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چکیده

این مقاله به واكاوي ابعاد  اخالقی در زیباییشناسی یوریکو سایتو میپردازد .آثار اخیر او صریح ًا بر جداییناپذیری
زیباییشناسی از بقیه زندگی ،بهویژه دغدغههای اخالقی ،داللت میکنند .وي معتقد است که زیباییشناسي مستلزم غلبه بر
شکاف سوژه ـ ابژه و اتخاذ نگرش ذهنی باز ،پاسخگویی ،تعامل ،و همکاری است .این الزامات ماهیت تجربه زیباییشناختی و
شاید بهطور اساسیتر ،نحوه حضور ما در جهان و مسئولیت اخالقی همراه با آن را مشخص میکنند.
يدهد كه از منظر یوریکو سایتو ،چگونه قضاوت اخالقی بر قضاوتهای زیباییشناختی تاثیر
اين مقاله به اين سوال پاسخ م 
میگذارد .همچنين فرضيه اين تحقيق مبني بر آن است كه از منظر اين انديشمند ،امر زیباییشناختی از امر اخالقی جدا نيست
و وضعیت زیباییشناختی یک اثر هنری یا محیط شهري به وضعیت اخالقی آن وابسته است.
مقاله حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و گردآوري اطالعات بهصورت كتابخانهاي انجام شده است .بهطوريكه آرای
يوريكو سايتو درباره زيباييشناسي توصيف و جنبههای مهم جهانبینی و زیباییشناسی وي تحليل ميشود.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،زیباییشناسی از تمرکز بر
هنرهای زیبا که بر گفتمان انگلیسی ـ امریکایی آن در
طول قرن گذشته مسلط بود ،رها شده است .با شروع از
زیباییشناسی طبیعت و بهطور گستر دهتر زیباییشناسی
زيستمحیطی ،زیباییشناسی بهعنوان یک گفتمان،
بهطور پیوسته دامنة خو د را با گنجاندن هنرهای
عامهپسند ،زیباییشناسی مصرفکننده و فعالیتهای
روزمره گسترش داده است .در حالی که این گسترش
اغلب یک پیشرفت جدی د در نظر گرفته میشود؛ دقیقتر
است که آن را بهعنوان بازیابی معنای اصلی زیباییشناسی
توصیف کنیم :مطالعه ادراک احساس.
سايتو در طول زندگی حرفهای خو د در زیباییشناسی
که چندین دهه را در بر میگیرد ،برای چنین بازسازی
مفهوم زیباییشناسی تالش کرده است .چالشهای وي
با زیباییشناسی هنرمحور و مفروضات و مفاهیم آن را
میتوان دنبالهروي وي از آرنول د برلنت با مفهوم تعامل
زیباییشناختی تفسیر کرد .بهويژه در اثرش با عنوان
زیباییشناسی امر روزمره وي اذعان دارد كه مدیون آثار
پیشرو آرنول د برالنت است.
تصور سايتو از زیباییشناسي همیشه مبتنی بر
اخالق بوده است ،و آثار اخیر او در مور د زیباییشناسی
امر آشنا و زيباييشناسي امر روزمره این موضوع را
آشکار میکند .توجه به ابعا د اخالقی زیباییشناسی
همراه با برخی از جنبههای جهانبینی و زیباییشناسی
ژاپني روشنکننده راه اوست .اشتراکات قابل توجهی
بین زيباييشناسي زيستمحيطي وي و زيباييشناسي
ژاپني وجو د دار د که تصادفی نیست .بهطور خاص ،هر دو
زیباییشناسی را در رابطه صمیمی ،پیچیده و درهمتنیدة
آن با دیگر دغدغههای زندگی ،یعنی اخالقی ،اجتماعی
و وجودی ميبيند؛ بهطوریکه وی معتق د است ،وضعیت
زیباییشناختی یک اثر هنری یا محیط شهري به
وضعیت اخالقی آن وابسته است تا آنجایی که اگر امر
اخالقی و امر زیباییشناختی در تضا د هم ظاهر شوند،
اولی بر دومی غلبه میکند.
هدف از این مقاله درک چگونگی تاثیر قضاوت
اخالقی بر قضاوتهای زیباییشناختی از منظر سایتو

است .رابطه بین اخالق و زیباییشناسی در سالهای
اخیر بحثبرانگیز شده است .سلیقه زیباییشناختی،
ترجیح ،و قضاوت ما ،پیامدهای گستر دهای دارد .برخی
اوقات ،به نظر میرس د که زیباییشناسی در برابر
نگرشها و اخالق (شامل اخالق زیستی) عمل میکند.
توجه به مباحث اخالق و زیباییشناسی از منظر سایتو
در طراحی اثر (شامل محیط شهری) میتوان د به بهبود
زندگی و ارتقای رفاه جامعه کمک کند .همچنین با
ترویج دیدگاههای اندیشمندانی مانن د سایتو میتوان در
تغییر نگرش مصرفکننده کوشید؛ که تأثیرات مثبتی بر
بهبو د محیط پیرامون ما دارد .این امر در راستای وظیفه
زیباییشناسی« ،پرورش دادن سوا د و حساسیت
زیباییشناختی» است تا به تبع آن بتوان قدرت امر
زیباییشناختی را در خدمت بهبو د بخشیدن به کیفیت
زندگی و حال و روز جهان بهکار برد و جامعه را به سمت
و سویی مدنیتر ،انسانیتر و جهان را به سمت و سویی
پایدارتر سوق داد.

پيشينه تحقيق
چندين كار مطالعاتي در ايران درباره ارتباط اخالق
و زيباييشناسي انجام شده كه از منظر فيلسوفاني چون
فردریچ شيلر ،ایمانوئل كانت ،و دیوید هيوم است ،اما از
منظر سايتو در اين خصوص مطالعهاي صورت نگرفته
است .مقاله «نسبت اخالق و زیباییشناسی در اندیشة
شیلر» نوشته سلماني و شاملو در سال  1391انجام شده
است .نويسندگان اين مقاله اظهار ميكنند كه شیلر
«برآورده ساختن وحدت انسانی» را هدف زیباییشناسی
یدان د و چنین اقدامی تنها با توسل به هنر كه ابزاری
م
است برای«شرافت بخشیدن به َمنش یا شخصیت
انسانی» ،امکانپذیر است .بدون زیبایی و تجربة
زیباشناختی ،ما وضعیتی بهتر از وضعیت حیوانات
نداریم ،زیرا در این صورت یا به وسیلة امیال و
خواستههای طبیعیمان اداره میشویم یا ماشینی
هستیم که فقط مستع د اندیشة عقالنی است (سلمانی؛
شاملو .)7 :1391 ،مقاله «رابطۀ  زیبایی با اخالق در
زیباشناسی کانت» نوشته سلماني در سال  1394انجام
شده است .در اين مقاله عنوان شده است كه کانت
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معتق د است خیر یا هرگونه عالقۀ  اخالقی نميتواند
رابطۀ مستقیمی با امر زیبا داشته باشد .به عبارت دیگر
نمیتوان مبنای داوری زیباشناختی را تصور یک مفهوم
یا غایت اخالقی دانست؛ در عین حال به نظر او ،اخالق
میتوان د رابطهای غیرمستقیم با زیبایی داشته باشد .پس
از داوری زیباييشناختی ،میتوان زیبایی را ظهور و
تجسم مفاهیم عقلی یا ای دههای اخالقی دانست.
همچنين کانت در نق د قوه حکم درص د د برقراری ارتباط
میان احساس و آزادی است .او معتق د است پرداختن به
زیبایی میتوان د در فراین د پرورش احساس اخالقی در ما
نقشی انکارناپذیر داشته باش د (سلمانی  .)1394 ،مقاله
«ارتباط اخالق و زیباییشناسی در فلسفه هیوم»  نوشته
همتی ،پیکانی و ديگران در سال  1398است .در اين
مقاله نويسندگان اظهار ميكنند كه از نظر هيوم در
اخالق ،هرآنچه بهواسطة زیبایی یا فایده ،لذت به بار
آورد ،امری فضیلتمن د به شمار میآید .فای دهمندی نیز
گاهی بهطور مستقیم و گاهی نیز به واسطه زیبایی و به
سبب اینکه زیبا مینماید ،لذت به وجو د میآورد.
همچنین زیبایی براساس نظر هیوم ،امری ذهنی و
وابسته به لذت است؛ پس لذت و رنج مبنای ذوق برای
تشخیص فضیلت و رذیلت اخالقی و ارزش اثر هنری
است (همتی و دیگران.)1398 ،
شایان ذکر است که در مور د یوریکو سایتو مطالب
جداگانه کم است اما در مقال ه «شناخت و تبیین الگوي
زیباییشناسی همگانی (طبیعت ـ محیط) براساس آراي
جان دویی و نسبت آن با زیباییشناسی محیطی معاصر
نوشته حسینزاده و شریفزاده در سال  1397که به
زیباشناسی امر روزمره از منظر دیویی اختصاص دارد،
اشاراتی به آرای سایتو شده است .در این مقاله به نقل از
یوریکو سایتو آمده است« :ارزیابی زیباییشناسی از
زندگی روزمره ،نیازمن د شناختن افکار ،رویا و مؤلفههاي
دیگر است ...هنگامی که با نگرش و ادراکی متفاوت
تجربه شون د آن زمان زیباییشناسی در عا ديترین و
معمولیترین اشیاء و افعال اتفاق میافتد .این دیدگاه از
لحاظ نظري سعی میکن د تجربه شیء را در ح د تجربه
زیباییشناسی گسترش ده د و براي اشیاء و تجربهها
هالهای از زیباییشناسی تبیین کند» .همچنین از منظر

