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چکیده
گادامر، ایماژها بیانی مبتنی بر  که آنها می خواهند به انســان منتقل ســازند. از نظر  هدف از تفســیر اشــکال، یافتن پیامی اســت 
مشــارکت بیننده/تاویل گر در روند شــکل گیری تصویر هســتند و از این رو امکان جدایی ابژه و تاویل گر وجود ندارد. هم تصویر 
که خود را طی  کی اســت  و هــم بیننــده هنــگام تجربــه تولید ایماژ تغییر می یابند. ایماژ موضوعی ثابت و ایســتا نیســت بلکه ادرا
تجربه ی »مشاهده« شکل می دهد. در روند دیدن، زمینه های فرهنگی و تجربه های دیداری بیننده در پردازش تصویر دخالت 
کرده و داشته های پیشین برنوع دیدن بیننده تاثیر می گذارند. از این رو، ناظر تحت تاثیر فرانگاره ها تصویر را می بیند، می سازد 
کاوی نقش خیال در بازتولید تصویر در ذهن بیننده پرداخته و قصد دارد برای وجود فرانگاره و  و معنــا می کنــد. ایــن مقاله به وا
کار رفته در این پژوهش به تحلیلی - توصیفی و در  کند. روش تحقیق به  کمی پیدا  کیفیت تاثیر آن روشی علمی و قابل سنجش 
بخش آماری به صورت میدانی بوده اســت؛ در نهایت نمونه پژوهشــی نشــان می دهد بیننده اثر، بیش از آنکه نگاره ها را ببیند، 
کرده و فرم را تنها به واســطه تجربه  تحــت تاثیــر فرانگاره هــای ذهــن خــود قرار دارد و تصاویــر را پیش از دیدن و فهمیدن تفســیر 

دیداری خود می فهمد وکامل می کند.

کلیدی واژههای
 نگاره، فرانگاره،   فهم، هرمنوتیک.

که در  کید بر فرهنگ دیداری« اســت  گرفته از مباحث نظری رســاله دکتری نگارنده اول با عنوان: »شــاخصه های موثر در انتقال پیام تصویری با تا *مقاله حاضر بر 
رشته پژوهش هنر دانشگاه هنر با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در حال انجام است.
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که هدف از آن رســیدن به فهم اســت. از  تفســیر، فرایندی اســت 
دیــد ایملیــو بتی: »ما زمانی فعالیت تفســیری خویش را آغاز می کنیم 
که ذهنیت  که با اشــکال و صور قابل درکی مواجه می شــویم؛ اشکالی 
تبلــور یافتــه در آنهــا، از آن طریــق فهم مــا را مخاطب قــرار می دهند. 
هــدف از تفســیر، درک معنــای ایــن اشــکال و یافتــن پیامــی اســت، 
 .)Betti, 1967,  42- 43( »کــه آنهــا می خواهنــد به مــا منتقــل ســازند
»گادامــر« نیــز با بســط اســتنباط از تصاویــر و اطــالق آن در مورد تمام 
شــکل های هنری به موضوع ایمــاژ می پردازد. ایماژهــا بیانی مبتنی 
که  بر مشــارکت بیننده/ تاویل گر در روند شــکل گیری تصویر هستند، 
 .)Gadamer, 1990, 140( امــکان جدایــی ابژه و تاویل گر وجود نــدارد
هــم تصویــر و هم بیننــده هنــگام تجربه تولیــد ایماژ تغییــر می یابند. 
در نتیجه دیدن تصاویر مادی شــکل هایی از تبیین ایماژها هســتند 
)Gadamer, 2003, 91(. ایمــاژ موضوعــی ثابت و ایســتا نیســت، بلکه 

که خود را طی تجربه ی »مشاهده« شکل می دهد. کی است،  ادرا
دیــدن و در پــی آن فهمیــدن تنها یــک تجربه ی فیزیکی نیســت، 
کنش ذهن ماســت. نور با مشــخصات  کنش و ترا بلکه تمامًا حاصل 
کانون دید متمرکز  کرده، بر  فیزیکی خود از عدسی چشم انسان عبور 
شده، مابقی عمل دیدن و درک را بر عهده مغز می گذارد. بعد از این 
مرحلــه، مغــز انســان با پــردازش داده هــای عصبی وارد عمل شــده و 
انســان می بینــد. دیــدن، محصول پــردازش ذهن پردازش گــر، امری 
یگانــه و منحصــر بــه او اســت؛ در ایــن رونــد، زمینه هــای فرهنگــی و 
کرده، از این  تجربه هــای دیــداری بیننده در پردازش تصویــر دخالت 
رو تجربه هــای دیــداری انســان دارای ســاختاری تاریخی-فرهنگــی 
می گردد؛  داده ها و داشــته های پیشــین بیننده، برنوع دیدن و درک 
او تاثیــر می گذارنــد. تاریــخ هنــر، پیشــرفت های فــن آوری، رســانه ها، 
تجربه های اجتماعی، جنسیت، آموزه های دینی و اخالقی، سیاست 
یــا زیبایی شناســی، همگــی در نحــوه دیــدن مــا تاثیرگــذار هســتند 
)Mitchell, 1986, 58-57(.  » تصویــر بــه یــک تصویــر مبدل نخواهد 

که به واســطه یک ناظر به آن جان بخشیده نشده باشد«  شــد مادام 
)Belting, 2001, 30(. از ایــن رو ناظــر تحت تاثیر فرانگاره ها۱ تصویر را 
می بیند، می سازد و معنا می کند. »ادارک تصویری را می توان مشابه 
گوش فرادادن به موســیقی دانســت. آنچه دیده می شــود، شــبیه به 
که شــنیده می شــود. هیچ یک جدا از فرایند ســاخت  صدایی اســت 
معنی نیســت بلکه همراه با آن شکل می گیرد و تولید می شود«)لوتز، 

