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 پيشگفتار مترجم بر ويراست دوم

 

آرنهتايم  .گذشت در 7992در  در برلين متولد شد و 4091شناس، در پرداز هنر و روانرودلف آرنهايم، نظريه

اش را به تدريس تتاري  ستينما اىحرفه امريكا تدريس كرد. او اگرچه بيشتر عمر 4سالها در دانشگاه ميشيگان

شناسى هنر و معمارى هم بود. از جمله متثررترين آرتار او پردازى در زمينه رواناز پيشگامان نظريه ،پرداخ 

(؛ 4011) 3رهن اى براىبه سوى روانشناسى(؛ 4091) 7روانشناسي چشم خالق: هنر و ادراك بصرىتوان از مى

 ( نام برد.4024) 1آنتروپى و هنرو 

گويد كته چتون درك معمتارى ن ت ى آرنهايم در مقدمه كتاب اين طعن مقدّر در روزگار ما را پاس  مى

شناستى ادراك بصترى معمتارى توان از اصولى رابت  در روانكند، نمىاس  و به ن    هر بيننده تفاوت مى

از بررسى صورت )فرم( در معمارى را واكنشى تفريطى در برابر افراطهاى سخن گف . او پرهيز يا طفره رفتن 

ورزد. آرنهتايم ستازد و از كتاركرد آن لفلت  متىداند كه معمارى را به ظاهر آن محتدود متىفرمالي تى مى

داند؛ زيرا معتقد اس  هر تعريفى كه براى معمارى پرداختن به صورت معمارى را امرى تجملى و روبنايى نمى

ترين واسطة مواجهه آدمى با آرار معمارى اس . از اين گذشته، نيازهاى روانى اشته باشيم، بارى صورت مهمد

شناختى ادراك اين صور در معمارى اس ، نيازهايى رانوى ني  ، زيرا اصوالً هتر نيز، كه موضوع مطالعه روان

و روانى بيان نشود، بتراى او دريتافتني ني ت . نياز ان ان، حتى نيازهاى حيوانى و اوليه او، تا به زبان ادراكى 

شناسانه معمارى كارى اس  فارغ از زمينه و اوضاع و احوال واقعى كه روان آرنهايم اين طعن را هم كه بررسى

گويتد شتمارد و متىپايه، مردود مىاى اس  بىيابد، و از اين رو مطالعهمعمارى در بطن و متن آن حضور مى

شان، بايد نخ   فهميد كه آن آرار چي   و مردم بته ر معمارى در متن و زمينه واقعىحتى براى بررسى آرا

 كنند.چه نظر مى

كنتد. در نوي نده با چنين رويكردى، م احث نظرى معمارى را در فصلهاى هشتتگانه كتتاب مطترى متى

دهد كه واقعيات پردازد. در فصل دوم، نشان مىفصل نخ  ، به موضوع اصلى معمارى، يعنى تعريف فضا، مى

گذارد. در سومين فصل، بته ادراك مى ررجهان مادى و محدوديتهاى بصرى ان ان چگونه بر ادراك او از فضا ا

هتاى پتردازد. جلتوهفضاهاى پر و خالى و ن    آنها با هتم، و نيتز تفاوتهتاى ادراك درون و بيترون بنتا متى

ريرات ادراكتى منظرهتاى متنتوع و در عتين حتال پرسپكتيو، تغيير تصاوير پرسپكتيوى در هنگام حرك ، تت 

واب ته به هم در شهرهاى كهن، تفاوت ادراك بصرى نمونك )ماك ( و بناى واقعى، و مانند اينها، از م احتث 

حركتى بنا چه اررهايى بر معمارى و ادراك آن دارد، و معمارى چگونه در فصل چهارم اس . اينكه ر ات و بى

شود موضوع فصل پنجم كتاب اس . نوي نده در فصل ششم، زي ايى محقق مى حد فاصل دو قطب كاركرد و

پس از نقد نظرهاى رابرت ونتورى درباره پيچيدگى و تضاد، بحثى شيوا درباره نظم و تعريتف آن در معمتارى 

                                                                                                                                                                      
1.  The University of Michigan 

2.  Art and Visual Perception: a psychology of the creative eye 

 ترجمه اين كتاب به قلم مجيد اخگر در سازمان سمت منتشر شده است.

3.  Toward a Psychology of Art 

4.  Entropy and Art 
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ت كشد. اينكه بيان نمادين از يك سو، و كاركرد از سوى ديگر، نه امورى عارضى و اضافى، بلكه در ذاپيش مى

 ترين فصلهاى كتاب، يعنى فصلهاى هفتم و هشتم اس .و گوهر معمارى اس ، موضوع مهم

اى راكد و اي تا از شكلهاى ساكن ني ت ؛ بلكته صتور و آرنهايم معتقد اس  صورت در معمارى مجموعه

اى بررسى و كند. بركنند و ذهن آدمى برايند اين نيروها را ادراك مىشكلها از لحاظ بصرى برهم نيرو وارد مى

نقد آرار معمارى، بايد به اين نيروهاى بصرى، كه دس  كم به اندازه نيروهاى واقعتى و فيزيكتى مهتم است ، 