سایتو مینویسن د که محیط بای د کانون توجه
زیباییشناسی معاصر باشد .آنچه بخشی اعظم از محیط
را تعیین میکند ،تعامالت انسانی است .شخصیت چنین
تعامالتی با شخصیت شرکتکنندگان و روابط بین آنها
شکل میگیر د و در معرض مالحظات زیباییشناختی
قرار میگیر د (حسینزاده؛ شریفزاده.)67 :1397 ،

شکاف سوژه ـ ابژه از منظر سایتو
سايتو معتق د است كه یکی از چارچوبهای حاکم بر
سنت فلسفی غرب ،دوگانگی سوژه و ابژه و جدایی بین
آنها است .در قرن گذشته ،زیباییشناسی نيز در این
چارچوب دوگانة عمیق و گسترده قرار گرفته است.
علیرغم مناقشاتی که در مور د وضعیت هستیشناختی
موسیقی ،ادبیات و هنر معاصر وجو د دارد ،پارادایم
مسلط زیباییشناسی این است که هنر زيبا از یک عامل
تجربهگر ،قابلتمایز و تفکیک است .درنتیجه ،رویدادها،
یدهد ،یعنی
موقعیتها و فعالیتهایی که فر د انجام م 
آن جنبههایی از تجربیات زندگی ما که به سمت یک
شیء مشخص یا چارچوببن دیشده هدایت نمیشوند،
به نوعی «حقیقت ناخوشایند» تبدیل و از رادار
زیباییشناسی ناپدی د میشوند .بهعالوه ،این مدل از
زیباییشناسی مبتنی بر یک ابژه ـ سوژه مستقل ،و فارغ
از فراین د تجربه ،به سمت قضاوت در مور د زیبایی یا
ارزش هنری تمایل دارد.
درمقابل ،وي متأثر از برالنت  كه خو د پیرو جان
دیویی بود ،تجربه زیباییشناختی را فرایندی پویا
توصیف میکن د که از تعامل بین ابژه و سوژه پدید
میآید و با واکنش متقابل تسهیل میشود .یعنی نه
شیءمحور است ،نه سوژهمحور .این فراین د مانند
گفتوگوی بین آنهاست ،شیء به سوژه و سوژه نیز به
یدهد .هنرمن د گاهی اوقات
نوبه خو د به ابژه پاسخ م 
جزئیات را موشکافی میکند ،در حالی که در زمانهای
دیگر نگاهی كلي دارد .وي همچنین تخیل خو د را فعال
میکن د و آن را با تجربه حسی در هم میآمیز د و
درنتیجه الیهای غنی از تداعیها را ایجا د میکند .قضاوت
در مور د ارزش زیباییشناختی یک شیء به معنای
ناديده گرفتن تعامل زیباییشناختی نیست ،بلكه باي د با
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تأکی د بر تجربهای باش د که ممکن است به قضاوت منجر
شو د یا نشود.
زيباييشناسي ژاپني از منظر سایتو
يوريكو سايتو كه خو د ژاپني است ،متاثر از جهانبینی
ژاپنی ،واقعیت را متشکل از روابط به جای موجودات و
اشیای منفر د توصیف میکند .رابرت کارتر ۱جهانبینی
ژاپنی را به عنوان «اعالم وابستگی متقابل» خالصه
میکند ،یعنی «تشخیص اینکه ما نه تنها به طور
جدانشدنی با دیگران بلکه با کل کیهان درهمتنیده
هستیم» (.)Carter, 2008: 5
بهترین تصویری که منعکسکننده این جهانبینی
است ،اصطالح ژاپنی برای انسان ،نينگن »人間« ۲است.
کاراکتر اول به معني «انسان» و دومی به معني «ب ِین»
یده د یک فر د با رابطهای که با دیگران
است که نشان م 
دارد ،تعریف میشود .بنابراین هستیشناسی ژاپنی
دوگانگی غربی سوژه و ابژه را تایی د نمیکند .به نقل از
اینوتسکا ،۳تتسورو واتسوجی ،۴یکی از تأثیرگذارترین
متفکران ژاپنی قرن بیستم ،از وجو د انسان بهعنوان
«بین بودن» یا د میکند ،که بر اين اساس ترجمه دقیق
د (Inutsuka, 2017:
«نینگن» بای د «انسان در بین» باش 
.)103

در این تأکیدزدایی از یک خو د ِمستقل (که از دیدگاه
غربی به آن نگاه میشود) ،در زبان ژاپنی نيز منعکس
میشود .همانطور که آگوستین برکو اشاره میکند،
ش ُفرم فاق د ضمیر
بهطور معمول یک جمله ژاپنی خو 
فاعل «من» است ،اما در بسیاری از زبانهای اروپایی این
فاعل الزم است .بهعنوان مثال ،به جای گفتن «من
میروم» ،گفتن «رفتن» رایجتر و طبیعیتر است .تمرکز
ندهنده تقدم چیزی است که ب ِ ِرک آن را
بر مسن د نشا 
«یک صحنه» یا «مجموعه خاصی از شرایط» مینامد
(.)Berque, 2017: 16

سنت زیباييشناختی ژاپني این اولویت صحنهها و
شرایط را در فضای فصلی منعکس میکند كه بدون
شک به دلیل چهار فصل متمایز ژاپن است که از
پدی دههای هواشناسی ،گیاهان و رویدادها تشکیل شده
است .بهعنوان مثال ،كوكينشو ،古今集 ۵اولین مجموعه
اشعار تحت حمایت دربار ،که در سال  905ميالدي

گردآوری شد ،براساس فصل سال سازماندهی شده
است .همچنین کتاب بالش ،枕草子 ۶مجموعهای پر از
مشاهدات حساس و مقاالت درباره فصلها است .این
کتاب را یک بانوی درباری در قرن یازدهم نوشته است.
بخش آغازین معروف آن بهترینهای هر فصل شامل
طول روز ،موجودات و پدی دههای طبیعی ،فعالیتهای
مردم و اشیاء را تمجی د میکند .هر دو این آثار ،کالسیک
هستن د و تأثیر آنها بر ادبیات بعدی ژاپن و بهطور کلی
حساسیت زیباییشناختی ژاپنی قابلاندازهگیری نیست
(.)Saito, 2017: 21

این احساس زیباشناختی دیرینه در مور د شرايط و
صحنه هنوز در ژاپن زنده است .به نقل از سایتو ،شوجی
تاکاشینا ۷در تحقيق خو د در مور د حس زیبایی ژاپنی،
در نگرش مردم نسبت به حیوانات اظهار میکند كه
خدهندگان امریکایی در پاسخ به این سؤال که
پاس 
زیباترین حیوان کدام است ،بالفاصله اسب ،شیر و ...را
خدهندگان ژاپنی
انتخاب کردند ،در حالی که پاس 
پاسخشان بسيار متفاوت بو د« :پرندگان کوچکی که با
طلوع آفتاب به پرواز در میآیند» ( .)ibidهمچنین
تاکاشینا در توضیح این تفاوت بیان میکند که چگونه
حساسیت زیباییشناختی ژاپنی به سمت «جوكيو状 »۸
( 況که بهعنوان حالت اشياء ،شرایط ،یا موقعیتها
ترجمه میشود) به جای «جیتای( 実体 »۹بهعنوان
جوهر ،موضوع ،موجودیت ترجمه ميشود) متمايل
است .یعنی ویژگیهای زیباییشناختی پرندگان را جدا
از رابطه با محیط اطرافشان نمیتوان تعیین کر د (.)ibid
سايتو این حساسیت زیباییشناختی را «زیباییشناسی
موقعیتی» مينامد ،و آن را با تعامل زیباییشناختی
آرنول د برالنت مقايسه ميكند .همانطور که برالنت
میگوید« ،رابطه انسانها با اشیاء رابطهای بین موجودات
گسسته و خودبسنده نیست .برعکس ،همانطور که
مردم خو د را بر اشياء تحمیل میکنند ،اشياء نیز بر مردم
تأثیر میگذارند» (.)Berleant, 2012: 85
در پرتو مفهوم ژاپنی وابستگی متقابل ،سایتو معتقد
است که تعامل زیباییشناختی ،یک تجربه
زیباییشناختی را مشخص میکند ،و شای د مهمتر از آن،
حالت اصیل بودن در جهان را نیز مشخص میکند .به
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عبارت دیگر فر د یک مرکز منزوی و واح د از جهان
نیست ،بلکه در تعاملش با دیگران تعریف میشو د و
وجو د دارد .اولین بُع د وجودی تعامل زیباییشناختی
رابطة وابستة متقابل بین خو د و دیگری است.