.)۹0-8۹ ،۱۳8۷
گذر معنــا از نــگاره بــه فرانــگاره، نگاهی به  ایــن نوشــته بــا عنــوان 
موضــوع تصویــر، درک تصویــر، تبییــن فرانــگاره داشــته و بــه نقــش 
کاوی نقش  فرانــگاره در فهم تصویر می پردازد. هدف از این مقاله، وا
خیال در بازتولید تصویر در ذهن بیننده اســت. همچنین قصد دارد 
کیفیت تاثیر آن روشــی علمی و قابل ســنجش  بــرای وجــود فرانگاره، 
کند. دریابد آیا بیننــده بیش از آنچه می بینــد فرانگاره ای  کمــی پیــدا 
در ذهــن دارد، یــا چگونــه انســان در خیــال خود به موضوعــی بیرون 
کیفیت این  از تصویــر ارجــاع و تصویری جدید تولید می کنــد. تبدیل 

کمیت فهم از اهداف پژوهش بوده است. پردازش به 
ادامــه نوشــته بــه تبییــن واژه هــای فهــم، پیش فهــم و فرانــگاره 
پرداخته،  به دیدن تحت تاثیر فرانگاره و شکل گیری ایماژ می پردازد. 
ســپس بــه موضــوع فضاهــای بینابیــن در هنــر شــرقی و نقــش خیال 
کار رفته  هنــگام حضــور بیننده اشــاره شــده اســت. روش تحقیق بــه 
در ایــن پژوهــش، تحلیلــی- توصیفــی و در بخــش آمــاری بــه صورت 
کــه در پایــان نیــز بــا انجام  گرفتــه اســت،  میدانــی مــورد بررســی قــرار 
یــک پژوهــش- از روش تحقیق علمــی در علوم اجتماعــی- در هفت 
مرحله بهره برده است: مرحله ۱-پرسش آغازی؛ مرحله ۲ - مطالعات 
ح  مرحلــه ۳-طــر کتشــافی(؛  ا )خوانــدن- مصاحبه هــای  کتشــافی  ا
نظــری مســاله تحقیــق؛ مرحلــه4- ســاختن مــدل تحلیلــی؛ مرحلــه 
5- مشــاهده؛ مرحلــه 6- تحلیل اطالعات و مرحلــه ۷- نتیجه گیری 

می باشد)کیوی، ۱۳85، ۱4(. 

مقدمه

فهم

گمان می رفــت فهم مبتنــی و مربوط به  تــا پیــش از قرن بیســتم، 
که  کردند  خالق اثر است. متفکران قرن بیستم در این موضوع شک 
گــر مقصود به وجــود آورنده ی پیام، ایجاد حالتــی در دریافت کننده  ا
کــه حــاالت بیننــده و  و انتقــال پیامــی بــه بیننــده باشــد؛ تــا زمانــی 
دریافت کننــده را در ایــن رونــد در نظــر نگرفته باشــند، اساســًا فهمی 
نداشــته ایم. متفکران قرن بیســتم با عبور از تفســیر فهم بر پایه نیت 
کاوی قرار دهند.  مولف سعی نمودند، مشخصًا هویت فهم را مورد وا
افــرادی چــون »هایدگــر«، »گادامــر« و آیــزر، بــه جــای اهمیــت دادن 
بــه مولــف و یــا پیام، بیننــده و مفســر را محور فهــم قرار دادنــد. از آن 
پــس هرمنوتیــک »هایدگــر« و »گادامر«، بجای منطــق هرمنوتیک به 

هرمنوتیــک فلســفی تغییــر نــام یافــت. »هرمنوتیک فلســفی دیگر نه 
بــه مقولــه فهم متــن منحصر می شــود و نه اســیر چارچوب های فهم 
انســان می گردد؛ بلکــه درصدد تحلیل واقعه ی فهم و تبیین شــرایط 

.)Hove, 2004, 124-123( »حصول فهم است

فهمتصویر

تولیدکننــده اثــر، بــرای ایجــاد ارتباط تصویــری، مفهوم را بــر َمرَکب 
تصویر ســوار می کند، تا معنا را به دریافت کننده برســاند. از این رو این 
که تنها واسطه ای برای  که اهمیت موضوعی دارد، چرا  تصویر نیســت 
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که  حمــل پیــام بــوده  اســت؛ بلکــه موضــوع اصلی تاویــل پیام اســت، 
هــدف نهایی و غایــی ارتباط و در پی آن فهم تصویر به شــمار می رود. 
از لحــاظ نظری، اهمیت دادن بــه فهم بیننده بجای اهمیت دادن به 
تصویر، شباهت هایی با دیدگاه هرمنوتیک در برابر هرمنوتیک فلسفی 
دارد. هرمنوتیک فلســفی، بیشتر متمرکز بر »تاویل مخاطب«، »پیش 
فهم۲« و »افق ذهنی« تفسیرگر و »سنت فرهنگی« اوست تا خود متن. 
»فهِم یک پدیده یا یک متن، متضمن چیزی بیشتر از شناخت اجزای 
که  تشکیل دهـــنده آن اســت. فهم  در  حقیقت  همان تفســیری است 
گلپایگانی، ۱۳8۱،  برای انسان، درباره چـیزی  بـه  دسـت می آید«)ربانی 
۲4-۲۹(. در مــورد درک تصویــر هــم می تــوان نقــش پیش فهــم را در 
گاهی فرم های شــبیه  رونــد فهــم، بیــش از تاثیر فرم و تصویر دانســت. 
بــه هم تحــت تاثیر فرانــگاره به داللت هــای متفاوت منجر می شــوند. 
کشیده شــود تا بیننده از آن  کافی اســت بخشــی از تصویر یک »خانه« 
کافی است طراح با استفاده نادرست  کند؛ یا  برداشت پیکان ) فلش( 
از رنگ و عدم آشــنایی با فرهنگ دیداری مخاطب تصویر را به شــکلی 

