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  دیباچۀ ویراست جدید
  

تـري بـه خـود     احتماالً این گونه بازنگري براي یک معلـم شـکل طبیعـی   . این کتاب از اساس بازنویسی شده است
: آیـد خـو کـرده اسـت     اي که برایش پـیش مـی   گیرد تا براي سایر نویسندگان، چرا که معلم به فرصت هر ساله می

بندي کند، مواد و مصالحِ اضافه را کنار بگـذارد و اطالعـات و    صورت تر هاي خود را به شکلی پالوده فرصت آنکه ایده
  .دیدگاههاي تازه را بیفزاید، انتظامِ مواد کارش را بهبود بخشد، و به طور کلی، از بازخورد عرضۀ کارش بهره گیرد

اگر  سال پیش، نسخۀ اولیۀ این کتاب به شکلی فشرده و عجوالنه به نگارش درآمد؛ چرا که  حدود بیست
اساس آن نسخه را در . رساندم اساساً این کار را انجام دهم، باید در مدت پانزده ماه آن را به پایان می قرار بود

ندرت در پیِ رجوع به منابعی وراي آنچه در ذهن داشتم برآمدم، و اجازه دادم که  نشستی طوالنی نوشتم و به
اي  تجربـه . کردنـد، در پـیِ هـم روان شـوند     خطور مـی احتجاجات و استداللهایم به همان شکلی که به ذهنم 

اي مدیون همین  شاید پذیرشِ صمیمانۀ کتاب از سوي مخاطبان نیز تا اندازه. انگیز و بسیار شخصی بود شعف
مند  اي که براي انجام کاري نظام پرواي کسی باشد که چنین به سهولت پا به راه گذاشته است؛ روحیه شور بی

  .ن مرسوم نیستدر حوزة نظري چندا
زمان با تدریسِ مداومِ موضوع کتاب و دریافت واکنشهایی که به نحوة ارائـۀ مطلـب صـورت     با این همه، هم

ام را از معدودي اصـولِ مبنـا    من عمدة مباحث تشریحی. گرفت، برخی از اشکاالت این رویکرد نیز آشکار شد می
به اندازه کافی وضوح پیدا نکرده بود، و خود اصـول نیـز   برگرفته بودم، ولی این اقتباس در همه جاي متن کتاب 

این سبک و سیاق چندان با ذهنیت هنرمندان و دانشجویانِ هنر که معموالً از . که باید تشریح نشده بودند چنان
تـدریج   با این همه، به. کنند، ناهمخوان نبود رهگذر جزئیات بصري حس عمومی حاکم بر کلیت کار را درك می

تر بهرة بیشتري خواهند برد؛ و بـدون شـک، ایـن شـیوه بـراي       که حتی آنها نیز از یک ترکیب منسجم دریافتم
  .تر خواهد بود کننده پسندند، نیز قانع مندتر را می پژوهان و متفکران، که کارهاي نظام دانش

در . ه بـود بر اینها، اصولِ مبناي کار نیز در دو دهۀ پیش به وضـوح امـروز در ذهـنم شـکل نگرفتـ       عالوه
ترین ساختار، رشد و تحـوقل   ویراست حاضر، اهتمام من بر آن بوده است که نشان دهم گرایش به سوي ساده

هـاي   و دیگر اصول بنیانی در مورد تمـامی پدیـده   1هاي حسی یابی، خصیصۀ پویاي یافته بر طبق مراتب تمایز
به عکس، احسـاس مـن آن   . کرده باشند رسد تحوالت اخیر این اصول را ملغا به نظر نمی. بصري صادق است

کنند؛ و امیدوارم کـه تأکیـد آشـکارتر بـر حضـورِ       تدریج جایگاه بایستۀ خود را پیدا می است که این اصول به
تر  کننده رنگ، فضا و حرکت را به شکلی قانع 2فراگیر این اصول خواننده را قادر سازد تا وجوه گوناگون شکل،

  .یومی واحد و یکپارچه دریابدبه منزلۀ تجلیات گوناگون مد
در هر فصل، بخشهایی از متن قدیمی از محک زمان سربلند بیرون آمده است، و اگر قضاوت خواننـدگانِ  
کتاب اساساًَ با من موافقتی داشته باشد، باید بگویم که آنها براي یافتن مفاهیم و تعاریفی که ممکن است، به 

آنها خو کرده یا شاید وابسته شده باشـند، دشـواري چنـدانی نخواهنـد     قدم، به  کنندگانی ثابت عنوان مراجعه
                                                                                                                                                                                     
1.  percepts  
2.  shape 
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با این حال، ممکن است آنها این مفاهیم را در جاي دیگري از فصل مورد نظر، یا حتی در فصلی دیگر، . داشت
  .تر صورت گرفته باشند جاییها در راستاي ایجاد کلیتی منطقی بیابند؛ و تنها امید من آن است که این جابه

گذشته از اینکه اینجا و آنجا سطرها و صفحاتی از نسخۀ نخست حذف یا خالصه شده است، بایـد گفـت   
مشـغولی   در هر حال، بیسـت سـال دل  . که بخش اعظم متن، چه از نظر زبان و چه از نظر محتوا، جدید است

کـه دور از   نـان در عـین حـال چ  . فعاالنه نسبت به یک موضوع رد و نشانهاي خود را بر جاي خواهد گذاشـت 
انتظار نیست، این کتاب نیز چون هر موجود زندة دیگري با گذر زمان سر به فربهی و فراگیري بیشـتر نهـاده   

شـماري در ایـن    اي پیش رویم قرار گرفته، و پژوهشهاي بی اي اندوخته شده، مثالهاي تازه هاي تازه است؛ ایده
عایی بیش از نسخۀ قـدیمی، یعنـی مـرورِ جـامعِ متـون      با این همه، ویراست تازه اد. زمینه منتشر شده است
هـاي   من در این مدت کماکان در پی شواهد و ادّلۀ درخور توجـه از میـان پدیـده   . تخصصی این حوزه، ندارد
ام و در  رویهـا پیراسـته   در عین حال، کتـاب را از برخـی پیچیـدگیها و حاشـیه    . ام بصريِ مرتبط با هنرها بوده

اند، بـه برخـی از ایـن     گرد آمده 3شناسی هنر به سوي روان ي که اکنون در کتابی با عنوانا هاي جداگانه مقاله
اگر خوانندگان نثر کتاب را پیراسته، روان و موجز یافتند، مایلم به اطالع آنها برسـانم کـه   . ام مسائل پرداخته

