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االملخص:
أثرت الحرکة التعبيرية للرسم في ألمانيا وفرنسا على نشأة الفن وتطوره ودعت الفنانين إلى مقاومة السيطرة على الفن فيي
القوالييا ااکاديمييية واکتسيياا حييريتتم فييي التعبييير عيين مشيياعرذم والواييوب إلييى ذيياه المشيياعر بييد ميين إ تييار الم تيير
الخارجي للمواضيع  ،أو العواطف.
فييي القييرن العشييرين ،عبييرت العديييد ميين الحرکييات الفنييية عيين شييعور الفنييانغ بييدأت الحييياة ،حيي الت يييرات الثقافييية وو دة
العار الثقافي العالمي لآللة ،تت ير بشکب کبير من حي الجمع بين اآللة واإلبداع ،منا منتاف القرن التاسع عشر.
يتدف البح

إلى تحديد تأثير ن رية جستالت على مسيار حرکية الفين الفوتيويرافي ،ودورذيا فيي تطيوير مفياذيم التايوير

الفوتييويرافي فييي ضييوس مييدارل الفيين الحييدي وا تجا ذييات فييي العييالمغ وذييو يثبييت أن مبادصييح

تييلاب اييالحة فييي الفيين

الفوتويرافي المعاار.
يمکيين أن ترکييل مشييکلة البح ي علييى مييا ذييي الت ييييرات الناجميية عيين ن ريييات الجشييطلت علييى اافکييار الفوتويرافييية فييي
تکوينالاورة المعاارة غوکيف أثر الک على الرؤية الفنية للتاوير الفوتويرافي؟
مبادئ الجشطالت في اإلدراک البصري التي نوقشت بالتفصيل هي:
 -1مفتوم اارض والشکب
 -2مفتوم التشابح
 -3مفتوم القرا
 -4مفتوم المنطقة المشترکة
 -5مفتوم ا ستمرارية
 -6مفتوم اإليالق
 -7مفتوم مرکل التنسيق
ذناک العديد من الماورين المنتسبين إلى مدرسة جشيطالت مثيب جوديي کيارال ،جيير إلسيمان ،إدوارد ويسيتون ،أنسيب
آدمل ،وييرذم.
وأخيرا ،طبق الباح کب ما تواب اليح من مفاذيم للجشطالت علي الاورة الفوتويرافيية الرممييح ليايب فيي النتايية لکيب
من النتاصج والتوايات البحثية.
النتائج:
 يير فکر ن ريح مدرسة الجشيطلت فيي مطليع القيرن العشيرين مين التفکيير فيي تايميم الايورة الفوتويرافيية التقليديية،باستخدام مبادئ المدرسة ،و ترت رؤ فوتويرافية جديده تقوم علي أسال تحليب موضوعات الاورة وعمب تاميمات
متباينة بتشکيالت تاميميح بارية يمکن إدراکتا وتنفياذا علي أرض الوامع.
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 ولييم تعييد ال اييورة مجييرد نقييب أمييين للوامييع ولکنتييا أداه إبييداع وتحقيييق لييروف الفنييان، تشييکلت روف فوتويرافييية جديييدة والتي استمرت حتي يومنا ذاا بب وأابحت القدرة علي إنتاجتا وتحسينتا أکبر ميع تطيور التقنييات الرمميية، الفوتويرافي
.وبرامج معالجات الاور إلنتاج فوتويرافيا إبداعيح
:التوصيات
.• عمب المليد من الدراسات وا بحا للدارسين والباحثين في مجاب الفوتويرافيا الفنية افکار مباد الجشطلت
 وذو مسم الفوتويرفيا والسينما والتلفلييون بکلييح الفنيون التطبيقيية،• على أکبر مؤسسات دراسة علوم الاورة في مار
. بتدريل مبادئ الجشطلت ضمن مناذجتا في التاميم،جامعح حلوان
.• اذتمام المؤسسات التعليمية المعنية بتدريل الفنون بتنمية الفکر اإلبداعي لدف طالبتا
• على الفوتويرافيين العاملين في الميدان ا ذتمام بدراسة مبادئ الجشطلت لتنمية مدراتتم اإلبداعية والتاميمية والمتنيةغ

:الكلمات المفتاحية
 ا دراك الحسيغ،  الن ام البار، رودلف ارنتايم، ا ستمرارية، التشابح، ا ن الق، التقارا،ن رية الجشطلت

Abstract:
Expressive painting movement is a German and French for more points affecting the genesis
and evolution of art, artists have called to resist the control of art in academic templates and
obtain their freedom to express their feelings and self encloses herewith information and
access to these feelings rather than show The external appearance of the subjects, or emotions.
The research aims to determine the impact of the theory of Gestalt on the path of the
photographic art movement, and its role in the evolution of the concepts of photography in the
light of modern art schools and trends in the world. And prove that its principles are still valid
in contemporary photographic art.
The research problem is What are the changes brought about by Gestalt theories, ideas in the
design of contemporary photo? And how it influenced the artistic vision of photography?
Gestalt principles are in Visual perception are as follows:
1. the ground Figure
2.Similarity
3-Proximity 4. Common region
5. Continuity
6. Closure
7. Focal Point
-After completion of the research, the results can be formulated in the following points:
- Gestalt principles adherents ideas tended to devise new forms of photographic compositions.
- the principles Gestalt credit for laying the foundations for real photographic composition to
become more nuanced compositions both for each component or as a whole.
- Gestalt visions were formed a new photographic image are a no longer mere transfer of
reality but a tool of creativity to the photographic artist, which has continued to this day and
have become higher and improved production capability with the development of digital
technologies and software image processors to produce photographically creative.
The search ended for the following recommendations
- Further studies and research for scholars and researchers in the field of professional
photography ideas for principles of Gestalt.
- the teaching principles of Gestalt within their curriculum in design at Department at the
Faculty of applied arts Helwan University.
- The photographers are working in the field of interest to study Gestalt principles to develop
their creative and professional specializations.
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مقدمة
تعتبر الحركة التعبيرية االمانية والفرنسية للرسم الليتي من أكثر النقاط المؤثرة في نشأة وتطور الفن فلقد طالا الفنانون
بمقاومة السيطرة على الفن في القوالا ااكاديمية وأن يحالوا على حريتتم في التعبير عن مشاعرذم وعما يداخب النفل
والواوب إلى ذاه المشاعر عوضا عن إ تار الم تر الخارجي للموضوعات أو ا نفعا ت فقطغ
تر في القرن العشرين العديد من المدارل الفنية التي تعبر عما بداخب الفنان ،وكان التحوير وإعادة تشكيب ااجسام
المرصية ذو سمة مدارل الفن بتاا القرن ،واستأثرت الفوتويرافيا بالحفا على التيصة البارية للمرصيات والموضوعات
الماورة ،وكانت لوامعية الفوتويرافيا أثرذا الكبير في ت يير الشكب الفني ااكاديمي والشعبي ،بب لقد ييرت في كب
أشكاب الحياة ،وآلية كب شيس وميكنتح حتى الفن ،حي

ترت ت ييرات ثقافية وحضارية عالمية بميالد عار االة،

وع مت درجتح انتا دمجت بين االة والفن ،وي تر الك منا منتاف القرن التاسع عشر ،ونالح أن مع م ااشكاب
الفنية الجديدة في بداية للقرن العشرين مد تأثرت بالفنون الشعبية المختلفة فلقد استطاع الفنانون بعد تور الفوتويرافيا أن
يقوموا بدراسة ااشكاب الفنية في ااماكن البعيدة عنتم فاابح لديتم خبرات بارية جديدة ومختلفة باطالعتم على الفنون
القديمة المارية واليونانية واليابانية والقبطية والفنون ا فريقية وا سيوية وييرذاغ
ترت بوادر ن رية الجشطلت في القرن العشرين ،في البحو
١٩١٢م ،اشياس تتحرك ولكنتا باااب