شود و در نتيجه از لحاظ ادراكتى زيرا اگر نيرويى واقعى به زبان ادراك بصرى در نيايد، درك نمى ؛توجه كرد

مطالعته »كى اس ؛ و مطالعه ايتن نيروهتا يعنتى وجود ندارد. پس ادراك معمارى حاصل تعامل نيروهاى ادرا

 «.شناسى ادراك بصرىپويه»، يا «دينامي م ادراك

اند. از ايتن رو، كوشتيديم متتن ترجمته مخاطب اصلى كتاب محققان و دانشجويان و اهل حرفه معمارى

معماران متداول  بيش از همه براى اين مخاط ان مفهوم و روان باشد. لذا در برگردان اصطالحات، از آنچه نزد

ها و مفيدتر شدن كتاب، هرجا الزم بود، توضيحى در پانوش  افزوده و اس  بهره گرفتيم. براى افزونى دان ته

 ] [از توضيحات مثلف جدا شد. اضافات مترجم در متن نيز، چنان كه معمول اس ، با نشتان « ت م.»با نشانى 

 از متن متمايز شد.

گذرد. خداي مهربان را شاكرم كه توفيق داد ترجمه را بتا متتن نخ   كتاب مياكنون نُه سال از انتشار 

 مقابله و آن را اساساً ويرايش كنم. اميدوارم نتيجه بهتر از گذشته باشد.

 
 ستايش در آغاز و انجام از آنِ خداست

 م. ق. ب

 0931فروردين 

 

 

 مقدمه

 

داريم كه تا اين حد بر ظاهر  بصرى معمارى نيازمند توجيه اس . آيا دليل كافى 4نوشتن كتابى درباره صورت

توان به كثيرى از مضامين اجتماعى و اقتصتادى و چنين تحليلى مىدر بناها متمركز شويم؟ و اگر داريم، آيا 

 اعتنا ماند؟كه پيوندى چنين ناگ  تنى با هنر ساختمان دارد يك ره بى ايتاريخى و فناورانه

گتذريم و رويم، به نحوى تح  ت رير منظر بناهايى كه از كنارشان متىبيشتر ما وقتى در خيابانها راه مى

عالوه، از اين واقعي  گريزى ني   كه بناهتايى كته توفيتق بصترى گيريم. بهطرز تركي شان در فضا قرار مى

ين گونه داوريها بتر كتدام نتوع مشتاهده شود. اكمتر از هر دوره يا تمدنى ياف  مى داشته باشد امروزه تقري اً

ستازد؟ آيتا پرسيم: آيا بنا واجد وحدتي بصرى اس  كه آن را براى چشم ان ان قابل فهم مىاستوار اس ؟ مى

ظاهر آن نماينده كاركردهاى گوناگونى، اعم از كال دى و روانى، اس  كه بنا براى برآوردن آنها طراحتى شتده 

بخشد، يا بايد حيات بخشد؟ آيا برختى از بهتترين اس  كه جامعه را حيات مىاس ؟ آيا اين بنا مظهر روحى 

                                                                                                                                                                      
1.  form 
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هتايى را اى كته چنتين خواستتهكند؟ كافى اس  گاهى با ارر معمتارىوجوه عقل و خيال آدمى را منتقل مى

 سازد برخورد كنيم تا به يادمان بياورد كه اين انتظارات بجا و معقول اس . عتيش حاصتل از ايتنبرآورده مى

اى است  نته شود كه اين التذاذ در بيشتر موارد حاصتل كتار ستازندهتماشا فقط با درك اين نكته منغّص مى

 معاصر خودمان، بلكه ب يار كهن.

آورنتد مترا بتر آن فتراهم متى آزار مدام حاصل از بيشتر مكانهاى عمومى كه امروزه ان انها براى يكديگر

 4معمارى را بيابم. وقتى با چشمان خود بقاياى مع د پوسئيدون داش  كه اوضاع بصرى دخيل در ت رير روانى

كتردم، را در دماله بندر سيدنى تماشا مى 3، در كنار درياى اژه، يا بناى اپراى يُرن اوتزُن7را در دماله سونيون

ر در رم، تتاالر شته 1آور كتا  فارن تهكردم مكعب شگف يافتم. اح اس مىترى براى اين كار مىانگيزه قوي

، و همچنتين برجهتاى ادارى نيويتورك كته 2ير لوئيجى نتروىپي ىن، شعر سيما1، گن د پانتئون9جديد بُ تُن

مانَد، فراخى ب يارِ خيابانهاى پاريس و خيابانهاى پيچاپيچ شود به كوههاى بلورين مىوقتى در شب روشن مى

، بتراى 8در سالهاى اشتتغال در هتاروارد بخشند. شايد از همه مثررتر فرصتى بود كهونيز همه به من الهام مى

، يافتم. نه فقط تماشاى ايتن فضتاهاى پرمايته، بلكته 49، ارر لوكُربوزيه0كار در مركز هنرهاى تج مى كارپنتر

