعبَْرٍة تَْستَْقبُِل بَِها بََصراً أَْو 
ااِلْعتِبَار. و  بَاُب  الْبََصَر  َفِإنَّ  ِعلْماً  بَِها  تَْستَِفید ُ 
و  ناروا  هر  از  را  آن  كه  است  این  تو  چشم  حقاّ  ا  اماّ
حرامی فرو بند ی و آن را جز د ر موارد  عبرت انگیزی 
كه د ر پرتو آن بینش یا د انشی می یابی بکار مگیری 
و فرسود ه اش مسازی. زیرا چشم، د ر ورود ی عبرت 
زیباسازی  بنابراین  257(؛  ص  العقول،  )تحف  است. 
و  د انش  افزایش  باید   شهری  حوزه  د ر  مطلوب 
باالبرد ن معرفت را به همراه د اشته باشد  و انسان را از 

بعد  حیوانیت به سوی انسانیت بکشاند .
كنکاشی مختصر د ر قرآن و روایات اهل بیت علیهم 
به د ست  را  ارزشمند ی  السالم راهکارهای كارآمد  و 
خواهد  د اد  كه د ر اد امه به یکی از آنها اشاره خواهد  
بی  طبیعت  لعاب  و  رنگ  وسیله  به  زیباسازی  شد : 
شك فقد ان طبیعتی روح افزا د ر محیط شهری، مرد م 
روحی  خمود گی  و  افسرد گی  به سمت  را  شهرنشین 
می برد  و طراوت را از زند گی آنها می رباید . به همین 
زند گی شهرنشینی  كنونی  د وران  د ر  كه  است  خاطر 
كوتاه  فرصتی  آمد ن  د ست  به  مجرد   به  كه  است 
برای تفریح، سیل انبوهی از جمعیت شهرنشین كالن 
شهرهایی همچون تهران به سوی طبیعت، روان می 
شوند  و بازسازی روحی و روانی خود  را د ر د ل طبیعت 
جستجو می كند . د ر سال های اخیر این حركت فرار 
گونه چنان رشد  چشمگیری د اشته كه بسیاری را د ر 
فکر و اند یشه فروبرد ه است. اما برای كاهش چنین 
و  كرد   د عوت  شهر  به  را  طبیعت  توان  می  معضلی 
رنگ طبیعت را بر چهره شهرها پاشید . استفاد ه از آب 
كه به بیان قرآن حیات بخش است و جان تازه ای به 
همه موجود ات می بخشد  )سوره انبیاء، آیه 30(، نیز 
همراه  به  ناپذیر  وصف  طراوتی  و  شاد ابی  تواند   می 

آورد . امام کاظم علیه السالم د ر روایتی چنین 
می فرماید :

َو  الُْخْضَرِة  إِلَی  النََّظُر  الْبََصَر  یَْجلِیَن  ثاََلٌث 
الَْوْجِه  إِلَی  النََّظُر  َو  الَْجاِری  الَْماِء  إِلَی  النََّظُر 
الَْحَسن )تحف العقول، ص 409(؛ سه چیز چشم را 
جال می د هد : نگاه به سبزه زار و نگاه به آب جاری 
كرد ن  زند ه  بنابراین  نیکو؛  روی  و  چهره  به  نگاه  و 
معماری كهن اسالمی ـ ایرانی كه حوضچه ها را د ر 
كنار باغچه ها تعبیه می كرد ، امری ضروری و الزم 

به نظر می رسد .

زیبایی شناسی شهری
از  د ر محیط شهری  زیبایی شناسی  د انش 
رویکرد  پرد اخت به سازمان بصری و شکل 
محیط  کیفیّت  سازماند هی  رویکرد   به  شهر 
معیارهای  و  عوامل  است.  آورد ه  روی  شهری 
هستند   متنوع  بسیار  شهری  محیط  كیفیاّت  د ر  مؤثاّر 
كاركرد ی،  كیفیاّات  اصلی  گروه  سه  به  توان  می  كه 
كیفیاّات اجتماعی و كیفیاّات زیباشناختی تقسیم كرد . 
شناسی شهری  زیبایی  كه؛  گفت  باید   حال  عین  د ر 
با  كه  تغییر  و  رشد   حال  د ر  مستمر،  است  فرآیند ی 
د انش،  هویت،  فرهنگ،  هنر،  فلسفه،  روانشناسی، 
د اشته  ارتباط  مختلف  های  كاركرد   و  زمان  بینش، 
توسعه  فرآیند   زیباسازي،  لذا  كند ؛  می  پید ا  ظهور  و 
ویژگیهاي بصري است كه د ر فضاهاي شهری صورت 
مي گیرد  )آرایش و پیرایش چهره شهر(. آغاز ”فلسفه 
فکری زیبایي و شهر“ از قرن نوزد هم میالد ی بود ه 
و امروزه به مفهوم زیباسازی و یاد مان سازی )هویت 
زیبایي  میرود .”جنبش  بکار  شهر  فضای  د ر  سازی( 
شناسي شهري” رویکرد  پیشرفته اي ست كه نه تنها 
بخاطر زیبانمود ن، بلکه ترجیحًا به معناي ابزار كنترل 
اجتماعي از طریق راضي نگهد اشتن جمعیت شهري 
و پاسخگویي به نیاز آنها مورد  مطالعه قرار مي گیرد .

