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ادراک و شــناخت انســان از شــهر، براســاس رابطه ی دو سویه وی با محیط شهری شــکل می گیرد. دانش طراحی شــهری که هدف خود را دستیابی به 
»محیط زیســت نیکو« برای انســان  می داند، در پی شناسایی راه های عمق بخشی به این رابطه، بیشتر از دستاوردهای دانش »روان شناسی محیط« بهره 
جسته است.اما ادراک، به عنوان یک موضوع معرفت شناختی، ریشه های مفهومی خود را از دیگر حوزه های معرفتی از جمله »فلسفه« می گیرد. فلسفه را 
می توان خاستگاه مفهوم پردازی در زمینه ادراک دانست، هرچند طراحان شهری کمتر از این منظر به ادراک نگریسته اند. این پژوهش با هدف بهره گیری 
بیشــینه از اندیشــه های فیلسوفان ایرانی در زمینه ادراک، می کوشد تا با مقایسه یافته های دانش روان شناسی  محیط، دستاوردهای ثمربخش آراء فلسفی 

در این زمینه را با نگاهی بر کاربرد آن در دانش شهری آشکار سازد.       
در این مقاله موضوع ادراک از دو بعد ماهوی)موارد مبتنی بر محتوای ادراک( و رویه ای)موارد مبتنی بر ســاختار فرایندی و کارایی آن در طراحی شــهری( 

در وادی دو حوزه معرفتی فلسفه و روان شناسی  محیط واکاوی گردیده و سودمندی استفاده از آراء فیلسوفان مورد بررسی قرارگرفته است.
این نوشتار با رویکرد تفسیری )نا اثبات گرایانه( و استفاده از روش استدالل منطقی، دیدگاه های دو حوزه ی معرفتی را با مقایسه تطبیقی ارزیابی می نماید، 
یافته های پژوهش ازروش دلفی )اشــباع نظری خبرگان( در اصل پژوهش به آزمون گذارده شــده است. این مقاله می کوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید: 
اندیشه های فیلسوفان ایرانی در زمینه ادراک،در مقایسه با روانشناسان محیط درچه زمینه هایی کارامد است؟ و نیز چگونه می توان از آراء فیلسوفان ایرانی 

در زمینه ی تبیین ماهیت یا ساختار فرایند ادراک و کاربرد آن در طراحی شهری بهره جست؟
یافته های پژوهش بیان می دارد که بهره مندی از اندیشه های فیلسوفان ایرانی در شفاف سازی "ماهیت ادراک و محتوای آن" و نیز تدقیق "ساختار فرایند 
ادراک و مراتب آن" سودمند است و کارکرد و ویژگی و محصول هرمرتبه از ادراک با بهره مندی از نظریه فالسفه ی برگزیده  به کمک عامل سازماندهنده 

تبیین می گردد. در پایان مفهوم ادراک و فرایند آن با تلفیق دیدگاه های دو حوزه تبیین می گردد.

واژه های کلیدی: مفهوم ادراک، فرایند ادراک، فلسفه، روان شناسی محیط، طراحی شهری
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ادراک و شناخت انسان از شهر در پی برقراری رابطه ی انسان با محیط 
پیرامون شــکل می گیرد و شــناخت عمیق تر به تحکیم  پیوند ساختاری 
میان ســه رکن اساســی »انسان،شــهر و جهان«می انجامــد1. تقویت 
رابطه ی انســان با محیط شــهری، چندی اســت از دغدغه های اصلی 
دانش طراحی شــهری و علوم هم پیوند با آن اســت. »طراحی شهری«  
بنا به رســالت خود در راه »آفرینش محیط زیســت نیکو« برای انسان، 
گاهی انســان از شهر«  و »تنظیم رابطه ی  ناگزیر به شناســایی »مسیر آ

وی با محیط« پیرامون  می باشد. 
موضــوع ادراک و »منظرذهنــی«2 نزدیــک بــه نیم قرن اســت که در 
ادبیــات تخّصصــی طراحی شــهری جایگاه ویــژه ای یافتــه وتوجه به 
موضوع ادراک محیط در طراحی شــهری منجر به شکل گیری»رویکرد 
طراحی شــهری ادراکی« گردیده اســت. این رویکرد  بنیان های نظری 
خود را بر دســتاوردهای دانش روانشناســی محیط استوار ساخته است. 
روان شناسان محیط چگونگی ادراک را از راه تفسیر رفتارهای محیطی 
بیان می دارند.ســه رویکرد اصلی»گشــتالتی«، »تبادلی- ســازش مند« 
و »بوم شــناختی گیبســون« بیانگر تالش آنان در جهت تبیین ســاز و 
کار ادراک محیط می باشــد. )نگاه کنید به لنــگ 1388،97  و مطلبی 
54،1380(. از دیگر ســو،ادراک به عنوان یک مبحث معرفت شناختی 
در میان اندیشــه های فلســفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فلسفه 
در پی تبیین اصولی که انســان را به شــناخت وجــود راهبری می کند، 
بــا ادراک به مثابه یکــی از پایه های  اصلی معرفت شناســی پیوند دارد. 
گاهی از چیســتی ادراک و تبیین ســاز و کار آن و نقشی که در شناخت  آ

وجود دارد، مورد توجه بسیاری از فالسفه بوده است. 
این نوشــتار ســر آن دارد تا از طریق بازخوانی آراء فالســفه و کاربست آن 
در علــوم کاربردی،گامی در  تقویت  پیوند علوم نظری )فلســفه( با علوم 
کاربردی)روان شناســی  محیط و طراحی شــهری( برداشته و همچنین، 
پیوند گسسته میان مفاهیم بنیادین در معرفت پیشینیانمان را با حوزه های 
کارکردی آن در دانش جدید بهبود بخشــد. به دیگر سخن این پژوهش، 
کوششــی اســت در جهت  تقویت مبانــی نظری)حــوزه ی اثباتی( علوم 
کاربردی و ترمیم پیوند گسســته با میراث اندیشه های ژرف سرزمینمان و 
گامی در راه جبران غفلت تاریخی ما از پیوند با این ریشــه ها، ضرورتی که 
گاهانه نسبت به آن سهل انگاریم،چراکه ما امروزه  گاهانه یا ناآ دیریســت آ

در زمینه ی علوم تخصصی و به ویژه کاربردی مقهور دانشــی هستیم که 
خود در نحوه ی صدور و تکوینش دخالت کمی داشته ایم.

