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چکیــــده: 

تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار 
معماری براساس مبانی حکمت متعالیه

سمانه تقدیر *
 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

تاریخ دریافت مقاله:96/01/15   تاریخ پذیرش نهایی:95/03/06

شناخت مراتب وفرایند ادراک انسان و نحوه تعامل او با هستی از موضوعات مهم در حوزه معماری است در دوران معاصر  صاحبنظران 
حوزه معماری نسبت به شناخت  مراتب ادراک انسان و نقش آن در فرایند خلق و ادراک آثار معماری بیش از پیش توجه نشان داده اند و 
با انتقاد به دیدگاه مدرن در  توجه صرف به مرتبه حسی ادراک  آنهم با تمرکز بر حس بینایی، لزوم توجه به همه مراتب ادراک  انسان را 
مطرح می نمایند.البته امروزه حوزه ای که  ادراک  در آن بررسی میشود بیشتر حوزه روانشناسی محیط است. اما رویکرد پژوهش حاضر 
متفاوت است.ازمنظر این پژوهش یکی  از مهمترین حوزه هایی که می تواند در فهم چیستی ادراک و فرایند آن کمک کند فلسفه است.

لذا با مبنا قراردادن دیدگاه حکمت متعالیه به عنوان شالوده نظری خود  در مرحله اول با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تعریف 
انسان، قوای ادراکی و مراتب ادراک انسان و فرایند تحقق پذیری هریک از مراتب پرداخته و در مرحله بعدبا استفاده از روش استنباط 
و استدالل منطقی به بیان تناظر میان مراتب ادراک انسان و عوالم هستی پرداخته و با کمک مدلهایی مراتب و مراحل ادراک انسان 
از هستی را تبیین می نماید. و بر اساس آن ها به بیان چگونگی تاثیر گذاری مرتبه ادراک انسان و سطح تعامل او با هستی بر شکل 

گیری کیفیت آثار معماری می پردازد..
بر اساس پژوهش صورت گرفته می توان گفت انسان دارای چهار سطح ادراک )حسی،خیالی،عقلی وشهودی(متناظر با عوالم هستی 
است. و قوایی ظاهری)بینایی،شنوایی،بویایی،چشایی،المسه( و باطنی)حس مشترک،خیال، واهمه، حافظه ،متصرفه( به تحقق ادراک او 
کمک می کنند.مطالعات نشان می دهد ادراک انسان منجر به ایجاد خزانه ای از معنا و صورت در نفس انسان می شود که این خزانه 
مهمترین منبع شکل دهی به ایده ها در انسان هنرمند است. زیرا انسان معمار با کمک قوه متصرفه خود و با مراجعه به خزانه معنا و 
صورت  در نفس خود اقدام به آفرینش  می نماید  لذا کیفیت محتوای این خزانه بر کیفیت خلق آثار معماری تاثیرگذار است. همچنین 

براساس دیدگاه حکمت متعالیه استعدادهای ذاتی انسان و مهارتهای اکتسابی او نیز در کیفیت آثارمعماری موثر هستند.

واژه های کلیدی: مراتب ادراک، فرایند ادراک، خلق،آثارمعماری، حکمت متعالیه.

* S_taghdir@iust.ac.ir

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
6:

31
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

M
ay

 2
3r

d 
20

21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-694-fa.html


49فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم

طریق استنباط و استدالل منطقی به بیان تناظر میان مراتب 
با  نماید  انسان و عوالم هستی پرداخته و سعی می  ادراک 
کمک مدلهایی مراتب و مراحل ادراک انسان از هستی را 
تبیین  نماید. و بر اساس آن ها به بیان چگونگی تاثیر گذاری 
مرتبه ادراک انسان و سطح تعامل او با هستی بر شکل گیری 

کیفیت آثار معماری بپردازد.
پیشینه موضوع

پرسش از ابزارها و مراتب ادراک انسان و نقش آن در خلق و 
ادراک آثار معماری از دغدغه های جدی صاحبنظران حوزه 
معماری بوده است.درسالهای اخیر پژوهشهای متعددی درباره 
این مقوله صورت گرفته است . از افراد شاخصی که در این 
نشر  مقاالت  و  کتاب  قالب  در  را  خود  دیدگاههای  مقوله 
هال،آلبرتو  پاالسما،استیون  یوهانی  به  توان  می  است  داده 
پرزگومز اشاره کرد.)نویسندگان کتاب پرسشهایی از ادراک1(

البته  نوشته های پاالسما در این زمینه بیشتر میتواند مورد 
استفاده معماران قرار گیرد  زیرا همان طور که  استیون هال 
نوشته،  او  برای کتاب "چشمان پوست2"  در مقدمه ای که 
مطرح می نماید "پاالسما صرفا یک تیوریسین نیست بلکه 
یک معمار سرشناس در بینش پدیدارشناسی است" و  از زمان 
انتشار کتاب  "معماری تجربه گرا"اثر معمار دانمارکی استین 
ایلر راسموسن، درسال 1359 تاکنون چنین متن صریحی که 
بتواند در این زمان بحرانی در جهت پیشرفت معماری قرن 
21 در اختیار دانشجویان و معماران قرار گیرد منتشر نشده 

است.)پاالسما1388، 17(
انتقاد  آن  به  پاالسما  آنچه  توان گفت  به طور خالصه می 
دارد اصرار بیش از حد معماران معاصر بر اولویت بخشی به 
ادراک حس بینایی انسان و غفلت نسبت به سایر حواس و 
دریافت های اوست.، آن چیزی که  او آن را رهاورد تفکر 
مدرن می دانست و آنچه خود او به آن تاکید می نماید  توجه 
به تمامی ادراکات حسی)اعم از بیرونی و درونی( انسان در 
دیدگاه  این  )پاالسما2005(البته  است.  معماری  آثار  خلق 
فاصله معنا داری با آنچه این پژوهش در تبیین مراتب ادراک 
مبنا قرار داده، دارد. زیرا ادراکات انسان تنها به مرتبه حسی 
و  انسان  به  نسبت  آن  دیدگاه  کلیات  اما  نمیشود.  خالصه 
پدیده معماری نسبت به سایر دیدگاهها به مبانی این پژوهش 

مقدمه
موضوعات  از  تعامل  این  نحوه  و  هستی  از  انسان  ادراک 
که  این  به  توجه  است.با  آثارمعماری  خلق  حوزه  در  مهم 
مرتبه ادراک انسان  از هستی ، سطح تعامل او و هستی را 
شکل می دهد در راستای ارتقا کیفیت خلق آثار معماری و 
شهرسازی  شناخت مراتب و مراحل ادراک انسان مساله ای 

ضروری است 
در حال حاضر نحوه ادراک انسان از هستی و تاثیر آن  بر 
معماری و شهرسازی در قالب  مقوله "رابطه انسان ومحیط" 
از منظر روانشناسی و توسط روانشناسان محیطی  بررسی 
می شود. ایشان نیز بر اساس یک دیدگاه فلسفی مشخص 
و مبنای نظری روشن ، به  تعریف انسان، مراتب ادراکی او 
و محیط و ابعاد آن و نحوه تاثیر گزاری آن بر انسان نمی 
پردازند و فقدان این نگرش لطمات زیادی به حوزه طراحی 
لذا   از معماری و شهرسازی، وارد نموده است.  محیط، اعم 
برای دستیابی به نتایج دقیق باید اصول جامعی به عنوان مبنا 
در نظر گرفته شود. این پژوهش  با قرادادن مبانی حکمت 
متعالیه، به عنوان شالوده نظری خود، به  تبیین رابطه مراتب 
ادراک انسان از هستی و کبفیت خلق آتار معماری  و چگونگی 

تاثیرگذاری آن پرداخته است.
علت انتخاب حکمت متعالیه به عنوان شالوده نظری پژوهش 
همواره  پژوهشها  در  نگارنده  نظری  مبنای  که،  است  این 
نظریه "دین حداکثری" است )ر.ک:جوادی آملی1385 ،228 
( و در میان مکاتب فلسفی مطرح ، مکتب فلسفی مالصدرا 
با رویکرد  متعالیه" شناخته می شود  "حکمت  با عنوان  که 
نظریه "دین حداکثری" نزدیک تراست . زیرا همانگونه که در 
این نظریه برای کسب معرفت از سه ابزار قرآن، سنت، و عقل 
و فطرت، توامان در یک رابطه طولی بهره گرفته می شود. 
در حکمت متعالیه نیز کسب معرفت بر پایه اشراق یا شهود 
عقلی ،)کشف یا ذوق یا اشراق(، دلیل یا برهان عقلی )عقل 
یا استدالل( و دین یا وحی )شرع یا وحی( حاصل می گردد.

