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مقد مه
بر تمرکز از زیباییشناسی اخیر، سالهای در
هنرهایزیباکهبرگفتمانانگلیسیـامریكاییآندر
طولقرنگذشتهمسلطبود،رهاشدهاست.باشروعاز
زیباییشناسیطبیعتوبهطورگستردهترزیباییشناسی
گفتمان، یک بهعنوان زیباییشناسی زیستمحیطی،
هنرهای گنجاندن با را خود دامنة پیوسته بهطور
فعالیتهای و مصرفکننده زیباییشناسی عامهپسند،
روزمرهگسترشدادهاست.درحالیکهاینگسترش
اغلبیکپیشرفتجدیددرنظرگرفتهمیشود؛دقیقتر
استکهآنرابهعنوانبازیابیمعنایاصلیزیباییشناسی

توصیفکنیم:مطالعهادراکاحساس.
سایتودرطولزندگیحرفهایخوددرزیباییشناسی
کهچندیندههرادربرمیگیرد،برایچنینبازسازی
مفهومزیباییشناسیتالشکردهاست.چالشهایوي
بازیباییشناسیهنرمحورومفروضاتومفاهیمآنرا
میتواندنبالهرويويازآرنولدبرلنتبامفهومتعامل
عنوان با اثرش در بهویژه کرد. تفسیر زیباییشناختی
زیباییشناسیامرروزمرهوياذعانداردکهمدیونآثار

پیشروآرنولدبرالنتاست.
بر مبتنی همیشه زیباییشناسي از سایتو تصور
اخالقبودهاست،وآثاراخیراودرموردزیباییشناسی
را موضوع این روزمره امر زیبایيشناسي و آشنا امر
زیباییشناسی اخالقی ابعاد به توجه میکند. آشكار
همراهبابرخیازجنبههایجهانبینیوزیباییشناسی
توجهی قابل اشتراکات اوست. راه روشنکننده ژاپني
بینزیبایيشناسيزیستمحیطيويوزیبایيشناسي
ژاپنيوجودداردکهتصادفینیست.بهطورخاص،هردو
زیباییشناسیرادررابطهصمیمی،پیچیدهودرهمتنیدة
آنبادیگردغدغههایزندگی،یعنیاخالقی،اجتماعی
ووجودیميبیند؛بهطوریکهویمعتقداست،وضعیت
به شهري محیط یا هنری اثر یک زیباییشناختی
وضعیتاخالقیآنوابستهاستتاآنجاییکهاگرامر
اخالقیوامرزیباییشناختیدرتضادهمظاهرشوند،

اولیبردومیغلبهمیکند.
قضاوت تاثیر چگونگی درک مقاله این از هدف
سایتو منظر از زیباییشناختی قضاوتهای بر اخالقی

سالهای در زیباییشناسی و اخالق بین رابطه است.
زیباییشناختی، سلیقه است. شده بحثبرانگیز اخیر
ترجیح،وقضاوتما،پیامدهایگستردهایدارد.برخی
برابر در زیباییشناسی که میرسد نظر به اوقات،
نگرشهاواخالق)شاملاخالقزیستی(عملمیکند.
توجهبهمباحثاخالقوزیباییشناسیازمنظرسایتو
درطراحیاثر)شاملمحیطشهری(میتواندبهبهبود
با همچنین کند. کمک جامعه رفاه ارتقای و زندگی
ترویجدیدگاههایاندیشمندانیمانندسایتومیتواندر
تغییرنگرشمصرفکنندهکوشید؛کهتأثیراتمثبتیبر
بهبودمحیطپیرامونمادارد.اینامردرراستایوظیفه
حساسیت و سواد دادن »پرورش زیباییشناسی،
امر قدرت بتوان آن تبع به تا است زیباییشناختی«
زیباییشناختیرادرخدمتبهبودبخشیدنبهکیفیت
زندگیوحالوروزجهانبهکاربردوجامعهرابهسمت
وسوییمدنیتر،انسانیتروجهانرابهسمتوسویی

پایدارترسوقداد.

پیشینه تحقیق
چندینکارمطالعاتيدرایراندربارهارتباطاخالق
وزیبایيشناسيانجامشدهکهازمنظرفیلسوفانيچون
فردریچشیلر،ایمانوئلکانت،ودیویدهیوماست،امااز
اینخصوصمطالعهايصورتنگرفته منظرسایتودر
است.مقاله»نسبتاخالقوزیباییشناسیدراندیشة
شیلر«نوشتهسلمانيوشاملودرسال13۹1انجامشده
شیلر که ميکنند اظهار مقاله این نویسندگان است.
»برآوردهساختنوحدتانسانی«راهدفزیباییشناسی
میداندوچنیناقدامیتنهاباتوسلبههنرکهابزاری
شخصیت یا َمنش به بخشیدن برای»شرافت است
تجربة و زیبایی بدون است. امكانپذیر انسانی«،
حیوانات وضعیت از بهتر وضعیتی ما زیباشناختی،
و امیال وسیلة به یا صورت این در زیرا نداریم،
ماشینی یا میشویم اداره طبیعیمان خواستههای
هستیمکهفقطمستعداندیشةعقالنیاست)سلمانی؛
در اخالق با زیبایی »رابطة مقاله .)7 :13۹1 شاملو،
زیباشناسیکانت«نوشتهسلمانيدرسال13۹4انجام
کانت که است شده عنوان مقاله این در است. شده



91

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اکماکی ییار  ا زر ق  ر ملهآح ارب  اا می ر لآرلتآ سالکآ

نميتواند اخالقی عالقة هرگونه یا خیر است معتقد
رابطةمستقیمیباامرزیباداشتهباشد.بهعبارتدیگر
نمیتوانمبنایداوریزیباشناختیراتصوریکمفهوم
یاغایتاخالقیدانست؛درعینحالبهنظراو،اخالق
میتواندرابطهایغیرمستقیمبازیباییداشتهباشد.پس
و ظهور را زیبایی میتوان زیبایيشناختی، داوری از
دانست. اخالقی ایدههای یا عقلی مفاهیم تجسم
همچنینکانتدرنقدقوهحكمدرصددبرقراریارتباط
میاناحساسوآزادیاست.اومعتقداستپرداختنبه
زیباییمیتوانددرفرایندپرورشاحساساخالقیدرما
نقشیانكارناپذیرداشتهباشد)سلمانی،13۹4(.مقاله
»ارتباطاخالقوزیباییشناسیدرفلسفههیوم«نوشته
همتی،پیكانیودیگراندرسال13۹8است.دراین
در هیوم نظر از که ميکنند اظهار نویسندگان مقاله
بار به لذت فایده، یا زیبایی بهواسطة هرآنچه اخالق،
آورد،امریفضیلتمندبهشمارمیآید.فایدهمندینیز
گاهیبهطورمستقیموگاهینیزبهواسطهزیباییوبه
میآورد. وجود به لذت مینماید، زیبا اینكه سبب
و ذهنی امری هیوم، نظر براساس زیبایی همچنین
وابستهبهلذتاست؛پسلذتورنجمبنایذوقبرای
هنری اثر ارزش و اخالقی رذیلت و فضیلت تشخیص

است)همتیودیگران،13۹8(.
شایانذکراستکهدرموردیوریكوسایتومطالب
جداگانهکماستامادرمقاله»شناختوتبیینالگوي
محیط(براساسآراي زیباییشناسیهمگانی)طبیعتـ
جاندوییونسبتآنبازیباییشناسیمحیطیمعاصر
به که درسال13۹7 وشریفزاده نوشتهحسینزاده
زیباشناسیامرروزمرهازمنظردیوییاختصاصدارد،
اشاراتیبهآرایسایتوشدهاست.دراینمقالهبهنقلاز
از زیباییشناسی »ارزیابی است: آمده سایتو یوریكو
زندگیروزمره،نیازمندشناختنافكار،رویاومؤلفههاي
متفاوت ادراکی و نگرش با که هنگامی است... دیگر
و عاديترین در زیباییشناسی زمان آن شوند تجربه
معمولیتریناشیاءوافعالاتفاقمیافتد.ایندیدگاهاز
لحاظنظريسعیمیکندتجربهشیءرادرحدتجربه
تجربهها و اشیاء براي و دهد گسترش زیباییشناسی
هالهایاززیباییشناسیتبیینکند«.همچنینازمنظر

توجه کانون باید محیط که مینویسند سایتو
زیباییشناسیمعاصرباشد.آنچهبخشیاعظمازمحیط
راتعیینمیکند،تعامالتانسانیاست.شخصیتچنین
تعامالتیباشخصیتشرکتکنندگانوروابطبینآنها
زیباییشناختی درمعرضمالحظات و شكلمیگیرد

قرارمیگیرد)حسینزاده؛شریفزاده،67:13۹7(.