بایـد از همسـرم، مـاري،     همچنـین، . این مزیتها را مرهونِ زحمات ویراستاري ممتاز، یعنی موریل بل، هستم
  .ام را خواند و تایپ کرد هاي درهم ریخته نوشته تشکر کنم که دست

در . انـد  تر جایگزین شـده  اند، و البته برخی از آنها با تصاویري جذاب بیشتر تصاویرِ نسخۀ اولیه حفظ شده
نویسی شده، و آغشته  هاي تاب برداشته، صفحات حاشیه نهایت، تنها امید من آن است که این کتاب با گوشه

انـد بـه حیـات خـود      هاي رنگ و گچ، روي میز و پیشخوان کسانی که عمالً درگیرِ نظریه و عملِ هنري به لکه
اي راه یابد که هنرهاي بصري براي تحقق  تر نیز کماکان به حوزة زبان ویژه ادامه دهد، و حتی در جامۀ آراسته

  .کالم خود بدان نیاز دارند کنش بی
  

  .آ.ر
  روه مطالعات بصري و محیطیگ

  دانشگاه هاروارد    
 کمبریج، ماساچوست   
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  مقدمه
  

اي  ندرت با نمونه ما به. شاید چنین به نظر برسد که هنر در خطر غرق شدن در انبوه حرف و حدیثها قرار دارد
بپذیریم؛ با این همه، اطرافمان پر است از انبـوه  شویم که حاضر باشیم آن را به عنوان هنر اصیل  تازه مواجه می
کننـد    گفتارها و کتابهاي راهنمایی که همه در صددند براي ما روشن ها، سخنرانیها، درس نامه ها، پایان کتابها، مقاله

. که چه چیزي هنر است و چه چیزي نیست؛ و چه کسی در چه زمانی و به چه دالیلی فالن اثر را بـه وجـود آورد  
کننـد، از   قطعـه مـی   قطعهگرانِ غیرمتخصص حریصانه آن را  یر اندام ُخرد و لطیفی که خیل جراحان و تحلیلتصو

ترتیب ممکن است به این نتیجه برسیم که اساساً دلیل مبهم بودن مفهوم  شود؛ و بدین ذهن انسان خارج نمی
 .زنیم حرف می کنیم و هنر در روزگار ما آن است که بیش از اندازه راجع به آن فکر می
تردیدي نیست که شـرایط حاضـر تقریبـاً    . با این همه، چنین تشخیصی محتمالً چندان تیزبینانه نیست

یابیم که در  بخش نیست؛ ولی اگر با دقتی بیشتر در صدد یافتن دالیل آن برآییم، درمی کس رضایت براي هیچ
نیست، بلکـه مسـتعد ایجـاد    تنها براي آفرینش هنري مناسب  اي هستیم که نه واقع ما وارثان شرایط فرهنگی

هـاي مـا معمـوالً یـا عمـومی و سـطحی اسـت، یـا ژرف و          ها و ایـده  تجربه. نوعی تفکر غلط در این باره است
نزد ما مفهوم از ادراك فاصله گرفته است و . ایم ما از موهبت درك اشیاء به کمک حواس غافل شده. خصوصی

اند؛  گیري تقلیل یافته ما به ابزارهایی براي بازشناسی و اندازه چشمان. کند تفکراتمان در عوالم انتزاعی سیر می
هایی که بتوان آنها را با تصـاویر بیـان کـرد و نـاتوانی از کشـف معنـاي آنچـه         ترتیب، ما از فقدان ایده و بدین
اشـیائی کـه معنـاي خـود را تنهـا بـه       در چنین شرایطی طبیعی است که در محضر . ایم بینیم، رنجور شده می
  .نمایانند، احساس سرگشتگی کنیم، و به رسانۀ آشناتر کلمات پناه بریم شائبه می اي بی دهدی

هـا بازدیـد    افراد بسیاري وجود دارند که از موزه. دهد صرف دیدنِ شاهکارهاي هنري چیزي را تغییر نمی
قابلیت ذاتی فهمیدن . کنند بدون آنکه با هنر تماس پیدا کرده باشند آوري می کنند و کتابهاي هنري جمع می

این شکوفایی بیش از هر چیز بـه مـدد   . از طریق چشمها در ما پژمرده شده است و باید بار دیگر شکوفا شود
اما در اینجا نیز عادات غلط و برداشـتهاي اشـتباه   . یابد مو و اسکنه و شاید دوربین تحقق می کار با مداد و قلم
اغلب اوقات مؤثرترین کمک به چنین شخصی آن . به کار بپردازد خواهد مستقالً شوند که می سد راه کسی می

رو  هاي عینی روبـه  ترتیب او را با نمونه هاي خوب را به بیننده نشان دهیم و بدین است که نقاط ضعف و نمونه
انسانها دالیـل انکارناپـذیري بـراي    . گیرد کالم صورت نمی نمایش بی  به شکل  اما چنین کمکی معموالً. سازیم

  .کنم که این سخن در حوزة هنرها نیز حقیقت دارد صحبت با یکدیگر دارند و من فکر می
با این حال، در این حوزه باید به هشدارهاي هنرمندان و مدرسان هنر در مورد کشاندن گفتار به آتلیه و 

پـیش از  . گیرند کارگاه هنري گوش سپاریم؛ حتی اگر خود آنها براي انتقال این هشدار از کلمات زیادي بهره
باید . توان با زبان کلمات ویژگیهاي بصري را به کسی منتقل کرد هر چیز ممکن است آنها تأکید کنند که نمی

اي را که اثري از رامبراند در مـا   کیفیتهاي خاص تجربه. اي از حقیقت نهفته است گفت که در این سخن بهره
با این حال این محدودیت نه فقـط در  . و تشریح تقلیل داد توان به زبان توصیف انگیزد، تنها تا حدي می برمی

