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   چكيده

 .كند اي چه معنايي پيدا ميامعه جهر در نگاه هر فرديپاسخي براي اين پرسش است كه زيبايي از  اين پژوهش به دنبال

توانيم به نياز هاي مشتري  پاسخ  مي بهترچرا سليقه ي انسان ها با هم تفاوت دارد ؟ هر چه بيشتر زيبايي را درك كنيم 

و آن   آن شخص  هاي ذهني فاكتور   مطابق  محصولي كنيم و  توانيم  زيبايي را از نگاه  هر شخصي بررسي  مي. بدهيم 

تحقيق   در اين.  ميتوانيم  با شناخت  جوامع ديگر  به سليقه ي تمام ملت ها دسترسي پيدا كنيم . نيم جامعه طراحي ك

وجود  سپس به اين پرداختيم كه در هر سني چه فاكتور هايي براي زيبايي .  ابتدا شاخص هاي زيبايي بررسي شده است

ميت اه  اشكال هندسي كدام  و كاربرد و  كنند ؟ در بين رنگ فاكتور ها چه  تغييراتي  مي  سن اين  رفتن  باال با . دارد 

شخص   هر  نگاه دررسيم كه با آن بتوان به مفهوم شفاف تري از زيبايي  بيشتري در  زيبايي دارند ؟ سپس به الگويي مي

 .و هم يك تحقيق انجام شده است  روش كتابخانه اي استفاده شدهدر اين تحقيق هم از . برسيم 

 

 زيبايي شناسي ، سليقه ، فاكتور هاي زيبايي: كليدي  واژگان

 

  :مقدمه 

و   زيبايي شناسي يكي از رشتهاي فلسفه است كه به عنوان نظريه تامل در داوري هاي زيبايي شناختي و چيستي زيبايي

يكي از معيار هاي با توجه يه اينكه . نگرش مي گردد   روحيه و نسبت آن با ادراك آن تعريف مي شود  و باعث تغيير در 

وجود اين مورد مي تواند دليل شكست فروش يك محصول در بازار   عدم. اصلي مردم براي خريد ، زيبايي محصول است 

مي دهد و به خاطر سليقه   مورد بررسي قرار خيلي وقت ها توليد كننده زيبايي محصول را فقط از ديدگاه خودش . باشد 

و تعطيلي واحد   دليلي براي برشكستگي  اين امر. به فروش نمي رسد  مورد نظر   ولهاي مختلف موجود در بازار ، محص

اينجا   در. مي آورد  بوجود  جديد را  كننده ها ترس از توليد محصوالت  از توليد  بسياري براي  است كه   توليدي هاي 

  با شناخت بر الگو . و طراحي زيبا براي محصول نجات دهنده ي توليد كننده ها مي باشد  شناخت سليقه ي مردم و بازار 



بهتري توليد   كيفيت بازار و خريداران و سليقه هاي مختلف جهاني مي توان محصوالت را با   از ديد شناسي هاي زيبايي

سمت   اطمينان و پشتيباني بيشتري به  بار همچنين صنايع نوپا و تازه كا.  كرد تا درصد بيشتري از مردم را پوشش دهد

توليد كننده ها  ، وقتي براي مطالعه   زندگي پر مشغله ي  در كنار كار هاي روزمره ي انسان ها و. جلو حركت مي كنند 

ز برخي  اپا ،   نو  صنايع  براي  مالي دليل مشكالت  نمي باشد و به   كارخانه دار  شخص  توسط مردم   ي  روي سليقه

آنها   و كيفيت زندگي  زيبا نبودن يك محصول روي خريداران. نمي گيرند   طراحان كمك  از هاي كوچك   كنندهتوليد

باشد ، در نتيجه   را داشته او زيبايي كامل نظر   از كه  نمي كند   پيدا  بازار وقتي خريدار جنسي را در . تاثير مي گذارد 

در اين تحقيق راه كار هايي  ساده . اجبار تهيه مي كند و از روي   نياز  رفع ها راحت نيست فقط براي «وسايلي را كه با آ

از جهان ،   و در هر نقطه  جامعه اي هر سليقه در هر  پيشنهاد داده شده تا به كمك آنها بتوان محصوالت زيبايي را براي