شکاف سوژه ـ ابژه از منظر سایتو
سایتومعتقداستکهیكیازچارچوبهایحاکمبر
سنتفلسفیغرب،دوگانگیسوژهوابژهوجداییبین
آنهااست.درقرنگذشته،زیباییشناسینیزدراین
است. گرفته قرار گسترده و عمیق دوگانة چارچوب
علیرغممناقشاتیکهدرموردوضعیتهستیشناختی
پارادایم دارد، وجود معاصر هنر و ادبیات موسیقی،
مسلطزیباییشناسیایناستکههنرزیباازیکعامل
تجربهگر،قابلتمایزوتفكیکاست.درنتیجه،رویدادها،
موقعیتهاوفعالیتهاییکهفردانجاممیدهد،یعنی
آنجنبههاییازتجربیاتزندگیماکهبهسمتیک
شیءمشخصیاچارچوببندیشدههدایتنمیشوند،
رادار از و تبدیل ناخوشایند« »حقیقت نوعی به
از مدل این بهعالوه، میشوند. ناپدید زیباییشناسی
زیباییشناسیمبتنیبریکابژهـسوژهمستقل،وفارغ
یا زیبایی مورد در قضاوت سمت به تجربه، فرایند از

ارزشهنریتمایلدارد.
جان پیرو کهخود  برالنت از متأثر وي درمقابل،
پویا فرایندی را زیباییشناختی تجربه بود، دیویی
پدید سوژه و ابژه بین تعامل از که میکند توصیف
نه یعنی میشود. تسهیل متقابل واکنش با و میآید
مانند فرایند این سوژهمحور. نه است، شیءمحور
گفتوگویبینآنهاست،شیءبهسوژهوسوژهنیزبه
اوقات گاهی هنرمند میدهد. پاسخ ابژه به خود نوبه
جزئیاتراموشكافیمیکند،درحالیکهدرزمانهای
دیگرنگاهیکليدارد.ويهمچنینتخیلخودرافعال
و میآمیزد هم در حسی تجربه با را آن و میکند
درنتیجهالیهایغنیازتداعیهاراایجادمیکند.قضاوت
معنای به شیء یک زیباییشناختی ارزش مورد در
نادیدهگرفتنتعاملزیباییشناختینیست،بلكهبایدبا
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تأکیدبرتجربهایباشدکهممكناستبهقضاوتمنجر
شودیانشود.

زیبایي شناسي ژاپني از منظر سایتو
یوریكوسایتوکهخودژاپنياست،متاثرازجهانبینی
ژاپنی،واقعیترامتشكلازروابطبهجایموجوداتو
اشیایمنفردتوصیفمیکند.رابرتکارتر1جهانبینی
خالصه متقابل« وابستگی »اعالم عنوان به را ژاپنی
طور به تنها نه ما اینكه »تشخیص یعنی میکند،
درهمتنیده کیهان کل با بلكه دیگران با جدانشدنی

 .)Carter, 2008: 5( »هستیم
بهترینتصویریکهمنعكسکنندهاینجهانبینی
است،اصطالحژاپنیبرایانسان،نینگن人人«۲«است.
کاراکتراولبهمعني»انسان«ودومیبهمعني»بِین«
استکهنشانمیدهدیکفردبارابطهایکهبادیگران
ژاپنی هستیشناسی بنابراین میشود. تعریف دارد،
دوگانگیغربیسوژهوابژهراتاییدنمیکند.بهنقلاز
تأثیرگذارترین از یكی واتسوجی4، تتسورو اینوتسكا3،
بهعنوان انسان وجود از بیستم، قرن ژاپنی متفكران
»بینبودن«یادمیکند،کهبرایناساسترجمهدقیق
 Inutsuka, 2017:(نینگن«باید»انساندربین«باشد«

.)103

دراینتأکیدزداییازیکخودِمستقل)کهازدیدگاه
غربیبهآننگاهمیشود(،درزبانژاپنینیزمنعكس
میکند، اشاره برکو آگوستین که همانطور میشود.
فاقدضمیر ژاپنیخوشُفرم یکجمله معمول بهطور
فاعل»من«است،امادربسیاریاززبانهایاروپاییاین
»من گفتن جای به مثال، بهعنوان است. الزم فاعل
میروم«،گفتن»رفتن«رایجتروطبیعیتراست.تمرکز
برمسندنشاندهندهتقدمچیزیاستکهبِِرکآنرا
ازشرایط«مینامد یا»مجموعهخاصی »یکصحنه«

.)Berque, 2017: 16(

سنتزیبایيشناختیژاپنيایناولویتصحنههاو
بدون که میکند منعكس فصلی فضای در را شرایط
از که است ژاپن متمایز فصل چهار دلیل به شک
پدیدههایهواشناسی،گیاهانورویدادهاتشكیلشده
است.بهعنوانمثال،کوکینشو人人人5،اولینمجموعه
میالدي ۹05 سال در که دربار، حمایت تحت اشعار

شده سازماندهی سال فصل براساس شد، گردآوری
از پر 人人人،مجموعهای بالش6 است.همچنینکتاب
این است. فصلها درباره مقاالت و مشاهداتحساس
کتابرایکبانویدرباریدرقرنیازدهمنوشتهاست.
شامل فصل هر بهترینهای آن معروف آغازین بخش
فعالیتهای طولروز،موجوداتوپدیدههایطبیعی،
مردمواشیاءراتمجیدمیکند.هردواینآثار،کالسیک
هستندوتأثیرآنهابرادبیاتبعدیژاپنوبهطورکلی
حساسیتزیباییشناختیژاپنیقابلاندازهگیرینیست

.)Saito, 2017: 21(

ایناحساسزیباشناختیدیرینهدرموردشرایطو
صحنههنوزدرژاپنزندهاست.بهنقلازسایتو،شوجی
تاکاشینا7درتحقیقخوددرموردحسزیباییژاپنی،
که میکند اظهار حیوانات به نسبت مردم نگرش در
که سؤال این به پاسخ در امریكایی پاسخدهندگان
زیباترینحیوانکداماست،بالفاصلهاسب،شیرو...را
ژاپنی پاسخدهندگان که حالی در کردند، انتخاب
پاسخشانبسیارمتفاوتبود:»پرندگانکوچكیکهبا
همچنین .)ibid( میآیند« در پرواز به آفتاب طلوع
تاکاشینادرتوضیحاینتفاوتبیانمیکندکهچگونه
人»8حساسیتزیباییشناختیژاپنیبهسمت»جوکیو
موقعیتها یا شرایط، اشیاء، حالت بهعنوان )که 人
)بهعنوان 人人 »جیتای۹« جای به میشود( ترجمه
متمایل ميشود( ترجمه موجودیت موضوع، جوهر،
است.یعنیویژگیهایزیباییشناختیپرندگانراجدا
.)ibid(ازرابطهبامحیطاطرافشاننمیتوانتعیینکرد
سایتواینحساسیتزیباییشناختیرا»زیباییشناسی
زیباییشناختی تعامل با را آن و مينامد، موقعیتی«
برالنت که همانطور ميکند. مقایسه برالنت آرنولد
میگوید،»رابطهانسانهابااشیاءرابطهایبینموجودات
که همانطور برعكس، نیست. خودبسنده و گسسته
مردمخودرابراشیاءتحمیلمیکنند،اشیاءنیزبرمردم

.)Berleant, 2012: 85(»تأثیرمیگذارند
درپرتومفهومژاپنیوابستگیمتقابل،سایتومعتقد
تجربه یک زیباییشناختی، تعامل که است
زیباییشناختیرامشخصمیکند،وشایدمهمترازآن،
حالتاصیلبودندرجهانرانیزمشخصمیکند.به
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جهان از واحد و منزوی مرکز یک فرد دیگر عبارت
و میشود تعریف دیگران با تعاملش در بلكه نیست،
زیباییشناختی تعامل وجودی بُعد اولین دارد. وجود

رابطةوابستةمتقابلبینخودودیگریاست.

