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Many attempts to understand the nature of perception and its phenomena have been 

the result of the thoughts of phenomenologists and Gestalt psychologists. Maurice 

Merleau-Ponty and Rudolph Arnheim are two of the prominent philosophers and 

theorists in this field, who’s their opinions are influenced by Gestalt school with a 

phenomenological approach. 

The present article aims at achieving a broad cognition of the nature of perception 

by comparing the opinions of these two philosophers and analyzes these 

implications in the field of art education. 

This research was carried out with phenomenological approach, using an 

analytically-comparative method and utilizing authentic documents and library 

resources.  

The findings of the study show that Merleau-Ponty and Arnheim share the same 

thoughts, they believe that in visual perception, contrary to the dualistic doctrines of 

Descartes, the essence of the inner and outer world (subject & object) takes the form 

of a gestalt in the interplay between different forces and it is through this 

intertwining of the organism with the perceived world and it,s possible to understand 

the real thing. Also, by relying on this overall structure, we can achieve the meanings 

and Visual expression that there are in vision and visual arts as communication tools 

of artist. Therefore, the necessity of creating and understanding an artwork is the 

mental ability to understand these integrated and meaningful structures, which 

doubles the excellent understanding of visual phenomena in art education. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Investigating the problems of art education shows that art students will not be able to express their creativity 

and upgrade to higher levels of cognition as far as their perceptive experiences are not rectified and 

strengthened. Therefore, one of the requirements of artistic education is to pay attention to cognitive stages, 

from the most basic (five senses) to the ultimate stage which is receiving the meanings and the excellent 

understanding of visual phenomena. This understanding requires an analysis of distinguished thoughts in 

this cognitive field. 

As an epistemological subject, perception borrows its conceptual foundations from philosophy and 

psychology. The Gestalt school of psychology with its phenomenological approach is one of the important 

and common areas in the formation of the thoughts of two prominent theorists, Merleau-Ponty and Arnheim. 

The present study targets at achieving a broad understanding of the nature and mechanism of perception by 

analyzing and comparing the opinions of these two philosophers and examining its outcome in art education. 

Methodology 

This research was carried out with phenomenological approach, using an analytically-comparative method 

and utilizing authentic documents and library resources  

The nature of perception from the perspective of Gestalt psychology 

The followers of the Gestalt school claimed that we experience the world actively in meaningful and 

organized wholes, not as separate stimuli in which each part is meaningful in relation to the whole. From 

Gestalt's point of view, this organized perceptual field is subject to perceptual laws that play a major role in 

how a visual phenomenon appears. These principles indicate that "according to the existing conditions, each 

visual pattern always moves towards the simplest and most complete configuration in order to reduce visual 

tension".in fact, the mind offers the most concise and appropriate gestalt generalities, and the best possible 

performance in relation to the body and the surrounding environment. 

The nature of visual perception from Merleau-Ponty and Arnheim’s perspective 

From Merleau-Ponty's point of view "sense perception is the most basic body way our access to the world 

and the whole-body relationship of a living creature with its environment."Moreover, perception is "our 

active and intelligent residence in the environment" in a more fundamental sense, is our being-in-the-world 

based on lived experience. He believes that our perceptions are not the result of separate qualities of objects 

in the perceptual field because sense perception is intertwined with the environment we perceive (perceived 

world) in a gestalt way. 

In Arnheim's thought, vision means receiving some of the main elements and distinctive features of 

objects that are placed in a unified framework and shows us the objects as a unified pattern of fundamental 

components. If what we see loses its unity, the details become meaningless and the whole becomes 

unrecognizable to us. Therefore, it can be said that the perception depends on the formation of a perceptual 

image that comes to visual understanding and creates meanings in our mind. 
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Conclusion 

Influenced by phenomenological philosophy and Gestalt psychology, one of the commonalities in Merleau-

Ponty and Arnheim's opinions about perception is that the nature of visual perception is not merely the 

passive recording of senseless elements and data, but the direct reception of meaningful structural patterns 

whose direct understanding is a form of perceptual understanding and insight. Because the essence of the 

inner and the outer world in the visual perception takes the form of a gestalt or a meaningful whole around 

which everything is formed and from this intertwining of body with the perceived world, the whole reveals 

its effects and visibility to us gradually and it,s possible to understand the real thing In art, the necessity of 

creating or understanding a artwork is the mental ability to understand these integrated and meaningful 

structures, which is derived from the action of perceptual forces and this excellent understanding of visual 

phenomena is a necessity in art education. 
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  آموزش هنرمطالعة تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطة ادراک بصری و تبیین رهیافت آن در 

 )با رویکرد پدیدارشناختی(
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گشتالت  شناسانهای پدیدارشناسان و روانحاصل اندیشه،  ها برای فهم چیستی ادراک و پدیدارهای آنبسیاری از تالش 
آرنهایممی و رودلف  مرلوپونتی  و موریس  و نظریه،  باشد  این حوزهدو فیلسوف  در  آنها  پرداز برجسته  آراء  اند که عمده 
  .ختی صورت گرفته استتأثیر مکتب گشتالت و با رویکرد پدیدارشنا تحت

از ماهیت ادراک دست یابد و رهیافت    گسترده   ینوشتار حاضر سعی دارد با تطبیق آراء این دو فیلسوف به شناخت:  هدف

 آموزش هنر واکاوی نماید.  را در حوزة آن

معتبر  گیری از اسناد و منابع تطبیقی و با بهره-به شیوة تحلیلی،  با رویکرد پدیدارشناختی  این پژوهش : روش پژوهش

 ای نگاشته شده است. کتابخانه

،  که در ادراک بصریای یکسان بر این باورند  دهد مرلوپونتی و آرنهایم در اندیشههای پژوهش نشان می یافته:  هایافته

میان نیروهای مختلف به  در هیأت بازی ، های دوآلیستی دکارتیبرخالف آموزه،  جوهر عالم درون و بیرون )سوژه و ابژه(
توان به درک امر  آید و از خالل همین درهم تنیدگی ارگانیسم با جهان مُدرَک است که میشکل یک گشتالت در می

توان به معانی و بیان بصری دست یافت که در دیدن و هنرهای دیداری  کلی می واقعی رسید؛ همچنین با اتکا به این هیأت 
توانایی ذهنی دریافت این  ،  آید. بنابراین الزمة آفرینش و درک اثر هنریهنرمند به شمار می  وجود دارد و ابزار ارتباطی
 کند.چندان می  های بصری را در آموزش هنر دو و معنادار است و این ضرورت فهم عالیِ پدیدار ساختارهای یکپارچه

 

  آن  افتیره  نییو تب   یادراک بصر  طة یدر ح  میو آرنها  یآراء مرلوپونت   یقیمطالعة تطب(.  1401)  .پریسا،  داروئی  ؛نادر،  شایگانفر؛  مرضیه ،  پیراوی ونک  ؛سمیه،  چترائی :  استناد

 DOI: http//doi.org/10.22034/jpiut.2022.51713.3218 .254-268 :(39)16،  های فلسفیپژوهش. (ی دارشناختیپد کردی)با رو در آموزش هنر

مرضیه پیراوی سمیه چترائی با عنوان »مطالعة تطبیقی آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطة ادراک بصری« تحت راهنمایی دکتر  کارشناسی ارشد  نامة  این مقاله برگرفته از پایان
 . استفر و مشاوره دکتر پریسا داروئی از دانشگاه هنر اصفهان ونک و دکتر نادر شایگان

