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بیان مسئله :پذیرش زیباییشناسی معماری ،به خصوص بهصورت تجرییات عمیق افراد از بناها ،زمینها 
ی
است که اهمیت بسزایی دارد و معموالً توجه چندانی برای شناخت آن به لحاظ محتوای علمی نمیشود
و همواره این سردرگمی وجود دارد که کدام الگوی نظری زیباییشناسی برای معماری از این منظر
همهجانبه و کاملتر است ،زیرا این مفهوم کیفیتی مبهم به نظر میرسد و نیازمند دادههای منسجمی
برای انجام پژوهشهایی دقیقتر است .تجربۀ زیباییشناسی معماری ،همواره مقولهای پیچیده و تحت
تأثیر عوامل متفاوت است ،لذا شناخت چیستی و چگونگی این تجربه بهعنوان یک ضرورت کیفی میتواند
بر فرایند طراحی و اصول معماری تأثیرگذار باشد .لذا این پرسش مطرح میشود که تجربۀ زیباییشناسی
معماری چگونه کیفیتی است و به چه مؤلفههایی وابسته است؟
هدف پژوهش :هدف پژوهش حاضر خلق يك توصيف جامع و چارچوب منسجم ا پديدۀ تجربۀ
زیباییشناسی معماری براي دستيابي به درك ساختار ذاتي آن تجربه از طریق ارائۀ یک مدل مفهومی
است.
روش پژوهش :این پژوهش با رویکردی کیفي و روشی توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و با ديدگاهی
تفسیری از طریق تشريح ادبیات نظری از منظر یافتههای علوم شناختی ،یافتههای بحث را در چارچوب
مدلی مفهومی معرفی کرده است.
نتیجهگیری :تجربۀ زیباییشناسی معماری عبارت است از ارزیابی عاطفی تجربۀ ادراک فضا براساس
رهیافتی مستقیم از طریق مؤلفههای ادراکی ،انگیزشی ،حسی-حرکتی ،شناختی و رفتاری که بهصورت
ترکیبی از تصورات احساسی مختلف (نظیر لذت ،خوشایندی و غیره) بروز مییابد .لذا با استناد بر
نظریههای علوم شناختی میتوان گفت دخالت واکنشهای بدنی غیر آشکار در تجربۀ معماری عنوان
میکند مؤلفههای ادراکی و انگیزشی منجر به واکنشهای رفتاری میشوند که این خود بیانگر رابطه بین
ابعاد هیجانی و همچنین درگیری مؤلفههای حسی-حرکتی از طریق بدن با فضاست .در حقیقت تعامل با
فضای معماری از طریق قابلیتهای ایجادشدۀ آن میتواند مؤلفههای انگیزشی را درگیر کند .بنابراین مبنی
بر آنکه ادراک زیبایی معماری بستگی به فعالیتهای درونی تحریکشده دارد که شامل پردازش عاطفی و
نیز عوامل شناختی مرتبط با زمینههای فردی میشود ،در نتیجه مؤلفههای رفتاری هم میتوانند مسبب
فعالسازی توجه و انگیزش جهت امکاندادن به فرد برای تجربۀ آگاهانه خود بهعنوان نهاد تجربهکننده و
همچنین تجربۀ زیبایی بهواسطۀ پدیدۀ اثر معماری باشد.
واژگان کلیدی :معماری ،تجربۀ زیباییشناسی ،علوم شناختی ،ادراک تجسمیافته ،تجربۀ تجسمیافته.
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سمیه موسویان

....................................................................

مقدمه و بیان مسئله

تاکنون مکاتب فکری مختلفی در زمینۀ تجربۀ زیباییشناسی
معماری به بحث پرداختهاند .این پژوهشها با دربرگیری
یک بستر روششناسی کلی از مطالعات نظری و تجربی
به چگونگی قضاوتهای زیباییشناسی در چارچوب مواضع
مختلف به موضوع تجربۀ انسان در ادراک زیبایی اشاره
کرد هاند .مطابق یافتههای موجود در مطالعات تفسیری،
رویکرد فلسفی ( )Scruton, 1989; Winters, 2007و در
مطالعات تجربی ،رویکردهای عاطفی (،)Russell, 1980
پدیدارشناسی ()Bohme,2018; Bermudez & Ro, 2013
و عصبشناسی (Vartanian et al., 2013; Vartanian et
 )al., 2015در نگرش خود به زیباییشناسی معماری بر
محوریت تجربه تمرکز بیشتری داشتهاند .اما این مطالعات
تنها به معرفی یک یا چند ویژگی معین برای توصیف ماهیت
این پدیده بسنده کردهاند و تاکنون یک مدل نظری دقیق
از چیستی و چگونگی فرایند ادراک تجربۀ زیباییشناسی
معماری ارائه نشده است .بهعنوان نمونه رویکردهای نظری
مختلفی در خصوص نقش هیجان و تجسم در تجربۀ
زیباییشناسی مطرح شدهاند ،اما پشتیبانیهای تجربی اندکی
از این ادعاها صورت گرفته است .البته الزم به ذکر است که
بسته به عمق و سطح فعالیت تجربی انسان ،یک نوع نگرش
خاص زیباییشناسی نمیتواند به حوزۀ پایانناپذیر تجربۀ
معماری بپردازد و یک رویکرد جامعتر به لحاظ محتوایی
نیاز است تا این مفهوم و فرایند ادراک آن را در حوزۀ نظری
سازماندهی کند.
هدف از انجام این پژوهش تالش برای پاسخ به آن چیزی
است که حقیقتاً انسان در تجربیات واقعی معماری با آن
مواجه میشود ،زیرا زمانی که انسان موفق به تجربۀ یک اثر
میشود ،بدین معنی است که مملو از وجود خود بهعنوان
یک تمامیت مکانی است .لذا عناصری که یک تجربۀ
زیباییشناسی را میسازند ،خصوصیات کمی/کیفی یک اثر
معماری هستند و تحقق آنها ،چیزی است که باعث تجربۀ
زیبایی از یک سو و تجربۀ معماری از سوی دیگر میشود
و از آنجاییکه ساختما نها اشیائی خودبسنده نیستند،
بلکه مکانهایی برای فعالیتهای انسانی هستند .پس این
واقعیت ،معماری را از یک هنر ساختاری فیزیکی به یک
هنر پیچیدۀ سازماندهیشده و تجربی تغییر میدهد .لذا این
ضرورت احساس میشود تا به ماهیت تجربۀ زیباییشناسی
معماری از دریچهای تعاملمحور نگریسته شود؛ چراکه
معماری ،نمونهای از یک حالت قابل تشخیص از مشارکت
همهجانبۀ انسان (و نه صرفاً ناظر منتزع) و درگیری او با
زیبایی است و هر مکانی از اینکه زیباییشناسی آن ،چطور
اهمیتی تجربی در ادراک دارد ،میتواند نقشی متفاوت به
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لحاظ ماهوی پیدا کند .پس آثار معماری با هم یک توالی
از موقعیتهای زیباییشناسی را شکل میدهند که ضرورتاً
تعاملی هستند و هر یک از این آثار مستلزم مشارکت انسان
به شیوهای متفاوتند .از اینرو این مسئله مطرح میشود که
چگونه این یکپارچگی به اساس یک تجربۀ زیباییشناسانه
در معماری مبدل میشود؟ در این راستا این پژوهش قصد
دارد تا با استفاده از یافتههای عصبشناسی در این حوزه
بتواند به درک بهتری از بحث تجربۀ زیباییشناسی معماری
برسد ،چراکه این یافتهها تجربۀ معماری را از طریق رابطه
میان ذهن و تجربۀ روانشناسی انسان از جهان مورد تحلیل
قرار میدهند و احساسات انسان به محیط را براساس پاسخ
مغز به محرکها آنالیز میکنند و تجربۀ حسی را بهعنوان
عامل کلیدی ادراک زیبایی در نظر میگیرند و روان انسان
را به احساسات و تجربۀ فیزیولوژیک محیطی ربط میدهند.
ازاینرو پژوهش حاضر در جهت فهم سازوکارهای زیربنایی
از این چارچوبها بهعنوان مبنایی برای بحث دربارۀ مفاهیم
و شناخت نظری موضوع استفادهکرده است .در این مطالعه
سعی شده تا با دیگر حوزههای در حال ظهور پژوهشهای
علمی و فلسفی مرتبط باشد تا بتوان پیرامون موضوع کیفیات
ذهنی تجربه در معماری تعمق بیشتری شود؛ لذا نتیجۀ این
نگرش میتواند در جهت آشکارسازی مفاهیم اساسی جهت
بازاندیشی و تدقیق بیشتر مباحث نظری زیباییشناسی
معماری مفید واقع شود .لذا در بستر این پژوهش مفاهیمی
پایهای بهعنوان اساس بررسی موضوع در نظر گرفته شدهاند
که پیشزمینۀ مسائل مرتبط با محیط مصنوع و ارتباط آن
با تجربۀ زیباییشناسی را شکل میدهند .تجربهای که از
دریچههای مختلف پدیدارشناسی ،روانشناسی شناختی،
عصبشناسی و غیره به آن پرداخته شده است .زیرا این
ضرورت احساس شد تا گفتمانی بین معماری و دانش
کیفیات ذهنی و فلسفۀ تجربی صورت پذیرد ،موضوعی که
تاکنون با این نگرش به آن پرداخته نشده است؛ چراکه این
رویکرد توانایی تأیید ادعاهای نظری/فلسفی صورتگرفتۀ
قبلی را تقویت میکند .لذا این پژوهش با ارائۀ برداشتی
موازیمحور از جریانهای فکری حاضر و بازخوردهای حاصل
از آن در فرایند ادراک زیباییشناسی معماری این پتانسیل
را خواهد داشت تا بتواند به پایه و اساس فرضیهپردازیهای
جدید برای مطالعات بیشتر با موضوعات مشابه تبدیل شود.
چراکه ساختار رویکرد تجسمیافتۀ علوم شناختی بهعنوان
یک دستورالعمل برای مطالعۀ موضوع تجربۀ زیباییشناسی،
قابلیت باالیی را میتواند نسبت به نظامهای فکری پیشین
ارائه نماید و با توجه به کمبود مطالعات با موضوع چگونگی
تجربۀ انسان در ادراک زیباییشناسی معماری ،استفاده از
این نظام فکری میتواند بهعنوان راهکار مفیدی پیشنهاد

نشریۀ علمی باغ نظر / 56-41 ،)107(19 ،اردیبهشت 1401

شود .از اینرو هدف اصلی این پژوهش ،خلق يك توصيف
جامع و چارچوب منسجم از پديدۀ تجربۀ زیباییشناسی
معماری براي دستيابي به درك ساختار ذاتي آن تجربه و
مؤلفههای آن از طریق ارائۀ یک مدل مفهومی است .لذا با
اتکاء به یافتههای علوم شناختی و مبتنی بر بستر مدلهای
ادراک تجربۀ زیباییشناسی در حوزۀ روانشناسی هنر به ارائۀ
مدلی نظری برای توصیف و توضیح فرایندی میپردازد که با
تمرکز بر الگویی تعاملی ،چگونگی ارزیابی و بازنمود هیجانات
در خصوص این تجربه را معرفی میکند .این مدل مبتنی بر
مفهوم ادراک تجسمیافته و منتج از زوایای مختلف نگرش به
آن شکلگرفته است تا امکان ارائۀ درکی از مطلوبیت پديدۀ
تجربهشده ممکن سازد .لذا این پژوهش درصدد پاسخ به این
پرسشهاست :اگر انسان دامنۀ تجربهاش را گسترش دهد تا
امکان ادراک زیباییشناسی در مکانی برایش فراهم شود ،چه
ویژگیهایی میتواند موجب شکلگیری این نوع از تجربۀ
زیباییشناسی گردد؟ این ماهیت زیباییشناسانه به لحاظ
تجربی به چه مؤلفههایی وابسته است؟

روش انجام پژوهش

این پژوهش با رویکردی کیفي و روشی توصیفی-تحلیلی
انجام گرفته است و با ديدگاهی تفسیری از طریق تشريح
ادبیات نظری از منظر یافتههای علوم شناختی ،یافتههای
بحث در چارچوب مدلی مفهومی ارائه شده است .در این
راستا با اتکاء به یافتههای علوم شناختی و مبتنی بر بستر
مدلهای ادراک تجربۀ زیباییشناسی در حوزۀ روانشناسی
هنر به ارائۀ مدلی نظری برای توصیف و توضیح فرایندی
پرداخته است که با تمرکز بر الگویی تعاملی ،چگونگی
ارزیابی و بازنمود هیجانات در خصوص تجربۀ زیباییشناسی
را معرفی میکند.