تعالی خود  از منظر سایتو
در دیگري اخالقی داللت که است معتقد سایتو
شیوه عنوان به که دارد وجود زیباییشناختی تعامل
واقعیوجودمادراینجهاندرکمیشود.تعاليخود
افقخود از رفتن فراتر و آشنا دنیای تعلیق با بهویژه
شروعمیشود.ويبهدیگری)خواهفرديدیگریاخواه
نه»آن«. برخوردمیکند »تو« بهعنوان کاريهنري(
ایننگرشبازراهرابرایتبادلمتقابلوتالشمشترک
هموار خاص زیبایيشناختی تجربه یک ایجاد برای
و جدید ارتباطات وي نگرش، این براساس میکند.
دیدیمتفاوتازجهاندارد.ایننگرشنسبتبهتعامل
را آن اهمیت و دارد اخالقی موضعی زیباییشناختی،
بسیاریازمتفكرانودستاندرکارانرشتههایمختلف
شناساییوبرآنتأکیدکردهاند.آنچهقابلتوجهاست
بهعنوان زیباییشناختی تجربه به آنها همه اینكه
موثرترینوسیلهبرایپرورشاینحالتاخالقیوجود

اشارهمیکنند.
به را اخالقی موضع این ذن که است معتقد وي
عنوانآمادگیالزمبرایغلبهبرخود،فراموشکردنیا
فراتررفتنازخودتوصیفمیکند.وسیلهمطلوببرای
انضباطذن،تمرینهنریاست،زیراهدفآن نظمو
کسبمهارتهانیست،بلكههدفآنتبدیلشدناست.
و اخالق بر جهان در حضورش نحوه که شخصی
مورد در کارتر رابرت است. استوار زیباییشناختی
در »اخالق که میکند اشاره ژاپنیها هنری آموزش
درجهاولازطریقهنرهایمختلفآموزشدادهمیشود
سری یک بهعنوان یا انتزاعی نظریه یک بهعنوان و
Car-( قوانینبرایبهخاطرسپردنآموختهنمیشود«
آنچهدرموردعمل ter, 2008: 2(.سایتومعتقداست

هنریصادقاستبرایداشتنیکتجربهزیباشناختی
نیزقابلاستفادهاست.

وياشارهميکندکهاینموضعاخالقيذنمشابه

خود »از درباره مرداک10 آیریس که مفهومی با است
گذشتگي11«دارد.اوباتوجهبهاینواقعیتکه»ذهنما
معموالً مضطرب، حجابی مانند و است، فعال دائماً
تاحدی اغلبجعلکنندهاستکه بهخودو مشغول
جهانراپنهانمیکند«.مرداکادعامیکندکه»هر
و عینیت ازخودگذشتگي، به را خودآگاهی که آنچه
باشد« مرتبط فضیلت با باید دهد، سوق واقعگرایی
درنتیجه،اودرکخوبهنرراپاداشازخودگذشتگي
»از میکند کمک فرد به که میداند موفقیتآمیز
شخصیت وسواسآمیز و خودخواهانه محدودیتهای
 Sait o, 2017b:( »فراتررفتهواحساسراافزایشدهد
موضع ویژگیهای این همه سایتو، نظر براساس  )22

اخالقیکهبرایتعاملموفقفردبادیگراننیازاست،
باز، نگرش هستند: زیباییشناختی تعامل الزامات
پذیرش،فروتنی،احتراموهمكاریمتقابل.اینتعامل
در ميتوان بهصراحت را جهان با اخالق بر مبتنی
زیبایيشناسيتعامالتانسانیمشاهدهکرد.تعامالت
انسانیدرگفتمانزیباییشناسیجایگاهدرستیدارد،و
مهمترازآن،نشانهایواضحازمسئولیتاخالقیتعامل

زیباییشناختیاست.

زیبایی شناسی تعامالت انسانی از منظر سایتو
تعامالت زیباییشناسی که است معتقد سایتو
اجتماعی زیباییشناسی برالنت که آنچه یا انسانی،
مينامد،اهمیتاخالقیبسیارعمیقتریدرزندگیما
دارد.دراینخصوص،ويدوبارهبهسنتزیباشناختی
در ایكگامی1۲ ایكو که ميگوید و بازميگردد ژاپنی
کاوشتاریخیوجامعهشناختیخودازهنرهایسنتی
ژاپناستداللمیکندکهمردمازهمهردههایاجتماعی
شرکت هنری فعالیتهای در تحصیلی زمینههای و
ميکردند،بهویژهازقرنپانزدهم،اواسطدورهفئودالی
قرونوسطیژاپن)ibid, 25(.ازطریقبهکمالرساندن
مختلف شیوههای از نهایی هدف هنری، مهارتهای
هنری،تقویتحسمدنیت،معاشرتومهارتهایالزم
برایعملبهآنهابود.برجستهتریننمونههاعبارتنداز
ترکیبشعرپیوندي13ومراسمچایکههردوازاواخر
)1603-1868(شكوفا اِدو دوره تا قرونوسطی دوره
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شدهاند.اگرچهشعرپیونديدیگراجرانمیشود،مراسم
فرهنگ در همچنان آن همراه زیباییشناسی و چای

ژاپنیامروزادامهدارد.
شعرپیوندیشكلیازبازیگروهياستکهدرآن
گروهیازافرادازهمهردههایاجتماعیگردهممیآیند
با نفر ابیاتشاعرانهرامیسازند.یک از ومجموعهای
چندخطشروعمیکندوبهدنبالآننفربعدیموضوع
را خود سهم که حالی در میدهد؛ ادامه را تصویر یا
اضافهمیکند،توسطنفربعدیدنبالمیشودوغیره.
اینفعالیتاشتراکیبرایساعتهایزیادیادامهدارد.
گاهیاوقاتدرتمامشببهدههزارپیوندمنجرمیشود.
حیاتی پیوندی شعر موفقیتآمیز همآفرینی در آنچه
ساختهشده قبلی سطرهای با فرد سهم تنظیم است،
توسطدیگرانبدونقربانیکردنبیانخوداست.عالوه
برتخیلشاعرانهوقدرتخالق،مهارتشنیداریخوب
الزماست.همانطورکهایكگامیاشارهمیکند،»برای
ساختیکسكانسشاعرانهخوب،شرکتکنندگانباید
بادقتبهدیگرانگوشدادهوخالقیتشاعرانهآنهارا
درککنند«.بنابراین،بهبهانهشرکتدریکفعالیت
سرودن طریق از شدن »اجتماعی شعرسازی، جمعی
شعرپیوندیوسیلهایایدهآلبرایایجادفضایمعاشرت

.)Ikegami, 2005: 78(»متمدنانهبود
آموزشی »برنامه راشبیه پیوندی تمرینشعر اگر
برایتوسعهمدنیتدرفضایعمومی«درنظربگیریم
)ibid(،مراسمچاینیزمشابهآناستامازیباییشناسی
اضافه را انسانی تعامالت از دیگری الیه چای، مراسم
و اشیاء ازطریقمدیتیشن ارتباطغیرکالمی میکند:
از توجهی قابل بخش چای، مراسم در بدن. حرکت
تعامالتبینمیزبانومیهمانانازطریقآنچهایكگامی
صورت مینامد، ضمنی« ارتباط »شیوههای را آن
میگیرد)Ikegami, 2005:221(.چنینتعامالتیشامل
تفكرمیزبانميشودکهدرانتخابخاصاقالممختلف
مورداستفادهبرایرویدادوآمادهسازیباغوکلبهچای
و فصل )مانند مناسبتها و میهمانان برای مناسب
بدن حرکات از جنبهای هر میشود. بیان آبوهوا(
میزباندرتهیهوسروچاینیزحاکیازتوجهمتفكرانه
اوبهمیهماناناست.یعنی»مراقبتوتوجهمیزباناز

.)ibid, 226(»طریقهنرحرکتواشارهبیانمیشود
میهماناننیزبهنوبهخودسپاسگزاریوقدردانیخودرا
ازطریقژستهایمربوطبهدریافتودردستگرفتن
و میانوعده خوردن چای، نوشیدن چای، کاسه
چای مراسم بنابراین میدهند. نشان خداحافظی
»عمیقترین آن در که میکند ایجاد را موقعیتی
ازطریقهمدليزیباشناختیصورت انسانی ارتباطات