روش مورد استفاده در این پژوهش در مرحله اول مراجعه به 
مبانی حکمت متعالیه برای شناخت نفس انسان، قوا، مراتب 
و مراحل ادراکی  و عوالم هستی و چگونگی ادراک انسان 
از هستی بوده است.)توصیفی- تحلیلی( و در مرحله دوم  از 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
6:

31
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

M
ay

 2
3r

d 
20

21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-694-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم 50

نزدیک تر است.
از محیط  انسان  ادراک  راستای شناخت  در  اشاره کرد  باید 
پژوهشهای گسترده ای صورت گرفته است. که همان گونه 
که اشاره شد بیشتر از منظر روانشناسی محیط بوده است. که 
بر اساس آن دو نگرش کلی در مورد ادراک وجود دارد. یکیبر 
دریافت تجربه حسی و دیگری به حواس به عنوان نظام های 
فعال و مرتبط متکی است. دسته اول چگونگی قرارگیری 
داده های حسی و واحدهای مفروض ادراک در مغز را توضیح 
می دهند مهمترین این نظریه های ادراکی عبارتند از:تجربه 
گرایی، مکتب کنش متقابل، نظریه های فطرت گرا و خرد 
گرا، نظریه گشتالت، نظریه تحلیل اطالعات  و در مقابل این 
نظریه ها رویکرد اکولوژیک گیبسون است. )لنگ1388، 97( 
)روانشناسان  گشتالت  نظریه  بیستم  قرن  در  که  حالی  در 
گشتالت عواملی را که ادراک فرم را تحت تاثیر قرار می دهند 
انگاره های طراحان  بر  را  تاثیر  بیشترین  اند(  کرده  تدوین 
محیط داشته است.در دوران اخیر این نظریه از سوی نظریه 
های کنش متقابل )نظریه کنش متقابل بر نقش تجربی ادراک 
تاکید دارد و رابطه ای پویا بین فرد و محیط را مبنای تحلیل 
قرار می دهد. و ادراک کنشی متقابل به حساب آمده است.

که در آن محیط،مشاهده گر و ادراک وابستگی متقابل دارند( 
و اکولوژی)این رویکرد، یک رویکرد پیشروست،این رویکرد 
های  کانال  عنوان  به  حواس  آوردن  حساب  به  جای  به  و 
حسی،آن را نگاهی ادراکی در نظر می گیرد )گیبسون1966(، 
ادراک جهان هستی مورد سوال  تبیین چگونگی  زمینه  در 
قرار گرفته است.در این بخش مجال پرداختن به نظریه های 
ادراک نیست اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که 
وجود نظریه های متناقض بیانگر ماهیت نظری و حدسی 
درک  از فرآیند ادراک است، هرچند که در پاره ای از موارد 
اشتراک نظرهایی وجود دارد.)لنگ1388، 105( اما باید توجه 
داشت شناخت فرآیند ادراک انسان از محیط بر اساس مبانی 
علمی و  قابل اعتماد امری ضروری است. به خصوص در 
آفرینشهای هنری که ادراک خالق اثر و مخاطب اثر نقش به 
سزایی در فرآیند خلق آثارهنری دارند. و معماری نیز به عنوان 
یکی از کاربردی ترین آثار هنری  از این مقوله مستثنا نیست.

بنابر این همواره مقوله شناخت و ساختار بخشی به مبانی 

انسان شناسی وهستی شناسی و ساده  ارایه شده در حوزه 
سازی آنها جهت کاربرد در حوزه معماری از مقوالت مهم و 
تاثیر گذار در تبیین رابطه انسان و محیط بوده است.در این 
تبیین  به  که  گرفته  نیز صورت  متعددی  پژوهشهای  راستا 
اصول کلی این رابطه  پرداخته اند. که مهمترین آنها عبارتند 
از: )ندیمی1380( )نقره کار 1387و1393( )بلخاری 1388( 
پژوهش  این  1393(.اما  استادی  و  زاده  1393()نقی  )سامه 
با رویکردی نو در نظر دارد با درنظرگرفتن دیدگاه حکمت 
از  به عنوان شالوده نظری خود ساختار دقیق تری  متعالیه 
قوای ادراکی، مراتب ادراک  و فرایند تحقق هریک از مراتب 
ادراک انسان  ارایه دهد تا با کمک آن  شناخت مناسب تری 

نسبت به رابطه انسان و محیط پیرامون او حاصل گردد 
1- مراتب نفس انسان 

می  موجود  انسان  نفس  از  که  تعاریفی  کاملترین  از  یکی 
باشد، مربوط به روایتی از امام علي )ع( است که بر اساس 
آن  "نفس انسان" دارای مراتبی چهارگانه است شامل: نامي 
نباتي، حسي حیواني، ناطقه قدسي، و کلي الهي. و هر یک از 
این چهار نفس را، پنج قوه و دو خاصیت است3 )حسن زاده 
1377، 824، (در میان فیلسوفان مسلمان، دیدگاه مالصدرا، 
پیرامون  )ع(  علی  حضرت  دیدگاه  به  را  نزدیکی  بیشترین 
مراتب نفس انسان4 داردو سعی نموده مراتب نفس و قوای 
آن را با جزییات معرفی نماید که در پژوهشهای قبلی نگارنده 
مبسوط به آنها پرداخته شده .)ر.ک:تقدیر1393، 81(و مدلی 
ارایه شده  این مبانی  بر اساس  از مراتب نفس و قوای آن 

است)مدل 1( 
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نمودار1: مدل جامع از مراتب و قوای نفس انسان بر اساس دیدگاه اسالمی )منبع:نگارنده1393، 103(

حکمت  دیدگاه  در  گفت:  توان  می  اجمالی  تعریف  دریک 
آنچه  تمام  از  ای  مجموعه  که  است  ذاتی  انسان  متعالیه 
انسان  داراست.  قوا  و  استعداد  به وجه  راکه درعالم هست 
باشد. می  گوناگون  مراتب  دارای  که  است  حقیقت  یک 

جسمانیه  نفس  نیست..  نفس  نازل  مرتبه  جز  چیزی  بدن 
الحدوث و روحانیه البقا است. یعنی ابتدا ماده جسمانی وجود 
دارد و نفس به تدریج از خالل ماده و حرکت جوهری آن 
از همان  انسان  پدیدار میشود. )شجاری131،1388( نفس 
ازدیاد سن  با  و  نماید  می  تکامل  به  جنینی شروع  مرحله 
بلوغ معنوی و رشد باطنی مسیر تکامل  بلوغ جسمی و  و 
بنابراین نفس انسان دارای مراتب طولی  را طی می کند. 
متعددی است که هریک کامل تر از مادون خود می باشد.و 
یافتن مراتب عالی به معنای از دست دادن مراتب مادون 

و کماالت مربوط به آنها نیست، بلکه هرمرتبه متمم مرتبه 
پیشرفته  و  متکامل  صورت  حیوان  مثالنوع  است.  قبلی 
همان نباتی است و نوع نباتی نیز مرتبه کاملتری از انواع 
معدنی)جمادی( است به شمار می آید. )همان، 134( ارتقا 
از مرتبه جمادی تا مرتبه حسی حیوانی بدون نیاز به اراده 
انسان و تنها با بلوغ جسمی محقق می شود. اما رسیدن به 
مراتب باالنر نفس با اراده انسان انجام می گیرد و نیاز به 

تالش در راه کسب ایمان و انجام عمل صالح است.
در این پژوهش تمرکز بر قوای ادراکی انسان است لذا  وارد 
و  قوا  این  ادامه  است.در  نشده  نفس  قوای  سایر  جزییات 

قابلیت های آن به تفکیک بیان می شود.
2- قوا ی ادراک انسان

نفس انسان برای ارتباط با هستی)محیط پیرامون ( و درک 
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پژوهش   این  .در  است  باطنی  و  ظاهری  قوایی  دارای  آن 
ادراکی  قوای  پیرامون  اسالمی  حکمای  برنظرات  مروری 
گرفت.  آن صورت  کارکردی  های  ویژگی  و  انسان  نفس 

و با  مبنا قرادادن دیدگاه مالصدرا ،این قوا درقالب جدولی 
طبقه بندی و معرفی شد تا خوانایی بیشتری داشته و آسان 

تر بتوانند به ذهن سپرده شوند.