پیشینۀ پژوهش

;Nadal, 2014 ;Silvia,2005; Cupchik & Gignac, 2007
& Locher, Overbeeke & Wensveen, 2010; Pelowski
 )Akabia., 2011اما در کل این نوع از مطالعات با نگرش

ادراکی که دارند به موضوع زیباییشناسی در حوزۀ معماری
بهطور خاص اشارهای ندارند.
پژوهشهای انجامگرفته در حیطۀ طراحی محیط و معماری
با رویکرد زیباییشناسی شامل مطالعاتی است که شالودۀ
مشترک و عام ادراک انسانی و به عبارت دیگر ساختار ذهن
را آشکار میکنند؛ که عبارتند از کتاب «آفرینش نظریه در
معماری» اثر جان لنگ که با اتکاء به نظریات زیباییشناسانۀ
سانتایانا ،زیباییشناسی تجربی را در قالب سه صورت :حسی،
فرمی و نمادین معرفی میکند .کتاب «زیباییشناسی در
معماری» اثر کورت گروتر مبتنی بر مبانی عمومی ادراک به
معرفی ویژگیها و خصوصیات زیبایی در معماری میپردازد.
در پژوهشهای جدیدتر حوزۀ معماری ،هیچ مطالعۀ نظامندی
در خصوص تئوریها و پارادایمهای زیباییشناسی معماری
معاصر انجام نشده است و عمده مطالعات انجامگرفته تاکنون
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اولین مطالعات صورتگرفته در حیطۀ زیباییشناسی معماری
مبتنی بر بررسی تاریخ نظریهپردازی معماری غرب بوده است
که به مسائل عملی طراحی و ساخت نظر داشتهاند .از جمله
«ده کتاب دربارۀ معماری» اثر ویتروویوس مربوط به دورۀ
روم باستان و کتاب «دربارۀ ساختمان» اثر آلبرتی مربوط به
دورۀ رنسانس و سایر نوشتههای پاالدیو و توماس آکوئیناس
که از اهمیت نظم و تناسبات با رویکردی مابعدالطبیعی و
عینیتگرا بهعنوان نظرگاه زیبایی سخن گفتهاند .اما از قرن
هجدهم به بعد با شروع زیباییشناسی فلسفی کانت ،این
نوع مباحث از این مرز پا فراتر گذاردند و با شروع موضوعات
هنجاری ،زیباییشناسی بهعنوان شاخۀ مستقلی از فلسفۀ
آکادمیک به تبیینهای جامعی دربارۀ معماری پرداخت و

برای اولین بار کتاب «زیباییشناسی معماری» ()1989
به تحریر راجر اسکروتن ،مبدأ این نوع از مباحث به شمار
میرود .کار اسکروتن تحقیقی دربارۀ زیباییشناسی معماری
عمدتاً با نگاه کانتی است ( .)Scruton,1989در ادامۀ نظریات
اسکروتن ،اثری دیگر با عنوان «زیباییشناسی و معماری» از
ادوارد وینترز به با نگرشی کانتی به ادراک زیبایی معماری
پرداخته است ( .)Winters, 2007گوردن گراهام نیز با مقالۀ
«معماری» در کتاب «زیباییشناسی هنرها» (لوینسون،
 )1392که از مجموعۀ مقاالت زیباییشناسی آکسفورد
( )2003است ،با نگاهی تفسیری زیباییشناسی معماری
را در قالب مکاتب کالسیک ،مدرن و پستمدرنیسم ،تحلیل
کرده است.
اما عمده نظریههای مطر حشده با موضوع تجربۀ
زیباییشناسی بهطور خاص به حوزۀ فلسفۀ هنر مرتبط
هستند ،که گسترۀ وسیعی از نظریات را شامل میشوند،
همچون کتاب «تجربۀ زیباشناختی» نوشتۀ دایانه کالینسون
که شامل مجموعه نظریات زیباشناسان این حوزه است و
هر کدام معیاری را بهعنوان مشخصۀ تجربۀ زیباییشناسی
معرفی کردهاند .از منابع قابل استناد به این موضوع کتاب
«پدیدارشناسی تجربۀ زیباییشناسی» اثر مایکل دوفرن
( )Dufrenne, 1973است که با رویکردی پدیدارشناسانه به
تجربۀ زیباییشناسی آثار هنری از طریق ابژۀ زیباییشناسی
میپردازد .مطالعات جدیدتر در حوزۀ روا نشناسی هنر
قرار میگیرند که با تحلیل ادراکیبودن فرایند تجربۀ
زیباییشناسی آن را در قالب مدلهای سلسهمراتبی تعریف
میکنند (& Chatterjee & Vartanian, 2014; Leder,
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بیشتر به تفسیر دشوارهای موضوع زیبایی در معماری
( )Roeser, 2013و یا عمدتاً با نگرشی توصیفی و یا انتقادی
به تحلیل معیارهای زیبایی در جنبشها و سبکهای مختلف
معماری (´Bhatt, 2000; Moon, 2013; Kido & Cywin
 )ski, 2013, Thomas, 2015پرداختهاند.
بنابر آنچه بیان شد ،علیرغم توجه علمی روزافزون به ابعاد
زیباییشناسی معماری ،پژوهشهای معدودی وجود دارند
که صریحاً به بررسی تجربۀ انسان در این نوع از تحقیقات
پرداخته باشند و عمدۀ تئوریهای نظری زیباییشناسی،
منحصرا ً بر «جنبشهای زیبایی» در تاریخ معماری و یا بر
مبانی «فرهنگی-زیستی» رفتار زیباییشناسی یا اخیرا ً بر
حوزۀ عصبشناسی زیباییشناسی در فضای معماری آن
هم در مقیاسی محدود تمرکز دارند .لذا اینگونه از مطالعات
عصبشناسی در حوزۀ زيباييشناسي تجربي ،عمدتاً مطالعات
پيرامون ادراك بصري با تمركز بر روي مشخصههاي بصري
و يا محر كهای معماری هستند ،اگرچه این مطالعات
نظريههای اوليۀ روششناسي را توسعه دادهاند ،اما هنوز
بهعنوان رویکرد سامانیافتهای برای سنجش تجربیات انسان
از زیباییشناسی معماری محسوب نمیشوند.
تاکنون در زمینۀ ماهیت و چیستی کلی مفهوم تجربۀ
معماری ،حوزههای پژوهشی گوناگونی به جوانب مختلف
آن پرداختهاند؛ اخیرا ً مطالعات حوزۀ عصبشناسی مرتبط
با رفتار-محیط در حال توسعه هستند (Vartanian et al.,
 .)2013; Vartanian et al., 2015نتایج این مطالعات به
اثرات عاطفی و ویژگی تجسمیافتۀ ویژگیهای محیطی

....................................................................

(Jelic, Tieri, De Matteis, Babiloni, & Vecchiato,
 )2016و یا معرفی مؤلفههای اساسی تجربۀ معماری

(موسویان ،امینزاده گوهرریزی و شاهچراغی )1398 ،یا
ادراک ارزشگذارانۀ زیبایی و سایر پاسخهای غیر تعمقی
به معماری (مالگریو1395 ،؛ Robinson, & Pallasmaa,
 ) 2015را بررسی کردهاند .با این حال مطالعات سیستماتیک
اندکی در خصوص رابطۀ مستقیم بین ساختار فیزیکی و
مطلوبیت فضای معماری تجربهشده وجود دارد .همزمان
پژوهشهای دیگر به اثرات هیجانی ( )Böhme, 2018و
روانی تجربۀ معماری ( )Fitch et al., 2014و سایر مطالعات
با زمینۀ روا نشناسی به اثبات پتانسیل بازسازی تمرکز
ذهنی و تجربۀ محیطهای عرفانی پرداختهاند (Herzog,
 .)Ouellette, Rolens, & Koenigs, 2010با این حال،
عمدۀ این مطالعات از چارچوب مفهومی ،عصبشناسی و
تجربی پژوهشهای دیوید فریدبرگ و ویتوریو گالزه الهام
گرفتهاند ( )Freedberg & Gallese, 2007و همچنان در
حال توسعه هستند .همچنین تحقیقات حوزۀ پدیدارشناسی
هم به ارتباط تجربی بین ساختمانها برای تحریک حاالت
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شگفتانگیزی (تهییج) جهت درک مفهوم تجربۀ معماری
اشاره کرد هاند (Bermudez, 2011; Bermudez et al.,
.)2017
با توجه به اینکه مد لهای نظری ارائهشده ،تفاو تهای
ساختاری در سطوح و محتوا دارند و نیز ابهامی در روشهای
ارائهشدۀ آنها دیده میشود ،لذا این موضوع سبب شده
کماکان در بسترهای پژوهشی مختلف باالخص حوزۀ تجربه
در زیباییشناسی معماری ،هنوز اجماعی در کاربست مدل
نظری مشخصی وجود نداشته باشد .از سوی دیگر با توجه
به بررسیهای صورتگرفته تاکنون پژوهش خاصی مبتنی
بر شناخت مؤلفههای زیباییشناسی در معماری با رویکرد
تجربۀ زیباییشناسانه انسان انجام نشده است .لذا با بررسی
مدلهای نظری موجود و همچنین در راستای هدف پژوهش
حاضر ،اتکاء به یافتههای علوم شناختی در جهت بازشناسی
ماهیت زیباییشناسی معماری از منظر ماهیت تجسدیافتۀ
تجربه میتواند کمک کند تا از دریچهای جدید درک بهتری
از موضوع مذکور به لحاظ نظری حاصل شود.