.)Saito, 2007: 150(»میگیرد
یوریكوسایتومعتقداستکهمراسمچاییکجهان
کوچکهنریرافراهممیکندکهدرآنزیباییشناسی
تعامالتانسانیمتبلورمیشود.همچنینغلبهتعامالت
انسانیبدونارتباطکالمیرادرفرهنگوزیباییشناسی
که داشت توجه باید بااینحال میکند. تقویت ژاپن
ارتباطاتغیرکالمیفراترازاینسنتفرهنگیخاص،
جداییناپذیرازتعامالتانسانیاست.صرفنظراززمینه
فرهنگیخاص،ماهیتتبادلکالمیباحرکات،حاالت
ميشود بیان مشابه موارد و مكث صدا، لحن چهره،

.)Saito, 2016: 225(

هم و پیوندي شعر هم ارتباط، نحوه از صرفنظر
انسانی موفق تعامل که میدهند نشان چای مراسم
طرفها همه زیباییشناختی کامل مشارکت مستلزم
است.چهدریکگفتوگووچهدرمراسمچای،اگر
یا کند خودداری متقابل مشارکت از طرفین از یكی
نتوانددرهمكاریمتقابلشرکتکند،تعاملباشكست
مواجهمیشود.یکمكالمهیکطرفهیاطرفینیکهدر
کنارهمصحبتمیکنندهرگزتجربهرضایتبخشیبه
مهربانی با میزبان میهماننوازی اگر نمیآورد. همراه
موردتاییدوقدردانیمیهمانانقرارنگیرد،مراسمچای
موفقنخواهدشد.اگرکسیدرتسلیمتخیلوخالقیت
خودبهفرایندخالقیتمشارکتیناتوانباشد،زنجیره
اشعارشكستهميشود.درایننمونهها،تعاملهمازنظر
زیباییشناختیوهمازنظراخالقیشكستمیخورد.

یوریكوسایتومعتقداستکهزیباییشناسیتعامالت
این مییابد. پرورش تمرین طریق از بیشتر انساني
ذهن، بدن، مانند وجود، اجزای همه تعامل با تمرین
ادراک،احساس،عاطفه،تخیلوعقلهدایتمیشود.
زیباییشناختی تربیت از اخالقی تربیت همچنین
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جداییناپذیراستوزیباییشناسیاجتماعیبرالنتنیز
تعامل میکند. فراهم اخالقی تربیت برای پایهای
زیباشناختیموفقنیزالزمهتعاملاخالقیموفقباجهان
است.احساسموردنیازبرایتعاملزیباییشناختیباید
برایتعامالتمدنی،محترمانهوانسانیبادیگرانپرورش
دادهشودوبدونآنجامعهمدنینميتواندوجودداشته

باشد.

زیبایی شناسی منفی از منظر سایتو
مادرآن یوریكوسایتومعتقداستکهدنیاییکه
زندگیمیکنیمیکمدینهفاضلهزیباییشناختینیست
ومملوازچیزهاییاستکهباعثتجربیاتزیباییشناختی
و نامرغوب طراحی با مصنوعات از میشوند، منفی
خیابانی مناظر تا گرفته مشتريمدار محصوالت
پیشپاافتادهباتبلیغاتمبتذلوموزیکهایبیمعنادر
و موارد این به برالنت از پیروي با وي خرید. مراکز
منفی« »زیباییشناسی از دیگر نمونههای از بسیاری
در را آنها کهحضور میخواهد ما از و میکند توجه
زیباییشناسی زیرا بشناسیم، خود جوامع و زندگی
بهترینابزاراستبرایافشایآنچهبهاحساس،تجربهو

درنهایتبهسالمتورفاهماآسیبمیزند.
همچنینويمعتقداستکهفعاالنزیباییشناسی
از موارد این ایجاد مسئول زیادی حد تا حرفهای
امااینبدانمعناستکه زیباییشناسیمنفیهستند.
این در حتی هستند. معاف مسئولیتی هر از دیگران
جهانسازی پروژه در هنوز جامعه، افراد همه موارد،
حساسیت و سواد باید زیرا میکنند، شرکت
جنبههاي این تا کنند تقویت را خود زیباییشناختی
زیباییشناسیمنفیرادرزندگیوجامعهخودبرجسته
تالش غیرمستقیم، اگر حتی بهبود، جهت در و کنند
حذف یا کاهش تضعیف، در همه مشارکت کنند.
زیباییشناسیمنفیمیتواندشكلهایمختلفیداشته
باشد:سازماندهییکمقاومتجمعیدربرابرپیشنهادی
تحریم میبرد؛ بین از را شهری منظر یک فضای که
تولید نامرغوب و بُنجل محصوالتی که شرکتهایی
از زیستمحیطی مقررات تصویب درخواست میکنند؛
نجابت استاندارد حداقل تضمین اخذ و قانونگذاران

زیباییشناختیبرایهمهشهروندان؛تشویقمسئوالن
از فراتر زیباییشناسی آموزش گنجاندن به مدرسه
 .)Sait o, 2017b: 27(آموزشهنردربرنامهدرسیخود
ابزاري زیباییشناسی وي، دیدگاه از بنابراین
است. زندگی کیفیت بهبود و ارزیابی براي ضروری
داشتنقوانینعادالنه،یکنظامسیاسیخوب،وسایر
امكاناتاجتماعیمانندفرصتهایآموزشیواقتصادی،
این از مواردی و تضمینشده بهداشتی مراقبتهای
دستبراییکجامعهکافینیست،مگراینكهباآن
چیزیکهیرجوسپنما»رفاهزیباییشناختی«مینامد،
همراهباشند)Sepänmaa, 1995: 15(.بشربایدبتوانداز
تجربیاتزیباییشناختیچهازطریقتعاملبامصنوعات
ومحیطهاوچهازطریقتعامالتانسانیلذتببرد.
که گستردهای متأسفانه دیدگاه برخالف ازاینرو،
کیک روی خامه بهعنوان صرفاً را زیباییشناسی
زندگی یک اساس زیباییشناسی مينگرد، بیاهمیت

خوبرافراهممیکند.

زیبایي شناسي امر روزمره و زیبایي شناسي امر 
آشنا از منظر سایتو

یوریكوسایتوکتابهایيبهنامزیبایيشناسيامر
زندگی آشنا، امر زیبایيشناسي و 14)۲008( روزمره
اذعان وي دارد.  15)۲017( جهان ساختن و روزمره
داردکهمفهومزیبایيشناسيامرروزمرهراازدیویي
امر زیباییشناسی کتاب در وي است. گرفته الهام
روزمرهمينویسدکه»کموبیشهمهنویسندگانیکه
دربابزیباییشناسیامرروزمرهقلممیزنندازکتاب
جاندیویی16بهنامهنربهمنزلهتجربه)1۹34(الهام
گرفتهاند«)سایتو،10:13۹6(.بحثیکهدیوییدراین
دارد، واحد« تجربهای آوردِن دست »به درباره کتاب
نشانمیدهدکهتجربهزیباییشناختیدرهرجنبهای
اززندگیروزانهمردمممكناستوجودداشتهباشد؛از
تا گرفته ریاضی مسئله یک حل یا خوردن غذا
»امر دادن جا با دیویی شغلی. مصاحبهای
زیباییشناختی«درسرشِتنوعیتجربهبهعوضقرار
دادنآندرشیءیاموقعیتیمعین،راهرابرایمدافعان
زیباییشناسیروزمرهگشودتاجنبههایمتعددزندگی



96

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                سال یازدهم، شامرۀ ۴3، تابستان 140۱

مرزی و حد بدون را انسانها زیباییشناختی
از پیروی با یوریكو )همان( بكاوند ازپیشطراحیشده،
دیوییبهزیباییشناسیامرروزمرهمیپردازدومینویسد
به ایناستکهمردم کههدفزیباییشناسیروزمره
تماموجوهچندگانهزندگیزیباییشناختیچنانکهباید
توجهکنند:ازجملهبهاجزایگوناگونسازندهزندگی
روزمرهمصنوعاتیکهروزانهازآنهااستفادهمیکنیم؛
بادیگرانو خردهکاریهایگوشهوکنارخانه؛تعامل
فعالیتهایمتعارفروزانهمانندخوردنوپیادهرویو
حمامکردن.همچنینزیباییشناسیروزمرهمیخواهد
کموبیش تمرکز از را زیباییشناسی پژوهشهای
مدرن زیباییشناسی کهمشخصه زیبایی بر انحصاری
آشنا، امر زیباییشناسی کتاب سازد. رها است، غرب
زندگیروزمرهوساختنجهاننیزدرواقعنامدیگری
استکهبهموضوعزیباییشناسیامرروزمرهدادهاست.

