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چکيده
فرآیند ادراک در معماری و ط ّراحي محیط امری پیچیده است .این پیچیدگی ،موجب تدوین و ارائة نظر ّیههاي
مختلفی در این خصوص شــده اســت .نظر ّیة گشــتالت با رویکرد درک فضا از طریق برآیندی از استقرار نیروهای
موجود در فضا ،از آن جمله اســت .این نظر ّیه به سازماندهی ادراک توسط اشکال ،معطوف است .نظر ّیههاي دیگر
چــون نظر ّیة کنش متقابل که به تأثیر متقابل موضوع و فــرد ادراککننده می پردازد و ماه ّیتی احتمال گرایانه دارد
توجه
و نظر ّية اکولوژیک ادراک که به مجموعه ویژگی های حســی و تجربی فرد و نیز ویژگی های شــکلی محیط ّ
توجه به معنا ،ارزش و نگرش در فرآیند ادراک
می کند؛ رویکردی ،به طور نسبی ،فرهنگ گرا دارند .این رویکردها با ّ
در معماری و ط ّراحی نشــان می دهند که تبیین فرآیند ادراک ،وابســته به شــناخت مؤلّفه های فرهنگی مؤ ّثر بر آن
است .این مقاله با بررسی چنین فرآیندی در جهان اندیشة ایرانی ازطریق بررسی متون تاریخی بر جای مانده ،نشان
می دهد که امر ادراک ،در ابتدا عالوه بر حواس ظاهری ،بر مؤلّفه های حواس باطنی استوار دانسته ميشد .به تدریج
و با تکمیل این نظر ّیهها امروزه ،ادراک را به ربط کیف ّیات تألیفی ،و با در نظر گرفتن تمام ابزارهای موجود كه توسط
مؤلف اثر هنری سامان می یابد ،وابسته ميدانند.
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واژگانکليدي :ادراک ،معماری ،حواس ظاهری ،حواس باطنی ،كيف ّيات تأليفي.

این مقاله برگرفته از رســاله دکتری ســیاوش صابری کاخکی با موضوع «شناســایی اصول وتدوین ضوابط حفاظت وتوســعه معماری اسالمی ایران -فضاهای مذهبی» به
راهنمایی دکتر محمد نقیزاده و مشاوره دکتر غالمرضا اسالمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات است.
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مقدّ مه
یکی از مهم ترین مسائلي که در فهم موضوعات هستی و از جمله
توجه بوده ،این است که آیا هر کالبد معماری
فضای معماری مورد ّ
از دیــد همه آدمیان به یک شــکل دریافت و فهم می شــود؟ اگر
کیفیت این ادراک در معماری اسالمی ایران چگونه
این گونه نیستّ ،
کیفیت ادراک در انسان ها چه
بوده اســت؟ عالوه بر اين كه تفاوت ّ
طراحي کالبد و فضای معماری خواهد داشــت؟ معماری
تأثیری بر ّ
ایرانی به عنوان بخشی از تاریخ معماری جهان تجارب ارزشمندی
را ،بویژه در دورة تمدن اسالمی ،کسب کرده است .از لحاظ نظری
یکسان انگاشــتن آدمیان و خطی دانستن روند فهم آنان از فضای
طراحي بر اساس تناسبات
معماری موجب شــده اســت تا مدتی ّ
طالیی ،اشــاعه یابد و منجر به پیدایش دستورالعمل هایی شود که
قدر مطلق پیدا کردنــد (فالمكي .)1381 ،با این حال ،در فرهنگ
ایرانی بین ادراک حسی و ادراک حقیقی فاصله وجود دارد .در واقع
ادراک حسی در بهترین مرتبه می تواند ابزاری برای حصول ادراک
حقیقی باشد .ادراک از این دید با درک حقیقت توسط انسان آغاز
می شود .اگر ابتدا ،حواس پنج گانه پدیده های زندگی را به اندازه ای
ویژه دریافته باشند ،و ســپس این یافته ها از ضمیر آگاه به ضمیر
ناآگاه منتقل شــده باشــد ،و نيز این یافته ها در چارچوب معینی
به کمک اندیشــه قرار داده شــود ،با اين حال ،اتکا به این اندیشه
منطقی و سنجشــی کافی نیست ،مگر این که با نوعی از ادراک ،که
ادراک باطنیست ،درآمیزد (پيشين) .در این مقاله سعی شده است
ویژگی های این نوع ادراک فهم گردد.
 .1روش تحقیق
واقعیت آن اســت که هر تحقیقی ،به نوعــی تقلیلگرایی دچار
اســت .تحقیق شــامل تقلیل تجربههای زنده یا مشاهدة پدیدهها،
به اطالعات محدودی متکی اســت که پس از یادداشتبرداری ،به
گونهای دستهبندی میشــوند .تولید دانش ،در اندازهای به نسبت
محدود قابل انجام اســت .ضرروت تحقیق در معماری میتواند به
این دلیل باشــد که نسبت فزایندهای از اقدامات حرفهای معماری،
تخصص فرد معمار و تعقّل افراد
شامل شرایطی ناآشــنا و فراتر از ّ
حرفهای اســت (گــروت و یانگ .)6-8 :1386 ،بــا این حال ،این
ماهیت بررســی تاریخی و توافق علمی در برخی
تحقیق به جهت ّ
مفاهیم مرتبط با معماری اســامی ،وکیفی بــودن امر ادراک در
زیبایی شناســی معماری و تحلیل آن ،متأثــر از این تقلیل گرایی
کمی وکیفی ،می توان
خواهد بود .به طور کلی ،در دو مدل تحقیق ّ
واقعیتی در بیرون است که در آن پژوهشگر،
کمی،
گفت در تحقیق ّ
ّ
مســتقل از موضوع تحقیق در نظر گرفته میشــود .در حالی که
واقعیت را درونی و محقّــق را در تعامل با
فــرض تحقیق کیفــی،
ّ
کمی ،فرآیندی قیاســی است که
موضوع تحقیق میداند .پارادایم ّ
بــه دنبال تبیین ِعلّی پدیدة مورد نظر اســت .در حالی که پارادایم
کیفی ،مســتلزم فرآیندي استقرایی است که عوامل چندگانة مؤثّر
بر پدیــده را دنبال میکنــد (پيشــين .)24-26 :بخش عمده ای
از رویکردهــای تحقیق کیفــی معطوف به نظریّههــای زمینهای،

مردمنگاری و تفسیرگرایی است .در نظریّههای زمینهای ،پژوهشگر
فارغ از باورها و تص ّورهاي موجود ،اجازه میدهد که شرایط طبیعی
محیط ،دادهها را تعیین کند و ســپس نظریّــهای از میان دادهها
به تکوین برســد .این تحقیق بــر روش تحقیق کیفی با رویکردی
تاریخی  -تفسیری استوار است.
