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مقدمه
اینپژوهش،بهچگونگیکارکردعلومشناختی1در
به روانشناسانه نگاه نوعی میپردازد. تصویر خوانش
حس معادل که دوبعدی هنرهای در دیداری درک
با امروزه و میشود تلقی باستان فلسفه در مشترک2
رواجرویكردهاییازقبیلساختارگرایی،پساساختارگرایی
ونشانهشناسیازجایگاهقابلمالحظهبرخوردارنیست.
البتهزمانیپیشتر،ارتباطمیانتاریخهنروروانشناسی
آلمانیزبان، بزرگ انتقادی مورخان از نسلی توسط
ارنست آنطورکه میآمد. بهنظر بدیهی بهصورت
بازگو پیوستگی چنین اقتدار بر صحه برای گامبریج3
کرد:»همهماروانشناسیراباشیرمدرسهمادریخود
جریان در اما )Gombrich, 1984: 163( مینوشیدیم«
فقدان جهت به فعلی، ادراکگرایی ضد و پستمدرن
رودلف دیداری4، ادراک حوزۀ در جزیینگر مطالعه
آرنهایم5وارنستگامبریچدریکبسترمعرفیمیشوند.
نقطههمپوشانآراءایندوپژوهشگربهرغموجودپارهای
ازاختالفها،ابتالءبهحوزهعلومشناختیدرچگونگی
از منتج شناختی »نظریههای است. تصویر بازشناسی
نظریههای با قیاس در هنر باب در روانشناسی
ساختارگرایانهیاروانكاوانهمحض،بهتنفسهوایتازهیا
خنکشباهتدارند.ایننظریههابرنظریههایانتقادی
معاصر،مقّدمهستندومثاًلدرنوشتههایگامبریچو
.)55 :1389 تروی، و )آلن میشوند« طرح آرنهایم،
چنانكهبهنظرمیآیدهردوازآبشخورنظریمشترک
سیرابشدهاندامابهواقعبرداشتهایایندوازتصویر
بینایستاییمحافظهکارانهوپیشرفتگراییگستردهدر
نوساناست.بههمیندلیلامكاننداردبادرنظرگرفتن
در جامع رویكرد به دو، این از نفر یک نظرات نقطه
با ایندو یافتچراکه آنهادست میان پیوند برقراری
به ارائهنقطهنظراتگهگاهمتناقضخویش،همچنان
عنواندوستوندرحوزهادراکدیداریمطرحهستند.
دراینمقالهپرسشآناست:»چگونهمیتوانازمنظر
عینیتگرایی و آرنهایم رودلف ذهنیتگرایی تقابل
ارنستگامبریچ،نسبتبهایضاحفرآیندخوانشتصویر
گرفت؟« بهکار هنر مطالعه در را نتیجه و کرد اقدام
فرضیهآناستکهرویكردآرنهایم،قدرتبیشتریبرای

ذاتتصویردرنظرمیگیرد.گامبریچدرمقابلباتأکید
متقدم تجربه مسأله به بهطورکامل بیرونی، عوامل بر
اتخاذ رویكردسومی باید اینحساب با تكیهمیکند.
کردکهبهصورتمتناسببهتأثیراستنباطدردرک
منتج آن، قراردادهای بر نظامی اکتساب به و تصویر
گرددبنابرایناینپژوهشباهدفابهامزداییازتناقض
میاننگاهتجسمیآرنهایموفرضیهساختوتطبیق6
گامبریچدرتأییدرونددریافتوتفسیرهمزمانتصویر
قوامیافتهاست.درضرورتاینمطالعهآنكهبهرغمگذر
افزونبرنیمقرنازجوالنایناندیشگاهدرتفسیرآثار
هنری،سردمداراناینسیاقبهدلیلمغفولبودگیدر
اعتبار صاحب خود دوم دست دستاوردهای با ایران،
هستند:آرنهایمبیشتربهعنوانمنتقدسینماییشناخته
شهرت هنری تاریخنگار جایگاه با گامبریچ و میشود
گرفتهاست.اینمسئلهزمانینمودبیشترپیدامیکند
کهدرپژوهشهایعلمیمعموالًادراکدیداری،درحد
یکترکیبواژگانییادرنهایتدرحدودبررسیهای
به میگیرد. قرار استفاده مورد گشتالتی7 مكانیكی
ابتدا میآید دنبال به آنچه نقیصه این ترمیم منظور
عمدهتریننقطهنظراتآرنهایموگامبریچدربارهتصویر
با میکند سعی آنگاه و میدهد قرار تذکار مورد را
برقراریتوازندرنقاطضعفوقوتهریک؛بهنوعی
اجماعمستدلدستپیداکندکهبرایتوجیهشیوههای
و بیاید کار به هنر، تاریخ بستر در تصویر خوانشهر
سپسنتیجهرادرمطالعهدوتختهپارچهعصرقاجار
بهکارمیبندد.علتانتخابدوقطعهمذکورآناستکه
ضمنمعرفیظرفیتهایهنرایرانی،نمونهاولبهانتزاع
ونمونهدومبهطبیعتگراییرویآوردهاندبنابراینبرای
آزمونوتطبیقنتیجهنظریفوقبسترمناسبیرااز

هرسوفراهمخواهندآورد.

روش تحقیق
اینپژوهشبهلحاظهدف،توسعهایاستچراکه
روانشناسی چارچوب در را موجود ازپیش نظریه دو
ادراکدیداریبهتطبیقمیگیردتاباایجادهمپوشانی
قراردادگرایی9 و آرنهایم رودلف استنباطگرایی8 بین
دیگری اغنای با را هریک کاستی گامبریچ، ارنست
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هدفمندسازدوبابرقراریتوازنبینذهنیتوعینیت،
فرآینددرکتصویرراتشریحکند.آنگاهآنرادرمطالعه
دوتختهپارچهقاجاریبهکارمیگیرد.باایننگاه،مسلم
استمطالعهحاضربهلحاظماهیت،تطبیقیـتحلیلی
تفكر از تعریفدرست ازحصول زیراپس بود خواهد
دیداریبهقیاسآنبامورددیگریعنیتفكرمفهومی
میپردازدونتیجهراموردبررسیقرارمیدهد.گردآوری
اطالعاتبهصورتاسنادی)کتابخانهای(صورتمیگیرد

وابزارآن،بهبرگهشناسه)فیش(خالصهمیشود.

پیشینة تحقیق
بینآرنهایموگامبریچ،پیوستگیفراوانبرقراراست:
آلمانیزبان پژوهشگران جزء و همسن تقریباً دو هر
پناهندهبهآمریكاهستند.هردودرزمینهروانشناسی
هنریککتابمهممنتشرنمودهوچندسالبعدباارائه
چنداثردیگرآنراتكمیلکردهاند.کتابآرنهایمبانام
در خالق10 چشم روانشناسی دیداری: ادراک و هنر
1954منتشرگردیدوسپسدر1969باتفكردیداری11
تكمیلشد.گامبریچ،باکتابهنروتوهم:پژوهشیدر
شهرت به 1960 در تصویری12 بازنمایی روانشناسی
رسید.»اینمجموعهمقالهبهعنوانیكیازپنج،شش
کتاباثرگذارنیمهدومسدهبیستممیالدیمطرحشده
و آثار( و زندگی بر مروری ،1393 )گامبریچ، است.«
بعدهابابسیاریدیگرازجملههنروچشم13در1982
تقویتگردید.درمجموعخاستگاههردوپژوهشگربر
ایناستواراستکهمطالعهدربارهتصویردرسایهنتایج
شیوههای پیدایی از پس میگیرد. بار شناختی علوم
مداقهدرتصویربراساساینرویكرد،تالشهایبیشتر
آن در فارسی زبان سهم که گرفت شكل اینباره در
اندکبود.»رویكردمیانفرهنگیدرنقدهنر«ازمهدی
اخیرمهدی ومطالعه دارابی)1393( هلیا و حسینی
کردنوغانی)1395(تحتعنوان»دیوهایواقعیهگل
مواردیهستندکه تنها گامبریچ؟« یادیوهایخیالی
قرار تدقیق مورد را گامبریچ فرهنگی نسبیگرایی
دادهاند.بااینحال،درپژوهشهایداخلی،هموارهنام
آرنهایمدرسایهنقدهایسینمایی،معمارانهوحتیدر
انكار و مانده پنهان گشتالتیستها14 از حمایت ورای

شدهاست.ازمطالعاتانگلیسیزباندرمیاننمونههای
قدیمی»دوروشدرآموزشمهارتهایطراحی«15به
قلمدیویدپارسیر16است)1979(کهبامقابلةرویكرد
استنباطیآرنهایمبرابرقراردادگراییگامبریچبهمنبع
پژوهشهای در است. شده بدل حاضر مطالعه الهام
در گامبریچ و »آرنهایم نمونه، شاخصترین معاصر،
چشماندازعلمیاجتماعی«17استکهیانورستگن18
در2004منتشرکرد.اودراینمقاله،جنبههایمختلف
نظریاتآرنهایموگامبریچرابهصورتجداگانهبهتدقیق
گرفتاماهرگزتالشیدرجهتمقایسهیاایجاداجماع
میانآنهاانجامندادوبهشكلآشكارمتذکرگردیدکه
بیشترطرفدارآرنهایماست.برانكومیترویک19،نیزدر
مقالهایتحتعنوان»تجسمبعدازگامبریچ«20،کتاب
آندر تأثیر به و داد قرار تكریم مورد را توهم و هنر
نظریهپردازیدربارههنرهایتجسمیپرداخت)2013(.
مقاله در دیگر، صاحبنام پژوهنده کسنر21 الدیسالو
جنبه میان ارتباط ایجاد واربورگ/آرنهایم: »تأثیر
فرهنگی/اجتماعیوادراکروانشناسیهنر«22نسبت
بهغنایتعاملعمیقتاریخهنروعلومشناختیاقدام
داشت: بیان تصریح به نویسنده این .)2014( کرد
آرنهایممنتقدیاستکهدرکواشتیاقعمیقنسبت
بههنردارد.بههمیندلیلمیتواندروشمكملیبرای
و طرف یک از هنر تاریخ میان پربار رابطه ایجاد
اضافه کسنر کند. برقرار دیگر طرف از روانشناسی
میکندارنستگامبریجبهجهتتالشمداومبرایارائه
تفسیرمیراثتاریخیباآرنهایم،تفاوتبسیاردارد.در
برای آنها، آراء مفارقت و قرابت در مطالعه نتیجه

نظریهپردازیدرحوزههنرالهامبخشاست.
اماسویدیگراینمقالهدربارۀدوقطعهپارچهعصر
قاجاراست.بامجزاداشتنمطالعاتاولیهدرسالهای
دورترهمچوننوشتههاییحییذکاء،جلیلضیاءپورو
مهرآساغیبی،عمدهمكتوباتیکهدربارهطرحونقش
درآمدهاند تحریر رشته به قاجار دوره منسوجات انواع
فارغازقاعدهعلمیسامانیافتهوبهتاریخنگاریاکتفا
کردهاند.درمیانمنابعانگلیسینیزکمترموردیوجود
داردکهبهالزامبردورهتاریخیخاصتمرکزیافتهویا
براین باشد. برداشته موزهای مطالعات از فراتر قدمی
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هنری رسانه این در تحقیق دارد باور نگارنده حساب
قالب در هم آن رشته این عملی متخصص توسط
از تا میآورد فراهم بستری مشخص، علمی چارچوب

خاللآنبتواندربهبودشرایطموجوداقدامکرد.

رویکرد استنباطی رودلف آرنهایم: تفکر دیداری، 
ذهنیت گرایی، اشاره تجسمی 

در رایج روانشناسانه موضعگیریهای با »مطابق
با الزاماً نیمهدومسدهبیستممیالدی،خوانشتصویر
استنادبهدانستههایپیشیناعتبارمییافت.درفضایی
کهایننگرشبهنحوعمومیموردپذیرشبود،احتماالً
زیباییشناسانه قضاوتهای که نظر این کردن مطرح
دشواری به شود، انجام مستقل نحو به میتواند
.)Mitrovic, 2013: 88( اعتبارکسبکند« میتوانست
جهانیتر رویكرد مقابل، نقطه در و اوضاع همان در
تصویر نظرگاه،خوانش این »در گرفت. نضج گشتالت
محدودبهبرخیازویژگیهایبرجستهایبودکهمشابه
اولینتجربهواقعیدیداریتماشاگردرنخستینبرخورد
بااشیاءرخمیدادویامحدودبهنگاهدقیقتریبودکه
 Arnheim,( میگرفت« اوشكل ذهن در تصور هنگام
آن در رایج سنتی شكل برخالف پس .)1969: 105

گشتالتگرایی، از متأثر استنباطی رویكرد در دوران
نمایش به ادراکی رخدادهای در که ارگانیک »اشكال
درمیآیند،قابلتعریفهستند.خوانشاشكال،فقطبه
نقش بلكه نمیشود محدود بیرونی حواس دریافت
و میکند ایفاء انسان ذهنی رفتار در چشمگیری
تعداد بازشناسی برای استعاری نحوی به همچنین
قرار استفاده مورد غیرعادی پدیدههای از نامحدودی
میگیرد«)آرنهایم،560:1392(.البتهاینمنظرمنكر
آننیستکهتجربههایمتقدمبردریافتوتفسیرحال
تأثیرمیگذاردچونمسلماًدراینمسیر،دانشدیداری
وانتظارهایدرست،خوانشراتسهیلمیکندومفاهیم
آن مانع یا ادراک در تأخیر باعث نامناسب دیداری
میشودچنانكه»یکژاپنیمیتواندبدونهیچمشكلی
آنقدرکوچکچاپشدهاندکه بخواندکه را عالیمی
انگلیسیزبانبرایخوانشآننیازمندعینک یکفرد
است.علتاینموضوع،تیزبینیفردژاپنینیستبلكه