تعالی خو د از منظر سایتو
سايتو معتق د است كه داللت اخالقی دیگري در
تعامل زیباییشناختی وجو د دار د که به عنوان شیوه
واقعی وجو د ما در این جهان درک میشود .تعالي خود
بهويژه با تعلیق دنیای آشنا و فراتر رفتن از افق خود
شروع میشود .وي به دیگری (خواه فردي ديگر يا خواه
كاري هنري) بهعنوان «تو» برخور د میکن د نه «آن».
این نگرش باز راه را برای تبادل متقابل و تالش مشترک
برای ایجا د یک تجربه زیباييشناختی خاص هموار
میکند .براساس اين نگرش ،وي ارتباطات جدی د و
دیدی متفاوت از جهان دارد .این نگرش نسبت به تعامل
زیباییشناختی ،موضعی اخالقی دار د و اهمیت آن را
بسیاری از متفکران و دستاندرکاران رشتههای مختلف
شناسایی و بر آن تأکی د کر دهاند .آنچه قابل توجه است
اینکه همه آنها به تجربه زیباییشناختی بهعنوان
موثرترین وسیله برای پرورش این حالت اخالقی وجود
اشاره میکنند.
وي معتق د است كه ذن این موضع اخالقی را به
عنوان آمادگی الزم برای غلبه بر خود ،فراموش کردن یا
فراتر رفتن از خو د توصیف میکند .وسیله مطلوب برای
نظم و انضباط ذن ،تمرین هنری است ،زیرا هدف آن
کسب مهارتها نیست ،بلکه هدف آن تبدیل شدن است.
شخصی که نحوه حضورش در جهان بر اخالق و
زیباییشناختی استوار است .رابرت کارتر در مورد
آموزش هنری ژاپنیها اشاره میکن د که «اخالق در
درجه اول از طریق هنرهای مختلف آموزش داده میشود
و بهعنوان یک نظریه انتزاعی یا بهعنوان یک سری
قوانین برای به خاطر سپردن آموخته نمیشود » (�Car
 .)ter, 2008: 2سايتو معتق د است آنچه در مور د عمل
هنری صادق است برای داشتن یک تجربه زیباشناختی
نیز قابل استفاده است.
وي اشاره ميكند كه این موضع اخالقي ذن مشابه

است با مفهومی که آیریس مرداک ۱۰درباره «از خو د
گذشتگي »۱۱دارد .او با توجه به این واقعیت که «ذهن ما
دائماً فعال است ،و مانن د حجابی مضطرب ،معموالً
مشغول به خو د و اغلب جعلکننده است که تا حدی
جهان را پنهان میکند» .مرداك ادعا میکن د که «هر
آنچه که خودآگاهی را به ازخودگذشتگي ،عینیت و
واقعگرایی سوق دهد ،بای د با فضیلت مرتبط باشد»
درنتیجه ،او درك خوب هنر را پاداش از خو د گذشتگي
یدان د که به فر د کمک میکن د «از
موفقیتآمیز م 
محدودیتهای خودخواهانه و وسواسآمیز شخصیت
فراتر رفته و احساس را افزایش دهد» (Sait o, 2017b:
 )22براساس نظر سايتو ،همه این ویژگیهای موضع
اخالقی که برای تعامل موفق فر د با دیگران نیاز است،
الزامات تعامل زیباییشناختی هستند :نگرش باز،
پذیرش ،فروتنی ،احترام و همکاری متقابل .این تعامل
مبتنی بر اخالق با جهان را بهصراحت ميتوان در
زيباييشناسي تعامالت انسانی مشاهده كرد  .تعامالت
انسانی در گفتمان زیباییشناسی جایگاه درستی دارد ،و
مهمتر از آن ،نشانهای واضح از مسئولیت اخالقی تعامل
زیباییشناختی است.

زیباییشناسی تعامالت انسانی از منظر سایتو
سايتو معتق د است که زیباییشناسی تعامالت
انسانی ،یا آنچه كه برالنت زیباییشناسی اجتماعی
مينامد ،اهمیت اخالقی بسیار عمیقتری در زندگی ما
دارد .در این خصوص ،وي دوباره به سنت زیباشناختی
ژاپنی بازميگر د د و ميگوي د که ایکو ایکگامی ۱۲در
کاوش تاریخی و جامعهشناختی خو د از هنرهای سنتی
ژاپن استدالل میکند كه مردم از همه ر دههای اجتماعی
و زمینههای تحصیلی در فعالیتهای هنری شرکت
ميکردند ،بهویژه از قرن پانزدهم ،اواسط دوره فئودالی
قرون وسطی ژاپن ( .)ibid, 25از طریق به کمال رساندن
مهارتهای هنری ،هدف نهایی از شیوههای مختلف
هنری ،تقويت حس مدنیت ،معاشرت و مهارتهای الزم
برای عمل به آنها بود .برجستهترین نمونهها عبارتن د از
ترکیب شعر پيوندي ۱۳و مراسم چای که هر دو از اواخر
دوره قرون وسطی تا دوره اِدو ( )1868-1603شکوفا
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ش دهاند .اگرچه شعر پيوندي دیگر اجرا نمیشود ،مراسم
چای و زیباییشناسی همراه آن همچنان در فرهنگ
ژاپنی امروز ادامه دارد.
شعر پیوندی شکلی از بازی گروهي است که در آن
گروهی از افرا د از همه ر دههای اجتماعی گر د هم میآیند
و مجموعهای از ابیات شاعرانه را میسازند .یک نفر با
چن د خط شروع میکن د و به دنبال آن نفر بعدی موضوع
یدهد؛ در حالی که سهم خو د را
یا تصویر را ادامه م 
اضافه میکند ،توسط نفر بعدی دنبال میشو د و غیره.
این فعالیت اشتراکی برای ساعتهای زیادی ادامه دارد.
گاهی اوقات در تمام شب به دههزار پیون د منجر میشود.
آنچه در همآفرینی موفقیتآمیز شعر پیوندی حیاتی
است ،تنظیم سهم فر د با سطرهای قبلی ساختهشده
توسط دیگران بدون قربانی کردن بيان خو د است .عالوه
بر تخیل شاعرانه و قدرت خالق ،مهارت شنیداری خوب
الزم است .همانطور که ایکگامی اشاره میکند« ،برای
ساخت یک سکانس شاعرانه خوب ،شرکتکنندگان باید
با دقت به دیگران گوش داده و خالقیت شاعرانه آنها را
درک کنند» .بنابراین ،به بهانه شرکت در یک فعالیت
جمعی شعرسازی« ،اجتماعی شدن از طریق سرودن
شعر پیوندی وسیلهای ای دهآل برای ایجا د فضای معاشرت
متمدنانه بود» (.)Ikegami, 2005: 78
اگر تمرین شعر پیوندی را شبیه «برنامه آموزشی
برای توسعه مدنیت در فضای عمومی» در نظر بگيريم
( ،)ibidمراسم چای نیز مشابه آن است اما زیباییشناسی
مراسم چای ،الیه دیگری از تعامالت انسانی را اضافه
میکند :ارتباط غیرکالمی از طریق مديتيشن اشیاء و
حرکت بدن .در مراسم چای ،بخش قابل توجهی از
تعامالت بین میزبان و میهمانان از طریق آنچه ایکگامی
آن را «شیوههای ارتباط ضمنی» مینامد ،صورت
میگیر د ( .)Ikegami, 2005: 221چنین تعامالتی شامل
تفکر میزبان ميشو د که در انتخاب خاص اقالم مختلف
مور د استفاده برای رویدا د و آما دهسازی باغ و کلبه چای
مناسب برای میهمانان و مناسبتها (مانن د فصل و
آبوهوا) بیان میشود .هر جنبهای از حرکات بدن
میزبان در تهیه و سرو چای نیز حاکی از توجه متفکرانه
او به میهمانان است .یعنی «مراقبت و توجه میزبان از