 نویسندگان. ©تبریز.                                                                                   دانشگاه : شرنا
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 مقدمه  
  موجب به حاشفیه رفتن ادراکات ،  گرایی دکارتی اسفتمحور بر نظام تربیتی که متأثر از فلسففة ذهنعقالنی و علمحاکمیت رویکرد  

حواس به مثابة منابع فرعی برای کسفب دانش و معرفت قلمداد شفده و به تبع  ، حسفی و احسفاسفات گردید؛ در این نوظ نظام تربیتی
که هنر تالقی ادراکات حسفی با جهان   حالی ند؛ درشفد  ارزش شفمردهبی، مرتبطندهمانند هنر که با ادراکات حسفی   هاییآن حوزه

دهد و اثرهنری در کنار کیفیات از خالل درگیری حسی روی می، گیری و تأثیر هنر بیش از هر چیزپیرامون است یعنی شیوة شکل
بیشفترین  1ادراک بصفری، کند. در این بینیک میما را در این تجربة ادراکی از جهان پیرامون شفر، پردازانة خویشعاطفی و خیال

حس بینایی را از نگریسفتن  ،  توانهای ادراک بصفری میتأثیر را بر روی کیفیت تجارب زیباشفناختی ما دارد؛ » با گسفترش توانایی
لذا یکی از ضفروریات مهم در (؛  10:  1390، ها پرورش داد« )داندیسنظیر در ارتباط میان انسفانی بیابه وسفیله، هاسفاده به پدیده
های ممتاز در این حیطة اسفففت که واکاوی اندیشفففههای بصفففری تجارب ادراکی در جهت فهم عالی پدیدار غنای،  2آموزش هنر
 طلبد.  شناختی را می

ه و های شفناختی ازجمله فلسففهای مفهومی خود را از دیگر حوزهبنیان،  شفناسفیهمچنین ادراک به عنوان یک موضفوظ معرفت
ای که آگاهی از چیسففتی ادراک و نحوة سففازوکار آن را به تفدففیل در فلسفففة پدیدارشففناسففی و گیرد؛ بگونهشففناسففی وام میروان

با رویکرد پدیدارشفناختی به ماهیت ادراک پرداخته اسفت و یکی از   توان یافت. این مکتب روانشفناسفیمی 3روانشفناسفی گشفتالت
و 3های موریس مرلوپونتیپرداز برجسففته در این حوزه به نامهای دو نظریهاندیشففه گیریبسففترهای مهم و مشففترک در شففکل

به شففناختی گسففترده از ماهیت و ، باشففد؛ پژوهش حاضففر سففعی دارد با تحلیل و تطبیق آراء این دو فیلسففوفمی  4آرنهایمرودلف
 .آموزش هنر واکاوی نماید های ادراک دست یابد و ماحصل آن را در حوزهپدیده

بیان ،  ضفمن نقد رویکرد عقالنی در نظام تربیتی و غفلت در درک اشفیاء به کمک حواس ،  آرنهایم در کتاب هنر و ادراک بصفری
 اند و بدینگیری تقلیل یافتهاز ادراک فاصفله گرفته اسفت و چشفمان ما به ابزارهایی برای بازشفناسفی و اندازه،  »نزد ما مفهوم:  کندمی

و  …ایمبینیم رنجور شففدهچه میها را با تصففاویر بیان کرد و ناتوانی از کشففف معنای آنهایی که بتوان آنترتیب ما از فقدان ایده
ها )فهم بصفری(که در ما پژمرده اسفت باید بار دیگر شفکوفا شفود زیرا دیدن صفرفای فرآیندی این قابلیت ذاتی فهمیدن از طریق چشفم

، (. مرلوپونتی10-5:  1390،  هوشفففمنفدانفه و زیبفا از واقعیفت اسفففت«)آرنهفایم،  فیزیولوژیفک نیسفففت بلکفه نوعی دریفاففت خالقفانفه
کند و معتقدسفت که »واقعیات  )اتُمیک( ادراک پدیدارها را رد می5گرایالگوی ذره،  پدیدارشفناس فرانسفوی نیز همراسفتا با آرنهایم

گیرند نه لزومای در دسفتان ما« و ویژگی درک  ها دردسفترس ما قرار میمعنادار یا گشفتالتهای  کلمحسفوس و پدیدارها به شفکل
 (.26:  1387، کند )پریموزیکهای محسوس هدایت میحسی در این است که ما را به معنای پدیده

تجارب بصفری و به تبع آن  دهد تا هنگامیکه های تجربی و تئوریک در آموزش هنر نشفان میشفناسفیآسفیب، در همین راسفتا
سفواد بصفری هنرآموزان تصفحی  و تقویت نشفود آنها قادر به بروز خالقیت خویش و ارتقاء به سفطوت باالتری از شفناخت )تخیل و 

ترین توجه به مراحل شففناخت از ابتدایی، های ارتقای تجارب بصففری و غِنای ادراکبر این اسففاس یکی از راه، تعقل( نخواهند بود
 باشد.می های بصریترین آن یعنی دریافت معانی و بیان در پدیدارگانه است تا نهاییکه حواس پنج، نمراحل آ

 پیشینة پژوهش
صفرفای به چند پژوهش شفاخک که موضفوظ فوا را در ارتباط با ،  هرچند مطالعات در حوزة ادراک گسفترده اسفت ولی در این جسفتار

روانشفناسفی چشفم : هنر و ادراک بصفری"  ( در کتاب1964آرنهایم ): شفودای مختصفر میاشفارهاند  هنر و تربیت هنری واکاوی نموده
قابلیتی که در آن ذهن ،  ها )فهم بصففری( را در ما شففکوفا کنددر اهتمام اسففت که قابلیت ذاتی فهمیدن از طریق چشففم  "خالا
ردازی و بیرون کشفففد و جفذب خویش سفففازد. مفهوم پ،  هفای عمومی تجفارب منحصفففر بفه فرد را از طریق حواس توانفد ویژگیمی

در مورد تمامی ، پویایی بصفری و دیگر اصفول بینایی، ترین سفاختارنویسفنده در تالش اسفت نشفان دهد گرایش به سفوی سفاده
در تالش اسففت به اهمیت تجربه و ادراک در   "هنرها و ذهن خالا"  کتاب  ( در2002)  های بصففری صففادا اسففت. آیزنرپدیده

 
1. visual perception 

2. art education  

3. Mauric Merleau-ponty (1908-1961) 

4. Rudolf Arnheim (1904-2007) 
5. Atomic model 



 

 
 در آموزش هنر ...آن  افتیره  نییو تب یادراک بصر طةیدر ح میو آرنها یآراء مرلوپونت یقیمطالعة تطب  
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هم به معنی تجربة کیفی و هم به معنی معنادار نمودن هرچیزی را مبنای ،  آفرینش هنری بپردازد. وی مفهوم حس و ادراک حسی
بیان  "پدیدارشففناسففی نزد مرلوپونتی"( در کتاب 1389پیراوی ونک ) .دانداولیه و اسففاس ایجاد انگیزه برای آفرینش اثرهنری می

شود در هر لحظه متجلی می، خلق مجدد عالم داند که به منزلهکند که مرلوپونتی ادراک را به معنی لوگوس در حال تکوین میمی
کند و بنیاد نگرش حسفی را زیرا ویژگی درک حسفی در این اسفت که ما را به معنایی که در خود شفیء محسفوس اسفت راهنمایی می

تجربه  "( در کتاب 1396فر )داند که ذات آن به جمع مفردات آن فروکاسففتنی نیسففت. شففایگان( مییک کلیتی )گشففتالت بر پایة
بودن( اسفتوار کرده است   -جهان -کند که مرلوپونتی اسفاس ادراک را بر مفهوم )دربیان می "هنرمندانه در پدیدارشفناسفی مرلوپونتی