آينتد، راه خدم  كردن در آنها و به خدم  گرفتن آنها، كارگاههاى مدورى كه ص حگاه به استتق ال آدم متى

باال رفتتن از دامتن شتي ه تتا ط قته ستوم، وادار شتدن بته حركت  در درون  الى ستونهاى بلند يارفتن البه

هاى خاص آن تاالرها و كوشش براى سازگارى با آنها، همگى به روابط ميتان ان تان و صتورت مصتنوع اندازه

سازى مطالعه كترده بتودم بُعتد ديگترى افتزود، و آن تعامتل كتارى بتود. ان ان كه ق الً در نقاشى و مج مه

 دهنتد و بتدانها حتالهتاى بصترى را ستامان متى44به خاطرم رسيد كه نيروهاى ادراكى كه شتكلهمچنين 

اند كه جتز در موستيقى در هتيچ جتاى ديگتر يافت  بخشند، در تركيب معمارى با چنان خلوصى مندرجمى

 شود.نمى

                                                                                                                                                                      
1  .the Poseidon temple   معبدى كه در قرن پنجم پيش از ميالد در دماغه سونيون در يونان ساخته شدد. معمدارى  ن بده كداايسرات ،Callicrates ،)

 معمار پارتنون، منسوب است. پوسئيدون از خدايان يونان باستان، برادر زئوس و ايزد  ب و زازاه و اسب است. د م.يسى از دو 

2  .Cape Sunionن، در كنار درياى اژه. د م.اى در يونا، دماغه 

3  .Jörn Utzon سداز دوره سدوم معمدارى مددرن در نيمده قدرن بيسدتم بدود. اشدر معدرورش بنداى اپدراى سديدنى در ، از معماران جريان(1111و.  ، معمار دانماركى
 استرااياست كه نويسنده بدان اشاره دارد. د م.

4  .Palazzo Farense در رم ساخته شد. معمدار  ن  نتونيدو داسدانگااو   1111 د1111رنسان  مترقى، مابين سااهاى ، كاخ معرورى كه در دورهAntonio 

da Sangallo.بود؛ اما به دست ميسالنژ به اتمام رسيد. د م ) 
1.  Boston 

6  .Pantheon م در رم ساخته شد. د م.ق 21، معبد مدور معرورى كه در 
1  .Pier Luigi Nervi ،1111هاى بصرى با بتن معروف است. د م.در ايجاد جلوه معمار معاصر ايتاايايى كه خصوصاً، 1111د 

1.  Harvard 

1  .Carpenter Center for the Visual Arts مدرسده ويدژه معمدارى و سدينما و سداير هنرهدا در مجتمدا دانشدگاه هداروارد. بنداى  ن تنهدا اشدر مهدم ،
منحندى در وسدب بندا، كده  (رمد  ساخته شده است، سدتونهاى باريدو و بلندد و شديبه  1164د1161ى سااهاى اوكربوزيه در اياالت متحد امريساست كه ط

 نويسنده در متن بدانها اشاره دارد، از عناصر شاخص معمارى  ن است. د م.

10  .Le Corbusier ،1111اامللى بديش از او در مستب معمارى بين ترين معماران مدرنيست. سبو ويژه، معمار ررانسوى متواد سوئي ، و از برجسته1161 د
 هر معمار ديگر در جهان رواج يارت. د م.

11.  shape 
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بته فكتر نتوعى خواند ت مرا مى 7سرود ستونهابه زي ايى آن را  4توجه به نشاط اين شكلها ت كه پل والرى

رخوت و سرخوردگى در شالالن حرفه معمارى، اهل حِتر،، مدرستان و دانشتجويان انتداخ  كته آنهتا را از 

شود اين كار را انحرافى بيهوده از م ير وظايف اجتماعى كند يا حتى موجب مىمطالعه فعاالنه طرى لافل مي

نوي ند كته محورشتان گتزارش دربتاره بهايى مىمعمار بشمارند و تق يح كنند. به ياد معمارانى افتادم كه كتا

شناسى تجربى، و مارك ي تم است . گتاهى شناسى، نظريه اطالعات، ساختارگرايى، روانمطالعاتشان در زبان

شتك هتر يتك از ايتن از سخن گفتن درباره خود معمارى اس . بتى رفتن اين حاشيه رفتنها به معناى طفره

ز وجوه موضوع مورد نظر پرتو بيفكند؛ اما مشروط بتر آنكته محصتوالت تواند بر برخى ارويكردهاى نظرى مى

كاربرد بناها را. اما ستخنان آكادميتك معمتوالً ايتن  و روشن سازد، يعنى ظاهر و ت رير واقعى معمارى را عيناً

 سازد.وجوه را بيش از آنكه روشن كند، م هم مى

توان طراحتى را و مشهود بنا. پس چگونه مى هيچ ني   مگر ايجاد شكلهاى ملموس ال ته طراحى تقري اً

پرهيتز از پترداختن بته شتكل و صتورت و طراحتى در [چيزى دان   كه بدون اينها به انجام رسد؟ آيا ايتن 