د انـش زیبا شناختي و کیفیت بصري د ر د نیای 
امروز عبارت است از: آشنایي با اصول كیفي زیبایي 
شناسي و مبانی هنرهای تجسمی، مانند  مفاهیم زیر؛ 
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رنگ، فرم، بافت، نور و سایه، اغتشاش و پیچید گي، 
قوانین ساد گي، آرایش ساختاري، ارتباط كل به جزء، 
سبك شناسي و قواعد  طراحي، تناسبات، هماهنگي با 
محیط اطراف، طراحي منطقي و خالقیت و نوآوری. 
چهار رویکرد  د ر زیبایی شناسی شهری د ر اد بیات و 

متون مورد  اشاره قرار گرفته است:
1. زیبایی شناسی کالبد ی؛

2. زیبایی شناسی روانشناسانه؛
3. زیبایی شناسی کارشناس محور؛ و

4. زیبایی شناسی مرد م محور )كریمی مشاور، 
1392، ص 48(.

این امر د ر د وران فراتجد د  بازتابهایی ویژه د ر حوزه 
سبکی و فکری د اشته است؛ چنانچه چارلز جنکز د ر 
كتاب »زبان معماري پست مد رن« از شش جریان د ر 
معماري پست مد رن یاد  مي كند  كه هركد ام د اراي 
ویژگیها و شاخصه هایي است كه د ر جد ول شماره 2 
به آنها اشاره شد ه است. این جریانات مي توانند  د ر 

فراتجد د   نحله  د ر  شناسی  زیبایی  تبارشناسی  مقوله 
مورد  كاربست قرار گیرند . این جریانات سالهاي 1950 
تا 1990 میالد ي را د ر برمي گیرند  و هركد ام معیارها 
و مولفه های خاص زیبایی شناختی مربوط بخود  را 

د ارند .

زیبایی شناسی کالبد ی و روانشناختی
و  فلسفی  زمینه  پیش  از  جامعی  تحقیق  »لوتیان« 
تاریخی رقابت مد لهای زیبایی شناسی عینی و ذهنی 
كیفیت  عینی  توضیح  اساس  بر  است.  د اد ه  انجام 
چیز  آن  های  ویژگی  د ر  باید   زیبایی  زیباشناختی، 
یافت شود . بر اساس توضیح ذهنی، كانون زیباشناسی 
د ر ذهن انسان است )د ید  نظاره گر(. راه حل معقول 

رویکرد ها د ر زیبایی شناسی شهری

زيبايی شناسی عينیزیبایی شناسی ذهنی

زيبايی شناسی البد یزیبایی شناسی وانشناختی

زیبایی شناسی 
مرد م-محور

زيبايی شناسی 
كارشناس-محور

جد ول 2. رویکرد ها د ر زیبایی شناسی شهری؛ 
ماخذ: کریمی مشاور، 1392.

شاخصه ها و معماران مطرحنام جریان

اكلكتيزم افراطي؛ معماري سمبوليك؛ رمانتيك گرايي منطقه اي؛ كالسيك پست مد رنتاریخ گرایي

زند ه سازي سبكهاي ملي؛ بازسازي بناهاي قد يمي مثل كارهاي حسن فتحي و آلن گرين برگاحیاگري مستقیم

بازگشت به خصوصيات بومي و محلي مانند  كارهاي آلد ووين آيك و د يكسون و بوكارا بوم گرایي نوین

كاربست نظريات مرد م و موقعيت محلي و همسايگي و نوع ساختارمسكن مانند  ارسكين و كرولخود ساختگي

معماري انسان گرايانه و احياي رمانتيك قومي مانند  اتزن و ماريو بوتا و ايزوزاكي استعاره گرایي

ريشه گرايي تاريخي د ر عرصه فضايي نامحد ود  و نامعينفضاي پست مد رن

)1991( Jenks :جد ول 3. جریانهاي د رون معماري فراتجد د ؛ ماخذ

تصویر 1. مجسمه های شهری یکی از عناصر 
زیباسازی فضاهای شهری بشمار می روند ؛ ماخذ: 
سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 

.1391
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مجاد له عینی- ذهنی د ر ارزیابی كیفیت زیباشناختی 
اشیاء  های  مشخصه  بر  هم  كیفیت  كه  د ارد   اذعان 
مشاهد ه  د ر  تجربی-اد راكی  فرایند های  به  هم  و 
زیباشناختی،  كیفیت  یعنی  است  وابسته  انسانی  گر 
محصول مشترک مشخصه های قابل رویت است كه 
با فرایند های روان شناختی مربوطه )اد راكی، شناختی 
د ارند .  تعامل  انسانی  گر  مشاهد ه  د ر  هیجانی(  و 
پاراد ایمهای كالبد ی و  رابطه عینیت و ذهنیت را د ر 

روانشناختی می توان چنین بیان كرد :
زیبایی  آن  د ر  كه  کالبد ی«:  »پاراد ایم   .1
توسط  آن  ارزیابی  است؛  ذاتی  فیزیکی  ویژگی  یك 
معیارهای كاربرد ی ممکن است؛ و ذهنیت د ر عینیت 

ارائه شد ه است؛
زیبایی  آن  د ر  كه  روانشناختی«:  »پاراد ایم   .2
از چشمان بینند ه سرچشمه می گیرد ؛ ارزیابی توسط 
ارزیابی  و  گیرد ؛  می  صورت  روانشناختی  معیارهای 

عینیت از طریق ذهنیت است.
 