 .2فرآیند ادراک در نظر ّیههاي جهانی
متعددی وجود دارد .یکی
در زمینة ادراک ،نظریّههاي متأخّ ــر
ّ
از نظریّههاي ادراک محیط ،نظریّة گشــتالت اســت .این نظریّه بر
فرض وجود نیروهای مؤثّر در فضا بر ادراک اســتوار اســت كه در
بعضــي فضاها و محيطها جلوه مينمايند .نيروهاي فضايي همانند
رياضيات داراي حوزة كاربرد ،جهت و قدر هســتند .استقرار فضا،
برآيند تمام نيروهايي اســت كه در آن عمــل ميكنند .تمام اين
نيروها با اصل برجســتگي 1اداره ميشــوند .بر اســاس اين اصل،
پايدارتريــن فرم ادراك تحت شــرايطي خاص به دســت ميآيد
(لنگ .)89-100 :1390،به طور خالصه ،نظريّه گشــتالت بر اين
باور است كه تمام ادراكات انسان در شكلها سازماندهي شدهاند.
عــاوه بر اين ،تركيب خطوط ،ســطوح و اشــيای تركيبي «پويا»
هســتند؛ به گونهاي كه در آن ها حركت وجود دارد ،و يا ســنگين
يا ســبك و خوشــحال يا غمگين به نظر ميرســند .اين مسأله با
هم شــكلي تجربة ادراكي و فرآيندهاي عصبشناختي انسان قابل
تبيين است .اين هم شكلي اساس نظرية گشتالت در هنر و معماري
اســت ( .)Arnheim 1949, 1968, 1977; Levi 1974بــر طبــق
نظريّه گشــتالت ،اين هم شــكليها تص ّوراتي ذهني از تركيبهاي
بصري نيســتند .ايــن نظريّهها ادراك تركيــب را ارجح ميدانند.
ارنهايم ( )1968مينويســد« :نظريّه بايــد توضيح دهد كه چرا در
تجربــة واقعي ،جنبههاي پويا و پر معنــا قويترين و ضروريترين
ويژگيهاي ادراك هســتند» .در سالهاي اخير ،مفهوم هم شكلي
موضوع بحثهاي زيادي بوده است .گريگوري 2مينويسد« :مدرك
مستقل يا روش مستقلي براي كشف فرايندها و خواص مغز وجود
ندارد .اگر راه كشــفي براي اين خواص وجود نداشــته باشد ،اصل
آن ها مورد ترديد قرار ميگيرد» (لنگ .)101 :1390،نظريّه دیگر
در بحث چگونگی ادراک ،نظریّة كنش متقابل اســت .نظريّة كنش
متقابــل بر نقش تجربي ادراك تأكيد دارد و رابطهاي پويا بين فرد
و محيــط را مبناي تحليــل قرار مي دهد .در ايــن نظريّه ،ادراك،
كنشــي متقابل محسوب ميشــود كه در آن محيط ،مشاهدهگر و
ادراك به يكديگر وابســتگي متقابل دارند .ويليام ايتل ُِسن 3فرآيند
را اين گونه تعريف ميكند« :ادراك ،بخشي از فرآيند زندگي است
كه به وسيله آن هر يك از ما ،از ديدگاهي نظري خاص ،براي خود
جهاني را تصور ميكنيم كه در آن نيازهاي ما ارضا ميشود» .مباني
4
فكري اين موضعگيري در فلســفة كنــش متقابل آدلبرت آمس
روانشناس و جرج ميد 5جامعه شــناس وجود دارد (Dewey and
 .)Bentley, 1949نظريّه كنش متقابــل دربارۀ فرآيندهاي ادراك،
پيشفرضهايي دارد كه بعضي مختص به آن و بعضي عامترند .در
كيفيتي ،فرآيندي غير منفعل و ف ّعال است؛
اين نظريّه ،ادراك چند
ّ

 .3معنا و فرهنگ در ادراک
معناي محيط در نظريّههاي زيباييشناســي بحثي اساسي است.
طراحي بيانگر ابهــام در ادبيات
مبهــم بودن موضــوع در ادبيــات ّ
روان شناختي در اين زمينه است .سطوح بسياري از معنا و رويكردهاي
15
متعددي در اين بــارة وجود دارد .نظريّههــاي تجربهگرا
نظــري
ّ
معتقدند كه معنا پس از ثبت ســاختار آن ،توسط دريافتكننده به
رويدادها داده ميشــود .پيروان مكتب كنش متقابل ،16بر اين باورند
كــه با وقوع ادراك ،معنا نيز درك ميشــود و بــراي دادن معنايي
17
جديد ،تجربه گذشــته در ادراك مداخله ميكند .تحليل دروننگر
ميگويــد كه معاني قب ً
ال به وجود آمدهاند .نظريّه پردازان گشــتالت
شخصيت هندسي محيط
معتقدند كه معاني بياني ،حاصل عملكرد
ّ
هستند .روانكاوان 18ويژگي ناخودآگاه ذهن را در نظر ميگيرند ،كه
خاطراتي در آن ثبت شــود و به وســیلۀ روان ،بيدار نگهداشته شود.
فرويد به ناخودآگاه فردي معتقد اســت؛ يونگ ناخودآگاه جمعي را،
كــه در آن «نقاط انرژي» بيزمان تحت عنوان نمونه نخســتين،19
تصاوير ،انگارهها و رفتارها را ايجاد ميكنند ،به آن اضافه كرده است.