مبانی نظری پژوهش

•مالحظاتعلومشناختیدرنگرشبهزیباییشناسیمعماری
بهطور کلی مباح معماری در دو عرصۀ اصلی بهصورت
همزمان در جهت پیشبرد و شناخت علم زیباییشناسی فعال
هستند .1 :مطالعات مفهومی (الگووارههای هنجاری) و .2
مطالعات تجربی (الگووارههای اثباتی) (موسویان ،امینزاده
گوهرریزی و شاهچراغی.)1400 ،
مطالعات تجربی با تأکید بر موضوعات اصلی ادراک تأکید
ویژهای بر ترجیحات محیطی دارند و یکی از ابزارهای توسعه
درک فرایندهای روانی است که بهعنوان مبنای انتخابهای
زیباییشناسانه انسان قرار میگیرند .در حقیقت شناسایی و
درک عوامل «تجربه ادراکی» که منجر به زیباییشناسی یا
لذت در فرد میشوند ،اشاره به پژوهشهای حوزه ادراک،
شناخت و نگرش دارند که بر «تئوریهای تجربی» متمرکز
هستند و با عنوان «زیباییشناسی تجربی» شناخته میشوند.
این چشمانداز پویا ،ایده و نظرات جدیدی را بهوجود آورده
که حاصل آن اصطالحات تخصصی زیباییشناسی و مسائل
مربوط به آن است که در ادراک فرم /فضا و تأثیر آن بر تجربۀ
انسان بهعنوان عامل محرک در پژوهشها عمل میکند.
اینگونه مطالعات تجربی برای تحلیل تجربۀ زیباییشناسی
متکی بر تجربیات فردی و با استناد به فنون علمی و شبه
علمی بر تحلیل همبستگی استوار هستند (لنگ،1388 ،
 )120و به دنبال یافتن دو عامل هستند .1 :عوامل
زیباییشناسی که منجر به پاسخ زیباییشناسی میشوند و
 .2تفاوت سلیقه و ترجیحات نسبت به این عوامل در میان
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متخصصین و عوام که اشاره به واکنشهای ذهنی ،جسمی
و رفتاری آنها دارد و ناشی از عوامل مختلف زیباییشناسی
است (.)Liu & Chuang, 2014, 2
امروزه دیدگاههای تجربی مختلف توصیف تازهای از بحث
تجربۀ انسان از طریق محیط ارائه کردهاند که عبارتند از:
 .1دیدگاه کارکردگرایی (پراگماتیسم) تجربه ،معنی و ارزش
مبتنی بر نظرات دیویی .او مفهوم تجربه را بهعنوان رابطۀ
فعال و پویای ارگانیسم زنده با محیط پیرامونش تعریف
میکند .از نظر دیویی ،تجربه بهطور کلی تعامل است،
درهم کنشی دائمی و پایدار ،روندی که آمیخته با عمل
است ،به معنای رابطۀ ارگانیسم و محیطش (Dewey,
 .2 ،)2005پدیدارشناسی ذهن جسمانی ،مخصوصاً به روش
مرلوپونتی و تا حد کمتری تفکرات هوسرل و هایدگر که
بر تجربۀ زیسته تمرکز دارند (،)Merleau-Ponty, 1982
 .3علوم شناختی نسل دوم که مطالعات شناخت جسمانی
(روانشناسی ،عصبشناسی ،زبانشناسی و مردمشناسی)
را دنبال میکنند ( )Jelic et al., 2016و  .4فلسفههای
بومشناختی که بر فرایندهای معناسازی انسان-محیط تأکید
میکنند ( .)Rapoport, 1990لذا با توجه به نگرشهای
مذکور ،یافتههای تجربی علوم شناختی باالخص پژوهشهای
حوزه عصبشناسی ،بستری نظری مساعدتری را در ارتباط
با موضوع این پژوهش معرفی میکنند که در ادامه به آنها
پرداخته میشود.
زیباییشناسی بهعنوان یک تجربۀ ذهنی از پردازشهای
ذهنی مرتبط با تجربه بهدست میآید و این تجربه در
برگیرندۀ احساسی از لذت است و نوعاً جریانی از عاطفه
را شامل میشود .لذا حوزۀ زیباییشناسی عصبی 1بهعنوان
یک رشتۀ نوظهور در چارچوب علوم اعصاب شناختی مربوط
به درک مبانی بیولوژیکی تجربههای زیباییشناسی است.
زیباییشناسی عصبی که حاصل زمینههای علوم اعصاب
شناختی از جمله ادراک ،احساس ،معنا ،توجه و تصمیمگیری
است ،اطالعاتی را در این زمینه ارائه میکند و این تجربیات
شامل احساسات ،ارزشگذاریها و اقداماتی است که توسط
اشیا و نیز فرایندهایی که اساس تولید و تفسیر آنهاست،
تحریک میشوند .در واقع عصبشناسی ،زیباییشناسی
تجربی را با علوم اعصاب شناختی و عاطفی ادغام میکند.
الزم به توضیح است که مبتنی بر علوم شناختی ،محتوا و
حواس متناظر با تجربۀ معماری شامل ترکیبی از عناصر
شناختی ،هیجانی و احساسی هستند .لذا بهر هگیری از
«تجربۀ تجسمیافته» 2را میتوان خصوصیت محوری لذت
در معماری دانست .لذا درک کامل لذت تجربه و در نتیجه،
شکلگیری ارزش زیباییشناسی در معماری نیازمند شناخت
است« ،شناختی فعال» از نوع توجه به ادراکات کیفی .از