هـیچ توصیــف و تشــریحی ـ چــه تـوصیــف       . اي، مصـداق دارد  مورد هنر، که در مورد هر موضـوع تجربـه  
دهـد، چـه گزارش پزشک در مورد نظام غـدد بـدن    اي که یک منشی از چهرة کارفرمایش ارائه مـی کـالمـی
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یک دانشمند الگوهاي . اي خاص باشد ي بیش از بیان برخی از ویژگیهاي کلی نمونهتواند چیز یک بیمار ـ نمی
کند که، اگر بخت با او یار باشـد، بازتـابی از عناصـر اصـلی آنچـه را مایـل اسـت در مـورد          اي بنا می مفهومی
یِ دانـد کـه چیـزي بـه عنـوان کپـ       با این همـه، او مـی  . اي خاص بفهمد، در اختیارش خواهند گذاشت پدیده
داند که ضرورتی براي بازتولیـد دقیـق    همچنین، این را نیز می. عیار یک نمونۀ منفرد در دسترس نیست تمام

  .چیزي که وجود دارد، در میان نیست
هنرمند نیز در این میان از مقوالت خاص خود، از قبیل شکل و رنگ، براي درك معانی عمومی حاضر در 

آید، و نه قادر به انجام این کار  فرد برمی پی بازتولید آن مورد منحصربه او نه در. گیرد یک مورد خاص بهره می
جهانی را که ما در . فرد است است؛ و شکی نیست که نهایت تالش او نیز خود شیء یا کنشی ویژه و منحصربه

اردن به گذ کس دیگري عرضه نکرده است؛ و پاي جوییم، هیچ هنگام مواجهه با اثري از رامبراند بدان تقّرب می
و حـاالت انسـانهاي بـه نمـایش       این جهان به معناي جذب فضا و خصیصۀ ویژة تیرگیها و روشناییها، چهـره 

اي است که از رهگذر تمامی این عناصر نسبـت به زندگی اتخاذ شده اسـت ـ یعنـی     انداز ویژه درآمده، و چشم
قدر چشم به راه  توانند ـ و باید ـ آن   کلمات می. واسطگی حواس و احساساتمان جذب و دریافت آن به مدد بی

گـذاري   پـردازي، و نـام   فرد را از طریق حواس، مفهوم بمانند تا ذهن ما ویژگیهاي عمومی این تجربۀ منحصربه
از یک اثر هنري دشوار است، ولی در اساس   اخذ این نوع ویژگیهاي عمومی. بیرون کشد و جذب خویش سازد
هاي پیچیده، همچون آرایش عینـی یـا ذهنـی مخلوقـات      هیت دیگر پدیدهتفاوتی با کوشش براي توصیف ما

  .تر از خود موجودات نیست تر یا ساده هنر فراوردة موجودات زنده است و بنابراین چندان پیچیده. زنده، ندارد
کنیم ولی قادر به بیان آنها در قالب کلمات  آید که کیفیاتی را در یک اثر هنري حس می بسیار پیش می

دلیل ناکامی ما استفاده از زبان نیست، بلکه آن است که هنوز چگونگی انتقال کیفیات مزبور به قالب . یستیمن
واسطه انجام دهـد، زیـرا    زبان قادر نیست این کار را به شکلی بی. ایم مقوالت کلی متناسب با آنها را نیاموخته

کرد زبان صرفاً نامیدن چیزي است کـه مـا   با واقعیت نیست؛ کار 4زبان مجراي مستقیم برقراري تماس حسی
شمار آورد  اي غریبه به توان زبان را رسانه البته به هیچ وجه نمی. ایم ایم، یا دربارة آن فکر کرده ایم، شنیده دیده

با این حـال، پـیش از   . راجع به تجربیات ادراکی است  عکس، زبان تماماً که تناسبی با عناصر ادراکی ندارد؛ به
اي از ضوابط  گذاري کنیم، باید آنها را به کمک تحلیلِ ادراکی به قالب مجموعه انیم این تجربیات را نامآنکه بتو
این نوع تحلیل قوة باصرة مـا را بـراي نفـوذ در    . پذیر است خوشبختانه تحلیل ادراکی بسیار انعطاف. در آوریم

  .گشاید ترتیب راه را بر ما می نسازد، و بدی ناپذیر آن مجهز می هاي نفوذ یک اثر هنري تا محدوده
بـاز هـم   . سازد فرض دیگر آن است که تحلیلِ کالمی قابلیت خلق و دریافت شهودي ما را عقیم می پیش

هـاي فراوانـی از    تاریخ پشت سر و تجربیات زمان حال نمونه. باید گفت که این سخن عاري از حقیقت نیست
ولی آیا مجازیم از این امر نتیجه بگیریم که در . دهد ما نشان میتخریب ناشی از فرمولها و دستورالعملها را به 

هنرها باید یکی از قابلیتهاي ذهن را به حالت تعلیق در آورد تا قابلیتی دیگر به درستی عمل کند؟ آیا به واقع 
ن نمایند که یکی از قواي ذهنی به قیمـت کنـار گـذارد    گونه نیست که نابسامانیها درست هنگامی رخ می این

شود؟ تعادل ظریف جمیع قواي یک شخص، که کارامدي و سرزندگی او در گرو آن است، تنها با  دیگري فعال 
                                                                                                                                                                                     
4.  sensory 
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خورد؛ بلکه مسدود شدن قوه خردورزي توسط احساسات نیز بـه همـان    دخالت عقل در کار شهود برهم نمی
تحلیـل  . بـه قواعـد نیسـت   کورمال رفتن در تاریکی چندان بـارآورتر از تعهـد کورکورانـه    . انجامد وضعیت می

گري سطحی کسی که از درك چگـونگی و چرایـی    ضابطۀ خویش ممکن است ضرررسان باشد، ولی بدوي بی
اي  سـابقه  زیست انسان مدرن بـا خودآگـاهی بـی   . زند نیز نتیجۀ دیگري دربر ندارد فعالیت خویش سر باز می

شاید عمل زیستن دشوارتر شده باشد، ولـی راهـی    .مند شود همراه است و بنابراین، او باید از این قابلیت بهره
  .براي نادیده گرفتن این مسئله باقی نمانده است

هدف این کتاب بحث پیرامون برخی از محاسن قوة باصره و از رهگذر آن کمـک بـه بازیافـت و هـدایت ایـن      
اریخ آن را مورد مطالعه قـرار  ام، ماهیت و ت آورم همواره با هنر سروکار داشته تا جایی که به خاطر می. محاسن است

پـردازان هنـر، و مربیـان     ام، و در طلب همنشینی هنرمندان، نظریـه  ام، چشمان و دستان خود را در آن آزموده داده
شناس جـاي   دیدن در حوزة روان. اند شناسی این عالقه را قوت بخشیده مطالعات من در حوزة روان. ام هنري برآمده