طراحي شدهاند ،واسطهاي
نمادها كه شــامل معاني نمادين محيط ّ
را فراهم ميآورند كه با آن نمونههاي نخســتين به تكوين ميرسند.
اصليترين نمونه نخســتين «خويشتن» است كه اساس موجوديّت،
جان و يگانگي انسان است (لنگ.)108 :1390،
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نميتواند با تفكيك ادراك كننده و ادراكشده تبيين شود؛ نميتواند
به شكل پاسخهاي مشــروط به محرك ها تبيين شود؛ رابطة انسان
ـ محيط رابطهاي پويا دانسته می شــود؛ هم ناظر به تجربة گذشته
اســت و انعکاس آن در شــرایط موجود مشــاهده ميشود و هم به
انگيزشهاي كنوني او بستگي دارد و با تجربهها و استعدادها هدايت
ماهيتي
ميشود .در نتيجه اطالعاتي كه فرد از محيط كسب ميكند ّ
احتمالگرايانه 6دارد كه از طريــق اعمال فردي اعتبار پيدا ميكند
( .)Ittelson, 1960اطالعاتي كه از محيط كســب ميشــوند خواصي
نمادين و معنابخش دارند؛ ويژگي هايي دارند كه واكنشهاي ذهني
ايجاد ميكننــد و پيامهايي دارند كه نيازها را برميانگيزد .ارزش ها
و خــواص زيباشــناختي را افراد بــه محيط ميدهند ،زيرا انســان
نياز دارد محيــط را به عنوان الگويي از روابط بــا معنا تجربه كند.
تجربههاي گذشته مبناي درك شــرايط جديد است (لنگ:1390،
 .)101-102نظریّة دیگر در حوزه ادراک ،رويكرد اكولوژيك ادراك
است ،که رويكردي پيشروســت .اين رويكرد با مفهوم هم شكلي در
نظريّة گشــتالت و تفسير نقش تجربه در ادراك ،كه در نظرية كنش
متقابل مطرح شده ،متناقض است .اين رويكرد به جاي به محسوب
کــردن حواس به عنوان كانالهاي حســي ،آن را نظامي ادراكي در
نظــر ميگيــرد ( .)Gibson, 1966قبول اين كــه ادراك ،امري چند
فرضيه كه ساختار نور،
كيفيتي است ،جهانشمول اســت .ولي اين
ّ
ّ
امــواج صوت و ديگر منابــع ادراك ،ميتوانند اطالعات محيط را به
طور مســتقيم و بدون بازسازي ذهن تحت عنوان «دادههاي حسي
بي معنا» 7انتقال دهند ،محل بحث اســت .گيبسونها معتقدند كه
اطالعات موجود در اين ساختار و دگرگوني آن به طور مستقيم قابل
ادراك است (.)Gibson and Gibson, 1955
نقــش ديگري كه ايــن دو نفر در نظرية روانشــناختي و نظرية
قابليت محيط 8است .به نظر
طراحي محيط داشتهاند ،همان مفهوم ّ
ّ
قابليتهاي محيط ،فطري يا حاصل
برخي
ادراك
توانايي
رســد
ي
م
ّ
قابليتها از طريق تجربه يا از
بلوغ روان شناختي مردم اســت .بقية ّ
توجه آموخته ميشــود (لنگ .)105 :1390 ،هر مشاهده گر
طريق ّ
براي كشــف معنا مجبور نيســت به تمام عوامل موجود در شــعاع
توجــه كردن با انتخاب انجام مي شــود.
توجــه كند .بنابراين ّ
ديد ّ
مردم به چيزهايي كه ميشناســند و انگيزة تشــخيص آن را دارند،
توجه به تجربة قبلي آن ها بســتگي دارد .پيوند
توجه ميكنند .اين ّ
ّ
فرآيندهاي ادراك و شــناخت در شــكلگيري نظريّة ادراك روشن
نيست .اولريخ نيسر )1977( 9معتقد است كه ساختارهاي شناختي
مؤثّر در ادراك طرح وارههاي 10ذهني قابل پيشبيني هستند .مردم
تنهــا چيزهايي را كه ميتوانند پيــدا كنند ،ادراك ميكنند .فرآيند
جســتجو با طرح وارههايي كه بعضي فطري و بعضي آموخته شــده
هستند ،هدايت ميشــود .طرح وارهها ،اكتشــافات ذهني را جهت
ميدهنــد و تجربــه ،طرح وارههــا را اصالح ميكنــد .تجربه ،قابل
يادگيري اســت و يادگيري از فرآيندهاي بنياني شــناخت اســت
(پيشين) .وجود نظريّههاي متناقض ،بيانگر ماهيت نظري و حدسي
درك مــا از فرآيند ادراك اســت .با وجود ايــن ،در پارهاي از موارد

نيز اشتراك نظرهايي بدين شــرح وجود دارد :ادراك چند بنياني
اســت؛ نقش حركت در ادراك محيط مهم اســت؛ انسان می آموزد
كه با تجربه بيــن جزييات ريز و عناصر كليتــر پديدههاي محيط
تمايز قائل شــود؛ «قوانين» سازماندهي بصري گشتالت نميتوانند
اساس ادراك باشند ،ولي ميتوانند روشي براي انتظام محيط باشند؛
مفاهيــم «نيروهاي فضايي» و «هم شــكلي» گشــتالت و بنابراين
جهانشــمول بودن «ويژگي بيان» 12خطوط و ســطوح در معماري
شــدت مورد ترديد اســت ،و در نهایت نحوه نگرش ما به محيط
به
ّ
مبتني بر مقاصد و تجربههاي قبلي اســت .هنگامی که معماری را
در فرهنگــی می خواهیــم درک کنیم ،باید به تفــاوت ادراک آن با
فرهنگ های دیگر آگاه باشــیم .مهمتر از همه ،اين فرض كه ادراك
شــدت يا به طور كامل با ويژگيهاي انگيزشهاي خارجي تعيين
به
ّ
ميشــود ،قابل شك است .شناخت اين عوامل براي رشد نظريّههاي
اثباتي رابطة انســان و محيط و نظريّههاي اثباتي زيبايي شناســي
ضروري است.