جدول1: معرفی قوای ادراکی نفس انسان و کارکردهای آن براساس نظر متفکران اسالمی)با تاکید بر نظر مالصدرا( )نگارنده،1393 ، 89(
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3- مراتب ادراک انسان و مراحل آن
از آنجا که مساله ادراک همواره یکي از مهمترین مسائل 
شناخت  و  بوده  معماری  ویژه  به   ، محیط  طراحی  حوزه 
فرآیند خلق و  بازخوانی  در  به سزایی  آن نقش  از  صحیح 
ادراک آثار معماری و جهت دهی مناسب به آن در راستای 
خلق آثار معماری شایسته خواهد داشت. در ادامه به تفصیل 
مراتب ادراک و مراحل تحقق پذیری آن از دیدگاه حکمت 

متعالیه توضیح داده می شود.
چهارمرتبه  دارای  انسان  متعالیه  دیدگاه حکمت  اساس  بر 

ادراک متناظر با مراتب وجودی نفس خود است.این چهار 
شهودی.  و  عقلی  خیالی،  ادراک حسی،  از:  عبارتند  مرتبه 
پیش از آنکه به توضیح بیشتر هریک از این مراتب ادراک و 
مراحل آن پرداخته شود باید اشاره کرد بر اساس پژوهشهای 
صورت گرفته پیرامون رابطه مراتب نفس انسان و مراتب 
هستی  بر اساس دیدگاه اسالمی ، رابطه معنا داری میان 
و  فارابی  دارد.  وجود  مراتب هستی  و  انسان  نفس  مراتب 
بودند  رابطه  این  ذکر  پیشگامان  اولین  از  سینا  ابن  سپس 
از منظر آنها حلقه ارتباطی مستحکمی میان قوای درونی 
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انسان و مراتب عالم هستی وجود دارد.)بلخاری1384، 
68(بعد از آنها مالصدرا به تبیین دقیق تر این رابطه 
می پردازد. از نظر او بحث درباره عوالم بحث درباره 
ریشه علم گرفته  از  است.کلمه عوالم  ادراک  و  علم 
تعلق  آن  وجود  به  را  علم  بازگشت  است.وی  شده 
دارد شناخته می شود و موضوع مراتب ادراک را نمی 
توان از موضوع مراتب وجود جدا دانست. بنابراین به 
عقیده مالصدرا سه مرتبه اصلی ادراک )حسی، خیالی 
و عقلی(، دقیقا بر سه عالمی که مراتب وجود خارجی 
اند)عوالم محسوس،مثال و عقول( منطبق می شوند. 
موجودات  از  یکي  به  که  هنگامي  انساني  نفس 
که  تجردي  و  شفافیت  سبب  به  رسد،  مي  خارجي 
نفس دارد، صورتهاي عقلي، خیالی و حسي حاصل 
میشود؛ همانگونه که نقش این اشیاء درآینه منعکس 
میشود با این تفاوت که نقشي که درآینه پیدا میشود، 
نوعي قبول و پذیرش است، درحالي که آنچه براي 
نفس حاصل میشود، نوعي فعل و ایجاد است یعني 
نفس، نسبت به صورت پذیرنده نیست، بلکه سازنده 
بنابراین، علم ومعرفت، نوعي  و آفریننده نیز هست. 
. دراین تحول وتکامل،  تحول و تکامل نفس است 
تازه  وجودي  یابد،  مي  که  اي  باهراندیشه  نفس 
11(به  واسعی1390،  و  ریاحی  پیدامیکند.)ارشد 
عبارتی درک با فعلیت قوای نفس آغاز می شود وچه 
بشر،  معرفت  باشدمنابع  درک  همان  قوا  فعلیت  بسا 
قوای نفس اوهستند که این قوا با پای گذاشتن بشر 
در این عالم به فعلیت رسیده ،معرفت تولید می کنند. 

زاده32،1384( )شریف 
و  وعاقل  عقل  "اتحاد  نظریه ي  اساس  بر  مالصدرا 
کننده  دراک  یا  قوه  درمعرفت،  است  معتقد  معقول" 
و  نیستند  یکدیگر  از  مستقل  ادراک شونده،  و شيء 
نمي توانند باشند . در هر عمل ادراکي حادثه اي که 
اتفاق مي افتد این است که وجودي پدید مي آید که 
فعل نفس است .این وجود در همان حال که نوعي 
وجود شيء ادراک شونده است درظرف ادراک است، 
نفس   . است  کننده  ادراک  نفس  براي  وجود  نوعي 

ادراک کننده، این وجود را که فعل خویش است، به وسیلة 
قوه ی فاعله ي ادراکي خویش آفریده است . این قوه ي 
ادراکي درحقیقت چیزي جزخود نفس در مرتبه ي فعل و 

)312 تاثیرنیست.)مالصدرا1410، 
3-1- مرتبه ادراک حسی

وحواس  است  ادراک  پیدایش  مرحلة  اولین  احساس 
اند  نفس  حسي  ادراک  قواي  از  باطني  وحواس  ظاهري 
هستندکه  قوایي  ظاهري  حواس  نظرصدرالمتألهین  از   .
انواع حواس ظاهري عبارتند  امورخارجي را درک میکنند. 
بویایي  حس  چشایي،  حس  المسه؛  حس  بینایي،  ازحس 
وحس شنوایي. )همان1378 ،169( مالصدرا مرتبه ای  از 
حواس  به  حساس  تنها  مرتبه  این  در  نفس  که  را  نفس 
است  نامبرده  حساس"  "نفس  عنوان  با  است  ظاهری 

)235 )همان1361، 
باید اشاره کرد حواس باطنی نقش مهمی در فرآیند ادراک 
حسی و خیالی داشته و هرکدام از آنها وظیفه ای مشخص 
در این فرآیند بر عهده دارند. )ر.ک : جدول1(  این حواس 
انسانی  های  آفرینش  و  افعال  در  بلکه  ادراک  در  تنها  نه 
نیز نقش مهمی بر عهده دارند.که در ادامه مبسوط به آنها 

پرداخته خواهد شد.
مراحل ادراک حسي به این ترتیب است. مرحله اول: انعکاس 
واقعیت هاي خارجي7 به وسیله حواس پنجگانه است مانند 
فیلم عکاسي. مرحله دوم،  بر روي  انعکاس تصویر  و  تاثیر 
نوبت نفس انسان است که از این تصاویر و رمزها علم بدست 
بیاورد )توسط حس مشترک( و مرحله سوم، مرحله مهم و 
از توجه و علم حضوري  ادراک است که نفس پس  عمده 
به محصول حواس خود وآگاهي از صورتهاي انطباعي درآن 
آن، صورت ذهني عین  ازروي  با خالقیت خود،  و  حواس، 

خارجي را بازسازي مي کند.)ارشد ریاحی1390، 13(
نفس داراي قدرت خالقیت است و با این خالقیت که ذاتي 
اوست مي تواند هر صورتي را بسازد و به آن نوعي وجود 
ببخشدکه به آن "وجود ذهني" مي گویند. )مالصدرا1383 
براي  را  انسان  هایي  مناسبت  به  مالصدرا  ب،32و31( 
)ارشد  کند.  مي  تشبیه  خداوند  به  خالقیت،  قدرت  داشتن 

)15، ریاحی1390 
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حّس مشترک، که یکي از حواس باطني است، صوري را که 
حواس ظاهري به ادراک آنها نایل مي شوند، درک مي کند. 
بدین روي، »حّس مشترک« ظرف ادراکات حواس ظاهري 
است و همچون خزینه اي است که این پنج نهر به سوي 
آن جریان دارد. آنچه از طریق حواس ظاهري درباره رنگ 
یک جسم، شکل، طعم، بو و مزه آن درک مي شود به حّس 
یک  مورد  در  مجموعًا  را  همه  قّوه  این   ، رسیده  مشترک 
را  آن  را، هم حجم  آن  کرد؛ هم رنگ  جسم درک خواهد 
و هم مزه و طعم یا بوي آن را. پس از ادراک محسوسات 

عیني با حواس ظاهري،حّس مشترک از آنها عکس برداري 
خیال  خزانه  در  و  مي گیرد  آن  با  متناسب  صورتي  کرده، 
نگه مي دارد. به عبارتی"باخالقیت خود، ازروي آن، صورت 
)مالصدرا1383  کند"  مي  بازسازي  را  خارجي  عین  ذهني 
ب،32( بدین سان، انسان و حیوان با مراجعه به خزانه خیال، 
تاکنون  که  را  محسوساتي  مي تواند  مشترک  حّس  راه  از 
کسب کرده است، ادراک کند؛ چنان که در خواب مي تواند 
و  خواب ها  از  برخي  آورند؛  خاطر  به  را  محسوسات  همان 

رؤیاها درک و یادآوري همان محسوسات گذشته است.