هتاى كوشيدند با ت ديل معابد و كلي اها و قلعهاى تاريخى كه در آن مىفقط واكنشى اس  به دوره ]معمارى

قديم به دفتر پ   و بانك و تاالر سخنرانى امروزى، آنها را احيا كنند؟ يا اين نفرت اعتراضى اس  به جنت  

دارد؟ س ب هتر چته ، پنهان مىتهى صلي ى مخرب مت خر كه تنوع اميال آدمى را در تركي ى شيك، اما لال اً

توان شكل چيتزى باشد، هر گونه تالش براى گريز از م ئولي  نهايى معمار را بايد كاري بيهوده انگاش . مى

 توان كرد.آن كاري نميرا ناديده گرف ؛ اما بي

پتردازان ريتهشود كه معماران و نظاى از اين اتهام ناشى مىتا اندازه مقاوم  در برابر مطالعه صورت قطعاً

عادت دارند با بناها همچون شكل محض معامله كنند و به كاركردهاى عينى و اجتمتاعى آنهتا نپردازنتد. هتر 

 3ايمتداريصتورتكس كه از ت رير متقابل بناها و جامعه ان انى دركى روشن داشتته باشتد در برابتر چنتين 

انجامد كته ختود بته كتار ان شكلهايى مىهمين بس كه چنين منشى حتى به تف يرِ للطِ هم اي تد؛ زيرامى

ترديتد توان بدون توجه به ارت اط آنها با كاركردشان فهميد. از اين گذشتته، بتىبرد. شكل پل يا در را نمىمى

اى براى رسيدن به مقصودي تلقى كنند. توانند بنا را چيزي جز وسيلهراس  اس  كه تنها ذهنهاى ناسليم مى

 ماهي  آن مقصود و راههاى نيل بدان اس .آنچه به ت مل نياز دارد 

نيازهاى مادى ظاهراً در مرت ه نخ   قرار دارد. بدون سرپناهى محفوظ و مجهز، زندگى ان تان درست  

رود. اما وقو، م ئوالنه بر ضرورت عملى امرى يك چيز اس  و كوشش براى نيل به پيروزى آسان پيش نمى

چيز ديگر. ت كيد بر اهمي  نيازهاى مادى و تحقير يا حتى استهزاى « فرمالي تها»در بحث از طريق كوبيدن 

دهد كه پاى در زمين استتوار كترده، دهد. او را چنان جلوه مىگوينده را در موضع قدرت قرار مى نيازها ديگر

دل به اح اس م ئولي  اجتماعى آكنده، و از تعلق بيهوده به امور پوچ ذوقى برى است . او دربتاره واقعيت  

گويد؛ اما وقتى نوب  بته ت يتين هاى شك ته، زباله و موشْ خوب سخن مىكشى، پنجرهپارتمانهاى فاقد لولهآ

                                                                                                                                                                      
1  .Paul Ambroise Valéry ،1111د م. .، شاعر ررانسوى1141د 

2.  cantique de colonnes 

3.  formalism 
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 عينى نيازهاى ان انى برسد، شايد اين لفّاظىِ آسان كفاي  نكند.

در اين كتاب مجال خواهم ياف  كه به خواننده يادآور شوم كه همه نيازهاى ان انى موضتوع ذهتن  بعداً

س گرسنگى، سوز سرماى زم تان، ترس از خشون ، و ناراحتى از سروصدا، همگى واقعيات مربوط اس . اح ا

به ادراك بشر اس . اينكه بين نيازها تمايز قايل شويم و بعضى را به ج م ان ان ن    دهيم و بعضتى را بته 

آرامش، خلوت، فضا،  ذهن چندان معنا ندارد. گرسنگى و اح اس سرما و ترس همان مقامى را دارد كه نياز به

وجه م لم ني  . وجاه ، بنديها به هيچاين اولوي شناسان، حقاني  هماهنگى، نظم، يا رن . به عقيده روان

اى اس  كه وقتى سخن از رفاه ان تانها بته ميتان عزت نفس، سازگارى و اح اس راحتى، اينها نيازهاى اوليه

كشى و گترم كتردن و ها از مقتضيات ذهن اس ، نه فقط با لولهبه آنها توجه كرد. و چون اين آيد بايد جداًمى

تناسب و مانند اينها نيز برآورده خوشكارى خوب بلكه با روشنايى، رنگهاى هماهن ، نظم بصرى، فضاى عايق

 شود.مى

قدر كه معمتاران و ديگتر در اينجا باز شايد ك ي بر اين اصرار كند كه ان انهاى متوسط كوچه و بازار آن

دهند نگران نيازهاى روانى ني تند؛ و درنتيجه، موضوع  ان اهل تجمل و عيش و عشرت به آنان ن    مىك

را منتفى بداند. اگتر از شتخص متوستطى نيازهتايش را بپرستيد، دربتاره راديتاتور و جريتان هتوا و پلكتان و 

چته  ]درس  ني  ؛ زيراليكن اين تلقى [خانه صح   خواهد كرد، نه تركيب رن  و مدولهاى بنا. شوىرخ 

ب ا درباره روشنايى و هوا صح   نكند، امتا ستخ  تحت  تت رير كيفيت  آنهتا باشتد. پاستخهاى صتريح بته 

كند؛ زيترا او بتر ب تيارى از آنهتا كننده وضع ذهنى شخص را عرضه نمىنامه و مصاح ه عوامل تعيينپرسش

 وقو، خودآگاهانه ندارد.