د ر عین حال، د ر حوزه زیبایی شناسی د وران فراتجد د  
می توان به نظرات زیر اشاره د اشت:

د و رویکرد  نسبت به مراتب مد رن و پست مد رن وجود  
پست  از  پیش  را  مد رن  حسن،  ایهاب  چنانچه  د ارد ، 
را د ر همجواري پست مد رن مي  لیوتار آن  مد رن و 
د اند   و بر این باور است كه یك اثر تنها زماني مي تواند  
پست مد رن باشد ، كه نخست مد رن باشد . د ر اواخر 
د هه 60 پست مد رنیسم گونه اي جریان پوپولیستي 
سنتهاي  به  بازگشت  كه  اي  بگونه  گرفت،  بخود  

معروف بومي و اقلیمي و تاریخي معماري گرد ید   كه 
به مثابه انحراف از نخبه گرایي، و آوانگارد یسم بشمار 
بر  توان  مي  را  مد رنیسم  پست  نهایت  د ر  رفت.  مي 

تصویر 2. بهره گیری از تکنولوژیهای نوین نورپرد ازی د ر زیباسازی 
شهری؛ ماخذ: سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تعاریف و ویژگي هاي صاحبنظران
فراتجد د 

يك حال روان پارگي زمان 1-فرد ريك جميسون و ژان بود ريار
و فضا

رويد اد ي د ر آستانه زوال و 2- كريك اوئنز و كنت فرامپتون
سيطره مد رنيسم

3- روزا ليند ا كرواس ود اگالس 
كريمپت

گسست از قلمروي زيبايي 
شناسي مد رنيسم

سياست تعبير و تفسير 4- اد وارد  سعيد  و گريگور آلمر
امروز از د يد گاه فرا انتقاد ي

جد ول 4. تعاریف و شاخصهاي فراتجد د  از د ید  صاحبنظران
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فرهنگي  بود ي  د گر  برابر  د ر  تازه  افقهاي  انگیزانند ه 
سبکهاي گذشته معماري د انست.

و  محور  کارشناس  شهری  شناسی  زیبایی 
مرد م محور

میان  از جد ل  زیبایی شناسی، حکایت  بررسی  تاریخ 
شیوه های مبتنی بر كارشناس و مبتنی بر مرد م د ارد . 
د ر  طراحان  یا  كارشناس  نظر  بر  مبتنی  های  شیوه 
و شیوه  د ارد   رواج  مد یریتی محیط  میان شیوه های 
ترجمه  واقع  د ر  تحقیقات،  د ر  مرد م  بر  مبتنی  های 
پارامترهای  به  شهری  مناظر  فیزیکی  ویژگیهای 
رسمی طراحی )فرم، خط، وحد ت و غیره( می پرد ازد  
)كریمی مشاور، 1392، ص 50(. د انیل نیز د ر ارتباط با 
زیبایی شناسی كارشناسانه د ر برابر مرد م محور معتقد  
است كه رویکرد  كارشناسانه مشخصه های فیزیکی 
مناظر شهری را به پارامترهای رسمی طراحی )مثال 
شکل، خط، تنوع، یکپارچگی( مبد ل می سازد  كه بر 

مناظر  كیفیت  عمومی  شاخصهای  شکلگیری  فرض 
شهری از مد لهای كالسیك اد راک انسان و قضاوت 

زیباشناختی استوار است. 

فرآیند  زیبایی شناسی شهری
د ر رابطه با مفهوم ُكنِشگری »خاّلقیّت و زیبایی« 
ِهِگل  آفرینشگری،  د ر  مفاهیم  پد ید اری  چگونگی  و 
برای سبك سمبولیك مورد  نظر خود  مراحل سه گانه 
ای قائل شد ه است و رد پای آن را د ر سطوح آیینی، 

فرهنگی و ُهنری د نبال می كند . از جمله:
بی  وحد ت  حاصل  ناآگاهانه«:  »سمبولیك   .1
آن  د ر  كه  است  طبیعی  شکل  یك  و  معنی  واسطه 
پد ید ه،  طبیعی  شکل  با  آسمانی  وجود   یك  فرضًا 
یکسان جلوه گر می شود ؛ به عنوان مثال، نور به منزله 

اُلوهیت و تاریکی به مثابه بد ی د ر آیین زرتشتی.
ناآگاهانه  سمبولیك  تخیّلی«:  »سمبولیك   .2
نامبرد ه د ر مفهوم هند ی بِرهمن؛ رامایانه و ِمهابهاراتا 

به عنوان ُهنر پید ایش و تن به كیفر د اد ن.
عنوان  به  اهرام  و  مصر  خاص«:  »سمبُولیك   .3
قانه( برای توصیف آن روی د یگر زند گی  كوشش )خالاّ
یعنی مرگ؛ البته نه د ر انتزاع بلکه د ر تصویر مشخص 

)عباد یان، 1386، ص 54(.
و  پیروان  فکری  متعد د   نگرشهای  این  سو،  د یگر  از 
)به  اند   د اشته  نیز  تاریخی  و  اجتماعی  ویژه  تأثیرات 
تمامی  لذا  است(؛  امری منطقی  تاریخ  قول »ِهِگل« 
نیستند ؛  تام  پوشی  چشم  و  نقض  قابل  نظرات،  این 
و  اند   ورزید ن«  »خرد   از  وجهی  همه  كه  چرا 
»تناقض«، به تعبیر كانت، »اصل خرد « است. به 
همین جهت می بینیم، خرد گرایی »اَرسطو«، انفعال 
اخالق   ، »د کارت1«  خرد گرایی  »اسپیننورا«، 
ماد ه  »هیوم«،  گرایی  تجربه  »کانت«،  مد اری 
گرایی »هابز« و بد بینی »شوپنهاور«، جامه هایی 
آفرینشگری  و  ابد اع  مفهوم  تن  بر  تاریخ  كه  هستند  
حکمت  سیر  د ر  آفرینشگری  است.  پوشانید ه  ُهنری 
نُبوغ،  »استعد اد ،  نظیر  مفاهیمی  متراد ف  اروپا، 
و  فنی  و  علمی  ابد اع  اصالت،  اِلهام،  تخیّل، 

تصویر 3. استفاد ه از مولفه های هویتی و فرهنگی 
د ر طراحی مبلمان شهری می تواند  عنصر هویت 
ساز فرهنگی بحساب آید ؛ ماخذ: آرشیو نگارند گان.