1.ادراک در فلسفه 
ادراک یــا اندریافــت3 در فلســفه، از مباحث مهم شــناخت شناســانه4 
و مهمترین گام در شــناخت خویشــتن و هستی اســت و سهم اساسی 
در بازشناســی نوع رابطه انســان با کیهان دارد. ایــن موضوع  در میان 
آرای بســیاری از فالســفه ی شــرق و غرب، ازجمله فالسفه ایرانی و به 
ویژه فیلســوفان دوران اســالمی مــورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
پژوهش،دیدگاه ســه تن از آنان که نقش برجسته تری بر رشد مهم ترین 
جریان های فلســفی در ایران داشــته اند بررسی شــده است. سه تن که 
نام آنان بر تارک اندیشــه های فلسفه ی ایران زمین می درخشد: "حکیم 
بوعلی ســینا" پیشرو حکمت مشــایی، "شیخ شــهاب الّدین سهروردی" 
پایه گــذار حکمت اشــراق و "مالصدرای شــیرازی"  نظریه پرداز حکمت 
متعالیه. از آنجایی که نظر ســایر فالســفه در زمینــه ی ادراک نیز کم و 
بیش برگرفته از دیدگاه این سه تن بوده است اکتفا به این سه دیدگاه در 

بررسی مباحث فلسفی قابل تعمیم می نماید.
ادراک نزد بیشتر فالسفه دارای دو گونه ی اصلی "ادراک حسی" )حاصل 
دریافــت از حواس ظاهری( و "ادراک عقلی")حاصل دریافت های باطنی 
در تکمیل داده های حسی( می باشد )فاخوری479،1373(.گاه در برخی 
نظریات به چهار گونه افزایش یافته و از آن به مراتب ادراک یاد شده است. 
بوعلی سینا ضمن ارایه تعریفی از ادراک که برگرفته از نگرش خردورزانه ی 
او به هســتی است، اندریافت را"نقش بســتن صورت یا حقیقت شیء در 
ذهــن" )تعلیقات به نقــل از فعالی 1376( تعریف می کنــد. وی ادراک را 
حاصل یک روند )فرآیند یکسویه( و مبتنی بر انتزاع می داند، شهاب الّدین 
ســهروردی، حقیقت ادراک را »اثرپذیری قوای ذهنی« دانسته و با تبیین 
گاهــی که حاصل کشــف و شــهود باطنی اســت و به علم  گونــه ای از آ
حضوری می انجامد »ادراک شهودی«5 را تنها راه دریافت حقایق هستی 
می داند. )ســهروردی بــه نقل از فعالی 1376( مالصــدرا لیکن ادراک را 
فرآینــدی »صدوری« می داند بدان گونــه که نفس در هر مرتبه از ادراک، 
صورتی ادراکی متناســب با آن مرحله می آفریند که شکل تکامل یافته ای 
از صورت های پیشین است. به باور وی، رابطه ی ادراکی، در فرایند ادراک 

هر لحظه در حال بازآفرینی است. )مالصدرا  215،1380(.

مقدمــه:
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2.ادراک در روان شناسی محیط 
روان شناســی  محیــط به عنــوان شــاخه ای از روان شناســی؛ به بررســی 
روان شناختی رفتار انسان در محیط می پردازد و پژوهش  های مرتبط با رفتار 
انسان و چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر ادراک و شناخت از محیط را واکاوی 
می نماید. روان شناسی  محیط به دلیل بازنمایی اثر ویژگی های کالبدی محیط 
بر رفتــار، با حوزه های کارکردی مرتبط بــا دانش محیطی از جمله طراحی 
شهری پیوند می یابد و طراحی شهری در پیوند با روان شناسی محیط تالش 
می کند تا به طرح ریزی برای محیطی پاسخگو به نیازهای انسانی پرداخته 

و توامان بستری مناسب برای پیدایش رفتارهای مورد درخواست خود بیابد.
سرچشــمه ی  مهم تریــن  پیرامــون  محیــط  روان شناســی محیط،  در 
گاهی و شــناخت انســان از دنیای  دریافت هــای بیرونی و منبع اصلی آ
اطراف اســت)کرمونا و تیزدل 1390الــف،169( و فرایند بنیادین رفتار 
انســانی6 بر اساس گام های متوالی احســاس، ادراک، شناخت و رفتار 
شــکل می گیرد. هــر گام دارای ریزفرایندهایی اســت که موجب تحّقق 
کارکرد اصلی آن می گردد، هرچند تفکیک آن ها به دشواری امکان پذیر 
است  و »ادراک محیط« فرایندی است که از طریق آن انسان داده های 
الزم را بــر اســاس نیاز خــود از محیــط پیرامون برمی گزینــد. )مطلبی 
56،1380( در روان شناسی تبادلی، رفتار حاصل رابطه ی کنش گرانه ی 