اوحروفکوچککانجیرادرحافظهدیداریدارد.به
همیندلیلاغلببهنظرمیرسدشكارچیان،ملوانان،
تیزبین بینهایت میكروبیولوژیستها یا پزشکها
آموختههای بنابراین  )Arnheim, 1969: 93( هستند.« 
دیداریگذشتهدرمكانهایمناسبحوزهادراکیزمان
حالقرارمیگیرندوآنرابهسودمندتریننحو،مجزاو
یاهمسانمیکنندپسعملادراک،هرگزمنفکنیست
بلكهجدیدترینمرحلهاعمالمشابهبیشماریاستکه
درگذشتهانجامودرحافظهثبتشدهاست.بههمین
ترتیب،تجربهحال،بههمراهعملكردگذشته،پیششرط
ادراکآیندهاستامابهرغمتمامیاینتأثیرها،خوانش
که است اموری تعلق تحت مستقیم، طور به تصویر،
چشمازدنیایخارجثبتمیکند.»حتیمیتوانتصور
به شبیه چیزی میتواند زیباییشناسانه قضاوت کرد
قابلیتمشاهدهرنگباشدوالبتهممكناستبرخیاز
ازقضاوتهای ایننگاهشكلی با افرادکوررنگباشند.
زیباییشناسانهوجودداردکههیچفردیفقطبهدلیل
تعلقداشتنبهفرهنگخاص،ناتوانازانجامآننیست«

 .)Mitrovic, 2013, 88(

مؤلفههای نظرگاه، این استنتاجهای اساس بر
دیداریدرحافظهذخیرهمیشوند،برخیازاینعناصر،
روشنوسادهبوده،برخیدیگرفراروناملموسهستند
وکلیتتصویرراپوششمیدهندیاتنهابخشهاییاز
بسیار امور برخی تصاویر میآورند. خاطر به را آن
کلیشهایهستندوبرخیدیگرتنوعبسیاردارند.ممكن
استتصاویرگوناگونیازبرخیامورموجودباشدونتوان
آنهارادرقالبمفهومواحدیگنجانیداماآنهابراساس
و جغرافیایی تاریخی، زمینههای ارتباطات، شباهت،
زمینههای دارند. پیوند یكدیگر با زمانی دنبالههای
بیشماری،الگوهایاشكالراایجادکردهاندودرآینده
نیزآنهاراشكلمیدهند.اینخاصیت،مؤیدشكلگیری
»مرز است. ناظر دیداری تفكر تدریجی تكمیل و
ادراکیـاگرچنینچیزی مشخصیبینتصویرصرفاً
وجودداشتهباشدـوتصویریکهتوسطحافظهتكمیل
درک مستقیم صورت به که تصویری یا و میشود
نمیشودبلكهکاماًلبااستفادهازمحتوایحافظهبهدست
میآید،وجودندارد.«)Arnheim,1969: 84( درحقیقت



27

������������������������������������������������������������������������ خوانش تصویر از منظر تعامل ذهنیت و عینیت در ادراک دیداری  مورد موالعاتی: دو تخته پارچة عصر قانارخ

درنظرگرفتنیکروندبهعنوانتالشدرجهتخوانش
تصویر،منطقیتراستچراکهتصویرذهنیموردنیازدر
تفكربعیداستکهنسخهکامل،رنگیووفاداربهصحنه
قابلرؤیتباشد.»اغلبموقعیتهاازویژگیهایخاص
جانب از متناسب درکی مستلزم که برخوردارند خود
به نگریستن الزمه دیگرسخن به هستند. مشاهدهگر
جهان،کنشمتقابلمیانخواصبهنمایشدرآمدهدر
)آرنهایم، است.« نگرنده ذهن ذاتی ویژگی و شیء
11:1392(پسذهندرفعالیتهایعادیخودیک
گالریتصویریکاملاست.اینگالری،البتهنقاشیهای
حاوی بلكه نداده جای خود در را کمال و تمام
یادداشتهایامپرسیونیستیاست.نقصانتصاویرذهنی
کیفیت بلكه نیست ادراک ضعف یا چندپارگی باعث
صحه ذهن گزینشگری قدرت بر که است مثبتی
میگذارد.ازاینحیث،تفكردیداری،خوانشیکتصویر
ساختار آن به میکند، مجزا آن خارجی ماهیت از را

میبخشدودرصورتامكان،منشاءتعمیممیشود.
منطقی بهصورت تصویری نمونه هر اساس براین
خصوصیاتیداردکهطبقآنمیتوانمفاهیممرتبطرا
درصورتوجود،شناساییواستخراجکرد.البتهاینگونه
درک باشد. تعیین قابل آسانی به باید عضویت معیار
چگونگیایناتفاق،محوراصلیپروژهآرنهایماست:»او
یک خوانش هم و ایجاد هم که داشت راسخ اعتقاد
ذاتی و مشترک قوانین توسط بازنمایانه مضمون
 Pariser, 1979:(. »اینجهانیادراکبرانگیختهمیشوند
از دیداری هنرهای وسیع بازه تعبیر، این با )106

طبیعتگراتاانتزاعی،نوعیاشارهتجسمیهستندوبه
تبعآن،نسبتمعنیودرنتیجهبازنمودمفهومخاص
درآنهاامكانپذیراست.»اینروشجدیدتفكردرباره
حلمسئله،فرآیندخالقیارائهکردکههنرمندبهعوض
جستجویراهحلهایشناختهشده،باارائهاثرهنریبه
برایمحتوا« فرمرضایتبخشدستمییافت:شكلی
.)Verstegen, 2007: 10(بااینحسابگسترهمتنابهیاز
پذیرفتنی و مقبول مضمون، اغنای لحاظ به تصاویر،
تلقیمیشوندچراکه»اگرنیروهایتعیینکنندهظاهری
نیروهایمشخصکنندهحالتهای با نظرساختاری از
ذهنیمربوطیكسانباشند،ایننكتهقابلفهمشودکه

از مستقیم صورت به را روانی معنای میتوان چگونه
)Arnheim, 1966: 58( فهمید.« فرد برخورد و ظاهر
مهارت این مشمول ادراکی دستاوردهای تمام چون
شناختیهستند،برخیازآثارهنریبهاشتباهبرچسب
واقعییاانتزاعیخوردهاند؛درحالیکههمهآنهاانتزاعی
واقع انتزاعدر بدون کانتی23،دیدن بیان »به هستند.
ندارد.« حاصلی نیز دیدن بدون انتزاع است، نادیدن

)Arnheim, 1969: 188(

وجود حقیقت این گرفتن نادیده برای راهی هیچ
نداردکهدرکانتزاعشیءآغازتمامبازشناسیهاست.با
اینحساب»بررسیروابطمیانادراکتصویروانتزاع،
نیازمندپیششرطتجدیدنظردرمفاهیمروانشناسی
منظر، این در چراکه )Arnheim, 1966: 28( است.«
دریافتوتفسیرهرتصویربهمعنیبهانتزاعکشاندن
فرماصلیوتسلطبرآناست.»خوانشتصویر،منوطبه
میان در مكانی روابط و شكل خاصیتهای استخراج
برای ظرفیت این است. آن بخشهای و ترکیببندی
برقراریکیفیتبازشناسیدیداری،مسئلهاساسیاست
زیرااغلبپدیدارهابهصورتدیداریوازطریقخاصیت
تعریف آن ضمایم میان مكانی روابط و فرم انتزاعی
میشوند.«)Ulman, 1984: 98(بنابراینساختارتصویر
انتزاعیتربهاندازهکافیشبیهتصویرغیرانتزاعیتراست.
سهبعدی، فضای از دوبعدی بازنمایی در مسئله این
»عمل چراکه میدهد نشان خود از بیشتری تناقض
به که است کنارهنمایی خط به شیء کاهش ترسیم،
نوع این ندارد. وجود طبیعت در خط یک صورت
ذهن عملكردهای بنیانیترین از یكی دیگرگونسازی
است.بهواقعدرکشباهتساختاریمیانشیءوهر
نوعتصویرازآن،عملكردتحسینبرانگیزانتزاعذهنرا
این اغناء در )172 :1392 )آرنهایم، میدهد.« نشان
مّدعا،»حتیمتداولترینعناصرتصویرسازیهمانطور
استفادهمیشوندکههنرمندانانتزاعیاستفادهمیکنند:
ازلحاظنقش،یکدایرهنقاشیشدهبایکمیختفاوت
براینشاندادنیک ندارد،دریکفضا،ممكناست
سكهودرمحیطدیگربرایبازنماییخورشیداستفاده
این به  )Rothman & Verstegen, 2007: 294( شود.«
درک متضمن آن تعمیم و بازنمایی هر خوانش معنا
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انتزاعبودهوبرایتمامافرادنوعبشرامكانپذیراست.به
همیندلیل»ادراکتصویربهزعماستنباطگرایانبسی
روانترازآنچهنظریهپردازانقراردادیاظهارمیدارنداز
جامعهایبهجامعهدیگرانتقالپیدامیکند.«)کارول،
69:1387(اینموضوعدررمزگذاریروابطانتزاعیو
نشان خوبی به را خود تجسمی مواضع به آن تبدیل
میدهد.آنطورکهحتیکودکاننیزچنینعملمیکنند.
آنهابهسادگیدرعرصهتجربهحسیاشكالنابرابر
برای دایره شكل از »آنها میدانند. مقدم جزییات
بازنماییسرانساناستفادهمیکنند،نهبدینعلتکه
کودکاندیگریابزرگترهاچنینعملكردیدارندبلكه
عنوان به کلی ساختار در انسان سر که دلیل این به
کیفیتتجسمی،مدوراست.«)Pariser, 1979: 31(در
حقیقت»آنهابهجایکشیدنآنچهمیبینند،چیزیرا
نقاشیمیکنندکهازآنآگاههستندیابهیادمیآورند
تجربههای به مستقیمتری صورت به کودکان چراکه
ادراکیوابستگیدارند.«)Arnheim, 1969: 29(مسئله
جاییبهدشواریمیگرایدکهدردنیایمعاصرمعموالً

واقعیتعكاسیبهعنواناصلدرنظرگرفتهمیشود.
انتزاعیهمچونهنرطبیعتگرا، بهواقعدرنقاشی
بازنماییوبهتبعامكانخوانش،دریافتوتفسیرالبته
آنچه پس دارد وجود بیشتر تعمیمپذیری میزان با
ترک میشود، واقعنما از انتزاعی هنر تمایز موجب
بازنماییموضوعینیستبلكهپایبندیمنحصربهفردآن
درنشاندادنهویتواقعیموضوعاست،شرایطیکه
درآننشاندادنبهمعنایمتناظربودناستومترادف
باکپیکردننیست.دستیافتبهاینمنظورازطریق
با الگویدرونپیكربندیشیءکه »مشاهدهمستقیم
ساختارآنتناسبداردوسپسابداعهمتایتصویری
)Verstegen, 2007: 9( میشود.« برقرار الگو این برای
نه را شباهت تا میسازد وادار را مشاهدهگر انتزاع،
بهعنوانکپی،بلكهیکمعادلدرحیطهمعیندرنظر
بگیردچراکهقبلازاینکهفردبهتعمیمبپردازدباید
یک به مؤلفه یک تعلق تعیین برای که ویژگیهایی
عنوانبهکارمیرودمشخصویابهبیانبهترانتخاب
تجسمی معیارهای با را دوبعدی شكل باید او کند.
واقعنمایی تصویرسازی، از »هدف پس دهد. مطابقت

بدین است بیرون دنیای از مقارنی ایجاد بلكه نیست
معنیکههنرمند،محیطخودرامدنظرگذاشتهوبا
انتخابساختارهایهمطراز،کاراصلیبازنماییراانجام
است مشخص کاماًل )Ulman, 1984: 98( میدهد.«
شرحآرنهایمازمفهومبازنماییوخوانشآن،برخالف
دانستههایمعمولدرموردهنرانتزاعیوواقعنماست؛
وبهمعنایدقیقکلمه،تصوراینمسئلهشگفتانگیز
نیستکهبسیاریبدوندرنگآنراردمیکنندامابه
هررویازایندرکمستقیم،روشیشكلمیگیردکه
براساساستنباطاستبنابراینتصاویرحتیبهصورت
انتزاعیافتهازلحاظمیزانپایبندیبهاصلیکهآرنهایم،
آنراتفكردیداریمینامد،قابلتشخیصهستند.به
زبانساده،دراینمنظر،معیارآرنهایم،اشارهتجسمی
استکهدرفرآیندپیداییوروایتخود،باعثهمخوانی

وفهمانگیزشهامیشود.