ط به ذهن آدمتى. بنتا ع تارت است  از ادراك ح تى منظتر و پس بنا در همه وجوهش امرى اس  مربو

ها و تالشها. اما ن ايتد بته ت يتين متوردي صوت، لمس و گرما و سرما و رفتار عضالنى، به اضافه برايند انديشه

 پردازم اكتفا كنم؛ بلكه بايد تالش خود را معطتو،براى اهمي  وجوه صورت بصرى كه در اين كتاب بدان مى

اى، قرار دهتم تاريخى و اجتماعى، و ال ته شخصى 4آنكه آنها را در سياقبصرى معمارى كنم بىبه شرى وجوه 

 كه ادراك ح ى به آنها ب تگى دارد.

بتا آنچته انتدكى  ]از سياق تاريخى و اجتماعى و خصوصيات فردى نتاظر[آيا تفكيك كامل ظاهر بصرى 

 توان فهميد، تناقضى آشكار ندارد؟ واقعتاًنمىپيش گفتم كه صورت بصرى بنا را بدون لحاظ كردن كاركردش 

پردازم، ختواهم كوشتيد سازى مىطور اس ؛ چنان كه مثالً در بخشى كه به مقاي ه معمارى و مج مههمين

پذير بداند يا دهم كه جلوه هر چيز ب ته به اينكه ناظر آن را سكون اين را نشان دهم. در آن بخش، نشان مى

عالوه، فصل آخر كتاب تماماً به رابطه متقابل ميان كاركرد و بيتان بصترى ناشتى از آن كند. به نه، تفاوت مى

 اختصاص دارد.

پايته با اين حال، ممكن اس  برخى از خوانندگان همچنان بر آن باشند كه ستخنان متن پريشتان و بتى

ا را نظتاره شود چه ك ى و در كتدام اوضتاع تتاريخى و اجتمتاعى و فتردى بنتاس ؛ زيرا در آن مشخص نمى

رانى كه فقط در ذهن خودت وجود دارد؛ زيرا گويند كه تو درباره چيزهايى سخن مىكند. در واقع آنان ميمى

                                                                                                                                                                      
1.  context 
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اى جز انتخاب اين اگر ديگرى آنها را ب يند، ناگزير طور ديگرى خواهد بود. پاس  من اين اس  كه ظاهراً چاره

كنند؛ سپس به فهم اين برآمد كه چرا در به چه چيز نظر مى رويكرد نداريم؛ زيرا اول بايد معلوم كرد كه مردم

كند. فرض كنيد ك ى بينند. مثالى ساده موضوع را روشن مىبينند آنچه را مىاوضاعى كه خاص آنهاس ، مى

مثالهاى بناهاى آتش گرفته، پرچمهاى انقالب، خواهد درباره صف  رن  سر  تحقيق كند. او با بررسى تكمى

، چرالهاى راهنمايى، گاوبازيها، رداى كاردينالها، شفق، و كاربرد رن  ستر  در نقاشتيهاى قترون كشتارگاهها

كوشد تجربه مشترك از رن  ستر  را از دل رود. سپس مىچهاردهم و هفدهم و بي تم، به سراغ موضوع مى

انتخاب راهتى دشتوار  همه اين گزارشها بيرون بكشد. انجام دادن كار از اين طريق محال ني  ؛ اما به معناى

تجربه حاصل از سطح يتا « جدا كردن»تر براى شروع تحقيق براى پرداختن به اين واقعيات اس . راه مطمئن

بگويم كه اين تفكيك از  رن  از سياق محيطهاي خاص، و آزمودن آن در وضع خنثاس . ال ته صريحاًنور سر 

شناستى تجربتى قدر كارآمد اس  كه بته روانما آنگيرد؛ اگاه به طور كامل صورت نمىمحيطهاى خاص هيچ

دهد يك ره بر چنين روشى اتكا كند. هر چه واقعيتات مشتهود بته عناصتر بنيتادين ادراك ان تانى امكان مى

كه [هاي ادراكى تضاد رنگها يا بعضى خطاهاى ادراك شود. مثالً پديدهتر مىتر باشد، اين روش مطمئننزديك

ساز و كارهاى چنين كمال م تقلي اس  كه در آن تفاوتهتاى متوردى را  ]ود دارددر همه اوضاع محيطى وج

توان ناديده گرف . همين قضيه در خصوص تمايز ميان ادراك صعود و سقوط يا گشودگى و م دودي ، يا مى

 حال  پوياى منحنيهاى م تدير در برابر منحنيهاى سهموى نيز صادق اس .