انسان با محیط است، محیطی که انسان خود بخشی از اوست.  
دونالد اپلیارد7 در جستجوی چگونگی برهم کنش تجربیات محیطی انسان، 

سه شیوه ی اصلی برای ادراک محیط به قرار زیر بازشناسی می کند:
1. شیوه ی پاسخ ده واکنشی: متمرکز بر واکنش های عاطفی به محیط 

)مانند تجربیات بیان شده ی گوردن کالن از منظر شهری( 
2. شیوه ی عملیاتی: متمرکز بر فعالّیت ها و عملکردهای انسان در شهر 

)مانند تجربیات ویلیام وایت و جین جکوبز( 
3. شــیوه ی اســتنباطی: متمرکز بر دریافت اّطالعات و معانی شهر برای 
حمایت از دو شیوه ی پیشین )مانند مطالعات لینچ و اپلیارد( )به نقل ازکرمونا 
135،1388 و لنگ 102،1388 و پاکزاد 164،1388( که براســاس فرآیند 
ادراک و شناخت) نمودار1( این سه شیوه بدین ترتیب صورتبندی می شوند: 
شیوه ی پاسخ ده واکنشــی برگرفته از گام آغازین فرآیند درونی ادراک یعنی 
»ادراک حســی« و شیوه ی استنباطی منبعث از گام بعدی »ادراک عقلی« 
می باشد. شیوه ی عملیاتی چنان چه  ناشی از رفتار بازتابی حاصل از احساس 
باشــد، در میانه گام احســاس و ادراک و چنان چه بروز رفتار ناشی از دانش 
محیطی باشــد، در گام واپسین از فرآیند کّلی و در بخش رفتار محیطی رخ 

می نماید. کرمونا در کتاب »بعد طراحانه برنامه ریزی«، طراحان شــهری را 
ملزم به شناسایی مطالبات محیطی متفاوت منبعث از هر سه شیوه می داند 
و ضرورت برخورداری از نگاه فراگیر و جامع برای تأمین کیفّیات مورد انتظار 
عموم از محیط در عین برآورده ساختن نیازهای انسانی)در انطباق با سلسله 

مراتب نیازهای مازلو( را یادآور می گردد. 

3. ادراک در طّراحی شهری
ادراک در طّراحی شــهری از تفاوت میان »شهری که هست« با »شهری 
که درک می شود«، نشأت می گیرد )کرمونا 1390الف ،62(. ورود مباحث 
ادراکی به حوزه دانش طراحی شــهری از نیم قرن گذشــته شروع شده و 
سرآغاز آن را می توان تغییر نگاه به رابطه ی انسان و محیط شهری دانست 
کــه منجر به پیدایش»رویکرد طّراحی شــهری ادراکــی« گردید. طّراحی 
شهری ادراکی به مثابه پارادایم جدید در طراحی شهری دستاوردهایی در 

دو بعد ماهوی و رویه ای به همراه داشت.
مهم ترین این دســتاوردها: آغاز نگاه پدیدارشناســانه  به شهر و محیط 
شهری و بروز زمینه گرایی کالبدی و اجتماعی و نیز برجسته شدن اهمیت 
زمان در »ماهّیت« بوده و جایگزینی مسئله گشایی با فرآورده گرایی و نیز 
توّجه به اهمّیت مشــارکت شــهروندان در»فرآیند« طّراحی شهری بوده 
اســت که برآیند آن به تغییر آرمان و نشــانه روی به سوی هدف جدید که 
همانا »خلق مکان برای انســان« اســت انجامید )جدول شماره 1(. از 
تحّوالت این دوره با عناوینی مانند »نهضت سرزنده سازی شهری« )لنگ 
7،1388( و »مکتب تجربه شــهری و ادراک همگانی« )کرمونا و پانتر 
1390ب،144( و »مکتب کاربــرد اجتماعی« )مدنی پور 169،1379(

نیز نام برده شده است. )گلکار 40،1390(   

نمودار 1. فرآیند کلی ادراک و شناخت

جدول 1. دستاوردهای طّراحی شهری ادراکی
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»کوین لینچ« در کتاب »سیمای شهر« با ابداع کاربرد تصویر ذهنی از شهر و 
تبیین کیفیت خوانایی، آغازگر نهضت منظر ذهنی شناخته شد. در ادامه ی 
کار وی »دانلد اپلیارد« با تشریح عوامل مؤثر بر تجسم پذیری ساختمان ها 
و عناصر تصویر ذهنی، به تشریح کیفّیت نقش انگیزی8 و برجسته سازی 
اهمّیت آن به مثابه یک کیفّیت بنیادین ادراکی به همراه خوانایی پرداخت. 
)Appleyard1969,134( »جک نســر9« نیز  در جستجوی ترجیحات 
محیطی شــهروندان از شــهر با طرح کیفّیت مهرانگیزی10، به بررســی 
عوامــل مؤثر بر ارزیابی ایشــان از منظر ذهنی پرداختــه و با مطرح کردن 
موضوع "منظر ذهنی ارزیابانه" میزان خوشــایندی و ناخوشایندی ذهنّیت 

)nasar 1997,3( .افراد از محیط شهری را شناسایی نمود
مقایسه تطبیقی 

موضوع ادراک در دو حوزه ی فلســفه و روان شناســی  محیط به  دو شــیوه 
مقایسه گردیده اســت: ابتدا مقایسه عمومی که شامل تفاوت های ماهوی 
دو حوزه ی معرفتی اســت، مانند ویژگی های عمومی و گستره ی دید آنان و 
سپس تحلیل و مقایســه موضوع ادراک در دو حوزه و مقایسه آن با اهداف 
کاربردی طّراحی شــهری. این مقایســه به منظور شناسایی نکات افتراق و 
اشتراک دو حوزه در ادراک بوده که می تواند با اّتکا به وجوه اشتراک با هدف 
هم نیرو افزایی به تقویت پایگاه نظری در زمینه ی موضوع ادراک بی انجامد.   