کند ۳. گونه یا متفاوت دریافت  که بیننده مفهوم را باژ ارایه دهد 

ازپیشانگارهتافرانگاره

پیشانگاره
در زبان شناسی به واژه ی پیش انگاره4 برمی خوریم. »گیون« یادآور 
گوینده  که  می شــود: »پیش انگاره بر اســاس فرض هایی بنا شده است 
Jean-Fran-  ( فرض می کند: احتمااًل شنونده آنها را خواهد پذیرفت«
گوینــده آن را  کــه  çois Le, 1979, 5(. »»پیش انــگاره« زمینه ای اســت 
در   .)Stalnaker, 1987, 321( می انــگارد«  محــاوره  مشــترک  موضــوع 
روانشناســی زبان، اصطالح »طرح واره«5 مفهومی مشــابه پیش فهم را 
به ذهن متبادر می کند. »طــرح و اره« طرحی برای بازنمایی داده های 
پیشــین ذهــن اســت. »بــراون« و »یول« ، »طــرح واره« را ســاختمان و 
که بر اساس آن یک تجربه یا یک متن  چیدمانی از اطالعات می دانند 
Brown & Yule, 1983, pp. 247-( بــه شــکلی مشــخص تفســیر شــود
کار  251(. »لیــکاف« در این خصوص، واژه  »طــرح واره انگاره ای«6 را به 
که در  می برد. او »طرح واره انگاره ای« را مفهومی جامع فرض می کند 

ک ما از جهان را شکل داده است. مجموع ساختمان ادرا

انگاره 
ک تصویری، »ویلیام میچل«۷  در دنیای تصویر و در ارتباط با ادرا
ابتــدا در مفهــوم دو واژه ی“Picture“  و ”Image“ تمایز ایجاد می کند 
)Mitchell, 1986, 1(. اولــی بــه معنــای »تصویــر« یا »نــگاره« و دومی 
که  بــه معنــای »انگاره«. او »انگاره« را وجه دیــداری موضوع می داند 
کرده اســت. »انــگاره8«، بعدی  کنــون در تصویــر )نــگاره( تجلی پیدا  ا
غیرعینــی و غیرفیزیکــی دارد. می تــوان در فارســی بــرای معــادل این 
کهن ما  کرد؛ زیرا واژه عکس در ادبیات  واژه، از واژه »عکس« استفاده 

کار  رفته است؛ مانند:  در مفهوم غیرعینی آن نیز به 
عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد

عارف از خنده ی ِمی در طمِع خام افتاد  )حافظ(

کــه مراد، تصویــری غیر فیزیکی اســت. البتــه باید دانســت امروزه 
که توســط دوربین  کاربــرد واژه »عکــس« به عنــوان تصویری  فراوانــی 
عکاســی به دســت آمده اســت، اســتفاده از آن را محدود و با مشــکل 

مواجه می کند )نامورمطلق، ۱۳8۷، ۲۲(.

فرانگاره
فرانگاره۹ هــا، فرم های غیرعینی موجود در ذهن مخاطب هســتند، 
کــه هنوز حیــث فیزیکی پیدا نکرده اند ولی ماهیت تصویری شــان قابل 
شناسایی و مصورشدن است. دانسته های پیشین و تجربه های گذشته 
کرده و  مــا از زندگــی، در قالب فرا نگاره ها، در نوع دیــدن نگاره  ها دخالت 
کتاب پژوهش های فلســفی، از تصاویری  تاثیرگذارند. ویتگنشــتاین در 
گونه و نمودارهایی چندپهلو یاد می کند که انواعشان را به فراوانی  معما
کتاب های درسی روان شناسی می توان یافت)ویتگنشتاین، ۱۳8۱،  در 
۳44-۳68(. مثــل »مکعــب« »نکــر«۱0 و »جــام نیــم رخ« »کهلــر«۱۱. ایــن 

تصاویر نمونه های خوبی از تاثیر فرانگاره ها بر دیدن هستند.

دیدنبراساسفرانگاره
کــه توســط »کار مایــکل«۱۲ ، »هــوگان«۱۳  و »والــر«۱4 در  آزمایشــی 
گرفت، نشــان داد چگونه تفکر ما تحت تاثیر زبان  ســال ۱۹۳۲ انجام 
و داده های پیشــین ماســت. در ایــن آزمایش، اشــکال متفاوتی را به 
کارت، هر بار با یك توصیف  یك فرد نشــان می دادند. هر شــکل در دو 
مختلف به فرد نشــان داده می شــد. به عنوان مثال: یکبار تصویر یك 
گردیده بود، و بار  ج  که در زیر آن برچسب »هالل ماه« در »هالل ماه« 
که از  دیگر آن را با برچســب حرف»C« به فرد نشــان می دادند. زمانی 
که دیده بود، دوباره نقاشی  فرد مورد نظر خواســته می شــد چیزی را 
کنــد، فــرد بیننــده نقاشــی را تغییــر مــی داد، تا بیشــتر شــبیه توصیف 
مربوطه شود. این آزمایش تاثیر زبان را بر تفکر و تغییر شکل فرم را بر 

اساس ذهن نشان می داد)آرنهایم، ۱۳۹۲، 66(.

