
ب��راي مق��دار اطالعات��ي كه 
ذهن مي تواند پيگي��ري كند، 
محدوديتي وج��ود دارد. زماني 
ك��ه مق��دار اطالع��ات بصري 
زياد مي ش��ود، ذه��ن درصدد 
س��اده كردن آنها با استفاده از 
گروه بندي برمي آيد؛ از اين رو، 
اصول گشتالت در ياري رساندن به ذهن انسان، نقش 

مهمي  بر عهده مي گيرد. 

گشتالت؛كِلسازمانيافته
پي��روان اين مكتب معتقدن��د ما دني��ا را دركل هاي 
معني دار يا گشتالت ها تجربه مي كنيم نه محرك هاي 
جداگانه و تجزيه كردن پديده ها. گشتالت در آلماني 
به معناي »ساختار« يا »سازمان«1 و »شكل«2 است. 
روانشناسان گشتالت معتقد بودند گرچه تجربه هاي 
روانش��ناختي از عناصر حسي ناشي مي ش��وند، اما 
با خود اين عناصر تف��اوت دارند. آنه��ا معتقد بودند 
كه يك ارگانيزم چي��زي به تجرب��ه مي افزايد كه در 
داده هاي حس��ي وجود ندارد و آن چيز را »سازمان« 
3 ناميدن��د؛ يعني پديده ه��ا با عناصري ك��ه آن را به 

وجود مي آورند تفاوت دارند، به عبارتي كل با مجموع 
اجزاي آن متف��اوت اس��ت.  بنابراين، طب��ق نظريه 
گش��تالت، ما دنيا را در »كل هاي معن��ي دار« تجربه 
مي كنيم و لذا محرك هاي جداگان��ه را نمي بينيم و 
كال هر آنچه مي بيني��م، محرك هاي تركيب يافته در 
س��ازمان ها ياگشتالت هايي اس��ت كه براي ما معني 
دارند. براي مثال، موسيقي س��مفونيك و اركسترال 
چيزي فرات��ر از مجموع نت هاي مختلفي اس��ت كه 
توسط نوازندگان اركستر اجرا مي شود؛ زيرا موسيقي 
اركستراِل داراي يك كيفيت منحصربه فرد، تركيبي 
اس��ت كه با مجموع جزيي��ات آن متفاوت اس��ت. يا 

گرداب را در نظر بگيريد: گرداب يك گشتالت است؛ 
اما قطره هاي آب كه گرداب از آنها تش��كيل مي شود 
به تنهايي معرف گرداب نيس��تند، بلك��ه نوع حركت 
آب در گ��رداب معرف گ��رداب اس��ت. درواقع، آنچه 
در روانشناس��ي گش��تالت اهميت دارد، پي بردن به 
»احس��اس«، »ادراك« و »ارتباط« است كه موجب 

رفتار معنادار مي شود. 

كاربردنظريهگشتالتدرپردازشطراحانه
مكتب روانشناسي گشتالت در اوايل سده بيستم در 
آلمان پديدار ش��د. اين دوره مصادف بود با اوج گيري 
هنر م��درن در اروپ��ا؛ جايي ك��ه هنرمن��دان از آن 
جمله در آلمان و مدرسه باهاوس، شيفته يافته هاي 
تحس��ين برانگيز پايه گ��ذاران اي��ن مكتب-ماكس 
ورتايمر، ك��ورت كوفكا و ولفگانگ كهل��ر- در زمينه 
تجربيات ادراك بصري ش��ده بودند. اين امر، به ويژه 
با اش��تياق متقابل روان شناسان گش��تالت، موجب 
تعامل و پيوند هر چه بيش��تر روان شناسي و هنر شد 
و در حوزه هنرهاي تجاري، طراحي صنعتي، طراحي 

گرافيك و... تاثير پايدار و فراگيري به جا گذاشت . 
مفهوم گش��تالت اولين بار در فلس��فه و روان شناسي 
معاصر توسط كريس��تين ارنفلس معرفي شد. ازنظر 
او، همه ادراك ه��اي ما داراي كيفيات گش��تالت اند. 
ريش��ه اين اعتقاد به زمان ه��اي دور برمي گردد. در 
چين باستان و در قرن س��وم پيش از ميالد ، در كتاب 
»تائوتچينگ« آمده اس��ت: »هرچند يك چرخ از 30 