هاى شخصتى افتراد نتاظر ني ت . ايتن به هيچ وجه صرفاً ناشي از تجربهگونه بررسى نتايج حاصل از اين

سازد. وقتى كته ايتن ادراكتات نتايج، شالوده مشترك و عام ادراك ان انى، يا بنياد ساختار ذهن، را آشكار مى

توان به فهم نتايج اين ادراكات در محيطهاى خاص آلاز كرد. اين عناصر ادراكى چنتدان اصلى معلوم شد، مى

كند. گيرد. ت رير محيط فقط آنها را تنظيم مىالشعاع اوضاع خاص قرار مىقوى اس  كه به ندرت يك ره تح 

تتوانيم ماند؛ و فقط هنگامى كه وجوه بنيادى آنها را بشناسيم مىمحيط هر چه باشد، عناصر ادراكى راب  مى

دى و افقى تصور روشنى نداشته باشتيم، فهم موردى خاص را آلاز كنيم. اگر از روابط پوياى ميان عناصر عمو

از متيالد بتا پتيش  آتن سدة پنجم 4كه موجب تمايز درك ما از پارتنونب ريم  توانيم به چيزى پىچگونه مى

شود؟ تا ندانيم يونانيان يا فران ويان به چه واكنش م مى4399سال  7درك ما از كلي اى گوتيك واقع در بورژ

 اند انديشه كنيم؟ديدهتوانيم در آنچه آنان مىاند، چگونه مىدادهنشان مى

( كمك ب يارى به من كرده اس . 4در تالش براى ت يين اين روابط براى خودم، نمودارى ساده )تصوير 

انتد. اگتر تحليتل ناظران مختلف« د»و « ج»و « ب»و « الف»نشانه هد، نظاره اس ؛ و «  ه» در اين نمودار،

ردىِ م لط بر ناظران محدود كنيم، كارمان بدون داشتن هتيچ اطالعتى دربتاره خود را به اوضاع فرهنگى و ف

به س ب [مانيم و اين نتيجه پوچ و پريشان كه چون آنان رود؛ و ما مىكنند پيش مىشيئى كه آنان درك مى

ما بينند، هيچ ادراك مشترك و ارت اطى در كار ني  . اچيزهاى متفاوتى مى ]شانتفاوتهاى فردى و محيطى

منحصر كنيم، تفاوتهاى ظريف حاصل از نظرگاه هر فرد ناظر يا جمع « ه»اگر در مقابل، تحليلمان را به هد، 

تتوان بته كتانون مشتترك بعدى اس ، مىگيريم. در اين روش، كه مانند روش ق لى يكناظران را ناديده مى
                                                                                                                                                                      

1  .Parthenon ميالد در  كروپواي   تن ساخته شد. د م.، معبدى كه به سبو معمارى دوريسى در قرن پنجم قبل از 

2  .Bourges.شهرى در ررانسه، كه در زمان قيصر  وگوستوس پايتخت روم بود. د م ، 
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ء را توان بعضى كيفيتات شتى. مىچه پيش خواهد آمدان گف  كه در موردى خاص، براى آنتورسيد؛ اما نمى

ماند، حتى مدتها بعد از آنكه مضامين ختاص ست كى آن ها راب  مىها و دورهكه به ظن قوى طى تغيير ذائقه

زمتان مع تدى ء ديگر جزء الينفك تجربه آن ني  ، به شيوة آزمايشگاهي جدا كرد ت مثالً ارزشتهاى بتىشى

نظيتر از كيفيتات قابتل فهتم به تركي تى بتى ]بدين ترتيب[وكوكو. اى چينى، يا كل ه شكار رخانهمصرى، ب 

تواند ديتدگاه بخشد كه ان ان از طريق آنها مىرسيم كه انديشه ما را در خصوص راههاى متعددى لنا ميمى

 خود را به زندگى و جهان با زبان سن  يا چوب بيان كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 0تصوير 

 

را عرضه كنم. در كتاب رويكردى محدود دارم؛ امتا لُتبّ آنچته را  اميدوارم در كتاب حاضر چنين مطال ى

اى خورشتيدى نظتر توان بدون چندان خطا و سهوى مشتخص كترد. گتويى بته پنجترهام مىهد، قرار داده

توانيم دريابيم و به درستى تحليل كنيم؛ اش را مىهاى رنگىاش، تزييناتش، و طرى شيشهايم كه گردىكرده

تر شود كه موضع و سياق آن پنجره بوده اس . فهم جامعى كامل آن تنها از بنايى حاصل ميهرچند كه معنا

و « ب»و « التف»بتا  4اى اس  كه در تصتوير م تلزم منظور كردن عوامل تاريخى، اجتماعى و فردى ضرورتاً

 ام.نشان داده« د»و « ج»

اى را ام؛ زيرا كيفيات بصترىق فرق گذاشتهناگزير در انتخاب مثالهايم پيوسته ميان بناهاى موفق و ناموف

اى را توان ديد. در اينجا نيز بايد نكتهها مىكه با ويژگيهاى عارضى درهم نياميخته باشد تنها در بهترين نمونه

اند كه تحليلگر يا مور  بايد بدون داورى ارزشى به كار بپردازد؛ بايد فقط درباره روش يادآور شوم. به ما گفته