شناس، پیرامون فرایندهاي خلق یا تجربۀ هنـري سـخن نگفتـه     ون پیش کشیدن روانگیرد؛ و تاکنون کسی بد می
کننـد، و برخـی دیگـر ایـن      شناسی به بهترین شکل استفاده می هاي روان پردازان هنر از یافته برخی از نظریه. است
؛ در هـر صـورت همـه بـه     گیرنـد  کار می سویه یا بدون آنکه ذکري از آنها به میان آورند، به ها را به شکلی یک یافته

تر یا بر جاي مانـده از   گیرند، حال چه شکل روزامد آن باشد، چه اشکال خود ساخته شناسی بهره می ناگزیر از روان
  .نظریات پیشین

ولی شاید بتـوان  . اند اي خود به هنرها پرداخته شناسان از منظر عالئق حرفه از سوي دیگر، برخی از روان
سندگان صرفاً به صورت ضمنی به درك آنچه واقعاً در این زمینه واجد اهمیت است، گفت که این گروه از نوی

شناسان فعالیت هنري را عمدتاً به عنوان ابـزاري بـراي    دلیل اصلی این امر، آن است که روان. اند یاري رسانده
هر تسـت  دهند، گویی هنر تفاوت چندانی با یـک لکـۀ جـو    پژوهش در باب شخصیت انسانی مد نظر قرار می

در حالتهاي دیگر، آنها بررسیهایشان را به موارد قابل . یا پاسخهاي ارائه شده به یک پرسشنامه ندارد 5رورشاخ
درمـانی محـدود    پـذیر، یـا مفـاهیم برگرفتـه از فعالیتهـاي تجربـی، درمانگـاهی و روان        گیري و شمارش اندازه
درك کرد، چرا که سروکار داشتن با هنر، به مانند هر آمیز را  شاید بتوان دلیل این برخورد احتیاط. اند ساخته

موضوع بررسی دیگر، مستلزم دانش عمیقی است که صرفاً با دلبستگی درازمدت و تعهـدي بردبارانـه حاصـل    
نظریۀ هنر خوب باید رنگ و بوي کارگاه را در خود داشته باشد، هر چند که زبـان آن بایـد از زبـان    . شود می

  .سازان متمایز باشد نقاشان و مجسمهگروهی  صحبتهاي درون
در اینجا، تنها راجع به مـدیومهاي بصـري، و از   . کار کنونی خود من از بسیاري جهات محدود شده است

البته باید گفـت کـه ایـن تأکیـد     . شود سازي، صحبت می میان آنها عمدتاً در مورد نقاشی، طراحی، و مجسمه
شمار با بیشترین تنوع و باالترین کیفیـت   هایی بی دار نمونه شهاین هنرهاي ری. چندان هم خودخواسته نیست

گذارنـد   این هنرها برخی از وجوه فرم را با چنان دقت و وضوحی به نمایش می. دهند را در اختیارمان قرار می

                                                                                                                                                                                     
5.  Rorschach testمورد آزمایش تداعی خود را از لکه کنـد و ایـن تـداعی بـه عنـوان فرافکنیهـاي        جوهر بیان مـی هاي اتفاقی  ؛ تستی که در آن فرد

 م. این تست را هرمان رورشاخ ابداع کرد. شود شخصیتی وي تحلیل می
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ها حساسیت مـا را نسـبت بـه     در این حال، این نمونه. آید نشئت یافته از ذهن برمی 6که تنها از یک کار دستی
در . خورنـد  انگیزند که در هنرهاي فوتوگرافیک و اجرایی به چشم مـی  هاي مشابه، اما کمتر آشکاري برمی پدیده

هاي بیست و سی انجام  شناختی رسانه فیلم که در دهه شناختی و زیبایی واقع، بررسی حاضر از دل تحلیل روان
  .شده، شکل گرفت

تمامی وجوه ذهن، اعم از وجوه شناختی، اجتماعی یا . شناختی است محدودیت دیگر کار من محدودیتی روان
انگیزشی، در هنر دخالت دارند، با این حال مسائلی همچون جایگاه هنرمند در اجتمـاع، تـأثیر نـوع اشـتغال او در     

اش با دیگر انسانها، یا نقش فعالیت خالقه در تالش ذهن براي رسیدن به اقناع و آگاهی، در کانون توجه ایـن   رابطه
در عـوض  . کنندة هنر نیـز نیسـت   شناسی مصرف عالوه بر آن دغدغۀ من در بررسی حاضر روان. تاب جاي ندارندک

خـورد ایـن صـرف     امید من آن است که غناي اشکال، رنگها و حرکاتی که در تصـاویر ایـن کتـاب بـه چشـم مـی      
نوعی هیئت کلی در میان آنهـا   صرف برقراري نوعی نظم در این سرسبزي فراگیر، ایجاد. محدودیتها را جبران کند

  .دهد و دریافت برخی اصول کلی، کار عظیمی پیش رویمان قرار می
بینـیم و انـواع سـازوکارهاي     ارائۀ توصیفی از انواع چیزهایی کـه مـی  : نخستین هدف من این خواهد بود

ه، کـل پـروژه را   با این حال، توقف در ایـن سـطح اولیـ   . اندرکارند هاي بصري دست اي که در پس داده ادراکی
کننـد، هـیچ معنـا و مفهـومی      اشکال بصري، جداي از آنچه به ما منتقـل مـی  . گذارد معنا باقی می ناقص و بی

کنیم؛  به همین دلیل در این کتاب همواره از الگوهاي درك شده به سمت معانی بیانی آنها حرکت می. ندارند
یدوار باشیم که آنچـه را بـه دلیـل محـدود سـاختن      توانیم ام یازیم، می و حاال که به چنین حرکتی دست می

  .ایم، از رهگذر ژرفاي حاصل بازیابیم اندازمان از دست داده گسترة چشم
شناختی من و بسیاري از آزمایشهایی که در ادامه بدانها ارجاع خواهم داد، برگرفتـه   اصول مبناي تفکر روان

درمانی که این نام را به  هیچ ارتباطی با اشکال گوناگون روانشناسی، که  اي از روان اند ـ شاخه  7از نظریۀ گشتالت
اي آلمانی به معناي شکل یا فرم است، از ابتداي سدة حاضـر بـراي    که واژه،  gestaltواژة . اند ندارد خود گرفته