1- واژه »خرد گرايی« هنگامی كه د ر ارتباط با متفّكراِن قرِن هفد هم از جمله »د كارت«، »اسپينوزا«، و »گوتفريد  اليبنيتس« به كار رود  به معناِی باور 
به عقل به عنواِن تنها منبِع معتبِر شناخت است. آن چه كه تجربه و مشاهد ه به ما می گويد  بسيار متزلزل تر از آن است كه بشود  به آن اعتماد  نمود . د ر 

هلند ، فرانسه، انگلستان، ايتاليا و روسيه مكاتب مختلف فلسفی با د رجات گوناگون پی گيری منطقی و د رک ماترياليستی طبيعت پد يد  می آيد . www.SID.ir
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ک:  )ر.  است  شد ه  ُمراد   غیره«  و  آفرینشگری 
عباد یان، 1381، ص 58(. 

از  برد اشت  و  »اِلهام  مقاله  د ر  د یبا«  »د اراب 
با  رابطه  د ر  ایران«  معماری  بُنیاد ی  مفاهیم 

»آفرینشگری ُهنری« و ضرورت آن می آورد :
فاقد   كه  اَثری  و  ند ارد   سروكار  تقلید   با  واال  »ُهنر 
زمان  قیاّت  خالاّ و  حقیقت  احساس  نُوآوری،  پویایی، 
خویش باشد ، بد ون شك فاقد  اعتبار بود ه و به هیچ 

وجه راه گشا نیست« )د یبا، 1378، ص 106(.
و  »تعریف  مقوله  د ر  نیز  نژاد «  هاشم  »هاشم 
احراز مفهوم  زیبایی معماری و آفرینشگری 
فضایی طرح«  »ساختار  مقاله  د ر  )خاّلقیّت(« 

می نویسد :
»آنچه كه به عنوان كشف فضای مطلوب د ر معماری 
بر  عالوه  معمار  كه  است  این  گرد د ،  می  مطرح 
قیاّت، می تواند  به تمام  ُهنرمند ی خود  د ر زمینه خالاّ
نیازها و خواسته های عملکرد ی منطقی و مرد می آن 

پاسخگو باشد « )هاشم نژاد ، 1378، ص 124(.
حوزه  واژگان  تعاریف  توان  مي   5 شماره  جد ول  د ر 
زیبایی شناسی د ر فراشد  تحلیل و نقد  معماري د وران 

پست مد رن را مشاهد ه كرد .

نمود ار 1. مقوالت د خیل با حوزه زیبایی شناسی 
شهری و ارتباط میان رشته ای آن؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

پرد اخت سيستماتيك به يك مضمون براي يافتن حقيقت پنهان د ر ذات پد يد ه از طريق گفتار؛گفتمان1

به معناي تمثيل كنايه و مثال است، بر اين اساس كه واالترين معاني هرگز به كالم د ر نمي آيد  بلكه آد مي تنها از طريق آلگوري2
تمثيل قاد ر به بيان آنها مي شود .

كاربرد  نامناسب يك نماد  يا تصوير د ر مكان غير مناسب، چنانچه د ريابند ري ان را عنصري د روغين د ر ساختمان مي د اند  كه ابتذال3
معمار د ر ان نتوانسته است جنبه هاي كاركرد ي و زيباشناختي را بطور بهينه و كارامد  با هم تركيب كند ؛

تالش براي جلوه د هي يا محاكات يك كالبد . برونو زوي پست مد رنيسم را تقليد ي هجو آميز معماري كالسيسيزم مي د اند ؛تقلید  هجو آمیز4

به معناي ساختن يك روايت تازه از يك روايت اصلي،  به گونه اي كه طنز آميز و تقليد ي محض جلوه كند  و از كاربست پارود ي5
كاركرد ي مناسبي برخورد ار نشد ه باشد ؛

به معناي بي ارزش ارزان و بنجل است كه د اراي ارزشهاي هنري و زيباشناختي نيست، بطور مثال نقاشي و تصاويري بر اشالك6
د يوارها يا بد نه وسايل نقليه.

يكي از ويژگيهاي معماري پست مد رن كه نمايانگر حالتي چند  وجهي است و تلفيقي از خصايص معماري مد رن با تاريخ و د ورگه اي7
فرهنگ و عالئق محلي و بومي مي باشد .

به معناي التقاط گري و تركيب چند ين شاخص از مراتب گوناگون است كه به ملغمه اي از سبكهاي معماري تبد يل مي شود .اكلکتیك8

كمپ را كونه اي نگاه به جهان از زيبايي و سبك مي د انند  كه سبك تا حد ود ي مبالغه آميز است و بر اين اساس كمپ گونه كمپ9
اي زيبايي شناسي خاص است.

گونه اي همانند سازي كه باعث از بين رفتن تميز بين واقعيت و مجاز مي شود  و به زعم ژان بود ريار از شاخصهاي پست وانمود  سازي10
مد رنيسم بشمار مي آيد .

گونه اي مانيفست پست مد نيستي  كه هنگام بازنمايي غير قابل بازنماييها روي مي د هد . بد ينگونه كه مفهوم واقعيت ناد يد ه فراواقعیت11
انگاري مي شود  و اين مفهوم به شكل واقعيت متعال جلوه مي كند .

فراساختارگرايي با نگاه متني بر اين باور است كه زبان و معنا مانند  د يگر پد يد ه ها، د چار انشقاق هستند  و چيزي به نام زبان فراساختارگرایي12
واحد  و يكپارچه معنا ند ارد . 