13
روانشناسي شناخت با فراگيري ،سازماندهي ،و ذخيرة معرفت
ســروكار دارد و بــر موضوعهايي چون تف ّكر ،يادگيــري ،يادآوري،
احســاس كردن ،و رشــد ذهني تأكيد دارد .عاطفه 14با احســاس
مرتبط است و به دوست داشــتنها و دوست نداشتنها ميپردازد.
عاطفــه شــامل درك ارزش ها و شــكلگيري نگرش اســت .درك
فرآيندهاي شــناخت و عاطفه ميتواند در ادراك زيباييهاي محيط
و انتخــاب مردم در اســتفاده از عناصر محيط نقش مهمي داشــته
باشد(لنگ.)106 :1390،
11
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دربــارۀ گونههــاي معنــا دســتهبنديهايي وجــود دارد.
(گيبســون )1950،بين شش سطح معنا تمايز قائل شده است :اول،
معناي ملموس ابتدايي؛ دوم ،معاني اســتفاده؛ سوم ،معاني ابزارها و
ماشينها؛ چهارم ،ارزش و معني اشيا؛ پنجم ،نشانهها و ششم ،نمادها.
بنابراين ،محيط ساختهشــده ميتواند انتقالدهندة معاني گوناگوني
چون وحدت و نمادگرايي باشد .نمادگرايي محيط ساختهشده ـ كه
عامل مهمي در دوست داشتن و دوست نداشتن محيط توسط مردم
طراحي دارد .مطالعة نمادگرايي در رشتههاي
است ـ نقش مهمي در ّ
مختلف با رويكردهاي متفاوت و از راههاي مختلف انجام شده است
(لنــگ .)1390،اين كه مردم چه چيزي از محيط را «خوشــايند»
مييابند ،به نگرشهاي آنها و چگونگي رشد اين نگرشها بستگي
دارد .نگرش تركيبي اســت از اعتقاد به چيزي و ارزشــي كه به آن
چيز داده شده است .مردم براي ايجاد سازگاري شناختي در نگرش
به خويشــتن و محيطهــاي اجتماعي و كالبــدي تالش ميكنند
اهميت
( .)Festinger 1957; Brehm and Cohen 1962ايــن رابطه ّ
نگــرش به مرجع و تأثيــر آن بر درك نگرشهاي مــردم به معاني
نمادين محيط ساختهشــده را نشان ميدهد .معموالً ما براي حذف
رابطههاي ناسازگار ،ميكوشيم .نظرية عملكردي 20در جامعهشناسي،
طراحي محيط اشتباه شود ،رويكردي
كه نبايد با نظريّه عملكردي در ّ
توجه بعضي تحليلگران محيط ساختهشده و رفتار انسان
است كه ّ
21
را به خود جلب كرده اســت .اين نظريّه را تالكوت پارسونز تبيين
شخصيتي ،انداموارهاي
کرده است .او نظامهاي فرهنگي ،اجتماعي،
ّ
(فيزيولوژيك) و محيطي را اساســي براي آزمــون رفتار اجتماعي
ميدانــد .اين نظريّه به دليل اين كه كاربــرد عموميتري در تدوين
طراحان قرار گرفته اســت.
طراحي محيط دارد ،مورد ّ
توجه ّ
نظرية ّ
شــخصيتي و انداموارهاي
هر كدام از نظامهاي فرهنگي ،اجتماعي،
ّ
در حفظ روابــط دروني و بيروني و مقاصد نهايــي نظام اجتماعي،
كاركردي اساسي دارند .در مطالعة ادراک از نظر متف ّكران ایرانی ،این
خردهنظامها قابل شناســایی هستند .پارسونز 22بعضي از اين الگوها
را معرفي كرده اســت .او با استناد به نظرية سايبرنتيك ،23نظامهاي
با اطالعات باال و انرژي كم را كنترلكنندة نظامهاي با انرژي زياد و
اطالعات كم ميدانست .فرهنگ ،در باالي سلسله مراتب كنترل قرار
شخصيتي و انداموارهاي به دنبال آن
دارد و نظام گروههاي اجتماعي،
ّ
قرار ميگيرند .نظامهايي كه در پايين اين سلسله مراتب قرار دارند،
شخصيت
محدوديّتهاي رفتاري بيشتري را ايجاد ميكنند .بنابراين
ّ
قابليت كنترل بيشتري دارد و به
روانشناختي انسان از عوامل ديگر ّ
همين ترتيب عناصر ديگر مراتب ديگر كنترل را دارند .بر اساس اين
مدل ،فرهنگ يا نظام مشــترك باورها ،ارزشها ،نمادها و شيوههاي
شخصيت گروهي از مردم ،بيشترين كنترل را بر رفتار انسان
بيانگر
ّ
دارند .هر فرهنگ با داشتن تح ّوالت ويژة خود منحصر به فرد است و
با بقا و رشد گروهي از مردم در محيطي جغرافيايي شكل ميگيرد و
محيط ساختهشده هميشه در متن يك فرهنگ و جزئي از آن است.
هر نسلي با محيطي اجتماعي و ساختهشده ارتباط دارد كه نسلهاي
قبلي آن را به وجود آوردهاند (لنگ .)111 :1390،بررسی ادراک در
کیفیت ایجاد اثر هنری باشد.