 8حسـی شود که عمدتاً بر مبناي تجربیاتی در زمینـۀ ادراك   کار گرفته می اي از اصول علمی به اشاره به مجموعه
این مسئله عموماً مورد پذیرش واقع شده است که بنیانهـاي دانـش امـروزین مـا دربـارة ادراك      . اند شکل گرفته

ریزي شده است، و پرورش فکري خـود مـن نیـز بـر مبنـاي       شناسان گشتالت پی بصري در آزمایشگاههاي روان
  .کارهاي نظري و عملی این مکتب شکل یافته است

شناسی گشتالت از ابتداي کار خود نوعی خویشـاوندي بـا هنـر     ، باید گفت که روانتر اي دقیق با مالحظه
به چشـم   11و کورت کوفکا، 10ولفگانگ کوهلر، 9هاي ماکس ورتهایمر، صحبت از هنر در سرتاسر نوشته. داشت
سـت کـه   تـر آن ا  شویم، ولی نکتۀ مهم هاي آنان مکرراً با اشاراتی روشن به هنر مواجه می در نوشته. خورد می

به واقع، تذکر ایـن نکتـه بـه دانشـمندان کـه بـا       . روح حاکم بر تفکر این مردان براي هنرمند کامالً آشناست
                                                                                                                                                                                     
6.  handiwork 
7.  gestalt theory 
8.  sensory perception 
9.  Max Wertheimer 
10.  Wolfgang Köhler 
11.  Kurt Koffka 
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توان اکثر پدیدارهاي طبیعی را به نحوي بایسته توصیف کرد، مستلزم وجود نوعی دید  جزء نمی تحلیل جزءبه
توان به یک کلیت دست یافت چیزي  فرد نمیو این مسئله که با انباشت اجزاء من. هنري نسبت به واقعیت بود

اند بـا اتکـا    دانشمندان در طول قرون متمادي توانسته. نبود که یادآوري آن به هنرمندان ضرورت داشته باشد
هایی از روابط مکانیکی، نکات باارزشی در مورد واقعیت به ما بگوینـد؛ ولـی ذهنیتـی کـه از      به توصیف شبکه

  .گاه نتوانسته است به خلق یا درك اثر هنري بپردازد ناتوان باشد، هیچ درك ساختار یکپارچۀ یک کل
کشد  اي که نام نظریۀ گشتالت را به ارمغان آورد، این مسئله را پیش می در مقاله 12کریستین فن ارنفلس،

ابر جمع تجربیات آنها بر گانه یک ملودي گوش بسپارند، حاصل تک نتهاي دوازده که اگر دوازده شنونده به تک
پـردازان گشـتالت در    بیشتر آزمایشهاي آتی نظریه. با تجربۀ کسی نیست که کل ملودي را یکجا شنیده باشد

ریزي شده بود که چگونگی ظهور عناصر منفرد وابسته به جایگاه و نقش  راستاي نشان دادن این مسئله طرح
توانسـت از سـتایش تـالش     کرد نمـی  فرد اندیشمندي که این بررسیها را مطالعه می. آن در الگویی کلی است

اي از خطـوط   مندي که در عملِ سـادة نگریسـتن بـه الگـوي سـاده      فعاالنه براي دستیابی به وحدت و سامان
شد که عمل دیـدن ثبــت مکـانیکــی عنـاصــر حســی      ترتیب، آشکار می بدین. متجلی بود، خودداري کند

بنـابراین،  . ، ابداعی، هوشمندانه، و زیبا ـ از واقعیت اسـت  نیسـت، بلکه نوعی دریافت حقیقتاً خالقانه ـ تخیلی 
شمار  روشن شد که کیفیاتی که مایۀ مباهات متفکر و هنرمند است، در واقع، ویژگی تمامی فعالیتهاي ذهن به

 اي اینکه مجموعـه : یافتند که این واقعیت فاقد مبنا و اتفاقی نیست تدریج در می شناسان به روانهمچنین، . آید می
از اصول واحد بر تمامی قابلیتهاي گوناگون ذهنی حکمفرما هستند، ناشی از این واقعیت است که ذهن همـواره در  

  .ادراك مشتمل بر تفکر، تفکر مشتمل بر شهود، و مشاهده مشتمل بر ابداع است. کند مقام یک کل عمل می
مجـاز نیسـتیم کـار هنرمنـد را     ما دیگـر  . ارتباط چنین دیدگاههایی با نظریه و عمل هنري آشکار است

شود و از دیگر فعالیتهاي بشـري   شمار آوریم که به نحوي اسرارآمیز از باال تغذیه می فعالیتی خود ـ بسنده به 
شـود نیـز    ارتباط است؛ بلکه باید نوع اعالي نگریستن را که به خلق هنر بـزرگ منتهـی مـی    جدا، و با آنها بی

گونـه   همان. شمار آوریم تر چشمها در زندگی روزمره به پا افتاده ر و پیشت حاصل رشد فزایندة فعالیت معمولی
که جستجوي عادي براي دستیابی به اطالعات، به دلیل کشف و القاي شکل و معنا در اطالعـات مـورد نظـر    

اي بـراي درك   زیستی، و شیوة پـاالیش یافتـه    است، دریافتهاي هنرمند نیز محصول ابزاري» هنري«فعالیتی 
  .مسئله است که ما کیستیم و در چه شرایطی قرار داریم این

چگـونگی    شـد،  شکل از محرکهـا در نظـر گرفتـه مـی     اي بی مادام که مصالح خام تجربه به منزلۀ انباشته
برطبق این دیدگاه، عمل دیـدن بـه شـکلی کـامالً     . گر نیز ظاهراً بسته به میل شخصی او بود برخورد مشاهده

کنـد کـه هـر     هیچ دانشجوي هنري این مسئله را انکـار نمـی  . کند ه واقعیت حمل میذهنی شکل و معنا را ب
ولـی مطالعـات گشـتالتی    . دهـد  انداز خاص خود شکل می هنرمند یا فرهنگ واحدي جهان را مطابق با چشم

شـویم، از ویژگیهـاي خـاص خـود برخوردارنـد کـه        ساخت که اغلب موقعیتهایی که با آنها مواجه مـی   روشن
درکی متناسب از جانب ما هستند؛ و اینکه الزمۀ نگریستن به جهان، کنش متقابل میان خـواص بـه    مستلزم