جستاري ساختاري كه بتوان با ان ساختار و سيستم ويژگيهاي يك زبان يا هر آنچه مي تواند  نمايانگر زبان باشد  را تعريف و ساخت باوري13
تبيين مي كند . از سه راه د ر پيد ايش پست مد رنيسم تاثير د اشت: 1. براي سازماند هي و ساختن واقعيت بر اين پايه كه زبان 
ابزار توانمند سازي بيان و معنابخشي به جهان است؛ 2. معنا تنها از طريق ساختار تحقق مي يابد ؛ 3. زبان نوشتاري وشفاهي 

روشن ترين نمايش ساختار د ر ارائه معنا مي باشد .

جد ول 5. واژگان زیبایی شناسی د ر حوزه نقد  د ر ارزیابي فراتجد د ؛ ماخذ: یافته های تحقیق.
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مد یریت  و  شهری  زیباسازی  شاخصهای 
شهری

مهمترین شاخصهای زیباسازی شهری كه د ر تعامل 
با حوزه مد یریت شهری است عبارتند  از:

1. کیـفیت عــالـــي طـــراحـــــــي1 
: این شاخصها عبارتند  از:                  

اصول  تشخیص  قـوي:  ساختاري  آرایش   -
طراحي و بخشهاي مختلف آن مثل معماری برجسته؛ 
- ارتباط آشکار كل به اجزا: از نظر فرم، رنگ، ابعاد ، 

اند ازه، كیفیت مواد ، گرافیك طرح؛ 
- پیروي از قواعد  مشخص طراحي و سبك شناسي: 

)انسجام طرح(؛ 
تضاد هاي  فرم،  تغییرات  عناصر:  وضوح  و  د قت   -

ظاهري، رنگ و نوشتار، تناسبات طراحی؛ 
تولید ،  روش  با  هــــــــمـاهـنـگي:  د ارای   -

استفاد ه كنند ه، تعمیر و نگهد اري؛ 
:انتخاب مواد   - طــراحــــــــــي مـنـطـقــــي 

مناسب، فرآیند  تولید  و كاربرد های طرح.
- زیبایي شناســـي پرمعنا و با ارزش )بد ون آشفتگي 

بصري(. 
و  احســـاس  انگیـــــزش   .2

هـــــوش2 : این شاخص عبارت است از:       
زیر  حاالت  بوجود آورد ن  بمنظور  جانبه  همه  تاثیري 
احساس،  تحریك  كنند ه؛  استفاد ه  و  بینند ه  براي 
رضایت و سرزند گي، میل به خوش طبعي و شاد ي، 
د ر صورت لزوم حس كنجکاوي را بید ار كند ،  اشتیاق 
و  شناسایي  نوعي  كه  طرحی  خالقیت،  و  بازي  به 

هویت را القا كند . 

زیبایی شناسی و مد یریت شهری
ارتباط مد یریت شهری و رویکرد های  التزام  تنها د ر 
زیبایی شناختی و با تاكید  و كنترل بر اجراي مجموعه 
عوامل تخصصی، و كارشناسي فني و هنري است كه 
وجود   به  انسانی  و  زیبا  متناسب،  شهري  محیطهاي 

مي آید . 
 

د ر  زیباسازی  فعالیتهای  اصلي  بخش  سه 
حوزه مد یریت شهری عبارتند  از:

1. طراحی شهری، ”طراحي محیط و نماي شهر“ 
)سیما و منظر شهر(؛

2. مبلمان شهري )تجهیزات و امکانات همگانی(؛ 
و

برای  باارزش  هنری  )آثار  شهري  هنرهای   .3
نصب د ر فضای عمومی شهر(.

زیر مجموعه های طراحی شهری د ر حوزه مد یریتی 
زیباسازی شهری عباتند  از:

- فضاسازي و محوطه سازي:  مید ان- محله- 
آبنما؛ كف سازي، پیاد ه رو- پیاد ه راه  و غیره؛

و  مرمت  شهري:   جد اره هاي  و  نماسازي   -
احیاي بافت با ارزش تاریخي- فرهنگي؛

- معـمـاری منظر و فضای سبز :باغچه های 
شهری، فضای سبز ساختمانی و غیره.

یکی  شــــهـــــــري:  تــبـلیغـــات 
شهری  فضاهای  زیباسازی  د ر  اساسی  محورهای  از 

نمود ار 2. حوزه های مرتبط با زیباسازی شهری؛ 
ماخذ: نگارند گان.

نمود ار 3. ارتباط مد یریت شهری و زیباسازی فضاهای 
شهری؛ ماخذ: نگارند گان.

1- High quality of design
2- Stimulation of sense & intellect
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با  )آشـنایي  بر:  هستند   مشتمل  كه  روند   می  بشمار 
پیکره،  و  سازه  طراحي  محیطي،  تبلیغات  روشـهاي 
مکانیابي،  طراحي،  شیوه  ضـوابـط،  و  استاند ارد هـا 
با فضاي شهري،  تبلیغات، هماهنگي  نصب،گرافیك 

انتخاب، ارزیابی و واگذاری تبلیغات محیطی(. 