مبین ّ
فرهنگ اسالمی میتواند ّ

 .4ادراک در فرهنگ اسالمی ـ ایرانی
بــرای شــناخت ادراک در معماری اســامی ایــران ،باید به
دیدگاه هایی که در این خصوص از مقولة درک ،بویژه با تعبیر عالم
تخیل در فرهنگ ایرانی و اسالمی ،نظری بیافکنیم .در
خیال و قوة ّ
واقع ،باید ارزش ها و نگرش هایی که در این فرهنگ جریان داشته،
مطالعه شــود .به نظر می رســد این اندیشــه وجود داشته که قوة
خالقیت هنری است ،بلکه موجب رؤیا و
تخیل نه تنها باعث
ّ
درونی ّ
ادراک وحیانی هم می شــود .بر خالف حيوانات كه از غرايز طبيعي
خالقيت است
تبعيت ميكنند ،انسان داراي مرتبة واالتري از
ّ
خود ّ
كه در متون اســامي اغلب آن را به حــوزة حواس باطني مرتبط
ساختهاند .حواس باطني ،مجموعة قواي ادراكي است كه در دِماغ
جاي دارد و غير از حواس ظاهري است .مث ً
ال ابن سينا ميگويد هر
چند كه حيوانات با ســاختن النه در ماده تصرف ميكنند ،تصرف
آن ها در قياس با بشــر كه بــا كار و ابداع خالقانه محيطي مصنوع
ميآفريند ،فعلي غيرارادي اســت .وي با تفكيك «تخيل حســي»
قابليت نفساني خاصي
حيوان از «تخيل عقلي» انســان ،به انسان ّ
نســبت ميدهد كه به هنر و علم و امور شريف منجر ميشود .ابن
ســينا هنــر و نطق را دو قــوة فاصل انســان و حيــوان ميداند
( .)Ibn Sina, 1968: 14-15اخــوان الصفــا و ابن خلدون نيز همين
تمايز را ميان انســان و حيوان قائل شــدهاند (نجیب اغلو:1379 ،
 .)269-270دخالت حواس باطني همچون خيال و واهمه و حافظه
خالقيت هنري و ادراك زيبايي به اين امور بعدي ذهني
در جريان
ّ
بخشيد .محسن سيد مهدي دربارة ارتباط اين حواس با هنر چنين
ميگويــد« :ســاختار روح و افعال بخشها يا قــواي مختلف آن و
نســبت و مراتب آن ها بــراي هر هنرمندي كــه هنرش متضمن
آفرينش اثري اســت كه لذتــي ميآورد يا پيامــي ميدهد يا در
انســانهايي كه به آن نظــر ميكنند يــا درون آن كار يا عبادت
ميكنند ،حس خاصي برميانگيزد ،جالب اســت .ادراك حســي،
تخيل ،عقل ،شــهوت و ادراك عملي همه بخش هايي از روح است
كه معمار از طريق آن چه ميآفرينــد ،آن ها را به ميزاني مخاطب
قرار ميدهد .قوه تخيل ،كاركردهاي آن در رويا ،نحوة وساطت آن
مابين فهم عقلي و دريافت حســي،عمل آن چون ظرف ادراك يا
شهود فردي ،و نقش خالق آن در بازنمايي اين ادراك يا شهود در
صور محسوس ،همه موضوعاتي حساس در هر نوع تعريف از  ...آثار
هنري اســت»( .)Mehdi,1980: 45-46پس حــواس باطني چون
واسطهاي ميان حواس ظاهري و عقل عمل ميكند .نقش واسطه ای
برای ادراک در فضای معماری به خوبی شــناخته شده است .دفق
تقسیمبندی گیســبون در مورد معناها ،فضای واسط نوعی معنای
نمادین را القا می کند .در این خصوص(فضاهای واســط) تحقیقات
قابل تأملی وجود دارد .یکی از این فضاها در معماری گذشته عنصر
ایوان است که حدفاصل فضای باز و بسته نقش واسط داشته است.
عالوه بر این ،به نظر گرابر تزيین نیز نقشــی واسط دارد که با قوة
بصری درک می شــود .دريافت هاي حســي به وســيلة بينايي و
شنوايي،كه همواره اشرف حواس ظاهري شمرده شدهاند ،به ذهن
انتقال مييابد و از منشور حواس باطني ،كه جايگاه ادراك زيبايي

و در نتیجه ضرورت تعریف آن ها فالســفه و دانشمندان ایرانی به
این کار مبادرت کردند .فارابي از جملة اولين فالسفة اسالمياست
كه از قواي باطني نفس ســخن گفتهاســت .فارابي ،كه تعريفش
هم چنان نزديك به تعريف ارسطوســت ،پنج قوه برميشمرد :قوة
حدسيه ،قوة حافظه ،خيال مؤلّف انساني و خيال مؤلّف
خيال ،قوة
ّ
حيوانــي .در دوره هــای بعد تکمیل ایــن نظریّههــا ادامه  یافت.
اخوانالصفا اين فهرست را در رسائل خود اصالح كردند و به تناظر
پنج حس ظاهري (جســماني) ،پنج حس باطني قرار دادند و همه
را خادم ســلطان روح دانستند .اخوان عالوه بر سه حس باطني كه
فارابــي ذكر كرده بود« ،قوة ناطقه» و «قوة صانعه» (القوه الصانعه)
را ،كه «جايشــان در دستان و انگشتان است و نفس به واسطه آنها
صنعــت كتابت و هم ســاير فنون ميكند» ،به فهرســت افزودند
( .)Wolfson,1935: 69-95درج قــوة صانعه در ميان حواس باطني
به اين معناســت كه حرفههاي يدي حامل تأثيرات ذهن آفرينندة
خود هســتند .به طوري كه اين حرفهها از ســطح ادراك حســي
فعاليت هاي باطني و ذهني روح آدمي
محض فراتر ميروند؛ زيرا با
ّ
ســروكار دارند .با این حال ،چنین نظریه ای مشابه نظریّة گشتالت
در ادراک نیست و این شخص آفریننده است که جمیع قوای خود
را برای درک بهتــر باید به کارگیرد نه تأثیــر نیروهای موجود در
محیط ،چنانچه در آن نظریّه آمده اســت .به نظر می رســد ،نظام
ارزشی مبتنی بر توحید در جهانبینی اسالمی نقش آفریننده را تا