شکلگیریایماژ

گادامــر بــا بســط اســتنباط از تصاویــر و اطــالق آن در مــورد تمــام 
شــکل های هنری، به موضوع ایماژ می پــردازد. ایماژها بیانی مبتنی 
بــر مشــارکت بیننده/ تاویل گر در روند شــکل گیری تصویر هســتند، و 
 .)Gadamer, 1990, 140( امــکان جدایــی ابژه و تاویل گر وجود نــدارد
هــم تصویــر و هم بیننــده، هنگام تجربــه تولید ایماژ تغییــر می یابند. 

تصویر1-مکعبنکر.

گذر معنا از نگاره به فرانگاره
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نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۳، پاییز ۱۳۹۷

در نتیجه دیدن تصاویر مادی شــکل هایی از تبیین ایماژها هســتند 
گادامــر هم چنین می گوید: دیدن، شــکلی از   .)Gadamer, 2003, 91(
خوانــش اســت و در آن ایماژ شــکل می گیــرد. ایماژ امــری »مفروض« 
کــه می بینیم.  نیســت بلکــه نوعــی پدیدآمــدن پویــای چیــزی اســت 
کــه خود را  کی اســت  ایمــاژ موضوعــی ثابت و ایســتا نیســت بلکه ادرا
طی تجربه ی »مشــاهده« شکل می دهد. ادارک تصویری را می توان 
گــوش فــرادادن به موســیقی دانســت. آنچه دیده می شــود،  مشــابه 
که شنیده می شــود. هیچ یک جدا از فرایند  شــبیه به صدایی اســت 
ساخت معنی نیست بلکه همراه با آن شکل می گیرد و تولید می شود 
)لوتز، ۱۳8۷، 8۹-۹0(. از نظر »ایملیو بتی«۱5 تفســیر، فرایندی اســت 
کــه هدف از آن، رســیدن به فهم اســت. از دید او: »مــا زمانی فعالیت 
کــه بــا اشــکال و صــور قابــل درکی  تفســیری خویــش را آغــاز می کنیــم 
که ذهنیت تبلور یافته در آنها از آن طریق  مواجه می شــویم؛ اشکالی 
فهــم مــا را مخاطب قرار می دهند. هدف از تفســیر، درک معنای این 
که آنها می خواهند به ما منتقل سازند«  اشکال، یافتن پیامی است، 

 .)Betti, 1967, 42-43(

شکلگیریفرانگارهودیدوارگی

 ارتبــاط فرانــگاره و نگاره همچــون ارتبــاط »دیــدن« و »دیدوارگی۱6« 
کــه دیــدن بــر رونــدی فیزیکی- اســت.۱۷ »نظریه پــردازان اذعــان دارنــد 
روان شــناختی داللت دارد که طی آن نور بر چشــمان ما تاثیر می گذارد. 
در حالی کــه دیدوارگــی بــه رونــدی اجتماعــی اشــاره می کنــد. دیدوارگی 
عبــارت از دیــدِن اجتماعی شــده اســت.« )Mitchell, 1986, 22( . از این 
رو امیال، عالقه ها و باورهای پیشین بیننده در زمینه ای خاص در زمان 
و مکانی خاص دیدن را از دیدوارگی متمایز می کنند. امروزه دیگر باور به 
روند فیزیکی دیدن که آن را حاصل نقش بســتن تصویر بر روی شــبکیه 
 .)Stanfford, 2009, 231( چشــم می دانســت، اندیشــه ای باطــل اســت
باید دانســت دیدن یک تصویر، اساســًا نه توســط دو دیده بلکه توسط 
که دارای جنســیت، پیش ذهــن، هویت و  بیننــده ای صــورت می گیــرد 
کــر«۱8 و »چاپلین«۱۹ معتقدنــد: »دیدوارگی  تجربه تاریخی می باشــد. »وا
از عالیق و اشــتیاقات بیننــده و روابط اجتماعی میان دریافت کننده۲0 و 

.»)Mitchell, 1986,  22( گاه است دریافت شونده۲۱ آ

فضاهایبینابیندرهنراسالمی

»هنر اســالمی خــالء می آفرینــد. در واقع این هنر، همــه ی القائات 
پریشان کننده و شهوانی عالم را حذف می کند و نظامی برجایشان بنا 
کی از تعادل، صلح و سالم است «)بورکهارت، ۱۳۹0، ۲۱۳(. می نهد که حا
تعریف هنر در تفکر  اسالمی در برابر با تعریف آن نزد متفکران غربی 
گســترش یافته   که در اســالم  بســط و  تفاوت های ماهوی دارد. هنری 
اســت، در ذات خــود دینــی بــوده و در پرتو حضور دیـــنی  حاصل  آمده 
است. به بیان دیگر  در  هنر اسالمی امر محسوس و جهان تماشا، اصالت 
کتفا نمی شود. هرآنچه در عالم مـــحسوس در  نداشــته و در هنر بدان ا
نـــزد هنرمند است، ارجاعی اســت  به حقایقی برتر. در تمدن اسالمی، 

کسی  زیبایی چهره  حقیقت دانسته می شود.  از این رو زیبایی شناس  
است  که با حقیقت، وجود و هستی ارتباط داشته باشد، یعنی در عین  
که زیبایی شــناس اســت در مسیر ســیر معنوی و عرفانی قراردارد.  این 
هنــر در اســالم  به عنــوان مقوله ای جدا و منفک تحقق نــدارد و از اینرو 
ک های عـــلمی غرب و استتیک غربی متفاوت  است. یکی   کاماًل با مـــال