 
مجموعه  زیر  شــــهـــــــري:  مبلمان 

های مبلمان شهری عبارتند  از:
- مبلمان شهري شامل ابزار، قطعات و تجهیزاتي 
است كه با كاركرد ها و اهد اف مختلف د ر خیابانها و 
فضاهاي شهري نصب مي شود  مانند : پل هاي عابر 
پیاد ه، انواع نشیمن، راهبند ، صند وق هاي پست، باجه 
و  اتوبوس  ایستگاههاي  خیاباني،  چراغهاي  تلفن، 

تاكسي و غیره؛
- ساماند هي و توسعه مبلمان شهري مناسب، 
افزایش  و  شهروند ان  نیاز  به  پاسخگویي  بر  عالوه 
رضایت استفاد ه كنند گان، موجب شکل د هي منطقي 

و زیباشد ن چهره فضاي شهري خواهد  شد . 
طراحي مـحیطـي و طراحی شهری )سیما و 
منظر شهری(؛ مشتمل بر: طراحي محیط و منظر، 
پیاد ه رو و پیاد ه راه، كفسازي و طراحي معابر، مید ان، 

و غیره.(
- سیمـاي شهـر: تمام عناصر و عوامل شهري 
است كه به د ید ه مي آید ، چشم قاد ر به تماشاي آن 

مي باشد ، و د ر ذهن و خاطره انسان شکل مي گیرد .
- منظـر شهـري: یکپارچگي بصري و ساختاري 

تصویر 4. استفاد ه از سازه های باد ی د ر تبلیغات شهری 
و ارتباط آن با زیباسازی شهری؛ ماخذ: سایت شهرد اری 

تورنتو کاناد ا، 1392.

تصویر 5. کفسازی و مبلمان فضاهای شهری و ارتباط زیباسازی شهری 
و حوزه مد یریت شهری؛ ماخذ: سازمان زیباسازی شهر تهران و جهاد  

د انشگاهی، 1391.
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كه  مکان هایي  و  خیابانها  ساختمان ها،  مجموعه  به 
محیط شهري را مي سازند  منظر شهري مي گویند .

- فضاي شهري: مصنوعي سازمان یافته، آراسته و 
د ارای نظم است كه به صورت بستري براي فعالیتها و 

رفتارهاي انساني عمل مي نماید . 
د ر اد امه به برخی از نمونه های مورد ی و فرآیند های 

راهبرد ی و اجرایی آن نگاهی اند اخته می شود :
الف- زیباسازی شهری تورنتو کاناد ا: اهد اف 
و برنامه های د ه گانه زیباسازی شهری )برنامه رسمی 

شهر تورنتو( عبارتند  از1 :
قابل  براحتی  شهری،  فضاهای  طریق  از  طبیعت   .1
د سترسی باشد  )توسعه منابع و ظواهر طبیعت د ر شهر 

و قابلیت د سترسی ساد ه برای مرد م(؛  
2. آب - حركت و صد ای آب- ایجاد  چشمه، بركه، 

آبنما، د ریاچه مصنوعی.
3. هنر و فرهنگ - برنامه های فرهنگی و هنری 
همراه با اطالع رسانی و تبلیغات می بایستی همیشه 

فعال و زند ه باشد  )شهر فرهنگی- هویت سازی(.
4. هنرهاي شـهري و مرد می د ر فضاهای باز و 

خیابانها جاری باشد . 
و  ساختمانها  قد یمی،  آثار  و حفاظت  مرمت   .5

فضاهای تاریخی با ارزش.
شناسایی،  شهری:  طبیعت  و  طبیعی  منابع   .6

حفاظت و نگهد اری شود . 
7. کیفیت و تعالی طراحی فضاهای عمومی و 

ساختمانها، بعنوان یك اصل.
8. پیاد ه رو، فضایی محرک، جذاب و قابل استفاد ه 

برای تمامی مرد م. 
نقاط  عمومی،  اند ازهای  چشم  بازسازی   .9

عطف بصری و نشانه های شهری.
ای  شیوه  به  شهر  حفاظت  و  نگهد اری   .10
مناسب و پاید ار )بخصوص فضاهای جمعی و عمومی، 

فضاهای پاک، زیبا و سبز، باغهای ساختمانی(.
توان  می  نیز  ایرانی  معماری  با  رابطه  د ر  همچنین 
ایرانی  معماری  اصول  از  گیری  بهره  كه  كرد   اشاره 
شناختی  زیبایی  افزایش  جهت  راهبرد ی  تواند   می 

لذا ”اصول پنجگانه  د ر فضاهای شهری بشمار رود ؛ 
طراحي ایراني” عباتند  از:

رعایت  مد ار(:  انسان  )طراحی  »مرد م واري«   .1
و  انسان،  بد ن  ساختماني  اند ام هاي  میان  تناسب 
نیازهاي انساني د ر ساختمان  سازي و آرایش معماري.

كاربرد ی(:  )نگرش  بیهود گي«  از  »پرهیز   .2
جلوگیري از اسراف و كارهاي بیهود ه؛ ایجاد  زیبایي به 
مفهوم زیبند ه بود ن و تناسب د اشتن نه فقط قشنگي 

و جمال.
د انش  معناي  به  پاید اری(:  و  )د وام  »نیارش«   .3
ایستایي، فن ساختمان و ساختمایه شناسي به مفهوم 

مواد  و مصالح و مقاومت ساختمان.
مواد   از  استفاد ه  )خود كفایی(:  »خود بسند گي«   .4
یا  ساختمایه  بود ن  د سترس  د ر  بومي؛  مصالح  و 
فراورد ه هاي ساختماني د ر محل و با امکانات محلي 

و بومی.
خصوصی(:  حریم  به  )احترام  »د رون گرایي«   .5
به زند گي شخصي و خصوصي گرایي  نهاد ن  ارزش 
افراد  و حفظ حرمت و عزت نفس انسانها، جد اسازي 
بخشهاي د روني و خصوصي از بخشهاي همگاني و 

عمومي. 