)Saito, 2017a: 4(

ظهورگفتمانزیباییشناسیروزمرههمزماناستبا
و هنر میان تمایز کردن محو برای روزافزون تالشی
زندگیدرجهانهنرامروزغرب.درسراسرتاریخهنر
نمونههایبسیاریازنمایشبرشهاییاززندگیروزمره
وجودداشتهاست؛مانندنقاشیهایهلندیاززندگی
برای گوناگونی شیوههای بیستم قرن هنر اما روزمره،
ازهمهمشهورتر ارائهکردکه زندگیروزمره تصاحب
تاکنون زمان آن از آمادههاست17. حاضر از استفاده
هنرمندانکوشیدهاندبهشیوههایگوناگونبرجدایی
بود، افتاده مقبول دیرزمانی که واقعی زندگی و هنر
چیرهشوند.ردمحیطنهادیهنربهعنوانمكانیبرای
هنرشان؛انكارضرورتحجیتواقتدارمولف،بهمعنای
کاشت با جامعه و محیطزیست بهبود کلمه؛ واقعی
درخت؛وتمیزکردنرودخانههابهمثابهجنبشیدرهنر

استکهزندگیروزمرهرادرخودجایمیدهد.
سایتومینویسدکهزندگیروزمرهمردممیتواندبه
باشد. داشته نیز منفی جنبه زیباییشناختی لحاظ
تجربه منفی که منفیای زیباییشناختی کیفیتهای
کاماًل روزمره زندگی در مقایسه مقام در میشوند،
اثر زندگی کیفیت بر مستقیم بهطور و فراگیرند
غیربهداشتی؛ و کثیف شهری فضای میگذارند.

آگهیهای درهم تابلوهای گوشخراش؛ سروصداهای
شهریباعالمتهاونشانههایعجیبوغریبوتصاویر
و نزدیک کارخانهای نامطبوع بوی منزجرکننده:
چیزهاییازایندستدرزندگیروزمرهتجربهمیشوند

.)Saito, 2017b: 26(


زیبایي شناسي زیست محیطي از منظر سایتو

واکنشهای که است معتقد سایتو یوریكو
شكل، سرراستترین به اغلب روزمره زیباییشناختی
اَعمالآدمیانراهدایتمیکنند.اگرچیزیبهواسطه
گیراییزیباییشناختیاشماراجذبکندمعموالًازآن
محافظتمیکنیم،آنرامیخریمیااگرمحیطیرابه
به نسبت معموالً نیابیم، گیرا زیباییشناختی لحاظ
سرانجامشبیتفاوتهستیم،آنرابهکناریمیگذاریم
یامیکوشیمجذابترشکنیم.ارزشهایزیباییشناختی
مثبتیمانندمدروزبودنوشیکبودنفرآوردههاسبب
میشود،آنهاراقبلازآنكهکاراییوعملكردشانرااز

دستدهند،تعویضکنیم.
در که مثبتی زیباییشناختی ارزشهای همین
فرآوردهاینهفتهوآنرافراگرفتهاستاغلبمصداقهای
گوناگون»زشتی«نهفتهدرفرایندتولیدوزندگیبعداز
منفی زیباییشناسی میکند. پنهان را فرآورده مرِگ
مربوطبهتولیدفراوردهشاملتخریبمحیطزیستبه
علتاستخراجمنابعوآلودگیوهمچنینشرایطکاری
منفی زیباییشناسی کارخانههاست. کارگران ناگوار
حجم در میتوان را فرآوردهها مرگ از پس زندگی
روزافزوناقالمیدیدکهدیگررایجومدروزشمرده
نمیشوندوبهگورستانهایزبالههایشهریوهمچنین
بهاقیانوسهاریختهمیشوند.چنینآشغالهاییراروانه
کشورهایدرحالتوسعهنیزمیکنندودرآنجامردم
محلیازقطعاتیکهقابلاستفادهمجددواغلبسمی
هستندبیهیچابزارحفاظتیاستفادهمیکنند)سایتو،

.)4۲:13۹6
پیامدهایمنفیزیباییشناسیروزمرهرادرچمن
هموار،مخملیویکدستسبزیکهدرآنعلفهرز
و آوردن وجود به یافت. میتوان نیز نمیشود پیدا
با اغلبهمراه اینشكلوشمایل با نگهداریچمنی
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عواقبزیستمحیطیجدیازقبیلاستفادهبیشازحد
ازآب،کودشیمیایی،سم،علفکشوحشرهکشاست.
جاییکهآویزانکردنرختهادرمحیطبیرونازخانه
شود، دانسته بدمنظر بادی توربینهای همچنین و
اموریمقرراتوضع برایممنوعکردنچنین جوامع
میکنندواینامرفرصتپدیدآمدنشیوهپایدارتریاز

زندگیرانمیدهد.
حامی یا پایدار طراحی موفقیت درمقابل،
محیطزیستوکاالهاییکهتحتشرایطانسانیتولید
سرمشقهای پذیرش به متكی اغلب شدهاند
زیباییشناختیتازهایاست؛مانندباغهاییباگلهای
خودرویاگیاهانخوردنی،لباسهاواثاثیهایکهازمواد
بازیافتییادورریختهساختهشدهاندوساختمانهای
هم و زمین روی حقیقی پاهای رد هم که، سبزی
تازه زیباییشناختی این میکاهند. را کربن ردههای
است. زیستمحیطی زیباییشناختی همان
ویژگیهای بر افزون زیستمحیطی زیباییشناختی
بیانگر محیطزیست، و سازهها اشیاء، زیباییشناختی
و احترامومالحظهکاری مانند فضیلتهایاخالقیای

فروتنیاست.

 نسبت اخالق و زیبایی شناسی د ر آرای سایتو
زیباییشناسی امر و اخالقی امر بین رابطه مسئلة
موردتوجهفیلسوفانزیادیقرارگرفتهاست.افالطون،
به هنر، باب در فلسفی بحثهای جدیترین آغازگر
باور بسیار اخالقی حیات بر اثرگذاری در هنر قدرت
داشت.عمقسخنافالطوندراینبابچنانبودکه
پسازاو،تاسدةهجدهم،هیچفیلسوفبرجستهایدر
اصلسخنشاشكالنكرد)کرمیودیگران،۲:13۹5(.
ارسطوازقدرتهنردرتزکیةعواطفمیگفتومدعی
بودکهازطریقچنینتزکیهایمجالپروردنفضائلی
زیستن اخالقی در که میشود فراهم آدمی درون در
میان به امرسخن این از وهیوم دارد، تأثیرمستقیم
هنری، آثار در موجود اخالقی معایب که میآورد
احساساتاخالقیراپریشانمیکندومرزهایطبیعی
فضیلتورذیلترادرهممیریزد.یكیبرقدرتهنردر
تأثیرگذاریمثبتبرحیاتاخالقیتأکیدبیشترمیکرد

ودیگریبرقدرتآندرتأثیرگذاریمنفی،اّماهردوبر
تأثیرگذاریهنردراخالقیزیستناذعانمیکردندواز
ضروری بلكه و ممكن را هنر اخالقی نقد رو، این

میدانستند.
درسدةهجدهماّمافیلسوفیبهعظمتاینهرسه
پابهعرصهنهادوبراینخستینبار،جداییقلمرواخالق
رااززیباییشناسیمطرحکرد،واحكاماخالقیرامتمایز
ازاحكامزیباییشناختیدانست.پسازنقدسومکانت،
نقداخالقیهنردیگراعتباروحّجیتدوهزارسالهاشرا
طرفداران که تفاسیری با خاصه و داد دست از
»رمانتیسیسم«و»هنربرایهنر«بهدستدادند،اساساً

امكانچنیننقدیکمترشد.
خواهبرداشتیراکهمخالفانامكاننقداخالقیهنر
ازکانتبهدستدادند،سوءتفسیرکانتبدانیموخواه
هر در بدانیم، کانت درست تفسیر را برداشتی چنین
حال،بایداذعانکردکهنفوذاینردّیهبرنقداخالقیبه
قرن هفتاد دهة تا را هنر اخالقی نقد که بود قدری
که بود دهه این اوایل از تنها و برد محاق به بیستم
رسید بهگوش رویكرد این نقد در زمزمههایی کمکم