منظر علوم شناختی ،با این فرض که معماران «قابلیتهای
محیط» را طراحی میکنند ،میتواند نشانۀ این باشد که
تجربۀ افراد از محیطها ذاتاً براساس احتمال کنش پیریزی
میشود که از طریق فاکتورهای آگاهی حسی-حرکتی و
انگیزش از آن مطلع میشوند .بنابراین فعالیتهای مغزی
که اساس ادراک زیباییشناسی معماری هستند ،ممکن
است بهطور همزمان مکانیزمها و مدارهای مختلف مغز را
درگیر کنند که وظیفۀ تنظیم واکنشهای جسمانی ،هیجانی
و شناختی را برعهده دارند .در واقع این قبیل نشانههای
عصبی -فیزلوژیکی و البته رفتاری میتواند نشانگر تأثیر
بصری و عاطفی احساسات باشند .در حقیقت این ایده که
واکنشهای جسمی غیرآشکار در تجربۀ معماری نقش دارند
را میتوان در تئوریهای «همدلی»  3ردیابی کرد .چنین
فرضیههایی پیشنهاد میکنند که مشاهدۀ اشکال معماری
ممکن است به واکنشهای جسمانی منجر شود که رابطهای
بین ابعاد زیباییشناسی ،هیجانی و نیز درگیرشدن بدن با فضا
ایجاد میکند .این مفروضات توسط یافتههای عصبشناسی
اخیر تأیید شدهاند و نقش حیاتی نواحی حسی-حرکتی را در
ادراک آثار هنری مورد تأکید قرار دادهاند (Vecchiato et al.,
 .)2015 a, 426همچنین باید اشاره کرد که در ابتدا فریدبرگ
و گالزه ( ،)Freedberg & Gallese, 2007یک چارچوب
نظری را برای مطالعۀ تجربۀ زیباییشناسی براساس تفسیر
عصبشناسی تئوری همدلی بهعنوان یک تطابق هیجانی
و جسمانی با اثر هنری پیشنهاد کردند که زمینۀ شروع کار
آنها ،مفهوم همدلی در احساس تجربۀ جسمانی از هنر و
معماری بود و در اواخر قرن نوزدهم توسط رابرت ویشر،
هاینریش ولفین و اوایل قرن بیستم توسط تئودور لیپس
توسعه یافت .4آنها با پذیرش نظریۀ همدلی «شبیهسازی
تجسمیافته» ،سیستم حرکتی و فعالسازی مکانیزمهای
تجسمی (شبیهسازی کنشها و هیجانات جسمانی) را
بهصورت تجربۀ زیباییشناسی تفسیر کرد هاند .فریدبرگ
و گالزه بر طبق مطالعۀ ولفلین در خصوص همدلی در
معماری ،پیشنهاد کردهاند که این فرایندها در ادراک فضاها
نقش دارند .فرضیۀ اصلی رویکرد آنها« ،تعامل سیستم
حرکتی» در تجربۀ زیبایی است که در آن شبیهسازیهای
جسمی بهصورت همدلی برای احساسات المسهای ،حرکات
و حاالت اشاره و اعمال توصیف میشود .بنابراین ناظر
بهطور خودکار قادر به ایجاد یک حس همدلی با محتوای
بازنمودی اثر هنری است .در نتیجۀ این چارچوب نظری
(مبتنی بر نقش همدلی و شبیهسازی تجسمیافته) در تجربۀ
زیباییشناسی به احساسات ملموس ،حرکات و کنشهایی
ضمنی منجر میشود .بدین معنا که سیستم حرکتی
بهواسطۀ محتوای بازنمودی اثر و همچنین یک رابطۀ تلقینی
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اتوماتیک ایجادشده بین اثر و بینندۀ فعال میشود .این
تئوری نشان میدهد که فعالسازی مکانیزمهای تجسمیافته،
نقشی کلیدی در تجربۀ زیباییشناسی ایفا میکنند و این
مکانیزم میتواند مسبب ادراک زیبایی در فضاهای معماری
شود و همچنین درک و نیت تعامل با محیط ،فاکتورهای
انگیزشی را درگیر میکند .به زعم آنها تجربه معماری
از طریق فعا لسازی پیششناختی «سازوکارهای آینهای
مجسم» 5عمل میکند که در آن تحریک کنشها ،عاطفهها
و حواس جسمی دخالت دارند .بدین معنا که همدلیکردن یا
واکنش همدالنه یا جسمانی با آثار هنری میتواند «واکنش
همدالنه غیرارادی» باشد که «پاسخی در سطح ابتدایی» را
به همراه دارد (.)Freedberg & Gallese,2007, 197-203
بهطور کلی این یافتهها نشان میدهند که در واکنشهای
زیباییشناسی ،همدلی با تغییرات روانی و فیزیولوژیکی
همسان و با شدت هیجان ادراکشده بهصورت غیرعینی
در ارتباط است و تجربۀ زیباییشناسی حاکی از یک دخالت
همدالنه است که رشتهای از واکنشهای جسمانی فرد را در
بر میگیرد.
باید این نکته را اضافه کرد که مطالعات عصبشناسی با تمرکز
بر فرایند شناختی تجربه به مکانیزمهای عصبی بین معماری
و تجربۀ زیباییشناسی ،باالخص «تجربیات غیرارادی»
پرداختهاند و نتایج نشان میدهند که لذت زیبایی حاصل
از تجربۀ معماری ،در برگیرندۀ پردازش شناختی و هیجانی
6
است که بهصورت خودبخودی و غیرارادی رخ میدهند
( .)Ma, Hu & Wang, 2015, 279بنابراین وظیفۀ اصلی
توسعۀ شناختی انسان ،یعنی کارکرد ادراکی ،ناشی از تعامل
با محیط است و بر طبق انباشت دانش و اثر هیجانی و عاطفه
توسعه مییابد .از این حیث آنچه که بهصورت لذتبخش
ادراک میشود ،مبتنی بر الگوهای قابل شناسایی است که
ناشی از مکانیز مهای هیجانی اولیه میباشد (Xenakis,
 . )Arnellos & Darzentas, 2012, 216هما نطور که
نظریههای شناختی بر مبنای این عقیدهاند که در بطن هر
تجربۀ عاطفی چیزی شبیه اندیشه یا داوری ارزشگذارانه
قرار دارد و این تجربیات متضمن صورتی از عنصر شناختی
هستند که بهرهگیری فعاالنه از اندیشه را ایجاب میکنند
(لوینسون .)244 ،1390 ،بر همین اساس ،پژوهشها این
موضوع را بررسی کرد هاند که چگونه ویژگیهای مکانی
موجب تعدیل و تغییر «خودآگاهی جسمانی»  7میشود
و به درک همبستگیها و روابط فیزیولوژی عصبی ادراک
مرتبط با مدارهای مغزی دخیل در تجسم ،یکپارچگی
حسی-حرکتی و جهتیابی مکانی پرداختهاند .این قبیل
فرضیات به لطف نتایج اخیر عصبشناسی به نحو مثبتی
راستیآزمایی شدهاند ( .)Vecchiato et al., 2015bطبق
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یافتههای عصبشناسی ،فعالیت قشر حسی-حرکتی یک
عامل واسطهای در درک خودکار و پیشاتأملی فعالیتها بر
طبق تئوری شبیهسازی تجسمیافته است .به عالوه ،مناطق
بصری و بینایی مغزی در پردازش زیبایی نقش داشته و در
عین حال منعکسکنندۀ پاسخ عصبی به محرکهای بینایی
است .در نهایت ،فعالسازی نواحی (قشر اوربیتوفرانتال)
مغز با پردازش محرکهای پاداش همراه است و بهبود
فعالیت مربوط به مناطق جلو مغزی با قضاوتهای مربوط
به پارامترهای زیبایی ارتباط دارد (.)Jelic et al., 2016, 9
الزم به ذکر است که احساسات زیباییشناسی مثبت ،اگر
به شدت نسبتاً باالیی برسند ،با فعالسازی مدار پاداش در
سیستم عصبی همراه هستند (Menninghaus et al., 2019,
.)53
در تکمیل مباحث فوق باید توضیح داد این فرضیه که
ادراک معماری میتواند مدارهای مغزی تنظیمکنندۀ پاداش
و فرایندهای عاطفی را شامل شود ،بر اساس یک ادبیات
گسترده در خصوص قضاوتهای زیباییشناسی توسعه یافته
است .در کل باید گفت تجربههای زیباییشناسی ،حالتهای
نو ظهور ناشی از تعامل و اثرات متقابل بین سیستمهای
عصبی یعنی .1 :سیستم حسی-حرکتی .2 ،سیستم احساس-
ارزش و  .3معنی-دانش بهعنوان مکانیزمهای مؤثری هستند
که در آن تجربههای زیباییشناسی از طریق این سیستمها
بر یکدیگر اثرگذارند .بنابراین شرایطی که در آن صرفاً اشیا
دیده میشوند و ارزیابیهایی که بر اشیا به جای برآیندها
متمرکز است ،تجربههای زیباییشناسی از سایر برخوردهای
ارزیابانه متمایز میشود .در این مدل نظری ،یافتهها مؤید
نقش سیستمهای حسی-حرکتی در پردازش خودکار
ویژگیهای عنصری اشیا زیباییشناسی و نیز تشخیص و
تعامل از طریق مکانیزمهای تجسمیافته است .در نهایت،
سهم سیستم معنی-دانش در تجربۀ زیباییشناسی از
مطالعاتی مشهود است که به بررسی شرایطی پرداختهاند که
تحت آن محرکها با تغییرات فعالیت در مدار عصبی پاداش
و احساس منعکس میشوند (Chatterjee & Vartanian,
( ،)2014, 2تصویر .)1
به عقیدۀ کاتارچی و وارتانیان ( ،)ibid.این شبکههای مغزی
در طی ادراک شیء با یکدیگر تعامل دارند و میتوانند نقش
مهمی در ادراک زیبایی معماری ایفا کنند .بر طبق این
چارچوب ،سیستم حسی-حرکتی بهطور خودکار ،اشیا و
ویژگیهای محیطی را که با ناظر از طریق مکانیز مهای
تجسمی تعامل دارند ،پردازش میکند .سیستم ارزیابی-
هیجان ،اطالعات مربوط به نزدیکی-اجتناب و نیز خواستن
و دوست داشتن را پردازش میکند و این در حالی است
که سیستم دانش-معنی ،بسیار ناشناخته باقی مانده است،
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زیرا توزیع بسیار گستردهای در مغز دارد و قویاً بستگی به
شرایط فرهنگی و تخصص فرد دارد .اگر چه ارتباط پویای
موجود در میان این شبکههای مغزی بهطور دقیق مطالعه
نشده است ،با این حال ارائۀ یک فرضیۀ گسترده در خصوص
ماهیت تجربۀ معماری از جمله بُعد زیبایی آن و شیوۀ ارتباط
این نتایج تجربی با گزارشهای عملی اخیر در خصوص
تجربۀ زیبایی میتواند ارزشمند باشد .اوالً ،شواهد مربوط به
سیستم حسی-حرکتی در ادراک شیء حاکی از آن است که
تجربۀ زیبایی ناشی از تعامل بین ناظر و شیء است .از سوی
دیگر ،نقش سیستمهای ارزیابی هیجان و احساس 8نشان
میدهد که تجربۀ زیبایی یک پدیدۀ تجسمیافته است که
ارتباط مستقیم با انطباق و سازگاری دارد و ادراک زیبایی
مربوط به سازگاری بهتر با محیط است (Jelic et al., 2016,
 .)9از جمله شواهد مهم در خصوص نقش احساس و پاداش
در ادراک زیبایی معماری ،نتایج حاصل از دو مطالعه است.
بهطور ویژه ،وارتانیان و همکاران به بررسی اثرات خطوط
مستطیلی و منحنی ( )Vartanian et al., 2013و ارتفاع سقف
با تعلق ادراکشده ( )Vartanian et al., 2015در خصوص
قضاوت زیباییشناسی و تصمیمات نزدیکی -اجتناب ناظر
(با تجسم تصاویر فضاهای معماری از طریق آزمایش)FMRI
پرداختهاند .در مطالعۀ اول اثبات شد که تعامل با محیط
مصنوع و نیز ادراک آن میتواند عوامل انگیزشی و عاطفی را
شامل شود .بهعنوان نمونه ،ادراک محیطهایی که مشخصۀ
آنها خطوط کنارۀ نمای منحنی است ،مدارهای پاداش
شکلگرفته در نواحی مغز را فعال میکند (Vartanian et

 .)al., 2013از اینرو مشاهدۀ فضای معماری با فعالسازی
شبکههای عصبی تنظیمکنندۀ پاداش و قضاوت همراه است،
که این خود نشاندهندۀ مشارکت عوامل هیجانی ،شناختی
و زمینهای دخیل در ادراک زیباییشناسی است (Vecchiato
 .)et al.,2015 b, 2از سوی دیگر این دیدگاه از «تعامل
مفروضات حسی و مفهومی» در تجربۀ زیباییشناسی
پشتیبانی میکند  .9بهعنوان نمونه مطالعۀ دوم که میزان
خوشایند بودن در طول مشاهدۀ فضاها با ویژگیهای
معماری متفاوت (همچون ارتفاع سقف ،و بازبودن/بسته
بودن فضا) را مورد آزمون قرار داده بود ،این نتایج را اثبات
میکند .بنابراین ساختار تعامل مفروضات حسی و مفهومی،
نقش مهمی در پردازش بصری-حرکتی معماری دارد (ibid.,
 .)13بدین معنا که فضای باز-بستۀ ادراکشده ،میتواند بر
قضاوتهای زیباییشناسی تأثیر بگذارد .فضای باز-بسته را
میتوان بهصورت درجه حرکت ادراکشده در فضا در نظر
گرفت .به نقل از وارتانیان و همکاران ،استمپس ()2005
استدالل کرده است درجه حرکت و جابهجایی در فضا بهطور
دقیقتر بهعنوان «نفوذپذیری» توصیف میشود که به نوبۀ
خود شامل نفوذپذیری بصری و نفوذپذیری حرکتی است.
در چارچوبی جامعتر ،ترجیح و اولویت فضای معماری ،تابع
این است که تا چه مقدار موجب تسهیل نفوذپذیری بصری/
حرکتی میشود (.)Vartanian et al., 2015, 4-5
بنابر آن بر آنچه بیان شد ،از منظر علوم شناختی ،دخالت
واکنشهای بدنی غیر آشکار در ادراک و تجربۀ معماری بیان
میکنند که مشاهدۀ اشکال معماری منجر به واکنشهای
جسمانی میشود و بیانگر رابطه بین ابعاد زیباییشناسی و
هیجانی و همچنین درگیری بدن با فضاست؛ این یافتهها
نقش حیاتی نواحی حسی-حرکتی را در ادراک فضا نشان
میدهند .چارچوب تئوریکی شبیهسازی تجسمیافته و
مفهوم همدلی در تجربۀ زیباییشناسی به احساسات لمسی،
اشارات و حرکات ضمنی اشاره دارد .درک و نیت تعامل با
محیط مصنوع از طریق قابلیتهای ایجادشده نیز میتواند
فاکتورهای انگیزشی را درگیر کند .بنابراین نتایج مطالعات
مذکور شواهدی ارائه میدهد ،مبنی بر آن که ادراک زیبایی
بستگی به فعالیتهای ضمنی و درونی تحریکشده دارد
که شامل تجربههای عاطفی و پردازش ارزیابی و نیز عوامل
مرتبط با زمینه است .در نتیجه میتوان اذعان کرد که الزام
تنظیم موقعیت بدن و کنش مناسب در محیطهای معماری،
نمونهای برای فعالسازی توجه و انگیزش جهت امکاندادن
به ناظر برای تجربۀ آگاهانۀ خود بهعنوان نهاد تجربهکننده یا
جسمانی و همچنین ادراک زیبایی بهواسطۀ آن است.
در حقیقت باید گفت که تجربۀ معماری موجب درک زیبایی
با توجه به ادراک حسی عناصر آن میشود ،این موضوع
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سمیه موسویان