مقایسه عمومی فلسفه و روان شناسی محیط  
جایگاه و سرچشــمه ی اصلی معرفت: دو حوزه معرفتی فلســفه و 
روان شناســی محیط در طبقه بندی معارف از جایگاه متفاوتی برخوردارند. 
روان شناســی محیط در زمره »علوم کاربــردی« بوده و مفاهیم مورد توّجه 
آن بیشتر در پهنه ی »جهان محسوسات« گسترش یافته است، اما فلسفه 
در زمــره »علوم نظری«، »مفاهیم انتزاعی« را مورد توّجه قرار داده که در 
رتبه ای برتر از محسوسات قرار می گیرد.  از دیگر سو، روان شناسی محیط، 
»دریافت های حسی« را  سرچشمه و منبع اصلی دانش می داند و مفاهیم 
و ابزارهای تحّقق معرفت خود را برپایه ی تجربه ی حّســی بنا می نهد، در 
حالی که فلسفه، برای گسترش مفاهیم مورد نظر خود به ترتیب اعتبار، از 

سه منبع »شهود«، »عقل« و »حس«  بهره می گیرد. 
تفــاوت در نوع نگاه به انســان: نگاه فلســفه به ویژه فلســفه ی 
اســالمی بــه »انســان کامــل«، انســانی دارای نقــش و مأمورّیــت 
»آفرینندگی« اســت بــه مثابه حلقــه اتصال دو مفهــوم خداگونگی و 
انســان گونگی. اّما انسان در روان شناســی  محیط، انسان »پردازشگر  
و بازیگر اجتماعی« اســت که در تبادل  اّطالعات با محیط و پردازش 
آن بــه رویارویی بــا اجتماع و محیط می پردازد )نمودار2(. )بر اســاس 

چارت گروت 28،1386(

نمودار 2. درجه بندی نقش انسان

نگاه به مراتب هستی،انســان و شهر: دو حوزه ی فلســفه و روان شناسی را 
می توان از دید تفاوت در جهان بینی، ,نوع نگاه و  دســته بندی ســاحت های 
گوناگون هستی نیز از یکدیگر بازشناســی نمود. مفاهیم علم روان شناسی 
محیط بیشتر در دو حوزه »جسم و نفس )روان(« صورت بندی می شود، اّما در 
حوزه فلسفه )به ویژه فلسفه ی اسالمی( مفاهیم بنیادین بنا به مراتب وجودی 
انسان  به سه ساحت: »جسم)بدن(،نفس)روان( و روح« بخش بندی می شود 
)برگرفتــه از نقی زاده 308،1386( و درجات کمال هر موجود در هســتی به 

میزان برخورداری از این سه ساحت وجودی ارزیابی می گردد. 
تلقــی از ادراک کامل: از دید روان شناســان محیــط ادراک کامل با 
»ادراک جامــع حواس« به دســت می آید و ادراک حســی برآیند ادراک 
تمامی حواس اســت. در فلســفه )و به ویژه عرفان( ایــن گونه از ادراک 

تنها در میانه ی راه  و پیش زمینه ای برای راه یابی به درون تعبیر می شود 
که ســرآغاز راه ادراک حقیقی در دنیای ژرف درونی اســت "برای تعمیق 
ارتبــاط باید تمام حــواس به کمک آیند تا ارتباطی با باطن انجام شــود" 
)اردالن و بختیار 5،1380(. بر این اساس ادراک کامل در روان شناسی 
از برداری »عرضی و انتشــار یابنده«  و در نزد فالسفه از برداری »طولی 

و باال رونده«برخوردار است.
مقایسه موضوعی: نظریات بیان شده در زمینه ی ادراک و چیستی آن از 
گوناگونی و پرشماری در تعداد و گاه عدم شفافّیت کافی در محتوا برخوردارند، 
به منظور  تدقیق محتوا و با هدف بهره گیری بیشــینه از ارزش های تمامی 
افق های دید که تبیین ادراک را نشانه روی کرده اند، موضوع مورد پژوهش 
به دســته بندی های خردتری در قالب مقوله بندی تفکیک گردیده اســت.  
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مقوالت با توّجه به تفاوت گونه شناختی شان به دوبخش: مقوالت ماهوی و 
رویه ای تفکیک شده اند. مقوالت مرتبط با تعریف ادراک، ویژگی ها وعوامل 
موثر بــر ادراک11 در زمره »موضوعات ماهوی« و مــوارد مرتبط با  مراتب و 
فرآیند ادراک )ابعاد ســاختاری( و کیفّیت تحّقــق )ابعادکاربردی( در میان 

»موضوعات رویه ای« )جدول شماره2( جای گرفته اند. 

بعد ماهوی 
هرچند موضوعات مداخله گر پر شــماری در محتوای ادراک تاثیرگذارند 
که تمرکز بر هر یک می تواند در شّفاف سازی مفهوم ادراک کارآمد باشد، 
در ایــن بخش تنها بــه »تعریف ادراک« )اعــم از واژگانی و مفهومی( و 
»عوامل مؤّثر بر ادراک« بسنده شده است. مهم ترین ویژگی های ادراک 

نیز مستقیما از تعاریف برداشت گردیده اند. 