)همان(.
حال،پسازقریببهدویستسال،دوبارهدفاعاز
با کسانی، و است گرفته باال هنر اخالقی نقد امكان
از دفاع به زیباییشناختی، ارزشهای وجود پذیرش
بر و پرداختهاند آثار اخالقی سلبی( یا )ایجابی ارزش
رابطهنقداخالقیاثرهنریبانقدزیباییشناختیتأکید
کردهاند؛یعنیبهرابطهحسن/عیباخالقیموجوددر
تاکید اثر آن زیباییشناختی باحسن/عیب هنری اثر

کردهاند.
عرضه عمده رویكرد دو مسئله، این با مواجهه در
شدهاست:عدهايوجودچنیننسبتیرامنكرشدهاند،
وعدهايهموجودایننسبتراپذیرفتهاند.هردودستة
پیشنهادي تقسیمبندي برحسب را مؤیدان و منكران
آلساندروجیووانلّی18،میتوانبهتندروومیانهروتقسیم

کرد:
منكرانتندرواساساًامكاننقداخالقیاثرهنريرا
انكارمیکنندوازاینرو،بهگمانشاندیگردمزدناز
نسبتمیاننقداخالقیونقدزیباییشناختیبیمعنا
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اسكار تلّقیاي طرز چنین نمایندة مشهورترین است.
وایلداست.

اما ممكنمیدانند را اخالقی نقد میانهرو منكران
زیباییشناختی نقد و اخالقی نقد میان نسبتی
نمیبینند.بهعبارتدیگر،انكارایشانتنهامعطوفبه
ارزشهاي و اخالقی ارزشهاي میان نسبتی وجود
این به قائالن مهمترین از است. اثر زیباییشناختی
رویكردبایدازبیبردزلی،المارکویی،واندرسوننامبرد.
مؤیدانتندرو،افزونبرتأییدامكاننقداخالقیهنر،
مزیت همواره اثر اخالقی هرگونهحسن که میگویند
اثرهمواره اخالقی وهرگونهعیب آن زیباییشناختی
میتوان را هیوم است. آن زیباییشناختی نقص

بزرگترینمدافعاینرأيدانست.
باب در متنوعی دیدگاههاي میانهرو مؤیدان اما
چگونگینسبتمیانارزشهاياخالقیوزیباییشناختی
دارند،کهآنهارامیتوانبهدستههایمتفاوتیتقسیم

کرد)کرمی؛حسینی،۲11:13۹5(.
براساسطبقهبندیفوقمیتوانیوریكوسایتورادر
نقد امكان بر عالوه که داد قرار تندرو مؤیدان طبقه
مزیت همواره اثر اخالقی حسن هرگونه هنر، اخالقی
اثرهمواره اخالقی وهرگونهعیب آن زیباییشناختی
کتاب در وی است. آن زیباییشناختی نقص
که میکند بیان بهصراحت روزمره امر زیباییشناسی
به شهري محیط یا اثر یک زیباییشناختی وضعیت
وضعیتاخالقیعلت/معلولآنوابستهاست،»تاآنجایی
کهاگرامراخالقیوزیباییشناختیدرتضادهمظاهر
.)Saito, 2007: 215(».شوند،اولیبردومیغلبهمیکند
همچنینویمعتقداستکهقضاوتاخالقیما،نقش
و میکند بازی ما زیباییشناختی قضاوت در مهمی
در ما قضاوتهای که است »انكارناپذیر که مینویسد
مورد در ما قضاوتهای از اغلب شهري محیط مورد
ارزشهایاخالقی،اجتماعی،سیاسیآنجداییناپذیر
برای که است معتقد وی بهعالوه، .)ibid.216( است«
قضاوتزیباییشناختیبراساسقضاوتاخالقیخوددر
موردعملیکهاثرهنرییامحیطیرابهوجودآورده،
از اجتناب به اعتقادی دیگر عبارت به هستیم. بهحق
ندارد زیباییشناختی قضاوت بر اخالقی قضاوت تأثیر

)ibid.215(

درادامهبهمنظوردرکبهترگفتمانرابطهاخالقو
ارائه نمونههایی سایتو یوریكو منظر از زیباییشناسی

میشود.

و  اخالق  رابطه  گفتمان  از  نمونه هایی 
زیبایی شناسی از منظر سایتو

دراینبخشازمقالهسهنمونهازگفتماناخالقیـ
.1 میکنیم: بررسی را سایتو یوریكو زیباییشناختی
بدنمای چشمانداز .۲ فرد؛ یک ظاهر بودن مناسب

زیستمحیطی1۹؛3.طراحیبرای»نیازهایخاص«.

مناسب بود ن ظاهر شخصی
به مربوط مسائل مورد در سایتو یوریكو نظر ابتدا
کتاب در ایشان میشود. بیان شخصی ظاهر
چگونه که میکند انتقاد روزمره امر زیباییشناسی
را فرد داراییها، و اساسظاهرخود بر میتوانصرفاً
مدنی،مسئولیتپذیر،سختکوشوشایستهیامتضاد
نشانه عنوان به اغلب »نامناسب« لباس دانست. آنها
رفتار آن، از نمونهای میشود. تلقی بیاحترامی
خجالتآوراخیرباتیمچوگانازدانشگاهنورثوسترن
سفید کاخ به رئیسجمهور با مالقات برای که است
فكر و پوشیدند دمپایی آنها همه بودند. دعوتشده
میکردندکهآنصندلهانشاندهندهماهیتمعمولی
ورزشآنهااست.البتهرسانههاقیلوقالکردندواز
دادن نشان و انگشتی« »دمپایی بهعنوان آنها لباس
که داشت اصرار تیم کردند.۲0 انتقاد بیاحترامی
منظورشانبیاحترامینبودهواینهمههیاهورادرکو

فهمنكردهاست.
سایتومينویسدکهوقتیشخصیتاخالقیشخصی
جهت دو به میکنیم، قضاوت فرد ظاهر روی از را
متفاوتکشیدهمیشویم،همانطورکهبهنقلازدیوید

نویتز۲1:
»والدینمابهماهشداردادندکهظاهرهمهچیز
نیست.میگفتندزیباییدرعمقپوستاست.وبه
چیزی شخص یک برای که دادند... هشدار ما
بیشترازیکچهرهزیباوجوددارد....امابهماهم
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بزنیم،کمیآرایش گفتندکهموهایمانرابرس
تمیزکنیم.ظاهرممكن را ناخنهایمان و کنیم
استهمهچیزنباشد،امادرزندگیخودمانبه
زودیمتوجهشدیمکهآنهابیاهمیتنیستندو
ما از بسیاری شود. رفتار آنها با احترام با باید
تشویقمیشویمکهبهظاهرخودتوجهکنیماما
قضاوت ظاهرشان از را دیگران حال عین در

.)Saito, 2007: 213(»نكنیم
خواهعاقالنهباشدکهتیمچوگانرابهخاطرنمایش
فرضی»بیاحترامی«آنهاموردانتقادقراردهیمیاخیر،
نكتهایکهدرایننوعقضاوتاخالقیـزیباییشناختی
بایدبهآنتوجهکردایناستکهبهنظرمیرسدوابسته
بهقرارداداجتماعیاست.بهنظرسایتوهیچچیِزذاتاً
مناسبت دریک دمپاییهاییکه مورد در بیاحترامی
فرخندهپوشیدهمیشوند،وجودندارد.قرارداداجتماعی
درموردلباسمناسبمیتوانستبرعكسباشد.ويدر
اینبارهمينویسدکهدرجامعهتخیلیساموئلباتلردر
اروون۲۲)187۲(کههمهچیزبرعكساست،دمپاییها
میتواننداوجرسمیبودنوآراستگیباشند،درحالی
نشاندهنده میتوانند بلند و تاکسیدو لباسهای که