شکل )1-1(  نمودار 2: مراحل ادراک نفس در مرتبه ادراک حسی )منبع:نگارنده1393، 111(

همانگونه که در جدول1  اشاره شد قّوه واهمه نیز  یکي دیگر از 
حواس باطني است،  معاني جزئي را درک مي کند. معاني جزئي 
اموري هستند که در ذهن، در قالب شکل و صورت منعکس 
نمي شوند؛ همچون محبت به مادر و یا فرزند و تنّفر خاص از 

یزید .معاني جزئي، که با واهمه درک مي شوند، در مخزني به نام 
حافظه ،حفظ و نگه داري مي گردند. به عبارتی "وهم عبارت است 
از نوعي ادراک عقلي که به یک امر جزئي منسوب ومستند شده 

باشد. ")دینانی1366، 365(
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3-2- مرتبه ادراک خیالی
برای بررسی ادراک خیالی در انسان و مراحل تحقق آن نیاز است 
به تمایز تعاریف صورتهای خیالی- قوه خیال و خیال متصل در 

حکمت متعالیه توجه شود.
"قّوه خیال" خزانه صور و نگه دارنده آنهاست. مالصدرا "قوه خیال" 
را مجرد می داند به تجرد برزخی و جمیع  "صور خیالیه" را در 
موطن و صقع نفس می داند.این صور معلول نفس و لذا درخیال 
متصل ما قرار دارند، نه در خیال منفصل. )مالصدرا1410، 303( 
"خیال متصل" یا عالم مثال صعودي، بعکس خیال منفصل، قائم 

به نفوس جزئیه بوده و پیوسته درمتخیله افراد آدمي ظهورمي 
پذیرد )همان1981،ج1،30 ( بنابر این انسان در این دنیا و آخرت 
هرچه را می بیند در ذات خود و عالم خود می بیند )همان 1375 
،244(و قوه خیال باقی به بقای نفس پس از مفارقت از بدن 
است . )رحیم پور،1385، 132( مالصدرا درتعریف ادراک خیالي 
مي گوید: خیال عبارت است ازصورتي که درنفس –پس ازپنهان 
گردیدن شيء محسوس– باقي مي ماند، خواه درخواب باشد و 
خواه در بیداري. و هراندازه نیروي خیال تواناتر باشد صورتهاي 
آن تناورترخواهد بود .و هرقدر نفس از نیروهاي بدن دوري جوید، 
صورتهاي خیالي، کامل تر جلوه گري میکند. )ارشد ریاحی  و 

واسعی1390، 18(
• خلق صور خیالی

همانطور که در نمودار )3( نشان داده شده است، قوه متصرفه  
مي تواند قّوه حافظه و خیال را به استخدام خود درآورده، در صور 
و معاني جزئي موجود در آنها تصرف کند و به تجزیه و تحلیل یا 
ترکیب آنها بپردازد. بدین سان، متصرفه با اشراف بر خزانه صور و 
معاني، از راه تجزیه و تحلیل آنها، صورت هاي نویني مي آفریند و 
حّس مشترک را در معرض مشاهده و درک آنها قرار می دهد. 
بدین سان، عقل و وهم با به کارگیري قّوه متصّرفه، به حجم 
گسترده اي از صور و معاني دست مي یابند. )مالصدرا()به نقل 
یا  اگر قوه متصرفه را واهمه  ـ65(  از: حسین زاده 1385، 108
نفس حیواني به کار گیرد و در صور و معاني جزئي تصرف کند، 
»متخّیله« نامیده مي شود و اگر در استخدام عقل و نفس ناطقه 
قرار گیرد و عقل به کمک آنها به تعریف و استدالل بپردازد، 

»متفّکره« نام دارد. 
در برخی پژوهشها اشاره شده انسان با قوه خیال خود میتواند 
حتي بدون الگوبرداري از داده هاي حواس نیز صورت هایي خلق 
کندکه از هرجهت شبیه آفرینش ابداعي )خلق از عدم( خداوند 

باشد )ارشد ریاحی و واسعی1390، 17( 

شکل )1-2(  نمودار 3: مراحل خلق صورتهای خیالی در خیال متصل )منبع:نگارنده1393، 113(
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گستره کارکرد حس مشترک و مدرکات آن از آنچه گفته 
شد فراتر است؛ چنان که حکما و عرفا خاطر نشان کرده اند: 
مانند  و  دیدني ها، شنیدني ها  از  اعم  از صور حسي،  برخي 
آنها، در نفوس صاحبان کشف، بلکه انبیا و اولیاي معصوم 
و  صور  این  مي گردند.  مرتسم  آنها  مشترک  در حس  و   ،
معاني یا حقایقي مجّردند که از عالم باال نزول کرده، پس 
مرتسم  آنها  مشترک  حس  در  صورت،  لباس  پوشیدن  از 
مي گردند، یا صوري عیني هستند که در مثال منفصل وجود 

دارند و انسان در صورت ارتباط با آن عالم، به درک برخي 
از حقایق و صور موجود در آن نایل مي گردد. نفس انسان 
عالم  سوي  به  وجهي  است:  ذووجهین  مشترک  حّس  و 
شهادت و جهان محسوس دارد، و وجهي به سوي جهان 
غیب و معنا. معموال در حال بیداري، متوجه عالم شهادت 
و   205  ،8 ج  )مالصدرا1410،  است8.  محسوس  جهان  و 
226و ج 9، 191( )به نقل از: حسین زاده1385، 108ـ65( 

)ر.ک.نمودار4(

شکل )1-3(  نمودار4:  مراحل ادراک نفس در مرتبه ادراک خیالی )منبع:نگارنده1393، 114(

بنابراین در نظرمالصدرا صورتهاي خیالي بر دوگونه اند: اول 
صورتهایي که بدون استفاده ازمحفوظات ذهن وحافظه، ازطریق 
انعکاس حقایق ماوراء حس درآینه نفس انساني و یابه صورت 
هماهنگي نفس انسان )عالم صغیر( با انسان کبیردریافت میشود.  
دوم صورتهایي که بوسیله قوه ي متصوره انسان، کارگرداني و با 
ترکیب ماهرانه از چندصورت ازصورتهاي بایگاني شده درذهن، 
صورتهایي جدید مي سازد مانند اسب بالدار وکوه طال. )ارشد 
ریاحی و واسعی1390 ،19( لذا مي توان چنین نتیجه گرفت 
که در ادراک خیالي نفس انسان با استفاده از صور برگرفته از 

امورجسماني یا صور دریافتي از عالم مثال به نحو صدوري به 
ایجاد صورخیالي مي پردازد.
3-3 مرتبه ادراک عقلی 

تعقل، ادراک شیء است به لحاظ حقیقت و ماهیتش بدون اینکه 
چیز دیگری در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به حضور ماده 
مدرک و آلت و وسیله ادراک  نیست.)مالصدرا1981،ج1، 362-

360( شرط ادراک عقلي شيء خارجي این است که حقیقت 
آن شيء را ازگونه وجود جسماني به گونه ی وجود عقلي مجرد 
نماید )همان1410،ج9، 95( پس نفس هنگام ادراک معقوالت 
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کلي، ذوات نوري و موجودات عقلي را که مجردند مشاهده مي 
کند ولي نه به تجرید نفس و انتزاع صورت عقلي آنها از افراد 
خارجي محسوس، بلکه به واسطه انتقال و مسافرت نفس ازعالم 
محسوس به عالم متخیل، و ازعالم متخیل به عالم معقول و 
ارتحال از عالم دنیا به عالم آخرت و سپس ارتحال از هردو عالم 
حسي و عقلي به عالمي ماوراي حس و عقل یعني عالم ربوبي.

)همان1981،ج 1 ،289(
افعال  جمیع  وفاعل  ادراکات  جمیع  مدرک  داشت  توجه  باید 
درانسان، نفس ناطقه است که به واسطه سعه وجودیش، درآن 
واحد هم به مرتبه ي حواس نزول میکند وهم به مرتبه ي عقل 
مستفاد و عقل بالفعل صعود مي نماید، نفس به اعتبارهرقوه اي از 
قواي ادراکي اش )ازعقل،  خیال و حس(، در عالمي از عوالم واقع 
میشود .  پس به اعتبارادراک معقوالت کلي درعالم معقول کلي 
مي باشد که فوق همه عوالم است و به لحاظ ادراک محسوسات 
درعالم اجرام ومواد قرارمي گیردکه درتحت همه عوالم است و به 
اعتبار ادراک مثل خیالیه درعالمي واقع میشودکه  میان آن دوعالم 
است. نکته مهم آن است که اهل هرعالمي موجودات آن عالم 
را به نحو مشاهده درک میکنند وصوري را که دردوعالم دیگر 
است، به صورت حکایت وخبر از اموري که ازحواس غایبند . پس 

شهادت هرعالمي غیب عالم دیگراست. 
مالک عیني ویا ذهني بودن صور ادراکي این است که هرگاه 
انسان باقواي ادراکي خود، صورتي ازصورهمان عالمي راکه درآن 
واقع است، ادراک نماید، آن ادراک به نحو مشاهده خواهد بود و بر 
وجود آن یقین دارد و حکم مي کندکه آن موجود  عیني و واقعي 
است و از آن لذت یا الم مي برد، زیرا که در نحوه ي وجود با 
آن مناسبت دارد . ولي اگرصورتي را ادراک نمایدکه ازصورعالمي 
باشدکه هنوز درآن عالم واقع نشده است، ادراکش به طورذهني 
خواهدبود و وثوق به آن نخواهد داشت و براینکه این موجود 