تعریف ادراک 
تعریف ادراک شــامل دو تعریــف واژگانی و تعریف مفهومی اســت. در 
تعریــف واژگانی برگرفتــه از واژه نامه ها به ویژه با تأکیــد بر معنا و کاربرد 
آن در ادبّیات پیشــین؛ ادراک به معنای رسیدن و وصل شدن)فیزیکی( 
و پختگی و بلوغ آمده اســت )واژه نامه دهخدا( و نیز "دریافتن و رسیدن 
کــودک به بلوغ و میوه به پختگی ")کشــف اّلغات به نقــل از دهخدا( و 

دریافتن و فهمیدن )فرهنگ لغت معین( براین اساس:
  ادراک بــه محصول )فــرآورده( و نیز به طّی مراحــل )فرآیند( اطالق 
می شــود، ادراک کنشــی درون ذهنی، دارای نمود بیرونی و برخوردار از 

پیوستگی و استمرار می باشد.
تعریف مفهومی  

تعریف ادراک در فلسفه 
تعریف فلســفی ادراک با بهره گیری از مهم تریــن و کارآمدترین تعاریفی 
که از فیلســوفان گزیده بر جای مانده اســت بررسی گردیده که جملگی 
بر اساس وجوه مشترکشان از دو جنبه ی »فرآیندی بودن« )یک سویه یا 
دوسویه( و »نوع فراورده« )عینی و ذهنی( در جدول شماره3 با یک دیگر 

مقایسه گردیده اند.

جدول 2. دسته بندی موضوعی

مؤلفه
وجه تأکیدیفرآوردهفرآیندتعریف

نوع صدوردوسویهیکسویه فیلسوف
ذهنیعینی

انتزاع و تجرید صورت ذهنی  ▪▪شکل گیری حقیقت شیء یا مانند آن نزد نفس ناطقه )تعلیقات(بوعلی سینا 

پذیرندگی اثر ▪▪▪حضور شیء مدَرک برای ذات مجّرد از ماده )حکمت اشراق(سهروردی 

صدور صورتهای ذهنی ▪▪وجود مدَرک برای مدرِک به وجود صدوری نه حلولی )اسفار(مال صدرا 

جدول 3. مقایسه تعاریف فلسفی ادراک از دید سه فیلسوف گزیده

براین اساس تعاریف فلسفی چنین ویژگی هایی را برای ادراک بر می شمارند:  
• دارای ماهیتی فرآیندی و دارای مراتب قابل تفکیک
• نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادراک

• پذیرندگی اثر ادراک شونده از ادراک کننده به عنوان شرط اصلی
• پیدایش صورت های ذهنی در انطباق با عینیت خارجی

• انتزاع و تحول صورت ذهنی یا بازتولید آن 
تعریف ادراک در روان شناسی محیط

     در این حوزه نیز تعاریف گوناگونی موجود اســت که هریک به بخشی 
از ویژگی هــای ادراک اشــاره داشــته اند. برخی ازاین تعاریف از ســوی 
روان شناســان؛ روان شناسان محیط  و یا نظریه پردازانی در حوزه شهری 
متکی به دستاوردهای روان شناسی  محیط بیان گردیده اند. این تعاریف 
از وجــوه »محتوی«، »نوع و مراحل کارکرد« و »عوامل مؤّثر بر ادراک« 
در جدول شماره 4 دسته بندی شده و نتایج آن چنین ویژگی هایی را برای 

ادراک بیان می دارد: 
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١. ادراک، فرآیند ذهنی پیچیده و فّعاالنه 
٢. دریافت های حسی دارای نقش محوری در ادراک

٣. دارای محتوا و کارکردهای گوناگون شامل: دریافت و گزینش، سازماندهی و نگه داری، تفسیر و معنی بخشی محیطی 
٤. تأثیر عوامل متعدد بر چگونگی ادراک 

5. گام های اصلی فرآیند کّلی: احساس، ادراک و شناخت بدون تمایز و تفکیک روشن در مرز

در این مقایسه آشکار می گردد که  بیشتر تعاریف ارائه شده از سوی این دسته به "فرآیند تعاملی ذهنی" اشاره نموده اند و ادراک را از فرآیند گام به گام 
برخوردار دانسته اند، هرچند در تفکیک و تمایز گام ها توفیق چندانی نداشته اند. برخی از تعاریف صرفًا به تشخیص وجود تمایز بین گام ها اکتفا نموده 
و از  پرداختن به منشأ تمایزات گذر نموده اند. عمدتًا به دلیل همین عدم تمایز، آنان طیفی از کارکردهای گوناگون: از گزینش و جمع آوری اّطالعات 

و سازماندهی آن تا تفسیر و معنابخشی را از کارکردهای ادراک به شمار آورده اند. 
در جمع بندی تعریف مفهومی ادراک، نتایج به دست آمده از بررسی تعاریف دو حوزه معرفتی در جدول شماره5 مقایسه گشته اند. 

جدول 4. مقایسه تعاریف ادراک در روان شناسی محیط

فلسفهروانشناسی محیط

تأکید اصلی بر تقّدم و تأّخر گام ها
تبیین جایگاه گام ها در نسبت کّلی با فرآیند ادراک

فاقد ساختار تبیین  وتبدیل گام ها
فاقد دسته بندی موضوعی کارکردها

اهمّیت عوامل متعدد مداخله گر

تاکید بر محتوی و کارکرد هر مرتبه
تبیین جایگاه مراتب در نسبت با یکدیگر

ساختارمندی )انتزاع یا تعالی( و پیوند ساختاری مراتب با یکدیگر
تقسیم کارکرد، نوع محصول و محتوا بر اساس مراتب

سیر تکاملی ادراک )حسی به عقلی( و در محصول )از جزئی به کلی(
دارای مرتبه بندی و نه صرفًا ترتیبی