طریق هنر حرکت و اشاره بیان میشود» (.)ibid, 226
میهمانان نیز به نوبه خو د سپاسگزاری و قدردانی خو د را
از طریق ژستهای مربوط به دریافت و در دست گرفتن
کاسه چای ،نوشیدن چای ،خوردن میانوعده و
یدهند .بنابراین مراسم چای
خداحافظی نشان م 
موقعیتی را ایجا د میکن د که در آن «عمیقترین
ارتباطات انسانی از طریق همدلي زیباشناختی صورت
میگیرد» (.)Saito, 2007: 150
يوريكو سايتو معتق د است كه مراسم چای یک جهان
كوچك هنری را فراهم میکن د که در آن زیباییشناسی
تعامالت انسانی متبلور میشود .همچنین غلبه تعامالت
انسانی بدون ارتباط کالمی را در فرهنگ و زیباییشناسی
ژاپن تقویت میکند .بااینحال بای د توجه داشت که
ارتباطات غیرکالمی فراتر از این سنت فرهنگی خاص،
جداییناپذیر از تعامالت انسانی است .صرفنظر از زمینه
فرهنگی خاص ،ماهیت تبادل کالمی با حرکات ،حاالت
چهره ،لحن صدا ،مکث و موار د مشابه بيان ميشود
(.)Saito, 2016: 225
صرفنظر از نحوه ارتباط ،هم شعر پيوندي و هم
یدهن د که تعامل موفق انسانی
مراسم چای نشان م 
مستلزم مشارکت کامل زیباییشناختی همه طرفها
است .چه در یک گفتوگو و چه در مراسم چای ،اگر
یکی از طرفین از مشارکت متقابل خو دداری کن د یا
نتوان د در همکاری متقابل شرکت کند ،تعامل با شکست
مواجه میشود .یک مکالمه یکطرفه یا طرفینی که در
کنار هم صحبت میکنن د هرگز تجربه رضایتبخشی به
همراه نمیآورد .اگر میهماننوازی میزبان با مهربانی
مور د تایی د و قدردانی میهمانان قرار نگیرد ،مراسم چای
موفق نخواه د شد .اگر کسی در تسلیم تخیل و خالقیت
خو د به فراین د خالقیت مشارکتی ناتوان باشد ،زنجیره
اشعار شكسته ميشود .در این نمونهها ،تعامل هم از نظر
زیباییشناختی و هم از نظر اخالقی شکست میخورد.
يوريكو سايتو معتق د است كه زیباییشناسی تعامالت
انساني بیشتر از طریق تمرین پرورش مییابد .این
تمرین با تعامل همه اجزای وجود ،مانند بدن ،ذهن،
ادراک ،احساس ،عاطفه ،تخیل و عقل هدایت میشود.
همچنين تربیت اخالقی از تربیت زیباییشناختی
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جداییناپذیر است و زیباییشناسی اجتماعی برالنت نیز
پایهای برای تربیت اخالقی فراهم میکند .تعامل
زیباشناختی موفق نیز الزمه تعامل اخالقی موفق با جهان
است .احساس مور د نیاز برای تعامل زیباییشناختی باید
برای تعامالت مدنی ،محترمانه و انسانی با دیگران پرورش
داده شو د و بدون آن جامعه مدنی نميتوان د وجو د داشته
باشد.

زیباییشناسی منفی از منظر سایتو
يوريكو سايتو معتق د است که دنیایی که ما در آن
زندگی میکنیم یک مدینه فاضله زیباییشناختی نیست
و مملو از چیزهایی است که باعث تجربیات زیباییشناختی
منفی میشوند ،از مصنوعات با طراحی نامرغوب و
محصوالت مشتريمدار گرفته تا مناظر خیابانی
پیشپاافتاده با تبليغات مبتذل و موزيکهای بیمعنا در
مراکز خرید .وي با پيروي از برالنت به این موار د و
بسیاری از نمونههای دیگر از «زیباییشناسی منفی»
توجه میکن د و از ما میخواه د که حضور آنها را در
زندگی و جوامع خو د بشناسیم ،زیرا زیباییشناسی
بهترین ابزار است برای افشای آنچه به احساس ،تجربه و
درنهایت به سالمت و رفاه ما آسیب میزند.
همچنين وي معتق د است كه فعاالن زیباییشناسی
حرفهای تا ح د زیادی مسئول ایجا د این موار د از
زیباییشناسی منفی هستند .اما این بدان معناست که
ديگران از هر مسئولیتی معاف هستند .حتی در این
موارد ،همه افرا د جامعه ،هنوز در پروژه جهانسازی
شرکت میکنند ،زیرا بای د سوا د و حساسیت
زیباییشناختی خو د را تقويت کنن د تا این جنبههاي
زیباییشناسی منفی را در زندگی و جامعه خو د برجسته
کنن د و در جهت بهبود ،حتی اگر غیرمستقیم ،تالش
کنند .مشارکت همه در تضعيف ،کاهش یا حذف
زیباییشناسی منفی میتوان د شکلهای مختلفی داشته
باشد :سازماندهی یک مقاومت جمعی در برابر پیشنهادی
که فضای یک منظر شهری را از بین میبرد؛ تحریم
شرکتهایی که محصوالتی بُنجل و نامرغوب توليد
میکنند؛ درخواست تصویب مقررات زیستمحیطی از
قانونگذاران و اخذ تضمین حداقل استاندار د نجابت

زیباییشناختی برای همه شهروندان؛ تشویق مسئوالن
مدرسه به گنجاندن آموزش زیباییشناسی فراتر از
آموزش هنر در برنامه درسی خو د (.)Sait o, 2017b: 27
بنابراین از ديدگاه وي ،زیباییشناسی ابزاري
ضروری براي ارزیابی و بهبو د کیفیت زندگی است.
داشتن قوانین عادالنه ،یک نظام سیاسی خوب ،و سایر
امکانات اجتماعی مانن د فرصتهای آموزشی و اقتصادی،
مراقبتهای بهداشتی تضمینشده و مواردی از این
دست برای یک جامعه کافی نیست ،مگر اینکه با آن
چیزی که یرجو سپنما «رفاه زیباییشناختی» مینامد،
همراه باشن د ( .)Sepänmaa, 1995: 15بشر بای د بتوان د از
تجربیات زیباییشناختی چه از طریق تعامل با مصنوعات
و محیطها و چه از طریق تعامالت انسانی لذت ببرد.
ازاینرو ،برخالف دیدگاه متأسفانه گستر دهای که
زیباییشناسی را صرفاً بهعنوان خامه روی کیک
بیاهمیت مينگرد ،زیباییشناسی اساس یک زندگی
خوب را فراهم میکند.