التي أجراذا فيرتتايمر  M. Wertheimerعام

تتحرك ،مثب الشريط السينماصي عبارة عن اورة ثابتة لكنتا تتحرك ومن ثم

بدأت ت تر المقا ت المنتجية للن رية ،وبدأ علماس النفل يبشرون بأذمية ذاا التيار الجديدغ (" )Arnheim 1974بدون
الدذار الﺘعﺒﻴﺮ الﺒﺼﺮ

تﺴﺘﻄﻴع أ ثقافة أن تﻨﺸﻂ على نﺤﻮ إبﺪاعي"رودلف ارنتايم) (Arnhiem 1969غ لﻢ يﺮكﺰ

المؤسﺴﻮن ااواصﻞ لﻨـﻈـﺮيـة الجشطلت جتﻮدذـﻢ عـلـى دراسة الفﻨـﻮن (عبدالحميد )٢٠٠١
كلمة الجشطلت ذي كلمة ألمانية ،معناذا اي ة أو شكب ( )Formأو اورة أو نمط ،وترجع ذاه التسمية إلى أن ذاه
المدرسة أكدت على أن المدرك الحسي يجا أن نن ر إليح من خالب الاي ة الكلية لتاا المدرك ،وليل لألجلاس أو
العناار التي يتكون منتا ذاا المدركغ إن السيكولوجية الجشطلتية تعتبر ثورة على ما مبلتا من أشكاب فنية ترت في
القرن السابع عشر ومسمت العقب إلى جليصات أولية من ااحاسيل والاور ،كما أنتا تعتبر تمردا على الفرويدية أوعلم
النفل التحليلي الا أيرق في البح عن العناار والجليصات والقوانين وارتباطتا وتركيبتا.
هدف البحث:
يتدف البح إلى معرفة أثر ن رية الجشطلت على مسار الحركة الفنية الفوتويرافية ،ودورذا في تطور مفاذيم
الفوتوير افيا على ضوس مدارل الفن الحدي

واتجاذاتح في العالمغ ووإثبات أن مبادصتا مالالت سارية في الفن

الفوتويرافي المعاارغ
منهج البحث
يسلك الباح المنتج الوافي لتحليب المفردات التاميمية لن ريات الجشطلت للوموف على أذم مخرجات تلك الن ريات
التي أدت إلى تطور مفاذيم الفوتويرافيا الفنية ،وكيفية تناولتا الفوتويرافي من خالب أعماب رواد الفوتويرافيا منا نشأه
الن رية في عشرينيات القرن العشرين ،ثم ربط ذاه التاميمات باور فوتويرافية تؤكد على أذميتتا ،للواوب لمعرفح
أثر ن ريات الجشطلت على الرؤية الفنية الفوتويرافية المعاارةغ
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من خالب إيضاح آليات تطبيق ن ريات الجشطلت لرسم معالم مبادصتا داخب المن ور الفوتويرافي

الفني ،ووضع عدد من التاميمات التي من خالب تحليلتا  ،نضع تعليال فلسفيا نجاابنا اعماب الفنانين الفوتويرافيين
الجشطلتيين وتمييلذاغ
مشكلة البحث:
تشعبت مدارل الفن التشكيلي المعاار ،وتعددت ا تجاذات الفلسفية والفكرية ،وكثرت النلعات الفردية ،وتقدمت بشكب
ماذب آليات تنفيا الفوتويرافيا ،واارت المؤثرات البارية الخااة يحد

بض طة لر واحدة ،أو بالض ط على عدة

ألرار حتى يحاب الفنان على مبت اه ،بعدما كان يعمب أومات طويلة جدا ويباب جتدا جتيدا حتى ياب للتأثير البار
المطلوا ،وذاا ما جعب بعض الماورين الفوتويرافيين يست رمون في التقنية ،وين مسون في إمكانات البرامج الرممية،
حتى اار ذناك ط يانا ملحو ا للتقنية والتكنيك عن الفكر واايدلوجية والفلسفة التي يبنى عليتا العمب الفني في كثير من
ااحيان ،وذاه ذي مشكلة البح  ،ولالك يتناوب ذاا البح

إحدف المدارل الفكرية وذي مدرسة الجشطلت التي وضعت

بعض من المبادئ التي تعد بناس فكريا لألعماب الفنية ،فتب مالالت مبادئ الجشطلت ،ومنتجتا الفكر

الا

وضعح

روادذا منا أكثر من ماصة عام سارية وفعالة ومقبولة اذنيا حتى يوم النال ذاا؟ وذب يمكن العمب من خاللتا إلنتاج فنا
تشكيليا فوتويرافيا معاارا؟غ
تتمثب مشكلح البح في السؤاب الرصيل:
ماذي الت يرات التي أحدثتتا أفكار ن ريات الجشطلت في تاميم الاورة الفوتويرافية المعاارة؟ وكيف أثرت في
الرؤية الفنية للفوتويرافيا؟
تساؤالت البحث:
انبثق عن السؤاب الرصيل لمشكلة البح عدد من ااسصلة والتسآؤ ت :
 -١ماذي السمات المميلة لن رية الجشطلت؟
 -٢من ذم أذم رواد ن ريح الجشطلت؟
 -٣ماذي ااساليا التاميمية المبتكرة التي مدمتتا مبادئ ن ريح الجشطلت؟
 -٤كيف أثرت ن ريات مدرسة الجشطلت في مفاذيم الاورة منا تورذا؟
 -٥ما ذوشكب التطبيق الرممي لمبادئ الجشطلت في الفوتويرافيا؟

.١النظام البصري the visual system
اإلدراك ذو أوب نشاط عقلي يقوم بح المخ لمعالجة البيانات الواردة من الحوال ،فإدراك الموضوعات حولنا يقوم بح العقب
ا لبشر

للمعلومات التي يتلقاذا من مستشعرات حواسنا البارية ومعالجتتاغ وذو ما يسمى باإلدراك البار  ،وذاا

اإلدراك ليل مجرد تسجيب لبيصتنا الباريةغ فالموضوعات التي نراذا في الحقيقة ليست داصما كما نشاذدذا ،جلس ا ير
مما يمكن أن نقوب "أننا نرف" يتم إنتاجح عن طريق ن امنا البار  ،بينما ما نعتبره موجودا ذو في الوامع يتم إنشاؤذا في
أاذاننا ،فاإلدراك البار ذو مدرة اإلنسان على تفسير ما لدينا بالمجاب البار للبيصة المحيطة من خالب معالجة بيانات
الضوس المرصي وإخراج اإلدراك البار وذو ما نسميح الرؤيةغ
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للحاوب على معلومات من البيصة البارية المحيطة بنا ،تقوم العين مع العديد من أجتلة اإلحسال ،اللسان ،اآلنف ،الجلد،
واإلانغ وكب من ذاه ااجتلة جلس من المؤسسة الحسية البشرية ،حتى أنتا مسؤولة عن تلقي المعلومات الحسية وينقب
إلى الجلس المسؤوب في العقب البشر
يعد الن ام البار

نتاج الن ام البار المتكامب.