ذهني وغیبي است، نه عیني وخارجي حکم میکند
بنابراین آن چه را که انسان درخواب مي بیند و هرآن چه که 
براي او به وسیله ي قوه ي خیالیه او، درعالمي متوسط میان این 
دو عالم متمثل میشود، غیرواقعي میداند با آن که آنها در وجود، 
شدیدتر و قویترند وچون نفوس اکثر مردم تازماني که در این عالم 
اند، اشتغالشان به حواس بیشتر است و اهتمامشان به بدن که 
محل حواس است، شدیدتر است از توجه شان به قوه ي عاقله و 

خیالیه، از این رو التفات آنها به تحصیل علوم عقلیه بسیارکم است 
به خالف مقربین وکاملین درعلوم که پیوسته درحال ریاضتهاي 
علمیه اندو اهتمامشان به تحصیل آداب عملي و امورخیالي و 

وهمي ضعیف است)ارشد ریاحی و واسعی1390 ،43(
به این ترتیب خداوند متعال به نفس قدرت خالقیت داده و وي 
را قادر فرموده است که طبق موجودات خارجي وعیني درصقع 
خودش موجوداتي را ایجادکند ونفس هم در دو مرتبه مي تواند 

ایجاد صورکند.
در ادراک حسي، نفس پس از اشراف به محسوسات توسط آالت 
پنجگانه حسي، صورتي مجرد ازماده، نظیرصورت محسوس، 
آن صورت مجرده،  و  کند  انشاء مي  و  ایجاد  درذات خودش 
حقیقت ادراک و علم و احساس نفس است و تطابق این ادراک 
باعالم طبیعت به همین دلیل است که نفس به وسیله حواس 
پنجگانه ظاهري خودکه روزنه هاي ورود به عالم محسوسات 
است،صورمحسوس را مطابق با اشیاء خارجي که درعالم طبیعت 

مي باشد، درصقع ذات خود ایجاد مي کند. 
درادراک خیالي نیز نفس توسط قوه خیال خود، صورخیالي را 
درعالم خود، - خیال متصل – انشاء و ایجاد مي کند.قوه خیال 
به علت ویژگي خاص خود – که جوهري است مجرد از اجسام 
واعراض این عالم – با عالم مثال یا خیال منفصل تطابق دارد.

درمورد ادراکات عقلي بایدگفت : قوه عقل انسان که کلیات را 
ادراک میکند به علت خاصیت مجردتام بودنش، در وي این قوه و 
استعداد است که موجودات عقلي را در عقل فعال مشاهده نماید و 

با عالم عقول اتصال و بلکه اتحاد یابد . )همان1390 ،44(
البته ادراک و یادگیری در  انسان های برگزیده به دو صورت  
دیگر نیز محقق می شود. که عبارتند از ادراک از طریق کشف 
و شهود، که عمدتا حاصل کوشش انسان است )عامل درونی( و 
دیگری ادراک و یادگیری از طریق الهام و علم لدنی است که 
نتیجه افاضه الهی است )عامل بیرونی( و نتیجه این نوع ادراکات 
کسب معرفت )حکمت( است. )تقوی و همکاران 1388، 141(

3-4 ادراک از طریق کشف و شهود
نفس در مرتبه روح  قدسی )از مراتب نفس ناطقه است(، در مرتبه 
کمال ادراک  عقلی، که به آن ادراک شهودی  گفته می شود، 
می تواند بدون هیچ وسیله ای ، علم حضوری حاصل و نفس از 
معلوماتی بهره مند شوند.کشف در لغت به معنی »آشکار ساختن 
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یا پیدا کردن« )عمید 1376( و در اصطالح عرفا به معنی »اطالع 
بر ماورای حجاب« است )سجادی 1379(. شهود، جمع شاهد نیز 
به معنی »گواه حاضر و ناظر« )رضایی 1360( و »گواهی دهنده 
یا کسی که امری یا واقعه ای را به چشم خود دیده باشد و گواهی 
بدهد« )عمید1376( و در اصطالح به معنی »رؤیت حق به حق« 

)سجادی، 1379( . 9)تقوی و همکاران 1388 ،148(
بر اساس مبانی حکمت اسالمی به میزانی که قلب انسان صیقلی 
یافته  و منزه  باشد، به همان نسبت واقعیت های جهان در آن نقش 
می بندد. بنابراین، یکی از راههای درک حقیقت، تهذیب نفس 
است. تهذیب نفس، حجاب های موجود در مسیر انسان را از بین 
می برد و انسان تهذیب یافته را قادر می سازد تا واقعیت هستی 
را بی پرده و بدون واسطه شهود نماید؛ به عبارت دیگر، پس از 
برطرف شدن حجاب ها، واقعیات آن گونه که هستند، نه آن گونه 
که ما آنها را درک می کنیم، برای انسان مجاهده گر با نفس، 

جلوه گر می شود. 
گروهی از عرفای غربی و شرقی، تنها راه کسب دانش را به 
صورت افراطی، تزکیه نفس و مجاهده ی با نفس دانسته اند؛ 

اما دیدگاه عرفای اسالمی از این نظر جداست و اعتقاد دارند که 
حواس، عقل و شهود، هر کدام در محدوده ی خود می توانند انسان 
را در برابر برخی شناخت ها قرار دهند. )مطهری 1368، 54-53(.

بنابرآنچه گفته شد:نفس آدمي توان ادراک تمام مراتب هستی را 
دارد و سه مرتبه اصلی ادراک دقیقا بر سه عالمی که مراتب وجود 
خارجی اند منطبق می شوند. اما عواملي مي تواند مانع اتصال انسان 
به مراتب مافوق طبیعت  شود .به همین خاطر خالق هستی در کنار 
قوای ادراکی انسان ، قوای دیگری نیز در نفس او با نام عقل عملی 
قرار داده است. عقل نظری مسبب ایجاد معرفت و علم است و 
عقل عملی چگونگی عمل به معلومات و معرفتها را زمینه سازی 
می کند و این دو مکمل هم هستند زیرا علم باید با عمل همراه 

باشد. و انسان باید به دنبال ایمان و عمل صالح باشد.
4- عقل عملی

عقل عملی کارفرمای بدن جسمانی است و انسان در راستای 
رسیدن به کمال باید مراتبی را با سیر حرکت معنوی طی نماید تا 

به اوج قله انسانیت نایل گردد.

جدول2: ظرفیتهای عقل عملی و مراتب استکمالی نفس  متناظر با آن براساس دیدگاه اسالمی )منبع:نگارنده1393، 93(
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بنابراین کمال انسان )هنرمند( در  گرو تکمیل و ترقی دو قوه 
عقل نظری و عملی است و وقتی این دو به فعلیت برسند 
انسان نیز بالفعل می شود و به مقام انسان کامل)خلیفه اهلل( 
و  می شود  حقایق هستی  انسان جمیع  رسد.اداراکات  می 
اعمال و کردار او همه برای رضای خداست و انسان خود را 

فانی و خداوند را باقی می داند.
عقل نظری مدرک احکام حکمت نظری است و عقل عملی 
354(و  عملی10)طوسی1375،ج2،  حکمت  احکام  مدرک 
او  رفتار  و  منشا اخالق  و  انسان عقل نظری  ادراک  منشأ 
عقل عملی است. از آنجایی که عمل انسان عاقل، بدون 
علم نمی شود عقل نظری به کمک عقل عملی آمده و با 

حکم عقل نظری، فعل از عقل عملی صادر می شود. پس 
از  فعل  لکن  است،  نظری  عقل  ادراک کننده  استنباط،  در 

عقل عملی با استناد به این حکم صادر می شود. 
دیدگاه  منظر  از  محیط  با  انسان  تعامل  مدل   -5

می  سال ا
با توجه به تعریف انسان ،مراتب نفس و قوای او ، مراتب 
متعالیه   حکمت  دردیدگاه  هستی،  مراتب  و  انسان  ادراکی 
پیرامون(  )محیط  هستی  با   انسان  تعامل  مدل  توان  می 
را به صورت نمودار)5(تبیین نمود. این نمودار بر پایه این 
اصل که:  خداوند ظاهر است و بر کل هستی احاطه دارد  

است. ترسیم شده 

نمودار5:مدل تعامل مراتب نفس انسان و مراتب هستی)عوالم هستی(   )منبع:نگارنده1393، 121(

بر اساس این دیدگاه ، انسان مختار است که سطح رابطه ی 
خود را با محیط تعیین کند. در این دیدگاه به طورکلی چند 
سطح رابطه تعریف می شود که آنها به صورت خالصه در 
تعاریف زیر و به صورت مبسوط در جدول )3( آورده شده است.