زيباييشناسي امر روزمره و زيباييشناسي امر
آشنا از منظر سایتو
يوريكو سايتو كتابهايي به نام زيباييشناسي امر
روزمره ( ۱۴)2008و زيباييشناسي امر آشنا ،زندگی
روزمره و ساختن جهان (   ۱۵)2017دارد .وي اذعان
دارد كه مفهوم زيباييشناسي امر روزمره را از ديويي
الهام گرفته است .وي در كتاب زیباییشناسی امر
روزمره مينويسد كه «کم و بیش همه نویسندگانی که
در باب زیباییشناسی امر روزمره قلم میزنن د از کتاب
جان دیویی ۱۶به نام هنر به منزله تجربه ( )۱۹۳۴الهام
گرفتهاند» (سایتو .)10 :1396 ،بحثی که دیویی در این
ن تجربهای واحد» دارد،
کتاب درباره «به دست آورد ِ
یده د که تجربه زیباییشناختی در هر جنبهای
نشان م 
از زندگی روزانه مردم ممکن است وجو د داشته باشد؛ از
غذا خوردن یا حل یک مسئله ریاضی گرفته تا
مصاحبهای شغلی .دیویی با جا دادن «امر
ِ
سرشت نوعی تجربه به عوض قرار
زیباییشناختی» در
دادن آن در شیء یا موقعیتی معین ،راه را برای مدافعان
زیباییشناسی روزمره گشو د تا جنبههای متع د د زندگی
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زیباییشناختی انسانها را بدون ح د و مرزی
ازپیشطراحیشده ،بکاوند (همان) یوریکو با پیروی از
دیویی به زیباییشناسی امر روزمره میپرداز د و مینویسد
که هدف زیباییشناسی روزمره این است که مردم به
تمام وجوه چندگانه زندگی زیباییشناختی چنانکه باید
توجه کنند :از جمله به اجزای گوناگون سازنده زندگی
روزمره مصنوعاتی که روزانه از آنها استفاده میکنیم؛
خر دهکاریهای گوشه و کنار خانه؛ تعامل با دیگران و
فعالیتهای متعارف روزانه مانن د خوردن و پیا دهروی و
حمام کردن .همچنین زیباییشناسی روزمره میخواهد
پژوهشهای زیباییشناسی را از تمرکز کموبیش
انحصاری بر زیبایی که مشخصه زیباییشناسی مدرن
غرب است ،رها سازد .کتاب زیباییشناسی امر آشنا،
زندگی روزمره و ساختن جهان نیز درواقع نام دیگری
است که به موضوع زیباییشناسی امر روزمره داده است.
()Saito, 2017a: 4
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ظهور گفتمان زیباییشناسی روزمره همزمان است با
تالشی روزافزون برای محو کردن تمایز میان هنر و
زندگی در جهان هنر امروز غرب .در سراسر تاریخ هنر
نمونههای بسیاری از نمایش برشهایی از زندگی روزمره
وجو د داشته است؛ مانن د نقاشیهای هلندی از زندگی
روزمره ،اما هنر قرن بیستم شیوههای گوناگونی برای
تصاحب زندگی روزمره ارائه کر د که از همه مشهورتر
استفاده از حاضر آما دههاست .۱۷از آن زمان تاکنون
هنرمندان کوشی دهان د به شیوههای گوناگون بر جدایی
هنر و زندگی واقعی که دیرزمانی مقبول افتاده بود،
چیره شوند .ر د محیط نهادی هنر بهعنوان مکانی برای
هنرشان؛ انکار ضرورت حجیت و اقتدار مولف ،به معنای
واقعی کلمه؛ بهبو د محیطزیست و جامعه با کاشت
درخت؛ و تمیز کردن رودخانهها به مثابه جنبشی در هنر
یدهد.
است که زندگی روزمره را در خو د جای م 
سایتو مینویس د که زندگی روزمره مردم میتوان د به
لحاظ زیباییشناختی جنبه منفی نیز داشته باشد.
کیفیتهای زیباییشناختی منفیای که منفی تجربه
میشوند ،در مقام مقایسه در زندگی روزمره کام ً
ال
فراگیرن د و بهطور مستقیم بر کیفیت زندگی اثر
میگذارند .فضای شهری کثیف و غیربهداشتی؛

سروصداهای گوشخراش؛ تابلوهای درهم آگهیهای
شهری با عالمتها و نشانههای عجیبوغریب و تصاویر
منزجرکننده :بوی نامطبوع کارخانهای نزدیک و
چیزهایی از این دست در زندگی روزمره تجربه میشوند

(.)Saito, 2017b: 26

زيباييشناسي زيستمحيطي از منظر سایتو
یوریکو سایتو معتق د است که واکنشهای
زیباییشناختی روزمره اغلب به سرراستترین شکل،
اَعمال آدمیان را هدایت میکنند .اگر چیزی به واسطه
گیرایی زیباییشناختیاش ما را جذب کن د معموالً از آن
محافظت میکنیم ،آن را میخریم یا اگر محیطی را به
لحاظ زیباییشناختی گیرا نیابیم ،معموالً نسبت به
سرانجامش بیتفاوت هستیم ،آن را به کناری میگذاریم
یا میکوشیم جذابترش کنیم .ارزشهای زیباییشناختی
مثبتی مانن د م د روز بودن و شیک بودن فرآور دهها سبب
میشود ،آنها را قبل از آنکه کارایی و عملکردشان را از
دست دهند ،تعویض کنیم.
همین ارزشهای زیباییشناختی مثبتی که در
ت اغلب مصداقهای
فرآور دهای نهفت ه و آن را فرا گرفتهاس 
گوناگون «زشتی» نهفته در فراین د تولی د و زندگی بع د از
ِ
مرگ فرآورده را پنهان میکند .زیباییشناسی منفی
مربوط به تولی د فراورده شامل تخریب محیطزیست به
علت استخراج منابع و آلودگی و همچنین شرایط کاری
ناگوار کارگران کارخانههاست .زیباییشناسی منفی
زندگی پس از مرگ فرآور دهها را میتوان در حجم
روزافزون  اقالمی دی د که دیگر رایج و م د روز شمرده
نمیشون د و به گورستانهای زبالههای شهری و همچنین
به اقیانوسها ریخته میشوند .چنین آشغالهایی را روانه
کشورهای در حال توسعه نیز میکنن د و در آنجا مردم
محلی از قطعاتی که قابل استفاده مج د د و اغلب سمی
هستن د بیهیچ ابزار حفاظتی استفاده میکنند (سایتو،
.)42 :1396
پیامدهای منفی زیباییشناسی روزمره را در چمن
کدست سبزی که در آن علف هرز
هموار ،مخملی و ی 
پیدا نمیشو د نیز میتوان یافت .به وجو د آوردن و
نگهداری چمنی با این شکل و شمایل اغلب همراه با
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عواقب زیستمحیطی جدی از قبیل استفاده بیش از حد
از آب ،کو د شیمیایی ،سم ،علفکش و حشرهکش است.
جایی که آویزان کردن رختها در محیط بیرون از خانه
و همچنین توربینهای بادی بدمنظر دانسته شود،
جوامع برای ممنوع کردن چنین اموری مقررات وضع
میکنن د و این امر فرصت پدی د آمدن شیوه پایدارتری از
یدهد.
زندگی را نم 
درمقابل ،موفقیت طراحی پایدار یا حامی
محیطزیست و کاالهایی که تحت شرایط انسانی تولید
ش دهان د اغلب متکی به پذیرش سرمشقهای
زیباییشناختی تازهای است؛ مانن د باغهایی با گلهای
خودرو یا گیاهان خوردنی ،لباسها و اثاثیهای که از مواد
بازیافتی یا دور ریخته ساخته ش دهان د و ساختمانهای
سبزی که ،هم ر د پاهای حقیقی روی زمین و هم
ر دههای کربن را میکاهند .این زیباییشناختی تازه
همان زیباییشناختی زیستمحیطی است.
زیباییشناختی زیستمحیطی افزون بر ویژگیهای
زیباییشناختی اشیاء ،سازهها و محیطزیست ،بیانگر
فضیلتهای اخالقیای مانن د احترام و مالحظهکاری و
فروتنی است.

نسبت اخالق و زیباییشناسی در آرای سایتو
مسئلة رابطه بین امر اخالقی و امر زیباییشناسی
مور د توجه فیلسوفان زیادی قرارگرفته است .افالطون،
آغازگر ج دیترین بحثهای فلسفی در باب هنر ،به
قدرت هنر در اثرگذاری بر حیات اخالقی بسیار باور
داشت .عمق سخن افالطون در این باب چنان بو د که
پس از او ،تا سدة هجدهم ،هیچ فیلسوف برجستهای در
اصل سخنش اشکال نکر د (کرمی و دیگران.)2 :1395 ،
ارسطو از قدرت هنر در تزکیة عواطف میگفت و مدعی
بو د که از طریق چنین تزکیهای مجال پروردن فضائلی
در درون آدمی فراهم میشو د که در اخالقی زیستن
تأثیر مستقیم دارد ،و هیوم از این امر سخن به میان
میآور د که معایب اخالقی موجو د در آثار هنری،
احساسات اخالقی را پریشان میکن د و مرزهای طبیعی
فضیلت و رذیلت را در هم میریزد .یکی بر قدرت هنر در
تأثیرگذاری مثبت بر حیات اخالقی تأکی د بیشتر میکرد