أكبر مطاع في الن ام العابي البشر  ،فتو او سعة كبيره داخب الن ام البار

البشر

للتعامب

معتا ومعالجة التفاايب المرصية ،باإلضافة إلى تجتيل وتشكيب اور وذمية  imaginary imagesو يفتتا ا ستجابة
اإلدراكية البارية للاورة non-image impulsesغ)(Goldstien 2010
إن تحويب المحفلات البارية البيصية إلى اورة على الشبكية يخلق وضعا يمكن أن تفسر بأنتا تشير إلى آلية الرؤية
البسيطةغ ووفقا لتاا التفسير ،تمثب المحفل كاورة على الشبكية ،فان المعلومات الاللمة إلدراك ذاه المحفلات ببساطة
بحاجة إلى أن تستخلص من ذاه الاورةغ وبتالي فان مكونات المن ومة البارية البشرية ذي :العين البشرية والعاا
البار  ،والقشرة البارية  Cortex visualوالتي تؤد

في النتاية لإلدراك البار

المتكامب لما نراه (باكسون

)٢٠٠٢غ
 .١.١العين البشرية The Eye
العين البشرية وذي ااداة التي تستقبب الضوس وتقوم
بتكوين الاورة الضوصية على الشبكبة التي تقوم
بتشفيرذا وإرسالتا عبر العاا البار إلى المخ
فيحد

اإلدراك البار

ثم ما يليتا من نشاطات

اذنية بالتفكير البار  ،وكرة العين ن ام بيولوجي
معقد ،كرة بقطر  ٢٤ملم كما ت تر بالشكب رمم
( ،)١والطبقة الخارجية للعين ذي الملتحمة
 conjunctiva.ال رفة الا يرة المشكلة بين
القرنية الشفافة  transparent corneaالتي
تستقبب الضوس وتحد

أوب انكسارا لح بمقدار 60

الشكل رقم  ١لتشريح العين البشرية

ديوبتر ،ليمر عبر فتحة الحدمة  pupilالموجودة بمنتاف القلحية الملونة the colored irisالمليصة بساصب يسمى
"الخلط الماصي"  ،Aqueous humorومقلة العين نفستا مليصة بساصب يسمى "-اللجاجي" vitreous humor
)(Stone 2012إ أن عدسة العين البشرية تقلب من حجمتا لتابح بشكب كرو (D. Dunning, E. Balcetis
) ، 2006وتقوم عدسة العين بتجميع ذاه ااشعة الضوصية التي تمر عبر الجسم اللجاجي على الفوفيا أو الحفيرة بالشبكية
لت ّكون اورة واضحة ما رة مقلوبة للموضوعات التي انعكست من على أسطحتا ااشعة الضوصيةغ
.٢ .١شبكية العين The Retina
شبكية العين تتكون من خاليا مستقبلح حساسة للضوس تسمى بالمستشعرات الضوصية  ،opsinsوذناك نوعان منتا في
العين البشرية :خاليا المستشعرات العاوية أو النبوتية  Rod opsinsوأخرف مخروطية  ،cones opsinsتقوم
بامتااص الفوتونات من الضوس وتحويلتا إلى إشارة كتروكيمياصية في مرحلة تسمى طريق توايب إشارات signal
 ،transduction pathwayوالمخاريط تشكب اايلبية في وسط الحفيرة أو الفوفيا  ( the foveaوالفوفيا ذي طبقة
من الشبكية منتشرة بالجوانا لتعطي فراة للضوس في أن يسقط مباشرة علي المخاريط والتي تعطي بدورذا الاورة
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الحادة مضبوطة التبصير) ،وتنقسم المخاريط إلى ثالثة أنواع تبعا لالختالف في مدرتتا على استيعاا وامتااص ااطواب
الموجية المختلفة ،وذناك المخاريط الحساسة للموجات القايرة أ موجات اللون االرق ،ونوع من المخاريط الحساسة
للموجات متوسطة الطوب الموجي أ

موجات خضراس ،ونوع من المخاريط الحساسة للموجات الطويلة أ

ااطواب

الموجية الحمراسغ وبالتالي فإن الو يفة الرصيسية للمخاريط ذي التي تميل ألوان الموضوعات والسمات ااخرف في ضوس
المستويات العادية)(R.J. Sternberg, K. Sternberg, J. Mio 2012

 .٢مؤسسو نظرية الجشطلت ومبادئها:
 .١ .٢العلماء المؤسسون :
 .١ .١ .٢ماكس فريتهمير : M. Wertheimer
ولد ماكل فريتتمير بمدينة براجو بألمانيا وانتتى من دراسة الجيمنليم وذو في الثامنة عشرة من عمره ثم درل القانون
واتجح بعده إلى دراسة الفلسفة مع علم النفل في جامعة برلين ،وحاب على درجتح العلمية الجامعية من جامعة فرلبورج
١٩٠٤م ،ثم درجة ااستااية من جامعة فرانكفورت ١٩٢٩م ،كان فيرتتايمر  M. Wertheimerمن أواصب الاين ذاجروا
إلى أمريكا عام ١٩١٣م ومضي بتا بقية حياتحغ)(Arnhiem 1969
 2-1-2كيرت كوفكا K. Koffka:
ولد بألمانيا ،ودرل العلوم والفلسفة في جامعة أدنبرة ١٩٠٤م ،وبدأ مشوار العمب مع فرتيمر وكتلر وفي عام١٩١١م،
عمب بجامعة جيشن حتى عام ١٩٢٤م ،وعمب خاللتا بوحدة للطا النفسي ،اذتم فيتا بمعالجة أمراض الكالم وحا ت
ا نتيار العابي ،وبعد أن انتتت الحرا العالمية ااولى أابح علم النفل اامريكي على دراية بحركة الجشطلت ومن ثم
طلا من كيرت كوفكا  K.Koffkaأن يكتا عن الجشطلت فانتج كتابح (اإلدراك ـ مقدمة لن رية الجشطلت) مدم فيح
المفاذيم ااساسية للن رية ،وفي عام١٩٢١نشر كيرت كوفكا  K.Koffkaكتابح (نمو العقب) وذو كتاا في علم نفل
الطفب أو علم نفل النمو ،و مى نجاحا كبيرا في ألمانيا وأمريكا ثم عمب كيرت كوفكا أستااا لاصرا بجامعة كورنب وسمي
عام ١٩٢٧مغ (باكسون )٢٠٠٢
 3-1-2وولفجانج كوهلر W. Kohler:
ولد بمنطقة البلطيق وانتقلت أسرتح إلى شماب ألمانيا وتلقي وولفجانج كوذلر  W. Kohlerتعليمح في جامعات توبنجن
وبون وبرلين وحاب على إجالتح العلمية من جامعة برلي ،وفي عام ١٩١٣م دعتح ااكاديمية الروسية إلى جليرة تنريف
إحدف جلر الكنار لعمب دراسة على الشمبانل ثم حالت الحرا العالمية ااولى دون م ادرتح تنريف بعد إمامتح بتا ستة
أشتر وأنجل عملح الراصع ذناك (عقلية القردة) ،ثم عاد وولفجانج كوذلر  W. Kohlerإلى ألمانيا عام ١٩٢٠م وخلف
مكان كارب ستمف في جامعة برلين وحاضر في جامعة كالرك وذارفردغ (باكسون )٢٠٠٢
 2-2مبادئ الجشطلت لتنظيم اإلدراك الحسي:
مبادئ اإلدراك الحسي ذي مدرة اإلنسان على ا حتفا بتاور مستمر للبيصة المحيطة (الح ) فيكون ذناك ت ييرا في
اورة الشبكية من حي الشكب والحجم واللونغ كما ي تر بالشكب رمم ()٢
الجشطلت ذي كلمة ألمانية تعني "نمواج جيد"  ،good formعلم نفل الجشتطلت وضع في أواصب القرن العشرين ،ونشأ
على مبدأ ماصب بأن "الكب أكبر من مجموع أجلاصح"  ،the whole is greater than the sum of its partsفتي
تتعامب مع الميب لن امنا البار