گرا قرار دهد تا از این طریق شفکاف میان این دو تحویل را پر ذات کوشفد آثار سفزان را حد واسفو دو نوظ تحویل اسفتعالیی وو می
امیررود  ای تازه به جهان و روابو اشفیاء بنگریم. صفیاد و گیلکند و این همان رسفالت اولیة هنر اسفت که از رهگذر آن بتوانیم بگونه

اظهفار   "ادراک بفدنی مرلوپونتی در آموزش هنر(گیری از تئوری  تعلیم و تربیفت جسفففد یفافتفه )بهره"ای بفا عنوان  ( در مقفالفه1395)
آموزش غیر تجسففد یافته به گفتمان مسففلو در مباحل تعلیم و ، ی غربیکنند که تحت تأثیر سففلطه ثنویت انگارانه در فلسفففهمی

مرلوپونتی جسففمانیت را به مثابة  ، که درتقابل با این گفتمان تربیت تبدیل گردید و جایگاه بدن به مراتب نازلتر از ذهن قرار گرفت
کوشففد این نکته را دهد. در این مقاله نویسففنده میپیش شففرطی ضففروری جهت تجربه کردن و کسففب دانش مورد تأکید قرار می

تواند در خصفو  مزیسفتی میمواجهه و ه، ایی بینا سفوژهرابطه، گیری از نظرات مرلوپونتی درباره ادراک بدنآشفکار سفازد که بهره
خویش آثار هنری را ادراک   در این فدفا براسفاس تجربیات زیسفتة تعلیم و تربیت و آموزش هنر بسفیار راهگشفا باشفد و افراد قادرند

سعی نموده است با وضوت بخشیدن  "جایگاه بدن در زیباشناسی مرلوپونتی"( در رسالة دکترای خود با عنوان  1400کنند. محجل )
نمود ، نشفان دهد که رابطة اگزیسفتانسفیال بدن و جهان در سفاحت هنر، لیل پدیدارشفناختی بدن در زیباشفناسفی مرلوپونتیبه تح

های پدیدارشفناسفانه مبتنی بر ویژگی ها و توانایی های بدن ) از قبیل بیشفتری پیدا کرده اسفت و این سفاحت نیازمند چنین تحلیل
 بخش خواهد بود.زمینه اندیشة مرلوپونتی الهامباشد که در این قدرت بینایی و...( می

 روش پژوهش
تطبیقی و با رویکردی پدیدارشناختی به بررسی ادراک   -باشد که به شیوة تحلیلیو از نظر هدف کاربردی می  پژوهش حاضر کیفی

ای و منفابع کتفابخفانفه، د مکتوبپردازد. در این نوشفففتفار نگفارنفده اطالعفات مورد نیفاز را از اسفففنفااز منظر انفدیشفففمنفدان این حوزه می
 های اطالعاتی معتبر گردآوری و سپس آنها را تحلیل و تطبیق داده است.پایگاه

 ماهیت ادراک بصری از منظر روانشناسی ادراک  . 1
ها آندهی اطالعات حسی و نهایتای معنی بخشی به  ادراک فرآیندی ذهنی است که گزینش و سازمان،  از دیدگاه مکاتب روانشفناسی

ترین  ترین و مهمیابد. ادراک بصفری اصفلیای فعال برعهده دارد که از این طریق انسفان روابو امور و معنای اشفیاء را درمیرا بگونه
محیو و نیروهای بصفری تاثیرگذار بر بیننده  های موجود درتوانایی تشفخیک و فهم بصفری پدیدهمعنای   نوظ ادراک اسفت که به

   (.140و 25:  1395،  وخداپناهی ایروانی  ؛1396، ریشه  )پناهیباشد می
 : های ادراک بصری که در روانشناسی ادراک به آنها اشاره شده است شاملکارکردها یا پدیده

خطوط  ، در قالب مفاهیم کناره روانشفناسفی ادراک چگونگی بازشفناسفی اشفیاء را:  )کارکرد بازشکناسکی( ادراک شکک پدیدة  
که رنگ یا درخشفندگی آن به شفدت تیییر  ای اسفتمحدوده، منظور از کنارهکناره نما و مناسفبات نقش و زمینه پاسفم می دهد. 

ها یک شففیء را از آن، دهندها به دنیای دیداری ما شففکل میکنارهم؛  کنییک کناره را ادراک می  ما  اتاختالف  این با دیدنو   کرده
و در   هفایی از کنفاره هسفففتنفدهفای میز نمونفهلبفه  و  گرداگردی مفاهمثالی  کننفد  کلی آن جفدا می  ةرا از زمینف   نقشاشفففیفاء دیگر یفا یفک 

مثالی یک خو    ؛دنآفرینمیرا شفیء بصفری  نمایندة این فدفاهای ناپیوسفتة جهان عینی هسفتند که،  نماهای بصفری خطوط کنارههنر
که  دو سفط  قابل تشفخیک نقش و زمینه وجود دارد، ادراکیدو بعدی  ترین تصفاویر  در سفاده. آوردپدید می رشفید راشفکل خو،  مدور

  سفازد؛ که شفکل یا نقش را میای محدود شفده حاشفیهو دیگری با خوزمینه اسفت  ، یکی از سفطوت با فدفای بیشفتر و نامحدود
 (.150-146:  1396، شهری  ناهی)پ( 1شکل ) اساس ادراک شکل است، تشخیک نقش از زمینه

که از طرفی  فدفای ادراکی اسفت،  مفهوم فدفای مورد بحل در روانشفناسفی:  یابی(پدیدة ادراک فضکا و ررفا )کارکرد مکان 
فاصلة اشیاء ، ما در ادراک فدا و ژرفا، مان بستگی داردکه درآن هستیم و از طرف دیگر به نظام حسیهای دنیای فیزیکیویژگیبه
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کنیم و هماهنگی عناصفر این فدفای ادراکی مسفتلزم درک روابو  در جا و مکانی معین ادراک می، نسفبت به خود و نسفبت به همرا 
 (.136:  1396، شهری  پناهیهای مختلف یک شیء است )فدایی و فاصله بین بخش

اشففیاء با وجود تیییرات ایجاد   …واندازه ، کیفیتی اسففت که در آن ادراک ما از شففکل: )قانون اِمرت( 1پدیدة ثبات ادراکی
گونه که واقعای ازنظر عینی هسفففت )جدای از جلوة تواند موقعیت را بدانهمواره ثابت اسفففت و فرد می، ها براثر محیوشفففده در آن

نظمی  (. ثبفات ادراکی در زنفدگی روزانفه نقش مهمی دارد و بفدون آن بینفایی انسفففان دچفار بی2  شفففکفل) ظفاهری آن( دریفاففت کنفد
 -نظریة »اصففل تیییرناپذیری اندازه، شففود زیرا اشففیاء عینی همواره ثابت هسففتند. در روانشففناسففی ادراک در مورد پدیدة ثباتمی

 (.184-178:  1396،  )ایروانی و خداپناهی تبیان گردیده که اساس ثبات ادراکی اس 2فاصله« یا »قانون امِرت«

روانشفناسفان ادراک این پدیده را که منجر به ، گاهی ادراک ما از اشفیاء و امور با واقعیت مطابق نیسفت: پدیدة خطای ادراکی
د ان( اسفت که خطوط افقی موازی3)شفکلگردد خطای ادراکی می نامند؛ مثالی ملموس درخطای حسفی تسفولنر ادراک نادرسفت می

  (.1396، شهری پناهیرسند )نظر میاما همگرا به
 

 

 

 

 

 

 