  .طراحي كرد 

  

  :گو هاي زيبايي شناسي ال

از اين الگو ها . مغز انسان در هر سني و در هر جامغه اي الگو هاي مختلفي را براي زيبا به حساب اوردن انتخاب مي كند 

  :مي توان موارد زير را نام برد 

  . . .رنگ ، شكل ، جنس ، كارايي ، رازگونه بودن ، اندازه ، تعداد ، قدرت و 

چگونه   و زماني  چه   آنها در  اما موضوع مهم تر اين است كه هر كدام از. مهم در زيبايي هستند  اين ها جز فاكتور هاي

داشته  تفاوت   تفكر  جامعه و طرز  از نظر شايد   انسان ها. در نظر انسان مي شود   باعث زيبا به نظر رسيدن يك پديده

  .  و در ابتدا همه شبيه به هم بودند باشند اما در ابتدا همه از يك نقطه شروع كرده اند

در هر سني عاليق  انسان ها . سن شماست  ، تاثير مي گزارد زيبايي يك جسم   مورد اولين چيزي كه روي نظر شما در 

در سنين خردسالي از بدو تولد تا دو سالگي ، كودك . چيز هاي مختلفي را زيبا ببينند   مي شود  مختلفي دارند كه باعث

ي از هر سو به داسواالت زي. هر چيزي برايش جديد و ترسناك مي باشد   محيط اطراف است و تقريبا  حال درك رتازه د

كه كودك درك نمي كند به حدي زياد است كه اگر حتي يك مورد به آنها اضافه شود كودك  مسايلي . سمت او مي آيد 

درگير نياز هاي اوليه خود است و حتي توانايي حركت . شود  زبان ما را متوجه نمي. او حرف نمي زند . را كالفه مي كند 

بين تمام ناتواني ها اين مورد او را   و در  همه جا را ببيند مي تواند  او   روز در طول . قدرت او بينايي است   تنها. ندارد 

به خاطر همين . بر اورده مي كند را  تمام نياز هايش  مهربان است و  او  با  كه  او مادرش را ميبيند . خوشحال مي كند 

تمام توانايي از او سلب مي شود و مغز كودك دچار سر در گمي   تاريك شدن به محض . با تاريكي ندارد  ميانه ي خوبي 

مغز با . نياز به روشنايي است  احساس   بر تشديد  به خودي خود ، دليلي ناتواني در تاريكي  اين حس . زيادي مي شود 

  در اين مرحله زيبايي . ارامش مي كند ، در نتيجه آن را زيبا تعريف مي كند   و رنگ هاي روشن احساس ديدن روشنايي 



. چون لحظات خوبي را براي انها ياد آوري مي كند . هاي روشن را دوست دارند  رنگ  كودكان . حاصل آرامش مغز است 

و رنگ هاي تيره  تاريكي   او از. كودك در حركت و ايجاد ارتباط ، رنگ هاي روشن دوست هاي او هستند در اوج ناتواني 

و فلسفه ي اين ترس ، ترس از . همراه خيلي از انسان ها مي ماند  بزرگ سالي  تا  مواقع مي ترسد و اين ترس در خيلي 

  . ن مي كند عدم شناخت چيزي است كه در تاريكي نمي بينيم و ما را ناتوا

ماند صورت مادر . ديد كودك بيشتر مي شود چيز هايي وجود دارد كه او بيشتر از همه به آنها نگاه مي كند  وقتي قدرت 

امش هنگام برخورد با شناخت بيشتري از آنها دارد واين مورد سبب ايجاد آر  به خاطر همين. آنها  هاي  و پدر و يا چشم 

تر از بدن انها يا حد نرمال از عروسك هايي كه براي كودكان ساخته مي شود بسيار بزرگ  خيلي  صورت .  آنها  مي شود

را   مهربان صورت   حدي حس خوب يك  تا  فاكتور ها مي توانند اين . گاهي هم چشم هاي گرد و درشتي دارند  .است 

  .آنها را زيبا مي بيند  در نتيجه كودك به دنبال آرامش و حس خوبي كه دارد. براي كودك ياد آور شوند 