ميله ساخته ش��ده، اما اين فضاي بين ميله هاست كه 
ش��كل كلي چرخ را تعيين مي كن��د«. در ادامه آمده 
است: »براي س��اختن چرخ، محورها را به هم وصل 
مي كنيم؛ ولي اين فضاي تهي ميان چرخ اس��ت كه 
باعث چرخش آن مي ش��ود«. به دليل گسترده بودن 
مفهوم گش��تالت، هيچ ترجمه مس��تقيمي  از آن در 
هيچ ي��ك از زبان ها صورت نگرفته اس��ت. معني اين 
لغت در زبان آلماني شكل و گونه و در انگليسي، »كِل 

سازمان يافته« اس��ت. نظريه گش��تالت فرآيندهاي 
ادراكي مغ��ز را موردمطالع��ه و توجه ق��رار مي دهد 
و بيانگر آن اس��ت كه اص��ل كاركرد ذه��ن، كل نگر، 
م��وازي و همراه با تماي��الت »خود س��ازمان يافته« 
يا فطري اس��ت. ب��ه اين مفه��وم ك��ه در ادراك يك 
مجموعه يا س��اختار، كِل ساختار اس��ت كه دريافت 
مي شود، نه تك تك اجزاي آن. تفكر عمده در نظريه 
گش��تالت مي گويد نقش مايه هاي كل��ي، بر عناصر 

تشكيل دهنده ش��ان برتري مي يابند و خواصي را دارا 
هستند كه ذاتا در خود آن عناصر موجود نيست. اين 
نكته يعني كل، چيزي بيش��تر از مجم��وع اجزايش 
اس��ت. حدود يك دهه پ��س از ظهور روان شناس��ي 
گشتالت، اصول آن درزمينه ادراك بصري موردتوجه 
هنرمن��دان قرار گرف��ت. در آن زمان، مركز توس��عه 
هن��ري در آلمان مدرس��ه تازه تاس��يس باهاوس در 
وايمار بود كه هنرمندان و طراحان بزرگ اوايل سده 
بيس��تم را در خود گردآورده بود. پل كله، واس��يلي 
كاندينس��كي و جوزف آلب��رز، آش��كارا از نتايج اين 
تحقيقات در نوشته ها و نقاشي هاي شان بهره گرفتند. 
نكته درخ��ور تامل اين اس��ت كه اغل��ب هنرمندان 
خالق حتي اگر با نظريه گش��تالت آش��نايي نداشته 
باشند، بطور فطري آن را مراعات مي كنند؛ بنابراين، 
گش��تالت در مالكيت هيچ جغرافيا و فرهنگ خاصي 
نيست و روان شناسان آلماني تنها به تعريفي نظام مند 
از آن دست يافتند. همچنان كه يكي از گشتالت هاي 
مشهور تاريخ ذهن به داس��تان فيل در تاريكي موالنا 

در كتاب مثنوي معنوي متعلق است. 

شيجئوفوكوداوكاربردنظريهگشتالت
در يك سده گذش��ته، هنرمندان بسياري در سراسر 
عالم با تكيه بر آموزه هاي گش��تالت، ق��درت بصري 
آثارشان را بدون اضافه گويي و در غلتيدن به ابهامات 
گنگ افزايش داده، در نتيجه، تاثير ش��گفتي از خود 
به جا گذاشته اند؛ هانري كارتيه برسون، رنه مگريت، 

سالوادور دالي و... 
شي جئو فوكودا توانس��ت با اهتمام خالق به نظريه 
گش��تالت، چهره متماي��ز و اثرگ��ذاري در گرافيك 
قرن بيس��تم از خ��ود به جا بگ��ذارد. يك��ي از اصول 
گشتالت كه به وفور در پوس��ترهاي اين طراح ژاپني 
مورداستفاده قرارگرفته، »اصل تداوم«4 است. طبق 
اين اصل، محرك هايي كه داراي طرح هاي وابسته به 

يكديگرند، به صورت واحد ادراكي دريافت مي شوند. 