- ارتباط حداقلی بین انسان و محیط :انسان بالقوه و  محاط در 
عالم ملک)طبیعت(

- ارتباط متوسطبین انسان و محیط :انسان در حال شدن و در 
ارتباط با عالم ملک)طبیعت( وعالم خیال متصل و گاهی خیال 

منفصل)ملکوت اسفل( 
- ارتباط حداکثری بین انسان و محیط :انسان بالفعل:انسان 

کامل)خلیفه اهلل(و محیط بر عوالم هستی
اگر انسان ، طی حرکت جوهری به مرتبه انسان کامل برسد 
حداکثر تعامل و حشر و نشر را با محیط خواهد داشت و می 
تواند با تالش خود به مقام فنا فی اهلل که باالترین مرتبه وجود 

است نایل گردد.
5-1 خزانه معنا و صورت در نفس معمار

بنابرآنچه گفته شد  هر انسانی متناسب با مرتبه وجودی نفس 
نماید  می  برقرار  عوالم هستی  با  تعامل  از  خویش سطحی 
و به سبب آن و بواسطه قوای ادراکی خود مجموعه ای از 
آنجا  از  نماید.  معانی و صورتها در نفس خویش ذخیره می 
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که در آفرینش هر اثرهنری ، نفس ناطقه انسان متناسب با 
مرتبه وجودی خود قوه متصرفه را در اختیار قرار گرفته و با 
مراجعه به خزانه صورت و معنا به خلق اثر می پردازد.بررسی 
کیفیت محتوای  این خزانه از اهمیت باالیی برخودار است.لذا 
در راستای شناختی دقیق نسبت به نحوه شکل گیری محتوای 

خزانه معنا و صورت در معمار و رابطه آن با مرتبه نفس و سطح 
تعامل او با هستی، بر اساس طبقه بندی و تحلیل داده های 
حاصل از مطالعات صورت گرفته،با تکنیک تحلیل محتوای 

کیفی )ر.ک:تقدیر1393، 189( جدول 3 تنظیم شده است.

محتوای خزانه 
معنا متناظربا 
مرتبه ادراک

محتوای خزانه 
صورت متناظربا 

مرتبه ادراک

ابزار ادراکی مرتبه 
ادراکی

حدودعالم متناظر ویژگیهای عالم متناظر سطح تعامل معمار 
و هستی

معانی دریافت 
شده از عالم 

طبیعت تا مرز 
فلک االفالک

صوردریافت 
شده مطابق با 
اشیاء خارجي 
که درعالم 
طبیعت است

حواس 
پنج گانه 

ظاهری و 
حواس باطنی

ادراک 
حسي

حدو مرز این عالم جسماني 
از طرف مافوق، فلک 

مستقیم یعني فلک نهم وبه 
اصطالح، فلک االفالک 

میباشد،

آخرین مرتبه نزول است.
خصوصیت اشیای طبیعی: 
داشتِن زمان، مکان، حرکت 
تدریجی  و ابعاد و اندازه 

معلوم و معین 

انسان در ارتباط با 
عالم طبیعت

-معانی اشیاء 
خلق شده 
توسط قوه 

متصرفه نفس و 
معانی دریافت 
شده از  عالم 
مثال)خیال 

منفصل(

صورتهای اشیاء 
خیالی خلق 

شده توسط قوه 
متصرفه نفس و 
صورتهای اشیاء 

عالم مثال

حواس باطنی ادراک 
خیالي

عالم مثال واسطه میان عالم 
جبروت وعالم طبیعت)ملک( 
است عالمي است که درآن 
دوجهان طبیعت و ملک، 
وجهان عقل و ملکوت به 
یکدیگر تبدیل وتبدل مي 

یابند

عالم مثال به لحاظ داشتن 
مقدار، شبیه جوهرجسماني 

وبه دلیل نورانیت شبیه جوهر 
مجردعقالني است.

 دارای زمان و مکان و 
حرکت مشخص خود است و 
آن را اجسام و الوان و اشکالی 

است واقعی لکن غیر از 
اجسام این عالم خاکی..

انسان در ارتباط با 
عالم خیال متصل، 

و گاهی خیال 
منفصل )عالم 
مثال( متناسب 

با مرتبه وجودی 
نفس خویش

معانی دریافت 
شده از عالم 

جبروت

فاقد صورت عقل ادراک 
عقلي

درسیرآفرینش پس از مرتبه 
اسما و صفات الهی ، مرتبه 
عقول مجرد جاي  دارد. این 
مرتبه مخزن همه اشیایی 
است که از آن نازل می 
شوند و از تبدل و تغییر 

مصون بوده و حقیقت همه 
امور در آن محفوظ است

این عالم جنبه ی الهی و 
باطنی عوالم پایین تر است.

به عبارتی مرتبه ای از مراتب 
معنایی اشیاء است، که تمامًا 
از عالم ماده مجرد می باشد 

)مجرد به تجرد تام(
این عالم و آنچه ما فوق آن 
است ماوراء هرگونه شکل و 

صورت و مظاهر صوری است 

انسان در ارتباط 
باعالم جبروت 
)عقول مجرد(، 

متناسب با مرتبه 
وجودی اش

دریافت معانی و 
مفاهیم متعالی 
)حقیقت اسما و 

صفات الهی(

فاقد صورت قلب ادراک 
شهودی

صور علمی اشیا که از ازل 
در علم الهی ثبت شده اند 
)اعیان ثابته( و بواسطه آنها 
اشیا تحقق خارجی و عینی 

پیدا می کنند.

این  عالم )مرتبه واحدیت( 
حاصل ظهور ذاتی حق تعالی 
در کسوت اسما صفاتی می 
باشد)که عرفا به آن حضرت 
علمیه یا اعیان ثابته نیز گفته 

اند( و مرتبط با تقدیر استعدادها 
و مقدرات اعیان خارجی است

انسان کامل در 
ارتباط با مافوق 

عالم جبروت )اعلی 
علیین(

جدول3: رابطه محتوای خزانه معنا و صورت با مرتبه نفس معمار، ابزار ادراکی و سطح تعامل او با هستی براساس مبانی حکمت متعالیه
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ظرفیت  اگر  گفت  توان  می  آمده  بدست  اطالعات  بنابر 
حداکثری در خزانه معنا و صورت محقق شود.بر این اساس 
خزانه معنا حداکثر دارای چهار سطح کیفت و خزانه صورت 
حداکثر دارای سه سطح کیفیت خواهد بود.)نمودار6 (الزم به 
تذکر است زمانی که معمار  تعامل مناسبی با عوالم هستی 
نداشته و تعامل خود را به عالم طبیعت )ملک( محدود نماید 
و تنها با آن در تعامل باشد این خزانه از حداقل ظرفیت خود 

برخوردار خواهد بود.

ــا و  ــه معن ــت در خزان ــطوح کیفی ــی س ــودار6: معرف ــکل )1-1(  نم ش
ــه ــت متعالی ــی حکم ــاس مبان ــر اس ــورت ب ص

همانطور که پیشتر اشاره شد قوه متصرفه انسان مي تواند 
قّوه حافظه و خیال را به استخدام خود درآورده، در معاني و 
صور جزئي موجود در آنها تصرف کند و به تجزیه و تحلیل 
یا ترکیب آنها بپردازد. بدین سان، متصرفه با اشراف بر خزانه 
صور و معاني، از راه تجزیه و تحلیل آنها، صورت هاي نویني 
و درک  در معرض مشاهده  را  مي آفریند و حّس مشترک 
آنها قرار می دهد. بدین سان، عقل یا وهم با به کارگیري 
معاني دست  و  از صور  به حجم گسترده اي  متصّرفه،  قّوه 

مي یابند.
5-2 رابطه خزانه معنا و صورت با کیفیت خلق آثار 

معماری
خلق  گفت  توان  می  متعالیه  حکمت  مبانی  اساس  بر 
متناسب  سطحی  در  معماری  و  هنر  حوزه  در  آفرینش  و 

او  در  معنا  و  خزانه صورت  غنای  و  انسان  نفس  مرتبه  با 
امر زمینه ساز  کیفیات مختلف در  این  انجام می گیرد و 
طبقه  یک  در  گردد.  می  معماری  و  هنری  شده  آثارخلق 
با  را   آثار معماری  بندی اجمالی می توان چگونگی خلق 
توجه به توانمندیهای انسان هنرمند  در دو سطح کلی به 

نمود: تقسیم  زیر  صورت 
به  تنها  خود  آفرینش  در  هنرمند  سطح  این  در   :1 سطح 
بازنمایی معانی و صورتهای دریافت شده که در خزانه نفس 

خود دارد می پردازد.
سطح 2: در این مرتبه هنرمند با جستجو و تر کیب داده 
های موجود در خزانه صورت و معنا اقدام به خلق می نماید.