اكنون آنها قدرت . و شكل اجسام مي كنند  به درك حجم   كودكان  شروع وقتي كمي سن باال تر مي رود از سه سالگي 

تا . اگر جايي تاريك بود مي توانند از آنجا دور شوند . بگردند  دمي توانند راه بروند و به دنبال اشياي جدي. حركت دارند 

هنوز خيلي قدرت تكلم ندارند اما از سه سالگي مي توانند با كلمات ساده منظور خود . حدي قدرت انتخاب پيدا كرده اند 

دنياي بزرگ تر و پر معما به دليل حركت با يك  كودكان . در اين مرحله بعد از رنگ به سراغ شكل مي روند . را برسانند 

هاي تيز   گوشه كه   هاي تيز را مي بينند وقتي جسم . سراغ آنها مي ايد   موجي از ترس به  دوباره. تر مواجه مي شوند 

از طرفي . يد هاي گرد دارند بيشتر خوششان مي آ پس از چيز هايي كه گرد هستند يا گوشه .دارد ، آنرا درك نمي كنند 

داراي گوشه هاي گرد مي باشند و  وسايل كودكان  تمام در كودكي   تيز ، معموال  اشياي بودن  ناك طرديگر به دليل خ

به داشتن يك توپ  تمايل بيشتري   لمس كردن اين احجام  حاال كودك با. شكلي نزديك به شكل كره  يا استوانه دارند 

ن شكل ها را بيشتر مي پسندد و در اين سن مغز آنها را درك بهتر ، كودك اي  به خاطر. دارد تا يك شمشير اسباب بازي 

در ميان هزاران معما ، كودك . فهميدن ، آرامش و امنيت مي دهند  مغز احساس   به  اين شكل ها. زيبا تعريف مي كند 

پي  راو همچنان د. دارد  خرگوش گرد و تپل را خيلي دوست  دوست هاي اشنايي پيدا مي كند و يك عروسك خرسي يا 

مشكل است ، از اسباب بازي ها   و ارتباط كالمي براي او هنوز  چون كودك خيلي حرف نمي زند. رنگ هاي روشن است 

. هاي كودكانه استفاده مي كنند خوششان نمي آيد  زنند يا كلمات تندي را در اهنگ  برنامه هايي كه خيلي حرف مي يا 

  .ت دارند زندگي را در قالب يك پانتوميم رنگي دوس بيشتر

هم اكنون تمام . رده و در حال الگو برداري از دنياي اطراف است زدن ك الگي كودك شروع به حرف در چهار تا  هفت  س

و جامعه برخورد  بزرگساالن   كودكانه  اش با دنياي دنياي . چيز هايي  كه  برايش  قابل  درك  نبودند را درك مي كند 

از طرفي قدرت تخيل او در باال ترين . نا شناخته برود او مي خواهد تمام راز ها را كشف كند و به سرزمين هاي . كند  مي

اين دوره كودك در  در . خودش بداند  و آنها را مثل   خوشحالش كند  مغز به دنبال مواردي مي گردد كه. حد قرار دارد 

در . و شباهت هاي رفتاري را پيدا مي كند   را زير نظر گرفته ديگران   د ، رفتارگرد مي ناشناخته ها عين اينكه به دنبال 

  قوه ي تخيل نقش بسيار مهمي را ايفا . قابل درك مي شود  و با احجام   چيز هاي فانتزي ، رنگي  اين دوره كودك جذب



عالقه و زيبايي به رنگ هاي تيره  اهييعني گ. كمتر شوند  بيشتر يا   در اين سن ترس ها مي توانند  همچنين. مي كند 

از بعد از هفت سالگي كم كم نقش جامعه وارد پارامتر هاي مغزي براي شناسايي . خيلي بيشتر و يا خيلي كمتر مي شود 

و از دنياي كنار . جامعه ي هم سن خودش مي شود  ورود به مدرسه ، وارد   به دليل  كودك. زيبايي در محيط مي شود 

يك پكيج   به طور  را  دوست دارد در بخش هايي در جامعه تمام چيز هايي كه  كودك. كند  الگو برداري مياين جامعه 

كه شخص ديگري باشد تاتمام كند  مغز سعي مي. و در نتيجه چيزي به نام شخصيت الگو پديدار مي شود  كامل مي بيند