تفکر  گامبریچ:  ارنست  قراردادی  رویکرد 
مفهومی، عینیت    گرایی، ساخت و توبیق

تحتتأثیر تصویر، با رابطه در گامبریچ دیدگاه
نظریههایتجربهگرایانهدوستفیلسوفاویعنیکارل
مسأله »دربارۀ بهطوریکه درآمد. تنظیم به پوپر24،
یک در والک25 پوپر با  گامبریچ ایده تصویر، ادراک
الک جان  )Verstegen 2004: 96( دارد.« قرار جبهه
پاک؛ لوح انسانچون داشت اعتقاد که بود فیلسوفی
تهیازدانشزادهمیشودوهیچدانستهدرونیوبهذات
دست به مشاهده راه از میداند آنچه هر پس ندارد
میآورد.برایناساسگامبریچگزارشمیکندکه»پوپر
بر مقدم تصویر ادراک که را گشتالتی ایده این
نظریه اعراض، به و گرفته نقد به است، مفهومسازی
سطلپنداریذهن26نامگذاریکردهاست.«)گامبریچ،
93:1393(»فرضیهها،مقدمبرمشاهدههستندومادر
واقعازطریقتكذیبیاتحریفپیشفرضهاوتصورات
)Popper, 1972: 360(».باواقعیتارتباطبرقرارمیکنیم
لوای بیناییتحت قوه آزمودگی در نظر این خاستگاه
تفكرمفهومیقابلبازیابیاست.»تمامتجربیاتدیداری
با رابطه در مفهومسازی ظرفیت واسطه به همواره
هیچگونه میگردند. تعریف و تعیین ادراک، محتوای
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صور شناختی، ابزارهای و ندارد وجود مباهی خوانش
چیدمان حسی درگاههای در پیش از را تجسمی
این »ساماندهی )Gombrich, 1979: 4( میکنند.«
درگاههانهامریفطرییادرونزادونهپدیدهایمنظم
ذهن در جایگزینی عجیب تجربه است: قاعدهمند و
نشانمیدهدکهشباهتمادیتاچهحدمیتواندبه
)گامبریچ، باشد.« وابسته مشخص و معّین موقعیت

)301:1389
درایننگاه،خوانشتصویر،تاآناندازهتحتالشعاع
عواملفضاییوزمانیقرارداردکهحتیتجربهادراکی
در که باشد آموزشی نوع تحتتأثیر کاماًل میتواند
دستورالعملهایهنریتمرینمیشود.بههمیندلیل
»گامبریچهمچوهانریشولفلین27اعتقادداردتصاویر
بیشتربهیكدیگرمدیونهستندتاطبیعت.«)گامبریچ،
1393،مروریبرزندگیوآثار(»یكیازنارساییهایی
به کردن نگاه در مخاطبان و خلق در هنرمندان که
نقاشیدارندایناستکهآنرانهبهواقعیت،بلكهبه
دیگرنگارههاییمرتبطمیکنندکهدانشاتفاقیدرباره
اینحساب با  )Nickolaides, 1969: 51( دارند...«  آن
»نگرشها،ارزشها،انگیزههاوبیاناستداللیمربوطبه
تاسدهها برسالها مشتمل زمانی مقیاس در تصاویر
شناختی عوامل سطح میکنند. پیدا تكامل و ادامه
توسطمحیطوفرهنگشكلدادهمیشود.آنهاتقریباً
و تجربی الگوهای معنایی، دستهبندیهای با مطابق
آموزشیدرمحدودهمعاهداتبازنماییتعریفمیشوند.
یعنیعواملیکهعملكردآنهاازدقایقمربوطبهلحظه
درخوانشفردیتازمانتاریخیسالهاامتدادمییابد.«

  )Kesner, 2014: 12(

البتهایندیدگاهکهخوانشتصویرازتجربهگذشته
فلسفی لحاظ از است تفكیکناپذیر گروه وحتی فرد
چندانبدونمشكلنیست.دهههاقبل،ادموندهوسرل28
به درنهایت موضعگیری چنین که بود داده هشدار
برگشتنامتناهیمنتجخواهدگردید.نظرهوسرلآن
بدون سفید، توپ یک ادراک به قادر فردی »اگر بود
طبقهبندیآنبهعنوانیکتوپسفیدنباشد،آنگاهیک
توپسفیدتنهاتاجاییقابلفهمخواهدبودکهمشابه
بایکتوپسفیددیگرباشد.اینسخنبهمعنایاین

بازیابیمشخصاتچیزهای به قادر استکههیچکس
را امور دیگر با آنها شباهت فقط بلكه نیست خاص
درکمیکند.درچنینشرایطیمیتوانادعاکردکه
چنینهمگونیهاییبهنوبهخودتاجاییفهممیشوند
کهباسایرهمسانیهامشابهتداشتهباشندواینسیر
 Husserl,(».بههمینترتیبتابینهایتادامهخواهدیافت
201 :2001( بنابراین»چنانچهخوانشتصاویربهبرخی

مؤلفههایآنهاوابستگیداشتهباشد،شخصبایدبتواند
ازآن، ازفرآیندتخصیصومستقل هرموردراپیش
دریافتوتفسیرکندامااینفرضیهکهچشممعصومی29
وجودنداردوادراکازطبقهبندیتفكیکناپذیراست،
بهصراحتقائلبهآناستکهچنینامریامكانناپذیر
است.«)Mitrovic, 2013: 75(درحلاینتناقض،چون
گامبریچبهصراحتپاسخبهچگونگیانعقادنخستین
تأیید تصویرذهنیرامسئلهاصلیخودنمیداند»در
برداشتحسیمتعاقبباتحریفیاتعمیمصورتاولیه
بهنظریهسطلیذهنازپوپررجوعمیکندکهبرابربا
آن،چارچوبساختاریمنتزعازتصاویربهانبارپردازش
اطالعاتودادههایحسیتعبیرمیشود.درحالیکهبه
از هرگز زنده موجود یک حقیقت، عالم در و عكس
دست اطراف محیط آزمودن و تفحص در فعالیت
و ساخت فرضیه کردن مطرح با گامبریچ نمیکشد.
تطبیق،تصدیقمیداردتمامروندهایشناختیمنتجبه
خوانشتصویر،فرضیههاییرابازمینمایاندکهسازمان
یکموجودزندهراشكلمیدهد.آنهانیازمندپاسخهایی
بهتجربههایگستردهترهستند.پاسخهاییکهآنهارارد
یعنی )91-95 :1393 )گامبریچ، میکند.« تأیید یا
هیچگونه میرسد بهنظر ظاهر در آنچه »برخالف
همبستگیثابتمیانجهاندیداریوجهانتجربیات
دیداریوجودندارد...هرآنچهکهوجوددارد،تأثیرات
عالقمندی، متغیرهای انتظارها، گذشته، تجربههای
 Gombrich,(».میدهند بازتاب را هوشیاری و ذهنیت
قواعد بر تكیه با انسان ایده، این بر بنا  )1975: 177

آموختنیبهعنواننقاطشروع،مشاهدۀخودراارزیابی
میکند.ناظرآنچهدرگذشتهآموخته،برایزمانحال
نیرومند حال ادراک بر حافظه تأثیر میگیرد. کار به
میشود. تعریف آن سیطره تحت امور تمام و است



30

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هفتم، شامرۀ 27، تابستان �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1397

سرکردگی به قراردادی بازنمایی حامیان بدینسان
گامبریچبرخالفرویكرداستنباطیآرنهایم،»براهمیت
تطبیق، و ساختن فرآیند و دیداری دنیای توّفقهای
یعنیمقایسهتصویرحفظشدهذهنییاتصویرتكراری
بااطالعاتجمعآوریشدهتوسطادراک،تأکیددارند.«
)Pariser, 1979: 31(بهعبارتدیگرهرگز»اینعبارت

کافینیستکهمنبرایضربهزدنبهتوبایدقادربه
دیدنتوباشم،بلكهمصداقصحیحترآناستکهاگرتو
رامیبینم،بهایندلیلاستکهمیخواهمبهتوضربه
بزنم.« )Wartofsky, 1979: 195(باایننگاهاگردرسوی
دیگراینطیف»هیچبخشیازخوانشتصویربهفرهنگ
وابستهنباشد،درنتیجهتمامیتواقعیتادراکی،ساختار
قاعدهمندنخواهدداشتومتناسببازمینهتفسیر،هر
تصویرمیتواندشبیههرچیزباشد.بهطورکلی،دراین
طریقالزاماًفرهنگمیبایستازطریقارائهمحرکهایی
کهواکنشهایشخصرامحدودمیکنندونیزازطریق
ارائهبستربزرگترکهچنیناعمالیدرآنرخمیدهد
Markus & Kita-( رویفرآیندبازشناسیتأثیربگذارد.«

)yama, 2010: 427

گامبریچباقائلیتایننوعنسبیگراییفرهنگی،بر
ایدهدوپارگیمصنوعیفرآیندیكپارچهبازنماییصحه
میگذاردومدعیمیشود:»ذهنبهدوطریقمتفاوت
عملمیکند:یكیدستیافتنبهتأثیرچشمگیردریک
تابلوبهکمکازخودگذشتگیهایاعتباریواغراقدر
برخیرنگهایموجوددرطبیعتهمچونآثارتیسین30
ورامبرانت31وطریقدومدرتولیدیکشالتبتی.برای
پیدایشورشدتیسینیارامبرانتبهمحیطبینهایت
متمدننیازاستدرحالیکهنادانترینفردکلبهنشین
درهم آرزوی ببافد. تحسینبرانگیز شالی میتواند
بهآزمایشی بهمعنیدستزدن ایندوهنر آمیختن
ناممكناست.«)گامبریچ،210:1388(دنیایدیداری
و تصویر خالق که بود خواهد فهم قابل زمانی تنها
سهیم یكدیگر با قواعد از مجموعهای در آن مخاطب
باشند؛اصولیکهبیانواقعّیتدیداریبهواسطهآنها
رمزگذاریشدهورمزگشاییمیشود.باایننوعاستدالل
»هرتمدنیافرهنگمحدودبهکیفیتهنریخویش
است.اینواقعیتیاستکهایرادیبرآنواردنیست.هر

سبکواسلوببرایخودشراهخاصیداردوشكلآن
واقعیت برابر در که دارد مناسب ایهامی به بستگی
نقاشی هنر تاریخ در که ایهامی انواع میآید. بهوجود
وجودداردمعموالًبهصورتسبکجلوهمیکندومانند
مدمدامدرتغییراست،زیرادگرگونیهایاجتماعیو
مذهبیهرلحظهدرراهاستوزندگیراتحتتأثیرقرار
نظامهمچون »این روز،371:1389( )پن میدهد.«
ظرفیاستکهازپیششكلمظروفرامشخصمیکند
آنها بر را اینظرفیعنیروحخود وساختارپیشین
نتیجه در )26 :1395 )کردنوغانی، میکند.« تحمیل
»روندخوانشهربازنماییتاحدیباساختارزبانانسان
است ممكن انگلیسیزبان، فرد برای دارد. مشابهت
دستورزبانفرانسویغیرطبیعیبهنظربرسد.ازاینجا
بر مبتنی فرانسوی زبان که گرفت نتیجه نمیتوان
 Carrier, 1980:(».قراردادهاست،امازبانانگلیسیخیر
284(حتی»مجموعهایازپژوهشها،مدارکبیشتری

درخصوصتأثیرتجربههایفرهنگیدرمراحلبسیار
ابتداییپردازشپایهایاشكالارائهدادهاند:درالگوهای
پردازش و زدن پلک در چشم حرکت به مربوط
صحنههایدیداری؛درسازمانبندیهایمورداستفاده
در انسان؛ چهره از دیداری اطالعات استخراج برای
کنترلتوجه.«)Markus & Kitayama, 2010: 427( پس
»رویكردهای که است آن از حاکی شواهد تمام
میانفرهنگیبهطورعمدهبربافتاراثرتأکیددارندواین
قرار بررسی مورد انسانشناسی زاویه از بیشتر بافتار

میگیرد.«)حسینیودارابی،7:1393(
رویكرد به کردن پشت با گامبریچ درحقیقت
فرهنگی، نسبیگرایی نوعی بر قائلیت با و استنباطی
خلقوخوانشهرنوعتصویررابهآموزههایپیشینفرد
ستایش درخور را واقعنما نوع البته و میدهد پیوند
شده: نقل او از کرات به که آنطور میداند. افزونتر
به واقعنمایی قواعد از کودک ناقص درک »هرچند
هیچوجهمانعازآننمیشودکهاوخودرابیانکنداما
بهنظرمیرسدانواعاطالعاتدیداریکهاومیتوانددر
طرحوارهاشبهکاربرد،محدودترازمیزاندانشیاست
کهیکبزرگسالآموزشدیدهمیتواندباآنهمانندسازی
جبهه در »او همینطور )Pariser, 1979: 39( کند.«
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بود پذیرفتنی آن اساس بر که داشت قرار فكری
مصریهایباستانازمفاهیمخودبرایبازنماییآنچه
درحالیکه میکردند، استفاده داشتند، آنشناخت به
انقالبیونانشیوهایرادربهکارگیریاینمضامینبه
وجودآوردکههدفآنبازنماییچیزیبودکهبهچشم
میآمد.اینتمایزبهصورتمشابهیبینهنردورهقرون
)Arenheim, 1962: 13( ».وسطیبارنسانسوجوددارد
ویژه به انسانی علوم مطالعات بنیان که تفكر این
تاریخنگاریهنرراپایهریزیمیکند،بابدویشمردن
دستاوردهایتجسمیپیشینیان،هنریونانباستانرابه
انسانی تربیتشده اولینمحصولذهن بهعنوان خطا
قدرمینهد.»باتقلیدطبیعتدرنقاشییونان،قیاس
و زیبایی نمونه به انسان تبدیل برای زیباییشناسی
)371 :1389 روز، )پن گردید.« آغاز آرمانی منتهای
حتیگامبریچدرتأییدبرتریواقعنمایی،اذعانداشت
»حسهایانسانی،معمایینفوذناپذیراستوتاریخهنر
قفلهای بازکردن بهمنظور اصلی کلیدهای جستجوی
طبیعت تنها اصل در درحالیکه حسهاست رمزآلود
و )301 :1389 )گامبریچ، دارد.« اختیار در را آنها
عین در که شیوهای هر نگاه، این در آنكه مسلم
بهرهمندیازخالقیتبهمنشاءخودیاهمانطبیعت
است: بهمقصود،موفقتر باشد،دردستیابی نزدیکتر
»هرچهتوهمکاملترباشدهرتصویربیشتربهمثابهآینه

 )Gombrich, 1960: 236(».دیدهمیشود

آراء  دیالکتیک  در  تصویر  خوانش  چگونگی 
رودلف آرنهایم و ارنست گامبریچ

سرنخهای از آمیزهای دربردارنده تصاویر همه
استنباطیوقراردادیهستند،فقطنسبتآمیختگیدر
نگارههای مثل تصاویر »برخی است. متغیر آنها
که هستند بازنمایی طیف سر یک هایپررئالیستی
بهسرعترمزگشاییمیشوند.درطرفدیگرتصاویری
قراردارندکهدرساختآنهادرمقیاسوسیعازانتزاع
استفادهمیشودوازتشابهادراکیآنهابهشئمدلولبه
شدتکاستهمی-گردد.دراینحالت،خوانشهرنگاره
ثابت، شرایط و میشود انجام مختلف مبانی طبق بر
برایتفسیرصرفباسرنخهایاستنباطییاقراردادهای