از ویژگی های هنر اسالمی، مفهوم خال و فضاهای بینابین است ۲۲.
از دیــد هنرشناســان ســنتی، اهمیــت دادن به بعــد معنوی خالء  
پیامد مبانی و اصول متافیزیک در اسالم است.  در واقع خالء حاصل 
کاربرد آن در هنر یکی از نتایج مهم  مبانی متافیزیکی توحید بوده، و 
و بالفصــل  اصــل  متافیزیکــی  توحیــد  اســت. هرچند باید دانســت هر 
صورتی از هنر اسالمی به  نحوی از انحا با این اصل یا پیامدهای این 

کثرات پیوند دارد. اصل در جهان  
کـــند   هنر اســالمی همواره در پی آن اســت تا حال  و هوایی فراهم  
گذرایی و ناپایداری اشیای  مادی برجسته  شده، و همواره  کـه در آن  
گر اشـیا  گونه ای به بی محتوایی اشیا و اعیان اشاره شود. هرچند ا به 
کـــاماًل غیرواقعــی و بــه تمامــه هیــچ باشــند، موضوعــی باقــی نخواهد 
گــردد و در نـــتیجه  هنری  نـــیز  بجا نـــمی ماند  مانــد  تــا  هنــر  از آن آغــاز 
گفتــه شــود)نصر، ۱۳8۹، ۱6(. از دیــدی دیگــر،  تــا  دربــاره اش  ســخن  
جهان ما دربرگیرنده هر دو وجه موهوم و انعکاســی اشــیا و نشــا نه ها 
و ســمبل ها اســت. هنر اســالمی هر دو جنبه ی مثبت و ایجابی ماده 
چــون رنگ و فرم از یک ســو و جنبه های غیرفرمــی ماده را در ترکیبی 
یکنواخــت بــا هم درمی آمیزد. »نمونه آشـــکار ترکیب ایــن دو وجه در 
که »فـــضای مـــنفی«  و»فـــرم مثبت«  هر  سبک اسلیمی  است. جایی 
کلیــدی و برابــر را بــازی  می کننــد. ســبک اســلیمی خالء  را   دو نقشــی  
گذارد  کنــار  کار وارد شــود تا آن کــه ابهام را  که بــه قلب   قـــادر  ســـاخت 
کاربرد  کنــد. به واســطه  و آن را در مقابــل نــور الهـــی  روشــن  و شـــفاف 
سبک اسـلیمی، خالء  بـه  هـمه  وجـوه مختلف هنر  اسالمی  وارد شد و 
سنگینی نـــفس گیر ]فرم[ را از دوش اشـــیای مادی برداشت و به  روح 

اجازه داد تا نفس  بکشد  و شکوفا شود)نصر، ۱۳8۹، ۱6(.  
که بر اســاس شــعری از موالنا  گردد عیان«  در پوســتر »تــا غیب هــا 
طراحی شــده اســت، نوشــته ها با توجه به مفهوم نوشــته به مرور در 

گرددعیان،۷0×100سانتیمتر،1389.  تصویر۲-تاغیبها



۱۷

پس زمینــه نمــودار می شــوند. پشــت زمینه اثــر نیز بخشــی مهــم از اثر 
کمک فرم می آید. بخشــی از معنای اثر در  شــده و فضای خالی اثر به 
که عشق غیب ها را عیان می کند. ترکیب نهان و پنهان است. آنگونه 
اســتفاده از فضاهــای بینابیــن در خوشنویســی نیــز قابــل تامــل 
کاربرد و احساس ناشی  گفت اساس شکل یک خط،  است. می توان 
از آن بیشــتر وابســته به طراحی فضاهای سفید بین خطوط است تا 
کــه الگوهای  منفی  گفت  خــود خطــوط. »در مورد  خوشنویســی  باید  
که به ویژه در شکل  تقریبًا به انـــدازه الگـــوهای مـــثبت  اهمیت  دارند 
گونه افراطی اش در شــکل شکســته نمود می یابد. بسیاری از  کوفی و 
که  الگوهای  فضاهای  ح های خوشنویسی صرفًا بـه این  مشهورند   طر
که خطوط توسط خود نوشته ها دنـــبال  و  خالی آفریده اند، تا جایی 
طراحی می شوند. نمونه چنین اسـتفاده  مثبتی از خـالء در الگوهای 
ح هــای مینیاتــوری ســلجوقی در  خوشنویســی فــراوان اســت. از طر
گفت:  گرفته  تا  شیشه های  پنجره  در قصرهای مغرب، می توان  ایران 
که به مانند سبک  اسیلمی و الگوهای هندسی  از  طریق خوشنویسی 
که در هنر اســالمی بـــه دســت  می تــوان بــه  رابطه خالء و حضور الهی 

گاهی یافت«)نصر، ۱۳8۹، ۱۹۹(. می آید آ
در هنــر اســالمی، فضاهــای تهــی و بینابیــن مظهر جلوه پــروردگار 
گشته، به انسان مسلمان مجال می دهد، به سیر در انفس بپردازد، 
کاربرد خــالء در هنــر و معماری اســالمی به  و بــه حضور دســت یابــد. 
کیهانی  تجربه معنوی انســان می انجامد. »خالء تاثیر و نفوذ محیط 
که همیشــه و همه جا  پرتو   که بر آدمی غالب  می آید، می زداید، چرا را 