همـین عنصـر عینـی تجربـه اسـت کـه تـالش بـراي         . نمایش درآمدة شیء و ویژگی ذاتی ذهن نگرنده است
                                                                                                                                                                                     
12.  Christian Von Ehrenfels 
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وان تصور کرد ت افزون بر آن، می. سازد بسنده و نابسنده از واقعیت را موجه می 13تمایزگذاري میان تصویرهاي
اي از جهان، واجد جوهر حقیقت مشترکی است که هنر تمامی اعصار و مکانها را بالقوه با  که هر تصویر بایسته

سـاخت در   شد که یک فیگور خطی خوش اگر به صورت آزمایشگاهی ثابت می. سازد تمامی انسانها مرتبط می
فارغ از تداعیها و خیاالتی، که این شکل از طریق  گران ـ اساس خود را به مثابه شکلی واحد به تمامی مشاهده

توانسـتیم، حـداقل از نظـر     کند، مـی  انگیزد ـ تحمیل می  شان در آنها برمی زمینۀ فرهنگی و سرشت فردي پس
این نـوع اتکـا بـه    . نگرند نیز چنین انتظاري داشته باشیم بنیانهاي کلی، در مورد کسانی که آثار هنري را می

گراییِ عنان گسیخته فراهم  گرایی و نسبی ة هنري، پادزهري کامالً ضروري براي کابوس ذهناعتبار عینی گزار
  .ساخت

در نهایت، کشف اینکه عمل دیدن به معناي دریافت الگوهاي ساختاري بامعناست، نه ثبت مکانیکی اجـزاء  
حقیقت داشت، قطعاً در ء  اگر این نکته در مورد ادراك سادة یک شی. و عناصر، درس روشنگري به همراه داشت
اش  ترتیب، واضح بود که هنرمند را نیز به ماننـد ابـزار بینـایی    بدین. حوزة تماس هنري با واقعیت نیز صادق بود

برداري  بازنمایی هنري یک شیء دیگر  نوعی نسخه. شمار آورد شد صرفاً نوعی ابزار مکانیکی ثبت و ضبط به نمی
به عبارت دیگر، این امر نوعی معیار قیاس علمی براي نشان دادن . ار آن نبودآور از جزئیات ظاهري و ناپاید مالل

نیـز فاصـله   » نمایانـه  واقـع «داد که تصاویر واقعیت، حتی اگر کامالً از شباهت  این واقعیت در اختیارمان قرار می
  .توانند اعتبار خود را حفظ کنند بگیرند، می

نتایج مشابهی در این زمینه دست یافته بود، مـرا بسـیار    کشف اینکه حوزة آموزش هنري نیز مستقالً به
با کار او آشنا  15که از طریق هنري شافر ـ زیمرن  14در این میان، به طور اخص گوستاف بریچ،. دلگرم ساخت

مند و  مند از واقعیت، به شکلی قاعده به برداشتی سامانشده بودم، معتقد بود که ذهن در تالش براي دستیابی 
ترتیـب،   بـدین . کنـد  ترین الگوهاي ادراکی به سمت الگوهایی با پیچیـدگی بیشـتر حرکـت مـی     سادهمنطقی از 

. انـد  شواهدي وجود داشت حاکی از آنکه اصول به دست آمده در آزمایشهاي گشتالتی، در فرایند رشد نیز فعـال 
قــاً وامــدار شــناختی از فراینــد رشــد کــه در فصــل چهــارم کتــاب حاضــر بســط یافتــه اســت، عمی تأویــل روان

شکوفا  اثر وي، به نام. مقام یک مربی است بندیهاي نظري و تجربیات یک عمر فعالیت شافر ـ زیمرن در  صورت
دهد که ظرفیت تجربۀ هنرمندانۀ زندگی امتیاز ویژة معدودي از متخصصان  نشان می 16،ساختن فعالیت هنري

او ارزانی کرده باشد، از این امکان برخوردار نابغه نیست، بلکه هر انسان عاقلی که طبیعت یک جفت چشم به 
  .شناس، این مسئله بدان معناست که مطالعۀ هنر بخشی ضروري از مطالعۀ انسان است از نظر یک روان. است

ام را فـراهم سـازم، در    من، با پذیرش مخاطرة اینکه ممکن است اسـباب ناخرسـندي همکـاران حـوزة علمـی     
ام؛ تا حدي بدین خاطر کـه   کار گرفته سویگی جسورانه به اعتقاد دارم با نوعی یکبررسی حاضر اصولی را که بدانها 

هاي پشتی، خروجیهاي جنبی، اتاقهـاي اضـطراري، و سـالنهاي انتظـارِ جـدل دیـالکتیکی،        اندیشانۀ پله احداث دور
اي به این دلیل کـه   ازهکرد؛ و تا اند ساخت و جهتیابی در آن را دشوار می ساختمان کار را گسترده و بالاستفاده می

                                                                                                                                                                                     
13.  conception 
14.  Gustaf Britsch 
15.  Henry Schaefer-Simmern 
16.  The Unfolding of Artistic Activity 
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در برخی موارد اظهار یک دیدگاه به شکل خام و سـاده، و موکـول سـاختن اصـالحات آینـده بـه بـازي نیروهـا و         
نگاران هنر به خاطر اینکه ممکـن اسـت    همچنین، باید از تاریخ. دیدگاههاي ناهمگون، ممکن است مفید واقع شود

محتمالً در حـال حاضـر، بـراي هـیچ     . ار نگرفته باشم، پوزش بطلبمک چنان که شایسته است به مواد کارشان را آن
شخص واحدي مقدور نیست که گزارش جامعی از پیوندهاي میان نظریۀ هنرهاي بصري و آثـار مـرتبط در حـوزة    

اند، بـا یکـدیگر    اگر سعی کنیم دو حوزه را که در عین ارتباط با یکدیگر مستقالً شکل یافته. شناسی ارائه دهد روان
همسو کنیم ناگزیر به انجام بسیاري از اصالحات و تعدیلهاي ضروري، و نادیـده گـرفتن مـوقتی بسـیاري از نقـاط      

توانم به یقین دست پیـدا کـنم، و در    باره بودم که در چه مواردي نمی من ناگزیر به تأمل در این. ابهام، خواهیم بود
دشواریهاي زیادي را براي . کار گیرم ید چشمان خودم را بهتوانم به مشاهدات دیگران اتکا کنم و با چه مواردي نمی