توجه خاصی به تأثیرات ذهنی یا شناختی دارد که نشان
میدهد اوالً این بُعد در مقابل زیبایی نسبتاً متوازن است .به
عبارت دیگر ،تجربۀ معماری پیکانی دوطرفه است که همزمان
به سوژه و اُبژه اشاره دارد .ثانیاً واکنش/نگرش ذهنی در تجربۀ
زیباییشناسی حوزهای است که نیازمند بررسی تجربی است.
با توجه به این دالیل باید بر ابعاد درونی تجربیات تمرکز
کرد .از اینرو در تجربۀ زیباییشناسی توجه به مؤلفههای
ذهنی ضروری به نظر میرسند ،نه مؤلفههای تحلیلی .پس
میتوان گفت تجربۀ زیباییشناسی در خصوص شناخت مکان
با استفاده از رویکرد «زیباییشناسی تجسمیافته» است ،یعنی
روشی که پدیدارشناسی ادراک و علوم شناختی را مرتبط
میسازد .تجربۀ زیباییشناسی معماری ،ترکیبی از ادراک،
شناخت و ارزیابی بوده و بر ویژگی احساسات انسانی با تفکر
منطقی تأکید دارد و در اینجا عقالنیت معنای گستردهای
دارد و برخالف احساس نیست .هر دو مفهوم «شناخت» و
«تجسم» برای ترجیحات و نیز بسیاری از اقدامات مربوط به
شناخت زیباییشناسی اهمیت دارند .این دانش از عقالنیت
ارتباط نزدیکی با ایدۀ استدالل عملی دارد .بر عکس استدالل
استقرایی که در آن یک نتیجه لزوماً برگرفته از فرضیات
قبلی است ،استدالل عملی منجر به یک عمل میشود .در
استدالل عملی نمیتوان با فرضهای قبلی به نتیجه رسید،
زیرا هیچگونه فرضیۀ مثبت عمومی برای «همیشه  xرا انجام
دهید» وجود ندارد .استدالل عملی نیازمند شناخت تجسمی
و ذهنی یک کل از تعداد نامشخصی از اجزای ویژه است و این
فرایند ساختاری ،بهصورت فعال تجربه میشود .بنابراین از
«شناخت» برای اینکه استدالل عملی در ذات تجربۀ معماری
وجود دارد ،باید استفاده کرد.
لذا میتوان گفت تجربۀ زیباییشناسی همانند یک عمل،
نتیجۀ یک استدالل و ارزیابی است .نگرش انسان در مورد
معماری ،حالتهای آگاهانه ذهن است .حالتهای آگاهانۀ
ذهن دارای یک جهت هستند ،یعنی تمایل برای انجام یک
عمل .تجربۀ انسان از معماری ،آگاهانه است ،زیرا شامل مفهوم
ادراک فضای معماری میشود که بر آن تمرکز میکند .در
ادعای این رویکرد ،بایستی بر توانایی توجیه و توصیف «تجربه»
تأکید کرد و این شامل یک فرایند غیر فرمی از تعمق و تفکر
است .انسان منفعل نیست و قادر به تجربۀ فضاست که در یک
حوزۀ جداگانه بر اساس تقسیمبندی عین-ذهن قرار نمیگیرد.
انسان فعال است و قضاوتهای زیباییشناسی در برگیرنده یا
مستلزم توجیه اعمال ،احساسات و ادراکات تجربهشده است.
مهمتر اینکه ،قضاوتها ،شاخصهای مهمی از ارتباط با جهان
است و تأکید بر ماهیت شناختی آن نشاندهندۀ این است
که آنها به درجات متغیری از ساختارهای ذهنی و ادراکی
انسان حساس هستند.
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از ویژگیهای بارز تجربۀ زیباییشناسی ،انحراف غیرارادی
توجه فرد است .فرد توجه خود را بر محیط متمرکز نمیکند،
بلکه توجه را به خود و مهارتهای ادراکی خود نظیر احساس
متمرکز میکند ( . )Trentini, 2015, 415گرچه اثرات
رویدادها بهصورت درونی حس میشوند (همچون هیجانات)،
اما نیروی محرک از خارج میآید .یعنی مشخصهها ،مکان،
زمان و غیره؛ زیرا احساسات هیجانی و فیزیکی نقشی قوی
در تجربه ایفا میکنند و این رابطهای مناظرهای و معنادار
است که ماهیت زیباییشناسی تجربه را بنیانریزی و منتقل
میکند .در حقیقت این نوع از تجربه در پایه و اساس خود
چندحسی است و همچنین شامل قضاوتی فراتر از حواس
چندگانه میشود ،همچون جهت ،جاذبه ،تعادل ،پایداری،
حرکت ،استمرار ،پیوستگی و مقیاس .در واقع قضاوت
بالواسطه و بالفاصله از کاراکتر یک فضا ،تمام حس وجودی
و تجسمی انسان را فرا میخواند و به شیوهای پراکنده و
جنبی درک میشود تا از طریق مشاهدۀ دقیق و آگاهانه.
عالوه بر این ارزیابی پیچیده با ترکیب ادراک ،حافظه و
تخیل ،یک فرایند زودگذر را طرح میزند .چنانچه قابلیت
هر فضا و مکان یک دعوت و پیشنهاد از فعالیتهای مجزا
و مشخص است که عالوه بر اتمسفر محیطی و روح مکان،
یک کاراکتر تجربی ،زودگذر و هویت مشخص و ادراکی از آن
را میسازد .از اینرو انسان ،زیبایی در معماری را نه صرفاً از
طریق حواس ،بلکه از طریق حس تخیل تجسمیافتۀ خویش
نیز ارزیابی میکند.
ی در معماری
•مدل مفهومی ادراک تجربۀ زیباییشناس 
در ابتدا الزم به توضیح است که اساس مدل مفهومی مورد
نظر با ساختار شکلی و اساسی مدلهای حوزۀ روانشناسی
هنر متفاوت است .زیرا مد لهای این حوزه تجربههای
زیباییشناسی هنر را حاصل مراحل پردازش اطالعات متوالی
و مجزا در نظر میگیرند که بهصورت فرایندی سلسهمراتبی
و حاصل از مراحل پردازش اطالعات متوالی و مجزا شکل
گرفتهاند و هر یک از این مدلها بهطور متفاوتی به تحلیل
یک مؤلفۀ خاص در فرایند ادراک تجربۀ زیباییشناسی اثر
هنری میپردازند .اما در مدل مفهومی مورد نظر ،دیدگاه
ترکیبی اتخاذشده است و عالوه بر وا مگیری از ساختار
محتوایی مدلهای حوزه روانشناسی هنر ،ویژگی اصلی آن
م حسی-حرکتی انسان در پردازش
مؤید نقش اثرگذار سیست 
ویژگیهای زیباییشناسی فضا و نیز تشخیص آن از طریق
تعامل بهواسطۀ مکانیزمهای تجسمیافته در ادراک و تجربۀ
معماری است .به عبارت دیگر مدل این پژوهش برخالف
سایر مدلهای چندمرحلهای در روانشناسی هنر است که
در آنها ،پردازش ادراکی در مراحل پایین این مرحله شروع
شده و این الگو توسط پردازش شناختی سبک ،محتوا و
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زمینه در مراحل باالتر دنبال میشود و عاقبت منجر به
تسلط شناختی ،درک و ارزیابی میشود ،که عمدتاً بر اساس
تخصصهای کسب شده است (همچون مدل لدر و نادال)
( .)Leder & Nadal, 2014در مقابل چنین پردازش سلسله
مراتبی ،مدل پیشنهادی کنونی شامل پردازشی موازی و
مستقل از جنبههای ادراکی و جنبههای شناختی (تجربیات
شخصی ،حافظه ،زمینۀ فرهنگی ،دانش ،تخصص ،بداعت/
آشنایی ،10عالقه و سلیقه) است و این دو جریان پردازشی
در مرحلۀ تجربۀ زیباییشناسی معماری از طریق پس زمینۀ
«آگاهی کالبدی» 11فعال و پیوستۀ انسان-معماری به هم
میپیوندند .الزم به ذکر است که این موضوع منطبق با
رویکرد «شناخت تجسمیافته» پیریزی شده است .در
حقیقت این مدل الگویی از زیباییشناسی تجسمیافته را ارائه
میدهد که جنبههای عینی و ذهنی زیبایی را از طریق تعامل
زیباییشناسانه با هم تلفیق میکند .این الگو بین دو روش
پردازش تفاوت قائل است؛ پردازش در این دو خط مشی،
موازی و تا حد زیادی مستقل است .نخست ،پردازش ادراکی
که بر پایۀ ارزیابی احساسی است ،بدین معنا که ممکن است
اثر معماری ،زیبا باشد یا نباشد .اگر زیبا باشد ،یک مکانیزم
پاسخگوی زیبایی در مغز فعال میشود .این مکانیزم پایین به
باال عموماً در بین افراد بهصورت جهانشمول است و براساس
ارزیابی ذهنی ،پتاسیل برانگیختگی محرکها عمل میکند.
بهطور کلی ،این نوع ارزیابی خوشایندی بهصورت ذاتی و
به خودی خود است ( )Menninghaus et al., 2019, 51و
ارزیابی فرد از یک محرک و مستقل از نیازها و اهدافش را
شامل میشود .ثانیاً ،پردازش شناختی تابع محتوای معنایی
است .پردازش شناختی تا حدودی یک فرایند باال به پایین
است .در موارد کلی ،اگر پردازش در هر دو مجرا مطلوب
باشد ،تجربۀ زیباییشناسی بهوجود میآید .برای مثال اگر
در مجرای پردازش ادراکی (زیباییشناسی ادراکی) تشدید
بهوجود بیاید و تسلط موفق در مجرای پردازش شناختی
(زیباییشناسی شناختی) وجود داشته باشد ،احتماالً مکانیزم
ترکیبی (فعالسازی مجراهای ادراکی و شناختی) بهوجود
میآید و احساسات میتواند توسط هر دوی این خط مشیها
استخراج شود و جایگاه تجربیات زیباییشناسی معماری را
تعدیل کند .زیرا مطابق با نظریۀ «ارزیابی ذهنی» سیلویا
میتوان اثبات کرد که هیجانات ناشی از ارزیابی ذهنی
رویدادهاست و تنوعی از واکنشهای هیجانی در مواجهه
با فضا که شامل طیفی از احساسات از حس زیبایی در حد
شگفتی ،تهییج و تنوعی دیگر از هیجانات ،اغلب مبتنی بر
دانش بروز مییابند .به این ترتیب براساس نظریات ارزیابی
احساسات سیلویا ،تجربۀ ذهنی ناشی از ویژگیهای عینی
خود محرک خارجی نیست ،بلکه ساخت ذهنی آن ناشی از