و دیگری بر قدرت آن در تأثیرگذاری منفی ،ا ّما هر دو بر
تأثیرگذاری هنر در اخالقی زیستن اذعان میکردن د و از
این رو ،نق د اخالقی هنر را ممکن و بلکه ضروری
ی دانستند.
م
در سدة هجدهم ا ّما فیلسوفی به عظمت این هر سه
پا به عرصه نها د و برای نخستین بار ،جدایی قلمرو اخالق
را از زیباییشناسی مطرح کرد ،و احکام اخالقی را متمایز
از احکام زیباییشناختی دانست .پس از نق د سوم کانت،
حجیت دوهزارسالهاش را
نق د اخالقی هنر دیگر اعتبار و ّ
از دست دا د و خاصه با تفاسیری که طرفداران
«رمانتیسیسم» و «هنر برای هنر» به دست دادند ،اساساً
امکان چنین نقدی کمتر شد.
خواه برداشتی را که مخالفان امکان نق د اخالقی هنر
از کانت به دست دادند ،سوءتفسیر کانت بدانیم و خواه
چنین برداشتی را تفسیر درست کانت بدانیم ،در هر
حال ،بای د اذعان کر د که نفوذ این ر ّدیه بر نق د اخالقی به
قدری بو د که نق د اخالقی هنر را تا دهة هفتا د قرن
بیستم به محاق بر د و تنها از اوایل این دهه بو د که
کمکم زمزمههایی در نق د این رویکر د به گوش رسید
(همان).
حال ،پس از قریب به دویست سال ،دوباره دفاع از
امکان نق د اخالقی هنر باال گرفته است و کسانی ،با
پذیرش وجو د ارزشهای زیباییشناختی ،به دفاع از
ارزش (ایجابی یا سلبی) اخالقی آثار پرداختهان د و بر
رابطه نق د اخالقی اثر هنری با نق د زیباییشناختی تأکید
کر دهاند؛ یعنی به رابطه حسن/عیب اخالقی موجو د در
اثر هنری با حسن/عیب زیباییشناختی آن اثر تاکید
کر دهاند.
در مواجهه با این مسئله ،دو رویکر د عمده عرضه
شده است :ع دهاي وجو د چنین نسبتی را منکر ش دهاند،
و ع دهاي هم وجو د این نسبت را پذیرفتهاند .هر دو دستۀ 
منکران و مؤیدان را برحسب تقسیمبندي پیشنهادي
آلساندرو جیووانلّی ،۱۸میتوان به تندرو و میانهرو  تقسیم
کر د :
منکران تندرو اساساً امکان نق د اخالقی اثر هنري را
انکار میکنن د و از این رو ،به گمانشان دیگر دم زدن از
نسبت میان نق د اخالقی و نق د زیباییشناختی بیمعنا
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است .مشهورترین نمایندة چنین طرز تل ّقیاي اسکار  
وایل د است.
یدانن د اما
منکران میانهرو نق د اخالقی را ممکن م 
نسبتی میان نق د اخالقی و نق د زیباییشناختی  
نمیبینند .به عبارت دیگر ،انکار ایشان تنها معطوف به
وجو د نسبتی میان ارزشهاي اخالقی و ارزشهاي
زیباییشناختی اثر است .از مهمترین قائالن به این
رویکر د بای د از بیبر دزلی ،الماركویی ،و اندرسون نام برد.
مؤیدان تندرو ،افزون بر تأیی د امکان نق د اخالقی هنر،
میگوین د که هرگونه حسن اخالقی اثر همواره مزیت
زیباییشناختی آن و هرگونه عیب اخالقی اثر همواره
نقص زیباییشناختی آن است .هیوم را میتوان
بزرگترین مدافع این رأي دانست.
اما مؤیدان میانهرو دیدگاههاي متنوعی در باب
چگونگی نسبت میان ارزشهاي اخالقی و زیباییشناختی
دارند ،که آنها را میتوان به دستههای متفاوتی تقسیم
کر د (کرمی؛ حسینی.)211 :1395 ،
براساس طبقهبندی فوق میتوان یوریکو سایتو را در
طبقه مؤیدان تندرو قرار دا د که عالوه بر امکان نقد
اخالقی هنر ،هرگونه حسن اخالقی اثر همواره مزیت
زیباییشناختی آن و هرگونه عیب اخالقی اثر همواره
نقص زیباییشناختی آن است .وی در کتاب
زیباییشناسی امر روزمره بهصراحت بیان میکن د که
وضعیت زیباییشناختی یک اثر یا محیط شهري به
وضعیت اخالقی علت/معلول آن وابسته است« ،تا آنجایی
که اگر امر اخالقی و زیباییشناختی در تضا د هم ظاهر
شوند ،اولی بر دومی غلبه میکند.)Saito, 2007: 215( ».
همچنین وی معتق د است كه  قضاوت اخالقی ما ،نقش
مهمی در قضاوت زیباییشناختی ما بازی میکن د و
مینویس د که «انکارناپذیر است که قضاوتهای ما در
مور د محیط شهري اغلب از قضاوتهای ما در مورد
ارزشهای اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی آن جداییناپذیر
است» ( .)ibid.216بهعالوه ،وی معتق د است که برای
قضاوت زیباییشناختی براساس قضاوت اخالقی خو د در
مور د عملی که اثر هنری یا محیطی را به وجو د آورده،
بهحق هستیم .به عبارت دیگر اعتقادی به اجتناب از
تأثیر قضاوت اخالقی بر قضاوت زیباییشناختی ندارد

()ibid.215

در ادامه به منظور درک بهتر گفتمان رابطه اخالق و
زیباییشناسی از منظر یوریکو سایتو نمونههایی ارائه
میشود.

نمونههایی از گفتمان رابطه اخالق و
زیباییشناسی از منظر سایتو
در این بخش از مقاله سه نمونه از گفتمان اخالقی ـ
زیباییشناختی یوریکو سایتو را بررسی میکنیم.۱ :
مناسب بودن ظاهر یک فرد؛  .۲چشمانداز بدنمای
زیستمحیطی۱۹؛  .۳طراحی برای «نیازهای خاص».
مناسب بودن ظاهر شخصی
ابتدا نظر یوریکو سایتو در مور د مسائل مربوط به
ظاهر شخصی بیان میشود .ایشان در کتاب
زیباییشناسی امر روزمره انتقا د میکن د که چگونه
میتوان صرفاً بر اساس ظاهر خو د و داراییها ،فر د را
مدنی ،مسئولیتپذیر ،سختکوش و شایسته یا متضاد
آنها دانست .لباس «نامناسب» اغلب به عنوان نشانه
بیاحترامی تلقی میشود .نمونهای از آن ،رفتار
خجالتآور اخیر با تیم چوگان از دانشگاه نورث وسترن
است که برای مالقات با رئیسجمهور به کاخ سفید
دعوت شده بودند .همه آنها دمپایی پوشیدن د و فکر
ندهنده ماهیت معمولی
میکردن د که آن صن دلها نشا 
ورزش آنها است .البته رسانهها قيل و قال كردن د و از
لباس آنها بهعنوان «دمپایی انگشتی» و نشان دادن
بیاحترامی انتقا د کردند ۲۰.تیم اصرار داشت که
منظورشان بیاحترامی نبوده و اینهمه هیاهو را درک و
فهم نکرده است.
سایتو مينويسد كه وقتی شخصیت اخالقی شخصی
را از روی ظاهر فر د قضاوت میکنیم ،به دو جهت
متفاوت کشیده میشویم ،همانطور که به نقل از دیوید
نویتز: ۲۱
«والدین ما به ما هشدار دادند كه ظاهر همه چیز
نیست .میگفتن د زیبایی در عمق پوست است .و به
ما هشدار دادند ...که برای یک شخص چیزی
بیشتر از یک چهره زیبا وجو د دارد... .اما به ما هم
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گفتن د که موهایمان را برس بزنیم ،کمی آرایش
کنیم و ناخنهایمان را تمیز کنیم .ظاهر ممکن
است همه چیز نباشد ،اما در زندگی خودمان به
زودی متوجه شدیم که آنها بیاهمیت نیستن د و
بای د با احترام با آنها رفتار شود .بسیاری از ما
تشویق میشویم که به ظاهر خو د توجه کنیم اما
در عین حال دیگران را از ظاهرشان قضاوت
نکنیم» (.)Saito, 2007: 213
خواه عاقالنه باش د که تیم چوگان را به خاطر نمایش
فرضی «بیاحترامی» آنها مور د انتقا د قرار دهیم یا خیر،
نکتهای که در این نوع قضاوت اخالقی ـ زیباییشناختی
بای د به آن توجه کر د این است که به نظر میرس د وابسته
به قراردا د اجتماعی است .به نظر سايتو هیچ چی ِز ذاتاً
بیاحترامی در مور د دمپاییهایی که در یک مناسبت
فرخنده پوشیده میشوند ،وجو د ندارد .قراردا د اجتماعی
در مور د لباس مناسب میتوانست برعکس باشد .وي در
اين باره مينويسد كه در جامعه تخیلی ساموئل باتلر در
اروون )1872( ۲۲که همه چیز برعکس است ،دمپاییها
میتوانن د اوج رسمی بودن و آراستگی باشند ،در حالی
ندهنده
که لباسهای تاکسیدو و بلن د میتوانن د نشا 
نهایت غیررسمی بودن و معمولی بودن باشن د (.)ibid