كودك . دارد  شناسي   زيبايي  نقش در  جامعه محيط   اينجا  در. است را بدست آورد   چيز هايي را كه تخيل مي كرده

با   كارتوني  شخصيت هاي تخيلي و. او اعمال كرده است  فانتزي به   صورت  چيزي را زيبا تعريف مي كند كه جامعه به

تون به يك كار شبيه   را  زندگي. جذب مي كند  چيز هايي است كه در اين سن ، كودك را  يكي از  قدرت هاي عجيب 

   .رنگي دوست دارند كه هر اتفاقي كه آنها مي خواهند در آن به وقوع بپيوندد 

سالگي كودك به يك رشد عقلي بهتر رسيده و چون در طي چندين سال نتوانسته به تخيالتش   در سنين هفت تا دوازده

فرق بين تخيل و واقعيت را پيدا . تجارب واقعي تر مي رود  شده و به دنبال  تخيلي دور  دست پيدا كند ، كمي از دنياي 

اين   در. مي گيرند  را  زير تخت   و ترس هاي كمي واقعي تر جاي ترس هيوالي  مي كنند  ترس هايش رشد. مي كند 

زندگي آينده اش ندارد و گاهي فقط آن را تخيل   تصوير درستي از  هنوز. قهرماناني  واقعيست   كودك  به  دنبال مدت 

كودك . جالب مي افتد  اتفاق يك   سن  در اين. مي شود   را شامل  يك آينده ي قهرمانانه  هم تخيل  مي كند كه اين 

ن قهرما  با تاريكي  خوشش نمي آمد   از قبال   كودكي كه  مثال. كند   جهت ريشه اي را تجربه است يك تغيير  ممكن 

سعي . به بعد در تاريكي راه مي رود  آن   من ، از بت  مانند   تاريك ي   شخصيت هاي قهرمانانه  يا  شناختن يك نينجا

دلش مي خواهد  حتي. نزديك كند  قهرمانش  خصيت و خودش را به ش  و تيره استفاده كند  مي كند از رنگ هاي سياه

ات ندارد و دوباره به معموال ثب. رويه در پايه احساسات است  تغيير  اين يك . او را تقليد كند   لباس او را بپوشد و اعمال

و شخص به راحتي جذب هر چيزي مي شود كه او را ولي تا مدتي ديد شخص را تغيير مي دهد . بل بر مي گردد حالت ق

ده باشد ، بيشتر به سمت اگر كودك در دنياي واقعي موفقيت هايي كه مي خواهد را كسب نكر. به قهرمانش نزديك كند 

مي تواند با نزديك شدن به  كه   را در قدرتي مي بيند زيبايي   مغز. قهرمان ها جذب مي شود  مجازي و تخيلي  دنياي 

. كه در دختران در اين سن به بدست آوردن آرامش و استقالل گره مي خورد   شخصيت فانتزي مورد نظرش بدست آورد

كودكان ، خيلي از آنها به سمت مكعب ها   زندگي برخي  و به دليل وجود بي نظمي در كودكان احجام را درك كرده اند 

شامل كالفگي  بي نظمي . ند مي ده  جعبه قرار  هر چيزي را در  مي روند تا بي نظمي را از خود دور كنند و به اصطالح

ميل به قدرت در تمام انسان ها وجود . شناختن آن را در پي دارد   در برابر زيبا  مغز مخالفت   نتيجه  مغز مي شود و در

كشند و براي خودشان  و پا گذاشتن به عرصه ي جديد ، پسر ها و دختر ها در دنياي هم سرك مي  بلوغ از دوران . دارد 

. ليل به راز هايي زيبا پي مي برندتجربه كنند به همين د كنند چيز هاي خوب و جديد را سعي مي. زند شخصيت مي سا

يك جاي مخفي در . آنها عاشق شخصيت معما گونه ي اشيا مي شوند . فهميدن راز هاي يك شعبده باز   همانند  درست

  زي را در خودش دارد ، در اين سن بسيار زيبا به پنهان كردن چي  يك تخت يا يك شي تزئيني كه قابليت و يا   يك ميز