)Freeman, 1972: 125(».ندارد وجود شده، یادگیری
سهلتر محتوا از نمادین عناصر کردن مجزا چه »هر
صورتگیرد،بیشترمیتوانبرایانتقالاطالعاتخاص،
 Gombrich,( ».برویژگیهایدیداریتصویرتكیهکرد
147 :1982(امادرحالتهایپیچیدهومبهم،مخاطب

اثربهدودنیایمرجعدسترسیدارد.عالمتهایروی
سرنخهای جایگزینی از تلفیقی است ممكن صفحه
تصمیم ناظر باشند. آموخته قراردادهای و استنباطی
میگیردکدامویژگیهاخواندهشود.مرحلهحساسدر
از بعد مشاهدهگر که میرسد فرا زمانی تصویر فهم
دریافتنشانههایمنتجازتفكردیداریتصمیممیگیرد
را قراردادها از مجموعه کدام پیشین دانش اساس بر
اینگونه در معمول »بهصورت دهد. قرار تأکید مورد
بسیار متناسب، قراردادی فرمهای انتخاب آثار،
سرنخهای به بینتیجه و صرف استناد از تأثیرگذارتر
استنباطیاست.« )Pariser, 1979: 35(ازمجموعموارد
مطرحشدهدرتجمیعنظراتآرنهایموگامبریچمشخص
اندازه یا تصویر انتزاع میزان از صرفنظر میشود
بهرهمندیازجزییاتتمایزبخش،ذهنانساندرطی
فرآیندخوانشیکتصویر،ازبازخورداشارههایتجسمی
وفرآیندساختوتطبیقبهصورتمتعاملبهرهمیبرد:
»بخشقابلتوجهیازآنچهدیدهمیشودوبهآن
یا و نیست هوشیاری از میشود داده نشان واکنش
آنقدرآگاهیدرآناندکاستکهاغلباوقاتچهره
خودراهنگامشانهزدنمودرصبحبهیادنمیآوریم.
اینطور همیشه و نیست آگاهانه لزوماً حسی تجربه
 Arenheim,( ».نیستکهآگاهانهبهخاطرسپردهشود
102 :1969(»افرادمیتواننددرختانافرارانگاهکنند

یا بدونآنكهبیاندیشنددرحالمشاهدهیکدرخت
حتییکشیءفیزیكیهستند.زمانیکهآنهامیگویند:
نمیدانمآیاواقعاًچیزیدیدهامیاچنینتصوریکردهام!
یا معّرف خوانش با مشخص بهطور آنها ادراک
)Mitrovic, 2013: 83( نیست.« همراه شناساییکننده
درهنگاممشاهده،بیشترپردازشهایذهنیپایینتراز
آستانههوشیاریرخمیدهند.اینواکنشها،آمادهودر
اتفاق لحظه در که سادهاند آنقدر یا هستند دسترس
این که است دلیل همین به شاید میافتند.
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عكسالعملهایناآگاهانه،مسائلاندکیدربارهماهیت
تفكرفاشمیکند.مشاهدهمبنیبردریافتوتفسیرآن
نقش این با کند قصد انسان که اتفاقمیافتد هنگام
که نحوی هر به تصاویر اینصورت درغیر شود ظاهر
ظاهرشوند،توجهیدراوبرنمیانگیزندچنانكه»برخی
که میبیند را چیزی آن هرکس میگویند: اوقات

دربارهاشاطالعاتیدارد.«)موناری،18:1382(
درمرحلهبعدودرخوانشهرنوعتصویر،درهر
سطحیازاستلیزاسیونیاطبیعتگرایی،مجموعهایاز
اصولاستنباطیوقراردادیقابلطرحاستتافرمشیء
بازنماییهای »تمام درآید. نمایش به دوبعد قالب در
دوبعدی،درفضاییمیانهبودهوازدوجهتمتضادبا
و اشیاء عملی قلمرو از باالتر آنها دارند. ارتباط دنیا
Arn-( پایینترازنیروهایبدونشكلقرارگرفتهاند.«
خوانش در تدقیق برای درنتیجه )heim, 1969: 135

باور برخالف کرد: تأکید نكته این بر باید تصویر،
و غنی تجربه به را تصویر شناخت که قراردادیها
فیزیكی دنیای با مواجهه از ناظر پیشین آموزشهای
نسبتمیدادند،»دانشبشردربارهچگونگیسازگاری
بسیار پیرامون محیط با انسان زیستی سازوکارهای
واحد فرآیند کردن پاره دو بر اگر بود خواهد محدود
 )Arenheim, 1962: 13( کند.« پافشاری ادراک
توفق صورت در بازنمایی انواع از هیچیک درحقیقت
درستبراصلانتزاعبردیگریبرتریندارد.»تصاویر
صورت به آنها طبیعیترین مانند درست نیز ابتدایی
پذیرفته واقعی اشیاء برای معادلی عنوان به کامل
شدهاند.آنهادرهرسطحیویژگیهایعمیقانسانیرا
تحریکمیکنندکهبرایآنخلقشدهاند.میزانقرار
گرفتنبیشتراینآثاردرجهتشباهتبهواقعیتبه
 Arenheim,( ».شرایطفرهنگیخاصآنهابستگیدارد
115 :1998(آنطورکه»اگرپیكرههایهنرمصریبرای

بینندهامروزیغیرطبیعیبهنظرمیرسدبهایندلیل
نیستکهمصریاننمیتوانستندبدنانسانراآنگونهکه
واقعاًهستنشاندهندبلكهبهسببآناستکهبیننده
کارآنهارابراساسمعیارهایشیوهمتفاوتموردقضاوت
اگر افزونبراین )آرنهایم،140:1393( میدهد.« قرار
تجربههایابتداییانسانتنهامنحصربهاشیاءمنفردو

عینیباشدنقاشیهایکودکانوانسانهایبدویباید
اینانفكاکرانشاندهداّمابهعكس،اینقسمهنرها
معموالًاشكالسادههندسیهستندپسخوانشتصویر،
ناشیازثبتمكانیكیجزییاتنیست،بلكهمبتنیبر
میبخشد. کلیت موضوع، هر به که است انتزاع درک
»اگرابژهادراک،تنهابابازگشتبهتجربهحاصلشود،
نمونه هیچ زیرا باشد کلی مفاهیم به باید ارجاع این
اینکه برای ندارد: وجود جدید موضوع برای پیشین
شخصیبتواندویژگیهایصورتانسانیرادرککند
بایدبهچهرههاییتكیهکندکهپیشتردیدهودرباره
دادهاند. او به اطالعاتی انسان اجزاصورت ویژگیهای
در باشد. کلی میبایست ضرورت به شناختی چنین
نتیجهتصویرجدیدیکهشخصدرکمیکندنیزبه
همانمیزانتنهاشاملمشخصههایکلیاجزایچهره
نقض را عقیده خود بهخودی نیز موضوع این است.
باید قطع بهطور ادراک ابژه آن اساس بر که میکند
پدیدارخاصیباشد.«)Arnheim, 1962: 12(البتهمسلم
استتداعیمعانی،شناختدیداریراتحتالشعاعقرار
میدهدیادانستههایپیشیندرفرآیندخوانشتأثیر
نمیشود. تلقی آن پیششرط بههیچوجه اما میکند
خوانشتصویر،برخالفزاویهمتعارضنگاهصاحبنظران
حوزهادراکدیداری،درهرسطحیازواقعنماییفارغاز
اشاره نقل به آرنهایم آنطورکه است. آموزش به نیاز
دهقان خانه از طراحی حال در نقاش »یک میکند
آلمانیبود.وقتیاودرحالترسیمخطاریبپرسپكتیوی
مرا خانة پشتبام چرا که کرد اعتراض دهقان بود،
امابعدکهتصویرتمامشدهرا اینطوریکجمیکنی؟
دیدباشگفتیگفتنقاشیعجبشغلعجیبیاست!
هست.« واقعاً که همانطور است، من خانه این حال

)آرنهایم،143:1393(
البتهدربرخیازتصاویر،انتزاعزیادهازحدبهبرقراری
نوعیترکیبمیانجامدکهبرایدویاچندنمونهمشابه
قابلایفاداستیعنیبهدلیلچندگانگییانقص،قدرت
تعیینکنندگیدقیقندارد.دراینمواقعمشاهدهگربا
اقدام تصویر تكمیل به نسبت فردی دانش به تأسی
فهم قابل معنادار صورت به تنها فرمها چون میکند
هستند.هیچتجربهبیواسطهدررابطهباانواعبازنمایی
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موجودنیستکهبهواسطهمفاهیممیانجیگرینگردد.
به ادعا این دهد. پاسخ بیشكلی به نمیتواند ذهن
یک خوانش که میشود استنباط ایده این از سادگی
توسطذهن تجربهگذشته از استفاده با ناتمام تصویر
تكمیلمیشود.32همچونمواردیکهسروسینهفرد
پاها و نیمتنه اینكه با و میشود دیده دیوار باالی از
بهصورتمستقیم،مشهودنیستندمشاهدهگربراساس
ادامه دیوار پشت در پیكره این میداند متقدم تجربه
دارد.»احتماالًبرایخوانشچنینشكلیبایدازپیش،
آموزشدیدهبودتابتوانشكلرابراساسالگویقبلی
آماده پیش از طبقهبندی که درجایی کرد. شناسایی
میدهد.« رخ واقعیت تحریف باشد، نداشته وجود
)گامبریچ،155:1393(البتهایناستداللهرگزمنهی
آننیستکهدرتشخیصفرمهایبازنمودیناقصبر
اساستجربهپیشیناحتمالاشتباهوجوددارد.چهبسا
تصویرپیشادراکیباتجربهحاضرمتناقضباشداماناظر
بهجهتغلبهخطایادراک،آنراهمساندریافتکند.
بهعنوانمثالممكناستفردمذکوردرپشتدیواربه
معلولیتخاصمبتالءباشداماحداقلاینثباتبرقرار
بهصورتیکموجودغولآسادیده مثاًل فرد استکه
نمیشود.»خوشبختانهدراینمرحلهتكمیلبااستفاده
ازتخیل،تقریباًغیرممكنومیلبهانجامآننادراست.
دیده سطحی همان در کارتون یک اساس همین بر
)Arnheim, 1969: 138(».میشودکهخلقشدهاست
انتظار آن بستر اندازه به بازنمودی تجربه هر از پس
میرودکهموضوعیرانشانداده؛عینیتبخشدیاحتی
درقدمبزرگتر،نقایصآنراپاسخدهد.دراینشرایط
مشخصههای انتخاب به بازشناسی برایصحت چشم
متمایزتكیهمیکندومیزانمتغیریازجزییاترادر
برقراری لزوم و میداند اثر صاحب درست، تشخیص
تا مؤثرترین از متنابهی تعداد حتی یا تکتک
صورت هر در میکند. نقض را ویژگی بینتیجهترین
مسلماًنحوهنگاهبهاینخصایصوچگونگیانتخابیا
دانستههای بر اتكاء دلیل به آنها از هریک بر تأکید
کل و میکند تأثیر اصلی الگوی بازیابی در پیشین؛
فرآیندخوانشتصویرراتحتالشعاعقرارمیدهد.اصالت
به تقرب پایه بر فعلی مبهم تجربه در خوانش این

تأثیرقدرتمند تأمینمیشود. آموزههایواضحمتقدم
مخاطب، پیشینه و آموزش نقش بر تكیه با گذشته
نوععینی به و رامفهوممیبخشد واقعیتهایذهنی

بدلمیکند.
قضاوت و جانبدارانه نگاه اگر است آن حقیقت
یکسویههردوطیفراوانهادهوموضعمیانهاختیار
شود،یكیازدالیلیکهافرادناآشنابههرسبکتصویری
درخوانشنمودهایآنبهمشكلدچارمیشوندحصول
جزییاتواقعگرایانهوتصادفیازیکطرف؛وبیشكلیو
نمایشکلیاتصرفازطرفدیگراستکههیچکدامبه
تنهاییبهخوانشدرستکمکنمیکند.برایناساس،
تفكر و دیداری دانش بر مبتنی استنباطی ادراک
یكدیگر از آموخته، قراردهای از منتج مفهومی
تفكیکناپذیربودهوهرکدامبهاندازهودرجایگاهخود
هر پدیدارشدن »نحوه چنانچه تأثیرهستند. صاحب
جزءکمیابیشبهساختارکلبستگیداردوکلنیزبه
نوبهخود،تحتتأثیراجزایشاستوهیچگاهبخشیاز
باشد.« خودبسنده نمیتواند تمامی به هنری اثر یک
)آرنهایم،98:1392(بنابرایناگرانتزاعبنیادیتصاویر
بدویتلقیشودیاجزییاتتأثیرگذارراازتوجهخاص
معذورداریم،تعاملمهمبینساختارتصاویروانتخاب
و خواستهها دانش، از حاصل تمایزبخش خصایص
به هنر »در انگاشتهایم. نادیده را ناظر ترسهای
تأثیرگذار، جزییات با پویا ساختار بازی یادماندنی،
مؤلفههاییازموقعیتهایفردیتداعیمیکندکهدر
شده تهنشین ذهن در و شده دیده واقعیت در اصل
است.«)Kesner, 2014: 9(استنادبهمواردفوقبراساس
یکنظاممنضبطمعرفتینشانمیدهد،هرجزییکه
مشخصههای زمره در است برخوردار مؤثر کیفیت از
متمایزجایگرفتهودرتعیینهویتتصویرمشارکت
میکند.اینسخنایفادکنندهاینمعناستکهخوانش
»تصویر، میآید. بهحساب اظهارنظر نوعی تصویر هر
شیءرانشاننمیدهدبلكهمجموعهایازگزارههادربارۀ
دیداری زبان در گزارهها این میکند. مجسم را آن
مشخصشدهانداماآنچهبرایشاخصههایتمایزبخش
که است پدیدهای میکند؛ ارزش ایجاد حقیقی،
بازشناسیدیگرعناصررادرگروهشناختوتأثیرآنها
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قرارمیدهد.«)Arnheim, 1962: 20(درایندیالكتیک
قوامیافتهومتناظر،هرتصویربازنمایانهمطلوب،هردو
یكدیگر با را مفهومی و دیداری معیارهای از سطح
دلخواه کاماًل شرایط، این در مسلماً میکند، مرتبط
خواهدبودبرایتعریفهرهدفهنریخاص،درهر
نمایشتصویری،طیفیازهردوخاصیتمنعكسشود.
»بهاینمعناکهاگرچهیکنقاشیمیتواندبهصورت
از برخی که دارد نیاز ولی باشد غیرتقلیدی کامل
پیچیدگیهایشكلیکهبااستفادهازآنتجربهبشربه
تصویردرمیآیدرادرخودبازتاببخشد.درمقابلیک
نگارهواقعگرایانهبهمنظورخالقانهبودن،عمومیبودن
قالبهای در را منظور صور نمایش باید بودن رسا و
هنر یک در بیشتر بهصورتیکه بگنجاند، خاص
 )Arnheim, 1969: 151( شود.« متجلی غیرتقلیدی
بنابرایناگرچهممكناستتنهابهواسطهنمایشمحیط
بیرونییکشیءمفروض،بازنماییآنروییکصفحه
تنهایی به بازنمود این بهخوانشگرفتولی را معین
فرم یک نه زیرا نمیگذارد اختیار در کافی اطالعات
مشخصبلكهبینهایتساختارشكلیمرتبطمیتواند
با تنها ادراکی نقص این شود. مشابه تصویر به منتج
با قیاس تبع به و تطبیق و ساخت فرآیند به استناد
مرتفع سبک هر در آموخته متمایز مشخصههای