در هر صورت، حاال که گفتنیها گفته شده و . مند هستند ام که نیازمند پژوهشی نظام اشاره به مسائلی متحمل شده
 اي بـیش نیسـت ـ و بلکـه     کل این کتاب جرعه«: صدا با هرمان ملویل بگویم توانم هم کار به پایان رسیده است، می

  .»!آه از دست زمان، توان، نقدینگی، و بردباري ما. اي از یک جرعه جرعه
من تنها تا آنجا به متون نقد . تواند آن را به دیده ببیند پردازد که هر کسی می این کتاب به موضوعی می

ام از  کرده سعی. ام که مرا و دانشجویانم را در بهتر دیدن یاري رسانده باشند شناسی اتکا کرده هنري و زیبایی
یکـی از  . کننـد، بپرهیـزم   سرگیجه دادن خواننده با خواندن انبوه مطالبی که هیچ خدمت مفیدي بـه او نمـی  

کننـدة بحثهـاي    کنم بسیاري از مردم از ابهـام مرعـوب   دالیل من براي نگارش این کتاب آن است که فکر می
علمی، کندوکاو نابجـا بـراي    آراییهاي شبه رمق، صحنه شناختی بی هنري، بازي با مصطلحات و مفاهیم زیبایی

بینانه به تنـگ   اهمیت، و لطایف نکته پایان در مورد امور کم شناختی، بحث و فحص بی هاي آسیب یافتن نشانه
خواهد دربارة آن بیشتر  ترین پدیدة روي زمین است، و دلیلی ندارد ذهن کسی را که می اند، هنر ملموس آمده

  .بداند، آشفته کنیم
. تناسب بـا موضـوع جلـوه کنـد     روح، و بی ن است رویکرد من از نظر بعضی از خوانندگان خشک، بیممک

استاد فن  17اي بیابند که گوته زمانی براي دوستش، کریستین گوتلوب هاینه، شاید آنها پاسخ خود را در نکته
، و ممکـن اسـت در   بینی، نقطۀ شروع من بسیار ملموس است طور که می همان«: بالغت در گوتینگن، نوشت

ام؛ ولی شاید مجاز به  ترین امور پرداخته نظر بعضیها چنین جلوه کند که من به شکلی بسیار دنیوي به معنوي
گفتن این نکته باشم که خدایان یونانیان در آسمان هفتم یا دهـم بـر تخـت جلـوس نکـرده بودنـد بلکـه در        

نه در فاصلۀ میان خورشیدها و آسمانها، که دسـت  آساي ایشان  کوهستان المپ سکنا داشتند، و گامهاي غول
با این حال، ممکن است ذکر مالحظاتی دربارة نحوة استفاده از این . »نشست باال در فاصلۀ کوهها بر زمین می

به نمایش گذاشت که، مفتخرم بگویم،  18به تازگی مربی جوانی در کالج دارتموت اسمبالژي. کتاب مفید باشد
شکل تشکیل شده بود که در یک ردیـف کنـار    موش هم این اثر از ده تله. بود 19به آرنهایم اداي احترامنام آن 

گرفت، او نام ده فصل کتاب حاضر را نوشته بـود و هـر    در جایی که باید طعمه قرار می. هم قرار گرفته بودند
                                                                                                                                                                                     
17.  Cristian Gottlob Heyne 

18  .assemblage ،م .بعدي وبیش معادل کالژ در حوزة آثار سه کم. بعدي که از گرد آوردن و سر هم کردن عناصر یافته شده به وجود آمده باشد اثري سه 
19.  Homage to Arnheim 
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بدانیم، باید ببینیم که او  اما اگر هشدار هنرمند در این اثر را بر حق. کدام را روي یکی از آنها نصب کرده بود
  دهد؟ در قبال چه چیزي به ما هشدار می

در واقع، اگر از این کتاب به عنوان راهنمایی براي شیوة برخورد با آثار هنري استفاده شود، ممکن اسـت  
ند، کن اي همراهی می  ها را در موزه اي از بچه هر کس معلمانی را دیده باشد که عده. مانند نوعی تله عمل کند

درگذشــته، . پــذیرد کــه واکــنش نشــان دادن در برابــر آثــار بزرگــان، در بهتــرین حالــت، دشــوار اســت  مــی
سپس، نسلی از منتقدانِ بانفوذ . توانستند با تمرکز بر موضوع اثر، هنر آن را نادیده بگذارند بازدیدکنندگان می

از آن پس، مفسران . ن آشکار نادانی استاین دیدگاه را طرح کردند که اساساً هرگونه توجه به موضوع اثر نشا
ولی از آنجا که آنان اشکال و رنگها را در نـوعی خـأل مـورد    . هنر به ستایش از مناسبات صوري آثار پرداختند

تـر اشـاره    کـه پـیش   گرفتن هنر بود زیرا چنـان   اي از نادیده دادند، کار آنها نیز صرفاً صورت تازه توجه قرار می
حال تصور کنید که معلمی بـه  . یابند کنند، معنا می نها از رهگذر آنچه به ما منتقل میکردم، اشکال بصري ت

هـا،   خـوب بچـه  «: شکل سطحی از روش این کتاب به عنوان راهنمایی براي درك یک اثر هنري استفاده کند
را به شـکلی   ترتیب، کار بدین» !حاال بگذارید ببینیم که چند نقطۀ قرمزرنگ در این نقاشی ماشین وجود دارد

در پـی یـافتن خطـوط    . کنیم دار تهیه می بریم، و فهرستی از تمامی اشکال منحنی و زاویه می  مند پیش نظام
اثـر را   21آییم؛ و در سطوح باالتر، نظام میزانهاي و روابط فیگور و زمینه برمی 20نمایی هاي برهم موازي و نمونه
توانیم بگوییم که حق  اي به هم پیوستیم، می ترتیب، زمانی که کل موارد را در زنجیره بدین. کنیم مشخص می

هاي آن نیز وجود دارد، ولی کسـی   توان چنین کرد، و نمونه البته می. ایم مطلب را در مورد کلیت اثر ادا کرده
  .دهد ین شیوة برخورد نشان نمیشناسی گشتالت باشد کمترین عنایتی به ا که پیرو روان

اگر کسی بخواهد به محضر یک اثر هنري راه یابد، باید پیش از هر چیز با آن به عنوان یک کـل مواجـه   
شناسی شکلها چیست؟ پیش از آنکه به  کند؟ فضاي غالب رنگها و پویش کار چه حسی به ما القا می  این. شود