در هر دو سطح آنچه سبب کیفیت متفاوت درهمان سطح از 
خلقت می شود کیفیت تعامل انسان هنرمند با عوالم هستی 
)محیط( و در نتیجه محتوای اثر خلق شده است. باید توجه 
داشت در هردو سطح امکان نوآوری وجود دارد اما به گفته 
پژوهشگران "خالقیت و نو آوری در کار هنرمندان بیشتر در 
سطح دوم محقق می شود و باعث می شود آثار خلق شده 
نیست."  آشنا  همگان  برای  که  باشند  داشته  صورت هایی 

)ر.ک: نامور مطلق1384، 208( 
نکته تاثیرگذار دیگر بر کیفیت آثار معماری مربوط به حوزه 
استعدادهای ذاتی انسانهاست،به گفته مالصدرا انسانها از قوا 
و توان های متفاوتی برخوردارند. در نظریه حکمت متعالیه او 
به طورکلی مراتب قوه را جهت کم وکیف متفاوت دانسته 
است. از نظر وی قوه گاهی به فعل نزدیک بوده که در این 
مورد آن را استعداد می نامند )مالصدرا1383  الف، 136(، 
و گاهی از آن دور است. بنابراین وی در مورد انسان ها نیز 
ذاتی  استعدادهای  همان  یا  نفسانی  قوای  تفاوت  به  قائل 
است. برای مثال وی، مراتب قوای علمی را به ترتیب فکر، 
حدس و قوه قدسی دانسته، و معتقد است این قوا از جهت 
دوری و نزدیکی به فعل )امکان بالفعل شدن( درباره افراد 
گوناگون متفاوت اند. در برخی این قوا خاموش و بی فروغ 
است، و در برخی دیگر فروزان و برافروخته. )حسن زاده آملی 

1380، ج1، 39( 
سایر  و  معماری  حوزه  در  تحصیل  به  عالقمند  انسان  لذا 
رشته های هنری باید تعدادی از قوا و استعدادهای مرتبط 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
6:

31
 IR

D
T

 o
n 

S
un

da
y 

M
ay

 2
3r

d 
20

21

http://jria.iust.ac.ir/article-1-694-fa.html


63فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم

در  تربیت  و  تعلیم  برای  زمینه الزم  و  بستر  به عنوان  را 
آنها  داشتن  گفت  بتوان  شاید  باشد،  داشته  حوزه  این 
شرط الزم برای ورود به این حرفه است. به خصوص در 
بخش ارائه آثار معماری استعدادهای ذاتی افراد نقش به 
سزایی در فراگیری مهارتها می توانند داشته باشند. و این 
استعدادهای ذاتی و مهارتهای فراگرفته شده هستند که به 
معمار کمک می کنند تا بتواند ایده خود را در قالب صورت 
مجازی بیان و سپس آن را به صورت محسوس درآورد. به 

عبارتی ایده را به پدیده تبدیل نمایند.
6-نتیجه گیری

میان  داری  معنا  رابطه  متعالیه  دیدگاه حکمت  اساس  بر 
منظر  از  دارد.  وجود  هستی  وعوالم  انسان  نفس  مراتب 
ادراک  و  علم  درباره  بحث  عوالم  درباره  بحث  مالصدرا 
است.وی  شده  گرفته  علم  ریشه  از  عوالم  است.کلمه 
بازگشت علم را به وجود آن تعلق دارد شناخته می شود و 
موضوع مراتب ادراک را نمی توان از موضوع مراتب وجود 
جدا دانست. بنابراین به عقیده مالصدرا سه مرتبه اصلی 
که  عالمی  سه  بر  دقیقا  عقلی(،  و  خیالی  )حسی،  ادراک 
عقول(  و  محسوس،مثال  اند)عوالم  خارجی  وجود  مراتب 
منطبق می شوند. به همین  دلیل انسان ظرفیت تعامل با 

داراست. را  همه عوالم هستی 
در یک تعریف مختصر مراتب ادراک انسان عبارتند از:

ادراک حسی: ادراک محسوسات از سوی نفس به اعتبار 
این مرتبه انجام می گیرد وحواس ظاهري)بینایي،شنوایي، 
مشترک،  باطنی)حس  حواس  و  والمسه(  چشایی،بویایي 
واهمه، خیال، حافظه، متصرفه(زمینه ساز این ادراک اند. 
ادراک خیالی: ادراک صور خیالی از سوی نفس به اعتبار 
این مرتبه انجام می پذیرد. خیال یکي ازادراکات دروني 
است و حواس باطنی زمینه این درک را فراهم می آورند 
ادراک عقالنی: به اعتبار آن نفس مدرک حقیقی مفاهیم 
.باید گفت این مراتب  کلی و معقوالت به شمار می آید 
علم  دریافت  ساز   زمینه  عقلی.(   خیالی،  ادراک)حسی، 
ادراکی  مهم  مرتبه  یک  دارای  انسان  البته  اند  حصولی 
دیگر  به نام  ادراک قلبی- شهودی نیز هست که ادراک 

بی واسطه نفس و زمینه ساز علم حضوری است.

ادراکات  دهد  می  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج 
انسان از عوالم هستی توسط قوای ادراکی او و متناسب 
و  صورت  قالب  در  و  گیرد  می  انجام  او  نفس  مرتبه  با 
معنا در خزانه ای که متصل به نفس اوست، و جایگاهی 
مشخص برای ذخیره معنا و صورت دارد ذخیره می گردد 
و این صورتها و معانی در زمان خلق آثار هنری )اعم از 
معماری و سایرهنرها( توسط نفس ناطقه انسان، با کمک 
رابطه  براین  شوند.بنا  می  گرفته  به خدمت  متصرفه  قوه 
عمیقی میان مرتبه نفس انسان و به تبع آن مرتبه ادراک 

او از هستی با کیفیت خلق آثار معماری وجود دارد.
آثار  کیفیت  گفت:  توان  می  اجمالی  بندی  جمع  یک  در 
معماری در دو بخش قابل بررسی است. در بخش یک که 
حوزه محتوا است، کیفیت تا حد زیادی وابسته به مرتبه 
نفس معمار و غنای خزانه معنا و صورت در آن است که 
و  است  بالفعل  و  تدریجی  اکتسابی  و  بالقوه  ذاتی  امری 
معمار باید از طریق بالفعل سازی قوای ادراکی)حس،خیال 
نفس،  تهذیب  )با  عملی  عقل  های  ظرفیت  و   ) عقل  و 
تهذیب باطن، تزکیه و...(  در ارتقا مرتبه وجودی خویش و 
دستیابی به معانی و صورتهای ماوراء عالم طبیعت )ملک( 
همت نماید. اما در بخش دوم که مربوط به ارایه محتوا 
در قالب آثار هنری و معماری است انسان معمار نیاز به 
مجموعه ای از استعدادهای ذاتی برای شروع و فراگیری 

Dمهارتهای تخصصی برای پیشرفت خود دارد.
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پی نوشت
Questions of perception .1

2005,The eyes of the skin:architecture and the senses .2
3."کمیل مي گوید: از امیر مومنان )ع( پرسیدم: اي امیر مومنان، مي خواهم نفس مرا به من بازشناساني، فرمودند: کدام نفست را خواهي به تو 
بشناسانم؟ گفتم: سرورا! مگر آدمي را بیش از یک نفس است؟ فرمودند: کمیل نفس آدمي چهار است، نامي نباتي، حسي حیواني، ناطق قدسي، 
و کلي الهي. و هر یک از این چهار نفس را، پنج قوه و دو خاصیت است : 1- اما نامي نباتي را پنج قوه است: ماسکه، جاذبه، هاضمه، دافعه، 
مربیه و دو خاصیتش زیادت و نقصان است و از کبد سرچشمه همي گیرد. 2- حسی حیواني را نیز پنج قوه است: شنوایي، بینایي، بویاني، ذائقه، 
و بساوایي و دو خاصیتش خرسندي است و خشم و از قلب سرچشمه مي گیرد. 3- ناطق قدسي را هم پنج قوه است: اندیشه، بخاطر آوردن، 
دانش، حلم و هشیاري و این نفس از چیزي سرچشمه نگیرد و بیش از دیگر به نفس فرشتگان شبیه بود و خاصیت هایش عفت و حکمت است. 
4- نفس کلي الهي را این پنج قوه است: بقاي در فنا، نعمت یافتن در سختی، عزت یافتن در ذلت و فقر در غنا و صبر در بال و خواهش و رضایت 
و تسلیم است. مبداء آن از خداوند است و به او نیز بازمي گردد. خداوند فرمود: “ و نفخت فیه من روحي” ونیز فرمود: “یا ایتها النفس المطمئنه 

ارجعي الي ربک راضیه مرضیه”)سوره حجر/ 29 و فجر 27( و خرد در وسط این چهار است." )شیخ بهایی به نقل از حسن زاده 1377، 824 (
4. مراتب نفس از منظر مالصدرا:صدرا مراتب وجودی نفس را بر اساس تقدم و تاخر در حدوث، به این صورت سامان می بخشد :