میگردد.
آینده بهجستجوهای پیش آموزههای درحقیقت
کمکمیکندتاذهنبتواندتحتفشارنیازبهکشف
تفكر از منتج تمایزبخش جزییات مناسب، مترادف
را مناسب مفهوم و نشانده خود درجای را مفهومی
دو سطح روی بازنمایی هر »برای کند. معادلسازی
بعدیتعدادنامتناهیپیكربندیسهبعدیمتناظروجود
دارد.بهعبارتدیگر،چیزیکههرفردازیکنقطهدید
ازشئموردنظردریافتمیکند،بهمنزلهیكیازتفاسیر
 Carrier,( مینماید.« نظاره او که است چیزی ممكن
تأیید در نیز آرنهایم بنیان، همین با )1980: 284

قراردادگرایان،درفرآیندخوانشتصویربهنقشیادگیری
میپردازد.بهدیگرسخنهرچنداوبهسببدغدغهبرای
سازمانبخشیبهجنبههایقانونمندادراک،بایددراین
قالبفرومیرفتکهبعدآموزشی،فرهنگیوتاریخیرا
کماهمیتجلوهدهدامابازهمبهبیاننحوهتأثیرعوامل

دیداری بیان و بینش بر آموزشی و تاریخی فرهنگی،
اقدامکردواذعانداشت:»برایدرنظرگرفتنپیامد
برخوردبیناثرومخاطب،بایددانستکهاولازهمه
فلسفهایروش و اجتماعی کدامعواملروانشناختی،
مشاهدهتماشاگرراتعیینمیکنندوکدامتجربههای
Arn-( میشوند.« فراخوانی فعلی تجربه توسط قبلی
»مشكل افزود: دیگر جای در و )heim, 1986: 313

را بیشترینتالشخود آنجاستکههنرهایمختلف،
برایجذاببودنانجامدادهاندامادامنهآزادیکهبه
آنهادادهشدهاست،نهتنهاازفرهنگیبهفرهنگدیگر،
بلكهدرداخلیکفرهنگازنسلیبهنسلدیگرمتفاوت
دیدگاههای چنین )Arnheim, 1999: 253( است.«
مشخصیدرکارهایدههآخرزندگیآرنهایمکاماًلقوت
گرفتند،تااندازهایکهاودربارهمفهومبینشدرنگاه
گامبریجوعینیتادراکیتصدیقنمود:»بااینایدهکه
تاریخیبرایادراکوجودداردواینكهتعیینفرهنگی
 Grundmann(».دربینشنقشداردمخالفتنمیکنم
به تا پیشپندارها این قدرت )& Arnheim, 2001

آنجاستکهتصاویرپیشتردیدهشده،درشرایطحاضر
نقشواقعیتهایعینیرابازیمیکنندتاآنجاکهافراد
آنرابهصورتهایمتفاوتمیبینند.درحقیقتمداخله
با تطبیق بهصورت پدیده هر خوانش در ناظر فردیت
تصاویرحافظهخواهدراندازهتحدیدشدهوخواهبنیادی،
غیرممكن را ادراک میانفرهنگی جایگاه انكارحصول

مینماید.

تقابل  منظر  از  قاناری  پارچه  تخته  دو  موالعه 
ذهنیت و عینیت 

وقوع به ایران جامعه اساسی تحوالت قاجار، دوره
پیوست.اینعصرمقارنباآغازتأثیرپذیریگستردهاز
حتی نظامی، مستشاران که بود اروپا فنآوریهای
تاجرانوسیاحانمسیرآنراهموارمیکردند.مسلماً
پیشین ادوار معیارهای به نظر با قاجار دوره هنر اگر
اما میرسد نظر به غیراصیل گیرد، قرار مداقه مورد
درصورتیکهاینبررسیازمنظرضوابطموجوددرخود
آنصورتپذیرد،حصولمنشاءاصیلآندرسنتهای
در مطالعه هرنوع میگردد. استناد قابل ایران هنری
میکند. منعكس را دوگانگی چنین وجود اینباره،
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بههمیندلیلهنوزارزیابیمتعادلازاینمسئلهدشوار
استچوناطالعاتعمدهدراینقلمروبهصورتمنظم
در تاریخی،جز تأّخر بهرغم وحتی نشده طبقهبندی
دوره این آثار از اعتنایی قابل فهرست نقاشی، مورد
بهدستنیامدهاست.درمیاناینحجمازمغفولبودگی،
تداوم جهت به قاجار عصر نساجی حاضر، مقاله در
ارزشهایهنرایرانیوزبانخاصخودموردتوجهقرار
داردزیرابرخالفنظرسادهانگارانهبسیاریازشارحین
هنر،بایدنساجیایراندرعصرقاجاررابهقدرتنمایی
با تازهایکههرچند تعبیرکرد.حیات میاندورکود
تنوعپارچههایدورهصفویهقابلقیاسنیستامابازه
این افتادگی رونق از میان کوتاهی نسبت به تاریخی
صنعتدردورهافشاروزندومنسوخشدنآندردوره
پهلویاستبههمینرویدوتختهپارچهقاجاریبه
چالش به ضمن تا درآمده مقاله این موردی مطالعه
گرفتندیالكتیکمنظرآرنهایموگامبریچ،گوشهایاز
برای آنكه خاصه دهد. قرار موردتوجه را ایرانی هنر
تدقیقبیشترپارچهاولبهگونهایانتخابشدهکهنقش
دوم نمونه بهعكس و میزند پهلو انتزاع به بیشتر آن

رویكردطبیعتگرایانهبیشتریدارد.

پارچه با نقش بته    نقه
تكهپارچهتصویر1،محفوظدرکاخموزۀگلستان،
تحتعبارتکلیمنسوجقاجارمعرفیشدهاست.نقش
البته است. بتهجقه از تكراری طرح نوعی اینپارچه،
محیط بر او تسلط و مشاهدهگر واکاوی درصورت
بازنمایی،مواردبیشترخودنماییمیکند:نقوشانتزاعی
کلیت بهرغم درآمده، تكرار به بتهجقه سطح در که
است. متفاوت اما شبیه بسیار جزییات، در یكسان؛
برپنج بهطوریكهنقشمایههایمكرر،حداقلمشتمل
متصور را گیاهی صورت نوعی نقوش این است. گونه
با آنها ساختاری چارچوب تطبیق در که میسازد
نمونههایطبیعی،مشتملبرگلهایینظیرالله،بنفشه،
گیاه یک شاخه بر همگی که است میخک و بابونه

روییدهاند.
البتهآنچهمخاطباینپارچهراازتدقیقبیاندازه
درشناختگونههایگیاهیمتكثربرحذرمیداردتوسل

بهتفكرمفهومیومضمونبنیادینسبکاستکهاز
حاصل تمدن هر فرهنگی باورهای به تسلط خالل
میگردد.درحقیقتالتقاطعینیتوذهنیتدراینگام
بهکارمیآیدوبرایمخاطبآشنابهنقشبتهجقه،آن
رانهفقطبهمثابهیکصورتگیاهیمعمولختاییکه
به انواع ترکیب با که میدهد جلوه نقشی بهصورت
محوریتسروخمیدهبهتصویردرآمدهاست.مهمترین
ویژگیبتهدرایننوعنقشجقهای،سواربودنآنهابر
برای براینحساب ازگلوبرگاست. ساقهایرونده
درکپیچیدگیناشیازهمزمانیچندصورتتصویری
درایننقش،برخیاصولسازماندهیادراکوبیشتراز
بهکار معصوم چشم افسانه درباره گامبریچ نظر آن
به پیشین، آموزشهای اساس بر مشاهدهگر میآید.
بازشناسینقشاصلیاقداممینماید.جزییاتدلخواهرا
درصورتوجوددرجایخودنشاندهومابقیرانادیده
میانگارد.درحقیقتیافتههایمتقدمبرتصاویرذهنی
التقاط پایه بر ناظر نیز اینبار و تأثیرمیگذارد حاضر
تعریف را مجهول تصویر مفهومی، و دیداری تفكر
میکند.چهبساناظرناآگاهازظرفیتخاصایننقش،
باترکیبچندبن آنرابهیکنگارهختاییمعمولی
گیاهیتقلیلدهدوازدریافتمعانیضمنینقشبتهای

فروبماند.

تصویر-1:-پارچه-با-نقش-بته-جقه.-کاخ-گلستان.-)نگارنده(
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بانظربهتوضیحفوق،برایکشفهرنوعبازنمایی
با منتسب فرهنگی قراردادهای بررسی اینپارچه، در
بتهجقهضروریمینماید.دربارهپیشینهایننقشآنكه
بسیارکهنترازآناستکهبهزمانقاجارمحدودشود:
از که است ایرانی نگارههای رایجترین از یكی »بته،
دستبافتها انواع همه در تقریباً قدیم بسیار روزگار
است. بوده متداول قلمكار و قالی ترمه، بهخصوص
بته،دستخوش درازمدت،شكل کاربرد بهسببهمین
صورت ازشصت بیش به نگاره این و شده دگرگونی
بتهجقهمعروفاست.« به درآمدهکهمتداولترینآن
از پیش دورههای در بته نقش از )34 :1381 )ژوله،
اسالماطالعاتکمیدردستاستامادیرینگیکاربرد
بهعصرسكاهانسبتمیدهندچراکه را ایران بتهدر
»درسبکجانورنگاریاینقوم،گاهنگارهبتهایسروزاد،
جایگزیندموبالپرندگانشدهاست.«)پرهام،1371:
از بسیاری که بهگونهای مییابد ادامه اینسیر )244
پژوهشگرانفرمبالحیواناتاساطیریرانوعیبتهجقه
دانستهاند:»درایرانباستان،تصاویرحیواناتیمانندهما،
سیمرغ،عقاب،وشیردیدهمیشودکهدارایبالهای
آنها در بتهجقه ردپای که هستند شگفتانگیز
اصلی اغنای اما )48 :1386 )عطروش، هویداست.«
رشد با که بازمیگردد اسالمی دوره به بتهای نقش
مفاهیمتمثیلیدرقالبانتزاعگیاهی،بتهجقهبهمثابه
یكیازانواعآنرونقمیگیرد.»بهطورمشخصبافت
زمان از هستند بتهای طرحهای دارای که فرشهایی
خلفایعباسیرواجمیگیرد.«)رجایی،67:1395(بعد
بتهای »نقش فرهنگی، حیات دوره طول در و آن از
رنگآمیزی، غنای عالوهبر که رسید اوج به هنگامی
نقش مرحله این در افزود. طرح سیالن بر را حرکت
برای مانعی وهیچ بود امتداد قابل بینهایت تا بتهای
توقفاینجنبشمداوموجودنداشت.«)ژوله،1381:

)34
درتأییداصلگیاهیبتهجقهنیزآنكهدرسادهترین
دستهای به است مشخص ضمنی معنی یک با وجه
چراکه گرفتهاند بوته از را »بته میگویند. بته برگ،
گاهینامیممكناستبرچندشخصوچندچیزداده
شودزیراآنهادرمقامجوهر،یكسانودرصورتمتفاوت