.)ibid( نهایتغیررسمیبودنومعمولیبودنباشند


چشم اند از بد نمای زیست محیطی
زیباییشناسی باب در است، معتقد سایتو یوریكو
ـ اخالقی قضاوتهای از نمونههایی زیستمحیطی
زیباییشناختیرامییابیمکهبهنظرمیرسدوابستهبه
قرارداداجتماعینیستند.برایمثال،زبالهریزی،تخریب
که بگیرید نظر در را دیوارنویسی۲4 و عمومی۲3 اموال
»محیطراتخریبمیکنند«،»محیطراآلودهمیکنند«
منفی عموماً نگرش .)ibid, 214( میکنند« »ویران یا
افرادنسبتبهاین»چشماندازهایبدنما«عمدتاًناشی
ازنگرشضمنیبیاحترامی،بیمسئولیتی،وتهاجمو
این به نسبت ما محكومیت است. آشكار خشونت
پدیدههامعموالًبهاموالدیگرانمربوطمیشود؛مانند
اموالهمسایگانیافضاهاوساختمانهایمشترک.آثار
مخروبهوزبالههایپراکندهشدهدراطرافحیاطوآثار
»چشمانداز میتواند شخصی دیوار روی اسپریشدة

بدنما«وحتینشاندهندهبیاحترامییاحملهبصریبه
همسایگانورهگذرانویتلقیشود،امااگربراینباور
خود بیان آزادی از آگاهانه میتواند مالک که باشیم
استفادهکند،ممكناستچنینچشماندازبدنماییرا
او دارایی از خارج فعالیتها این اگر اما تحملکنیم.
انجامشود،مااینعملرابهمعنایواقعیکلمهارتكاب
خشونتبهدیگران،ازطریقتخریباموالوفضاهای

متعلقبهآنها،میدانیم.
سایتومعتقداستکهقضاوتاخالقیدربرابرچنین
عملینقشمهمیدرقضاوتزیباییشناختیدرمورد
کاماًل دیدگاه از زیرا میکند، بازی بدنما« »چشمانداز
صوری،ظاهرحسیزبالهیاتخریبممكناستلزوماًاز
آلن گفته از وي نباشد. منفی زیباییشناختی نظر
در بدنما، »چشمانداز که ميکند قول نقل کارلسون
درجهاولناشياز...ویژگیهایبیانیناخوشاینداست«
نظریهپردازان که را دیدگاهی اگر )ibid.215(

زیباییشناسیتوصیهمیکننداتخاذکنیمومنحصراًبر
جنبههایبصریوبافتیچشماندازبدنماتمرکزکنیم،
نظر به فریبنده یا سرگرمکننده جالب، است ممكن
برسد.بااینحال،درنگرشمعمولما،واکنشنسبتبه
ظاهرآنهامنفیاست.بهنظرنمیرسددلیلقانعکنندهای
برایتبدیلآنهابهچیزیازنظرزیباییشناختیمثبت
یک بهعنوان را خودمان اینچنینکه باشیم؛ داشته
هنرمند،بهویژهیکعكاس،آموزشدهیمورویپرورش
حساسیتزیباییشناختیبیطرفانهکارکنیم.بنابراین
بهنظرمیرسدکهمابرایقضاوتزیباییشناختیمنفی
براساسقضاوتاخالقیمنفیخوددرموردعملیکه

آنرابهوجودآورده،بهحقهستیم.
سایتومينویسدکهمواردظریفتریوجودداردکه
درآنارزیابیاخالقیبرارزیابیزیباییشناختییکاثر
تأثیرمیگذاردیاگاهیتعیینکنندهاست.وينمونهاي
دیگرازآلنکارلسونرابررسيميکندومينویسدکه
»یکمحلهمرفهنشینگرانقیمتدرحومهشهر«رادر
نیروهای طبیعی حاصل آن اگر  )ibid( بگیرید  نظر
اجتماعی»نژادپرست«،نظامهایاقتصادی»استثمارگر«
ونهادهایسیاسی»فاسد«باشد،ظاهرزیبا،صلحآمیزو
شیکآنممكناست»بیانگر«صفاتاخالقِیناپذیرفتنی
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نگریستهشوند.مشابهکارلسون،سایتوادعامیکندکه
فهمماازمحیطانسانی»درکارزشهایزندگی«است،
که»نهفقطبهظاهرآن،بلكههمچنینبهآنچهبهنظر
مربوط میکند، بیان آن نتیجه در آنچه و ميرسد
نتیجه »درواقع شهر حومه جامعه این اگر میشود«.
ممكن باشد، فاسد و استثمارگر نژادپرست، نیروهای
و کند« بیان را زندگی ارزشهای این بهخوبی است
بهاینترتیب»ارزشوارزشگذاریزیباییشناختی،اگر
نگوییمغیرممكن،دشوارخواهدبود«.بنابراین،بهطور
یک زیباییشناختی وضعیت سایتو منظر از خالصه،
محیطشهريبهوضعیتاخالقیعلت/معلولآنوابسته
است،زیرااوبهصراحتبیانمیکندکه»تاآنجاییکه
امراخالقیوزیباییشناختیدرتضادهمظاهرمیشوند،

.)ibid(».اولیبردومیغلبهمیکند
ـ اخالقی قضاوت یک آنچه سایتو، منظر از
زیباییشناختیرا،درمورداجتماعزبالهریز،بهقضاوت
که است این میکند؛ تبدیل »زیباییشناختی«
و بیاحترامی مانند اخالقی، مشكلآفرین ویژگیهای
اثباتمیشوند.وی استثمار،باجنبههایحسیشیء
معتقداستکهدرباباینموضوع،مفهومآرنولدبرالنت
زیباییشناختی بُعد بهتر زیباییشناختی۲5« »جرم از
یکقضاوتاخالقیـزیباییشناختیرانشانمیدهد
است ممكن سرمایهداران که حالی در .)ibid, 216(

بیابند، ساحلی کلبههای ایجاد در مثبتی ارزشهای
برالنتآنرابهعنوانیک»توهینزیباییشناختی«به
مبتذلسازی و مكان... به نسبت »بیحساسیتی دلیل
 Berleant( میکند توصیف آن« جذاب ویژگیهای
67 ,2012(.»کلبههایتابستانیکهحضورآنهامناظر

یکخطساحلیراآلودهمیکنند،زشتهستند«زیرا
»سازندگانازجذابیتهایشناختهشدهمنظرهایبكرو
این ابتدا در که ویژگیهایی و میبرند لذت طبیعی
منطقهراجذابساختهاستراازبینمیبرند«.دراین
قضاوتها،»انكارناپذیراستکهقضاوتهایمادرمورد
محیطشهرياغلبازقضاوتهایمادرموردارزشهای
است« جداییناپذیر آن سیاسی اجتماعی، اخالقی،

.)Saito, 2007: 215(

ـ اخالقی قضاوتهای این مورد در سایتو

زیباییشناختیمعتقداستکهمردمدرمورداینكهچه
ارزشهایزندگیتوسطیکشیءیاپدیدهمعینبیان
میشود،اختالفنظردارند.حتییکمثالبهظاهرواضح
نیزازایندشواریمصوننیست:دودکشهایکارخانه
کهدودسیاهبیرونمیدهند،ممكناستدوستداران
محیطزیستراازمیانمابرانند،اماازنظرتاریخینیز
آنهابهعنواننمادیازپیشرفتمورداستقبالوتجلیل
بسیاریقرارگرفتهاندونمیتوانگفتکهچهتعداداز
تعریف آنها ظاهر از همچنان امروزی صنعتگران
»آفرینش درباره اِورندن۲6 نیل بحث به وي میکنند.
مفهوم حتی که میکند اشاره طبیعت« اجتماعی
»آلودگی«)کهاتفاقاًمفهومزیباییشناختیدارد(ازنظر
اجتماعیبرایخدمتبهیکبرنامهاجتماعیوسیاسی
خاصساختهشدهاست)ibid, 255(.همچنینسایتودر
امرروزمرهمينویسدکهاختالف کتابزیبایيشناسي
یک »کارکردی« مفهوم با رابطه در میتواند مشابهی
شیء/محیطرخدهد.وازملوینرادر۲7وبرترامجساپ۲8
نمونهایذکرميکند:کارخانهیاماشینیرافرضکنید
کند، برآورده بهخوبی را کارآمد تولید عملكرد که
درحالیکهشرایطکاریبدیبرایکارگرانخودفراهم
میکند؛بنابرایننمیتواندعملكردمهمدیگریبرآورده
کندکههماناسالمتیوراحتیفیزیكیکارگراناست.
زیباییشناختیایجادشدهاز تنشدرقضاوتکارکردیـ
اینطریقریشهدراختالفنظراساسیبرسراهمیت
نسبی»خوباقتصادی«درمقابل»خوبانسانی«دارد