 شناسی گشتالت ماهیت ادراک از منظر روان

انگارانه در تقابل با مفروضففات ذرهشففناسففی ادراک در اوایل قرن بیسففتم  تأثیرگذار در روانعنوان یک مکتب مکتب گشففتالت به
برد. پدیدارشففناسففی بهره    از روش ، های خودبرای توجیه یافتهشففناسففی آن دوران بوجود آمد؛ که )اتُمیک( حاکم بر فلسفففه و روان
صفورت مجزا وجود ندارد و آن را های حسفی بهاید که در دادهافزیک ارگانیسفم چیزی به تجربه میپیروان این مکتب مدعی بودند  

های  کنیم نه بصفورت محرکدار و سفازمان یافته تجربه میهای معنانامیدند؛ به بیانی دیگر ما دنیا را فعاالنه و درکل 3»سفازمان«
کدام از عناصففر تشففکیل  دارد که در هیچیابد و این کل کیفیتی  هر جزء در نسففبت با کل معنی می، که در این هیأت کلی، مجزا

تواند دسففت به گزینش بزند و دهندة آن به تنهایی و مجزا وجود ندارد؛ همچنین آنها دریافتند که انسففان در رخدادهای ادراکی می
یدان ادراکی  این م، . از منظر گشففتالت(141:  1395،  الگوهای بصففری یکسففان را به معانی متفاوت تفسففیرکند )ایروانی وخداپناهی

درچگونه ، شفناسفی گشفتالتو قانون پراگنانز به عنوان اصفول مهم روان 4تابع قوانین ادراکی اسفت که قانون سفادگی، یافتهسفازمان
کنند. این اصفول حاکی ازآن هسفتند که »هر الگوی بصفری باتوجه به شفرایو رسفیدن یک پدیدة بصفری نقش اصفلی ایفا مینظربه

ذهن تا ،  کند«. بعبارتی دیگرترین پیکربندی حرکت میترین و کاملنش بصففری همواره به سففوی سففادهدرجهت کاهش ت،  موجود
های گشففتالتی را عرضففه  ترین کلیتکند و موجزترین و مناسففبتر توزیع میصففورت هرچه سففادههای خود را بهحد امکان فعالیت

کند؛ چون ذهن انسان درگیر کنش و واکنش میان امون فراهم میکند و بهترین عملکرد ممکن را در ارتباط با بدن و محیو پیرمی
سفت  نتیجة این فرآیند هیأتی کامالی پویاسفت؛ بنابراین ادراک حاصفل تعادل نیروهای ادراکی ا، تنش اسفت  زا و کاهندهنیروهای تنش

  ؛ 518:  1393، نیروهای بصففری« )آرنهایم»ادراک بصففری یعنی تجربة :  توان گفتمی  اسففت وو پویایی جزء ذاتی تجربة ادراکی  
 (.1376، شاپوریان

 
1. Constancy phenomenon 
2. Emmert,s law 
3. organize 

4. Principle of parsimony 

  . ثبات ادراکی2شکل

 (1393: )آرنهایم 

. خطای حسی تسولنر 3شکل

 (1394: )کارمن

 نقش و زمینهرابطة . 1شکل

 (1396: )پناهی شهری
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 اندیشه و آثار آرنهایم 

نظریات وی با رویکردی گشتالتی   عمده  شناسی است کهوزة هنر و روان  پرداز درت( فیلسوف و نظریه1904-2007)  رودلف آرنهایم
پردازد و بر این باورسفت که یک ک فدفای بصفری میباشفد. او در زمینة روانشفناسفی هنرهای بصفری بر اهمیت این نظریه در ادرامی

پرداز پیشفتاز عرصفة روانشفناسفی عنوان یک فرمالیسفت و نظریهتواند از میزان تنش بصفری بکاهد. وی همچنین بهنگاه گشفتالتی می
»هنر و ادراک ترین آثار وی در این حوزه از شففاخک ی اصففول گشففتالت تأکید دارد.هنر بر اهمیت فرم و شففکل هنری بر پایه

 .باشندشناسی صور معماری« و... می»پویه، »آنتروپی و هنر«، ای برای هنر«»به سوی روانشناسی،  بصری«

 اندیشه و آثار مرلوپونتی  

های گیری اندیشفهکه در شفکل( یکی از تأثیرگذارترین فیلسفوفان پدیدارشفناس در قرن بیسفتم اسفت1908-1961موریس مرلوپونتی)
ماندگارترین  (.10:  1387، توان نام برد )پریموزیکگشفتالت را میشفناسفیپدیدارشفناسفی هوسفرل و هیدگر و روان ةمداو دوجریان ع

تحریر درآمده است. ( به1945باشد که در اثری ماندگار با عنوان »پدیدارشناسی ادراک« )آراء فلسفی مرلوپونتی در زمینة ادراک می
برسفاختار بدنمند ، هیدگر 1بودن-جهان-گرایی و با تکیه بر مفهوم درگرایی و تجربههای عقلدیدگاهشفاهکار با نقد   وی در این اثر

در  داند.مندی بدن و عالم خارج میو ادراک حسفی را یک پدیدار گشفتالتی حاصفل از سفازمان کنددر مواجهة ما با جهان تأکید می
و بدن درگیر چیزها  اندپذیر نادرست است زیرا هردو از یک خمیرههان حسباور مرلوپونتی تمایز نهادن میان سوژة حس کننده و ج

( را تحت تأثیر 1942»وی اولین کتابش یعنی »سففاختار رفتار« )  (.269:   1394، کارمن)  گیردو در مرز میان سففوژه و ابژه قرار می
شفناسفی گشفتالت منتشفر سفاخت. او با توسفل به روانیافتة تجربة انسفان تأکید داشفت شفناسفی گشفتالت که بر ماهیت سفازمانروان
(.  15: 1400، بخش غیرقابل تقلیل تجربة انسففان از جهان اسففت« )محجل، یا فرم یا سففاختار  (Gestalt)  گوید که گشففتالتمی

 ( و »چشفم و ذهن«1952»زبان غیرمسفتقیم و آوای سفکوت« )،  (1945مرلوپونتی همچنین در سفه مقالة خود یعنی »شفک سفزان« )
های پدیدارشفناختی ماهیت ادراک  کند؛ وی سفاحت هنر را بهترین عرصفه برای تحلیل( نظریاتش در مورد هنر را مطرت می1960)

کند که با غفلت اند و »بدن« نقش مهمی در این درهم تنیدگی ایفا میهنر و ادراک حسفی درهم تنیده، یافته اسفت زیرا به زعم او
 (.  1400،  فهم صحیحی از ادراک و هنر رسید )محجل توان بهاز نقش بدن در هنر نمی

 تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم در حیطة ادراک بصری  

های فکری مشففترک و زمینة پژوهشففی یکسففانی اسففت که این دو بنیان، دلیل تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم ازطرف نگارندگان
اند و این ماحصفل تأثیر فلسففة پدیدارشفناسفی و روانشفناسفی گشفتالت بر داشفتهپرداز درحیطة ادراک و خاصفه ادراک بصفری نظریه
باشفد که راسفتای یکدیگر هم، مرلوپونتی و آرنهایم  باشفد. در این مطالعة تطبیقی فر  بر این اسفت که دیدگاهها میهای آناندیشفه

 گردد.بررسی می صحت این فرضیه، در ادامه با تطبیق آراء

 ری از منظر مرلوپونتی ماهیت ادراک بص

باشفد و کل رابطة بدنی)جسفمانی( موجود زنده ترین شفیوة بدنی دسفتیابی ما به جهان میدر اندیشفة مرلوپونتی »ادراک حسفی بنیادی
نظر  شفود که کتاب در قفسفه باال بهمیزان دسفترسفی من موجب می، (؛ به عنوان مثال15:  1394، با محیو خویش اسفت« )کارمن