إلدراك ما نراه ككب وليل كجلس منفرد .فعند مالح ة منلب كامب من الخارج فإن

إدراكنا الحسي يعطينا انطباعا بأنح منلب كامب ،ومع الك وبفحص الك المنلب يبدو بمليد من التفاايب المركبة الا يرة
لمستطيالت ،ومربعات ،ومثلثات تتراكا داخب المنلب لتكون المجموع التندسي الكلي لحغ يتشكب العقب البشر
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واالت لترف الكب متكامال ومنطقيا وكامب ااشكاب ،وذو ما يمكننا من إدراك العالم من حولنا ،ومنا عشرينيات القرن،
أ عام  ١٩٢٠مام مجموعة من علماس علم النفل االمان بتطوير ن رياتتم حوب كيفية استقبالنا للعالم من حولنا وسمي
الك بن رية الجشطلت Gestalt principlesغ)(Arnheim 1974

الشكل رقم  ٢يوضح أشكاال تمثل نظريات الجشطلت

ترت سيكولوجية الجشطلت في ألمانيا في نفل الومت تقريبا الا

ترت فيح المدرسة السلوكية في أمريكا ،وجدت

المدرسة الجشطلتية باور أفكارذا النفسية في أعماب” ماكل فيرتتايمر  ،“ M. Wertheimerثم بل ت اروتتا في
أعماب” كيرت كوفكا  K. Koffkaووولفجانج وولفجانج كوذلر “W. Kohlerواشتركا كالذما مع” فيرتتايمر M.
 “ Wertheimerفي ا ذتمام بعملية اإلدراك حتى بعد ذجرتتما إلى أمريكا في العشرينيات من القرن العشرين.
وبدأت ذاه الحركة الفكرية في علم النفل وكأنتا ادفة عندما كان” فيرتتايمر “ M. Wertheimerيركا القطار
و ح أن أعمدة التليفونات تتابع وكأنتا شيس واحد ،فأدرك أن ذاه الحركة وتتابعتا شيس يختلف عن ا نطباعات الحسية
لكب عمود ،واعتقد أن وراس الك التن يم طبيعة الجتال العابي ،الا

ين م الشيس يير المنت م ،وسمى الك بالتن يم

الكلى " "Organized Wholeوكالك سمى ذاه الحركة التن يمية باسم :الحركة ال اذرية " Apparent
”movementغ أو ( اذرة فاف )Phi Phenomenon
طور ماكل فرمير  Max Wertheimerمجموعح من الن ريات لإلدراك البار والتي تعني بواف كيفية استقباب
وتفاعلنا مع المعلومات البارية ،فكب عنار من عناار الاورة لح معني ،وذاا ما اعتقده أحد معتنقي ذاه المبادئ
كورت كوفا  Kurt Kofaaوالمولود ببرلين وعمب مع فرمير  Wertheimerوبقدرتح على التحد

اإلنجليلية بطالمة

استطاع نقب مبادئ الجشطلت لألمريكان وبالتالي للعالم ككب ،ويقوب أن ما عناه كوفكا  ،Koffkaذو أن الكب موجود
بشكب منفاب عن ااجلاس المنفالة ““ The whole exists independently from the component
”،parts.
وتتمثب مبادئ الجشطلت في اإلدراك البار فيما يلي:
 -١الشكب واارضية The Figure ground
 -٢التشابح Similarity
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 -٣التقارا Proximity
 -٤المناطق المتشابتة Common region
 -٥ا ستمرارية continuity
 -٦ا ن الق Closure
 -٧نقطح التركيل Focal Point

 2-2مبادى الجشطلت في االدراك البصري:
 1-2-2مبدأ الشكل واألرضية The Figure-ground
الشكب واارضية ذو أحد مبادئ الجشطلت التي
تشرح وتاف إحدف

واذر اإلدراك البار

التي يسمى الشكب واارضيةغ الموضوع الرصيسي
الا

يجاا اذتمام اإلنسان ذو الشكب ،وما يحيط

بح ذو اارض ،فالتركيل يكون على جلس من
المجاب البار غ
الموضوع الرصيسي في المشتد ،والخلفية أو
المناطق المحيطة بح ذي اارضية ،وتكون مفاولة
بواسطة خط أسود كما ذو الحاب في رسومات
ااطفاب غ ذاا الخط او خااصص مرتبطة بالشكب،

الشكل رقم  ٣يمثل مبدا الشكل  -االرض للجشطلت

وأشتر تطبيق يوضح ذاا المبدأ نجده في ملذرية روبن  Rubin’s Vaseواحد من أذم التطبيقات في الشكب-اارض،
وذو بالشكب رمم ( )٣فمتلقي الاورة ير

وكأنتا إناس ألرق ،ثم يالح ااسود (اارضية) ،ولكن إاا أدرك الوجتين

ااسود فيكون كشكب ثم االرق سوف يكون اارضية ،وذكاا (Stone, Vision and Brain: How We
Perceive the World 2012).
يستخدم التمويح  Camouflageللعالمات بين
ااشكاب واالوان ،واإلضاسات إلنشاس م تر
جديد يمكن تميله باعوبة بين الشكب والبيصة
المحيطة بتا .ففي الجشطلت ،التمويح تطبيق
مبدأ الشكب واارضية المستخدمة إلخفاس الشكب
مع خلفيتح ،والتمويح موجود بالفعب في الطبيعة
كما ذو الحاب في بعض الحيوانات مثب
الحرباس ،وبعض اانواع من ااسماك ،وعالوة
على الك تستخدمح الجيوش لحماية جنودذم في
البيصات المختلفة.
وفي المثاب التالي اوره للماور ليو بولين

الشكل رقم  ٤لصورة فوتوغرافية للفنان ليو بولين

Liu Bolinالفنان الايني الا أبدع في عمب اور يقوم بإعدادذا في ومت ياب لعشرة ساعات). (Staff 2010كما
بالشكب رمم ()4
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استخدم مومع أنجب ليست  List Angelمبدأ الشكب واارضية بطريقتين كما ي تر بالشكب ،ااوب الكتابة والشعار في
الجانا اايسر للافحة ت تران بوضوح على الاورة في الخلفية ،الثاني الكتابة البيضاس للقاصمة في الجانا اايمن على
خلفية سوداس ) (Unknow 2019كما بالشكب رمم ()٥

الشكل رقم  ٥لموقع أنجل ليست

 2-2-2مبدأ االنغالقThe Closure
ا ن الق في اإلدراك البار

ذو

اذرة تحد

عندما

يتاور اإلنسان المرصيات ككب على الريم من أن لتا يير
مكتملة الشكب ولديتا فرايات واضحة بين عناارذا فالعين
تكمب النامص من ا كتماب كالدواصر المفتوحة في مقيال كشف
الن رغ

الشكل رقم  6الستخدام مبدا االنغالق للوجو IBM

وا ن الق لح تطبيقات كبيرة في مجاب تاميم الشعارات ،حي
تستخدم مع م الشعارات الرسم التخطيطي ا ن الق كمبدأ رصيسي في التاميم(Rutledge, Design 2009).
وتطبيق مبدأ ا ن الق عادة في تاميم الشعارات يبدو جليا في شعارات العديد من الشركات مثب أ بي ام  IBMكما
بالشكب رمم ( ،)6ان بي سي NBCغ
 3-2-2مبدأ التشابه The Similarity
التشابح أحد أبسط مبادئ الجشطلت
ويستند إلى حقيقة أن تعتبر الكاصنات
المتماثلة يتم استقبالتا بشكب متكامب ككب
يير منفاب ،ويتحقق مبدأ التشابح في
الشكب واللون والحجم حي

يكون نتيجة

البشر

لجمعتا معا

لإلدراك البار
ككب.