شتود؛ امتا بته ست ب همتان اى لالتب نمتىدارىا ه   وصف كند. ال تته در عمتل چنتين خويشتتنآنچه ر

گويند ارزش هر اصوالً مطلوب اس . مىخواهيم به مقابله با آن هشدار دهيم، مى 4اى كه با تصوير داورىپيش

س ؛ امتا در استتدالل درس  ا ء بايد برطر، كند. اين قطعاًء يك ره به نيازهايى واب ته اس  كه آن شىشى

اى است  و متناستب بتا گويند چون اين نيازها در هر فرد به گونتهروند كه مىگرايانه تا آنجا پيش مىن  ي 

كند، مطرى كردن قضاوت شخصى يك نفر، متثالً اينكته محيطهاى اجتماعى و تاريخى صاحب كار تفاوت مى

اى اس  كار بيهتوده 4ويكتور امانوئل دوم ]مق ره[اور در رم بهتر از بناى مجلل مج 4بگوييم معماري كا  ونيز

                                                                                                                                                                      
1  .Palazzo Veneziaترين بناى دوره رنسان  در رم كه در اواسب قرن پانزدهم ساخته شد. امروزه به موزه بدل شده است. د م.، قديم 
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پرس  يا جهانگردى معمتولى نظتر را م خره كند؛ اما ميهن 7اى كيك عروسى مرمرىاس . اى ب ا فرد خ ره

 ديگرى داشته باشد.

آيد؛ اما براى اينكه اين مطالعه سليقه عمومى مح وب دانشمندان اجتماعى اس  و به كار اهل تجارت مى

ء را كه ق ول و رد مردم بر آنها م تنى اس  تشخيص دهند. معنا داشته باشد، بايد صفات خاص ذاتى شى كار

شتود. واكتنش گذارد و به نحوى ارزيابى متىء مجموعه اررهايى مىقاعده اين اس  كه بيشتر كيفيات هر شى

گيترد. كتتاب حاضتر بته برمتى ترين مفاهيم ان انى را درء از جلب توجه ب يار سطحى تا عميقان ان به شى

 اختصاص دارد. ]واكنشهاى عميق ان انى[حال  بصرى نوع اخير 

تتوان بتا توان با دقتى چشمگير وصف كرد؛ اما ب يارى از اين اوصا، را نمتىكيفيات حامل ارزشها را مى

مين خصوصي  را ها ار ات كمّى كرد. ب يارى از ديگر عوامل ذهن و ط يع  نيز هگيرى يا شمارش دادهاندازه

بهرگى از داليل كمّى مانع بحث عينتى گردد. چنين بىدارند؛ و اين خصوصي  مانع وجود يا اهمي  آنها نمى

، كه م تني است  بتر نشتان دادن واقعيتهتاي قابتل درك، 3«اشاري»شود. روش استدالل درباره آنها هم نمى

هي معت ر براي تقويت  فهتم از طريتق تتالش مقاي ه كردن، و جلب توجه به پيوندهاي مرت ط با موضوع، را

 مشترك اس .

ام. وقتى كه تصميم گترفتم دربتاره از اين روش ب يار بهره گرفته 1هنر و ادراك بصرىمن ق الً در كتاب 

با مثالهايى از نقاشتى و  تر در آن كتاب عمدتاًمعمارى بنوي م، ابتدا فكر كردم فقط همان قواعدى را كه پيش

سازى مطرى كرده بودم در اين موضوع جديد اعمال كنم. اين در واقع چيزى بتود كته دانشتجويان و مج مه

مدرسان معمارى از من خواسته بودند؛ و من تا حدودى اين خواسته را اجاب  كردم. با اين حال، كتاب حاضر 

م توضيحات ق لى را تكرار كنم، يتا بتدان ست ب كته دامنته مند اس . از آنجا كه مايل ن ودكمتر فنى و نظام

كرد، كتاب حاضتر بيشتتر گتزارش گردشتگري است  دربتاره طلب مىاى متفاوت تر معمارى شيوهتجربى گ ترده

 اى.هاى محيط مصنوع ان ان، تا محصول تحليلى حرفهقله

د كته بتراى نقاشتى و كترهمچنين حق اين اس  كه ماهي  خاص معمارى قواعد ديگرى هم اقتضا متى

نامناسب اس . اندازه بزرگ بناها، تراكم آنها در زي تتگاهها،  رهيك سازى يا مناس   كمترى دارد يا مج مه

مشارك  نزديك بناها در فعاليتهاى عينى ساكنانشان، اينكه بناها هم بيرون دارنتد و هتم درون، همته اينهتا 

حاصل از نقشتهاى  9د مرسوم پرداختن به ادراك نقش ت زمينه،م تلزم مفاهيم ديگرى بود. مثالً بايد از رويكر

شدم كه پويايى شكل و رن  تر از همه اينكه پيوسته بيشتر معتقد مىرفتيم. كليساده بر روى كالذ، فراتر مى

                                                                                                                                                                      
 اواين پادشاه ايتااياى واحد، در پانتئون مدرون است. د م. ،1111 د1120مجلل در نزديسى پانتئون در رم است؛ زيرا ويستور امانوئل دوم،  ظاهراً منظور بنايى.  1

2  .the marble wedding cakeلدل پدر : بنداى مجكنند. مجدازاً، كيو مطبّق عروسى و ساير جشنها كه روى  ن را با خمير و خامه مانند سنگ مرمر نقش مى
 تجمل و چشمگير، اما مبتذل. د م.