.)ibid, 218(

پاسخسایتوبهاینتعارض،سهگانهاست.اوالً،چنین
تعارضیمسلماًمنحصربهجنبهزیباییشناختینیست.
در ما عمیق اختالفنظر منعكسکننده بهسادگی این
مورددیدگاهاخالقی،سیاسیووجودیاستکهجامعه
بنابراین،اگر خوبوزندگیخوبراتشكیلمیدهد.
اینجا در زیباییشناختی اختالف حل به میخواهیم
امیدوارباشیم،ابتدابایدبهراهحلیدرمیانایدئولوژیهای
باشیم. امیدوار زندگی مختلف فلسفههای و سیاسی
اینكهآیادودسیاهکهازکارخانههابیرونمیآید،یک
شكوفایی غرورآفرین نماد یا است بدنما چشمانداز
باتجزیهوتحلیلرنگ،حرکتوحجمآن اقتصادی،
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هدف برای تضادها این وجود ثانیاً، نیست. حل قابل
فعلی،مشكلیایجادنمیکند،زیرادراینجاصرفاًروشی
رانشانمیدهیمکهدرآنقضاوتهایزیباییشناختی
اخالقیدرموردمصنوعاتدرزندگیروزمرهماانجام
میشود.بایابدوناختالفنظر،اینقضاوتهادرمورد
چنین اغلب ما که میدهد نشان مطمئناً محیط

قضاوتهاییراانجاممیدهیم.
ثالثاً،اگرچهنمیتوانیمبهحلکاملایناختالفات
ـ اخالقی قضاوتهای این اگر اما باشیم، امیدوار
زیباییشناختیرابراساستجربهایجامعترونهفقط
بصریانجامدهیم،ممكناستشدت/فراوانیآنهاتا
زیباییشناختی حدیکاهشیابد.قضاوتهایاخالقیـ
شيء/محیطمامعموالًازدیدگاه»بیننده«انجاممیشود
برجنبهبصریآنتمرکزدارد.قضاوتهای کهعمدتاً
انجامشدهازدیدگاهکاربرانوساکنانتاحدودیمتفاوت
خواهدبود،وبیشتربرواکنشواحساساتبدنتمرکز
میکند؛بنابراینسطحراحتی،ایمنی،کاربرپسندبودن،
.)ibid, 219(واکنشبهتجربهکلنگرمارانشانمیدهد

طراحی برای نیازهای خاص
زیبایيشناسي ـ اخالقي گفتمان از دیگري نمونه
سایتو،طراحیاستکهبهطورخاصباهدفخدمتبه
مانندمعلوالنجسمی، ازمردم، نیازهایگروهخاصی
انجام آواره پناهندگان و بیماران، سالمندان، کودکان،
دارای افراد برای فضاها و اشیاء طراحی در میشود.
بایدنسبتبهعالیقوظرفیتهای »نیازهایخاص«،
خاصآنهاحساسوپاسخگوباشیم.ازاینرو،مابه
اندازه،شكل،بافت،رنگوایمنیاشیاء،وحتیبهعوامل
کمترملموس،ازراحتیورفاهگرفتهتااحتمالتبعیض،
و اجتماعی، انگ فرهنگی، جابهجایی حاشیهنشینی،
شهری، محیط یک در اگر میکنیم. توجه آن مانند
باشد، موقت پناهگاههای یا ابزار،ظروف نقلیه، وسیله
شیءبایدبادرنظرگرفتننیازهاوظرفیتهایخاص
نتیجه صورت، این غیر در شود. طراحی آن اجزای
مانند بود، خواهد بیمالحظه« »طراحی بهوضوح
»فضاهاییکه...بهوسیلهپلههابههممتصلمیشوند«
که»نیازهایمادرباکالسكهیاکاربرانمعلولرانادیده

باربارا گفته به سایتو .)Saito, 2007: 219( میگیرد«
کنشت۲۹درموردمسكنبرایافرادبا»نیازهایویژه«

اشارهمیکند:
مجتمعهایساختوسازبهصورتاستانداردطراحی
شدهاند؛بدوناینكهبهطورخاصبهنحوةتعاملانسانها،
نحوةپیری،نحوةانجامفعالیتهایروزانه،رنجناتوانیو
نحوةجشنگرفتنآنهاتوجهشود.درسالهایاخیر،
نامیده ویژه« »نیازهای مسكن بهعنوان اغلب آنچه
میشود،برایپاسخگوییبهنیازهایمختلفانسانـاز
جملهمیلبهاحساساجتماعـمتفكرانهطراحیشده

.)ibid, 219( است
سیستم موضوع، این از سایتو دیگر نمونه
عالمتگذاریاستکهیکطراحژاپنیبهنامهاراکنیا
با است؛ ساخته زایمان و زنان بیمارستان یک برای
آگاهیازاینواقعیتکهبیماراندرآنجادرواقع»بیمار«
نیستندونیازبهدرمانندارند؛بنابراینفضاییراحت،
خانگیودلپذیررادراولویتقراردادهاست.اوتصمیم
یک که کند ایجاد عالمتگذاری سیستم یک گرفت
نمادهای و حروف با گرد و سفید پنبهای پوشش
چاپشدهاست.گاهیبهشكلجورابکهباسنجاقبه
طنابآویزانمیشود.بافتنرموشكلگرددرمقایسه
پالستیكی یا فلزی عالمتگذاری سیستم با
مستطیلیشكل،احساسمالیممناسبيبرایمادرانو

.)ibid, 220(نوزادانایجادمیکند
سایتومينویسدکهطراحیبرایگروههایخاصیاز
رابههمراهداردو افراد،چالشهاوموانعخاصخود
مستلزمتخیل،خالقیتونبوغاست،اماازجهتیدیگر
انتظارات آسانتراستزیراظرفیتها،نیازها،عالیقو

.)ibid, 219(آنهاازآغازدرنظرگرفتهمیشود

نتیجه گیری
از اخالقی امر و زیباییشناختی امر میان رابطه
موضوعاتمجادلهانگیزدرگفتماناصلزیباییشناسی
دربابهنراست.دامنهدیدگاههادراینبابازجدایی
حمایت آن از زیباییشناسیباوری که آنها کامل
میکند،تاادغامآنهاکهاخالقباورانمدافعشهستند،
اخالقباوران زمره در میتوان را سایتو است. گسترده
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برشمرد.ویمعتقداستکهالزاماتاخالقیهنرباتغییر
و ادراک بر احتماالً اما ندارند مستقیمی رابطه جهان
نگرشوجهانبینیمخاطباناثرمیگذارندوآنهارابه
غیرمستقیم تأثیر این و میدهند، سوق خاصی عمل
امور زیباییشناسی تأثیر امر، این با قیاس در است.
روزمرهاغلبنتایجمستقیمیبرجهانبهبارمیآوردکه
حالوروزجهانرادگرگونمیکندامادرباباینکه
آیاالزاماتاخالقیبایدبرارزشزیباییشناختیشیء)یا
ابژهزندگیروزمره(اثربگذارند،ویبامطالبهتغییردر

سرمشقزیباییشناختی،مدافعادغامآنهاست.
وضعیت که است معتقد سایتو همچنین
وضعیت به شهري محیط یا اثر یک زیباییشناختی
اخالقیعلت/معلولآنوابستهاست،»تاآنجاییکهاگر
امراخالقیوزیباییشناختیدرتضادهمظاهرشوند،
اولیبردومیغلبهمیکند«.همچنینویمعتقداست
قضاوت در مهمی نقش اخالقی، قضاوت  که
از اجتناب به اعتقادی و میکند بازی زیباییشناختی

تاثیرقضاوتاخالقیبرقضاوتزیباییشناختیندارد.
برای مهم رسالت یک به قائل همچنین وی
زیباییشناسیاستوآنباالبردنسطحآگاهیعامه
مردموآموزشآنهاست.وظیفهزیباییشناسی،پرورش
دادنسوادوحساسیتزیباییشناختیاستتابهتبع
آنبتوانقدرتامرزیباییشناختیرادرخدمتبهبود
بخشیدنبهکیفیتزندگیوحالوروزجهانبهکاربرد.
که اعمال و احكام این جمعی و متراکم تاثیرات
به را جامعه میتواند آنهاست راهبر زیباییشناسی
سمتوسوییمدنیتروانسانیتروجهانرابهسمتو

سوییپایدارترسوقدهد.
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