مومع جيت ذاا  GitHubاستخدم مبدأ
التشابح بطريقتين في الشكب ،ااوب

الشكل رقم  7لموقع جيت هب واستخدام مبادى التشابه

باستخدام ح التمييل بين اامسام المختلفة ،فتستطيع على الفور التحقق من ان القسم الرماد في ااعلى يخدم يرض مختلف
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عن ااسود في نفل الافحة ،والا ينفاب ويختلف عن القسم االرق ،الثاني فقد ماموا باستخدام اللون االرق للتميل
بين الروابط من الخطوط العادية وإليااب ان كب الخطوط باللون االرق تخدم في نفل الموضوعغ كما بالشكب رمم ()7
 4-2-2مبدأ التقارب The proximity
ويتحقق مبدأ القرا عندما يتاور
إنسان باريا مجموعة من كاصنات
مختلفة كواحد ،بسبا مربتا من
بعضتا البعضغ وفي حالة الحاوب
على كاصنات متعددة في بيصة واحدة،
يميب اإلدراك البار

البشر

لتجميع الكاصنات في وحدة واحدة،

الشكل رقم  8يوضح استخدام مبدا التقارب

بد من كاصنات متباعدةغ
اإلدراك البار

عادة ما يحاوب خلق تاور العالمات بين الكاصنات في حقلح مشابتة لكاصنات مألوفة لح ،والك عندما

يكون ذناك مجموعة مريبة من الكاصنات ،عندما يكون ذناك فراة لتاور لتم باريا كموضوع واحد (Rutledge,
) Design 2009غ
وفي الشكب رمم  8نرف التقارا بين كب اورة والكتابة الممثلة لتا لتكون كوحدة واحدة متقاربة وتقوم بإيااب نفل
المعني للمشاذد ،كما نرف كيف تم استخدام التمييل بين الاور ورؤل الموضوعات والشرح وبامي المعلومات لنفل
القاة أو الموضوعغ
 5-2-2مبدأ االستمرارية The Continuity
مبدأ ا ستمرارية ذو ل اذرة ترف الخطوط في استمرار لتكون م ترا واحدا في النتاية ،فالبشر يدركون الخطوط
باستمرار ،وتقسيم الكاصنات كمسار أو كاصن واحد بأكملح ،وبعبارة أخرف تميب إلى توايب الخطوط إلنتاس ااشكاب خارج
ذاه النقاط فيتم تجميع الكاصنات ككب إاا كانت مشتركح في الخطوط أو في تدفق تجاه معين.
يعتبر مومع امالون  Amazonمن أشتر الموامع التي تستخدم مبدا ا ستمرارية للتوااب ،فكب المنتجات متشابح وكب
منتا او عالمة باآلخر ،فعند شراس كتا مثال

تضع فقط الكتا معا بب والمتشابح في الموضوع ،كما بالشكب رمم 9

الشكل رقم  9لموقع أمازون ممثل مبدأ االستمرارية
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 6-2-2مبدأ نقطة التركيز The focal point principle
ينص مبدأ نقطح التركيل في أنح على الريم مما نراه
ككب باريا فإن انتباه المشاذد سيتومف على نقطح
التركيل أو  ،ثم يستكمب بامي عناار الموضوعات
) (Bardley 2014كما بالشكب  10فعندما نن ر
للشكب اوب ما نالح ح المربع ااحمر عوضا عن
الدواصر السوداس حولتا ،فتكون ذي اوب مركل اذتمام
تجاا ا نتباه وتكون ا نتباه لينتقب لبامي أجلاس
الشكب في الاورةغ ونر

في الشكب التالي كيف أن

مومع تويليو  Twilioذاا المبدأ في لجاا انتباه
المشاذد للتركيل على لر التفاعب كما ي تر بالشكب
رمم10

الشكل رقم  10لشكلين يمثالن مبدا نقطه التركيز

 -3تطبيق نظريات الجشطلت ومبادئها في الفوتوغرافيا:
 1-3الفوتوغرافيون الرواد في تطبيق مبادئ الجشطلت.
كما سبق أن اكرنا بدأت ن رية الجشطلت في عشرينيات القرن العشرين  ،١٩٢٠بعد تور الفوتويرافيا وحتى تسعين
عاما تقريبا ،و ذاه الن رية ومبادصتا مؤثرة في المجتمع ااوربي ،ثم العالم أجمع ،كما أثرت في عالم الفن ،لكنتا أثرت في
مجاب الفوتويرفيا بشكب خاص ،فعند مستخدمي الكاميرا إلنتاج الفن كان ااثر في ا ندماج مع التطور ا جتماعي،
وا نخراط بداخلح والتفاعب معح فنجح العديد من الماورين في الك أمثاب جودي

كاراسل  ،Judith Karaszومنيور

وايت  ،Minor Whiteجير أولﺴﻤان  ،Jerry Uelsamannإدوارد ويﺴﺘﻮن ، Edward Westonانسب آدامل
 Ansel Adamsوييرذمغ
تسارع الماورون الفوتويرافيون

كتشاف العالم الجديد التعبير عن ااحاسيل بالرؤف الفنية المتنوعة وال امضة،

وساعدت أشكاب الفن الجديد في إعادة اكتشاف الفوتويرافيا ،وتو يف خوااتا ،ومكوناتتا ،وتقنياتتا ،ف ترت في القرن
العشرين العديد من المدارل الفنية التي تعبر عما بداخب الفنان ،والا

كان رد فعب طبيعي للوامعية الفوتويرافية في

أواخر القرن التاسع عشر وأواصب القرن العشرين ،ف يرت في شكب الفن ااكاديمي والشعبي ،بب يمكن القوب بأنتا ييرت
في كب من أشكاب الحياة التي ترت في فتره ت ير ثقافي وحضار عالمية ب تور عار اآللة ،وميكنة حياتنا اليوميةغ
وكانت الفوتويرافيا من أحد أشكاب ذاا الت يير ،الا ربط بين الفن واآللةغ وذنا تر العديد من الفنانين بدورذم ليتباروا
في إنتاج اور فوتو يرافية يمكن بتقييمتا ودراستتا وتحليليتا نر

أنتا تتوافق مع ن ريات مبدأ الجشطلت لتتكامب معا

إلنتاج عار فوتويرافي يؤثر بشكب كبير في اإلدراك الحسي لدف المتلقي منا الك الومت وحتى ومتنا الحاضرغ
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 1-1-3جيري أولﺴﻤان Jerry Uelsamann
أبدع اامريكي جير أولسمان اورا سريالية
فوتويرافية داخب معمب المعالجة الكيمياصية
والطباعة الفوتويرافية مستخدما أسلوا الطبع
المتعدد إلبداع اور من عناارنا المرصية
بالحياة اليومية ،وتضمنت اوره كب من
ااحجار،

وااشجار،

وااشكاب

البشرية،

والمنا ر الطبيعية ، ،ولكن من خالب تركيبات
سريالية مختلفةغ
من خالب أولسمان نالح اتطبيقاتح لمبادئ الجشطلت
ليعبر عن لوحاتح الفوتويرافية لعرض د ت ومعاني
خااح لمنا ر طبيعي بتركيبات تماثلية متناسقة واات
انعكال ملدوج مستخدما العديد من السلبيات واإليجابيات