اصلتداوم
مطابق اصل تداوم، چشم ما به صورت فطري حركت 
و ت��داوم كل مجموع��ه را ادراك مي كن��د. اين اصل 
داللت بر اين مس��اله دارد كه چشم انسان مايل است 
»كنتور« هاي5 موج��ود در يك س��اختار بصري را تا 
جايي كه جه��ت نقش مايه ها تغييرنيافت��ه و مانعي 
ايجاد نشده است، دنبال كند. بر اين اساس، چشم ما 
طي يك فرآيند فطري ب��ه كنتورهاي منفصل )جدا 
از هم( نامنظم يا كنتورهايي ك��ه به صورت ناگهاني 
تغيير مي كنند، استمرار مي بخشد. در فرآيند ادراكي 
ما، ميل به تداوم و استمرار بخش��يدن به كنتورهاي 
مالي��م )يا منحن��ي( بيش��تر از كنتوره��اي صاف و 
شكس��ته اس��ت. ازاين رو، در يك ش��كل متشكل از 
كنتورهاي بيضي و مستطيل كه فصل مشتركي باهم 
ايجاد كرده اند، ما بيشتر مايليم كه يك بيضي يا يك 
مستطيل ببينيم تا اينكه سه ش��كل مجزا با مرزها و 

كنتورهاي شكسته و صاف. 
1-Configuration
2-Form
3-Organization
4-Continuty

Contour -5: خطوط متصل كننده / خط تراز/ با 
شكل خارجي ديگرترازكردن منحني آهنگ

ويژه نام��ه ده هزارمين ش��ماره  
روزنام��ه اطالع��ات را ك��ه در 
س��ال 1338 منتشرشده، ورق 
مي زدم. ب��ه سلس��له مطالبي 
درباره ته��ران قديم رس��يدم. 
نوشته ها با نثري ساده، جذاب و 
همراه با كاريكاتورهايي شيرين 
و گويا از هنرمند پيشكسوت كاريكاتور، استاد جعفر 
تجارتچي آراسته  ش��ده بود. مخاطب در وهله اول با 
ديدن كاريكاتور جذب نوشته مي ش��ود و آن را تا ته 
مي خواند. از زم��ان پيدايش كاريكات��ور در ايران در 
اواخر سلس��له قاجار يكي از بهترين و كاربردي ترين 
اس��تفاده از اين هنر ج��ذاب درآميخت��ن آن با نقد 
مسائل اجتماعي بوده است. تا سال هاي سال كه هنوز 
كاريكاتورهاي مفهومي يا بدون ش��رح در ايران رايج 
نشده بود، كاريكاتورهاي مطبوعاتي به نوعي مكمل 

نوشته هاي نقد آميز بودند. 
جامعه در گ��ذر روزانه و بر اس��اس مش��اهدات خود 
به نقد مس��ائل اجتماعي روي مي آورد. اين نوع نگاه و 
ارزيابي، س��ريع ترين و بي طرفانه تري��ن نقد در حوزه 

مسائل اجتماعي است كه بايد در رسانه هاي گروهي 
جايگاه خود را داشته باشد. با بررسي تاريخ مطبوعات 
ايران به تن��اوب مي بينيم ك��ه بهترين ش��يوه ارايه 
اين گونه نقدهاي روزمره و راهگش��ا، درآميختن آن 
با طنز تصويري يا كاريكاتور بوده و با استقبال وسيع 
نيز روبه رو شده است. س��ال هاي سال اين شعر زيبا و 

پرمحتوا زينت بخش صفحه اول نشريه توفيق بود: 
چو حق تلخ است با شيرين زباني 
حكايت سر كنم زانسان كه داني 