كه هنوز  بلوغ در مي يابد  حاال بعد از . است   سن راز هاي زيادي را درك كرده  كودكي تا به اين  از  مغز. نظر مي رسد 

هايي   انجمن. نوجوانان كار هاي مخفي مي كنند . داند پس سعي بر اين دارد تا راز هاي خودش را بسازد  هيچ چيز نمي

برهه زماني راز ساختن و راز گونه  در اين . مخصوص كه هميشه آنجا جمع مي شوند  يك محل . در زير زمين مي سازند 

 . بودن زيباست 

برخي به دنبال كار و اسطوره هاي واقعي .جوانان در پي پيدا كردن شخصيتشان هستند در سنين هجده تا بيست سالگي 

از .  جامعه ي اصلي مي شوند تا با مشكالت اصلي زندگي به صورت مستقل دست و پنجه نرم كنند وارد در اخر. مي روند 

مغز به خاطر درگير شدن با . كم كم از زندگي دور مي شوند   تمام رويا ها. تمام فانتزي هاي دوران كودكي دور شده اند 

احساس    دنياي  واقعي  مقابل  خيلي  مسايل در   چون. خواستن براي هر چيزي مي شود  مسايل زندگي مشغول دليل 

وحشي دنيا را مي بيند و تمام زيبايي هاي دوران كودكي و نوجواني به  تاراج  زمانه    بخش.  و نا تواني  مي كند   نا امني

عت به به سر. حاال به دنبال قدرت و استقالل است . اكنون خود را شخصي بي دفاع در كويري وحشي مي بيند . مي رود 

شخص عقده اي   اگر اينجا همان جايي است كه . شود   نزديك  و قدرت  مي رود كه بتواند به استقاللي سمت چيز هاي

فرد به سمت زيبايي هاي ساختگي ذهن خود از نداشته هاي قبلي مي رود  و. بروز كردن مي كند  به  داشته باشد شروع 

قدرت ، براي مرد ها پول و اسلحه و   به ي اين حس نياز در پ. مي كند  عريف و انها را با داليل ساختگي براي خود زيبا ت

دنبال   به. دند گرمحكم تر و با دوام تر مي  اكنون در خريد به دنبال جنس . دانش و شغلي مستقل زيبا به نظر مي رسد 

ماشين پر قدرت و با سرعت باال از يك . لذت مي برند  يزي در پس قدرت در هر چ و از زيبايي . لوكس مي روند  اشياي 

براي خانم ها مرد هاي پر قدرت و هر چيزي كه . دارد ، برتري بيشتري پيدا مي كند   يك ماشيني كه صرفا ظاهر بهتري

موارد  خيلي   در. دارد   آنها  ايرب  خيلي زيادي حاال ارزش  حريم خصوصي . احساس امنيت به آنها بدهد زيبا مي شود 

به عالقه هاي كودكي و گم كردن خود در گذشته تا   آوردن با روي   آنها  را مي ترساند كه  زن ها چنان   يدنياي وحش

. قسمتي از زيبايي اين دوره در حس قدرت و استقالل خالصه مي شود . حدي سعي بر فرار از اين مهلكه را دارند 

بدون اينكه بداند . گشته است   دست رفته اش بيعت به جستجوي آرامش ازمدت زيادي است كه شخص در ط  همچنين

برگ ها ، تهداد چمن هاي  مانند رنگ ها ، تعداد . از تك تك عناصر طبيعت الگو برداري كرده است   ضمير نا خودآگاه او

  ضمير  اما دور از عقل باشد   پديده ها اندزه گيري اين   شايد شمردن و. گندمزار   هاي ميزان ارتفاع گندم  يك دشت يا 

در زمان هايي كه . پس مغز نسبت هايي را مي داند كه در تمام طبيعت به كار رفته اند . نا خودآگاه آنها را ضبط مي كند 

بكر به  طبيعت  سمت  ت بخش از نظم لذ  يك. را دوست دارد  و آنها   نگاه مي كرده از خستگي فارق مي شده ، به آنها 

نام . اين اعداد در طراحي نقش بسيار مهمي دارند . طاليي نام دارند  اعداد   ها اين نسبت . اشفتگي مغز حجوم مي آورد 

  :اين سري عددي به صورت زير است . اين سري اعداد فيبوناچي مي باشد 

1  ،1  ،2  ،3  ،5  ،8  ،13  ،21  ،34  ،55  ،89  ،144  ،.  .  .  