الشكل رقم  11لصوره فوتوغرافيه لجري أولسمان بعنوان القيامة
ApocalypseII

والتي واب فيتا لمطابقة شكب اإلضاسة والمن ور الطبيعي في فوتويرافية السرياليةغ كما نر في شكب رمم ( )11بعنوان القيامة
 Apocalypse IIمستخدما مبدأ الشكل واألرضية ومبدأ التشابه.
 2-1-3ﺇدوارد ويﺴﺘﻮنEdward Weston
ماور فوتويرافي أمريكي توفي عام  ،١٩٥٨بكاليفورنيا ،أكثر من أثر
في فوتويرافيا القرن العشرين ،فقد كون مفاذيما خااة بالقاص
البيكتوريالي الا سيطر علي الفوتويرافيا اامريكية لعده عقود ،تحمل
للفوتويرافيا منا ا ره ،وفتح استوديو لتاوير ااشخاص ،بدأ أعمالح
الفوتويرافية باإلسلوا القااي المحاكي اعماب التأثيريين في م تر
الموضوعات الماورة ومالمستا ،وفي عام  ١٩١٥امام معرضا عن
الفن الحدي  ،وذاا المعرض ماده لرفض التأثير ال اذر

لطريقة

التاوير القااي ،مفضال التأكيد علي ااشكاب التجريدية والتفاايب
الحادة ،وخالف فيح أعمالح السابقة بب وثار عليتا ،وفضب أن يقوم
بتجارا جديدة إلخراج ايغ جمالية فوتويرافيح ي تر فيتا اذتمامح
بمبادئ الجشطلت ،معتمدا علي الكاميرا كبيرة الحجم ،وفتحة العدسة

الشكل رقم  12لصوره فوتوغرافيا للفنان
ادوارد ويستون باسم الفلفل االخضر عام
١٩٣٠

الضيقة ،للحاوب علي تفاايب حادة ،ومستخدما الطبع اإليجابي بالمتالمل  ،وفي عام  ،١٩٢٢سافر ويستون إلى
نيويورك ليتقابب مع الفريد شتيجلتيل  A;fred Stieglitzوبوب ستراند Paul Strandغ ( )Langford 1982وفي
اورتح التالية نرف تأثره بأفكار الجشطلت وذي اوره مجرده لثمره الفلفب م تر ال الب والمالمل في شكب مبدع
مستخدم مبدصي الشكب واارضية وا ستمرارية من مبادئ ن ريات الجشطلتغ كما ي تر في الشكب رمم ()12
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 3-1-3آنسل آدامز Ansel Adams
ولد آنسب آدمل عام  ١٩٠٢بسان فرانسيسكو ،وتوفي عام ،١٩٨٤
فوتويرافي عرف بإبداعاتح التكنولوجية ،وكيفيات تحكمح في عمب
الطبعات اات المدف الدرامي للمنا ر الطبيعية ،ومد درل الموسيقي ،ولم
يمارل الفوتويرافيا كمتنة حتى عام  ،١٩٢٧نشر أوب مجموعة
فوتويرافية شخاية لح ،متأثرا فيتا بأعماب القاايين ،ويعتبر انسب
آدمل من مؤسسي مجموعح الفتحة  ،٦٤وأذم مؤيد

الفوتويرافيح

الاريحة  ، Straight photographyوناد بضرورة الحفا على
الطبيعة إلى كونح كاتبا ومعلما ،فقضي مع م حياتح في تاوير الطبيعة
بكاليفورنيا  ،وذو من الفوتويرافيين الاين أمنعوا نقاد الفن  ،ومن ريح
با عتراف بالفوتويرافيا كفن تشكيلي ،وذو أوب من جعب الفوتويرافيا
مسما أكاديميا بكليات الفنونغ
ويمكن اعتبار أعمالح مطبّقة أومتأثرة بفكر مبادئ الجشطلت ،فتي

الشكل رقم  ١٣للمصور انسل أدام باسم"
القمر و النصﻒ قبة ،بيوسميت" عام ١٩٦٠

تتميلبكب من الشكب و اارضية ،وا ستمرارية ،والتشابح  ،فنر في الشكب رمم ( )١٣اورة باسم القمر وناف مبة،
التي انتجتا عام  ١٩٦٠ونر فيتا ا ستمرارية والشكب واارضية ،ومد أار في تأكيداتح البارية وكتاباتح على عمب
واف بار جيد للموضوعات فانتج اور تاف ع مح الطبيعة وبناياتتا ومعمار الطبيعة الرامي والبارلغ(
وذناك العديد من اامثلة لماو رين فنانين فوتويرافيين مد أبدعوا في انتاج اور

تخرج عن ن ريات مبادئ الجشطلت

وفلسفتتاغ
 2-3التصوير الفوتوغرافي الرقمي ومبادئ نظرية الجشطلت:
باستخدام مبادئ ن رية الجشطلت في التاوير الفوتويرافي فإننا نتفاعب مع التكوينات لألجلاس والتي تتكامب لتكوين الكب
كاو رة فوتويرافية داخب إطارذا ،إن طرق جاا ا نتباه متعددة لكن المتم ذو كيفية التعامب مع الموضوعات كي
يستقبلتا المتلقي بشكب يجاا انتباذح ،فالمدخالت البارية واإلدراك للعالم فيما حولنا ذو جلس من حياتنا اليومية،
والماور الفوتويرافي ذدفح ااوب ذو عرض العناار والموضوعات الماورة كمعلومات بارية بشكب متحكم فيح
لتاب ما تحملح رسالتح البارية ود

تتا لما تحملح من أفكار ومشاعر إلى المتلقي (Adorma learning center

)2012غ
والتكوين الفوتويرافي ذو روح الاورة ،بالتالي فان التمكن من ذاه المبادئ ذو ما يمكننا من التفاعب والتحرك داخب
إطار الاورة بشكب فعاب ،فالكب متم إ أنح

يليد أذمية عن ااجلاس ،وذاه المفاذيم ذي مواعد بارية تتكامب فيتا

ااجلاس اات المعانيوالمضامين لتكوين الكب الا يكون لتمضمونا ليل بالضرورة ذو مجموع مضامين المفرداتغ
ففي الاورة التالية نر

كيف أن السيارة عبارة عن أجلاس تتمثب في معلومات عن الململ لتعرض عمر السيارة

وتاريختا وشكب الادّام ،وعند وضعتما معا فإن الكب يابح أبلغ من ااجلاس ليعطي الاورة ككب للسيارةغ
 1-2-3تطبيق مبدأ الشكل واألرضية في الصور الفوتوغرافية الرقمية:
فالشكب و اارضية كمبدأ يتتم بالعالمة بين الموضوعات وما حولتا ،فالاورة الفوتويرافية ماذي إ موضوعات في
اامام وأخرف بالخلف ،ويمكن ا
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اارضية لبامي الموضوعات في المساحات السلبية حوب الموضوع الرصيلغ وبالطبع يتم إيااب الرسالة للمشاذد بستولة
كلما أدرك الماور كيفيات إنتاج اور يقرر فيتا ما ذو الشكب؟ وما ذي اارضية في توالن متكامب
ففي الشكب رمم ١٤نرف أن الباح
مد التقط اورة تطبيقا لمبدأ الشكب
واارضية للجشطلت فالمانيكان في
المقدمة يمثب الشكب كموضوع رصيل
وما

حولح

في

الخلفية

ممثب

لألرضية ،وذو ما أكد على أن
المانيكان ذو الموضوع الرصيل
وبرل في اماميح الاورةغ
الشكل رقم  ١٤لصورتين من إنتاج الباحث تطبيقا لمبدأ الشكل واالرضية