فرایند شناختی ارزیابی اشیا خارجی است.)Silvia,2005( 12
این مدل بین اطالعات خارجی (محرکها و زمینه) و بازنمود
داخلی در سیستم پردازشی معمار و مخاطب تفاوت قائل
میشود .اطالعات خارجی شامل محرکها یعنی عناصر
معماری و مفاهیم آن است که آثار معماری تحت آن ایجاد و
مشاهده میشوند .در سیستم پردازشی ،اطالعات از راست به
چپ کدگذاری میشوند .فلشها نشاندهندۀ جریان اطالعات
است .توجه داشته باشید که چرخههای بازخوردی و پردازش
باال به پایین که در مرحلۀ پردازش شناختی جریان دارد ،در
این مدل وجود دارند.
محرکها توسط مکانیز مهای ادراک حسی کدگذاری
میشوند .کاربر فضا اطالعات مربوط به شناخت دربارۀ محتوا
و مفاهیم را نهتنها با ادراک بصری بلکه توسط ادراکات حسی
ترکیبی و در مشارکت با فضا بهدست میآورد .عالوه بر این
اطالعات مفهومی که قب ً
ال وجود داشته ،میتواند دوباره از
حافظه بازخوانی شود .فلشها نشاندهندۀ دو مجرای متفاوت
پردازش اطالعات است :پردازش ادراکی که شامل واکنشهای
هیجانی کلی است و پردازش شناختی که واکنشهای منتج
از تعابیر محتوایی را به همراه دارد .13بنابراین اگر پردازش
در هر دو مجرا مطلوب باشد (فعالیتهای مشترک مجراهای
ادراکی و شناختی) و اگر در پردازش ادراکی و پردازش
شناختی تشدید وجود داشته باشد و عواطف از طریق هر
دو مجرا استنباط شود ،تجربیات زیباییشناسی حاصل
میشود .الزم به توضیح است پاسخهای عاطفی اولیه دارای
مبانی انگیزشی  14هستند و انگیزش بر رفتار اثر داشته و
عامل شناختی را آمادۀ اقدام از طریق هدایت آن در روند
تعامل با فضا و رفتار فضایی نزدیکی-اجتناب میکند .در
حقیقت انگیزش نیروی هدایتگر ادراک و در نتیجۀ رفتار و
خلق ترجیحات فردی است .در مرحلۀ کدگذاری احساسی،
تعدادی کدهای محرک بهصورت ناآگاهانه بر روی سیستم
عصبی و مکانیزم پردازش زیباییشناسی انسان اثر میگذارند
آن واحد عالئم مهیجی که توأم با مفاهیم ادراکی و
و در ِ
تجربۀ فضایی است را آشکار میکنند.
همانطور که بیان شد این مدل مبنی بر این که تجارب
زیباییشناسی منتج از تعامل کنشی پیوسته انسان و
معماری است و بر پایۀ اصول ادراک ،شناخت و عواطف که
مبتنی بر پتاسیلهای برانگیختگی عناصر معماری است،
شکل گرفته است .بنابراین مبتنی بر نظر برالین باید گفت
که جذابیت زیباییشناسی بهعنوان یک الگو به نظر میرسد
که به تأثیر برانگیختگی ویژگیهای کلی یا ساختاری آن
بستگی دارد (Akalin, Yildirim, Wilson & Kilicoglu,
 .)2009, 125به اعتقاد او انگیختگی با آنچه او متغیرهای
همفعال (تازگی ،غیرمنتظره بودن ،شگفتانگیزی ،تضاد،
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سمیه موسویان

عدم تجانس ،پیچیدگی و عدم اطمینان) نامید ،رابطه دارد.
برالین این متغیرها را «همفعال» مینامد؛ چون توانایی
آنها در ایجاد انگیختگی بستگی به مقایسۀ محرک مفروض
با محرک استاندارد دارد .به گونهای که با محرک حافظۀ
انسان تفاوت دارند و موجب برانگیختگی میشوند (فرانکن،
 .)566 ،1396همچنین تئوری انگیزش برالین ،براساس
مفهوم اکتشاف بوده است .عدم قطعیتهای موجود سبب
نیاز به اکتشاف و در نتیجه کنجکاوی میشود که امری
لذتبخش محسوب میشود (.)Akalin et al., 2009, 125
پس با درنظرگرفتن احساس و هیجان بهعنوان کارکردی که
به ارزیابی معماری کمک میکند ،میتوان اینطور استدالل
کرد که «انگیزش» یا «برانگیختگی» ارتباط نزدیکی با
مرحلۀ اولیۀ فرایند ارزیابی دارد .به اعتقاد راسل و محرابیان
( ،)Russel & Mehrabian ,1978انگیختگی فعالیتی ذهنی
است که حالت احساسی فرد را همراه با بُعد منفردی توصیف
میکند که از خوابآلودگی تا تهییج شدید متغیر است.15
در حقیقت پاسخهای زیباییشناسی بهعنوان ترجیحات
احساسی مطلوب یا بهعنوان ارزیابی هیجانی تعریف میشود
( )Ulrich, 1983; Wohlwill,1976که توسط انواع مختلفی
از محرکهای محیطی فعال میشوند .واکنشهای عاطفی
را میتوان با ترجیحات عاطفی ارزیابی کرد که بهعنوان
واکنشهای قابل ارزیابی و معنای تجربهمند فرد نسبت به
محیط در نظر گرفته میشوند (.)Nasar, 1994
برای تحریک احساسات با یک ارزش زیباییشناسی
لذتبخش ،یک عامل خوشایند اولیه بایستی تحریک شود.
احساسات زیباییشناسی مستلزم تمایالت انگیزشی مهم بوده
و در واقع آمادهساز اقدامات بعدی میشوند .با استفاده از این
دیدگاه ،مرحلۀ ارزیابی اولیه ،رویداد فعلی را با اولویتهای
عادی و معمول مقایسه میکند .عوامل رضایتبخش دارای
برآیند مثبت درونی هستند ،که اشاره به اشکال موفق
تعامالت هیجانی از طریق «پذیرش غیرارادی» 16دارند ،که
موجب مشارکت فعال انسان در فضای معماری میشود.
فاز ارزیابی ثانویه ،بخش آگاهانۀ فرایند بوده و اشاره به
مرحلۀ دوم است که در آن ارزیابی کندتر اتفاق میافتد.
متغیرهای شناختی دخیل در برانگیختگی عاطفی ،بیانگر
شرایط شناختی برای یک احساس معین نیستند ،بلکه
منطبق بر رویکرد سیلویا ( ،)Silivia, 2005نشا ندهندۀ
معانی بیشتر برای تحریک احساسات هستند .بر طبق این
مدل ،در مرحلۀ ثانویۀ ارزیابی ،بازنمودها منجر به معانی
زیباییشناسی غنیتر از طریق فرایند تمایز بهعنوان عامل
شناختی میشوند ،که هدف آن کاهش عدم قطعیت برای
کاربر فضاست که به کنش ارادی رفتار او از طریق فرایند
نزدیکی -اجتناب 17کمک میکند.
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در پاسخ رفتاری ،حاالت هیجانی را میتوان به امیال
عملی مرتبط دانست .در این مدل ،الگوهای هیجانی
بهصورت یک الگوی بیان تعاملی نظیر حرکت در نظر
گرفته و امیال کاربردی را بهصورت یک حالت هیجانی بر
طبق تمایالت عملی فرض میکند ،تمایل برای نزدیکی یا
اجتناب به محرک ،یکی از ابعاد اساسی هیجان است .بر
طبق پژوهشهای انجامشده ،ارزیابی یک محرک ارتباط قابل
اطمینانی با یک تمایل رفتاری برای نزدیکشدن به محرک
یا اجتناب از آن دارد (.)Vartanian et al., 2013, 2015
این مدل عملکرد دو فرایند موازی یعنی زیرسیستم ارزیابی
زیباییشناسی (پردازش ادراکی) که عمدتاً بر تحریک و
استخراج معانی هیجانی زیباییشناسی تأثیر دارد و دوم
زیرسیستم متغیرهای شناختی (پردازش شناختی) که برای
دستیابی به رفتار اکتشافی کاربر فضا اهمیت دارد را پیشنهاد
میکند .این دو زیرسیستم با یکدیگر ارتباط سازمانی داشته
و بر آمادگی عمل و اقدام یک عامل مستقل (کاربر) اثر دارد.
بهطور ویژه ،برآیند هیجانی (احساسات) حاصله در این دو
زیرسیستم بهصورت یک شاخص کارکردی در نظر گرفته
میشود که موجب تقویت «تجربۀ مثبت» میشود که از
طریق کنش فعال میان انسان و معماری شکل میگیرد
(تصویر .)2
در مدل مذکور تجربۀ زیباییشناسی در برگیرندۀ ارتباطات
سببی و سیستماتیک بین ارز شهای هیجانی (مثبت و
منفی) و قضاوت زیباییشناسی است؛ زیرا این موارد از طریق
تعامل عامل شناختی با محیط ایجاد میشوند .هیجانات
زیباییشناسی بهصورت کارکردهایی محسوب میشوند که
دارای مکانیزم ارزیابی هستند ،زیرا عامل شناختی تالش
میکند تا عدم قطعیت را در یک تعامل معین حل کند .در
واقع تجربۀ زیباییشناسی ترکیبی از فرایندهای عاطفی و
شناختی تعمدی است که برای ارزیابی پتانسیل تعاملی افراد
از فضا استفاده میشود .هدف مدل در خصوص فرایندی
است که از طریق آن تحریک احساسات زیباییشناسی اولیه
از لذت بر توسعۀ ارزیابی زیباییشناسی و هیجانات منتج
از آن اثر دارد و گرایش انگیزشی ناشی از ارزیابی هیجانات
منجر به آمادگی و تمایل کاربر برای رفتار در فضا میشود.
به اعتقاد مکاندرو ،ارزیابی عاطفی مشتمل بر نسبتدادن
کیفیت عاطفی به یک شیء یا موقعیت است و ارزیابی عاطفی
محیط ،رفتار گرایشی یا اجتنابی انسان را هدایت میکند
(مکاندرو .)74 ،1393 ،پاسخهای هیجانی محیط شامل
ارزیابی واکنشهای احساسی است .ارزیابی احساسی به نسبت
دادن یک ویژگی هیجانی به محیط مانند دوستداشتن/
نداشتن و نیز استنباطهایی در مورد خود مکان یا معانی
ضمنی آن از قبیل قضاوت کردن آن بهعنوان مثال محیطی
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تصویر  .2مدل مفهومی فرایند ادراک تجربۀ زیباییشناسی در معماری .مأخذ :نگارنده.

...................................................................