جدول 5. مقایسه تعریف ادراک و ویژگیهای آن دردوحوزه
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ر بر ادراک 
ّ
عوامل مؤث

علوم تجربــی و رفتاری مطالعات دامنــه داری در زمینه ی معرفی عوامل 
موثر بــر ادراک انجام داده اند و عوامل پرشــماری را بــر کیفّیت ادراک و 
دریافت های محیطی مؤّثر دانسته اند. این اثرگذاری به اندازه ای است که 

ذکر آن، به جزئی جدایی ناپذیر از تعریف ادراک بدل شــده است.  در یک 
دســته بندی کّلی این عوامل را می توان به عوامل پایا )ویژگی های نهادینه 
شده در ذهن یا شکل یافته در محیط( و عوامل پویا )ناشی از شرایط زمان 

ادراک( دسته بندی نمود )جدول شماره 6(.

 متغیر در هنگام ادراک)پویا(ثابت در پیش زمینه )پایا(

زمان، زاویه دید، سرعت حرکتمحیط و کیفّیات آنعوامل بیرونی

نی
درو

ل 
وام

ع

گروهی:
فرهنگ قومّیت، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی،تجارب حسی، تاریخ و آورده های سرزمینی

فردی:
عمومی: سن، جنس، تحصیالت، شغل، زبان

شخصی ارزشی:جهان بینی وسپهر اندیشه: باورها، ارزش ها و هنجارهای 
شخصی،آرمان ها، بینش و نگرش

شخصی روانی: تجارب معانی ذهنی، خاطرات،خودشناسی

حاالت انگیزشی، حاالت عاطفی، 
هیجانی،انتظارات و تصمیم و اراده، بیم ها و امیدها

جدول 6. عوامل مؤّثر بر ادراک

در فلســفه اّمــا، از پرداختن بــه جزئیات عوامل مؤّثــر بر ادراک گذر 
شــده اســت از دید فالســفه این عوامــل، در طول مراحــل ادراک، 
همگام با مراتب نفس انســانی )ادراک کننده( متعالی می گردد."حال 
نفس در مراتب تجّردش مانند حال مدرک خارجی اســت هنگامی که 
محســوس می گردد و ســپس متخیل و پس از آن معقول") مالصدرا 
80،1380( آنان ادراک را مرتبه و شانی از مراتب وجود می دانند که 

از ذات عاِلم جدا نیســت بلکه جزئی از اوست و به همین سبب است 
که وجود انســان با افزایش علم و ادراک رشــد و توســعه ی وجودی 
می یابد. شــاید بتوان عوامــل مؤّثر بر ادراک را بــا درجه بندی مراتب 
کمال انســان به باور فالسفه شامل: انســان طبیعی، انسان نفسانی 
و انســان عقالنی در انطباق با عوامل روان شناســانه براساس جدول 

نمود. 7 سطح بندی  شماره 
جدول 7. سطح بندی عوامل مؤّثر بر ادراک

عوامل فردی عمومی: سن،جنس،تحصیالت، شغلانسان جسمانیسطح اول )انسان اول(

انسان نفسانیسطح دوم )انسان دوم(
عوامل فردی روانی:تجارب، معانی ذهنی، نیازهاوخواسته ها

عوامل گروهی جمعی،فرهنگ وقومّیت

عوامل فردی ارزشی: جهان بینی و سپهر اندیشه،باورها،خودشناسیانسان عقالنیسطح سوم)انسان سوم(

بعد رویه ای
ساختار فرآیند ادراک 

پرداختــن به مراتــب و گام های ادراک در تبیین مفهوم فلســفی ادراک 
نقش ویژه ای دارد. از دید فالسفه ادراک دارای گام هایی با ترتیب طولی 
بــوده و بطور تفصیلی دارای چهار مرحله به این شــرح اســت: »ادراک 
حسی«)برگرفته از حواّس ظاهری(،» ادراک خیالی«و »ادراک وهمی« 
)برگرفته از حواّس ظاهری و باطنی( و "ادراک عقلی" )برگرفته از حواس 

باطنی( )فاخوری 479،1373 و مالصدرا 211،1380 و فعالی 1376(
در اندیشــه های فلســفی )با اّتفاق نظر نســبی( مراتب ادراک، همراه با 
تبیین ویژگی ها، نوع کارکرد و محصول ذهنی هر مرحله تفکیک شــده 
اســت. »ادراک حّســی« اولین مرحله ی ادراک بوده و منشأ حصول آن 
اثرپذیری عضو حّســی می باشــدکه طی آن صورت از ماّده و بخشــی از 
ویژگی های ظاهری آن منتزع شــده و صورت حســی بــه مرحله ی بعد 
راه می یابد. در »ادراک خیالی« ضرورتی بر حضور شــیء نبوده و صورت 
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ذهنی ادراک شــده در قوای ذهنی حفظ می شــود، این صورت خیالی 
تجرید شده از ماده است، هر چند لواحق )پیوندهای مادی( همراه وی 
خواهد بود. »ادراک وهمی«، در مرتبه ی بعدی اســت که در آن انتزاع 
کامل تر شــده و شــرط همراهی لواحق و عوارض نیــز ناپدید می گردد. 
»ادراک وهمی«، ادراک معنا و حقیقت نامحسوس، اما »جزئی« است. 
در گام واپســین یا »ادراک عقلی«، انتزاع بــه باالترین مرحله ی کمال 
می رســد و صورت عقلی مجرد و »کلی« حاصل گشــته و جوهر اصلی 