بي��ش از صدس��ال از ورود كاريكات��ور ب��ه اي��ران 
مي گ��ذرد. نخس��تين كارتونيس��ت هاي ايراني در 
زمره نقاش��ان قهوه خانه اي بودند كه ب��ه مدد تالش 
و ذوق خودش��ان و بهره گيري درس��ت از نمونه آثار 
كارتونيست هاي خارجي به ويژه كاريكاتوريست هاي 
نش��ريه مالنصرالدين چاپ قفقاز، به مرور توانستند 
به كاريكاتورهايي متناس��ب با ح��ال و هوا و فرهنگ 
ايراني برسند. نخستين كاريكاتورهاي چاپ شده در 
روزنامه هاي آن زم��ان، تصويرهاي طنزآميزي بودند 
كه اغلب به همراه يا در كنار مطالب انتقادي به چاپ 
مي رسيدند. پس از آش��نايي كارتونيست هاي ايراني 

با كارتون هاي مفهومي در نش��ريات خارجي، به مرور 
اين نوع كارتون هم در ايران رواج پيدا كرد و كارتون ها 
با توان بيان و مفهوم مس��تقل به جايگاه مس��تقلي 
ه��م رس��يدند و درنتيج��ه در كن��ار كاريكاتورهاي 
مطبوعاتي ب��ا تاريخ مص��رف، كارتون هاي مفهومي 
در نمايش��گاه ها و گالري هنري هم در معرض ديد و 
ارزيابي عالقه مندان به اين هنر قرار گرفتند. اما هنوز 
و همچنان بيشتر آثار كارتونيس��ت ها در نشريات و 
رسانه هاي گوناگون چاپ مي شوند و مخاطبان خود 
را در همين عرصه ها مي يابند. اما كاريكاتور و كارتون 
در نش��ريات و رس��انه هاي ما كاربردهاي گوناگوني 
داشته اند و امروز بخشي از آنها به بوته فراموشي سپرده 

 شده اند. 
يكي از رايج ترين كاربردهاي كارتون در رس��انه هاي 
ايران از زمان ورود اين هنر به كش��ور ما، تصويرهاي 
طنزآميزي بوده اند كه به مثابه مكمل مطالب انتقادي 

در مطبوعات چاپ مي شد. اين گونه تصويرهاي موجز 
و جذاب با استقبال مردم هم روبه رو بوده اند. 

در حال حاض��ر كارب��رد كاريكات��ور در مطبوعات 
رس��انه هاي ايران منحصر به قاب هاي ثابتي ش��ده 
اس��ت كه كارتون هاي بدون ش��رح ي��ا مفهومي را 
بازتاب مي دهن��د. افزوده ش��دن برخ��ي صفحات 
طنز هم��راه با كارت��ون در تع��دادي از روزنامه ها را 
بايد به فال ني��ك گرف��ت و آن را از نقاط قوت توجه 
ب��ه طن��ز و كاريكات��ور كارتون ه��اي مطبوعات��ي 
به حس��اب آورد اما آنچه در اين نوشته مدنظر است، 
خرده كاريكاتوره��اي في البداه��ه اي  اس��ت ك��ه با 
مطالعه سريع يك نوش��ته انتقادي به ذهن هنرمند 
كاريكاتوريست مي رس��د و اثري را كه او مي آفريند، 
ضمن برخورداري از ارزش مس��تقل خود، به عنوان 
تصوير مكمل، جذابيت و شيريني جالبي به تلخ ترين 
انتقادات مي بخشد و آنها را براي مخاطب پذيرنده تر 

مي كن��د.  اين نوع پدي��د آوردن س��ريع تصويرهاي 
طنزآميز كه به س��ياليت ذهن هنرمند كارتونيست 
نيز كمك ش��اياني مي كند در بسياري از مطبوعات 
جه��ان به ويژه روزنامه ه��اي تركيه و اروپا مرس��وم 
اس��ت. تجربه هايي از اي��ن  دس��ت در روزنامه هاي 
ايران با اقبال مردم روبه رو ب��وده و طرفداران زيادي 
داشته و براي كارشناسان مسائل اجتماعي در جهت 
گش��ودن گره هاي اجتماعي، روش��نگر و راهگش��ا 
بوده اند. از ياد نبريم كه مضامين شيرين و درعين حال 
برخ��وردار از تندترين نقده��اي اجتماعي را كه پس 
از گذش��ت چند دهه، امروز، مردم از نشريه قديمي و 
پرطرفدار توفيق و گاه��ي هم از گل آقا، نقل مي كنند 
دربرگيرنده متن هاي ناب انتقادي همراه با چاش��ني 
طنز تصويري و كاريكاتور بوده است. بر گردانندگان 
مطبوعات و رسانه هاست كه با داير كردن صفحه اي 
براي پيش��نهاد ها و انتق��ادات آزاد به م��ردم مجال 
بدهند تا با زباني س��اده و مس��تمر به نقد مسائل روز 
بپردازند و اين فرصت را نيز براي كاريكاتوريس��ت ها 
فراهم كنند كه نقده��ا را با هنر ج��ذاب و پرطرفدار 
كاريكاتور درآميزند. اين ش��يوه بهينه، چراغ روشني 