بدین حد ممتاز می شــمارد .در رسالة اخوان (شرف الصناعه) مقام
بالنســبه واالي فنون و حِ َرف پيداست .اين رســاله مبناي ذهني
حرفهها را بــاز مينمايد ،كه با «قوة صانعــه» نفس پيوندي ذاتي
دارند .در آنجا حرفهها را به تأثير صورت هاي ذهني شكليافته در
خاطر خالقشــان بر مادة خام تعريف كردهانــد و چند حرفه را با
عنايت به معيارهاي خاصي شــريف شــمردهاند .مث ً
ال فن جدل و
نقّاشي و موســيقي را محصول صورت هاي مثالي دانستهاند كه در
نفس نقّاشان و موسيقي دانان حاصل ميشود و جمال هنري آن ها

ربط کیفیّات تألیفی در ادراک معماری اسالمی ایران

اســت ،عبور ميكنــد .دریافت های حســی چنانچــه در نظریّة
اکولوژیک ادراک گفته شــد ،در درک محیــط مؤثّرند .اما حواس
باطنی به نظر می رسد ،مدلی پیچیده از معانی است .حواس باطني،
نه تنها به آفرينش هنري منزلت واالي ذهني ميبخشد ،بلكه توان
هنــروران را براي ايجــاد واكنشهاي عاطفي در مخاطبان شــان
تضمين ميكند .جهان اسالم پيوند میان حواس باطنی و هنرها را
بيهيچ انقطاعي تداوم بخشيد .براي فنون مكانيكي مقام شايستهاي
قائل شــد و آن ها را قاطعانه جزو تظاهرات روح خالق انســان قرار
داد .ابن خلــدون اين ديدگاه را به وضوح بيــان كرد؛ وي فنون و
حرفههــا را «نتيجة قدرت تفكر انســان» ميداند كه خود ســبب
«امتياز انسان از حيوانات است» ( .)Ibn Khaldun, 1967: 347اين
سخنان ابن خلدون در آرایي ريشه دارد كه فالسفه اسالمي از قرن
ســوم تا اوايل قرن پنجم هجري مطرح ميكردند؛ ديدگاههايي كه
به تدريج در متون عرفاني رايج در ميان عموم و ادبيات و تذكرههاي
ّ
خطاطان و نقّاشان داخل شد .با تبیین سهم قوای باطنی در ادراک

ميتوانــد روح را به اهتزاز درآورد و حــس ّ
لذت و اعجاب برانگيزد
(نجیب اغلو .)271 :1379 ،ابن سينا حواس باطني خيال (قادر به
حدســيه (قادر به انتزاع از ماده در مرتبهاي باالتر
انتزاع از ماده) و
ّ
فعاليت هنري ارتباط ميدهد.
كــه از اعراض مادي فراتر رود) را به ّ
وي ميگويد اين قوا بــراي «در انداختن طرح هاي متعلق به امور
ناپايــدار و برآوردن فنون بشــري» ضروري اســت .ابن ســينا در
نوشتههاي مختلفي كه به حواس باطني پرداخته و آرای پيشينيان
را شرح و اصالح كرده ،هفت نوع حس باطني برشمرده و دو حس
بر پنج حس فارابي افزوده است .دو قوهاي كه افزوده ،يعني «حس
مشترك» (كه مركز ســاماندهي حواس باطني است) و «ذاكره»
(كه امور از ياد رفتني را كه به حافظه ميسپارد) ،گاه در تقسيمي
پنج گانه در ساير قوا ادغام ميشود (نجیب اغلو .)271 :1379 ،ابن
سينا قواي تجريدي نفس ناطقه را در چارچوب تبعيتشان از عقل
در مدارجــي ،از قواي نازل حســي (نباتي و حيواني) تا قواي عالي
عقلي تبيين ميكند .او دربارة نفــس ميگويد :بعضي افراد را قوة
قدسيه)
قدسيه» (يا قوه
فطري شهودي يا بصيرتي به نام «حكمت
ّ
ّ
بخشيدهاند كه موهبتي الهي است كه به نوادري ميدهند .به رغم
مخيله نســبت ميدهد ،ابن
فارابي كه وحي را به كمال خاص قوة ّ
ســينا آن را بصيرت يا حكمتي قدســي ميداند كه برترين قواي
آدمي است ( .)Wolfson,1935: 69-133این جریان و مدل ارزش و
نگرش در دوره های بعدی تاریخ ایــران ادامه  یافت .نکتة مهم آن
است که علی رغم تفاوت های آشــکاری که در شیوة تأثیر و نقش
مذهــب در حکومت ،وحتی اجتمــاع در این دوره ها قابل مالحظه
اســت ،اما در مطالعة چیســتی ادراک سیر پیوســته ای مالحظه
می شــود .غزالي نيز وحي و واليت را به برترين مرتبة شــهود و به
«نفس زكيه نبويّه» نسبت ميدهد كه حوزة عمل آن «از دسترس
نفس عاقله و ناطقه به دور اســت» .بر خالف ابن ســينا كه ارتباط
شــهود با وحي الهي را از سنخ ادراك عقالني ميداند ،غزالي آن را
از ســنخ ادراك عرفاني ميشمارد .قلب (شامل روح و نفس ناطقه)
ســر معرفت الهــي ميداند ،ليكن در عين حال ،بر
را نه مغز ،بلكه
ّ
خرد «داغ ابهام حجيــت» مينهد .حاصل اين كه غزالي پنج حس
باطنــي را تصديق كرد و آن هــا را به صورتي نامــدون در ضمن
كتاب هايــش آورد .در كتاب هاي او قلب و عشــق عرفاني جايگاه
وااليي دارند .گاه از حس ششــمي ســخن ميگويــد ـ و از آن به
عناويــن مختلف نفس ،روح ،يا قلب يــاد ميكند ـ كه جمال عالم
درون را كه بس كامل تر از عالم برون است ،شهود ميكند« :نيكويي
صورت ظاهر را كه به چشــم سر مشهود است ،حتي اطفال و بهايم
توانند ديد ...ليكن نيكويي صورت باطن را تنها به چشــم «دل» و
نور بصيــرت باطني آدمي ميتوان ديد و بــس» (Ettinghausen,
 .)1947:163غزالي در فقــرة ديگري نيز از تفكيكي كه معموالً در
عرفان ميان چشــم باطن و چشم ظاهر قائل می شوند ،سخن گفته