نور  الهی  حجاب ماده را از میان برمی دارد« )نصر، ۱۳85، ۱۷(.  
کمی  ح بشقابی بر جای مانده از دوران سلجوقی، با  در نمونه طر
ح شــده اســت.  تامــل درمی یابیــم فضــای تهی هوشــمندانه وارد طر
در واقــع طــراح بــه زمینه ظــرف به عنوان یــک بوم خالی نــگاه نکرده 
ح خود را بر مبنای آن شــکل نداده است.  اســت و به طور معمول طر
قرارگیری بدیع جای نوشــته فضاهای تهی را تبدیل به بخشــی از اثر 

کرده است. پوستر »بسم اهلل« بر این اساس طراحی شده است.
ردپــای توجــه به فضای منفی و نقش »فضا« در معماری و طراحی 
گرفته تا   کـالسیک   شهری متجلی می شود. در معماری غربی، از دوره 

قـرون میانه؛ و تا معماری مدرن، فضا در بند کالبد بود، و شیء، فضای 
اطراف را تعیین می کرد. در واقع فضا به واســطه فرم شــکل می گرفت،  
و تحــت تاثیــر آن بــود، و در درجــه دوم اهمیــت قرار داشــت. در دوران 
مــدرن نیــز بازیگر اصلی صحنه عملکرد بــود. در بســیاری از موارد فضا 
تحت تاثیر عملکرد شــکل می گرفت. اما در معماری معاصر فضا بازیگر 

اصلی صحنه شد، حال دیگر فضا فرم را تحت تاثیر خود قرار داد.

فضاهایمنفیدرهنرشرق

»حرکت چرخ های گاری نه به واسطه وجود پره ها که به دلیل فضای 
ک رس می سازیم اما دلیل  خالی میان پره هاست . ما کوزه ای را با خا
کــوزه، فضای تهی میان اســت. ما با چکــش و چوب برای  ســاخت 
خانه مان دیوار می سازیم ولی این فضای خالی میان دیوارهاست 
که به صورت مثبت وجود دارد  کــه آن را قابــل زندگی می کند. آنچه 
در خدمت فضاهای منفی بینابین است و فضاهای بینابین است 
. )Lao-tzu, 2008, 27(  »که در واقع مورد اســتفاده ما قرار می گیرد
مدت  ها تمرکز نقاشان و طراحان شرق بر روی فیگور، زمینه و رابطه 
کیفیت ساخته  آن دو با هم بوده اســت. در تفکر شــرق همه چیز از دو 
شده است :یانگ یا مردانگی، و ین یا زنانگی. موضوع فضاهای منفی 
که در اثــر وجود ندارند به انــدازه عناصر  و ایــده پرداختــن بــه عناصری 
موجود در اثر قابل اهمیت هستند. فضاهای منفی و فضاهای بینابین 
کار رفته و تجلی داشته است. از دیدگاه  سال ها در هنر مشرق زمین به 
چینیان باستان و »تائوباوران«۲۳، در همه ی پدیده ها و اشیا غیر ایستا 

تصویر3-نقشظرفیازدورانسلجوقی.نوشتهدرمکانیبسیاربدیعطراحیشدهاست.
ماخذ:)کتابچهراهنمایموزهبروکلی،۲۷(

تصویر4-بسماهللبراساسطرحیازدورانسلجوقی،۷0×100سانتیمتر.

تصویر5-یانگین.

گذر معنا از نگاره به فرانگاره
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در جهان هستی، دو اصل متضاد با هم ولی مکمل هم وجود دارد. ین 
و یانگ، نشان دهنده قطب های مخالف و تضادهای جهان هستند. 
که »یانگ« خوب اســت و »ین« بد است  البته این بدان معنا نیســت 
)در حقیقت این تحریفی نادرست است(. بلکه »ین« و »یانگ« مانند 
»شــب« و »روز« یا »زمســتان« و »تابســتان« بخشــی از چرخه هســتی 
که  هســتند. ین و یانگ، نماینده ی دوگانگی منفی و مثبتی هســتند 
گرفتــه تا  در همــه چیزهــا یافــت می گردنــد، از الکترون هــا و پروتون هــا 
گاهــی روان آدمی)جواهــری نیــا، ۱۳8۷، ۳5(. گاهــی و ناخودآ خودآ

یکتجربهپژوهشی-مجموعهروزبرفیآفتابی

که بــا تبدیــل داده های  نگارنــدگان در پــی یافتــن روشــی هســتند 
کیفی به کمی، بتوان به آمار و نمودار دست یافته و موضوع »سوبژکتیو 
گیــرد.  فرانــگاره« و وجــود و چگونگــی خیــال در او مــورد تحلیــل قــرار 
می دانیــم بــرای شــناخت و بررســی علمــی پدیده هــای اجتماعــی و 
طبیعــی، بایــد فرضیه های نظری را با داده های حاصل از مشــاهده یا 
تجربه مقابله کرد )کیوی، ۱۳85، ۱۱(. »گاستون باشالر«۲4، مشی علمی 
کلمــه چنیــن خالصه می کنــد: »واقعیت علمــی از راه غلبه،  را در چنــد 
ســاختن و آزمایش به دســت می آید: غلبه بر پیش داوری ها، ســاختن 
از راه تعقــل و آزمایــش بــا واقعیــات« )کیــوی، ۱۳85، ۱۲(. هرچنــد در 
واقعیــت، یــک تحقیــق علمی بــه صورت خطــی و پی در پی نیســت و 
مراحل بعدی بر مراحل پیشــین تحقیق تاثیــر می گذارند، اما می توان 
گسستن  کرد:  انجام روش تحقیق علمی را در ســه پرده تقســیم بندی 
از ســوابق ذهنــی و غلبــه بــر پیش داوری ها، ســاختن پیش فرض های 
کند، و آزمایش  کــه محقق بتواند نتایج احتمالــی را پیش بینی  نظــری 
فرضیه و اثبات آن با تجربه )کیوی، ۱۳85، ۱5(. این سه پرده در هفت 
کتشافی  مرحله به اجرا در خواهد آمد: ۱- پرسش آغازین ۲-مطالعات ا
۳- طرح نظری مساله تحقیق 4-ساختن مدل تحلیلی 5- مشاهده 

6-تحلیل اطالعات ۷- نتیجه گیری)کیوی، ۱۳85، ۱6(.