بررسی و پیمایش نمونه های مورد ی
د ر اد امه به برخی از نمونه های اجرا شد ه د ر د اخل و 

خارج كشور اشاره می شود :
الف- پیاد ه روسازی شهر گرین هیل آمریکا: 
این پروژه بهسازی منظر شهری، كاهش عناصر  د ر 
زائد  محیطی، تیرهای چراغ برق و بهسازی كفپوشها 
و آرام سازی معابر و كاشت گونه های گیاهی مفید  
مورد  توجه قرار گرفته است كه به طور مشخص د ر 
تصاویر زیر )قبل از اجرا و بعد  از طراحی و ساماند هی( 

قابل مشاهد ه است.
 

پیاد ه  ساماند هی  و  محیطی  طراحی  ب- 
د ربی-  تجاری،  ای  منطقه  به  مربوط  رو 
انگلستان: د ر این پروژه حذف عناصر زائد  محیطی، 

 1- Toronto Official Plan 2009/ City Beautification plan
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بهبود  كفسازی، خالی كرد ن پیاد ه رو از ماشین، كاشت 
و كفسازی  زیرساختها  بهسازی  و  گیاهی  گونه های 

های فضاهای شهری مورد  توجه قرار گرفته است.

ج- طراحی محیطی و بهسازی فضای محلی 
مربوط به منطقه ای مسکونی، محله ساوت 
همپتون، کاناد ا: د ر این پروژه كه د ر سطح طراحی 
و  بهسازی  است،  انجام شد ه  ای  میان محله  فضای 
و  مطلوب  كفسازی  ای،  محله  د رون  پارک  طراحی 
گرفته  قرار  توجه  مورد   محیطی  زائد   عناصر  كاهش 

است.

تصویر 6. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معبر د ر 
شهر گرین هیل آمریکا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 7. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معبر د ر 
شهر گرین هیل آمریکا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 8. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر شهر 
د ربی انگلستان، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان زیباسازی 

شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 9. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر شهر 
د ربی انگلستان، بعد  از اجرا؛ ماخذ: سازمان زیباسازی 

شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 10. )قبل از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر 
محله ساوت همپتون کاناد ا، قبل از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.
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بعنوان  تهران  د ر  خیابان صف  د - طراحی   
طرح  پروژه  این  تجاری:  عبوری  فضای  یك 
بود   مبلمان شهری  و  رو، جد اره ها  پیاد ه  ساماند هی 
كه شامل حذف عناصر زائد  محیطی، بهبود  كفسازی، 
های  االیند ه  كاهش  عبوری،  فضای  سازی  آرام 
بصری، كاشت گونه های گیاهی، رنگ آمیزی جد اره 

های فضاهای شهری و موارد  مشابه بود .

نتیجه گیري و جمعبند ی
زیبایي احساس لذتي د ر اد ارک كنند ه است كه بر اثر  
مشاهد ه ي  عالم  د ر  فرد ي  تجربه ي  تکرر  به  تمایل 
اثر كسب  بر  نیز  تمایل  این  مي شود ،  حاصل  د روني 
تجربه د ر هر زمینه، د ر انسان تکوین مي یابد . چالش 
ایجاد   امکان  زیبایي  كرد ن  پذیر  تعریف  د ر  فراگیر 
نگرشي هماهنگ و یکپارچه به مفهوم زیبایي را مي 
گیرد  و تعریف پذیري این مفهوم را ناممکن مي كند . 
مباني زیباشناختي د ر قرن حاضر د چار نوعي شکاكیت 
د گراند یشي  اند یشه  بر  مبتني  و  ساختاري  تعلیل 
تعریفي  تحقق  بر  نیز  امر  این  كه  است  اي  گسترد ه 
زیبایي  حال  هر  د ر  گذارد .  مي  تاثیر  زیبایي  از  واحد  
محرک كل وجود  و ایجاد  كنند ه انبساطي د ر د رون 
یا  را د ر تشفي روحاني و  او  انسان است كه  و روان 
مقوله  به  توجه  ور مي سازد .  د روني  غوطه  كششي 
به  پاسخگویی  جهت  د ر  است  امری  شهری  زیبایی 
های  محیط  د ر  شهروند ان  روانی  و  روحی  نیازهای 

تغییر  سبب  به  امروز  جهان  د ر  خصوصا  كه  شهری 
از  بیش  جد ید   نیازهای  ظهور  و  زند گی  های  شیوه 
گذشته پرد اختن به این مساله الزم به نظر می رسد . 
معلول  انسان شناختی  رویکرد ی  د ر  را  چنانچه شهر 
زیست انسانها د ر محد ود ه جغرافیایی مشخصی بد انیم 
آنچه سبب هویت یافتن این محد ود ه می گرد د  انسان 
و مسائل مربوط به آن چون فرهنگ و ویژگی های 
فرهنگی و اعتقاد ی آن است، بنابراین زیبایی و تعاریفی 
كه از زیبایی د ر فضاهای شهری ارائه می شود  تحت 
تاثیر فرهنگ ها و مد ل های فرهنگی حاكم د ر هر 
شهر قرار می گیرد  كه بر این اساس مفهوم زیبایی و 
تعابیر و تعاریفی كه از آن می شود  تغییر پذیر و نسبی 
خواهند  بود  اما د ر این میان عواملی وجود  د ارند  كه به 

تصویر 11. )بعد  از اجرا( نمونه زیباسازی معابر د ر 
محله ساوت همپتون کاناد ا، بعد  از اجرا؛ ماخذ: سازمان 

زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 12. )قبل از طراحی( نمونه زیباسازی معابر د ر 
خیابان آصف تهران، قبل از طراحی؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.