است«:عين باطن قوي تر از عين ظاهر است ،فهم «دل» دقيقتر از
چشــم است و حسن آنچه با «عقل» ادراك شود عظيمتر از حسن
صور ظاهريهاي اســت كه خود را به چشــم مينمايد .پس التذاذ
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«دل» از آنچه از افعال حق تعالي بيند و آنچه اشــرف از فهم حواس
اســت ،بالضروره كاملتر و عظيمتر اســت و ميل طبع و عقل سليم
بدان ها قويتــر ...آنكه از عين باطن بي بهره اســت ،درك صورت
باطنيــه و التذاذ از آن و حب و ميل بدان نتواند»(پیشــین) .غزالي
ســهم قواي باطني هنرمند را در آفريدن چيزهاي زيبايي كه بتواند
موجب شــگفتي ّ
لذتبخش گردد ،مهم دانسته است« :كتاب نيكوي
كاتب و شعر نيكوي شاعر و نقش نيكوي نقاش و بناي نيكوي معمار
نمايندة نيكويي باطن ايشان نيز هست» (پیشین .)164-165 :نکتة
قابل تأمل این است که در هيچ يك از كتاب هايش ،كه اغلب حاوي
تشبيهات حرف است ،نميتوان هيچ نمونهاي پيدا كرد كه مصنوعات
را تصوير نمادين نظريّههاي ديني يا عرفاني دانســته باشــد .او نيز
قابليت را قائل
مانند نويسندگان پيش از خود براي چيزهاي زيبا اين ّ
اســت كه مهارت خالقانــه را بنمايند و روح را با عشــق به اهتزاز
درآورند ،اما بيش از اين را به اســتعداد دروني هر ناظر وا ميگذارد
(نجیب اغلو .)273 :1379 ،نظريّههاي فلسفي دربارة حواس باطني،
كه گاه ضمن متون عمومي صوفيه ميآمد ،در متون تخصصيتر شعر
و موســيقي و خط و علم اپتيك هم داخل شــد .از اين لحاظ كتاب
اهميت خاصي اســت؛ زيرا نويســندهاش
المناظــر ابن هيثم حائز
ّ
رســالهاي درباره معماري نيز نوشــته است .اين رســاله در ايران با
ترجمه و شــرح مبســوطي با نام تنقيح المناظر (حوالي 699ه.ق/.
1300م) از كمالالدين فارســي انتشــار يافت (نجیب اغلو:1379 ،
 .)270-274از كتاب المناظر ابن هيثم معلوم ميشود كه استنباط
زيبايي را در مسير ذهني روان شناسي ادراك بصري قرار ميدادهاند
كــه همواره با حواس باطني ســروكار دارد .بدين ترتيب ،زيبايي را
حاصل پيوند ميان ذهن و عين ميشــمردند كه با عمليات ذهني و
دروني شــناخت مالزمت دارد و در خأل فرهنگي قرار نميگيرد .این
مفهوم ،نتیجة تکامل نظریّههاي ادراک در این فرآیند اســت .پیوند
میــان ذهن و عین از طریق مؤلّفه هایی که بخشــی از آن به طریق
تشابه در نظریّة اکولوژیک ادراک آمد ،مقدور می گردد .روشن است
که این مؤلّفه ها می تواند به طور مستمر مورد شناسایی و تدقیق قرار
گیرد و حواس باطني خيال (متصدي اســتنباط حس مشــترك)،
واهمه ،حافظه (ذاكره) ،و متصرفه با وساطت حس ظاهري باصره در
مســير ذهني اســتنباط زيبايي بــا هم عمل ميكننــد .ابن هيثم
مينويســد« :نه چنان است كه هر چه حس باصره دريابد ،به صرف
احساس ،ادراك شود؛ بلكه چه بسا اعراض مشهود كه عالوه بر ادراك
حســي صورت شيء مشهود با استنباط و قوه متصرفه ادراك گردد،
نه با احســاس صرف .باصره را توانايي اســتنباط نيســت؛ بلكه قوة
متصرفه اســت كه آن اعراض را تمييز ميكند ،ليكن تمييز اين قوه
متصرفه بي وســاطت قوة باصره ممكن نيست» (Ibnal-Haytham,
 .)1989: 128سهم قوة باصره نشــان می دهد که مؤلّفه هایی که در
ایــن ق ّوه مؤثّرند و از جمله نور به عنوان مهم ترین شــاخص ادراک
توجه به ویژگی های معنایی آن در اسالم،
توســط قوة باصره بویژه با ّ
بایــد مورد مطالعه قرار گیرد .به نظر ابن هيثم ادراك زيبايي حاصل
كيفيت بصري اســت كــه ميتوانند به
تعامل پيچيده بيســت و دو ّ

تنهايــي يا در تركيــب با هم موجد زيبايي شــوند .جمال مطلق از
كيفيات خاصي حاصل ميشود كه تنها دو مورد
تناسب و الفت ميان ّ
از آن ها ،يعني نور و رنگ ،با «احساس صرف» ادراك ميشود .ادراك
كيفيات مســتلزم دخالت حواس باطني است« .حس باصره از
ديگر
ّ
اشكالي كه از الوان و انوار اشيا مشهود بدو رسد ،صور آن اشيا ادراك
كند و ادراك او نور را ،بماهو نور ،و رنگ را ،از آن حيث كه رنگ است
يا صرف احســاس است ،ليكن اگر صورتي يا مشابه صورتي را سابقاً
ديده باشد و به ياد آورد كه آن صورت يا مشابهش را پيش تر دريافته
بالمره ادراك كند .پس قوه
است ،آن صورت را با تشخيص عالئمش
ّ
متصرفه اســت كه اين صورت را تمييز ميكنــد ،فلذا ادراك جمله
كيفيــات آن ،چون نظــم و هيئت و مشــابهت و مغايرت و جميع
كيفيات هر صورت ،از احســاس فقط ،يا از تمييز فقط برنيايد .علي
احساس
هذا ،از جمله كيفياتي كه مدرك قوة باصره است ،قسمتي با
ِ
صِ رف ،قســمتي با مميزه ،و مابقي با تمييز و استنباطي ادراك شود
كه وراي اســتنباطات قوة متصرفه است» (پيشــين .)130:به نظر
می رسد ،این بخش از روان شناســی ادراک ،همان نظریّة سازگاری
وکیفیت آن به رابطة محیط ،درککننده و اثر باز