پرسشآغازین

آیا تجربه های پیشــین »ســوژه« در فهم و تکمیل تصاویر دخالت 
دارند؟ آیا انسان در پس فرم ها به تولید نگاره های ناپیدا می پردازد؟ 
آیا تجربه های دیــداری بینندگان مختلف و فرانگاره های ذهنی آنان 
نزدیــک به یکدیگر هســتند؟ و آیــا دیدن تحت تاثیر فرانــگاره و خیال 

صورت می پذیرد؟

طرحنظریمسالهتحقیق

»ویتگنشتاین«۲5 دو ساختار متفاوت برای دیدن قایل می شود: 
کــه حاصل آن  ک حســی  ۱- دیــدن در معنــای تجربــه دیــداری و ادرا
که  بازنمایــی تصویر اســت. ۲- دیدن به مثابه توصیــف یک دریافت 
که همراه با تفکر است  برابر با خود اندیشیدن است. در واقع دیدنی 

)ویتگنشتاین، ۱۳8۱، ۱۲0(.

ساختنمدلتحلیلی

هدف از این پژوهش، آماده ســازی و فراهم کردن زمینه ای اســت 
کــه بتــوان بــا دیدن بخشــی از تصویر، عناصــر نهان در آن را بازســازی 
کرد. ســپس بــا تحلیل داده های برآمــده از برداشــت های بینندگان، 

کرد. تفاوت یا تشابه و یا اساسًا وجود فرانگاره ها را بررسی 
 ۱40 از  مجمــوع  در  و  روش  دو  بــه  میدانــی  پژوهــش  یــک  در 
شــرکت کننده پرســش به عمــل آمد. بــرای جلوگیری از تاثیر رســانه از 
گروه با در اختیار قــراردادن تصویر  گروه مختلف ســوال شــد. یــک  دو 
گــروه دیگــر بــا پخــش تصویــر توســط ویدیــو پروژکشــن و  و ســوال ها و 

کاغذ. درخواست از آنان برای ثبت ایده های خود بر روی 
مشاهده1

• پرسش: چه چیزی پوشیده شده است؟
کــوه     ۳-جــاده      4-دریــا     5-هیچ چیــزی  ۱-آســمان      ۲- 

پوشیده نشده است.
پاسخ:

تحلیلاطالعات1
داده هــا نشــان می دهــد درحالی که هیــچ عنصر مشــخصی تصویر 
نشده است، اما تنها ۱4 درصد معتقدند چیزی پوشیده نشده، و 86 
درصد بر اســاس تجربه های پیشین، فرانگاره های ذهنی و دیدن رد 
پاها، نخست باوردارند با فضایی برفی روبرو شده اند و دوم معتقدند 
چیــزی در زیــر برف پوشــیده شــده اســت. در این میــان 44 درصد با 
دیــدن خطوطــی مــورب و مــواج، و بــا ارجــاع بــه داده های پیشــین، 
کردند جاده ای  کوه پوشــیده شــده اســت. ۲8 درصد بیان  معتقدند 
که همه این اطالعات حاصل ارجاعات ذهنی  پوشــیده شده اســت، 

بیننده، به تجربه های پیشین خود است.

تصویر6-هبوط،ازمجموعهروزبرفیآفتابی،1۲0×1۲0سانتیمتر.

تصویر۷-نتیجهتحقیقمیدانیبرروینمودار.
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تحلیلاطالعات3
کوچک در فــرم و تغییر در تعداد  داده هــا نشــان می دهد تغییرات 
خطــوط و تعــداد پرنــدگان بینندگان را بــه فضاهایــی مختلف ارجاع 
داده اســت. اضافه شــدن به تعداد خطوط، ارجاع تصویر را از ســیم 
برق به موج های دریا تغییر داده اســت. اضافه شــدن فاصله خطوط 

کوه برده است. ارجاع را 5۳٪ به سمت 

مشاهده۲

تحلیلاطالعات۲
58 درصد شرکت کنندگان در پژوهش با دیدن پرندگان و خطوط 
زیر آن به بازســازی ســیم های برق پرداخته اند و معتقدند اینجا یک 

فضای شهری است.

مشاهده3
ح ســعی شــد بــه فرانگاره هــای  بــا انجــام تغییــرات جزیــی در طــر
کرد. در این پرســش، ســوال بدون  دیگــری در مخاطــب دســت پیدا 
گزینــه بوده  اســت. از شــرکت کنندگان پرســش شــد: در هر  پیشــنهاد 

تصویر چه مکانی به ذهنتان می رسد؟

تصویر8-سیپرنده.

تصویر11-نتیجهپرسشبرروینمودار.