کنـد کـه نبایـد آن را از دسـت      ب کلی کار چیزي به ما القا میهر یک از عناصر مجزاي اثر توجه کنیم، ترکی
اگر اثر موضوعی داشته . گیرد گردیم که همه چیز حول آن شکل می ما به دنبال مضمون و کلیدي می. بدهیم

یک از چیزهایی را که هنرمنـد   کنیم بیشترین آگاهی ممکن را از آن به دست آوریم، زیرا هیچ باشد، سعی می
سپس، با اتکا بـه سـاختار کلیـت کـار، سـعی      . توان بدون خسران نادیده گرفت دهد، نمی قرار میدر اثر خود 

کنیم ویژگیهاي بنیانی آن را باز شناسیم و چگونگی نفوذ این ویژگیهـا را در عناصـر متکـی بـدانها مـورد       می
شایسـتۀ خـویش قـرار     کنـد، در جایگـاه   تدریج کل گنجینه اثر خود را بر ما آشکار مـی  به. بررسی قرار دهیم

  .سازد مان را با پیام خویش فعال می گیرد، و همپاي درك و دریافت صحیح ما، تمامی قواي ذهنی می
بینـد   اما انسان، بنابر اقتضاي طبیعت خود، مایل است آنچه را کـه مـی  . کند هنرمند همین هدف را دنبال می
تواند در ایـن زمینـه مفیـد واقـع      کتاب حاضر می. کند یبیند و در واقع چه م تبیین کند، و دریابد که براي چه می

دهد، آن نیسـت کـه بـا برجسـته      هدف از این کتاب، که خالصۀ جامعی از سازوکارهاي صوري به ما ارائه می. شود
انـدرکار،   ساختن مقوالت بصري، با رسیدن به اصول بنیـادین، و بـا بـه نمـایش گـذاردن روابـط سـاختاري دسـت        

                                                                                                                                                                                     
20.  superposition 
21.  systems of gradients 
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اي براي آن فراهم سـازد، و   تر کند، پشتوانه خواهد این قابلیت را حساس نگیخته شود، بلکه میجایگزین شهود خودا
اگر ابزارهاي ارائه شده به جاي غنی ساختن تجربه آن را عقیم سازند، حتماً . پذیر گرداند عناصر سازندة آن را انتقال

  .در جایی اشتباهی پیش آمده است؛ باید از تله برحذر بود
گردد؛ زمانی که بدین منظور  باز می 1943تا  1941الش من براي نگارش این کتاب به سالهاي نخستین ت

در جریان کار به این نتیجه رسـیدم کـه   . دریافت کردم 22اي از بنیاد یادبود جان سایمون گوگنهایم هزینه کمک
م در حوزة هنر نابسـنده  شناسی ادراك آن زمان براي بررسی برخی از مسائل بصري مه ابزارهاي موجود در روان

هاي  بنابراین، به جاي نگارش کتابی که مد نظر داشتیم، به انجام برخی از بررسیهاي ویژه، عمدتاً در حوزه. است
هـاي   ایـن مطالعـات در دوره  . فضا، بیان و حرکت، و به منظور پر کردن برخی از خألهاي موجود، همت گماردم

واقـع در نیویـورك بسـط     24و مدرسۀ نوین مطالعات اجتماعی 23رنسشناسی هنر در کالج سارا ال آموزشی روان
امکـان یـک    25، بورسیۀ بنیـاد راکفلـر  1951زمانی که، در تابستان سال . یافتند و به محک تجربه آزموده شدند

ارزش . سال فراغت از کار را برایم فراهم ساخت، احساس کردم توان ارائۀ گزارشی منسجم از ایـن حـوزه را دارم  
تاب هر چه باشد، من بسیار وامدار مدیران بخش علوم انسانی بنیاد هستم که فرصـت آن را بـرایم فـراهم    این ک

گونه کنترلی  باید در نظر داشت که این بنیاد هیچ. هایم برآورده سازم ساختند تا نیازم را به مکتوب ساختن یافته
  .بر پروژه اعمال نکرد و هیچ مسئولیتی در قبال نتیجۀ کار ندارد

گروه مطالعات بصري و محیطـی، کـه در بنـاي زیبـایی از آثـار      . به دانشگاه هاروارد رفتم 1968در سال 
بـار توانسـتم در    بـدین ترتیـب، بـراي نخسـتین     .اي بدل شد لوکوربوزیه واقع بود، براي من به منبع الهام تازه

شناسـی هنـر    موزشهایم را به روانسازان، تمامی آ سازان، معماران، عکاسان، و فیلم همنشینی نقاشان، مجسمه
. کـردم، بیازمـایم   فرضـهایم را در برابـر آنچـه در اسـتودیوهاي دوروبـرم مشـاهده مـی        اختصاص دهم و پیش

کـرد و اجـزاي سـازندة ایـن      اظهارنظرهاي هوشمندانۀ دانشجویانم نیز همواره چون جریانی شوینده عمل می
  .داد کتاب را جال می

مـورخ هنـر، و    26از دوستانـم، هنـري شافــر ـ زیمرن مربی هنر، میـر شـاپیرو   در پایان مایلم از سه تن 
نویس نسخۀ اولیۀ کتاب را خواندند و پیشـنهادها و   شناس، قدردانی کنم، که فصول دست روان 27هانس واالچ،

در  گزارم که پس از انتشار کتاب شلدون سپاس. همچنین، از آلیس ب. اصالحات ارزشمندي به من ارائه دادند
شان  نام نهادها و مالکانی که اجازه دادند آثار هنري. بسیاري از نقایص فنی کار را به من تذکر داد 1954سال 

شان نقل قول بیاورم در توضیحات داخل متن و در پایان کتـاب   را در اینجا چاپ کنم یا از متون منتشر شده
ام، و اکثرشـان را   ز طراحیهایشان استفاده کردههمچنین تشکر فراوان خود را از کودکانی که ا. ذکر شده است

ویژه، خرسندم از اینکه کتابم برخی از طراحیهاي آلموت الپورت را که بیمـاري   کنم، به شناختم، ابراز می نمی
  .کند پاي سرشار از زیبایی و استعداد او را نابود کرد، در خود حفظ می در سنِ سیزده سالگی زندگی سبک
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