دوستانه/غیر دوستانه اشاره دارد .واکنش هیجانی فرد نیز به
حالت درونی او نسبت به محیط از قبیل لذت و خوشایندی
میپردازد  .18از اینرو واکنش زیباییشناسی به ارزیابیهای
احساسی ممکن است احساساتی از قبیل لذت ،خوشایندی
و مطلوبیت ،واکنشهای فیزیولوژیکی و رفتاری را شامل
شود .بنابراین میتوان گفت ابعاد اصلی تجربۀ عاطفی (لذت،
زیبایی و جذابیت) به ویژگیهای کیفی و ادراکی محیط
همچون انسجام/پیچیدگی و خوانایی/رازآلودگی متأثر از
تئوری کاپالنها ( )Kaplan & Kaplan, 1989داللت میکند
که در فرایند شکلگیری تجربۀ زیباییشناسی نقش دارند.
در حقیقت فاکتورهای اصلی که روی ادراکات احساسی تأثیر
میگذارد ،بهطور کل شامل مواردی میشوند که در انسان
حس برانگیختگی ایجاد میکنند و بر ارزیابی هیجانی انسان
از مکان اثرگذارند و در عین حال الیههای زیرین این حس،
باید شامل سایر ویژگیهای زیباییشناسی مثبت باشد.
بدین معنا که در حالیکه ویژگیهای ادراکی چون نظم ،راز،
انسجام و پیچیدگی ،میتوانند مؤثرترین فاکتورهای ادراکی
در تعیین احساس زیباییشناسی باشند ،سایر ویژگیهای
زیباییشناسی (تعادل ،وضوح ،تازگی ،وحدت و غیره) نیز از
طرق مهمی اثرگذار میشوند و بُعد زیباییشناسی معماری
را ارتقاء میدهند و در محتوای زیباییشناسی مکان نیز

محسوس هستند .اشلوسبرگ ( )1954یک نظریۀ سهبُعدی
در مورد هیجان ارائه کرد که عبارتند از .1 :خوشایندی-
ناخوشایندی .2 ،توجه-طرد و  .3فعالیت (خداپناهی،1396 ،
 )214بر این مبنا میتوان سه مؤلفۀ اصلی را میتوان برای
پاسخهای هیجانی مکان طبقهبندی کرد .1 :پاسخ احساسی،
 .2پاسخ فیزیولوژیکی و  .3پاسخ رفتاری .عالوه بر این موارد
برای دسترسی به فرایند ارزیابی هیجانی این سه منبع نیز
باید در نظر گرفته شوند .1 :توجه .2 ،درگیری عاطفی و .3
حافظه .بر این اساس ،آثاری که غالباً جالبتر ،عاطفیتر،
عمیقتر و کمتر مستعد ایجاد کسالت هستند ،تجربۀ ذهنی
مثبت را در فرد القاء میکنند.
با توجه به مدل مذکور مؤلفههایی که جزء اساسی ساختار
شکلدهندۀ این تجربه محسوب میشوند از طریق پاسخهای
هیجانی در فضا فعالسازی میشوند و در صورت پردازش
عاطفی مثبت ،تجربۀ زیباییشناسانۀ معماری را شکل
میدهند عبارتند از .1 :مؤلفههای ادراکی که اشاره به ساختار
محرکها (عناصر معماری و فضا) دارد و منعکسکنندۀ
ابعادی نظیر هماهنگی ،رنگ ،بافت ،ریتم ،نظم ،تعادل و
غیره در ترکیب معمارانه است و بهعنوان مجموعهای غنی
از کیفیتهای ادراکی درک میشوند .2 .مؤلفۀ انگیزشی
که متشکل از حاالت حسی یا تمایالت عملی آمادگی برای
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رفتار در فضاست .3 .مؤلفۀ حسی-حرکتی که متشکل از
پاسخهای فیزیولوژیک انسان به فضاست و بُعد تعاملی که
منعکسکنندۀ قابلیتهای منتج از تجربۀ معماری است را
فعال میسازد و شامل حواس چندگانه میشود ،همچون
جهت ،جاذبه ،تعادل ،پایداری ،حرکت ،استمرار ،پیوستگی
و مقیاس .4 .مؤلفۀ شناختی که اشاره به محتوا (معنا) و
زمینۀ اثر معماری دارد .5 .مؤلفۀ هیجانی که موسوم به
تجربۀ عاطفی است و منعکسکنندۀ هیجانات مثبت یا منفی
از حیث اثرات آن بر مخاطب فضاست و  .6مؤلفۀ رفتاری
که شامل رفتار بیانی و کنش ارادی فعال از جمله نزدیکی
یا اجتناب در فضاست .الزم به ذکر است که مجموعۀ این
مؤلفهها از منظر رویکرد زیباییشناسی تجسمیافته نسبت
به ادراک ،احساس و عمل توسعه یافتهاند و از طریق اصول
کلیدی مرتبط با هر کدام از آن در وضعیتی بههمپیوسته و
تعاملی به عناصر سازندۀ تجربۀ زیباییشناسی منجر میشوند
(جدول .)1

....................................................................

نتیجهگیری

ساختار مفهومی مدل نظری این پژوهش بر این اصل استوار
است که هر تجربه ساختار و الگویی دارد که طی یک فرایند
موزون و هماهنگ ایجاد میشود؛ لذا یک تجربه یک کلیت
است که از تعامل پویای فرد و محیط حاصل میشود و این
کلیت عالوه بر بخشهای مجزای آن ،دارای ابعادی چندگانه
است .تجربیات عمیق در خصوص یک ساختمان نیازمند
یک حرکت پدیدارشناسی بنیادین از سوم شخص به اول
شخص است ،بدین معنا که تجربۀ انسان (من) در خصوص
یک ساختمان (آن) باید از من و آن بهعنوان یک دوگانگی
به یک «یگانگی تجربی» تغییر کند ،که در آن سوژه و ابژه
ادغام شدهاند .این غوطهوری از طریق شرایط بالقوۀ معماری
ایجادشده و انسان را مجذوب میکند و از اینرو کاربر فضا
از تجربۀ سومشخص به تجربۀ اولشخص میرسد .بنابراین
میتوان گفت بُعد زیباییشناسی یک اثر معماری بهعنوان
یک پتانسیل در ساختار فیزیکی اثر قابل ادراک است و تنها
زمانی بُعد زیبایی ظهور میکند که انسان ،معماری را تجربه
کند و بهعنوان یک واقعیت پویا بتواند از طریق تجربهای
ذهنی به بافت بالقوۀ ویژگیهای زیباییشناسی آن نفوذ کند.
پس این تجربه منتج از شخصیت پویای فضاست که شرایط
ادراکی را برای تحقق کیفیتهای زیباییشناسانۀ بالقوه
ساختمان ایجاد میکند .در مدل مفهومی پژوهش حاضر،
تجربۀ زیباییشناسی معماری را میتوان بهعنوان یک پدیدۀ
پیچیده در نظر گرفت که شامل فرایندهای متعددی است
که از طریق تعامل با شرایط یا رویدادهای محیطی حاصل
میشود .این مدل ترجیحات زیباییشناسی را شاخصی برای

..............................................................................
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قضاوتهای احساسی یک مکان میداند که ادراک آن تحت
تأثیر انگیزشها و تجربیات فضایی فرد شامل فرایند پیچیده
و بههمپیوستهای از عوامل مختلف است .لذا میتوان چنین
در نظر گرفت که تجربۀ زیباییشناسی در تعامل با محیط
بهعنوان فعالیت هیجانی اساسی به ایجاد سایر فرایندهای
پیچید هتر (همچون مفهو مسازی ،احساسات پیچید هتر
و غیره) منجر میشود و از دیدگاه تجربی بهصورت حس
مطلوبیت ،خوشایندی ،رضایتمندی ،جذابیت و غیره ظهور
مییابد .بر اساس این دیدگاه ،امکان کشف مکانیزمهای
جدید و متفاوت تجربۀ زیباییشناسی در رابطه با سایر
فرایندها و پدید ههای شناختی افزایش مییابد .اگرچه
بیشتر این مکانیزمها و روابط درونی بهطور شفاف و صرفاً
با مشاهدۀ رفتارهای فضایی مربوطه در مطالعات تجربی
قابل تشخیص نیستند .لذا این تجربه را میتوان بهعنوان
مفهومی چندبُعدی و متشکل از ابعادی ذهنی طرح کرد که
باید بهصورت مشارکت فعال انسان در فرایندهای ادراکی و
تجربی فضا ،درک و دریافت شود.
در پایان میتوان چنین اذعان کرد که زیباییشناسی
بهعنوان یک تجربۀ ذهنی از پردازشهای ذهنی مرتبط با
تجربه به دست میآید و این تجربه در برگیرندۀ احساسی از
لذت است و نوعاً جریانی از عاطفه را شامل میشود .پس این
تجربه بهعنوان پدیدهای شکل میگیرد که ارتباط عملکردی
با فرایندهای جسمانی و واکنشهای هیجانی انسان دارد و
از طریق ادراک مستقیم و درگیری با فضا ارزیابی میشود.
در اینجا احساسات و هیجانات در قالب مفهوم انگیختگی
عاطفی عالوه بر اثرات مستقیم بر رفتار در سطوح باالتر
بهطور کارآمد بر فرایندهای شناختی اثر گذار هستند .از
این روی ،نقش عملکردی ارز شهای هیجانی مبتنی بر
زیباییشناسی ،تشخیص فرصتهای تعاملی بیشتر و انعکاس
سایر کارکردهایی است که تصمیمات رفتاری و فرایندهای
ارزیابی زیباییشناسی را امکانپذیر مینماید (تصویر .)3
پس میتوان گفت تجربۀ زیباییشناسی معماری عبارت است
از ارزیابی عاطفی تجربۀ ادراک فضا براساس رهیافتی مستقیم
از طریق مؤلفههای ادراکی ،انگیزشی ،حسی-حرکتی،
شناختی و رفتاری که بهصورت ترکیبی از تصورات احساسی
مختلف (نظیر لذت ،خوشایندی و غیره) بروز مییابد .بنابراین
ویژگیهایی که بهصورت کلیدی در مورد این تجربه میتوان
در نظر گرفت عبارتند از :پذیرش و تجربهپذیری مکان
بهعنوان یک کیفیت باز و گسترده بهواسطۀ توجه؛ ادراک
از طریق یک تجربۀ حسی-حرکتی در تلفیق با حافظه و
تصور ،برانگیختگی ادراکات فرد بهصورت احساس احتماالت
جدید ،دو سویگی به معنی تبادل پویا ،پیوستگی و تعامل با
فضا برای شیوههای گفتمانی و مشارکتی فرد و فضا .از آنجا
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جدول  .1مؤلفههای مؤثر در شکلگیری تجربۀ زیباییشناسی معماری .مأخذ :نگارنده.
مؤلفهها

ویژگیهای مؤلفهها

 .1مؤلفههای ادراکی

ویژگیها و خصوصیات مورفولوژیک ،ساختاری و پیکربندی ساختمان همچون :تناسب ،ریتم ،مقیاس ،رنگ ،نور ،سایه ،سلسلهمراتب،
نظام هندسی/فضایی ،روابط مکانی و غیره که به تجربیات ادراکی منجر میشود.

 .2مؤلفههای
انگیزشی

مجموع متغیرهای محیطی که تأثیرات آنها به فعالیت ذهنی انسان و جهتدار کردن احساس و رفتار او منجر میشود.

. 3مؤلفههای حسی-
حرکتی

خصوصیاتی که از طریق ادراک حواس چندگانه و القی احساس حرکتی (همچون جهت ،جاذبه ،تعادل ،حرکت ،استمرار ،پیوستگی و
غیره) سبب ایجاد حس اکتشاف و کنجکاوی فضایی میشوند.

.4مؤلفههای
شناختی

تجربۀ ادراکی بر دانش ادراککننده تأکید میکند و تحت تأثیر عوامل متعددی همچون معنا ،حافظه ،تاریخ ،فرهنگ ،طبقۀ اجتماعی،
ویژگیهای فردی ،تجربۀ قبلی ،عالقه ،سلیقه و غیره بر قضاوتهای زیباییشناسی فرد تأثیر میگذارد.

 .5مؤلفههای
هیجانی

پردازش عاطفی مثبت که از طریق ارزیابی هیجانی مکان به شکل احساسات زیباییشناسی به وقوع میپیوندد .افراد به محرکها یا
شرایط به شیوههای مختلف (نه به یک شیوۀ ثابت) بهصورت هیجانی پاسخ میدهند.

.6مؤلفههای رفتاری

خصوصیاتی که از طریق پتانسیلهای برانگیختگی فضایی سبب ایجاد تمایالت عملی انسان در محیط میشوند .انگیزۀ نزدیکی به معنی
تمایل برای نزدیکی به محرک و انگیزۀ اجتناب تمایل برای دوری از محرک است.