فراراه دستگاه هاي مس��وول و كارشناسان براي رفع 
كاس��تي ها و پاس��خگويي به مطالبات برحق جامعه 

خواهد بود. 

مي گويم ك��ه تم��ام هنرها در 
معماري مس��تتر هس��تند. در 
تعاريف س��نت گراي معماري، 
اين هنرها هستند كه به شكل 
تزيي��ن ب��ر بدن��ه س��اختمان 
مي آويزن��د و آن را مي آراين��د 
ي��ا در معم��اري  معاص��ر، در 
انديشه هاي زيباشناسي نفوذ مي كنند و به تعبيري 
آن را و ارزش هايش را تس��خير مي كنند و از آن خود 
مي كنند و براي مثال، تعريف معماري مي شود: يك 
مجسمه با عملكرد زيست؛ و خب، اين به معني حضور 
تمام موارد مربوط به مجسمه س��ازي م��درن و براي 

مثال تركيبات حجمي، در معماري است. 
ولي همين تركيبات حجمي اسكالپچرال در معماري 

را بايد مشاهده كرد و ديد. 
و طبيعي اس��ت كه اين، با به كارگيري ابزار هنر است 
كه مي بايد ت��ا ديد نو و مجرد ي��ك هنرمند به روايت 
موهولي ناگي، درك و دريافت شود و اين تنها با خلق 
يك نگاه هش��يار و تيز و كنكاش گر امكان پذير است 
كه تنها در هنر عكاس��ي اس��ت كه يافت مي شود و 
خب بازهم اين هنر است كه وارد ميدان درك فضاي 

معماري مي شود. 
و حاال انرژي نهان در فضا و حجم را مطرح مي كنم كه 
به انسان منتقل مي ش��ود و او را در امتداد يك مسير 
به حركت درمي آورد تا به تعبيري پروسه حركت در 
فضاي معماري تحقق يابد و اين بار، تنها مديوم بياني 
شايس��ته و پذيراي انجام اين امر هنر سينما است و 
مي بينيم كه بازهم اين عرصه هنر و دانش مربوط به 

امر زيباشناسي است كه كارساز است. 
حال در يك نتيجه گيري ساده درمي يابيم كه در تمام 
گردش ها و گردش��گري هاي ش��هري، با اين موبايل 
هوشمند كه اين روزها، در جيب و كيف همه مان است 
و البته با اندكي كسب دانش عكاسي و سينما، مي شود 

امر مشاهده يك معماري را انجام داد. همين!
 بوي به��ار مي آيد و م��ا را به گردش��گري مي خواند. 
اين يك تصور غلط اس��ت كه تنها كلم��ات و عبارات 
راهنماي خبرنامه ها هس��تند كه دانش محس��وب 
مي شوند. ولي دانش مكتوب با ديدن است كه كامل 
مي شود. با مشاهده اس��ت كه ما دانسته هاي خود را 

مي آزماييم و بازسازي مي كنيم. 

مشاهدهيكمعماري

داوود شهيدي

نقد

گفت وگوي »اعتماد«  با حاج رضايي درباره مربيان خارجي

 سطح دانش مربيان ما
پايين است

15

گفت وگو با مهتا بذرافكن، جامعه شناس 

 بار رواني خشكسالي در روستاها 
بر دوش زنان است 
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يادداشت

Gestalt بررسي آثار شي جئو  فوكودا با اهتمام به نظريه ِگشتالت

گشتالت به مثابه چشم ذهن

حقتلخوزبانشيرين

احمدرضا دالوند

اسماعيل عباسي