 2-2-3تطبيق مبدأ االنغالق في الصور الفوتوغرافية الرقمية:
عند الريبة في إشراك المشاذد في استكماب ومتابعة
التاور داخب الاور الفوتويرافية ذي جعلح يقوم
باستكماب ما بداخب إطارذا ،أو الفكرة فيتا بشكب أو بآخر،
وتعتمد على أن المخ البشر يقوم باستكماب ااشكاب يير
المكتملة ومبس القطع الناماة ،وإاا أعطيت لمستقبب
الاورة المعلومات الكافية لتاور البامي فان الاورة
الكاملة ستاب إليح ،كما أن المتلقي سيتقبب حقيقة أن الشكب
أو الموضوع مد اكتمب خارج إطار الاورةغ والتي تعتمد
على مدرة العقب البشر في استحضار النوامص في الجمب

الشكل رقم  ١٥لصورة من انتاج الباحث تطبيقا لمبدأ االنغالق

الكالمية أو حتى الاور البارية( ،فإاا استطعت مراسة ذاا النص البار كامال فإن مبدأ الجشطلت ا ن الق مد تحقق)غ
وفي الشكب رمم نر الباح

مد التقط اوره من داخب سيارة

ي تر منتا سو مرآه المنتاف ولجاج السيارة وبعض

من إطار القيادة وجلس من وجح الساصق ا ان المشاذد سيقوم باستكماب المشتد وإدراك ان الاورة لحافلح من الداخب تسير
في الشارعغ كما بالشكب رمم ١٥
 3-2-3تطبيق مبدأ االستمرارية في الصور الفوتوغرافية الرقمية:
وفي ذاا المبدأ يعتمد الماور علي النلعة ال ريلية لد
المشاذد

ستكماب المسار أو النتر ،الشاطئ ،الخطوات،

السكك الحديدية ،وما إلى الك ،وذاه العناار التكوينية ذامة
لل اية لتعطي المشاذد الفراة للتجوب داخب إطار الاورة
الفوتويرافية ،وإاا خرج المشاذد خارج إطار الاورة فإن
عناارذا ستقوم باستكماب بامي المعلومات ليعود مره أخر ،
مما يعطي الاورة الديناميكية المستمرة للمشاذد ،فتو أكثر
االشكل رقم  ١٦لصورة من انتاج الباحث لتطبيق مبدأ
االستمرارية
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ميال تباع المسارات خااة إاا كان ذناك مردودا مرصيا في النتاية ،مثال نترا أو سياجا للخروج والعودة مرة أخرف
داخب التكوينغ
مام الباح

بعمب اورة فوتويرافية ي تر فيتا التوتر البار

 visual tensionالتي تتولد من وضع الموضوع

الرصيل في القرا من مقدمة الاورة ثم ا ستمرار داخلتا لتاب لخارجتا ،لياب المشاذد لحالة من التساؤب وذو ما
ي ّكون لديح التوتر البار  ،كما ي تر بالشكب رمم ١٦
 4-2-3مبدأ قانون المصير المشترك في الصور الفوتوغرافية الرقمية Using the law of common fate in
photography
ذو مبدأ بسيط يعتمد على ا تجاه البار

Visual

 Directionفي الاورة الفوتويرافية ،اورة اكثر من
شخص يسيرون في نفل ا تجاه ،وبالك يكون مد تكون
لدينا اتجاه خطي  directional lineويسمى ذاا الخط
بقانون الماير المشترك The law of common
 fateفتي تعطي انطباعا للمتلقي بالماير المشترك
وأنتم أابحوا وحدة واحدة داخب إطار الاورة كما أنتما
يشكالن موضوعا رصيسا فيحغ وذنا يمكن ان يستخدم ذاا
المبدأ في إبداع توتر  generating tensionداخب

الشكل رقم  ١٧لصورة من انتاج الباحث لتطبيق مبدأ المصير المشترك

الاورة بتاوير موضوعات اشخاص أو أشكاب تتحرك معا داخب الاورة لخارجتا ليترك اإلطار مما يوحي بما يمكن
أن يحد

خارج الاورة ،مما يخلق تساؤ ت لد المتلقي إلى أين ياذبون ،فمعا في ماير أو عالمة مشتركح ،مما يجعب

متلق فقط ،وعندما يشاذد المتلقي للاورة مجموعة من ااستم أو اااابع تشير للتواس وذناك
المتلقي مشاركا فعا وليل
ٍ
ستم أو يد في ا تجاه اآلخر فانح يخلق نوعا من التوتر مما يجعب المتلقي يتسآسب إلى ما يشيرون؟ فالتوتر داخب الاور
من الموضوعات المتمة  tensionفأشخاص في اتجاه محدد وآخر عكل اتجاذتم يؤكد على الك ويجعب من التباين بين
الكب والواحد ما يمثب مبدا مانون الماير المشترك في الاور الفوتويرافيةغ
ومدم الباح شكب رمم ١٧ليوضح فيح كيفية تطبيق ذاا المبدأ فوتويرافيا ،فنرف شخاان يسيران في نفل ا تجاه (ماير
مشترك) وفي الخلفية بناس ي تر من تاميمح المعمار أنح مسجدا ،وذو مادر النور ،وطريقح المضيس ذو من يسير فيح
ااشخاص رحا ونساس ففي طريق النور لتما مايرا مشتركا نحو
النورغ
 5-3-3التطبيق لمبدأ التشابه في الصور الفوتوغرافية الرقمية
Using Similarity in photography
التشابح من أستب مبادئ الجشطلت تطبيقا في الاور الفوتويرافية،
ويحد

عندما يتشابح كب من ااشكاب  ،االوان ،ااحجام ،او

الموضوعات إلى حد كبير والتي يتم استقبالتا كمجموعة أو نمط داخب
عقب المتلقي ،فكب تلك ااشكاب المختلفة عند وجودذا داخب الاور
الفوتويرافية تعطي اإلحسال بالتنايم ،واإليقاع الا
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أنماط التكوين الجيد للاورة الفوتويرافية ،فالمتلقي يفضب أن يرف اورة بألوان وأشكاب وأنماط متعددة ،فنحن عرضح
لفتم التشابح في ااشكاب واالوان ومن ثم نبدأ في تعريف معناذا ،ونحن كماورين ذاا ما نريا فعلح للمتلقي ،ليكون او
تفاعب نشط مع الاورةغ
لاا مام الباح

بتقديم اوره بالشكب رمم  ١٨لتوضيح مبدأ التشابح فنر في الاورة الدواصر المتكررة وفي أحدذم يمر

شخص وذو يخلق تفاعال مع المتلقي في ربط الخلفية للرجب الا يسير ونراه عبرالدواصر غ
 6-3-3التطبيق لمبدأ التقارب في الصور الفوتوغرافية الرقمية Using proximity in photography
واحد من أكثر المبادئ تنوعا وإثاره لالذتمام ،بب
ويابح معقدا في بعض التطبيقات ،فعند الشعور
بضعف التكوين ،و تعرف السبا الرصيل فإنح يمكن
أن يكون بسبا عدم استخدام التقارا ،ذناك عدة طرق
يمكن إضافح مبدأ التقارا في الاورة ،فأشجار أو
أعمدة إناره ،أو بناس ي تر من خلف الموضوع ذو أحد
اشكاب التقارا يير المريوا فيتا داصما داخب إاطار
الاورة ،فداصما ما نتسآسب ألم يالح

الماور ما

يخرج من خلف موضوعاتح خاواا من رأل
شخص ياوره ،وبالطبع الك ان الماور يتتم
بموضوعح الرصيل في الاورة ،لكن يجا ا نتباه عند
التقاط الاورة بما ذو خلف الموضوعات الرصيسية

الشكل رقم  ١٩لصورة من انتاج الباحث لتطبيق مبدأ التقارب

لتكون مكملة لتا وليل شوشرة بارية عليتا ،وذو ما يرجعنا اذم مبدأفي التاوير وذو دراسة كب تفاايب الاورة عند
التقاطتا للحاوب علي أفضب اورة اات د