ها عمیق به نظر برسند و چون ادراک پدیداری بدنی است ها بلند و درهگردد که کوهونه که اندازة بدن من موجب میگهمان، برسد
گیری درون ماندگار تجربة من اسففت به سففوی اشففیاء که  نیز باشففد؛ زیرا» نظرگاه ادراکی جهت2تواند ذاتای متناهی و نظرگاهیمی

رفتارهای من در دسفترسفم قرار دارد«. به زعم مرلوپونتی ادراک »سفکنای فعاالنه و هوشفمندانة ما  بواسفطة برخوردهای جسفمانی و 
توانم محیو را ادراک کنم که قادرم درآن بودن ماسفت؛ »من تنها از آنرو می  -جهان -تر دربه تعبیری اسفاسفی،  در محیو اسفت«

های سفنتی میان سفوژه نی دارد مخالفت اسفاسفی با تمایزگذاریسفکنی بگزینم و تلقی ادراک به صفورت در جهان بودنی که صفبیة بد
ما حاصل  های ادراکی(. مرلوپونتی معتقد است دریافت16:  1394، )همان ذهن وجسم و ذهن و جهان است«، درون و برون،  و ابژه

یم )جهان مُدَرک( به شففکل کنکه ادراک میباشففند؛ چراکه ادراک حسففی با محیطیهای میدان ادراکی نمیکیفیات مجزایی از ابژه
 (.78:  1394، درهم تنیده است )همان میدان ادراکی با سایر وجوهدر این   شتالتی درهم تنیده است و هر وجهیگ

 
1. Being-in-the-world  

2. Perspectival 
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 ماهیت ادراک بصری از منظر آرنهایم 

برای دیدن یک شفیء  کند؛ چراکه مااسفت که ما را به حدفوری فعال دعوت می ی فعالیجسفتجو هدیدن به مثابدر اندیشفة آرنهایم  
دیدن یعنی دریافت  کند کنیم. وی در ادامه بیان میو آن را ارزیابی و یا از نزدیک لمس می سفففازیمتوجه خود را بدان معطوف می

این مجموعه   دهد؛را نشفان میچهره یک   کهسفاده    دیدن چند خومثالی ، فت عناصفر اصفلی(یاهای بارز اشفیاء )دربرخی از ویژگی
  های بنیادینالگویی یکپارچه از مؤلفه  به مثابه  راکه اشیاء  اندگرفتهارچوبی وحدت یافته جایهدر چ، های بارز )عناصر اصلی(ویژگی
هنفد وکلیتفت برایمفان دجزئیفات معنفای خود را از دسفففت می، بینیم وحفدت خود را از دسفففت بفدهفدچفه میاگر آنو  نمفایفانفد بفه مفا می

تواند در میز ما الگوی  داند که میهای ادراک میهای سفاختارکلی را اولین داده. بنابراین او خصفیصفهشفودغیرقابل تشفخیک می
توان گر برانگیزد. با این توصفیف میسفختی و... را به نیابت از انگیزش ،  از قبیل سفنگینی، ای از مقوالت و کیفیات حسفی عامویژه
سفازد؛ درحقیقت فرآیند آید و در ذهن ما معانی را میگیری انگارة ادراکی اسفت که به فهم بصفری میه ادراک در گرو شفکلگفت ک

 (.1393، آید )آرنهایمادراک و قوة باصره خود نوعی بصیرت به شمار می

 )نگارندگان(تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباره ماهیت ادراک بصری . ( 1) جدول

 ماهیت ادراک بصری )سازوکار ادراکی( 

نظرگاهی و معنادارسففت. ادراک رابطة جسففمانی موجود زنده با محیو خویش اسففت و از آنروکه پدیداری ، ادراک پدیداری ذاتای بدنی دیدگاه مرلوپونتی 
بودنی )سففکنی گزیدن( که صففبیة بدنی دارد بیانگر تلقی ادراک به صففورت در جهان   ذاتای متناهی و نظرگاهی نیز هسففت.،  سففتبدنی

سفت که  باشفد. ادراک حسفی با محیو ادراکی)جهان مُدَرک( به شفکل گشفتالتیانسفجام)وحدت( سفوژه و ابژه و معناداری تجربة حسفی می
 (1394،  هر عنصر در این میدان با سایر عناصر درهم تنیده است. )کارمن

به که شف  را  ،  های بارز اشفیاء )عناصفر اصفلی(دیدن یعنی دریافت برخی از ویژگیبا حدفوری فعال.  فعال اسفتدیدن نوعی دریافت   دیدگاه آرنهایم 
سفت ازکلیات  ادراک بصفری جریانی  نمایاند.به ما میدر چهارچوبی وحدت یافته  و  های بنیادینیکپارچه از مؤلفهکامل و الگویی   ةمثاب

گیری انگارة ادراکی در فهم بصفری ما که منجر به شفکلهای ادراک اسفت  اولین داده،  سفاختارکلیهای  که درآن خصفیصفه،  به جرئیات
 (.1393، سازد. )آرنهایمشود و در ذهن ما معانی را میمی

 پدیدة ادراک شئ در نظرگاه مرلوپونتی

جمعی از اجزای مجزا. مرلوپونتی با کلی منسففجم )همسففاز( و نوعی مجموعة به هم پیوسففته اسففت نه  ،  از منظر مرلوپونتی شففیء
شفخک را در مواجهه با شف  مبهم )مانند روابو شفکل ،  ادراک حسفی: گویدنگاهی پدیدارشفناسفانه درباره انسفجام درونی در ادراک می
ک( در کنیم )عین مُدَرهایی که ادراک میسازد که وحدت و یکپارچگی ابژهو زمینه( درگیر نوسان مستمری میان تنش و تعادل می

،  گیرد که هر دو مورد شففکل و زمینه را در برمی باشففد؛ در این سففاختار یکپارچهحل برای برون رفت ازاین تنش میواقع نوعی راه
گیرد و زمینة دیداری همواره در ارتباط فدایی بهنجار با ابژه اصلی)شکل( قرار می، برای حداکثر گرفت دیداری اشیاء)دیدارپذیری(  

نظر  همسففاز و سففازمان یافته به، گر به عمل )دید المسففه(های بدنی ادراکاکی در ارتباط اسففت که از طریق گرایشبا نیازهای ادر
تواند آنها را تشفخیک  گر دارد و از این طریق اشفیاء برای او معنا یافته و میرسفد؛ یعنی بسفتگی مسفتقیم به موقعیت بدنی ادراکمی

 (.83-84:  1394، هنسن؛  دهد )کارمن
 
 
 
 
 
 

 پدیدة ادراک شک  در اندیشة آرنهایم 
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ها ما را از ماهیت آن،  نخسفت از رهگذر نمود پدیداری اشفیاء ةشفکل در درج» کندباب بازشفناسفی اشفکال بصفری بیان می  آرنهایم در
ب.  ( الف و4شفکل ) پلکان  یک  عنوانیک خو مارپیچی بهچهره با چند خو سفاده و یا ترسفیم ترسفیم   برای مثال«؛  سفازدمطلع می

. وی گیردار میقرپیرامون  ء محیو اشففیا نیازهای انسففان و  تحت تأثیر،  ای هنجاریبگونهها نمود شففکلگوید آرنهایم در ادامه می
تصفاویر ادراکی وجود دارد. هیچ فردی اشفکال را صفرفای بواسفطة کند همواره تفاوت بنیادین میان جهان واقعیت عینی و اذعان می