3  .the ostensive methodكنندد؛ بددين منظدور كده او را بده ، روشي كه طي  ن، موضوع مورد نظر را از طريق ذكر مثااهاي ملموس براي مخاطب تبيين مي
 ادراكي نزديو به ادراك حاصل از تجربة مستقيم  ن موضوع نايل سازند. د م.

4.  Art and Visual Perception 

1  .figure-ground perception كه به وضدعى اشداره دارد كده بدراى ادراك بصدرى انسدان در  (گشتاات ، از جمله مثااهاى برجسته در نظريه ادراك بصرى
چشم انسان بر نقش تمركدز كندد از  يد؛ بدين معنا كه گاه نقش و زمينه  ن هر دو براى ذهن انسان قابل درك است. و اگر مواجهه با برخى نقشها پيش مى

كنندد. شود و گاهى مثبت؛ و بسته به نقطه تمركز چشم، نقش و زمينه جايشان را عدو  مدىشود و بااعس ؛ يعنى نقش گاهى منفى ديده مىزمينه غارل مى
 شود. د م.در صورت تضاد رنگ نقش و زمينه، اين وضا تشديد مى
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كننده در ادراك ح ى اس ؛ هرچند كه كمتر بررسى شده اس . به همين ست ب، واژه و حرك  عامل تعيين

در عنوان اين كتاب شاخص شده اس ؛ و از همين رو، استتدالل ايتن كتتاب بتر پايته م تادى « شناسىپويه»

 7فصلنامه ديزاين در 4«شناسى شكلپويه»اى تح  عنوان در مقاله 4011شود كه در سال مجملى مطرى مى

 به چاپ رسيد.

نرهاى تج مى و نيتز در عين حال، اميدوارم هواداران معمارى از جوّى كه در مقاي ه معمارى با ساير ه

گذرد مزرعه خود را به توان بدون نظر كردن به آنچه در بالهاى مجاور مىام نرنجند. نمىموسيقى ايجاد كرده

توان بدون آموختن برخى زبانهاى ديگر، به خوبى به ماهي  زبان خود پتى درستى شناخ ، همچنان كه نمى

 برد.

اى كته امتروزه منتشتر برخال، بيشتر كتابهاى معمتارى شايد الزم باشد توضيح دهم كه چرا اين كتاب،

عيار به ازاى ذكر هر ارر معمارى در متن، خواننتده شود، از لحاظ تصوير لنى ني  . كار عرضه عكس تماممى

سازد كته آراء نوي تنده را وارستى كند كه بديل تجربه واقعى اس ؛ و او را قادر مىاى مجهز مىرا به گنجينه

خود را بر آنها بيفزايد. اما ارائه ن نجيده همه اين جتواهرات نتتايج مضترى هتم دارد؛ و متن  كند و كشفيات

هايى كه ترديد دارم كه چنين كثرتى بتواند در آموزش تخيل بصرى، كه سخ  محتاج آنيم، مفيد افتد. نقشه

نظر من در مرت ه درست ِ ، مديونم، به 1، دانشجوى مدرسه معمارى اتحاديه كوپر3تهيه آنها را به رابرت روسرو

و فردي  تامّ بناهايى كه از آنهتا اقت تاس  ]قواعد عام[اى كه قصد بيانشان را دارند انتزاع ميان قواعد مفهومى

 قرار دارند. ]موارد خاص[اند شده

مترا  4029كنم كه در سال همچنين از مدرسه هنر و معمارى اتحاديه كوپر در شهر نيويورك تشكر مى

چهار فصل نخ   كتتاب كته در آن مجتال عرضته شتد  دعوت كرد. نمونه 9سخنرانيهاى مرى دوك بيدلبه 

عك تهاى هم متشتكرم كته اجتازه داد از  1خود به نگارش مابقى كتاب منجر گرديد. از جان گى لندنىخودبه

ميشتيگان بابت   تتاري  هنتر دانشتگاه از بخش 8و ليندا اوئن 2طور از والرى مايرزي ايش استفاده كنم. همين

چينى كترد، نوشته را حرو،، دس 0كمكى كه در منابع مكتوب و عك ها به من كردند ممنونم. هم رم، مرى

، از 44ف ور پل ترنروهايم روشن و موجز و دقيق شود. پر، كمك كرد تا جمله49يل بِلو ويراستارم، خانم ميوري
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اش با متن همكتارى صحيحات و پيشنهادهاى ارزنده، در مقام مور  معمارى، با ت4بخش هنر دانشگاه استنفرد

 با چشم نقاد معمارانه در ت مالت من نگري  . 7ستربرگاكرد و آرويد اى. 
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