چشمانداز بدنمای زیستمحیطی
يوريكو سايتو معتق د است ،در باب زیباییشناسی
زیستمحیطی نمونههایی از قضاوتهای اخالقی ـ
زیباییشناختی را مییابیم که به نظر میرس د وابسته به
قراردا د اجتماعی نیستند .برای مثال ،زبالهریزی ،تخریب
اموال عمومی ۲3و دیوارنویسی ۲4را در نظر بگیری د که
«محیط را تخریب میکنند»« ،محیط را آلوده میکنند»
یا «ویران میکنند» ( .)ibid, 214نگرش عموماً منفی
افرا د نسبت به این «چشماندازهای بدنما» عمدتاً ناشی
از نگرش ضمنی بیاحترامی ،بیمسئولیتی ،و تهاجم و
خشونت آشکار است .محکومیت ما نسبت به این
پدی دهها معموالً به اموال دیگران مربوط میشود؛ مانند
اموال همسایگان یا فضاها و ساختمانهای مشترک .آثار
مخروبه و زبالههای پراکن دهشده در اطراف حیاط و آثار
اسپریشدة روی دیوار شخصی میتوان د «چشمانداز

ندهنده بیاحترامی یا حمله بصری به
بدنما» و حتی نشا 
همسایگان و رهگذران وی تلقی شود ،اما اگر بر این باور
باشیم که مالک میتوان د آگاهانه از آزادی بیان خود
استفاده کند ،ممکن است چنین چشمانداز بدنمایی را
تحمل کنیم .اما اگر این فعالیتها خارج از دارایی او
انجام شود ،ما این عمل را به معنای واقعی کلمه ارتکاب
خشونت به دیگران ،از طریق تخریب اموال و فضاهای
یدانیم.
متعلق به آنها ،م 
سايتو معتق د است كه قضاوت اخالقی در برابر چنین
عملی نقش مهمی در قضاوت زیباییشناختی در مورد
«چشمانداز بدنما» بازی میکند ،زیرا از دیدگاه کام ً
ال
صوری ،ظاهر حسی زباله یا تخریب ممکن است لزوماً از
نظر زیباییشناختی منفی نباشد .وي از گفته آلن
کارلسون نقل قول ميكند كه «چشمانداز بدنما ،در
درجه اول ناشي از ...ویژگیهای بیانی ناخوشاین د است»  
( )ibid.215اگر دیدگاهی را که نظریهپردازان
زیباییشناسی توصیه میکنن د اتخاذ کنیم و منحصرا ً بر
جنبههای بصری و بافتی چشمانداز بدنما تمرکز کنیم،
ممکن است جالب ،سرگرمکننده یا فریبنده به نظر
برسد .بااینحال ،در نگرش معمول ما ،واکنش نسبت به
ظاهر آنها منفی است .به نظر نمیرس د دلیل قانعکنن دهای
برای تبدیل آنها به چیزی از نظر زیباییشناختی مثبت
داشته باشیم؛ اینچنینکه خودمان را بهعنوان یک
هنرمند ،بهویژه یک عکاس ،آموزش دهیم و روی پرورش
حساسیت زیباییشناختی بیطرفانه کار کنیم .بنابراین
به نظر میرس د که ما برای قضاوت زیباییشناختی منفی
براساس قضاوت اخالقی منفی خو د در مور د عملی که
آن را به وجو د آورده ،بهحق هستیم.
سايتو مينويسد كه موار د ظریفتری وجو د دار د که
در آن ارزیابی اخالقی بر ارزیابی زیباییشناختی یک اثر
تأثیر میگذار د یا گاهی تعیینکننده است .وي نمونهاي
ديگر از آلن كارلسون را بررسي ميكن د و مينويسد كه
«یک محله مرفهنشین گرانقيمت در حومه شهر» را در
نظر بگیری د ( )ibidاگر آن حاصل طبیعی نیروهای
اجتماعی «نژادپرست» ،نظامهای اقتصادی «استثمارگر»
و نهادهای سیاسی «فاسد» باشد ،ظاهر زیبا ،صلحآمیز و
اخالقی ناپذیرفتنی
شیک آن ممکن است «بیانگر» صفات
ِ
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نگریسته شوند .مشابه كارلسون ،سايتو ادعا میکن د که
فهم ما از محیط انسانی «درک ارزشهای زندگی» است،
که «نه فقط به ظاهر آن ،بلکه همچنین به آنچه به نظر
ميرس د و آنچه در نتیجه آن بیان میکند ،مربوط
میشود» .اگر این جامعه حومه شهر «درواقع نتیجه
نیروهای نژادپرست ،استثمارگر و فاس د باشد ،ممکن
است بهخوبی این ارزشهای زندگی را بیان کند» و
بهاینترتیب «ارزش و ارزشگذاری زیباییشناختی ،اگر
نگوییم غیرممکن ،دشوار خواه د بود» .بنابراین ،بهطور
خالصه ،از منظر سایتو وضعیت زیباییشناختی یک
محیط شهري به وضعیت اخالقی علت/معلول آن وابسته
است ،زیرا او بهصراحت بیان میکن د که «تا آنجایی که
امر اخالقی و زیباییشناختی در تضا د هم ظاهر میشوند،
اولی بر دومی غلبه میکند.)ibid( ».
از منظر سایتو ،آنچه یک قضاوت اخالقی ـ
زیباییشناختی را ،در مور د اجتماع زبالهریز ،به قضاوت
«زیباییشناختی» تبدیل میکند؛ این است که
ویژگیهای مشکلآفرین اخالقی ،مانن د بیاحترامی و
استثمار ،با جنبههای حسی شیء اثبات میشوند .وی
معتق د است كه در باب اين موضوع ،مفهوم آرنول د برالنت
از «جرم زیباییشناختی »25بهتر بُع د زیباییشناختی
یدهد
یک قضاوت اخالقی ـ زیباییشناختی را نشان م 
( .)ibid, 216در حالی که سرمای هداران ممکن است
ارزشهای مثبتی در ایجا د کلبههای ساحلی بیابند،
برالنت آن را بهعنوان یک «توهین زیباییشناختی» به
دلیل «بیحساسیتی نسبت به مکان ...و مبتذلسازی
د (Berleant
ویژگیهای جذاب آن» توصیف میکن 
« .)2012, 67کلبههای تابستانی که حضور آنها مناظر
یک خط ساحلی را آلوده میکنند ،زشت هستند» زیرا
«سازندگان از جذابیتهای شناختهشده منظرهای بکر و
طبیعی لذت میبرن د و ویژگیهایی که در ابتدا این
منطقه را جذاب ساختهاست را از بین میبرند» .در این
قضاوتها« ،انکارناپذیر است که قضاوتهای ما در مورد
محیط شهري اغلب از قضاوتهای ما در مور د ارزشهای
اخالقی ،اجتماعی ،سیاسی آن جداییناپذیر است»
(.)Saito, 2007: 215