تصویر 13. )بعد  از طراحی( نمونه زیباسازی معابر د ر 
خیابان آصف تهران، بعد  از طراحی؛ ماخذ: سازمان 
زیباسازی شهر تهران و جهاد  د انشگاهی، 1391.
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عنوان مظاهر زیبایی شهری د ر همه جا شناخته می 
شوند  كه عبارتند  از: رنگ و نور، فرم، مواد  و مصالح 
)جنس( كه البته تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فرهنگ را 
نمی توان د ر كاربرد  آنها ناد ید ه گرفت. تالش برای 
موضوع  د و  به  توان  می  را  شهرها  چهره  زیباسازی 

عمد ه تقسیم كرد :
1- پیراستن چهره شهر از عوامل ناهمگون 

و نازیبا؛ و
2- ایجاد  مناظر و نماهای زیبا و مفرح.

به بسترهای  احتیاج  از موارد  فوق  پیگیری هر كد ام 
ارائه  و  شد ه  تعریف  و  مد ون  های  برنامه  قانونی، 
تصاویر واضح و مشخص از شهر د ر بازه های زمانی 
د ستیابی  برای  كه  است  طبیعی  و  د اشته  متفاوت 
مبنایی  و  جامع  مطالعات  انجام  د لخواه،  نتیجه  به 
می  تلقی  مهم  این  د ر  نیاز  پیش  امری  زیباشناسی 
ریزی  برنامه  د ر  از مد لهای تجربه شد ه  گرد د . یکی 
زیباسازی شهری تفکیك كاركرد های شهرها و محور 
جهت  د ر  شهر  یك  شاخص  كاركرد های  د اد ن  قرار 
راستاسازی  هم  برای  مد ت  بلند   های  برنامه  تد وین 
پروژه های زیباسازی می باشد . به طور مثال باید های 
ساحلی،  و  بند ری  فرهنگی،  شهر  یك  د ر  زیبایی 
یکد یگر  با  غیره  و  باستانی  نمایشگاهی،  فرود گاهی، 
تفاوت د ارد  و این تفاوت ها می باید  به صورت نظام 
شود .  گرفته  كار  به  شهر  هر  های  طراحی  د ر  مند  
شد ه  پذیرفته  اصل  یك  تنوع  شهری  زیباسازی  د ر 
یا  اروپا  این معنا كه به طور مثال د ر چین،  است به 
د ر  هستیم  زیبا  بسیار  شهرهای  وجود   شاهد   آمریکا 
زیاد ی  بسیار  های  تفاوت  بصری  لحاظ  از  كه  حالی 
بین آنها وجود  د ارد . به همین د لیل مطالعه مد لهای 
تجربه شد ه د ر سایر شهرها، نفی لزوم طراحی مد لی 
می  بلکه كمك  نماید ،  نمی  را  هر شهر  برای  بومی 
راه حلهای یکسان  برای مشکالت یکسان،  تا  نماید  
اند یشید ه شد ه و از تجربیات د یگران د ر این زمینه ها 
با  مد یران شهر  تعامل  رسد   نظر می  به  ببریم.  بهره 
مند ان  عالقه  و  به شهری  مبتال  مسائل  كارشناسان 
حوزه های معماری، شهرسازی و طراحی شهری د ر 

راستای تعریف و اجرای مطالعات مبنایی زیباسازی و 
طراحی مد لی كارا و بومی بر پایه آن یکی از راههای 
با  كه  ماست  كنون شهرهای  از وضعیت  رفت  برون 
تنید ه  هم  د ر  بزرگ  و  كوچك  مشکالت  از  انبوهی 

د ست به گریبان اند .
پیشنهاد اتی كه می توان برای خالقیت د ر زیباسازی 
و طراحی فضای شهرها مطرح نمود ، ایجاد  مد یریت 

بصری د ر فضاهای شهری است كه عبارتند  از:
- مشاركت جمعی مرد م جهت جلوگیری از آلود گیهای 

بصری د ر شهر؛ 
زمینه  د ر  آموزشهای شهروند ان و خاصه كود كان   -
بهسازی فضاهای شهری و كاهش پراكنش آالیند ه 

های محیطی؛ 
- شناسایی افراد  نخبه د ر عرصه زیباسازی و بکارگیری 
یا  و  شهر  كالن  گیریهای  تصمیم  د ر  آنان  وجود   از 

استفاد ه د ر حوزه زیباسازی فضاهای شهری؛
- زیباسازی مشاركتی شهر و عالقمند ی جهت پیاد ه 
ایجاد   و  زیباییها  از  برد ن  لذت  و  ها  كوچه  د ر  روی 

مناظر بد یع و نو؛
انتخاب  خصوص  د ر  شهری  مسابقات  برگزاری   -

زیباترین فضاهای شهری؛
مد یریت  گیری  تصمیم  سطوج  د ر  تحول  ایجاد    -

شهری و همه گیری آن د ر سطح كشور؛
- بهره گیری از الگوهای ایرانی- اسالمی د ر طراحی 

و زیباسازی فضاهای شهری؛
د ر  هویتی  عنالصر  و  فرهنگی  مواریث  به  التفات   -
برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری و پروژه های 

زیباسازی شهری؛
نماهای  حوزه  د ر  كرد ن ضوابط  اجرایی  و  تد وین   -
و  اجرایی  سطوح  د ر  شهری  منظر  و  ساختمانی 

مد یریتی؛
زباله  و  بصری  آالیند ه های  از  پاكسازی محیطی   -

های موجود  و د فع زائد ات از محیط شهری؛
و  شهری  منظر  ساماند هی  های  پروژه  واگذاری   -
زیباسازی محیطی به مشاوران واجد  شرایط و بهبود  

فرآیند  اجرایی سازی آنها د ر حوزه مد یریت شهری؛
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و  شهروند ان  د انش  و  فرهنگ  سطح  رفتن  باال   -
زیباسازی  ارتقاء  های  شیوه  و  زیباشناسی  از  مد یران 

شهری.
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