پدیده آشکار می گردد. این گام برترین مرتبه ی ادراک است. 
در آرای فالســفه همچنین،به گونه ای دیگــر از ادراک به نام »ادراک 
شهودی« اشاره شــده که حاصل علم حضوری می باشد. )نگاه کنید به 
حکمت اشراق ســهروردی1372( ادراک شــهودی برگرفته از دریافت 
گاهی دست  باطنی و علم حضوری است که مستقیمًا به ادراک کامل و آ
می یابد.  این گونه از ادراک را بنا به ویژگی ذاتی آن نمی توان در رتبه بندی 
چهار مرتبه ی پیش گفته دانســت. ادراک شــهودی دارای مشخصات 
ویژه ای مانند: یقینــی و خطاناپذیری بودن، وابســتگی به میزان تجرد 
نفس و امکان دریافت دانش دارای منشأ الهی مانند حکمت و هنر بوده 
و فیلســوفان آن را راه اصلی درک حقیقت وجود دانسته اند. )برگرفته از 

حکمت االشراق سهروردی 1372(   
مرتبه بنــدی ادراک: براســاس نظریه تجرید بوعلی ســینا و 

تعالی مالصدرا 
مرتبه بندی فرآیند ادراک در فلســفه با استفاده از دو نظریه تجرید و تعالی 
شکل می گیرد. بنا بر" نظریه تجرید" بوعلی سینا "صورت ادراکی"در حین 
فرآیند ادراک تجرید می گردد. بوعلی ســینا اســاس مرتبه بندی ادراک را 
تجریــد و انتزاع می دانــد. به زعم وی، صورت ادراکی بــرای راه یافتن به 
مرتبه ی بعــدی گام به گام  از برخی ویژگی های خود منتزع می گردد تا به 
مرتبه باالتر دست یابد که حاصل تبدیل وجود پست تر به وجود برتر است. 
)برگرفته ازفعالی 1376( از نظر بوعلی سینا تجرید نوعی پیرایش و پوسته 

زدایی برای دســتیابی به مغز ادراک است. بر این اساس انتزاع به عاملی 
ساختاری برای تشخیص و رتبه بندی، گام های ادراک بدل می شود.

» نظریــه تعالــی« مالصدرا که در تکمیل نظریه تجریــد آمده  با تأکید 
بــر ماهّیت صــدوری ادراک )براســاس تعریف مالصــدرا از ادراک(، 
تبیین می گردد. بدین معنی که در هر مرتبه صورت کاملتری نســبت به 
صورت ادراکی پیشین توســط نفس آفریده و ابداع می گردد. )ازفعالی 
1376( پــس در فرآیند ادراک، نفس انســانی هر لحظه و هر مرتبه در 
حال بازآفرینی مــداوم صورت های ادراکی می باشــد و این نوع نگاه، 
بازنمــودی از نظریــه حرکت جوهری مالصدرا می باشــد که در مراتب 
ادراک نیز با حرکــت تحولی صور و جواهر نمود می یابد. این دو نظریه 
بــا وجود تفاوت ها، هــر دو بیانگر وجود »عامل ســاختاری« در تبدیل 
مراتب ادراک می باشــند کــه می تواند در تبیین و آشکارســازی فرآیند 
ادراک کارآمد باشــد. افزون بر این، با توجه به نظریه ادراک شــهودی 
ســهروردی، درک باطنی و شــهود را نیز می توان بــه مثابه یک عامل 
فراســاختاری دانســت که بدون ضرورت گذر از مرتبه بنــدی می تواند 
به باالترین مرتبه ادراک دســت یابد. بر این اســاس فرآیند ادراک در 

فلسفه دارای حرکت مارپیچی فرارونده )حلزونی( می باشد.
نتایج و یافته های پژوهش:

مقایســه تطبیقی مهمترین موضوعــات مرتبط با ادراک با بررســی نقاط 
کاســتی و فزونی در دو حــوزه ی معرفتی انجام می گردد و بر اســاس آن 
مهمترین مقوالت به سه بخش: محتوا، ساختار و کاربرد تفکیک گردیده 
ودر جدول شماره 8 با یکدیگر مقایسه شده اند. میزان اهمّیت هر موضوع 
در دو حوزه از طریق دو شــاخص )اشــاره شــده و دارای نقش بنیادین در 
مبانی نظــری هر حوزه( ارزیابی گردیده و یافته ها از روش دلفی )اشــباع 
نظری خبرگان( در اصل پژوهش به آزمون گذارده شده اند. گفتنی آن که  
در تمامی موارد ارزیابی، آرای فالســفه، به دلیل بدایت و پیشینگی نسبت 

به روان شناسی محیط، از ضریب مؤّثر برخوردار شده است.
جدول 8. ارزیابی میزان اهمیت موضوعات راهبردی مرتبط با ادراک در فلسفه و روانشناسی محیطی
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بدین ترتیب ســوال اصلی پژوهش مبتنی  بر »کارامدی آرای فیلسوفان 
ایرانی در زمینه ی ادراک«، از طریق  میزان 

پاســخ گویی به ســه فرضیه مورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایج زیر به 
دست آمده است.

