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§ Landscape Architects

 üﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ
ﮐﻠﻤﺎت و واژﮔﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ و درﺳﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ؟  -ھﻤﻮاره ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ درﺳﻨﺎﻣﮫ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎئ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ در ﺣﯿﻄﮫ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺘﻮان
ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮش در ﻣﺤﯿﻂ ارﺗﺒﺎط داد.

ﻣﻨﻈﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده و ﺑﻮاﺳﻄﮫ ی ادراﮐﺎﺗﺶ آن را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ _ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﯿﺎری ,اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﮫ آن
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ھﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﻮده ,و در ﭼﺸﻢ اﻧﺪار واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮫ ی ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺼﺮی) زﻣﯿﻦ ,ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ ,آب ,آﺳﻤﺎن ,اﺷﯿﺎ ( و ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ درآن ﺑﻨﺎھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻨﻈﺮ در ﭼﺸﻢ و ذھﻦ اﻧﺴﺎن ,اﻧﻌﮑﺎس و ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ذھﻨﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ روح و ارزش ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺳﺖ ﮐﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ آن را ھﻤﮫ ﺣﻮاس ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ,اﮔﺮﭼﮫ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ دارد.
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ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آن ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی
ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ,ﭼﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭼﮫ از دﯾﺪﮔﺎه راﺑﻄﮫ ی آن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن و ﭼﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ھﻨﺮ
و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.

از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ ,اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎط در ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﺎ
اﻧﺴﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ھﺎی ﺟﺰ و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﻧﺴﺎن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درون ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و از ﺧﺎرج ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ,از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫﭘﻮﺳﺘﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ,ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ,
ﮐﮫ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

 ﻋﺮﺻﮫ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ از ﺗﮭﯿﮫ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ و از اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽﺑﯿﺮوﻧﯽ ھﺮ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺴﺘﺮه آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻀﺎھﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺮﺻﮫ
ی زﻣﯿﻦ و ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

§ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ:
ھﻨﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ,ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ای و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﯿﻦ ,ﻧﻈﺎم دھﯽ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز اﻧﺴﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در آن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫ داری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﺳﺎز اﻧﺴﺎن
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ در آن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫ داری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
آن اھﻤﯿﺖ دارد و ﻧﺘﯿﺠﮫ آن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﯿﺪ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 üاﻧﺴﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ » ﮔﯿﺎه  ,آب  ,زﻣﯿﻦ  ,ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن « را دارد.

Land scape
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 üﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ:

 .1ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ را دارد و اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻋﯽ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺟﻨﺒﺶ رﻣﺎﻧﺘﯿﺴﻢ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ ﺑﮫ اوج رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺣﺲ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﮫ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

§

ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ.

 .2ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺸﺮ
اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

§

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺻﻼح ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻃﺒﯿﻌﯽ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭼﯿﺰی ﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

§

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﮫ از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﺮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.

 .4ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺴﺘﮕﺎه
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺼﻮری ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﺮ دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺐ ھﺴﺘﻨﺪ.

§

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,اﯾﺪه روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ را
ﯾﮏ ﮐﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﮐﻠﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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 .5ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻟﮫ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺿﯿﻌﯿﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺻﻼح دارﻧﺪ.
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آن ھﺴﺘﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ problemھﺎ
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ.

 .6ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺛﺮوت
در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ زﻣﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﯿﻂ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﭙﮫ ھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و . . .

 .7ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ» آرﻣﺎن ھﺎ ,اﻣﯿﺪ ھﺎ ,ارزش ھﺎ و آرزوھﺎی« ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﮫ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ رﻣﺰ ﮔﺸﺎﯾﯽ وﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ارزش ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ!

 .8ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺸﺮ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﮕﻮھﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ,ﻓﺮم ﺷﮭﺮ ,ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ,ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﺎﯾﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
§

ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
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 .9ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در درﺟﮫ ی اول دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺑﺼﺮی و ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در آن ھﻤﮫ ی داده ھﺎی ﺣﺴﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﺻﺪا ,ﺑﻮ ,و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی
ﻻﻣﺴﮫ ای و ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﮫ اﺣﺴﺎس و ﺳﺒﮏ و ﻓﻀﺎی رواﻧﯽ ﻣﮑﺎن دﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻨﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ در ذھﻦ اﻓﺮاد ﺷﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺣﺲ ﻣﮑﺎن دﻗﺖ ﺷﻮد.
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ذھﻦ و ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻤﻌﯽ

ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮑﺎن

ﻋﻤﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻨﻈﺬ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮑﺎن ) (sence of placeرا اﻟﻘﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم
ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
§

ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﺶ را ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

 .10ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ.
ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ و راﺑﻄﮫ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ وﮐﺎرﺑﺮی ,ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و  . . .ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﺪارد.
ﻓﻘﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻣﺎل و ﯾﺎ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ.
ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﻣﺮی ذھﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد ,ﭘﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺼﺮی ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎه

