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تجربهی زیباییشناختی محیط

*

جهانشاه پا کزاد ، 1الهه سا کی
 1استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله،93/4/24:تاریخ پذیرش نهایی)93/7/5:
**2

چکیده
در طول تاریخ بشــریت« ،زیبایی» همواره یکی از اجزای جداییناپذیر نیازهای انســان بوده ،به طوری
که مناقشــه در مورد منشــأ این مفهوم قدمتی حداقل  2500ســاله داشته ،مســیر خود را از قطعیت آغاز
کــرده ،بــه عــدم قطعیــت منتهی شــده و همــواره در طیفی میان دو قطــب ذهنیت و عینیــت در حرکت
بــوده اســت؛ بدیــن صورت که در یک ســر این طیــف ،نظریهپردازان ،زیبایــی را فــار غ از ادرا ککننده و
ً
دیگر طیف ،آن را در چشــم بیننده دیده و صرفا مشــروط بر خشنودی
در پدیدهها میجویند ،و در ســر ِ
حـ ّ
ـواس انســانی میپندارند .با نظر به شــکلگیری خوانشهــای جدیدتر از تجربهی زیباییشــناختی،
فقــدان مطالعــات در این حوزه و به خصوص در متون شهرســازی و طراحی شــهری در ایران و اهمیت
پرداختن به این مهم به لحاظ تأثیری که بر سالمت انسان و کارآیی زیستشناختی وی دارد ،نوشتار
روانشناسی
حاضر سعی داشته با نظر به پدیدهی زیبا و با اتخاذ سه دیدگاه زیستشناختی ،ادرا کی و
ِ
گشــتالت منشــأ زیبایی را در ادرا ککننده پیگیری کند و به دید بالنســبه جامعی از زیبایی و جایگاه آن
در فرآیند ادرا کی انسان دست یابد .بر این اساس ،لذت زیباییشناختی تنها محدود به ّ
حس بینایی
و تظاهر بیرونی شهر نیست ،بلکه حاصل تأثیر کلیهی مقاصد طراحی بر ّ
حواس انسانی است.

واژههای کلیدی
زیبایی ،تجربهی زیباییشناختی ،فرآیند ادرا ک ،مغز.
* ایــن مقالــه برگرفته از پایان نامهی کارشناســی ارشــد نگارندهی دوم با راهنمایی نگارندهی اول تحت عنــوان «راهنمای ارتقاء زیبایی محیط بر
اساس دیدگاه شهروندان» ارائه شده در بهمن ماه  1392در دانشکدهی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است.
** نویسنده مسئول :تلفکس.E- mail: Saki.elahe@yahoo.com ،021-29902845 :
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مقدمه
در طــول تاریــخ بشــریت ،زیبایــی همــواره یکــی از اجــزای
جداییناپذیــر نیازهــای انســان بــوده اســت؛ چــه در گذشــتههای
دور کــه انســان ماقبــل تاریخ بــرای فائق آمــدن بر دنیــای متخاصم
و گیجکننــدهای کــه وی را احاطــه کــرده بــود ماوقع پیرامونــش را بر
دیوارههـ�ای غـ�ار ترسـ�یم مینمـ�ود ( ،)Greer, 2010و چــه امــروز کــه
تعقیــب زیبایــی در تمامــی ابعــاد زندگــی وی رســوخ کرده اســت .با
این همه ،مرور ســیر تفکر در مورد مقولهی زیبایی را میتوان بســان
مســیری پنداشــت کــه از قطعیت شــروع و به عــدم قطعیت منتهی
شــده اســت ،بــه طــوری کــه در هر بــاب از ایــن دفتــر ،مفهــوم مزبور
پیچیدهتر شده و از دسترس انسان دورتر به نظر میرسد.
حداقــل  2500ســال اســت کــه ســؤال «چــه چیــزی زیباســت؟»
ذهــن انســان را بــه خود درگیر کــرده و به رغم دریافت طیف وســیعی
از پاســخها ،منشــأ زیبایی همواره بین دو قطب عمده در رفت و آمد
بوده اســت .بســیاری نظریهپردازان که دســت کم به زمان افالطون
برمیگردند ،زیبایی را به عنوان یکی از خصایص اشیا میدانستند که
منجر به تجربهای لذتبخش در ادرا ک کنندهها میشود .به عنوان
مثــال ،در پرتو فلســفهی افالطون« ،حفظ اندازه و تناســب ،همواره
زیبا و پســندیده» بوده و «زشــتی چیزی جز فقدان تناسب» نیست؛
و یا ارســطو در دیدگاهی مشــترک با افالطون معتقد اســت« ،زیبایی
مبتنــی بــر تناســب و آرایــش منتظــم» تعریــف میشــود (تاتارکوویچ،
)1381؛ و یا در مکاتب زیباییشناسی متعددی که در خالل رنسانس
ارائه شد ،قوانین ریتم و تقارن ،رابطهی هماهنگ بین کل و اجزاء و
وحدت در عین کثرت ،قوانین زیبایی تلقی میشدند.
در مقابل ،دستهای دیگر از نظریهپردازان که سابقه و قدمت تفکر
ایشان حداقل به زمان سوفسطاییان برمیگردد ،بر این عقیدهاند که
هر چیزی میتواند زیبا باشد مشروط بر آن که ّ
حواس انسان را خشنود
سازد .از این منظر به طور ناخودآ گاه زیبایی تابعی از کیفیات ادرا کی
ادرا ک کننده گشتهودرنتیجههرگونهتالشبرایشناساییمعیارهای
زیبایی را بیهوده مینماید .تجلی این دیدگاه ذهنیتگرا را میتوان در
عباراتــی عامیانه نظیر «زیبایی در چشــم بیننده اســت»« ،نمیتوان
بــر ســر ذائقه بحث کــرد» یا «ا گــر در دیدهی مجنون نشــینی به غیر از
خوبی لیلی نبینی» دید که این نیز نشان دهندهی تأ کید فزایندهی
ً
متغیر تاریخی و نسـ�بتا فرهنگی زیبایی است (�Re
جوامع بر ماهیت
ِ
 ber et al., 2004 & Lavie & Tractinsky, 2003و کاویانــی.)1370 ،
ایـ�ن در حالی اسـ�ت که تحلیلهای فلسـ�فی جدیدتـ�ر (Dewey,
 )1934; Beardsley, 1958; Ingarden, 1985; Dickie, 1988بــا اتخاذ
دیدگاهــی تعاملــی معتقدندّ ،
حس زیبایــی از الگوهایی کــه مردم و

اشــیا را بــه هم مرتبط میســازند ،نشــأت میگیــرد؛ بنابرایــن در این
خوانشهــا ،تفســیر مفهــوم زیبایــی بــا مفاهیمــی همچــون لذت و
ادرا ک ارتباط مییابد ،در نتیجه زیبایی در تجارب پردازشی ادرا ک
کننــده جای داشــته و از تعامــل ویژگیهای محرکهــا و فرآیندهای
شناختی و عاطفی ادرا ک کنندهها حاصل میگردد.
وا کاوی مفهــوم زیبایــی در تاریــخ شهرســازی و طراحــی شــهری
ً
حا کــی از آن اســت کــه این مفهوم به جز در ســالهای اخیــر غالبا با
دیــدگاه عینیتگرا بررســی شــده و به همیــن دلیل ،نظری هپــردازان و
طراحان شــهری معیارهای فرمال متعددی بــرای خلق مکانهای
زیبــا ارائــه دادهاند .پیگیــری این مفهوم در متون طراحی شــهری و
ً
شهرسازی ایران نیز ما را به طیف تقریبا مشابهی از تعاریف رهنمون
ِ
میســازد؛ بدیــن ترتیــب کــه در دیــدگاه عینیتگــرا ،بــه جــز معــدود
مطالعاتی که بر اساس بستر ایران صورت گرفته ،سایرین به تعاریف
و معیارهای ارائه شده توسط نظریهپردازان خارجی ا کتفاء کردهاند.
حــال آنکــه در دیدگاه ذهنیتگــرا کمتر از مباحث زیستشــناختی و
روانشناســی بهره گرفته ،بیشــتر به ســمت مباحث ماورایی کشیده
شدهاند و با نسبت دادن زیبایی به فطرت از پیگیری این مفهوم در
ادرا ک کننده طفره رفتهاند.
با نظر به آنکه زیبایی جزو نیازهای متعالی انسان بوده و به مثابه
محرکی برای شکوفایی وی عمل کرده ،بر میزان سالمتی ،طول عمر
و بــه طــور کلــی کارآیــی زیستشــناختی افــراد تأثیرگذار اســت؛ و نیز
مدلهای زیستشــناختی تدوین شــده در سالهای اخیر حکایت
از اهمی��ت ای��ن مفه��وم بر جری��ان تکاملی مغ��ز انس��ان دارد (Smith,
 ،)1976 & 2003; Berlyne, 1971نمیتــوان نســبت بــه ایــن مقولــه
در فضاهای شهری ،یعنی بستری که هر روزه توسط طیف وسیعی
از مــردم تجربه میشــود ،بیتفاوت بود .ضمن آنکه ،با شــکلگیری
اجتماعات انســانی ،این مفهوم در سطحی باالتر نیز اهمیت یافته،
در ســطح جامعــه بــه پدیدهای ارزشــی و هدفمند نیز بدل میشــود
( Porteos, 1996و گروتر.)1388 ،
بــا توجــه بدانچــه گفته شــد ،نیــز فقــدان مطالعــات در زمینهی
پیگیری تجربهی زیباییشــناختی در ادرا ک کننده ،نوشــتار حاضر
سعی دارد با نظر به پدیدهی زیبا و اتخاذ سه دیدگاه زیستشناختی،
ادرا کــی و روانشناســی گشــتالت منشــأ زیبایــی را در ادرا ک کننــده
بررسی نماید؛ بدین منظور ابتدا کلید واژگان اصلی تعریف و تدقیق
شــده ،سپس با تشــریح مفهوم تجربهی زیباییشناختی تحت سه
دیدگاه مزبور ،تالش شده نگرشی بالنسبه جامع از زیبایی و جایگاه
آن در فرآیند ادرا کی انسان ارائه شود.

 -1واژهشناسی کلید واژ گان
ً
جســتجوی ریشهها و کاربردهای یک واژه غالبا ممکن است کار
عبث و بیهودهای جلوه کند ،اما این امر در حوزهی زیباییشناسی

واژگان این حوزه
چندان صادق نیست ،چرا که دانستن ریشههای
ِ
روشــن خواهد ســاخت که به طور کلی حساســیت زیباییشناســی
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را چگونه حساســیتی باید تلقی نمود (کالینســون)13-14 ،1388 ،؛
ً
ضمــن آنکــه وجــود بحثهای بســیط و بعضا گمــراه کننــده در این
زمینه ضرورت پرداختن به این مقوله را دو چندان میسازد.
 -1-1زیباییشناسی
در فرهنــگ معیــن میخوانیــم ،زیباییشناســی حاصــل مصــدر
بوده ،و به معنی شناختن زیباست؛ در واقع ،زیباییشناسی در کنار
تئــوری شــناخت ،منطق ،اخــاق و متافیزیــک ،یکی از پنج رشــتهی
کالســیک فلســفی اســت که به عنوان نظری ـهی تأمــل در داوریهای
زیباییشــناختی تعریف میشود .البته این اصطالح در طول تاریخ و
با اتخاذ دیدگاههای متمایزی مطالعه شده و براساس مکاتب فکری
مختلف معانی متفاوتی به خود گرفته است ،تا آنکه در قرن هجدهم
باومگارتن ،1فیلســوف آلمانی ،معنای این اصطالح را به لذت حواس
یــا ارضــای حواس تغییــر داد و از آن پس زیباییشناســی نیز به عنوان
سیستمی مستقل در کنار منطق و اخالق قد برافراشته و به فرهنگ
واژگان فلسفی اضافه شد؛ البته در انتهای همین سده ،این اصطالح
از انحصار فلســفه نیز خارج شده ،و به عنوان بخشی جداییناپذیر از
زبان عمومی بدل گشت (فرهودی1378 ،؛ Hekkert, Carlson; 2006,
 .)2012; Laviea & Tractinsky, 2004ایــن شــاخه از فلســفه در ابتــدا
ّ
تالشداشتدر یکقالبتحلیلی،توجیهیمنطقیبرایحظحاصل
ّ
از برخــورد بــا آثار هنری فراهم ســازد؛ البته با توجه بــه آن که حظ ما از
زیبایی تنها به هنر محدود نمیشــود ،حوزهی زیباییشناسی نیز به
مرورزماندر برگیرندهیبازهایوسیعترشد(.)Daviesetal,2009,134
بــا توجــه بــه آنکــه امــروزه زیباییشناســی بــه دریافت حســی و
ادرا ک یا دانش محسوسات تعبیر شده است؛ علم زیباییشناسی
ً
ّ
[علمالجمــال] نیــز صرفــا در رابطــه بــا حــظ حاصــل از برخــورد بــا
پدیدههــای زیبا تعریف نشــده ،در برگیرندهی مطالعهی مجموعه
انفعــاالت و احساســات درونــی انســان نیــز هســت .بنابرایــن،
ً
زیباییشناســی عمومــا در برگیرندهی مفهومی وســیعتر از زیبایی
ً
بــوده و شــامل فکاهــی و هیجــان و حتــی چیزهایی که اصــا لذتی
بــرای ما به همــراه ندارند ،نظیر امور مضحک و مشــوش نیز اســت
(.)Hekkert, 2006; Parsons, 2010
معــادل انگلیســی واژهی زیباییشناســی Aesthetics ،اســت؛
فرهنــگ لغــت آ کســفورد جدیــد ،زیباییشناســی را بــه ســادگی به
عنوان «مجموعهای از قواعد که دربارهی طبیعت و ادرا ک زیبایی
هســتند» تعریــف میکنــد ،هرچند به زعم کاتبــرت ،این اصطالح و
ریش ـهی یونانی آن به تنهایی ،بیش از این را بر ما آشــکار میسازد؛
واژهی  aisthetikosبــا ریش ـهی یونانــی از واژهی  aisthetaبــه معنی
چیزهــای قابــل ادرا ک اســت کــه البتــه از واژهی  aesthesthaiبــه
معنــای ادرا ک متمایــز میباشــد .هر چند ،زمانی کــه ما به معنای
ً
زیبایی برسیم ،مجددا در یک چرخه ،مسیر رفته را ّ
طی کرده و به
همین نقطه میرسیم (.)Cuthbert, 2006: 173
 -2-1زیبایی
آن طور که در لغتنامههای فارسی میخوانیم ،واژهی زیبایی

( )zibāy(‘)iحاصل مصدر زیبا و به معنای دلپذیر ،خوشایند بودن
ً
و جذابیــت اســت .فرهنگ ســخن ،تعریف نســبتا دقیقتــری ارائه
داده ،زیبایــی را حالتــی تعریف میکند که در شــخص یا شــیء زیبا
وجــود دارد .در لغتنامهی دهخدا واژهی «زیبا» [زیب  +ا] صفت
فاعلــی ،به معنی زیبنده ،معادل نیکو  ،خوب و نقیض زشــت و بد
تعریف شــده است؛ فرهنگ معین ،واژ گان شایسته ،زیبنده ،نیکو
و جمیل را معادل این واژه معرفی میکند.
معــادل انگلیســی ایــن واژه Beauty ،اســت کــه در فرهنــگ
لغـ�ات مختلـ�ف انگلیسـ�ی ،معادل واژ گانـ�ی نظیـ�ر “attractiveness,
 ”prettiness, good looks, comeliness, allureدر نظــر گرفتــه
میشــود .به نقل از رابرت کوان (« )2005زیبایی کیفیتی اســت که
منجر به لذت زیباییشناختی میشود»؛ کاتبرت 2به طور واضحتر
زیبایــی را «ترکیبــی از کیفیاتی نظیر شــکل ،رنگ یــا فرم که موجب
خشنودی ّ
حواس زیباییشناسانه ،به خصوص بینایی میشوند»
تعری��ف میکن��د ( .)Cuthbert, 2006کــوان بــه نقــل از با کمینســتر
ّ
فولر 3مینویســد« :زمانی که من در حال حل یک مســئله هســتم،
ّ
هیچگاه به زیبایی فکر نمیکنم و تنها دغدغهام حل مسئله است؛
امــا زمانــی کــه کارم تمــام شــد ،در صورتی کــه راهحل زیبا نباشــد،
متوجه میشوم که راه حلم درست نبوده است» (.)Cowan, 2005

 -2تجربهی زیباییشناختی
ً
ایــن مســئله کــه تجربــهی زیباییشــناختی اصالتــا بخشــی از
ادرا ک اســت نخســتین بار توســط کالیو بــل 4در کتــاب «هنر» وی
مطرح شد و بعدها آمبرتو ا کو 5نیز در کتاب «قرون وسطی» بر این
فرضیه صحه گذاشــت .آنطور که اســمیت میگوید« ،در واقع هیچ
نظریهی زیباییشناســی نداریم که براســاس فعالیــت مغز نبوده و
کامل باشــد ،چه برســد بــه آنکه بــه تنهایی ژرفنگر باشــد ،چرا که
کلی��هی هنرهــای بص��ری ،از طریــق مغز بی��ان میشــوند و بنابراین
بایــد در تصور ،اجــرا و ادرا ک نیز از قوانین آن پیروی کنند؛ به بیان
ً
دیگر« ،قوانین مغز» میراث مشترک انسانهاست و نتیجتا باید به
عن��وان پایهای از اشــترا کات برای ســاخت هرگونــه نظریهی ادرا ک
زیباییشناسی مفروض گردد» (.)Smith, 2003
بــا نظر بــه خوانشهای جدیدتر از مفهوم زیبایی ،نگارنده ســه
دیــدگاه مختلــف در ایــن زمینــه را انتخــاب نموده و ســعی داشــته
بــا اســتفاده از آنها به نگرشــی بالنســبه جامع از زیبایــی و جایگاه
آن در فرآینــد ادرا کــی انســان برســد .بدیهــی اســت هیچیــک از
ً
دیدگاههــای مزبــور در منافــات با دیگــری نبوده و هر کــدام صرفا با
اتخــاذ زاویه دیــدی متمایز نســبت به دیگری ســعی دارد تجربهی
زیباییشــناختی را موشــکافی کرده و شــرح دهد؛ جالبتر آنکه هر
کدام از دیدگاههای مزبور به نوعی بر دو دیدگاه دیگر صحه گذاشته
و به ما در تکمیل این پازل کمک میکنند.
 -1-2دیدگاه زیستشناختی
از زمــان جنگ جهانی دوم تالشهــا و پژوهشهای زیادی برای
دریافتن شــیوهای که ممکن است مغز انسان بر آن اساس کار کند،
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صــورت گرفتــه اســت؛ و بــر همیــن اســاس دادههــای تجربــی قابــل
توجهی به دســت آمده که این فرضیهی اولیه را که ذهن انســان به
طــور مــداوم درگیر پــردازش اطالعــات دریافت شــده از جهان خارج
است ،تائید میکند .با این حال ،بحثی که همچنان بدون پاسخی
دقیــق بــر جــای مانــده ،آن اســت که آیــا ذهن انســان همانطــور که
نسبت به وجه ّکمی اطالعات حساس است ،نسبت به وجه کیفی
آن نیز حســاس هســت؟ در واقــع آنچه همچنان جــای تعمق دارد،
وجــود اســاس بیولوژیکی بــرای توجیــه ارزیابیهای کیفــی در ذهن
انسـ�ان اسـ�ت () Smith, 1976؛ به عبارت دیگر ،ســؤالی که همچنان
پاســخ دقیقی دریافت نکرده ،آن اســت که آناتومی و فیزیولوژی مغز
انســان تــا چــه حد مســئول نوع خــاص و گســتردهای از تجــارب که
تحت عنوان تجربهی زیباییشناختی شناخته میشود ،میباشد؟
در ادامه ســه مدل فرضی را که فیزیولوژیستها و روانشناسان برای
توضیح نحوهی عملکرد مغز ارائه کردهاند ،مطرح نموده؛ بر اســاس
مدلهــای ارائه شــده چهار نحــوهی برخورد مغز انســان با اطالعات
دریافتی از محیط پیرامون تبیین میشود.

ّ
قاعــدهی مغز یا همان مغز خزنده ،در واقع محل قرارگیری مرا کز
فرامین ضروری برای ادامهی حیات انســان اســت که شامل کنترل
خــواب و بیــداری ،تنفــس ،تنظیــم درجــه حــرارت ،و ســایر حــرکات
غیــرارادی و نیــز ایســتگاه فرعی ورودیهای حســی اســت؛ به تعبیر
مکمیــان« ،مغز خزنده با افســانههای نیایی و خاطرات باســتانی
ُپــر شــده و نســبت بدانچه اجــدادش میگویــد ،ایمــان دارد »...مغز
پارینه پستاندار 10نیز امکان بقا را تقویت نموده ،حرکات را به سامان،
اصالح و هماهنگ میکند .در اینجا همچنین رشد دستگاه حافظه
و عواطــف صــورت میگیــرد کــه تنظیم داخلــی بدن را بیشــتر بهبود
بخشیده و داد و ستد با دنیای اجتماعی را آغاز میکند .مکمیالن
معتقد اســت «مغز پســتانداران َپســت نقشــی اساســی در رفتارهای
عاطفــی ایفا میکنــد ...اما همچون مغز خزنده هنوز توانایی ...کنار
هم قرار دادن احساســاتش در قالب کلمات را ندارد» .سرانجام مغز
نوپســتاندار ،11یا قشــر مغــز 12عامل تنظیــم دقیق کارکردهای ســطح
پایین و ارتباطات ما ،تفکر انتزاعی و تواناییهای برنامهریزی اســت
که به ما امکان میدهد به چالشهای جدید وا کنش نشان دهیم.
ً
دو مغــز قدیمیتــر انســان عمومــا در آن بخــش از مغــز کــه سیســتم
کناری 13نامیده میشــود ،ترکیب شده و آخرین مغز نیز چیزی است
که قشر تازهی مخ نامیده شده و با دو مغز قدیمیتر در ارتباط است
( Smith, 1976و ریتی.)1390 ،

 -1-1-2مدل تکامل نژادی
ایــن مدل ،تا ّ
حد زیادی براســاس نظریهپــردازی پاول مکلین
8
شــکل گرفته اســت؛ براســاس این تئوری کــه با نام «مغز ســهگانه»
نیز مصطلح شده ،مغز به عنوان ارگانی نظام یافته با مراحل تکامل
ً
نژادی کامال مشخص است؛ بدین صورت که مغز با نگه داشتن آن
پیشــینیان ما که نشــان داده بودند ســودمند
قســمتهایی از مغز
ِ
هستند و با ساختن ساختارهای جدیدی که به وی کمک میکند
در مبارزهی تکاملی تســلط پیدا کند ،توســعه یافته است .مکلین
مــدل خــود را بدیــن صــورت خالصــه میکنــد« :انســان خــود را در
مخمص ـهای مییابــد که طبیعت با اعطای ســه مغز بــه وی ،برایش
فراهــم آورده اســت؛ [ایــن ســه مغــز] بــا وجــود تفاوتهــای زیــاد در
ساختار ،باید با هم کار کرده و تعامل کنند .قدیمیترین این مغزها
ً
اساســا مغز خزنده 9اســت ،دومی را انسان از پســتانداران َپستتر به
ارث برده و ســومی حاصل تکامل اخیر پســتانداران است که انسان
را بدین صورتی که هست در رأس این پستانداران قرار داده است».

 -2-1-2مدل نگرشی
این مدل نشان دهندهی آن است که پژوهشگران به دیدی تازه
نسبت به عملکرد مغز دست یافتهاند؛ بدین صورت که در حالی که
ً
ً
ایشان قبال مغز را عضوی نسبتا همگن میپنداشتند ،در حال حاضر
آن را مجموعهای از زیرسیستمهای تعاملی نیمهمستقل میدانند.
برای نخستین بار ،راجر اسپری ،)1981( 15جراحی از ایاالت متحدهی
امریکا ،کشف کرد که هر کدام از نیمکرههای مغز شامل یک سیستم
نیمهمستقل است که دارای فرآیندهای مستقل احساس ،ادرا ک،
یادگیری و به خاطر سپردن است.
آزمایشهــا نشــان میدهد که نیمکــرهی چپ مرکــز تواناییهای
کالمــی ،ریاضــی و منطــق اســت ،در حالــی که نیمکــرهی راســت مرکز

تصویر  -1عملکرد قسمتهای مختلف مغز براساس مدل «مغز سهگانه»ی مکمیالن.
مأخذ( :نگارندگان براساس )URL1: MyBrainNotes.com, 2014

تصویر  -2تفاوت نحوهی پردازش اطالعات در دو نیمکرهی چپ و راست مغز .
مأخذ)URL2: appliedlifescience.org, 2012( :
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پردازش اطالعات انتزاعی است و با مفاهیم فضایی سر و کار دارد؛ به
عالوه نیمکرهی راســت ،بافت ،فام و ُتن رنگ را درک میکند و مهمتر
از همــه ،ایــن توانایــی را دارد کــه هر چیــزی را به عنوان یــک کل درک
کنــد .به طور خالصه ،نیمکرهی چپ به صــورت «متوالی» کار کرده و
به «جزئیــات» میپردازد ،در حالی که نیمکرهی راســت «به موازات»
پی��ش رفت��ه و «کلیات» را در نظ��ر میگیرد .دنیل بنــت 16این تمایزات
را بدیــن ص��ورت جمعبندی میکنــد« :نیمکرهی راســت ،نیمکرهی
زمانی یکپارچه و نیمکرهی چپ ،نیمکرهی موضعی ،تحلیلی
فضایی ِ
و متوالـ�ی اسـ�ت» ( .)Smith, 2003,7-9بنابراین ،ســاخت یک پاســخ
ادرا کی مبتنی بر ارتباط متقابل میان دو نیمکرهی چپ و راست مغز
میباشــد کــه هرکدام بــا توجه به تخصــص خود به تکمیــل تجربهی
ً
مــا کمک میکنند؛ اما این نیز بدان معنا نیســت کــه هر نیمکره لزوما
سیگنالهای مختلفی را برداشت میکند ،بلکه بدان معناست که هر
کدام اطالعات را به شیوهی خود پردازش میکنند (.)Smith, 1976
افــزون بــر آن تــا کنــون ثابت شــده ،سیســتم کناری کــه در پناه
ایــن دو نیمکــره قــرار گرفتــه نیــز جایــگاه احساســات اســت؛ ایــن
سیســتم عامل زندگی احساســی ما و فعالیتهای مغزی مختلفی
نظیــر تفســیر پاس ـخهای شــناختی ،حافظــه ،کنتــرل و مدیریــت
هورمونهــا و نیــز رفتارهــای هیجانــی اســت .بــه طــور خالصه این
سیســتم ،مجموع ـهای از ســاختارهای مغــزی اســت کــه در تمــام
پســتانداران وجود داشــته و در انجام عمل بویایــی و فعالیتهای
دیگــری ماننــد اعمــال خودفرمــان و بــروز هیجــان و ســایر رفتارهــا
دخالت دارد .سیســتم کناری زودتر از سایر قسمتها به محرکها
وا کنــش نشــان داده و سیســتم پردازش و پاســخگویی مختص به
خــود را دارد .چنیــن به نظر میرســد که در مراحــل اولیهی تکامل
انســان ،این قســمت از مغــز در ادرا ک و تجربهی زیباییشــناختی
از اهمیت بیشــتری برخوردار بوده اســت ،زیــرا نئوکورتکس در این
دوران تازه شــروع به شــکل گرفتن کرده بود .در این دوران ،توجه
انســان بیشتر به اشیاء درخشان ،رنگهای روشن و زرق و برقدار
ـیر تکامل کــه میلیونها
بــوده اســت ،در حالــی کــه در ادامهی مسـ ِ
ســال به طول انجامید ،ترجیح سیســتم کناری به سمت سادگی،
ریتمهــای تکــرار شــونده بــه صــورت آهنگیــن و تکــرار الگویهــای
ً
ابتدایی متمایل شد .احتماال در یک دوره هم ترجیح با عظمت و
شــکوه بوده که تجلی آن در احجــام عظیم ،بر جها و زیگوراتهای
تمامی تمدنهای اولیه مشهود است.
بنابرایــن شــیوههای متقابــل آ گاهــی در نیمکرههــای راســت
و چــپ مغــز و ارتبــاط خـ ّ
ـاص نیمکــرهی راســت بــا مرا کز احساســی
موجود در دستگاه کناری ،مغز انسان را به دستگاهی ایدهآل برای
تصمیمگیریهــای زیباییشــناختی بدل کرده اســت .هر نیمکره،
در برخــورد با اطالعات ،به شــیوهی خود عمــل میکند؛ نیمکرهی
چــپ ،دادههــا را بــه اجــزای تشــکیل دهنــدهاش خرد میکنــد ،در
حالی که نیمکرهی راســت ،آنها را به صورت کلیتهایی گسسته
ً
مجددا مونتاژ کرده ،در مورد کیفیت کلیتهایی که در مورد آنها
با مغز میانی ارتباط برقرار کرده ،به قضاوتهای ارزشی میپردازد،
و در نهایت منجر به شــکلگیری ُبعد احساســی نسبت به تجربهی
زیباییشناختی میگردد (.)Smith, 1976 & 2003

 -3-1-2مدل عملکردی  -سلسلهمراتبی
از جملــه رویكردهــای مقبــول دیگــر ،تئــوری عملکــردی -
مراتبی الکســاندر لوریــا ،18روانشــناس روس ،اســت که مغز
سلســله
ِ
را بــه عنــوان واحدهــای عملکــردی و در قالــب ســه نظــام متمایز،
مفهومســازی كــرد .آن طور که وی به طــور خالصه اظهار میدارد:
«ایــن واحدهــا میتوانند در قالــب واحدی برای تنظیم کشــیدگی
عضــات یــا بیــداری ،واحدی بــرای حصــول ،پــردازش و ذخیرهی
اطالعــات از جهــان خــارج و واحــدی بــرای برنامهریــزی ،تنظیم و
تثبیــت فعالیتهای ذهنی توصیف شــوند» .این ســه واحد اصلی
عبارتنــد از :واحدهــای برانگیختگــی (ســاقهی مغز و ســاختهای
مغزی میانی) ،دروندادهای حسی (قطعههای گیجگاهی ،آهیانه
و پس ســری) و واحد اجرایی یا هماهنگســاز (قطعهی پیشــانی)
که آغازگر ،ســازماندهنده و برنامهریزی كنندهی رفتار اســت .این
ّ
واحدهــا در عیــن مســتقل بــودن ،با هــم هماهنگــی داشــته و کل
یکپارچهای را تشکیل میدهند (لوریا 1973 ،به نقل از استرنبرگ،
 1378و.)Smith, 1976
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-2-2دیدگاه ادرا کی
در ایــن دیــدگاه ،بیشــتر بــر تشــریح فرآینــد ادرا ک در انســان و
بازشناسی جایگاه تجربهی زیباییشناسی در آن تمرکز شده است،
چرا که پیگیری زیبایی در ذهن انســان با تشــریح فرآیند ادرا ک آغاز
میشــود .انسان با قرارگیری در محیط به طور پیوسته و با استفاده
از حـ ّ
ـواس خــود ســیگنالهایی را از محرکهــای محیطــی موجــود
دریافــت میکنــد ،پــس از انتقــال این ســیگنالها به صورت رمــز و از
طریق سیســتم عصبی به مغز ،بازخوانی آنها توســط انســان منجر
ً
به شکلگیری وا کنشها و متعاقبا بروز رفتارهایی از وی میشود.
ســؤالی کــه در اینجــا مطــرح میشــود ،آن اســت کــه تجربــهی
زیباییشــناختی در کــدام مرحلــه از فرآینــد فوقالذکــر صــورت
میگیرد؟ این مســئله کــه تجربهی زیباییشــناختی دربرگیرندهی
تمام فرآیندهایی است که در تعامل ادرا کی ما با پدیدهی زیبا سر
و کار دارد ،در نمــودار  1نمایــش داده شــده اســت .بــر این اســاس،
زمانــی کــه با پدیــدهی بــه اصطالح زیبــا برخــورد داریــم ،اطالعات
حســی دریافــت شــده از آن توســط کانالهــای عصبــی بــه مغــز
مخابــره شــده ،مغز آنها را وارســی نمــوده ،پس از یکپارچهســازی
و طبقهبنــدی ایــن اطالعــات ،آنها را با مشــاهدات پیشــین خود
قیــاس میکنــد ،در صورتــی کــه ایــن اطالعات بــا مفاهیمــی که در
ً
ذهــن و در یــک طبقهبنــدی بامعنــی [احتمــاال بــرای خــودش] بــا
عنوان «معیارهای زیبایی» فایلبندی شــدهاند ســازگاری داشــته
باشــد ،ادرا ک کننــده ،پدیــدهی مزبــور را بــه عنوان پدیــدهای زیبا
ً
تفســیر و ارزیابــی میکنــد و متعاقبــا همیــن ارزیابــی اســت کــه بــه
قضاوت و ّ
حس زیباییشناختی منجر میشود.
امــا تجربــهی گســتردهی زیبایــی و لــذت منتــج از آن تنهــا بــه
مرحلهی ادرا ک محدود نشــده و ما این لذت را در ســطح باالتری
نیــز تجربــه میکنیــم .تا به حال بســیار پیــش آمده که پدیــدهای را
زیبــا بپنداریــم در حالی که ســایرین در این زمینه بــا ما هم عقیده
عروســک محبوب دوران کودکی اســت
نبودهانــد؛ مصــداق بارز آن
ِ
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نمودار  -1مدل شماتیک تجربهی زیباییشناختی.
مأخذ)Hekkert, 2006( :

ـدار صاحــب آن ،در نظــر اطرافیــان
کــه در اغلــب مــوارد برخــاف پنـ ِ
چنــدان زیبــا نیســت! امــا به راســتی علــت این مســئله چیســت؟
همــان طور که گفته شــد ،فرد به منظــور درک زیبایی یک پدیده،
آن را با مفاهیم موجود در ذهن مقایســه میکند؛ اما بدیهی اســت
که حجم و نوع اطالعات ذخیره شده در ذهن محدود نمیباشد و
ما در طول زندگی و در جریان به خاطر سپردن اطالعات ،جزئیات
زیــادی را ذخیــره میکنیم ،بنابراین یک مفهــوم با رمزهای خاصی
در ذهــن ما جای میگیرد ،به طوری که دیدن و شــنیدن هر کدام
از رمزهــای مزبــور باعث تداعی مفهــوم مربوطه در ذهن میشــود.
بــه مثال عروســک محبــوب کودکی بــر میگردیم؛ این شــیء عالوه
بــر تظاهــر بیرونی [فرم ،رنگ ،جنــس و  ]...که دارد ،بــه مرور زمان
متناســب بــا خاطراتــی که کودک بــا آن تجربه میکند ،بــا رمزهایی
در ذهن وی ذخیره شــده و برای وی معنا نیز پیدا میکند .همین
مســئله باعــث میشــود علیرغــم تحریــک حســی یکســانی کــه این
شــیء به همــراه دارد ،برای کودک در برگیرنــدهی معانی متمایزی
باشــد ،این معانی بر قضاوت زیباییشــناختی وی تأثیر گذاشــته و
ارزیابی وی را توجیه میکند.
هکــرت ،آنچــه تــا بدین جــا گفته شــد را چنین خالصــه میکند
کــه در تجربهی زیباییشــناختی به غیر از انتســاب معنا ،بســیاری
فرآیندهای شــناختی دیگر نظیر تفســیر کــردن ،بازیابی از حافظه،
و تداعــی معانــی نیز ایفــای نقش میکنند .این مراحــل به ما اجازه
میدهنــد اســتعارهها [معانــی نهفته] را تشــخیص داده ،یــا معانی
را بــه چیــزی نســبت دهیــم و اهمیت شــخصی یــا نمادین اشــیا را
دریابیم (.)Hekkert, 2006
صتــر و در تعامل فرد بــا محیط
نســر ایــن فرآینــد را بــه طــور خا 
تعریــف میکنــد؛ به عقیــدهی وی تجربهی زیباییشــناختی منتج
ّ
از تعامــل مــداوم فــرد فعــال و محیــط میباشــد ،او کل وا کنــش
زیباییشــناختی بــه ویژگیهــای یک بنــا را فرآینــدی در هم تنیده
میدانــد کــه در برگیرنــدهی ادرا ک ،وا کنشهــای احساســی،

ً
شناخت و ارزیابیهای شناختی در فرد بوده و مشخصا به تناسب
بیولــوژی ،شــخصیت ،تجربــهی اجتماعــی و فرهنگــی ،اهــداف،
توقعات ،تداعیها ،ســاختارهای درونی و عوامل محیطی در افراد
مختلف ،متفاوت است (.)Nasar, 1994, 380
شناختی
با در نظر داشتن این نکته که اجزاء عاطفی ،ادرا کی و
ِ
وا کنشهــای محیطــی به شــدت به هم وابســته بــوده و در نتیجه
جداســازی آنها بسیار دشــوار اســت ،در صورتی که سرعت انجام
ُ
فرآینــد ادرا ک را در انســان هزاران بار کند کنیم ،نموداری که نســر
از جایــگاه ادرا ک زیبایــی در فرآینــد مزبــور ارائــه میدهــد ،مــا را در
رســیدن بــه فهمــی دقیقتــر از زیبایی به خوبــی رهنمــود میکند.
همانطــور کــه در نمودار  2مشــاهده میشــود ،فلشهای موجود
در تصویــر نشــاندهندهی وجــود روابــط احتمالــی اســت .بــر ایــن
اســاس ،تجربــهی زیباییشــناختی انســان در محیــط مصنــوع
شــامل ادرا ک ویژگیهــای محیــط یــا بــه طــور محدودتــر یــک بنــا
و بــروز وا کنشهــای احساســی بــدان میباشــد ،فلــش موجــود از
«ادرا ک» بــه «وا کنشهــای احساســی» در نمــودار مذکــور نشــان
دهندهی این نوع از وا کنش عاطفی اســت؛ این ســطح از تجربهی
ً
زیباییشــناختی عمدتا در برخورد بــا «ویژگیهای فرمال» محیط
صورت میگیرد.
تجرب ـهی مزبــور در ســطحی باالتــر بــا شــناخت ایــن ویژگیهــا
ادامه مییابد ،بدین ترتیب که اطالعات حســی دریافتی از محیط
مصنــوع پــس از انتقــال بــه مرا کــز عصبــی و مغز بــا معانــی و تجارب
موجــود در ذهــن انطبــاق داده میشــوند و منجــر بــه شــکلگیری
ارزیابیهای شــناختی میگردند .در نمودار ارائه شده ،فلشهایی
کــه از «شــناخت» بــه «ارزیابیهــای شــناختی» وجــود دارد،
نشاندهندهی این سطح از تجربهی زیباییشناختی است .انواع
مشخصی از تجارب زیباییشناختی ،نظیر آنهایی که «نمادین»
ً
خوانــده میشــوند ،عمدتــا منعکسکننــدهی ایــن جــزء شــناختی
هســتند .در نهایــت ،مجموعــهی ایــن وا کنشهــا و ارزیابیهــا بــه
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نمودار  -2مدل احتمالی نسر از ادرا ک زیباییشناختی .
مأخذ)Nasar, 1994( :

بروز پاس��خهای زیباییشناختی در انس��ان منجر میشود (Nasar,
 1994و پا کــزاد ،)1391 ،البته همانطور که پیش از این نیز توضیح
داده شــد ،واژهی زیباییشناســی در واقع در برگیرندهی مفهومی
وســیعتر از زیبایـ ِـی صــرف بــوده و شــامل فکاهی و هیجــان و حتی
ً
چیزهایی که اصال لذتی برای ما به همراه ندارند نیز هست.
حــال بــا فــرض اینکــه جایــگاه تجرب ـهی زیباییشــناختی در
ً
فرآیند ادرا ک نســبتا مشــخص شــده ،ســؤالی که ممکن اســت به
ذهن خطور کند آن است که آیا همواره تجربهی زیباییشناختی
پــس از فرآیند ادرا ک و شــناخت صــورت میگیرد؟ بــه بیانی دیگر
ً
آیا الزم اســت که برای پی بردن به زیبایی یک پدیده حتما آن را
بشناســیم؟ با کمی تأمل ،پاسخ به این پرسش چندان دشوار به
نظر نمیرسد! در بسیاری مواقع ما قبل از ِاشراف به یک پدیده،
آن را تحســین کرده ،زیبا برشــمرده و از آن لذت میبریم .مطرح
شــدن این ســؤال در ســیر تکامل مفهــوم زیباییشــناختی باعث
شــکلگیری مناقش ـهی جالــب توجهــی در مــورد تقــدم احســاس
بــر شــناخت و حتــی مســتقل بــودن وا کنشهــای احساســی از
فرآیندهای شــناخت و بازشناخت شد.
تا پیش از ســال  1984م .و انتشــار مقال ـهی رابرت زاجونک،19
عقیــدهی غالــب مبتنی بر ایــن بود که وا کنشهای احساســی در
فرآینــد ادرا ک و تنها پس از مرحلهی شــناخت صــورت میگیرند.
ریچــارد الزاروس ( )1982در ایــن زمینــه موضعــی سرســختانه در
پیــش گرفتــه ،حتــی احتمــال مســتقل بــودن ایــن دو از یکدیگــر
را قاطعانــه رد میکــرد؛ تعریــف وی از احســاس ،کــه شــناخت
بــه عنــوان یــک پیششــرط بــرای آن الزم بــود ،هســتهی اصلــی
موضعگیــری وی محســوب میشــد .در مقابــل ،زاجونک ()1980
ایــن موضعگیری را زیر ســؤال بــرد ،عنوان کرد علیرغــم آنکه هنوز
تفکیــک افــکار (مبتنــی بــر اطالعــات) و احساســات (مبتنــی بــر
تحوالت انرژی) بســیار دشــوار اســت ،احســاس بر شــناخت تقدم
دارد؛ بــرای روش ـنتر شــدن موضــوع نیــز ایــن مثال را مطــرح کرد

کــه مــا میتوانیم از چیزی بترســیم پیش از آنکــه از حضورش آ گاه
شــویم ،البتــه ایــن تذکــر را نیــز میافزایــد کــه در چنیــن شــرایطی
کســب شــناخت به ســرعت بر احســاس اولیــهی ما تأثیر گذاشــته
و آن را تغییــر میدهــد .وی در مقالــهی بحثبرانگیــز خــود« ،من
بــاب تقــدم احســاس» چنین اســتدالل میکند که سیســتمهای
عاطفــی و شــناختی تا ّ
حد زیــادی مســتقل از یکدیگرند ،به عالوه
شــواهد قانعکننــدهای ارائــه میدهد کــه وا کنشهای احساســی
اولیــه بــه ویژگیهــای کلــی محیطــی میتواننــد مســتقل و قبل از
شـ�ناخت صورت گیرند (.)Zajonc, 1980 & 1984
با توجه بدانچه گفته شد ،میتوان از جمعبندی سانتایانا برای
رســیدن بــه تعریفــی تجربــی از تجربــهی زیباییشــناختی اســتفاده
کــرد؛ تجرب ـهی پدیدههــا یــا به طــور اخص محیــط ،زمانی بــه لحاظ
زیباییشناسی ،زیباست که در برگیرندهی سه جزء باشد« :تجارب
لذتبخــش حســی ،یک ســاختار ادرا کی لذتبخــش و تداعیهای
نمادیـ�ن لذتبخش» ( .)Cuthbert, 2006البته این نکته را فراموش
نکنیم که سه بخش مزبور به عنوان اجزاء تجربهای واحد به شدت
درهم تنیده شــده و تمیز آنها از یکدیگر در ســطح پدیدارشــناختی
ً
امکانپذیر نمیباشد؛ و تنها برای رسیدن به شناختی نسبتا درست
از سیســتم ادرا کــی و جایگاه تجربــهی زیباییشــناختی در آن ،این
تجربه در سطحی انتزاعی و به لحاظ مفهومی به اجزاء مذکور تجزیه
شدهاند .در نتیجه ما در برخورد با پدیدهها تجربهای واحد از التذاذ
حــواس ،تفســیر معنادار و درگیری عاطفی را پشــت ســر میگذاریم و
تنها در ســایهی این وحدت میتوانیم از تجربهی زیباییشــناختی
صحبت کنیم.
 -3-2دیدگاه روانشناختی گشتالت
همــان طور کــه میدانیم ما انســانها ،موجــودات پیچیدهای
هســتیم كــه قابلیــت درك ،تفســیر و عكسالعمــل آ گاهانــه و
هوشــمندانه نســبت به مســائل پیرامون خود داریــم .اما فراموش
نکنیــم که از ســوی دیگر ،ما در محیطی قــرار داریم كه درك تمامی
پیچیدگیهــای آن بــرای مــا امكانپذیر نیســت .بنابرایــن طبیعی
اســت كــه از مجمــوع اطالعاتی كه از مرحلهی احســاس به دســت
آوردهایم دست به انتخاب بزنیم؛ به بیان دیگر ،گرچه در مرحلهی
احســاس به طور ناخودآ گاه و به علــت محدودیت در قابلیتهای
فیزیولوژیك از یک ســو و توجه و انتخاب از دیگر ســو ،تنها بخشی از
اطالعــات محیط را دریافــت كردهایم ،اما برای این كه بتوانیم این
اطالعــات خام را قابل اســتفاده کنیم نیز الزم اســت كــه آنها را به
اطالعات قابل فهم برای خود تبدیل كنیم.
در واقع ،ما در انتهای مرحلهی احساس با انبوهی از اطالعات
مختلــف كــه از اندامهــای حســی گونا گــون بــه مغــز رســیده ســر و
كار داریــم! امــا چگونــه ایــن اطالعــات را ســازماندهی و یكپارچــه
میكنیــم؟ چگونــه از میــان انبــوه اطالعــات ،آنهایــی را کــه نیــاز
داریــم جــدا نموده و طبقهبنــدی میکنیم؟ در نهایــت چگونه این
اطالعــات را به چیزهایی با معنــی برای خودمان تبدیل میكنیم؟
بــرای روشــنتر شــدن موضــوع از یــک مثــال اســتفاده میکنیــم؛
همــان طــور کــه مــا اتــاق کار به هــم ریختهی خــود را پــس از اتمام
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یــک پــروژهی ســنگین در نهایـ ِـت آشــفتگی مرتــب میكنیــم ،الزم
اســت ایــن اطالعــات دریافتی را نیــز به گون ـهای مرتــب نماییم که
هنــگام مراجع ـهی مجــدد ،امکان پیدا کردن آن را داشــته باشــیم
(پا کــزاد)1391 ،؛ بنابرایــن بــا توجــه به آنکــه فرآینــد ادرا ک در ذهن
انســان بــه صــورت یکمرتبه صــورت نمیگیــرد ،فــرد در مواجهه با
عالئــم و اطالعــات ارســالی از حــواس ،دســت بــه انتخــاب زده ،در
فرآینــدی تحت عنوان «ســازماندهی اطالعات» ،نظامی مشــخص
از اطالعات را در ذهن خود تشکیل میدهد.
روانشناســی گشــتالت 20در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه فرآینــد
مزبور به چه صورت انجام میگیرد ،به این نتیجه رســید که گرچه
خود
تجربههای روانشناختی از عناصر حسی ناشی میشوند ،اما با ِ
ایــن عناصــر تفــاوت دارند؛ بدین معنی کــه ما دنیا را نــه به صورت
مجموع ـهای از محرکهــای جدا گانــه بلکــه بــه صــورت کلهــای
معنــیدار تجربه میکنیــم .در نتیجه طبق ایــن نظریه ،کل چیزی
فراتــر از جمع جبری اجزاســت؛ 21بــرای مثال ،ما با گــوش فرا دادن
ُ
بــه نتهــای مجزای یک ارکســتر ســمفونی قــادر بــه درک تجربهی
گــوش دادن بــه خود آن نیســتیم و در حقیقت موســیقی حاصل از
ُ
ارکســتر کیفیتــی به ما ارائــه میدهد کــه فراتر از مجمــوع نتهایی
اســت که توســط نوازنــدگان مختلف اجرا میشــود .بدیــن ترتیب،
میتوان گفت عمل ادرا ک به این معنی اســت که سیستم ادرا کی
مــا دادههای حســی دریافت شــده از اعضــای گونا گــون و رابطهی
میــان آنهــا را در هم تنیــده و به صورت یک طرح کلی [گشــتالت]
در م ـیآورد .در واقــع ،مغز ما بــرای درک موضوعات پیچیدهای که
از اجزاء گونا گون تشــکیل شــدهاند ،در ابتدا تمام اجزاء را در قالب
یک موضوع واحد جمعبندی کرده و یک درک کلی از آن موضوع
حاصل میکند.
براســاس ایــن دیــدگاه ،دریافــت و ادرا ک اطالعــات در ذهــن
انســان در ســه مرحله صورت میگیرد؛ در نخستین مرحله الگوی
مجــرد دو ُبعــدی اشــکال رنگیــن ادرا ک میگردد .بدیــن معنا که
افراد در وهلهی اول متوجه میشــوند که شیئی در خارج از بدن
آنها وجود دارد که متمایز از زمینهی اطراف است؛ در مرحلهی
دوم ُبعــد و حجــم شــیء را در فضــا احســاس میکنــد ،بدیــن
صورت که ابتدا ّ
خط بیرونی شــیء [شــکل] ادرا ک شــده و سپس
قســمتهای داخلــی آن بــه نظــر رســیده و رنــگ و روشــنایی آن
نیــز در ایــن هنــگام ظاهر میشــود .در مرحلهی ســوم جنبههای
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نمادیــن مربــوط بــه کارکــرد حجــم مذکــور دریافــت میشــود .در
واقــع در ایــن مرحله طبقهبندی و تشــخیص هویت شــیء انجام
میگیــرد .البتــه مراحل مزبور به حدی با ســرعت در ذهن صورت
میگیرنــد کــه گویــی همزمــان اتفــاق میافتنــد .بنابرایــن در این
دیــدگاه ادرا ک آدمــی همیشــه براســاس طرح ،شــکل و زمینه که
دارای نظم خاصی است ،سازمان مییابد .آنطور که ویتیک ادعا
میکنــد ،تجربهی زیباییشــناختی بیش از همه به مرحلهی اول
و پــس از آن بــه مرحلــهی دوم و خیلــی کمتــر بــه مرحلــهی ســوم
بستگی دارد (ویتیک.)1391 ،

 -3بازتعریف تجربهی زیباییشناختی
تــا بــه اینجــا تجربــهی زیباییشــناختی با ســه رویکــرد مختلف
زیستشــناختی ،ادرا کی و روانشناسی گشتالت بررسی شد ،بدین
معنــی کــه یک بــار این تجربه به لحاظ زیســتی در بدن انســان [به
ویژه مغز] پیگیری شــد ،بار دیگر در سطحی انتزاعی نحوهی پشت
ً
ســر گذاشــتن ایــن تجربــه شــرح داده شــد ،و در نهایت مجــددا در
مختلف ایــن تجربه در برخوردی نزدیکتر با
همین ســطح مراحل
ِ
پدیدهها توضیح داده شد؛ بنابراین ا کنون میتوان این تجربه را با
دیدی جامعتر بازتعریف نمود.
همــان طــور کــه گفتــه شــد ،انســان بــه محــض قرارگیــری در
محیط ،محرکهای محیطی محســوس را به واسطهی اندامهای
گیرن��دهای [ح��واس] ک��ه دارد ،دریاف��ت میکن��د .بــا توجه بــه آنکه
بینایــی ،در میــان ســایر حــواسّ ،
حس مســلط به شــمار مــیرود،
بدیهــی اســت بخــش اعظم ایــن محرکها به واســطهی سیســتم
بینایــی دریافــت شــوند .ایــن سیســتم ،اطالعــات را بــه قالــب
تصاویــر ذهنــی تبدیــل نمــوده و بــا همیــن قالــب آنهــا را به ســایر
زیرسیستمها ارسال میکند .در نتیجه ،زمانی که فرد به یک شیء
خیره میشــود ،تجســم آن به واســطهی گیرندههای بصری اولیه
اســتخراج شــده و به ناحیهای از مغز [کورتکس پیشــانی] فرســتاده
میشــود کــه در تشــخیص چهرههــا و ســایر اشــیاء تخصــص دارد.
زمانــی کــه شــیء شناســایی شــد ،اهمیــت آن به لحاظ احساســی
بــه واســطهی آمیگــداال در منتهیالیــه قطعهی گیجگاهــی در مغز
ســنجیده شــده و در صورتــی کــه پیــام حائــز اهمیــت باشــد ،ایــن
اهمیــت از طریــق هیپوتاالمــوس بــه سیســتم عصبــی خودمختــار