کلی )سففاختار  کند بلکه بالفاصففله الگویهای بیرونی آن درک نمیشففکل مادی یا همان کناره
مطابق با   سففت وآرایش نیروهای بصففری کند که حاصففلادراکی( و ماهیت شففکل را دریافت می

که نحویهب، شفوداصفل سفادگی تعیین مییا همان  )قانون پراگنانز(  قانون بنیادین ادراک بصفری
. در اندیشفة گشفتالت آیدشفمارمیبهممکن برای آن شفکل   ترین سفاختاربندی حاصفله سفادهاسفتخوان

 ة چه در بخش خاصی از حوزکند و آنیک گشتالت عمل می  ةبصفری به مثاب ةهرحوزباور آرنهایم 
ن در بسففتر کلی به نمایش درآمده اسففت و ش آقآید متکی به جایگاه و نبصففری به رتیت درمی

  .(1393، آرنهایم)دارد ساختار کل نیز تحت واکنش متقابل جزء قرار 

 ادراک شکل )نگارندگان( تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباره پدیده (. 2) جدول

 بازشناسی )ادراک شکل(  پدیده 

حلی برای برون رفت از تنش و کنیم راهگشفتالت به هم پیوسفته اسفت. وحدت و انسفجامی که ادراک میکلی منسفجم و نوعی  ،  شفیء دیدگاه مرلوپونتی 
این توازن و تعادل به مدد میزان کردن بدن درجهت    سفازد.باشفد که شفخک را در مواجهه با شف  مبهم درگیر میرسفیدن به تعادلی می

گر برای او معنا های بدنی ادراکپارچة شففکل و زمینه از طریق گرایشگیرد و این سففاختار یککسففب بهترین گرفت ادراکی انجام می
 (.95-80:  1394،  تواند اشیاء را تشخیک دهد)کارمنیابد و از این طریق میمی

 بصفری به مثابه  ةهر حوز  .سفازدها مطلع میما را از ماهیت آن)که هنجاریسفت(  ،  نخسفت از رهگذر نمود پدیداری اشفیاء  ةشفکل در درج دیدگاه آرنهایم 
دارد.  اسفت و سفاختار کل نیز تحت واکنش متقابل جزء قرار   متکی به جایگاه آن در بسفتر کل  که نحوة رتیت اجزا   اسفتیک گشفتالت 

آرایش نیروهای را دریافت می کند که حاصفل    شفیءحس بینایی نه مرزهای شفکل را بلکه بالفاصفله الگوی کلی و سفاختار ادراکی  
 (1393، . )آرنهایمشوداصل سادگی تعیین می یت و برمبنابصری اس

 پدیدة ادراک ررفا در نظرگاه مرلوپونتی 

نه کمیتی عینی از مکان اسفت که با جایگاه و فواصفل  ، عمق:  کندمرلوپونتی فهم خود را از پدیدة عمق)ژرفا( اینگونه توصفیف می
دهد بلکه خود واقعیت جای گرفتگی ادراکی ما در جهان اسفت.  تأثیر قرار مشفخک شفود و نه کیفیتی ذهنی اسفت که تجربه را تحت

ای نامرموز میان اشفیاء دور ونزدیک گانة مکان عینی نیسفت که با خو بینایی مشفخک شفود و یا فاصفلهعمق صفرفای یکی از ابعاد سفه
مکان ، یرون )خارج( از من نیسفتدر مکانسفت و »خودِ مکان ب که درنهایت در نگریسفتن از نمای باال به ادراک درنیاید بلکه چیزی

جهان در پیرامون من اسفت نه پیش روی من«. از سفویی دیگر عمق چیزی اسفت که ،  بر من محیو اسفت. از همه چیز که بگذریم
و این به دلیل ، پوشفانندنسفبی اسفت و بنابراین وابسفته به من اسفت و چیزها تنها نسفبت به من پنهان یا هم،  در مناسفبت با نظرگاه

ها اسففت؛ به بیانی دیگر از نگاه مرلوپونتی این درکِ خا  واقعیت )امر واقعی در برابر نمود صففرف( در ام با آنتگی بدنیهمبسفف 
آید. درواقع »خود واقعیت جای گرفتگی ادراکی ما  ادراک ژرفا یا تراکم جهان ادراکی به مدد ارتباط جسفمانی ما با جهان بدسفت می

 (.  279-275:  1394،  هنسن؛در جهان است« )کارمن

 پدیدة ادراک ررفا در اندیشة آرنهایم 

کنند در توانند جایگاه اشففکال را از نظر بعد سففوم )عمق( تعییننمی، های دو بعدی اشففیاء بروی شففبکیهاز دیدگاه آرنهایم بازتاب
نوری دو بعدی بر روی شففبکیة های  دانیم تجربة بصففری ما بدوای دو بعدی نیسففت و ما ادراک عمق را فراسففوی بازتابحالیکه می

شفود و مطابق با سفازی )اصفل ایجاز( اخذ میباور آرنهایم اصفل مبنای ادراک ژرفا از قانون سفادهچشفمانمان داریم. در نگرش گشفتالت
تری از نمونة دو بعدی خود تر و باثباتشفود که سفاختار بصفری سفادهزمانی یک الگوی بازتابی به شفکلی سفه بعدی درک می، آن
عنوان  دهد. بهاشففته باشففد؛ درواقع بعد ژرفا راه دررویی برای رهایی از تنش و رسففیدن به تعادل و سففادگی پیش روی ما قرار مید

صفورت بجای اینکه دو سفط  مجزای مربع و دایره دیده شفود به،  دلیل گرایش به سفادگی و تعداد سفطوت کمتر  ( به5شفکل مثال در )
پوشففانی و در ایجاد اصففل ایجاز همچنین درادراک عمق به مدد هم شففود.داخلی دریافت مییک سففط  مربع با یک دریچة مدور 

)الف(       )ب(  
 ادراک شکل .4شکل 
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تنش را افزایش داده و ،  تواند با کاهش تقارن و سفادگی حوزة بصفریتوهم ژرفا به کمک پرسفپکتیو نقش کلیدی دارد؛ پرسفپکتیو می
تواند با انتقال اشکال به بعد سوم که درنهایت این نیرو میردآوسازی و ایجاد تقارن پدید بدین ترتیب نیرویی ادراکی در جهت ساده

شود ولی در روش پرسپکتیو واسطه دریافت میدر فدای عینی پیرامون بی آزاد شفود )رهایی از تنش(؛ آرنهایم معتقدسفت حس ژرفا
دهد  گزارة بصفری را کاهش می  واسفطگی( و به شفکل غیرمسفتقیم آن را به نمایش درآورد که بی6شفکلتوان با تحریف اشفیاء )می
 (.1393، ( )آرنهایم7شکل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادراک ژرفا و فضا )نگارندگان(  تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباره پدیده . ( 3) جدول

 یابی )ادراک ژرفا و فضا(مکان پدیده 

عینی و نه کیفیتی ذهنی اسفت بلکه خود واقعیت جای گرفتگی ادراکی من در جهان اسفت. عمق چیزی در مکانیسفت که  نه کمیتی  ،  عمق دیدگاه مرلوپونتی 
ام با چیزها. درکِ خا  واقعیت )امر واقعی( در ادراک  دلیل همبسفتگی بدنیدر پیرامونم اسفت. عمق نظرگاهی و نسفبت به من اسفت؛ به