که کارکرد اصلی توسعۀ شناختی انسان ،کارکرد ادراکی
ناشی از تعامل با محیط است و بر طبق انباشت دانش و اثر
هیجانی و عاطفه توسعه مییابد ،از این حیث آنچه بهصورت
لذتبخش ادراک میشود مبتنی بر الگوهای قابل شناسایی
ناشی از مکانیسمهای هیجانی است و این موضوعی کم
اهمیتی نیست .باالخص معماریهایی که تغییرات بنیادی و
ماندگار در آگاهی انسان را سبب میشوند.

پینوشتها

 .1مطالعات زیباییشناسی عصبی ،مواردی چون احساس ،علم و تجربه را
در سیستمهای طبیعی که تعیینکنندۀ لذت هستند ،ترکیب میکند و به
مطالعۀ شیوۀ معنادارسازی اطالعات در مغز و کنترل تجربۀ هنر و زندگی
توسط احساس میپردازد .براساس مطالعات عصبشناسی ،ادراک زیبایی را
میتوان بهصورت یک کارکرد عصبشناختی براساس توسعۀ شناختی تکاملی
در نظر گرفت .در این راستا ،راماچاندران ( )2003استدالل کرده است که حل
مسئلۀ زیباییشناسی اولیه (منشاء زیباییشناسی و قضاوت) منوط به درک
بهتر ارتباطات بین مراکز بصری در مغز ،ساختارهای عاطفی (لیمبیک) و منطق

...................................................................

تصویر  .3مجموعه مؤلفههای اثرگذار در ایجاد تجربۀ زیباییشناسی معماری .مأخذ :نگارنده.
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درونی قشر مغز است(.)Xenakis, Arnellos & Darzentas, 2012, 216
Embodied Experience .2
Empathy .3
 .4در اواخر قرن نوزدهم ،ولفین و لیپس مسئلۀ احساس و تداعی معنا با
ویژگیهای بدن و تأثیر حرکت در فضا بر تجربۀ فیزیکی آن بر احساس و ادراک
را مطرح کردند .در دیدگاه درون حسی فرمی آنها ارزشهای درون حسی را
با حرکات عضالنی و حرکات بدن مرتبط یافتند و نظریۀ فیزیوگنومی را ارائه
کردند .لیپس بهطور سیستماتیک به بررسی رابطۀ درون حسی فرمی پرداخت
و برای نخستین بار رابطۀ پویای بین دریافت بصری و مفاهیم را بیان کرد .به
نظر او مکان یک عنصر معماری نهتنها وزن بصری آن اثر ،بلکه میزان جاذبه و
دافعۀ آن عنصر بر عناصر پیرامونی را تعیین میکند .ولفین نیز نظریۀ خود را
بر پایه شباهت فرمها به تجارب فیزیکی بدن استوار میکند .به اعتقاد آرنهایم
نیز ساختمانها دارای کیفیت بیانگر هستند و معنا و مفاهیمی که قابل درک
و شناخت برای کاربران است ،رابطۀ مستقیم با فرم بنا دارد؛ این نظریه تحت
عنوان نمادگرایی ماهوی معرفی شد (رضازاده.)125 ،1383 ،
 .5نورونهای حرکتی که در مدت اجرای یک کنش و نظارۀ آن کنش در نزد
شخص دیگر فعال میشوند.
 .6بر طبق پژوهش عصبشناسی توسط سمیر زکی و هیدئاکی کاواباتا در
سال  2008ثابت شد ،تصمیماتی که توسط قشرهای پیش سری و آهیانۀ مغز
گرفته میشود (حس شادی و خشنودی) ،میتوانند تا  10ثانیه پیش از ورود
به ناخودآگاه انسان اتخاذ گردند .در نتیجه قضاوت انسان از ساختمان خیلی
پیش از آنی صورت میگیرد که مکث کرده و معانی واالتر آن را در نظر آورد
(مالگریو.)243 ،1395 ،
 .7فلسفۀ «خودآگاهی» در نوشتههای متأخر هوسرل و کتاب «پدیدارشناسی
ادراک» مرلوپونتی و همچنین مطالعات عصبشناسی جدید که از موضع رویکرد
فعال ( )Enactive Approachبه ادراک و شناخت پرداختهاند ،مطرح شده است.
 .8جانسون با اشاره به نقش مهم هیجانات در تفکر و نگرش اعتقاد دارد،
هیچ شناختی بدون احساس و هیجان وجود ندارد ،اگرچه انسان اغلب از ابعاد
هیجانی و عاطفی تفکر و نگرش آگاه نیست .اما در این دیدگاه ،هیجانات و
احساسات منابع اصلی معنا هستند :احساسات و هیجانات ،شناختهای درجه
دوم نیستند ،بلکه آنها ،الگوهای عاطفی برخورد انسان با جهان هستند ،که
از طریق آن میتوان معنی اشیاء را در سطح اولیه در نظر گرفت .به اعتقاد او
احساسات ،فرایند تعامالت محیط-انسان است و شرایط و موقعیتها معموالً
جایگاه اصلی احساس است نه ذهن (جانسون.)1396 ،
 .9این دیدگاه فرضیههای حسی (که خوشایند بودن بهطور مثبت با فعالسازی
نواحی حسی مغز مرتبط است و فرضیههای مفهومی (که خوشایند بودن بهطور
مثبت با فعالسازی نواحی قدامی مغز بهواسطۀ مفاهیم همبستگی دارد؛ را با
هم یکی میکنند و همچنین مطالعات دیگر نیز از فرضیههای حسی و مفهومی
تجربۀ زیباییشناسی پشتیبانی میکنند .نتایج آنها شواهدی مبنی بر اینکه
تجربه متحرک با فعالیت در نواحی پردازش حرکت و تجربۀ خوشایند بودن با
نواحی کورتکس قدامی پیشین مغز مرتبط است ،را نشان میدهد .با این وجود،
به نظر میرسد که این دو فرایند در یک پنجرۀ واحد از فعالیت با هم تعامل
دارند ،تا تجربۀ زیباییشناسی را ایجاد کنند (.)Vecchiato et al., 2015 b, 12
 .10عوامل به ظاهر متضاد بداعت و آشنایی ،پیشبینیکنندههای مهم
ترجیحات زیباییشناسی مثبت و احساسات زیباییشناسی همزمان هستند.
بهطور خاص ،در مورد آثار هنری مورد عالقه ،قرارگیری مکرر در معرض اثر غالباً
منجر به اثرات خستگی در شدت پاسخهای هیجانی نمیشود (Menninghaus
 .)et al., 2019, 52بهطور کل دو مدل متفاوت در تالش به منظور پیشبینی
احتمال واکنشهای زیباییشناسی وجود دارند .نخست ،مدل «ترجیح به خاطر
پروتوتایپ بودن» وایت فیلد که بیان میکند افراد تمایل دارند آن چیزی را
ترجیح دهند که بارزترین نمونه است و برای آنها آشناست .دوم« ،مدل ترجیح
به خاطر اختالف» ماندلر که بیان میکند اگر یک تجربه با بازنمودهای ذهنی
موجود یک فرد انطباق تنگاتنگی داشته باشد ،آنگاه تنها یک مقدار کوچک
از برانگیختگی و مقدار حداقلی از احساس مثبت حاصل خواهد شد .زمانی
برانگیختگی و احساس مثبت افزایش پیدا خواهد کرد که تفاوتهای بین این
تجربه و بازنمودهای ذهنی فرد افزایش پیدا کند .در نتیجه به اعتقاد پرون
هر دو مدل تا اندازهای مورد حمایت است و مدل «ترجیح به خاطر تفاوت»
از حمایت بیشتری برخوردار است ،اما به تنهایی نمیتواند برای توضیح این
مکانیسم بهطور کامل کافی باشد (.)Bishop, 2007, 65
 .11تجربههای شگفتانگیز معماری از تأثیری قوی بر حافظه برخوردار هستند
و خود را در چارچوب ذهنی آگاهی تجسمیافتۀ انسان جا میدهند (Bermudez
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.)& Ro, 2013, 678
 .12هیجان ناشی از فرایندهای زیستی ،شناختی و تجارب عاطفی است و باعث
میشوند تا فرد تبیین شناختی خلق کند .هیجانات رفتارهایی بیانی ،هدفمند
و انطباقی را فرا میخواند و اینکه انسان هیجان معینی را چگونه تجربه میکند
به ارزیابیاش از محیط بستگی دارد (فرانکن.)410 ،1396 ،
 .13در دیدگاه دو سیستمی هیجان ،انسان دو سیستم همزمان دارد که هیجان
را فعال میکند .1 :سیستم خودانگیخته و زیستی است که بهصورت خودکار و
غیرارادی به محرک واکنش نشان میدهد و  .2سیستم شناختی که مبتنی بر
تجربۀ فردی است و با ارزیابی معنی بهصورت تعبیری به محرک واکنش نشان
میدهد .این دو سیستم هیجان مکمل یکدیگر هستند (ریو.)452 ،1395 ،
 .14انگیزش ،مجموع متغیرهای پیچیدۀ ارگانیزمی و محیطی است که کنش
آنها به فعالیت عمومی و جهتدار احساس و رفتار منجر میشود (خداپناهی،
.)16 ،1396
 .15یکی از رویکردهای پرکاربرد در ارزیابی و توصیف تجربیات محیطی روش
روانشناسی محیطی راسل و محرابیان ( )۱۹۷8است .آنها با بهکارگیری سه بُعد
هیجانی (لذت ،برانگیختی و غالبیت) ادراکات انسان از محیطهای فیزیکی را
توصیف کردند که نشاندهندۀ حالت احساسی (ترجیحات ،لذت) فرد هستند
(.)Russel & Mehrabian ,1978
 .16نظریۀ هیجانی ماگدا آرنولد ( )1960،1970آشکارا بر مفهوم ارزیابی
شناختی تأکید دارد .به اعتقاد او انسان در برخورد با محرکها نخست بهصورت
خودکار ،سریع و ناهوشیار به ارزیابی آن میپردازد و در نتیجه به سوی آنچه
خوب ارزیابی شده ،گرایش مییابد (خداپناهی .)229 ،1396 ،او هیجان را بر
حسب انگیزش توصیف کرد و پژوهشهای اخیر نظرات آرنولد در مورد اینکه
ارزیابی دوست داشتن/نداشتن بهصورت خودکار و سریع است را تأیید میکنند
(ریو.)507 ،1395 ،
 .17احساسات زیباییشناسی تمایالت انگیزشی نزدیکی یا دوری از خود بروز
میدهند ،که مهمترین آنها تمایل به پایان دادن ،گسترش یا تکرار قرارگرفتن
در معرض اثر هنری است (.)Menninghaus et al., 2019, 53
 .18پژوهشهای راسل و محرابیان ( )1987چهار بُعد واکنشهای هیجانی
محیط را در مدل دوار ترکیبی عاطفه (سیر کمپلکس عاطفه) معرفی کردند
(لذت ،هیجان ،برانگیختگی ،آرامش) (.)Russel & Mehrabian ,1978
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