تصویر-4نمایششماتیکتجربهیزیباییشناختیدر مغزانسان.
مأخذ)Xenakis et al, 2012( :
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انتقــال داده میشــود تــا فرد بتوانــد خود را برای بــروز عکسالعمل
حیاتی [مبارزه ،فرار یا تسلیم شدن] آماده کند.
نکت ـهی حائــز اهمیت آن اســت که با وجــود آنکه هیــچ کدام از
حواس به اندازهی بینایی و شــنوایی در شکلگیری ادرا ک انسان
از محیط پیرامونش نقش ندارند ،نباید از حواس المسه ،چشایی
و بویایی غافل شد .این حواس به واسطهی آنکه به صورت عادی
در پــس زمین ـهی آ گاهــی ما واقــع شــدهاند و کوچکترین بخش از
ایدههای تجسم یافتهی ما را شکل میدهند ،لذات ناشی از آنها
نیز توسط طراحان محیط همواره نادیده گرفته شده یا کمتر بدان
توجه شــده اســت .بنابراین بخشــی از محرکهای محیطی نیز به
واسطهی این حواس دریافت شده و در قالب کدهای اطالعاتی و
توسط سیستمهای عصبی به مغز مخابره میشوند.
پیــش از هــر قســمتی ،مجمــوع ایــن اطالعــات مخابــره شــده
منجر به فعالســازی دســتگاه کناری میشــود ،این قسمت از مغز
نیــز مبتنــی بــر معیارهــای درونی کــه دســتاورد تکامل انســان ّ
طی
میلیونها ســال اســت ،نســبت به دادههای مزبور وا کنش نشــان
میدهــد .همان طور که گفته شــد وا کنش مبتنی بــر این معیارها
به صورت ناخودآ گاه و مســتقل از فرآیند ادرا ک و شــناخت صورت
ً
میگیرد ،بنابراین احتماال وا کنشهای احساســی اولیهی انســان
بــه ویژگیهــای کلــی محیــط در این مقطع شــکل میگیــرد ،و این
همان تجربهی زیباییشــناختی است که ســانتایانا از آن با عنوان
تجرب ـهی زیباییشــناختی «حســی» یــاد میکنــد (تصویــر )3؛ در
نتیجه ســطح اولیهی تجربهی زیباییشناختی شامل احساسات
لطیفی اســت که از تشــخیص ترکیبات هماهنگ در تجارب حسی
نظیــر خطوط ،رنگهــا و صداها لذت میبرد .این ســطح منجر به
لذتــی آنــی میشــود کــه فار غ از اشــراف یافتــن بر محتوای شــیء یا
محیط مورد تجربه است.
همان طور که در تصویر  4نشان داده شده ،پس از بروز وا کنش
احساســی اولیه نســبت به محیــط ،اطالعات دریافتی طـ ّـی فرآیند
ادرا ک و شــناخت مــورد پــردازش قــرار میگیرند ،بدیــن صورت که
کدهــای اطالعاتی دریافتی انتظام داده شــده و بــا معانی و تجارب
موجود در ذهن انطباق داده میشــوند تا از طریق یافتن سازگاری
و شــباهت میــان اطالعــات دریافتی و فایلهای موجــود در ذهن،
فایلهای قدیمی به روز رسانی شوند .اما جریان انطباق اطالعات

رســانی مزبــور ّ
طــی فرآینــدی ترتیبــی رخ نمیدهــد ،بلکه
و بــه روز
ِ
ّ
در ایــن مرحلــه هــر دو نیمکــرهی مغــز فعال بــوده و بــا روش خاص
خــود اطالعــات دریافتــی را پــردازش میکننــد؛ قابــل ذکر اســت ،با
توجــه بــه آنکــه اغلــب اطالعــات محیطی شــامل دادههــای رنگی،
ً
بافــت ،الگــو و  ...اســت ،فرآینــد مزبور عمدتــا در نیمکرهی راســت
صورت میگیرد .بنابراین در این مرحله میتوان به ســطح اولیهی
تجربهی زیباییشناختی یک سطح ثانویه را نیز افزود؛ آن طور که
ویلیــام جیمــز 22میگویــد در این ســطح ،فــرد از ظرافــت موجود در
تجربهی زیباییشــناختی لذت میبرد و این همان ســطحی است
که سانتایانا و نسر ( )1994از آن با عنوان تجربهی زیباییشناختی
«صوری» یا «فرمال» یاد میکنند.
امــا فرآینــد مزبــور در همین مرحله متوقف نشــده ،در ســطحی
باال تــر مبتنــی بــر ارتبــاط میــان سیســتم کنــاری و نئوکورتکــس نیز
ادامــه مییابــد و نتیجهی ایــن فرآیند تطبیق اطالعــات دریافتی با
فایلهــای اطالعاتی موجود اســت که به تفســیر نمادین محتوای
اطالعات دریافتی منجر میشود؛ بدین معنا که محتوای اطالعاتی
پدیده به دلیل انطباق داشتن با برخی فایلهای موجود در ذهن
باعث تداعی مفاهیمی در ذهن میشــود که احساســاتی را در فرد
در بــر میانگیــزد کــه همان ُبعد معنا در پدیدههاســت .ســانتایانا و
نســر ( )1994ایــن ســطح از تجربــهی زیباییشــناختی را تجربــهی
زیباییشـ�ناختی «نمادیـ�ن» مینامنـ�د (& Xenakis et al., 2012
.)Nasar, 1994 & Santayana, 1896
در نهایت همان طور که در تصویر  3نیز قابل مشــاهده اســت،
مجمــوع این ســطوح [حســی ،فرمــال و نمادین] در یــک تجربهی
واحد تحت عنوان تجربهی زیباییشــناختی توســط انسان تجربه
شــده و به لذت زیباییشناختی ختم میشوند؛ شاید بیراه نباشد
ا گر تعریف موجز هربرت رید ،هنرشناس و منتقد هنری صاحبنام
را چکیــدهای از تمــام تفاســیر فــوق بدانیــم ،زیبایــی «احســاس
وحــدت و هماهنگــی در ادرا کات حســی» اســت .در نهایت ،نباید
این نکته را فراموش کنیم که فرآیند مزبور تنها در سطحی انتزاعی
و بــه منظــور درک بهتــر تجربــهی زیباییشــناختی قابــل تفکیک و
بررســی اســت ،در حالــی که در عالم واقــع این فرآینــد تنها در چند
صدم ثانیه رخ میدهد و به قدری احســاس ،ادرا ک و شناخت به
سرعت صورت میگیرند که نمیتوان آنها را از یکدیگر تمیز داد.

نتیجه
بــا توجــه بدانچــه گفته شــد ،میتــوان چنین نتیجــه گرفت که
تعریــف جامــع تجرب ـهی زیباییشــناختی بایــد از تمــام مقاصــد
طراحــی بــه دســت آیــد ،زیــرا «لــذت زیباییشــناختی» از ارضــای
ً
مجموع ـهی این مقاصد حاصل میشــود و نه صرفــا تظاهر بیرونی
و معماران ـهی شــهر .بدین ترتیب ،مردم لذت را از محیطی کســب
میکننــد کــه ســاختار آن در وهل ـهی اول ،الگوهــای جــاری رفتار و
آســایش فیزیولوژیــک مــورد نیــاز ایشــان را بــه خوبــی تأمیــن کند؛
برای دســت یافتن به این مقصد ،ســاختار محیــط باید منطبق بر

نیازهــای ارگونومیــک ،شــخصیتی ،اجتماعــی و فرهنگــی مردم در
یــک محیــط جغرافیایی خاص باشــد .در وهلهی بعــدی ،با فرض
اینکــه محیطــی الگوهــای جاری رفتــار را به خوبی تأمیــن کند ،آن
محیــط در صورتی بــه لحاظ زیباییشــناختی لذتبخــش خواهد
بــود که بــا بهرهگیری از کلیــهی ابزارهای محیطی [فــرم ،عملکرد و
معنا] تجربیات حسی لذتبخش را برای افراد فراهم آورد ،ساختار
ادرا کــی دلپذیــری داشــته باشــد و نمادهــای لذتبخشــی را بــرای
ایشان تداعی نماید.
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