نفس نباتی:  هنگامی که انسان به صورت جنین در رحم مادر قرار دارد، نفس حیوانی:از زمان تولد و حضور در دنیا تا بلوغ صوری و طبیعی، 
نفس انسانی:نفس از درجه حیوانی و بلوغ طبیعی به بلوغ معنوی و رشد باطنی برسد)حدود40 سالگی(، انسان ملکی یا انسان شیطانی:اگرتوفیق 
انسان را همراهی کند و مسیرحق را بپیماید ونیز اگر عقل وی با علم کامل شود و خردش با تجرد از اجسام پاک گردد بالفعل به مرتبه انسان 
ملکی می رسد یعنی فرشته ای بالفعل از فرشتگان الهی می شود و اگرراه ضاللت و جهالت را بپیماید از جمله حیوانات و از گروه اهریمنان 

می شود)ریاحی1389، 127(
3. با قطع توجه نفس به بدن یاکمتر شدن اشتغال نفس به داده هاي حسي و تدبیر بدن، آینه خیال )حّس مشترک( به سمت عالم معنا و صور 

مجّرد قرار مي گیرد..)حسین زاده1385، 108ـ65(
5. حافظه قلمرو گسترده اي از ادراکات انسان را شامل مي شود که مهم ترین آنها عبارت است از:

1. صورت هاي جزئي؛ 
2. معاني جزئي؛ 

3. مفاهیم یا صور و معاني کلي، اعم از ماهوي، فلسفي و منطقي و مفاهیم ماهوي، اعم از مفاهیم محسوس، شهودي و مانند آن؛ 
4. گزاره هاي حاکي از آن دسته از علوم حضوري که در گذشته اتفاق افتاده اند؛ همچون گزاره »من شاد بودم« و »من ترسیدم.« مي توان از 

طریق حافظه، حاالت رواني، دروني و نفساني خود را به یاد آورد و صدق این گونه امور را از طریق مراجعه به حافظه مشخص کرد. 
6. گزاره هاي حسي؛ به عبارت دیگر، مي توان آنها را گزاره هاي حاکي از تجربه هاي حسي نامید؛ همچون گزاره »دیروز باران آمد« و »تابستان 

گذشته در اثر گرماي زیاد، شمعداني من خشک شد.« 
7. گزاره هاي مبتني بر اخبار، گواهي و شهادت دیگران؛ مانند »ابن سینا پیش از محقق طوسي مي زیست.« همه گزاره هاي مربوط به علوم 
پیشین؛ این گزاره ها اعم از علوم ریاضي، منطقي و فلسفي است؛ مانند معادله اي که در دوره دبیرستان حل کرده و به خاطر سپرده ایم و اکنون 

نتایج و راه حل آن را به یاد مي آوریم. )حسین زاده1385، 108ـ65(
facts  .8

9. باید اذعان کرد که تمایز میان حقایق خیالي و حقایق محسوس یا تمایز میان حقایق خیالي و حقایقي که قّوه متخّیله ساخته و در خزانه، 
یعني قّوه مصّوره یا خیال، انباشته شده، چندان آسان نیست و به معیار نیاز دارد. از این روست که عرفا به مسئله ارزیابي مکاشفات توجه بسیاري 

داشته و براي ارزیابي آنها، معیارهاي گوناگوني ارائه کرده اند
10. در آثار اندیشمندان غربی نیز، موضوع اشراق در تئوری های تفکر مورد توجه واقع شده است. الب )2006( در مورد اشراق چنین می گوید: 
»اشراق شبیه نیروی جاذبه است. ما نمی توانیم آن را ببینیم یا لمس کنیم. اما مطمئن هستیم که وجود دارد. اشراق قدرت دانستن یا درک چیز 
بدون درنگ است که بدون دلیل و آموختن اتفاق می افتد«. همچنین اشراق بر طبق تئوری اسمیت، از متقدمان تئوری پردازی در این مورد، 
عبارت است از: »آن درک و تعقل فویر و آنی که بر اساس استنباطات و یا استدالالت منطقی استوار نباشد؛ بنابراین، اشراق در این دیدگاه، 
یکی از منابع نخستین و اساسی کسب دانش است« )حسینی1348، 23(. بر اساس این تعریف، برخی افراد می توانند بدون کوشش زیاد و یا طی 
مراحل تفکر، که افراد معمولی انجام می دهند، در مدت کمی به نتایج مطلوبی برسند. چنین بصیرت و اشراقی مربوط به غناء و وسعت تجارت 
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فردی است و نمی توان آن را ورای مرز و حدود اطالعات بشری دانست. بر این اساس، می توان فرض نمود که بصریت های ناگهانی به مقدار 
قابل مالحظه ای در متفکران بزرگی، چون انیشتین، کپلر و افرادی از این قبیل وجود دارد.

بنابراین، برداشتی که غالب عالمان غربی از مفهوم اشراق دارند، همان مفهوم »بصیرت ناگهانی« است که معمواًل برای افرادی اتفاق می افتد که 
قباًل در آن حیطه فکر کرده اند. در مجموع عالمان غربی برای تبیین مکانیزم کشف و شهود تالش هایی را انجام داده اند، اما به دلیل مشکالت 
پیش روی تبیین کشف و شهود، از جمله »عینیت ناپذیری« و »بیان حاالت و تجربه های عرفانی« در قالب کلمات موجود، هنوز به تبیین روشنی 

از مسئله نرسیده اند )ر.ک: تقوی و همکاران، 1388،148(
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Explaining the human perception levels and process and its 
role in the quality of creation of architectural works
Based On Transcendent Wisdom

Samaneh Taghdir*
Assistant Professor, Faculty of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science and Technology

Abstract

Understanding the human perception levels and their process, and his interaction with the existence 
is an important topic in the field of architecture. In the contemporary era, the architecture pundits 
have shown more interest in the degrees of human perception and its role in the quality of creation 
of architectural works process and have criticized the modern perspective of sensory perception 
level and focusing on the sense of sight, and raised the necessity of considering all the human 
perception levels.
Nowadays, the human perception of the universe and its impact on architecture and urban 
development in the form of a category such as «human and environment relationship» is studied 
from the perspective of psychology and by environmental psychologists. But they have not a distinct 
philosophical perspective and clear theoretical basis to define the mankind, his perceptual levels 
and its dimensions and environment and how it has an impact on humans; and the absence of this 
attitude has damaged the field of environmental design, like architecture and urban development.  
Therefore, to achieve accurate results we must set up comprehensive principles as a basis. 
Therefore, the approach of the present study is different from the common research in this area 
and based on the principles of Transcendental Wisdom as its theoretical foundation, we explain 
the relationship between the human perception levels of the universe and the quality of creating 
architecture works and its impacts.
The reason for the choice of Transcendental Wisdom as the theoretical research foundation wisdom 
is that the theoretical basis of the author for research has always been the “maximum religion” 
theory and among famous philosophical schools, the philosophical school of Mulla Sadra a.k.a. 
Transcendental Wisdom is close to “maximum religion” theory. Because, as in this theory to gain 
knowledge we use three tools of Holy Quran, tradition, and reason and instincts in a longitudinal 
relationship, in Transcendental Wisdom we gain knowledge based on illumination or intellectual 
intuition, (revelation, fascination or illumination) intellectual argument or reasoning (wisdom or 
reasoning) and religion or oracle (religious or oracle).
Therefore, we set up our theoretical foundation based on Transcendental Wisdomand to do 
this research in the first stage, we use the descriptive-analytical method to define mankind, his 
perception levels and perceptual powers, and the process of realization of any of the levels based 
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on the principles of transcendental philosophy; and next, we use logical reasoning and deduction to 
express the correspondences between human perception levels and the universe and with the help of 
models we use the degrees and levels of human perception regarding the universe, and accordingly we 
explain the impact of human perception levels and the level of his interaction with the existence on the 
formation of the quality of architectural works.
Based on the research and its results, it can be said that humans have four levels of perception (sensory, 
mental, imaginary, and intuitional) corresponding to the realms of existence. The apparent powers 
(sight, hearing, smell, taste, touch) and inward powers (common sense, imagination, illusion, memory, 
MOTESAREFEH) help him to realize his perception. studies show that the human perception creates 
a treasury of meaning and form in the human ego and this treasury is the most important source of 
shaping ideas for the artist human. Because the architect human by using his MOTESAREFEH power 
and referring to the meaning and form treasury in his ego proceeds to create and thus, the content quality 
of this treasury influences the quality of creation of architectural works.
It should be noted that on the basis of past studies, the human perception levels and his ability to 
interact with the levels of existence is affected by the level of existence of the artist human. In fact, it 
is his interact level with the existence that forms his form and meaning treasury and sets the stage for 
the quality of art and architecture works. Also,  based on the perspective of transcendental philosophy, 
other factors that affect the quality of architectural works consist of intrinsic talents and acquired skills 
in humans.

Keywords: perception levels, perception process, Create, architectural works, Transcendental 
Wisdom. 
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