برگ هاي يك درخت و يا زاد و ولد برخي   تعداد .بوجود مي آورد   بعدي را  عدد و جمع مي شود  قبلي  ددهر عدد با ع

  كه در اطراف در طبيعت مي بينيد مدام اين الگو را وارد ضمير نا خودآگاه شما  و خيلي از چيز هايي   گونه هاي حيوانات



  . ي شود بخش ديگري از زيبايي در اين قسمت خالصه م. مي كنند 

بايي شناختي متوقف مي شود و آخرين موارد ذكر شده تا پايان عمر براي يدر اين برهه ي زماني معموال تغيير الگو هاي ز

ساختار زيبايي را از ديد هر كس  مي توانند   تكان دهنده هم وقايع   اما هنوز. زيبايي هستند   خيلي ها الگو هاي دايمي

تجربه   خود  زندگي شريك   با زيبايي هايي كه او قبال   باعث شود تمام خص مي تواند فوت همسر يك ش. تغيير دهند 

در هر . هاي يك جامعه را از پايه تغيير دهد  جنگ ها و انقالب مي تواند ارزش . اكنون عذاب آور به نظر برسد   مي كرده

فشار هاي اجتماعي هستند و سعي مي كنند با عوامل حاضر در جامعه به نياز هايي پاسخ   جامعه اي انسان ها در معرض

  .دهند كه آنها را تحت فشار قرار مي دهد 

  

  : گيري نتيجه

. چه سني طراحي ميكنيم   بدانيم براي ابتدا بايد  كه براي طراحي يك محصول   به طور كلي مي توان نتيجه گيري كرد

، جنس نرم و كودكان رنگ  هاي روشن . اني دارند فراو  هاي ها شباهت  مليت  در تمام   حدي  ظراحي براي كودكان تا

در اين مورد . دارند  فانتزي  جويي و شخصيتهاي  به ماجرا   كمي بزرگ تر نياز  كودكان. نياز دارند  هاي مهربان  چهره 

. براي نوجوانان به سراغ طراحي هاي مخفي مي رويم . بايد بر اساس فرهنگ هرمليت طراحي شود  شخصيت هاي تخيلي

هاي گذشته به سراغ زيبايي   تا با بيرون زدن عقده قرار بگيرند  طراحي صحيح  در راه درست   نيز بايد از طريق  جوانان

فاصله طبقاتي در يك كشور   هر چقدر. بااليي دارند  براي آن سرزمين ارزش   اسطوره هاي هر ملت. هاي توخالي نروند 

و هر قشري از جامعه نياز هاي . بيشتري را مي طلبد   پس بازار تنوع. هم باال مي رود   ها  بيشتر شود ، گوناگوني سليقه

ر شخصي چه ه  براي اينكه بدانيد. است   كارآمد  زيبا بودن  محصول بسيارنياز ها هم در  مشخصي دارد كه رفع صحيح 

و بعد به دنبال اين باشيد كه جامعه ي او چه شخصيتي براي  او را درك كنيد نياز هاي   چيزي را زيبا مي بيند ابتدا بايد

مي توان به يك زيبايي نسبي . . . شخصي و   پر كردن نياز هايي مانند آرامش ، قدرت ، شغل ، حريم با . است   او ساخته

  .صلي زيبايي يك راز است و به خاطر همين زيباست ولي هنوز هم ذات ا. رسيد 

  :منابع 

  1377. وهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي تاريخ زيبايي شناسي ، پژ. ، م مدد پور . فاطمي ، م  – 1

  1380. زيبايي شناسي در معماري ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي . همايون ، ع . پاكزاد ، ج  – 2

   1390. نشر موغام . آشنايي با فلسفه هنر و زيبايي شناسي . ماهر ، س  – 3

  1393.انتشارات دانشگاه تهران . فلسفه هنر و زيبايي شناسي . آژند ، ي  – 4

  1394. نشر مركزي . درس هاي فلسفه و هنر : حقيقت و زيبايي . احمدي ، ب  – 5