 (276:  1394، آید )کارمنبدست میبه مدد ارتباط جسمانی ما با جهان ،  ژرفا 

شفود که سفاختاری شفود و زمانی یک الگو به شفکلی سفه بعدی درک میسفازی )پراگنانز( اخذ میاصفل مبنای ادراک ژرفا از قانون سفاده دیدگاه آرنهایم 
و رسفیدن به تعادل و سفادگی. اصفل  سفت برای رهایی از تنشدرواقع ژرفا راهی؛  ی دو بعدی خود داشفته باشفدتری از نمونهتر و باثباتسفاده

پرسففپکتیو با کاهش تقارن و    شففیوه  کلیدی دارد.پوشففانی و در ایجاد توهم ژرفا به کمک پرسففپکتیو نقشایجاز در ادراک عمق به مدد هم
درنهایت با انتقال اشکال به آورد و  سازی و تقارن پدید میدهد که نیرویی ادراکی در جهت سادهتنش را افزایش می،  بصری   سادگی حوزه

 (304:  1393، شود. )آرنهایمبعد سوم آزاد می

 پدیدة ثبات ادراکی در نظرگاه مرلوپونتی

رف رنگ: کندبیان می، یابدی ثبات نمود میمرلوپونتی در اشففاره به درک امر واقعی در برابر نمود صففرف که در پدیده ها و ما صففِ
شفود که به مدد  بینیم بلکه درکِ خاصفی از واقعیت در ادراک ما ظاهر میهای کمی( را نمیاشفکال )داده

تر شفففود یکباره بزر تر میارتباط جسفففمانی ما با جهان اسفففت. »ترن روی پردة سفففینما وقتی نزدیک
گیرد«؛ جفا قرار میاین  آیفد تفا اینکفه کفامالیکفه در زنفدگی واقعی ترن رفتفه رفتفه بفه دیفد میحفال آن، گرددمی

شفود بلکه همان دایره شفود بیدفی ادراک نمیای که از زاویة مورب دیده میبه همین صفورت هم دایره
زیرا ما در حکم سفوژه  ،  سفت بر درهم تنیدگی سفوژه با ابژه( و ثبات ادراکی داللتی8شفود )شفکل تصفور می

افتاده به ادراک در ازشفکل، کنند و با زاویه دید موربشفدن بزرگتر جلوه نمی  ها با نزدیکترو ابژه  همواره درون جهان مُدرَک هسفتیم
توانم از آب من همچون ماهی داخل آب دریا هسففتم ... و لذا نمی،  (. »از دید او در احسففاس 268-267:  1394، آیند. )کارمننمی

محیو پیرامون خود( هسفتم و بصفورت بدنمند و پیوسفته و خارج شفوم و دریا را از باال بنگرم. من به نحو پیشفاتأملی در جهان )در  

. اصل ایجاز5شکل   

)الف(                             )ب(  
 غیرمستقیم و بواسطه به شیوه -الف: بعدی بر سطحی دوبعدی و دریافت ژرفابازنمایی اشیای سه . مقایسة7شکل

(142: 1393، واسطه )آرنهایممستقیم و بی به شیوه -)پرسپکتیو( ب تحریف اشکال  

ثبات ادراکی . 8شکل  

افتادگی )پرسپکتیو(ازشکل . نمایش6شکل  
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گونه با جهان نیسفت که با متصفل به آنم. من ماهی درون آبم نه بیرون آب .... بنابراین ادراک حسفی با جهان مثل مواجهة دوربین
 (.37: 1400، برداری از آن با دیدن عکس به جهان شناخت پیدا کنیم« )محجلعکس

 ر اندیشة آرنهایم )تقاب  دو فضای همگن و ناهمگن( پدیدة ثبات ادراکی د

شفففونفد ولی درعین حفال تمفام  تر دیفده میبزر ، تر بفه مفاکنیم درختفان نزدیفککفه مفا بفه همگرایی ژرففای یفک خیفابفان نگفاه میزمفانی
ادراکی از تقابل دو فدفای  کنند. آرنهایم در توجیه این پارادوکس بصفری و تبیین پدیدة ثباتدرختان در نظرمان هم اندازه جلوه می

های  در یک فدففای متجانس و همگن )اقلیدسففی( ما قادر به درک این پارادوکس:  کندگیرد و بیان میهمگن و ناهمگن بهره می
صفورت هرمی شفکل )ناهمگن( تصفور کنیم در این حالت تمامی این فدفایی بصفری نخواهیم بود ولی اگر فدفای پیرامون را به

باشفد. به که در آن هسفتند قابل درک میشفود که اندازه و شفکل در نسفبت با چهارچوب فدفاییونه توجیه میتناقدفات بصفری اینگ
شففکل ناهمگنی رودروسففت که درآن حس بینایی ما نیز با چنین فدففای هرم دلیل وجود پدیدة ثبات یا اصففالت ادراکی باید گفت

که درجریان ادراک ثابت کنیم؛ »درواقع چیزیطه دریافت میواسف سفازی بینسفبت اشفیاء را درشفبکة فدفایی و طبق اصفل سفاده
باید ،  شفود؛ در درک ثبات درخشفندگی اشفیاء نیزاسفت نه اندازه« و ماهیت قیاس نسفبت به شفبکة فدفایی تعیین میماند مقیاس می

 (.356: 1393، )آرنهایمروشنایی بازتابی شیء موردنظر در نسبت با میزان روشنایی درکل میدان دید مقایسه شود 

 ثبات ادراکی )نگارندگان(  پدیده تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباره . ( 4) جدول

 ثبات ادراکی  پدیده 

پیدا کرده  مان با آن سفامان ادراکی  بلکه برآمده از جهانیسفت که ازطریق درگیری جسفمانی،  بصفری نه حاصفل جهانی اپتیکی)کمی(  تجربه دیدگاه مرلوپونتی 
زیرا ما در ،  سففت برهم تنیدگی سففوژه با ابژهسففت که داللتیاسففت و این تعریف امر واقعی یا همان درک خا  واقعیت در ثبات ادراکی

 (268:  1394، )کارمن حکم سوژه همواره درون جهان مُدرَک ایم

شففود. در فدففای ناهمگن بهره گرفته می و فدففای همگن و ناهمگندر تبیین ثبات ادراکی در قالب یک پارادوکس بصففری از تقابل د دیدگاه آرنهایم
کنیم  واسفطه دریافت میکه درآن هسفتند بی  )هرمی( همواره نسفبت اشفیاء و تناقدفات بصفری ظاهر شفده را برمبنای قیاس با شفبکة فدفایی

نسفبت با میزان روشفنایی در کلیت میدان ماند مقیاس)نسفبت( اسفت نه اندازه. ثبات درخشفندگی نیز در که در ادراک ثابت میزیرا چیزی
 (356:  1393، شود. )آرنهایمدید تعیین می

 پدیدة خطای ادراکی در نظرگاه مرلوپونتی 

اعیان کامالی ، کند که در ادراک»پدیدة ادراک نادرسفت ثابت می:  کندمرلوپونتی در تبیینی پدیدارشفناسفانه از خطای ادراکی بیان می
را کفه درآن چیزهفا خود را از   توانفد محیو ادراکیشفففونفد و تجزیفه ادراک بفه کیفیفات مجزا نمیمفا داده نمیشفففکفل یفافتفه و معین بفه 

هایی که در کنند به چنگ آورد« و اگرچه »تعریف فیزیولوژیک از احساس وجود ندارد« ولی گشتالتوجوهی معنادار بر ما عیان می
،  دهند که قابل تحویل به شفناخت و فهم نیسفت )کارمنای از تجربه را تشفکیل میاولیه شفوند جنبهها اشفیاء در ادراک داده میآن

اگر من به اشفتباه حکم کنم علتش اینسفت که حکم من  :  کندبیان می  (. وی در ادامه86:  1394، و هنسفن کارمن  ؛83-78:  1394
دی( خا  پدیدار اسفت« و این به دلیل حاصفل نمودی اسفت نه از جنس حکم بلکه »سفازمان یافتگی خودانگیخته و هیأت )پیکربن

،  دهند )همانپذیری نمودهای پدیداریسفت که بنیاد احکام ما تشفکیل میدسفترس  بدنمندانه بودن تجربه از حیل پذیرندگی ادراک و
1394  :91-93  .) 