هستند.«)ذویارودیگران،102:1394(و»جقههم
تواضع نشانه به استکه پرندگان پر از بتهایساخته
ایرانیان،درباالیکالهپادشاهانقرارمیگرفتوخود
همانتجسمعینیسروسرافكندهدرمقیاسکوچکبه
حسابمیآمد.«)دهخدا،ذیلواژه(البتهباوجوداین
اندازهازوضوح،دربارهوجهاشتقاقنگارهبتهایهمواره
متغایر تعبیرهای بهطوریکه داشته وجود اختالفنظر
دربارهمنشأآنارائهکردهاند.»پژوهشگرانتاکنونشكل
بتهراملهمازشكلپدیدههاییچونشعلهآتش،آتش
مقدسزرتشت،میوهدرختکاج،سروخمیده،مرغی
کهسردرسینهفروبرده،زهدانمادریازنیکهچادربر
)رجایی، است« برده فرو گریبان در سر و دارد سر
65:1395(وهمچنین»تمثیلباداموگالبیدانستهاند.
که است دست در بسیار تاریخی شواهد درحالیکه
ازایننظریههادرستنیستوتقریباًمحقق هیچیک
)ژوله،1381: است.« بوده اصلسرو در بته که است
این معتقدند برخی نیز موضعجغرافیایی نظر از )33
نقشتجسمگیاههندیاستبنابراینبتهجقهایازهند
بهایرانآمدهوبهصورتهایمتفاوتمتداولشدهاست
خود، اجزای از هیچیک در هندی بوتیه یا »بوتیا اما
اینگیاهدو ندارد. بتهای انواع از بههیچیک شباهتی
زمین نزدیک یعنی دارد درختی و باالرونده گونه
نمیرویدکهبوتهخواندهشودحتیگل،برگومیوهاش
بههیچتسامحبهنگارهبتهایمانندهنیست.«)پرهام،
شالهای طرح از صراحت به »چنانكه )336 :1371
کشمیریاستنباطمیشوداصلآنهاازگنجینههنرهای
تزیینیایراندردورهمغولوصفویبههندراهیافته
است.«)بیكر،140:1386(بهواقعبته،نقشکهنیدر
است. بوده سرو اصل در بته است. بوده ایرانیان باور
سرویکهتارکآنازبادخمشدهوازایرانبههندرفته

است.
درصورتکلی،بتهجقهنقشتمثیلیونشانگریک
بهصورت قرارداد، پایهیک بر ماوراییاستکه مفهوم
مادیتجسمپیداکردهاست.دربارهباوربهبتهجقهآنكه،
متجلی درسرو باستان ایران در که درخت به اعتقاد
میشود،سببمیشدتاگونههایمختلفسروودرختان
باورهای »در برخوردارشوند. تقدس از آن همخانواده
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اسطورهایایرانیان،انتسابصفتآزادگیبهسرویادگار
ارتباطآنباناهیداستکهدراساطیر،رمزیازآزادی
)245 :1369 )یاحقی، میرود.« بهشمار آزادگی و
ازمنشهای یكی ایرانیان میان در که نیز »یکرنگی
نیكوبوددردرختسروکهبهاروخزانیكسانیدارد،
با متجلیاست.افراشتگیدرختکهبهرغمسرافرازی
هرنسیمیسرفرودمیآورداماکماکانسرافرازاستاز
فرود و فراز از که بود ایرانی قوم ویژگیهای دیگر
بازیهایروزگارسرخمنكردهکهسرافرازونهسرافكنده
باقیبمانند.ازسویدیگربهگواهیادبیاتایران،سرو
نمادآزادگیاستچونبینیازازتوجهخلق،عاریاز
باروریوثمربخشیاست.«)خداییودیگران،1387:
اهمیت به میتوان آخر تعبیر این تأیید »در )113
درختسرواستنادکردکهدرشعرکهنایرانی،نشانهو
)فونتن،1375: است.« اصالت و رعنایی زیبایی، نماد

)99
در خود کاربرد ورای در بتهجقه قیاس بدین
ارائه عالیتری مفاهیم کاربردی، هنرهای آرایهبندی
ساختن دنبال به سنتی »انسان بهویژهآنكه میکند.
تعادل؛ بازتابدهنده که است هنر وسیله به دنیایی
تمامکشمكشهای از اجتناب با آرامشوصلحاست.
بینآسمانوزمین،آرامشحالتازلیوجودمطلوب
بختیار، و )اردالن میشود.« اعاده دیگر بار که اوست
در گیاهی نقش عنوان به که بته پس )40 :1392
قرار استفاده مورد فراگیر صورت به ایرانی، هنرهای
میگیرد،نگارهاینمادینازاعتقادایرانیاناستکهبا
زمان طی در بیرونی و درونی اجزاء میان هماهنگی
توانستهراهتكاملبپیماید.اینآرایه،صورتتمثیلیاز
اندیشهایاستکهاکثرقریببهاتفاقهنرشناسانآن
از خود، هویت حفظ با که سروی میدانند. سرو را
طبیعتاولیهاشفاصلهگرفتهوبهگونههایمتفاوتدر
هنرهاجلوهگریکردهاست؛»چنینمیتواننظردادکه
اینآرایهبعدازدایرهمقاماولخلقدرعالمنقوشرا
داردکهخودازحقیقتآننشأتگرفتهاست.«)ذویار

ودیگران،109:1394(
حال،مخاطبآرایههایاینپارچهدریکرویكرد
مفهومیودرورایجنبهزینتیآن،درصورتتسلطبه

تاریخسبکبهمعانیرمزیمیپردازدکهدرپسآن
هر مسلم بهطور شرایط، این در است. شده پنهان
تماشاچیبهقدرظرفخودنسبتبهخوانشاثراقدام
این با آشنایی صورت در گام اول در چنانكه میکند
نقشآنرابهعنوانبتهجقهشناساییمیکند.بهدلیل
عدموجودصورتحجمیایننگارهگیاهیدرطبیعت
بهایناندازهازخمیدگی،تنهاراهادراکآن،مالحظه
مواردتجسمیمشابه،پیشاززمانرویاروییبااینمورد
با پیشین آشنایی عدم درصورت که بهگونهای است
نقش،امكانادامهمعنیسازیمیسرنخواهدبود.»جایی
بازنمایاندهشده نوعچیزیکه از نوعدانشی کههیچ
نداریم،تفسیروبرداشتمابهکلاشتباهخواهدبود.«
)گامبریچ،329:1393(درگامبعدیودرصورتغور
درمعانیرمزیایننقش،بعیدنیستبهواسطهرجوع
زمینه فردی، مطالبات اعتبار، از عاری مكتوبات به
راه در قدم نگاره این ناظر شخصی، نگاه و فرهنگی
اشتباهبگذاردوبهواسطهانتزاعزیادهازحدوچندگانه،
این حل کلید کند. تشبیه دارد میل هرچه به را آن
مسئلهبانظربهارتباطایننقشودستمایةاصلیآن
یعنیپارچهقابلگشایشاستچراکهاینبننگارهبه
دنبالبسترمناسببرایالقاینزدیکترینمفهوماست:
پارچهدرعموممواردمصرفیباجانآدمیدرارتباط
میان در که بود متصور میتوان حساب این با است.
قائلمیشوند،هدف بتهجقه برای معانیمتعددیکه
اصلیطراحاینپارچهدرنقطهخلقبرآنبودهتابرای
و آزادگی صورت ایرانی، فرهنگ به آشنا مخاطب

بیمرگیسرورابهذهنمتبادرگرداند.
درحقیقتآنچهدرمطالعهاینقطعهپارچهراهگشا
است گامبریچ افسانهچشممعصوم به تأسی میگردد
چراکهالگویساختاریایننقشبهسببچندگانگیو
عدمتطبیقکاملبانمونهطبیعی،قدرتتعیینکنندگی
فرمسرو، ودگرگونی بهدلیلسادهسازی یعنی ندارد
راهگشای کفایت به هرگز تصویر ساختاری چارچوب
معانینیستپسبرایشناساییآنبهقیداجباربایدبه
ظهور مجال پیشتر که داشت رجوع دیگر نمونههای
پیداکردهاند.»هنردرفضاییخالیپدیدنیامدهاست.
هیچهنرمندیمستقلازپیشینیانوالگوهایشنیست
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چراکهاوکمترازیکدانشمندیافیلسوفنیست.بخشی
ازسنتمشخصاستواودرمحدودهنظاممندمسائل
کارمیکند.«)همان:97(بهواقعدربارۀمیزانتدقیقدر
جزییات،تاریخسبکبهکارمیآیدزیراوقتییکتجسم
یایکخوانشبایکتصویرچفتشودبهدشواریازآن
جدامیگرددپسدراینقیاسنیزکمترمیتوانفرمی
جزییات به کرده، پیدا نمود بتهجقه مثابه به که
سازندهاشتقلیلداد.درمنتسبداشتنمعانیرمزی
قابلباوربهبننگارهبتهاینیزدرنظرداشتنعینیتها
راهگشاخواهدبود.دراینحیث،روندپیچیدهارتباط
و پیشنهاد کردن، همخوان و ساختن میان متقابل
بازنماییبهوجودمیآیدوپیداییهرنوعمفهوممرتبط
بابتهجقهدرذهنمخاطب،ازآموزههایپیشینوباور
است دلیل همین به میگیرد. نشأت آنها درستی به
تا همواره»تماماصولدخیلدرسازماندهیشكلها
از بابروزمعانیمتنوعروابطحاصل وقتیکهمخاطب
البته ندارند؛ چندانی ارزش نباشد، آشنا هنر زبان
این از عمده بخش تازه، زبان هر یادگیری همچون
کایتون، و )استینسون است.« تمرین از ناشی آگاهی،
از متفاوت مقیاس در فرد هر در که )158 :1395
نوع به وابسته مورد هر در و میگذارد تأثیر دیگری
تقربّیاستکهتماشاگربهآنموضوعداردپسدرنتیجه
هرمشاهده،شهودیدیگرگونهرارقممیزندکهقابل
انعطافبودهوبیاندقیقجزییاتآنتقریباًغیرممكن

است.

و  میخک  محمدی،  رز  گل  بوته  نقش  با  پارچه 
بنفشه 

تصویر2،قطعهپارچهایرانشانمیدهدکهبراساس
یاچیزی آویز بهصورت اطالعاتموزههنریکلیولند،
شبیهبهپردهبرایپوششدیوارودرگاهعمارتکاربرد
داشتهاست.ایننمونةابریشمیباتزیینچاپباسمهای
ونقاشی،باعبارتکلیسلسلهقاجارتاریخگذاریگشته
ترکیب و لباسها طرح طبق اثر، این »تاریخ است.
نوزدهم سده سیزدهم/ سده اول نیمه به پیكرهها
بازمیگردد.اینطرحکهازقلمدانهاوجلدهایالکی
سدههاییازدهمودوازدهم/هفدهموهجدهممشتق

شدهدرمنسوجاتسدهسیزدهم/نوزدهمبهندرتیافت
کاربرد نشانه حاضر، نمونه روی هر به است. شده
از انعكاسی و دوران آن در مضمون این موفقیتآمیز
دوران تجربهگرای ماهیت در هنرمندان انتخابگری
قاجاراست.«)دیبا،54:1390(دربررسیبیشتراین
تصویر،بهجهتطبیعتگراییبیشترکهبهواقعنمایی
است. آشكار وارداتی منسوجات تأثیر گرویده، غربی
چنانچهدراطالعاتمربوطبهاینقطعهیادآوریشده
کهتولیداینپارچهشایدمتأثرازرواجچاپسیلکدر
اروپابودهکهرنگوبویایرانیبهخودگرفتهاست.البته
بهرغماینپردازشطبیعی،شناساییگونههایگیاهی
مصوردرمسیرهموارترازنمونهپیشگامبرنمیدارد.
اثبات به را آرنهایم فرضیه تفسیر، در گوناگونی این
میرساند:»انگارهدیداریتمامچیزهایواجدحجمرا
مجسمهسازی چون سهبعدی مدیومی کمک به تنها
میتوانبازنماییکرد.اگردراینگونهموارد،هدفآن
حداکثر گردد، ایجاد شبیه دوبعدی تصویر که باشد
میتوانامیدواربودنوعیترجمهازشكلموردنظرارائه
گردد،یعنیبهکمکابزارهایدوبعدیبرخیازعناصر
ساختاریانگارهدیداریموردنظررابهنمایشدرآورد.«
)آرنهایم،133:1392(اینرهیافتبرایتصاویرانتزاعی
این در دلیل، بههمین است. یكسان کاماًل واقعنما و
بهسوی درمسیرحرکت نقاش رغمتالش به تصویر
بازنماییطبیعتگرایانه،برخیعناصرنوعیسرگردانیرا

تصویر-2:-پارچه-با-نقش-بوته-گل-رز-محمدی،-میخک-و-بنفشه.-قاجار.-
)URL ۱(-.)موزه-هنری-کلیولند-)اوهایو
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تصویر3.جلدالکیبانقشگلومرغقاجار،کتابخانهو
)URL2()موزهملیملک)تهران

تجربهمیکنند.
و برجسته گلهای میرسد بهنظر نمونه بهعنوان
بزرگارغوانیرنگکهدرهردوبوتهبهتصویردرآمده،
مؤیدگلگالبیانوعیگلرزمشهوربهمحمدیاست
کهدرهنردورهقاجار،نقشعمدهایایفاءمیکندودر
بیشترنقاشیهایگلومرغظاهرمیشود)تصویر3(.
اواخر یعنی پیشتر زمانی به گل این رخنمایی سابقه
صفویبازمیگردد.»گلسرخدرنقاشیدربارصفوی،
نمادآراستگیبود.محبوبیتایننقشممكناستبه
به و محمدی رز گل گلبرگهای اجتماعی اهمیت
خصوصتولیدگالبمربوطباشدکهباعثرواجنقش
)دیبا، شد.« کاربردی اشیای روی جدید بهشكل آن
48:1390و50(گلدیگریکهباگلبرگهایمضرس
بادوزاویهدیدمختلف،دررنگهایبنفشوقرمزقابل
مالحظهاستبانظربهنمونههایطبیعیوهمینطور
نقاشیاینعصربهمیخکنزدیکاست.ریزهگلهایی
اندکی و بنفش پهن و مدور گلبرگهای با که هم
سایهروشندرآرایشهردوبوتهبهکاررفته،بیشازهر
شباهتی،بنفشهرایادآوریمیکنند.امادرطراحیدو
گل نقش یكی، باالی بر تصویر، این خاص بوته نوع
محمدیوجودداردوبرقسمتفوقانیدیگریگلیدر
رنگهایبنفشوقرمزنمایاناستکهخطوطمحیطی
آندربیشترینتناسبباگلنرگسمیگیرد.نظربه