١. نظرّیات فالسفه در شفاف سازی »محتوای ادراک« مؤّثر است.
محتوای مفاهیم بیان شــده از ســوی فالســفه با تقســیم بــه مقوالت 
»ماهیت ادراک و معرفی ویژگی های اساسی« و »عوامل مؤّثر« با تعریف 
معیارهــای مربوطه، نــزد دو حوزه معرفتی مورد مقایســه و ارزیابی قرار 
گرفته و طبق جدول ارایه شــده، کارآمدی نظریات فالسفه در زمینه ی 

»محتوای ادراک« تأیید می گردد. 
2. نظریات فالســفه در زمینه ی »ســاختارمند نمــودن مراحل ادراک 

محیط« کارامد است. 
بر اساس موضوعات »مرتبه بندی« و »تعیین و تنظیم رابطه با اجزا« با تعریف 
معیارهای وابســته، به دلیل وجود رابطه ی ســاختاری شــّفاف و گویا، آرای 
فالســفه در باب ســاختارمندی ادراک در مقایسه با روان شناسان محیط از 
برتری مطلق برخوردار است و بر اســاس جدول ارزیابی، کارآمدی نظرّیات 

فلسفی در باب »ساختارمندی« با اعتبارپذیری قابل توجهی تأیید می گردد.
3. آرای فالســفه در زمینه ی »کاربردی نمودن ادراک در حوزه طراحی 

شهری« سودمند است.
کارایی نظرّیات فلسفی براساس سه مورد »کارآمدی«، »نمود بیرونی« و 
»هم پیوندی« مورد مقایســه و ارزیابی قرار گرفته است. با توّجه به ضعف 
نسبی نظرّیات فالسفه در نسبت با حوزه روان شناسی  محیط بخش سّوم 
مبتنی بر کارآمدی اندیشه های فلسفی در یافتن کاربرد عملی در طّراحی 
شهری تأیید نمی گردد. هر چند، کارآمدی بعد ادراکی طّراحی شهری در 

دســت یابی به اصول و سیاست های اجرایی مؤّثر و یافتن جایگاه درست 
در فرآیند طّراحی شــهری از ســوی خود طّراحان شهری نیز هنوز مورد 
تردید است. )نگاه کنید به لینچ در "بازنگری سیمای شهر" کرمونا و پانتر 

1390 ب،260 در " بعد طّراحانه برنامه ریزی شهری"(
نتیجه گیری 

نتایج حاصل از مقایسه و تلفیق دو حوزه نظری چنین بیان می دارد: 
ادراک محیطــی فرآینــدی »ذهنــی و عینــی12« اســت که بــا برقراری 
»رابطه ی تعاملی )دو سویه(« با محیط حاصل می گردد. این فرآیند دارای 
ماهیتی»پویا« و »رشدیابنده«اســت. رشــد توأم انسان و ساخت ذهنی او. 
تصویر )صورت( ذهنی حاصل »اثرپذیری« از محیط بوده و در حین فرآیند 

ادراک، »بازآفرینی« می شود تا »جوهر اصلی محیط« پدیدار گردد. 
فرآیند ادراک دارای گام های متمایز و کارکردهای گوناگونی در سه مرحله: 
»دریافــت و گزینــش« )ادراک حســی(، »ســازمان-دهی و نگهداری« 
)ادراک خیالی( و نیز »تفســیر و معنا بخشــی« )ادراک عقلی( می باشــد.
عوامل پرشماری )اعم از انسانی و محیطی( به شکل »عوامل پایا و پویا « بر 
فرآیند ادراک و ساز و کار آن اثر گذارند. بررسی های حاصل از مفهوم ادراک 
چهار ویژگی شاخص: فرآیندی بودن، اثرپذیری، پویایی و کنش گری را بیان 

می دارد که پرداختن به آن در این مجال ممکن نیست.13  
ادراک به مثابه عامل سرنوشت ساز شکل دهنده رابطه ی انسان و محیط، در 
کسب دانش محیطی نقش به سزایی دارد. بر این اساس در مواجهه ی فرد 
با محیط شهری در هر مرحله بخشی از ویژگی های محیط مورد ادراک قرار 
می گیرد که می توان بنا به سطح و میزان رابطه ی  شهروند با محیط شهری، 
هم سو با مراتب ادراک، به تبیین چگونگی  اثرگذاری فضای شهری بر انسان 

پرداخته و سطوح متکامل شونده ای از فضای شهری را طّراحی نمود. 
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1. در دیدگاه جامعه سنتی،انسان میان دریافت ِمهین جهانی )عالم اکبریا برسو( از عالم و ِکهین جهانی )عالم اصغریا فروسو( از خویشتن در حرکت است.دریافت 
او از شهر در نیمه راه این دو قطب واقع است و اصول نمادین هر دو دیدگاه را یکی می سازد و در هم می آمیزد.در حقیقت درک انسان از شهر گام میانه ای برای 

گاهانه ای از جهان است که دورتر ودست نایافتنی تر می نماید". )اردالن  79،1380( رهیافتن به درک کامل و آ
2.Image

3. در کتاب "دانشنامه ی عالیی"بوعلی سینا برابر نهاده ی"اندریافت"  را برای واژه ی ادراک برگزیده است.
4. Epistemologic

5. ادراک شهودی مرتبه ای از ادراک و حاصل علم حضوری می باشد و با فرایندهای خالقانه ی ذهنی در طّراحی شهری پیوند می یابد و این موضوع در مقاله ی 
دیگری از نگارنده در دست تدوین است.

6. نگاه کنید به لنگ »آفرینش نظریه ی معماری«
7. Donald Appleyard

8. Imagebility

9. Jack Nasar

10. Likeability

11. عوامل مؤّثر بر ادراک را می توان در زمره ی مقوالت رویه ای جانمایی نمود که به سبب اهمّیت وجه کاربردی بعد رویه ای پژوهش این مقوله در بخش ماهوی 
گنجانیده شده است.

12. برگرفته از مفهوم واژگانی ادراک و منطبق بر نظریه توسعه ی وجودی مالصدرا.

14. موضوع»ویژگی های اصلی ادراک و فرآیند آن و بازنمود آن در طراحی شهری «در مقاله ای دیگری از سوی نگارنده در دست تدوین است. 
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