ت واضحة في تكوين متلن بارياَ ،ونر في اوره الباح

ومد تمكن

من استخدام مبدأ التقارا بعد وجود عنار مشتت يخرج من خلف الشخص الرصيل بالاورة وذو الفنان الا يقوم بعمب
حدي تلفليوني عن معرضح كما ي تر بالشكب رمم ١٩
وبعد كب ما سبق يمكن حار أن ذاه المبادئ التي مام بوضعتا مجموعة علماس الجشطلت يمكن استخدامتا بأشكالتا
المختلفة في التاوير الفوتويرافي ،ويجا ا ذتمام بتا ودراستتا وتحليلتا وتن يرذا حتى تستخدم بفاعليح في الاور
الفوتويرافية ،لتندمج مع اافكار الفوتويرافية ااخرف ،فااا كنت ماور دؤوا واستمررت في استخدامتا سواس لتاوير
موضوعات الشارع الماكرو ند سكيا ،ااشخاص ،المنتجات وييرذا ،فان اتقانتا تود في النتاية من الحاوب على
اور أكثر تفاعليح وديناميكية عن ييرذا من الاور) (Brew 2012غ

النتائج:
بعد ا نتتاس من البح  ،يمكن اياية النتاصج في النقاط اآلتية:
 يير فكر ن ريح مدرسة الجشطلت في مطلع القرن العشرين من التفكير في تاميم الاورة الفوتويرافية التقليدية،
باستخدام مبادئ المدرسة ،و ترت رؤ فوتويرافية جديده تقوم علي أسال تحليب موضوعات الاورة وعمب تاميمات
متباينة بتشكيالت تاميميح بارية يمكن إدراكتا وتنفياذا علي أرض الوامعغ
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 اتجتت أفكار معتنقي مبادئ الجشطلت إلى استنباط أشكاب جديده لتاميمات فوتويرافية فبرل ا ذتمام بالتكوين الكلي
والجلصي للاورةغ
 منا نشاسة المبادئ الجشطلتية وانتشارذا  ،وروادذا الفوتويرافيون ينوعون في إنتاج اور فوتويرافية مفاذيميح يمكن
للعقب إدراكتا بشكب تفاعلي وديناميكيغ وذاا التشكيب والتنوع مالاب ماصما حتى يومنا ذااغ
 يحسا لمبادئ الجشطلت الفضب ف ي وضع ااسل الحقيقية لتاميم الكادر الفوتويرافي لتابح تركيباتح أكثر دمح سواس
لكب عنار من عناارذا أو ككب متجانلغ
 تشكلت روف فوتويرافية جديدة ،ولم تعد الاورة مجرد نقب أمين للوامع ولكنتا أداه إبداع وتحقيق لروف الفنان
الفوتويرافي  ،والتي استمرت حتي يومنا ذاا بب وأابحت القدرة علي إنتاجتا وتحسينتا أكبر مع تطور التقنيات الرممية
وبرامج معالجات الاور إلنتاج فوتويرافيا إبداعيحغ

التوصيات:
يوصي البحث بالنقاط اآلتية:
 عمب المليد من الدراسات وا بحا للدارسين والباحثين في مجاب الفوتويرافيا الفنية افكار مباد الجشطلتغ
 على أكبر مؤسسات دراسة علوم الاورة في مار ،وذو مسم الفوتويرفيا والسينما والتلفليون بكليح الفنون التطبيقية
جامعح حلوان ،بتدريل مبادئ الجشطلت ضمن مناذجتا في التاميمغ
 اذتمام المؤسسات التعليمية المعنية بتدريل الفنون بتنمية الفكر اإلبداعي لدف طالبتاغ
 على الفوتويراف يين العاملين في الميدان ا ذتمام بدراسة مبادئ الجشطلت لتنمية

مدراتتم اإلبداعية والتاميمية

والمتنيةغ

الخالصة والمناقشة
بدأت اإلشكالية بتن ير مكان ابتداس الاورة؟ فكانت اإلجابة البديتية ذي في العالم من حولنا بالطبعغ ولم يكن ذاا التساؤب
ا تمركلا تأسيسيا لكب من اانعي الاورة ومتلقيتا ،واإلجابة على ذاا السؤاب ذي إجابة متعددة ااوجح كما أنتا اات
طبيعة متراكبح ،بب وتحتاج إلى توضيح ،كما تعد المبادئ التي تم التواب إليتا في ذاا المبح

ذي تعاريف لطبيعة

الاورة الفوتويرافيةغ
إن الدرل ااوب لالتااب البار

ذو النشاط المتارف للواوب لقوة الاورة الفوتويرافية ،كما أن البح

يمكن أن

يقودنا إلى مقاربات جديدة في فتمنا إلمكانيات الاورة الفوتويرافيةيير المحدودة ،وذو يركل على كب من أبعادذا
الداخلية والخارجيةغ فأاب تكون الاورة الفوتويرافية يكن في العالم الداخلي للماور نفسح كما يكتمب بالعالم الخارجي
للمعالم الفيلياصية الحقيقيةغ
يعتبر الن ام الفوتويرافي ن اما معقدا إلعادة إنتاج الموضوعات في العالم الخارجي ،بب إنتا تمدنا بالتيكب المتفاعب في
طبيعة البح
البح

الفوتوجرافي كأحد أن مة إعادة التشكيب  ،an image-forming systemفالتدف الرصيل من ذاا

ذو اكتشاف العالمة المعقدة بين الاورة المعاد انتاجتا (الاورة الفوتويرافية) واإلدراك البار للمتلقي ومعنى

ا تااب وكيفيتحغ
تعد دراسة تركيا الن ام البار لعين اإلنسان ذي المجاب إلمدادنا بالقواعد التي تمكنا من إدراك العوامب التي ترشدنا
إلى النقاط المترابطة ،والتي يمكن أن تتكون أو تختلف معا إليجاد تلك العوامب التي تمكنا من فتم كيفية اإلدراك البار
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وكيف أنتا ترتبط بالفوتوجرافياغ والبطبع فإن الن ام الفوتويرافي ذو ما يمدنا بالروابط فيما بين الاورة الفوتويرافية
ومعانيتاغ
الاور ثناصيحrestructure  وإعادة تركيا،decode  فك شفرة،apprehend الن ام البار ذو ل ة فتم وإدراك
 والا، وكب ذاا ذو ما يبدأ عنده تركيا وفتم معنى الاورةغ فتو ن ام فيلياصي وسيكولوجي او طبيعة معقدة،ا بعاد
 والتي ست ب تحمب في طياتتا العديد من، منا مصات السنين حتى اآلن،العلماس والفالسفة والفنانين

مالاب مجاب بح
المفاجآتغ

 داخبtension وكماور فوتويرافي يمكن ان نقوم باضافة ديناميكية للاورة باستخدام الخطوط وا شكاب والتوتر
 فقط بتركيله على ذاه المبادئ، والتي يقوم الماور باستخدامتا بشكب مباشره او بشكب يير مباشر،إطار الاورة
وا ستفادة منتا في إنتاجح للاور بشكب راصع وحيو غ وباستخدام ن ريات الجشطلت تمكن الماور الفوتويرافي من
إبداع اور تتميل باإلتقان واإلبداع بب ااذم ذو أنح أابح يستطيع تن ير كيفيات إنتاج مواعد فوتويرافية تشكيلية فنية
يمكن ةدراكتا ودراستتا وتحليليتا إلنتاج تاميم لاور فوتويرافية ابداعيةغ
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