کنندگانپرسششددرهرموردچهمکانیبهذهنتانمیرسد؟ تصویر10-ازشرکت

ایــن نوشــته ابتدا به تبییــن واژه هــای مرتبط با فهــم، پیش فهم و 
ارتباط آن با تصویر پرداخته، و موضوع ارتباط را مد نظر قرارداده است. 
سپس با مداّقه در مفهوم فهم ادعا می کند هر نگاه و هر فهم، حاصل 
پــردازش ذهــن بیننــده و متاثــر از تجربیات پیشــین او اســت. در مورد 
کاغذ یا شکلی به صورت  که فرمی بر روی  فهم تصویری نیز پیش از آن 

فیزیکــی در دنیــای بیرون وجود داشــته باشــد، تصویرهایــی در ذهن 
کن اســت؛ در رونــد دیــدن، بیننده با مشــاهده  و در دنیــای درون ســا
نشــانه هایی از فرم هــای جهــان بیرون، تصاویــر ذهنی دنیــای خود را 
کرده، دنیا را می بینــد و می فهمد. هیچ فهمی بدون پیش فهم  کامــل 
غ از تاثیر فرانگاره صورت نمی گیرد. نگارنده معتقد  و هیچ نگاره ای فار

نتیجه

تصویر9-نتیجهتحقیقبرروینمودار.

گذر معنا از نگاره به فرانگاره
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پینوشتها

Meta-Picture  ۱ اصطــالح فرانگاره پیشــنهاد نگارنــده بوده و حاصل ترکیب 
دو واژه »فــرا« ]farā[: دورتــر؛ باالتــر؛ آن ســوتر: ماننــد فرابنفــش، فراطبیعــی؛ در 

کلمه ی »نگاره« ]negāre[  : نقش؛ صورت نقاشی شده می باشد. ترکیب با 
گرفته شــده اســت )مجتهد  ۲   اصطــالح »پیــش فهم« از مجتهد شبســتری 

شبستری، ۱۳۷5، ۳8(. 
که چگونه  ۳  در یک سنجش میدانی توسط نگارنده این نتیجه حاصل شد 
بــا تغییــری جزیی در تناســبات فرم یــک خانه، برداشــت مخاطبــان تبدیل به 

کاج از آن فرم می گردد. پیکان)فلش( و یا درخت 
4  Presupposition.
5  Schema.
6  Image Schema.
7  William John Thomas Mitchell  )1942(.
8   Image.
9  Meta-Picture.
10  Louis Albert Necker   )1786-1861( ، ریاضیدان و فیزیک دان سوییسی.
11  Wolfgang Köhler   )1887 - 1967( ،روان شناس آمریکایی.
12  Car Michael.
13  Hogan.
14  Waller.
15  Emilio Betti ) 1890-1968(.
16  Visuality .
17  Visuality کار رفته است .معادل دیدوارگی به 
18  John A. Walker.
19  Sarah Chaplin.
20  Perceiver.
21  Receiver.

ک در فضای تهی/ اهمیت خأل در  ۲۲   نادر شایگان فر در مقدمه مقاله »پژوا
هنر اسالمی«)نصر، ۱۳85، ۱۲(.

کــه در قرن 6 ق.م بــا مجموعه ای از  ۲۳   یکــی از ادیــان رســمی چینی قدیــم 
معتقــدات و مناســک و اعمــال مذهبی پیدا شــد و بعدها با مســایل فلســفی و 

عرفانی نقش بست.
Gaston Bachelard ۲4  )۱۹6۲-۱884( فیلسوف و معرفت شناس فرانسوی.

25 Ludwig Josef Johann Wittgenstein  )26 April 1889- 29 April 1951(.
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ک  اســت، در ســاختمان درک انســان، فرانگاره هــا نقشــی موثــر در ادرا
تصاویــر دارند. ســپس در یک پژوهــش از روش تحقیق علمی در علوم 
کرد شرکت کنندگان  اجتماعی استفاده شده است. می توان استدالل 
در پژوهــش، بر اســاس دال هــای موجود، به مدلول هــای ذهنی خود 
که  کرده اند. با وجــود آن  کامــل  کــرده و تصویــر را در ذهــن خود  رجــوع 
نشــانی از شــهر نیســت، بیننــده بــا دیدن 4 خــط زیر پرنــدگان، تصویر 
خطوط برق را بازتولید کرده است. تغییر در تعداد خطوط خیال بینده 
را به سمت دریا و صحرا سوق می دهد. فهم تصاویر ارایه شده حاصل 
خیــال بیننــده بــوده و متاثــر از تجربه هــای پیشــین دیــداری اوســت؛ 
و در پــی ایــن، تولیدکننــده اثــر دیــداری بایــد بداند همیشــه تصاویر و 

معنــای ســوار بر آنها تحت تاثیر فرانگاره های ذهن بیننــده قرار دارند و 
با عبور معنا، از نگاره به فرانگاره تحت تاثیر خیال بیننده، فرم تفســیر 
دوباره شــده و تصاویر ذهنی بازتولید می شوند. هرچند ایجاد بستری 
خیال انگیــز برای بیننده، عاملی برای تولید معنا توســط اوســت، ولی 
گاهی بــا ایجاد تغییــرات جزیی درفــرم داللت های  بایــد دقت داشــت 

کلی دگرگون می شوند.  معنا توسط تفسیرگر به 
نمونه پژوهشــی نشــان می دهد بیننده اثر تصویری بیش از آنکه 
گرفته و  نگاره هــا را ببینــد، تحــت تاثیــر فرانگاره هــای ذهن خود قــرار 
کــرده، و مدلول ها را بر اســاس دال ها )به  تصاویــر را تحلیــل و تفســیر 

کامل می کند.  واسطه تجربه دیداری خود( درک و 