 پدیدة خطای ادراکی در اندیشة آرنهایم )توهم دیداری( 

ادراکی(   )الگوی گرافیکی تجربفة  1تر اسفففت کفه در حوزة ادراک فِنوگرامواقعیفت کلیدر نگرش آرنهفایم »توهم دیفداری تجلی این  
بینیم دقیقای همان چیزی نیست که روی چشم )الگوی گرافیکی عینی( نیست. به عبارت دیگر آنچه می  2معموالی کپی دقیق اُنتوگرام

های اشففته از نیروهای فعالیسففت که منجر به پویشکند حوزة بصففری انبشففود«. وی در توجیه پدیدة فوا اذعان میما حک می
های ادراکی به جسفتجوی خصفایک بصفری مولد شفود که معادل فیزیولوژیک در سفیسفتم بینایی ندارند و ما باید در یافتهادراکی می

یافت  این پدیده باشفیم؛ در خطاهای ادراکی تأثیر پویاشفناسفی بصفری به شفکلی غیرمسفتقیم ولی محسفوس در اشفکال بصفری در

 
1. Phenogram 

2. Ontogram 
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شفود که درآن گرایش در راسفتای کاهش تنش و ازمیان برداشفتن نواقک و نامنظمی و بازگرداندن هیأت اصلی شکل به خودش  می
 (.530-527:  1393، است )آرنهایم

 خطای ادراکی )نگارندگان(  تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباره پدیده . ( 5) جدول

 خطای ادراکی  پدیده 

دلیل حکم اشفتباه اینسفت که حکم من حاصفل نمودی اسفت نه از جنس حکم بلکه »سفازمان یافتگی خودانگیخته و هیأت )پیکربندی(  مرلوپونتیدیدگاه 
یافته و معین« ها در ادراک »کامالی شفکلکند ابژهدلیل بدنمندانه بودن تجربه اسفت. خطای ادراکی ثابت میخا  پدیدار اسفت« و این به

شفوند قابل تحویل به ها اشفیاء دریافت میکه درآنهاییهای مجرد نیسفت زیرا گشفتالتشفوند و ادراک مبتنی بر احسفاسیبه ما داده نم
 (92:  1394،  شناخت نیست )کارمن

شود های ادراکی میبصری انباشته از نیروهای فعالیست که منجر به پویش  حوزهادراکی همواره با الگوی عینی مشابه نیست زیرا    تجربه دیدگاه آرنهایم
واسفطه( ولی محسفوس در اشفکال بصفری  غیرمسفتقیم )بی، که معادلی فیزیولوژیک و عینی در محیو ندارد. تأثیر پویاشفناسفی بصفری

 (528:  1393، خودش است. )آرنهایمدر راستای کاهش تنش و حذف نواقک و بازگرداندن هیأت اصلی شکل به که    شود؛دریافت می

 و پیشنهادها گیری نتیجه
توان دریافت که ماهیت ادراک بصففری صففرفای ثبت می،  با توجه به تحلیل و تطبیق آراء مرلوپونتی و آرنهایم درباب ادراک بصففری

از خالل تصفاویر  ، باشفد؛ به بیانی دیگرمعنادار می  معنا نیسفت بلکه دریافت الگوهای سفاختاریهای حسفی بیعناصفر و داده منفعالنه
عناصفر اولیه در ، های معنادارشفود و این مجموعهواسفطه دریافت مییابیم که بیمیاولیة دریافت شفده به سفوی معانی بیانی راه 

باید گفت ،  کیشفود. در پاسفم به چیسفتی معانی ادراای فهم و بصفیرت ادراکی قلمداد میها گونهادراک هسفتند که دریافت ما از آن
آید در هیأت بازی میان نیروهای مختلف به شفکل یک گشفتالت یا کل معنادار در می، در ادراک بصفری جوهر عالم درون و بیرون

، تفدریج کفل مجموعفهگیرد و از خالل همین درهم تنیفدگی بفدن بفا جهفان مُفدرکسفففت کفه بفهکفه همفه چیز حول آن شفففکفل می
های این دو توان به درک امر واقعی رسفید. این شفاخصفه های مشفترک در دیدگاهکند و میآشفکار میدیدارپذیری و اثر خود را بر ما  

در حوزة هنر نیز صفادا اسفت و آرنهایم معتقد اسفت ، عالوه بر حوزة ادراک، باشفدپرداز که متأثر از پدیدارشفناسفی گشفتالت مینظریه
بفاشفففد کفه برگرفتفه از کنش نیروهفای و معنفاداری می  رهفای یکپفارچفهالزمفة خلق یفا درک اثر هنری توانفایی ذهنی در درک سفففاختفا

باشفد چراکه با برداری از جزئیات ظاهری آن نمیصفرفای نسفخه،  دهد که بازنمایی یک شفیءادراکی اسفت و دید هنری نشفان می
از منظر مرلوپونتی ، راسفتا های بصفری پرداخت. در همینیافت و به توصفیف پدیدهکلیت دسفت توان به یکتحلیل جزء به جزء نمی

گیرد؛ بفه تعبیری دیگر در نفاپرورده بهره می  (sens)نوعی معنفای نفاپرورده وجود دارد کفه هنر از این بفافتفارِ معنفایی  ،  در هر ادراک
راک  آید. به همین دلیل مرلوپونتی اددیدن و هنرهای دیداری این معنای ناپرورده که دیدارپذیری امر دیدارپذیرسفففت به چنگ می

باشفند بلکه از راه که صفرفای ثبت منفعالنة درونداد حسفی نمیداند می سفبک درآمده از بیان  بصفری و هنرهای بصفری را صفوَری به
کنند و های حسفی به ما منتقل میشفوند. درواقع باید گفت هنر فراتر از آن چیزیسفت که دادهای بدنی تنظیم و قابل فهم میشفاکله

اسفت که از قبل برای   کشفف رازهایی،  باشفد؛ بلکه مهمترای میثر هنری نه فقو تفسفیر دقیق اطالعات زمینهتعبیر درسفت از یک ا
های درک بصفری شفکوفا کرد. توان آن را به مدد گسفترش تواناییفرآیندی خالا اسفت که می، مخاطب آشفکار نبوده و این مسفیر
پردازیم و در بفاورهفای بفه تحلیفل آن می،  جهفان  واسفففطفهبجفای تجربفة بیمفا ،  محور در آموزش هنرامفا بفدلیفل حفاکمیفت رویکرد علم

، شفناسفیم؛ این موجب شفده تنها توان دیدن و ادراک اموری عینیهای از قبل تعریف شفده میجهان را صفرفای به مدد داده، مانعلمی
کشف و شهود باقی ،  جایی برای تخیل، دکنندهایم و چنین تفکر محدودانستیم و باور داشتهدر هستی را داشته باشیم که از قبل می

تنزلی عمیق از درک ما از جهان و هسفتی را به همراه دارد و ، گذارد؛ بنابراین صفرف دانش موجود به عنوان تنها منبع شفناختنمی
 کند.های بصری را در تربیت هنری دوچندان میاین الزمة توانایی در شهود و فهم عالی پدیدار
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