تصویر4.نقشطاووس،قرقاولوگیاهدرگچبری
)نیویورک(. متروپولیتن موزه )عراق( تیسفون ساسانی

)URL3(

طراحیسادهاینگل،چنینوجهیتقویتمیشود
امانموداینبننگارهبارنگهایبنفشوقرمزبهعوض
سفیدیازرد،ازقطعیتاینتعبیرمیکاهد.البتهدوراز
ذهننیستکههنرمندایناثربهدلیلتجسمفضایی
رنگینوهموارنمودنمسیرگردشچشم،رنگمایههای
رنگ از استفاده و گرفته بهکار درگلبرگها را ثابتی
برای برده کار به زمینه در که را زرد بهویژه و سفید
گلهاجایزندانستهاستامابههررویاینتصمیماو،
بهاختاللدرجزییاتتمایزبخشودگردیسیایننقش
ازبازنمودخاصبهمفهومعمومیانجامیدهاست.»به
سادگیمیتواننشانداداگرسرنخهاییراکهبهدرک
تصویرکمکمیکنندحذفشوند،اشتباهاتیبهوجود
میآیدکهدرحالتعادیتعجبآوربهنظرمیرسند.«

)گامبریچ،392:1393(
مشابهاینرونددرنقشچهرههاوپرندهنیزوجود
دارد.آنطورکهبهسبکنیمهنخستقاجار،چهرهزنو
مردجوانچنانبهیكدیگرشبیهاستکهدقتهدفمند،
افزونبراین، بود. خواهد یكدیگر از آنها تمایز الزمه
تشخیصپرندۀنقرهایرنگتصویربهعنوانگونةخاص
آنطوردردستاندازتشخیصقرارداردکهگروهیآنرا
بهاشتباهقرقاولدانستهاند:»قطعهایازابریشمزردرنگ
نفیسیکهباطرحهایمشبکچاپیطرحاندازیشده،با
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چهرهجوانانودوشیزگانزیباوقرقاولهاوبوتههای
)54 :1390 )دیبا، است.« گرفته جان سرخ گل
درحالیکهنگاهدقیقدراستخوانبندیجانوربهویژهدم
پهنآنودیگرجزییاتتأثیرگذارهمچونخوابپرها
چنانكه است طاووس پرنده، این که میدهد نشان
گروهیدیگرازجملهصاحبانموزهایآنبراینتفسیر
اصرارداشتهاند:»دردورهقاجارگاهیطرحهارویسطح
زردرنگ، ابریشمی در مثاًل میشدند نقاشی پارچه
تزییناتباخطوطمنحنیبهصورتشبكهایکارشدهو
صورتهای و نر طاووس گلدار، درخت با آن زمینه
قرار شبكهای نقاط تالقی محل در که زنانه کوچک
علت )141 :1386 )بیكر، است.« شده پر گرفتهاند،
ازعدم قرقاول به پرنده تشبیه در اول نادرست تعبیر
توجهبهساختاروجزییاتمؤثرنقشدردرجهاولو
نشأت دوم درجه در پیشین غلط آموزههای تأثیر
میگیردکهالبتهبههررویگواهبرآناستکهدامنه
آن تا است؛ متغیر فرد به فرد نسبت تصویر، خوانش
اندازهکهحتیزمینههایپژوهشیمحققنیزبازدارنده
دریافتوتفسیرنادرستنخواهدبود.ایندرشرایطی
استکهعالوهبرساختارکلیپرنده،طاووسدرمقابل
نمادینپویشهایفرهنگیمردم بامعناسازی قرقاول
ادبیات و هنر فرهنگ، در دارد. بیشتری قرابت ایران
ایرانی،مفاهیمعمیقیبانقشطاووسگرهخوردهاست.
ازدیربازدراساطیراینپرنده،صاحبتأثیربودهاست
بهطوریكهنقشآنحداقلازدورهساسانیدرهنرایران
بهیادگارمیماند)تصویر4(وبعدهادرآثارادبیازجمله
منطقالطیرعطاربهعنوانیکمرغبهشتیمورداشاره
قرارمیگیرد33.وجهدیگریکهبازیابیاینپرندهرادر
دریک که است آن تسهیلمیکند مرغ و نقشگل
در استکهحتی پرندههمانی »این فرهنگی موازات
چین،غالباًهمراهگلصدتومانیبهتصویردرمیآید.«
اینباور )هال،67:1387(بدینحسابحتیمعموالً
وجودداردکهنقاشیگلومرغباقیداحتمالازنقاشی
چینیریشهگرفتهاست.چنانكهآوردهاند»ظهورگلو
پرندهدرهنرکتابآراییمربوطبهتأثیرفرهنگچینی
استکهتوسطمغوالنبههنرایرانمعرفیشد.«)دیبا،
مرغ، و گل نقاشی در هرچند بنابراین )48 :1390

همیشهمنظورازپرنده،طاووسنیستاماقراینبسیار
وجودداردکهنشانمیدهدنهتنهاادراکاستنباطیکه
طاووس نقش شناختی صحت بر فرهنگی گزینههای

مهرتأییدمیزند.
درنهایتمیتواناینطورتصورداشتاینپارچهبا
اجماععناصریچونجوانانزیباروازجنسزنومرد،
گیاهانرنگینوپرندهبهشتیچونطاووسآنهمبر
ازپردیس زمینهزرددرخشانخورشیدگون،تجسمی
جاوداناست.»خاصهآنكهنقاشینیمهنخستقاجار،
متأثرازنمادهاینهادینهشدهدرادبیاتایرانیبهخلق
سفارش- و نقاش آنكه مهم و پرداخته مثالی جهان
آن و بودهاند بنیادی نكته یک متوجه دو هر دهنده
تبعیتازفرهنگزیباییشناسانهایاستکهطیقرون
معیار عنوان به ایرانی ادبیات و فرهنگ در متمادی
خواص و عوام بین در و شده پذیرفته زیباییشناسی
)علیمحمدی، بودند.« کارکرد و هویت دارای جامعه
صورت به بهشت تصور میان این در )143 :1392
بوستاندرختانازمضامینرایجشعرفارسیاست.در
موردحاضر،اینوجهاستعاریبهواسطهتجسمصورت
بازنمودیزنانومردانهوریوشوهمینطورنقشیكی
ازپرندههایمحبوبایرانیانیعنیطاووستقویتشده
است.اینتعبیر،مصداقدقیقیبرایاینسخناستکه
»تصاویرآنچهراکهبودندوآنچهراکههمیشهخواهند
بودباهمبازنماییمیکنند.«)گامبریچ،220:1393(
یعنیاینپارچهباتجسمصورزمینیبهمفهومبزرگتری
متصور را فزونی نوعی و پهلومیزند خود ورای در
میسازدکههرمخاطببهاندازهظرفخودازآنبرداشت

میکند.
بااینوجود،درایناصلشكینیستکههرناظر
بهواسطههمزمانیدریافتوتفسیر،درمقیاسدقتو
تجربهخود،برداشتدیگرگونیازهرصورتبازنمودی
البتهدرچارچوبساختاریطرحارائهمیکند؛چهبسا
او ذهن به را خاصی تصویر،شخصیت این چهرههای
تأثیر و جزییات ماندن پوشیده با یا سازد متبادر
هرگونه یا قرقاول به شبیه را پرنده غلط، دانستههای
هر به نسبت درکلخوانشهایی و دهد جلوه دیگری
رهپویه اساس از که پذیرد صورت تصویری عنصر
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متفاوتیرارقمبزند.بههررویدروجهکلی،اینتحلیل
بحث، مورد پارچه نقش که بود نخواهد نظر از دور
و فراوانی جوانی، چون نعمتهایی از زمینی بازنمایی
بهخصایص توجه با استکهمیتوان طراوتطبیعی
فرهنگیومذهبیمردمایران،آنرابهتجلیصوریاز
بهشتموعودتعبیرکرد؛یعنیاستعارهازامریفراترکه
صورت و بگیرد وسعت مخاطب ذهن در دارد تمایل
حقیقیپیداکند.بهدلیلچنینقدرتیاستکهمضمون
نقشهایمصوردرهنرهایتجسمیوکاربردیمعموالً
برای تا میشود سیراب عمومی فرهنگ آبشخور از

همگانقابلتأویلباشد.

نتیجه    گیری
هردوسردمداراصلیحوزهادراکدیداری،تقریباًدر
زمانیمقارنبایكدیگر،برآنشدندتاچگونگیخوانش
تصویرراتحلیلکننداماوقفهآنجاستکهآرنهایم،این
فرآیندرابهدرکانتزاعنسبتداددرحالیکهگامبریچ
دامنهدریافتوتفسیررادرعرصهتجربههایپیشین
بود آن بر گشتالت، نظام به آرنهایم اعتقاد گسترانید.
خوانشتصویر،پویشیكپارچهاستکهبراینسلبشر
یكسان آموزشدیده تا بدوی و بزرگسال تا کودک از
عملمیکند.اوادعاداشتتصویرباهستیوذاتخود
پدیدارمیشود،پسهویتیداردکهخارجازعرفهای
جای به گامبریچ برعكس است. تعریف قابل معین،
به و میکرد استدالل ادراک پارگی دو بر استنباط
اهمیتایجادتناسببینآموزههایاندوختهدرذهنبا
تفكر رویكرد، این با میورزید. اصرار حاضر موقعیت
دیداریمبتنیبرذهنیتآرنهایمدربرابرتفكرمفهومی
مبتنیبرعینیتگامبریچقرارمیگیرد.آرنهایمبرنقش
درحالیکه دارد باور تصویر آشكارگی در استنباط
گامبریچفرآیندساختوتطبیقرامقابلآنمیگذارد
ومعتقداستهرنوعبازشناسی،منوطبهدخلوتصرف
نهاییمشاهدهگراست.اوبرخالفآرنهایم،برایتصاویر،
ساختارمعینتعریفنمیکند.ایندرحالیاستکهاو
بهنقصقادرنیستپاسخیبرایچگونگیخوانشاولین
تصویرارائهدهدامابازهمبهآنقائلاستکههنر،هیچ
ناپایدارآن ماهیتیازخودندارد،درعوضخصوصیات

براساسوابستگیهایجامعهتماشاگرتعریفمیشود.
کامل بهطور انسان و نیست معصوم هرگز چشم
تحتتأثیرآموزههایپیشینتصمیممیگیردپسبهتر
استجهتقرابتبیشتر،حتینشانههایجزییآموخته
به ناظر تا کند برقرار مشابهت مقایسه مورد شیء با
گمراهینیفتد.بااینحساببازشناسینوعبشردرگرو
تشخیصجزییاتتمایزبخشقرارداردوبهدلیلتكیه
برواقعنماییبهعنوانشیوهبازنمایانهبرتر،هنرانتزاعی

منحطوناتمامتلقیمیشود.
آنچهازقیاسایندورویكردحاصلمیشودنشانگر
آناستکهنظرگامبریچدربارهچشمانساندرنقطه
صفرودرمواجهباانواعپدیدارها،اعمازتصاویربهکار
میآید.مخاطببهآنچهاشتیاقدارد،توجهکردهوآنچه
راکهدرطلبشنیست،نادیدهمیانگارد.ایندرشرایطی
استکهبهطورقطعهرتصویربازنمودیازنوعاستلیزه
و استنباطی اصول از تحتمجموعهای یاطبیعتگرا،
قراردادیتعریفمیشودتافرمشیءدرقالبدوبعدبه
بر نمودتجسمی نوع اینحسابهر با نمایشدرآید.
سطح،خواهابتداییوخواهواقعنما،محصولانتزاعذهن
استکهآنرارویصفحهتعریفکردهاست.درچنین
تفاوت بازنمایی، انواع بین همبودی از بزرگی مقیاس
تصاویر خوانش چنانكه مینماید ناچیز مصادیق،
طبیعتگرا،کنشعقالنیبرتریافراترازایجادومقابله
بانقاشیهایباستانطلبنمیکند؛تنهااصولقراردادی
آنهامتفاوتاست.درمرتبهایپیشتر،تحدید تجسم
سهبعدبهکمترازآن،خاستگاهدشوارتریداشتهکههر
دوگروهبرآنتوّفقیافتهاند.پسازایننیزهرمشاهدهگر
با اثر هنرمند همچون میتواند سطحی هر در سالم
انفكاکانتزاعتصویرواستنادبرآننسبتبهبازشناسی
موضوعکاراقدامکند.دراینخوانش،آموزههایقبلی
طریق بدین نیست الزامآور اما است تأثیر صاحب
جلوه مطرود گامبریچ مدنظر ادراک فرآیند دوپارگی
میکندچراکهبازشناسیتصویربهصرفدرکمفهومی
به متمایز مشخصههای تشخیص و عینیت بر مبتنی
شیوهعكسگونهومنتجازآموزشقراردادهابیاعتبار
نشانمیدهد.ذهنانسانباتكیهبرکلیاتروشنذهنی
درتفكردیداری،قادربهبازشناسیمواضعجدیداست.
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مشكلآنهنگامایجادمیشودکهدربرخیازتصاویر،
انتزاعزیادهازحدبهبرقرارینوعیساختارکلیمیانجامد
کهبرایدویاچندنمونهمشابهقابلایفاداست.دراین
شرایطناظربرایصحتبازشناسیبهتجربههایپیشین
آرنهایم ایدهآناستکه ایندو تفاوت تكیهمیکند.
تفكر میان فاصلهگذاری دلیل به گامبریچ، برخالف
دیداریمبتنیبرذهنودرکمفهومیمدلولعینیت،
بهصورتایجابیبرآموزههایمتقدمتكیهمیکند.در
تصاویر اگر موافقهستند بحث دوطرِف شرایط، این
خودرادرضمیرفردنشاندهنددرچگونگیخوانش
مخاطب،نقشتعیینکنندهدارند.چنانكهتأثیرقدرتمند
گذشتهباتكیهبرآموزشوپیشینهمخاطب،واقعیتهای
ذهنیرامفهوممیبخشدوبهنوععینیبدلمیکند.با
اینحساب،درعینباورمندیبهتفكردیداری،ایناصل
ناظردردریافتو انكارناپذیراستکهمداخلهفردیت
قالب در فراتر؛ یا سطحی بهصورت تصویر تفسیر
و حافظه تصاویر با قیاس در آن تكامل و شكلدهی
داشته،حصولجایگاه وقوف آن بر پیشتر انواعیکه