شــناختی اســت
ّ
می گردد؛ چنانچه نه طبق نظریّة گشــتالت معنا ،صرفاً
شــخصیت
ّ
هندسی محیط اســت و نه طبق نظریّة تجربهگرایان صرفاً محصول
تجربه است .بدين ترتيب ابن هيثم ميان «احساس صرف» و «ادراك
کیفیتی محتاج مدلی
اســتنباطي» فرق ميگذارد .ادراک با چنین
ّ
کیفیات گوناگون را مقدور می ســازد .این نتیجه به
اســت که ربط
ّ
صراحت عالوه بر این ربط ،تناسب را به عنوان معیار و شاید هم ابزار
کیفیات برمی شمارد .صورتهايي كه ظاهري پيچيده دارند و
ارتباط
ّ
محتاج نظر با تأمل و تمركز هســتند و مغايــر نظر اجمالي و گذرا،
«طرحهاي ظريف و حروف خط و كبودي و چين و شكنج و اختالف
ميان الوان مشابه» را شامل ميشود كه «جلوههاي نيكوي شان همانا
با مدا ّقه و تأمل آشــكار ميگردد»(پیشــین .)208 :ذكر طرحهاي
ظريف و خط ،يادآور مطالب پيشين ابن هيثم دربارة خطوط منسوب
و طرح هاي به تناســب پرداخته است كه ادراك كامل آن ها فقط با
امعان نظر ممكن اســت« ،چون باصره معطوف به شــيئي گردد كه
حســن آن حاصل ربط كيفيات و حاصل تناسب آن هاست و در آن
شــيء تأمل كند ،پــس كيفياتي را كه به لحاظ ربط يا تناســب با
يكديگر موجد حسن شدهاند تشخيص دهد و دريابد و اين ادراك را
ُمدرك حاصل شــود و قوة متصرفه آن كيفيات را با هم قياس كند،
پس آن قوه حســن آن شيء را كه نتيجة ربط كيفياتي است كه در
آن تأليف شــده اســت ،دريابد» (IBNAL-HAYTHAM, 1989:
 .)206مطلبي كه از نظريّة ابن هيثم به دســت ميآيد ،اين است كه
شــايد مصنوعات را با مالحظة آن نوع ادراك بصري كه در مباحث
روان شناسي اپتيك ابن هيثم (يا ساير متون علم اپتيك) مطرح شده،
طراحي ميكردهاند .مطلب ديگري كه از نظريّه روان شناسي اپتيك
ّ
تعمدي امر
كردن
پيچيده
كه
است
اين
آيد
ي
م
دســت
به
هيثم
ابن
ّ
ديدن با استفاده از سطوح مزين ظريف ،طريقي سنجيده براي ايجاد
نظر تأملي و آن «نوع نظر كردن» است (نجیب اغلو.)276 :1379 ،

منابع مكتــوب نه تنها از روند ذهني و دروني ادراك بصري حكايت
ميكنند ،بلكه از قوة ابتكار معماران و تزيينكاراني سخن ميگويند
كــه با صورتهاي مطلوب ذهن كه به نيــروي حواس باطني انتزاع
ميكردند ،مادة خام را شــرافت ميبخشــيدند (پيشــين .)277 :از
مقدمه مير ســيد احمد بر مرقع نقّاشــي و خط دورة صفوي ،كه به
مرقع امير غيب بيگ (972ه.ق ).شــهرت دارد ،معلوم ميشــود كه
تأثير نظريّههاي روان شناســانه ادراك زيبايي تا دورههاي بعد دوام
يافته بود« .مستور نيست كه صور محير و اشكال عجيب عامالن اين
حرفت در هر واليتي نيك معروف است و منظور نظر ارباب بصيرت،
قوه خيال و ظرافت طبعي كه در اين طايفه اســت ،در ارباب ســاير
فنون نيست .حسني كه در لوح خاطر نقاش رخ مينمايد ،در خيال
هيچ كس نتابد«(پيشين.)278 :
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1- Pragnanz
2-R.L.Gregory
3-William Ittelson
4-Adelbert Ames
5-George Mead
6-probabilistic
7- meaningless sense data
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9-Ulrich Neisser
10-schemata
11-multimodal
12-expressiveness
13- cognitive psychology
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ربط کیفیّات تألیفی در ادراک معماری اسالمی ایران

نتيجه گيري
بررســی های صــورت گرفته حاکی از آن اســت کــه آیین های
عاشــورایی بر آنچــه از مطالعه مفهوم ادراک در معماری اســامی
ایران قابل شناســایی است ،این است که ادراک در اندیشة متفکران
ایرانی موضوعی چند بنیانی اســت و نقش ســوابق ذهنی و تجارب
انسان از محیط در ادراک مؤثّر است .ادراک از طریق حواس ظاهری
آغاز می گردد ،ولی باید به وســیلۀ حواس باطنــی قوام یابد و تأیید
گردد .طرح واره های ذهنی که با تجربه و یادگیری طی زمان شــکل
می گیرنــد ،بر حواس باطنی مؤلف اثر هنــری و نیز درککننده آن
کیفیات این ادراک ،ترکیبی از معانی اســت .مدل ربط
تأکید دارند.
ْ
کیفی در ادراک ُحســن (زیبایی) مدلی تجربهگرا است ،از آن جهت
کیفیات ،نیازمند تبیین تناسب بین آن هاست ،و
که تشــخیص ربط
ّ
وابســته به روان شناسی شناخت اســت از آن جهت که با فراگیری،
ســازماندهی و ذخیره سازی معرفت ســروکار دارد ،و قیاسی است
کیفیات را با هم قیاس می کند تا
از آن حیــث که قوة
متصرفــة آن ّ
ّ
ُحســن را دریابد .قیاس این ُحسن به وسیلۀ ادراک باطنی با دخیرة
معرفتی هر انســان مقدور اســت و روش هایی برای آن تجربه شده
اســت؛ نظیر انتزاع از عالم ماده در شکل ،تأملی کردن فضا و اشکال
برای قوه بینایی در روان شناســی شناخت و در نگنجیدن در خیال
در حوزة معنا.
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