سايتو در مور د این قضاوتهای اخالقی ـ

زیباییشناختی معتق د است كه مردم در مور د اینکه چه
ارزشهای زندگی توسط یک شیء یا پدیده معین بیان
میشود ،اختالفنظر دارند .حتی یک مثال بهظاهر واضح
نیز از این دشواری مصون نیست :دودکشهای کارخانه
یدهند ،ممکن است دوستداران
که دو د سیاه بیرون م 
محیطزیست را از میان ما برانند ،اما از نظر تاریخی نیز  
آنها بهعنوان نمادی از پیشرفت مور د استقبال و تجلیل
بسیاری قرار گرفتهان د و نمیتوان گفت که چه تعدا د از
صنعتگران امروزی همچنان از ظاهر آنها تعریف
میکنند .وي به بحث نیل ا ِورندن ۲6درباره «آفرینش
اجتماعی طبیعت» اشاره میکند كه حتی مفهوم
«آلودگی» (که اتفاقاً مفهوم زیباییشناختی دارد) از نظر
اجتماعی برای خدمت به یک برنامه اجتماعی و سیاسی
خاص ساخته شده است ( .)ibid, 255همچنين سايتو در
كتاب زيباييشناسي امر روزمره مينويسد كه اختالف
مشابهی میتوان د در رابطه با مفهوم «کارکردی» یک
۲8
شیء/محیط رخ دهد .و از ملوین رادر ۲7و برترام جساپ
نمونهای ذكر ميكند :کارخانه یا ماشینی را فرض كنيد
كه عملکر د تولی د کارآم د را بهخوبی برآورده کند،
درحالیکه شرایط کاری بدی برای کارگران خو د فراهم
میکند؛ بنابراین نمیتوان د عملکر د مهم دیگری برآورده
کند كه همانا سالمتی و راحتی فیزیکی كارگران است.
تنش در قضاوت کارکردی ـ زیباییشناختی ایجا دشده از
این طریق ریشه در اختالفنظر اساسی بر سر اهمیت
نسبی «خوب اقتصادی» در مقابل «خوب انسانی» دارد  
(.)ibid, 218
پاسخ سايتو به این تعارض ،سهگانه است .اوالً ،چنین
تعارضی مسلماً منحصر به جنبه زیباییشناختی نیست.
این بهسادگی منعکسکننده اختالفنظر عمیق ما در
مور د دیدگاه اخالقی ،سیاسی و وجودی است که جامعه
یدهد .بنابراین ،اگر
خوب و زندگی خوب را تشکیل م 
میخواهیم به حل اختالف زیباییشناختی در اینجا
امیدوار باشیم ،ابتدا بای د به راهحلی در میان ایدئولوژیهای
سیاسی و فلسفههای مختلف زندگی امیدوار باشیم.
اینکه آیا دو د سیاه که از کارخانهها بیرون میآید ،یک
چشمانداز بدنما است یا نما د غرورآفرین شکوفایی
اقتصادی ،با تجزیه و تحلیل رنگ ،حرکت و حجم آن
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قابل حل نیست .ثانیاً ،وجو د این تضادها برای هدف
فعلی ،مشکلی ایجا د نمیکند ،زیرا در اینجا صرفاً روشی
یدهيم که در آن قضاوتهای زیباییشناختی
را نشان م 
اخالقی در مور د مصنوعات در زندگی روزمره ما انجام
میشود .با یا بدون اختالفنظر ،این قضاوتها در مورد
یده د که ما اغلب چنین
محیط مطمئناً نشان م 
یدهیم.
قضاوتهایی را انجام م 
ثالثاً ،اگرچه نمیتوانيم به حل کامل این اختالفات
امیدوار باشيم ،اما اگر این قضاوتهای اخالقی ـ
زیباییشناختی را براساس تجربهای جامعتر و نه فقط
بصری انجام دهیم ،ممکن است شدت/فراوانی آنها تا
ح دی کاهش یابد .قضاوتهای اخالقی ـ زیباییشناختی
شيء/محیط ما معموالً از دیدگاه «بیننده» انجام میشود
که عمدتاً بر جنبه بصری آن تمرکز دارد .قضاوتهای
انجامشده از دیدگاه کاربران و ساکنان تا حدودی متفاوت
خواه د بود ،و بیشتر بر واکنش و احساسات بدن تمرکز
میکند؛ بنابراین سطح راحتی ،ایمنی ،کاربرپسن د بودن،
یده د (  .)ibid, 219
واکنش به تجربه کلنگر ما را نشان م 

طراحی برای نیازهای خاص
نمونه ديگري از گفتمان اخالقي ـ زيباييشناسي
سايتو ،طراحی است که بهطور خاص با هدف خدمت به
نیازهای گروه خاصی از مردم ،مانن د معلوالن جسمی،
کودکان ،سالمندان ،بیماران ،و پناهندگان آواره انجام
میشود .در طراحی اشیاء و فضاها برای افرا د دارای
«نیازهای خاص» ،باي د نسبت به عالیق و ظرفیتهای
خاص آنها حساس و پاسخگو باشیم .از این رو ،ما به
اندازه ،شکل ،بافت ،رنگ و ایمنی اشیاء ،و حتی به عوامل
کمتر ملموس ،از راحتی و رفاه گرفته تا احتمال تبعیض،
حاشیهنشینی ،جابهجایی فرهنگی ،انگ اجتماعی ،و
مانن د آن توجه میکنیم .اگر در یک محیط شهری،
وسیله نقلیه ،ابزار ،ظروف یا پناهگاههای موقت باشد،
شیء بای د با در نظر گرفتن نیازها و ظرفیتهای خاص
اجزای آن طراحی شود .در غیر این صورت ،نتیجه
بهوضوح «طراحی بیمالحظه» خواه د بود ،مانند
«فضاهایی كه ...به وسیله پلهها به هم متصل میشوند»
که «نیازهای مادر با کالسکه یا کاربران معلول را نادیده

میگیرد» ( .)Saito, 2007: 219سايتو به گفته باربارا
کنشت ۲9در مور د مسکن برای افرا د با «نیازهای ویژه»
اشاره میکند:
مجتمعهای ساختوساز بهصورت استاندار د طراحی
ش دهاند؛ بدون اینکه بهطور خاص به نحوة تعامل انسانها،
نحوة پیری ،نحوة انجام فعالیتهای روزانه ،رنج ناتوانی و
نحوة جشن گرفتن آنها توجه شود .در سالهای اخیر،
آنچه اغلب بهعنوان مسکن «نیازهای ویژه» نامیده
میشود ،برای پاسخگویی به نیازهای مختلف انسان ـ از
جمله میل به احساس اجتماع ـ متفکرانه طراحی شده
است (.)ibid, 219
نمون ه ديگر سايتو از این موضوع ،سیستم
عالمتگذاری است که یک طراح ژاپنی به نام هارا کنیا
برای یک بیمارستان زنان و زایمان ساخته است؛ با
آگاهی از این واقعیت که بیماران در آنجا درواقع «بیمار»
نیستن د و نیاز به درمان ندارند؛ بنابراین فضایی راحت،
خانگی و دلپذیر را در اولویت قرار داده است .او تصمیم
گرفت یک سیستم عالمتگذاری ایجا د کن د که یک
پوشش پنبهای سفی د و گر د با حروف و نمادهای
چاپشده است .گاهی به شکل جوراب که با سنجاق به
طناب آویزان میشود .بافت نرم و شکل گر د در مقایسه
با سیستم عالمتگذاری فلزی یا پالستیکی
مستطیلیشکل ،احساس مالیم مناسبي برای مادران و
نوزادان ایجا د میکن د (.)ibid, 220
سايتو مينويسد كه طراحی برای گروههای خاصی از
افراد ،چالشها و موانع خاص خو د را به همراه دار د و
مستلزم تخیل ،خالقیت و نبوغ است ،اما از جهتی دیگر
آسانتر است زیرا ظرفیتها ،نیازها ،عالیق و انتظارات
آنها از آغاز در نظر گرفته میشو د (.)ibid, 219

نتیجهگیری
رابطه میان امر زیباییشناختی و امر اخالقی از
موضوعات مجادلهانگیز در گفتمان اصل زیباییشناسی
در باب هنر است .دامنه دیدگاهها در این باب از جدایی
کامل آنها که زیباییشناسیباوری از آن حمایت
میکند ،تا ادغام آنها که اخالقباوران مدافعش هستند،
گسترده است .سایتو را میتوان در زمره اخالقباوران
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برشمرد .وی معتق د است که الزامات اخالقی هنر با تغییر
جهان رابطه مستقیمی ندارن د اما احتماالً بر ادراک و
نگرش و جهانبینی مخاطبان اثر میگذارند و آنها را به
یدهند ،و این تأثیر غیرمستقیم
عمل خاصی سوق م 
است .در قیاس با این امر ،تأثیر زیباییشناسی امور
روزمره اغلب نتایج مستقیمی بر جهان به بار میآور د که
حال  و روز جهان را دگرگون میکن د اما در باب این که
آیا الزامات اخالقی بای د بر ارزش زیباییشناختی شیء (یا
ابژه زندگی روزمره) اثر بگذارند ،وی با مطالبه تغییر در
سرمشق زیباییشناختی ،مدافع ادغام آنهاست.
همچنین سايتو معتق د است كه وضعیت
زیباییشناختی یک اثر یا محیط شهري به وضعیت
اخالقی علت/معلول آن وابسته است« ،تا آنجایی که اگر
امر اخالقی و زیباییشناختی در تضا د هم ظاهر شوند،
اولی بر دومی غلبه میکند» .همچنین وی معتق د است
كه   قضاوت اخالقی ،نقش مهمی در قضاوت
زیباییشناختی بازی میکن د و اعتقادی به اجتناب از
تاثیر قضاوت اخالقی بر قضاوت زیباییشناختی ندارد.
وی همچنین قائل به یک رسالت مهم برای
زیباییشناسی است و آن باال بردن سطح آگاهی عامه
مردم و آموزش آنهاست .وظیفه زیباییشناسی ،پرورش
دادن سوا د و حساسیت زیباییشناختی است تا به تبع
آن بتوان قدرت امر زیباییشناختی را در خدمت بهبود
بخشیدن به کیفیت زندگی و حال و روز جهان بهکار برد.
تاثیرات متراکم و جمعی این احکام و اعمال که
زیباییشناسی راهبر آنهاست میتوان د جامعه را به
سمت و سویی مدنیتر و انسانیتر و جهان را به سمت و
سویی پایدارتر سوق دهد.
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