چندگانهادراکراتأییدمیکند.
و تجسمی هنرهای در فرضیه این آزمون برای
کاربردیباسبقهایرانی،دشواریآنجاستکهمعموالًبه
به است.شاید اکتفاشده باب این در تاریخی مطالعه
همیندلیلپارچههایادوارمختلفتاریخیایرانکمتر
بحث به سبکشناسانه توصیفهای جز نظرگاهی از
درآمدهاندامادرصورتتعمیقبرآنها،میتواندریافت
کهایننقوشویژگیهایکلیدارندکهزمینهخوانش
مسیر، این در میآورد. فراهم را بازنمودیشان صورت
مطالعهدردونمونهازنقوشپارچههایدورهقاجارمبّین
همچون تصویر تفسیری مضمون بر تسلط است آن
خوانشتماماشكالهنریتجریدیوحتیغیرتجریدی
است. سیالن قابل مخاطب آگاهی میزان اساس بر
منظر از که اولیه ساختار بازیابی از پس درحقیقت
آرنهایمیحاصلمیشود،دریکفرآیندهمزمان،نظر
تعبیر در مخاطب فرهنگی تأثیر بر مبتنی گامبریچ
براساس کلی صورت در میآید. بهکار بسیار تصویر
انسانقادربه تعاطیمبادیتفكردیداریومفهومی،
در بنابراین است تجسمی فضاهای درک در دخالت

خوانشیکتصویر،عواملمختلفیدخیلاستکهاز
تجزیهوتحلیلصرفیککلیتنشأتنمیگیردبلكه
زمان یاداندوزیشدهدرطول ادراکمسائل بهواسطه
اما بازنماییوجوددارد اینشرایط متأثرمیگردد.در
نمونههای در خاصه تفسیر و دریافت فعاالنه وجه
مغشوشوچندگانهغنیتراستزیرایکتصویر،حتی
باساختارمستحكموجزییاتشاخص،تمامیتخودرا
آن بازخوردی چنین نتیجه نمیدهد. نشان ظاهر در
نقش، یک ذاتی کیفیت به بازشناسی دامنة که است
فردی و فرهنگی دانش با متناسب تفسیر و محدود؛
ذائقة حتی چنانچه میشود. پردامنه بسیار مخاطب،
زیباییشناسیهمسانناظرانوبرآمدگیآنهاازفرهنگ
واحدتحتالشعاعتجربهفردیقرارمیگیرد.بهویژهآنكه
درنقوشپارچهبهدلیلاندازۀکوچکعناصرتصویریو
پسرویبهبافتزمینه،هرمخاطبمتناسبباآموزش
پیشینوانتظارخودنسبتبهگزینشجزییاتوخوانش

تصویراقداممیکند.
حوزه در استوار نظرگاه دو مقابله با فوق پژوهش
گامبریچ، ارنست و آرنهایم رودلف از دیداری ادراک
بستریفراهمآوردتانقاطواماندهازتوجهاینرویكرد،
بهتدقیقآید.باهمیننگاه،بهکارگیریراهبردتطبیقی
در همسو ظاهراً صاحبنظران روشمندیهای بین در
طرحمباحثزیباییشاختی،مسائلیراروشنمیکند
کهپیشتردرسایهتكرارکلیات،موردبیاعتناییقرار
گرفتهوحتیتحتبرخیخصایصبنیادیوزورمندآن

 نظامفكریموردکجفهمیواقعشدهاست.

پی    نوشت ها
به ساده طور به شناختی علوم :Cognitive Science  .۱
پژوهشدربارهذهنمعنیمیشود،شاخهایمیانرشتهای
فلسفه همچون زمینههایی از که روانشناسی به وابسته
ذهن،زبانشناسیوانسانشناسیبهرهمیبرد.اینعلمبه
بررسیماهیتفعالیتهایذهنیمانندتفكر،طبقهبندیو
فرآیندهایینظیرآنمیپردازد.بهصورتمشخصاهداف
اصلیاینرشتهدرزمینهتفكر،استدالل،حافظه،توجهو

یادگیریقراردارد.
مدرکه قوای پنج از یكی :Commone Sense Version .2
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باطنی،حسمشترکیابنطاسیاستکهمدرکصوراست.
محسوسات تمام صور که است آن نامگذاری این علت
ظاهریحاصلشدهازسویحواسپنجگانهبهآنجارفتهو

توسطآنادراکمیشود.)ربیعی،67:1388(
3. Ernst Hans Josef Gombrich )1909-2001(
Visual Perception .4: اساساینرویكردبرآناستکه
مطالعهدربارۀچگونگیخوانشتصویردرسایهنتایجدانش
رودلف میگیرد. بار شناختی علوم ویژه به روانشناسی
آرنهایموارنستگامبریچ،صاحبنظرانبرجستهاینحوزه

هستند.
5. Rudolf Arnheim )1904- 2007(
Making and Matching .6:تعلقخاطرگامبریچبهفرآیند
ساختوتطبیقباعثمیشودـبهرغمباورعمیقاوبه
توهموخطایدیدـدربسیاریمواقعنظراتاودرخدمت
به بگیردچراکه قرار نلسونگودمن افراطی قراردادگرایی
نیازمند موارد بسیاری در هنر زبان درک گامبریچ زعم
رمزگشاییومعناکاویاست.)هاوس،74:1388(همین
امرباعثمیشودتادرمقابلاستنباطگراهاازاوبهعنوان

طرفداررویكردقراردادییادشود.
Gestalt.7:اصطالحیکهاوایلسدهبیستممیالدیتوسط
از گروه این یافت. توسعه برلین روانشناسی مكتب
برجنبه ادراکی، یافته یک هنگاممالحظه نظریهپردازان
همزمانیکلآنتأکیدمیکردندچونباورداشتند،فهم

مبتنیبرحواس،کلیتانفكاکناپذیروپویاست.
8. Perceptionalism
9. Conventionalism
10. Art and Visual Perception: A Psychology of the 

Creative Eye
11. Visual Thinking
12. Art and Illusion: A Study in the Psychology of 

Pictorial Representation
13. The Image and The eye: Further Studies in the 

Psychology of Pictorial Representation
14.Two Methods of Teaching Drawing Skills
15. Gestalten
16. David A. Pariser
17. Arnheim and Gombrich in Social Scientific 

Perspective
18. Ian Verstegen
19. Branko Mitrovic 
20.Visuality after Gombrich: the Innocence of the 

Eye and Modern Research in the Philosophy 
and Psychology of Perception

21. Ladislav KesnerAa
22. The Warburg/Arnheim effect: Linking the Cul-

tural/Social and Perceptual Psychology of Art
23. Immanuel Kant )1724- 1804(
24. Karl Popper )1902-1994(
25. John Locke )1632- 1704( 
26. Bucket Theory of the Mind
27. Heinrich Wolfflin (1864- 1945(
28. Innocent Eye
29. Edmund Husserl )1895- 1938(
30. Tiziano Vecelli )1488-1576( 
31. Rembrandt Harmenszoon Van Rijin )1606- 

1669(
32.افزونبرجایگاهخاصایننظردرفرآیندساختوتطبیق
)Good Connection(منتجازتفكرمفهومی؛پیوستگی
وبستگی )Closure( درقوانینادراکدیداریگشتالتنیز
اینموضوعداللتدارند.درپیوستگی،مؤلفههاییکه بر
واحد بهصورتیک یكدیگرند، به وابسته دارایطرحهای
داردکه آن بر اصلداللت این ادراکیدریافتمیشوند.
ساختار یک در موجود عناصر است مایل انسان چشم
و نیافته تغییر نقشمایهها کهجهت جایی تا را دیداری
مانعیایجادنشده،دنبالکند.دربستگییاتكمیلچنانچه
بهصورت ذهن باشد، شده پوشانده تصویر یک از بخشی
خودکارآنراتكمیلمیکندوبهعنوانیکشكلکامل

میبیند)شاپوریان،95:1386(.
33.بعدازآنطاوسآمدزرنگار/نقشپرشصدچهبلکهصد
هزار/چونعروسیجلوهکردنسازکرد/هرپراوجلوهای
آغازکرد/گفتتانقاشغیبمنقشبست/چینیانراشد
قلمانگشتدست/گرچهمنجبریلمرغانمولیک/رفتبر
منازقضاکارینهنیک/یارشدبامنبهیکجامارزشت/
:1388 نیشابوری، )عطار بهشت از خواری به بیفتادم تا

.)112

کتابنامه
روانشناسی بصری: ادراک و هنر .)1392( رودلف آرنهایم،

چشمخالق،ترجمةمجیداخگر،چ5،تهران:سمت.
آلن،ریچاردوتروی،ملكم)1389(.ویتگنشتاین،نظریهوهنر،

ترجمةفرزانسجودی،تهران:فرهنگستانهنر.
اردالن،نادروبختیار،الله)1392(.حسوحدت،ترجمةونداد

جلیلی،چ2،تهران:علممعمار.
استینسون،اوکویرکوکایتون،ویگبون)1395(.مبانیهنر
،4 چ یگانهدوست، محمدرضا ترجمة عمل(، و )نظریهها

تهران:سمت.
مهناز ترجمه اسالمی، منسوجات .)1386( پاتریشیا بیكر،
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شایستهفر،تهران:مطالعاتهنراسالمی.
روستایی و عشایری دستبافتهای .)1371( سیروس پرهام،

فارس،تهران:امیرکبیر.
پنروز،سررولند)1389(.»درستایشایهام«،ایهامدرطبیعت
وهنر،گردآوریریچاردلنگتنگریگوریوارنستگامبریچ،

ترجمةپرتواشراق،تهران:ناهید.
گامبریچ،ارنست)1388(.تحوالتذوقهنریدرغرب،ترجمة

محمدتقیفرامرزی،چ2،تهران:فرهنگستانهنر.
ایهامدرطبیعتو -------------)1389(.»ایهاموهنر«.
گامبریچ. ارنست و لنگتنگریگوری ریچارد هنر،گردآوری

ترجمةپرتواشراق،تهران:ناهید.
-------------)1393(.هنرووهم:پژوهشیدرروانشناسی

بازنماییتصویری،ترجمةامیرحسینندایی،تهران:افراز.
حسینی،مهدیودارابی،هلیا)1393(.»رویكردمیانفرهنگی

درنقدهنر«،فصلنامةکیمیایهنر،س3،ش7-22،10.
مهدی یاراحمدی، و صادق کریمی، محمدزمان؛ خدایی،
جقه«، و بته نمادینگی و تحول سیر به »نگاهی .)1387(

نشریةتحقیقاتفرهنگی،ش2،تابستان،109-132.
ربیعی،هادی)1388(.»رویكردحكمایمشاءبههنراسالمی«.
جستارهاییدرچیستیهنراسالمی،بهاهتمامهادیربیعی،

تهران:فرهنگستانهنر.
تهران: جدید(، )دوره لغتنامه، .)1373( علیاکبر دهخدا،

دانشگاهتهران.
دیبا،لیال)1390(.»گلومرغ«.کتابماههنر،ترجمةفریبا

بختیاریورضاافهمی،ش46-57،160.
.)1394( مهدی مكینژاد، و مهنوش وحدتی، حامد؛ ذویار،
»معانینمادیننقشمایهبتهجقه«.فصلنامةکیمیایهنر،ش

.99-113،15
رجایی،مهدی)1395(.»گرههشتوزهرهموجدار:خاستگاه
احتمالینقشمایهبوتهدرفرش«،پژوهشهنر،ش73،12-

.65
ژوله،تورج)1381(.پژوهشیدرفرشایران،تهران:یساولی.

گشتالت، روانشناسی کلی اصول .)1386( رضا شاپوریان،
تهران:رشد.

محمدرضا تصحیح منطقالطیر، .)1388( نیشابوری عطار
شفیعیکدکنی،چ6،تهران:سخن.

عطروش،طاهره)1385(.بتهجقهچیست؟،تهران:سیبالهنر.
علیمحمدیاردکانی،جواد)1392(.همگامیادبیاتونقاشی

قاجار،تهران:یساولی.
فونتن،پاتریس)1375(.قالیایرانیاباغهمیشهبهار،ترجمة

اصغرکریمی،تهران:معین.
صالح ترجمة هنر، فلسفه بر درآمدی .)1387( نوئل کارول،

طباطبایی،چ2،تهران:فرهنگستانهنر.
یادیوهای واقعیهگل کردنوغانی،مهدی)1395(.»دیوهای
خیالیگامبریچ«،فصلنامةکیمیایهنر،س5،ش41،19-

.23
گامبریچ،ارنست)1393(.هنرووهم:پژوهشیدرروانشناسی

بازنماییتصویری،ترجمةامیرحسینندایی،تهران:افراز.
ترجمة بصری، ارتباطات و طراحی .)1382( برونو موناری،

پایندهشاهنده،تهران:سروش.
و نمادهادرهنرشرق نگارهای فرهنگ هال،جیمز)1387(.

غرب،ترجمةرقیهبهزادی،چ3،تهران:فرهنگمعاصر.
هاوس،رزالینهرست)1388(.بازنماییوصدق،ترجمةامیر

نصری،چ2،تهران:فرهنگستانهنر.
یاحقی،محمدجعفر)1369(.فرهنگاساطیرواشاراتداستانی

درادبیاتفارسی،تهران:سروش.
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