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چکیده

بیــان مســئله :گشــتالت یــک نظریــه روانشناســی اســت کــه چگونگــی ادراک بصــری توســط مغز
انســان را توضیــح میدهــد .در حقیقــت ذهــن در نــگاه نخســت بهجــای درک جزءبهجــزء یــک
تصویــر در صــدد اســت کــه یــک کلیــت از آن ارائــه دهــد .قوانیــن پراگنانــس از اصــول گشــتالت و
ادراک دیــداری اســت کــه یکــی از بهتریــن شــیوههای مطالعاتــی بــرای پژوهــش حــوزه کتابآرایــی
اســت .قانــون پراگنانــس از هشــت اصــل برخــوردار اســت کــه میتــوان از آن در هنــر نگارگــری
تهــای بصــری و
بهــره بــرد .هنــر نگارگــری یکــی از بهتریــن تصویرگریهایــی اســت کــه قابلی 
روانشــناختی هوشــمندی را میتــوان مــورد بررســی قــرار داد.
هــدف مقالــه :پژوهــش پیــشرو ضمــن معرفــی قابلیتهــای روانشناســی گشــتالت در
تحلیــل عناصــر تصویــری ،بــه بررســی ســه نــگاره منتخــب از نگارگــری مکتــب هــرات از شــاهنامه
بایســنقری پرداختــه و ســپس چگونگــی ادراک و شــناخت الگوهــای بصــری در اجــزاء نگار ههــا را
بــا بهرهگیــری از قوانیــن گشــتالت مــورد تشــریح قــرار میدهــد.
روش پژوهش/ســؤاالت پژوهــش :شـ ٔ
ـیوه مطالعاتــی پژوهــش بهصــورت توصیفــی  -تحلیلــی
بــوده و اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای و اینترنتــی گــردآوری شــده اســت .ایــن
پژوهــش در جهــت پاســخ بــه دو ســؤال اساســی انجــام یافتــه اســت :قوانیــن و اصــول ادراک
بصــری روانشناســان گشــتالت ،تــا چــه میــزان در تحلیــل عناصــر بصــری موجــود در نگار ههــای
منتخــب میتوانــد کاربــرد داشــته باشــد؟ عملکــرد قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای منتخــب از
مکتــب هــرات چگونــه اســت؟
نتیجهگیــری :اســتنتاج پژوهــش حاضــر از نظریــه گشــتالت بیــان میکنــد کــه ایــن نگــره،
دربـ ٔ
ـاره ادراک دیــداری ،معنــای الگــوی بصــری و چگونگــی عمــل ارگانیســم انســان در دیــدن و
یهــای
ســازماندهی بصــری ،نتایــج ارزنــدهای ارائــه کــرده اســت کــه باعــث دریافــت دقیــق ویژگ 
شــناختی در ســاختار فرمــی نگارههــا میگــردد.
کلیــدواژگان :روانشناســی گشــتالت ،ادراک بصــری ،نگارگــری ،شــاهنامه بایســنقری ،مکتــب
هــرات.
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Abstract
Problem statement: A psychological theory of how visual perception by the human brain
explains. In fact, the mind at first glance, instead of understanding the details of a picture,
is a percentage that presents a whole. Pergnan’s law is one of the principles of Gestalt
and visual perception, which is one of the best study methods for research in the field of
book design. Pergnan’s law is one of the eight principles that can be used in the art of
painting. The art of painting is one of the best illustrations in which intelligent visual and
psychological capabilities can be examined.
Objective: The present study, while introducing the capabilities of Gestalt psychology in
the analysis of visual elements, examines three selected paintings from the Herat school
from the Shahnameh of Baysanghari and then explains how to perceive and recognize
visual patterns in the components using Gestalt laws.
Research Method / Questions: In this research, qualitative research method has been used.
Therefore, according to the paintings of the Herat period, from the illustrated copies of this
period, the Shahnameh of Baysanghari and its three paintings with structural themes
(architecture, war and hunting), as the main features for applying Gestalt patterns, visual
analysis Done. The most important thing in this research is the study of Gestalt laws in
other image sources that are cited in the research process. Therefore, in order to do this,
in addition to studying library resources, Internet resources have also been used. It can
be said that the present research is descriptive-analytical. The approach of the present
study is based on structuralism. Research study methods are descriptive-analytical and
information has been collected using library and Internet resources. This research has
been done in response to two basic questions: The rules and principles of visual perception
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مقدمه:

ً
نگارگــری ایرانــی عــاوه بــر تصویــر کوچــک شــده اشــیاء و یــا صرفا
تصویرگــری روایــات و تزئینــات ،وابســته بــه تأثیــرات بصــری و
عوامــل متعــددی اســت همچــون حضــور روابــط و ضوابطــی
ٔ
دهنده
پیچیــده و پیشــرفته میــان عناصــر و اجــزاء تشــکیل
آن از فرمهــا و رنگهــا ،مبتنــی بــر نظــم ،تعــادل ،تــوازن و
هماهنگــی اســت کــه ســازمانی واحــد و کامــل را در کل ارائــه
مینمایــد .نگارگــری ایرانــی واجــد چنــان ویژگیهایــی اســت کــه
در شــکلگیری رویکردهــای نویــن هنــری ،در جهــان معاصــر
کارگــر افتــاده اســت .بــا دانــش بــر اینکــه "تصاویــر داســتانی تنهــا
وقتــی بــه مقــام هنــر میرســند کــه تحتتأثیــر مالحظــات فرمــی
باشــند"( ،اوکویــرک 1و کایتــون .)37 :1390 ،2میتــوان اذعــان
کــرد ،فــرم و مناســبات آن ،اصــول انتظــام بصــری و تمهیــدات
ســاختاری الزم و نیــز توانمنــدی هنرمنــد را در آفرینــش اثــری
ٔ
منصــه ظهــور میگذارنــد و صــرف خلــق عناصــر
ارزشــمند بــه
تصویــری وافــی بــه مقصــود نخواهــد بــود .هنــر نگارگــری ایرانــی
همچــون هــر نظــام بصــری دیگــری در عرصـ ٔـه هنرهــا ،مســتلزم
ادراکــی متناســب از جانــب بیننــده اســت و نیــز الزمــه ادراک
عمیقتــر آن کنــش متقابــل میــان اجــزای بهنمایشدرآمــده
در آن و ویژگیهــا و ســاختبندی ذهنــی نگرنــده اســت .یــک
نــگاره ،یــک شــکل یــا هیئتــی کلــی اســت کــه نمیتــوان آن را
ماننــد مجموعـهای از عناصــر پهلــوی هــم دانســت .زیــرا کیفیتــی
دارد کــه در هی چکــدام از عناصــر تشــکیلدهنده آن وجــود
نــدارد .ایــن شــکل کلــی دارای قوانیــن و قواعــد ســازمانیابی

ادراکــی اســت کــه اســاس نظریــه ادراک را در مکتــب گشــتالت
تبییــن میکنــد .اصــول انتظــام بصــری و مبانــی روانشناســی
ـوزه نگارگــری ،شایســته و بایسـ ٔ
گشــتالت در حـ ٔ
ـته بررســی اســت.
در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه ایــن امــر بــا اســتعانت
از روشهــای تجزیهوتحلیــل هنرهــای تجســمی و مســاعدت
از مفاهیــم شــناخته شــده عرصــه هنــر صــورت پذیــرد .اینکــه
ٔ
رابطــه اصــول بصــری و گزینــش ســاختار کلــی در آثــار نقاشــی
ایرانــی چگونــه بــوده اســت ،مســئلهای اســت کــه ایــن پژوهــش
بــا تحلیــل چنــد نمونــه منتخــب از آثــار شــاهنامه بایســنقری در
مکتــب هــرات ،ســعی در تبییــن آن دارد و هــدف آن اســت کــه
دراینرابطــه اهمیــت نقــش بســترهای مطالعاتــی روانشناســی
گشــتالت ،در جایــگاه یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای الگومنــد
معاصــر ،در شــکلگیری نــگاره تبییــن گــردد.
ً
بررســی عناصــر و جزئیــات نگارگــری کــه نهایتــا در یــک
کلیــت واحــد بیــان میشــود ،بــا موضوعیــت مطالعـ ٔـه بصــری
نگارگــری ،در یــک الگــوی از پیــش تعییــن شــده جهــت رســیدن
بــه نتایــج قابــل اســتناد از لحــاظ علمــی ،از جملــه اهدافــی اســت
کــه در ایــن پژوهــش موردتوجــه قــرار میگیــرد .بــه بیــان دیگــر
ایــن پژوهــش ،ضمــن مطالعــه و واکاوی قانــون شــکل و زمینـ ٔـه
گشــتالت و اصــول ادراک بصــری روانشناســی گشــتالت در
نگارههــای منتخــب مکتــب هــرات (شــاهنامه بایســنقری)،
تحلیــل انطبــاق اصــول .قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای
مکتــب هــرات (شــاهنامه بایســنقری) بــه بررســی وجــود میــزان
قابلتوجهــی از الگوهــای بصــری گشــتالت در جزئیــات نگارههــا
1- Ovikurek
2- Kython
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م یپــردازد؛ لــذا پژوهــش حاضــر دو ســؤال اساســی را شــامل
میشــود :عملکــرد قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای منتخــب
چگونــه اســت؟ و میــزان بهرهبــرداری از قوانیــن پراگنانــس در
چــه ســطحی اســت؟

روش پژوهش:

در ایــن پژوهــش از روش تحقیقــات کیفــی اســتفاده شــده
اســت؛ لــذا بــا توجــه بــر آثــار نگارگــری ٔ
دوره هــرات ،از نســخههای
ٔ
ٔ
نــگاره آن بــا
شــاهنامه بایســنقری و ســه
مصــور ایــن دوره،
موضوعــات ســاختاری (معمــاری ،جنــگ و شــکار ) ،بهعنــوان
شــاخصههای اصلــی ،جهــت تطبیــق الگوهــای گشــتالتی،
تحلیــل بصــری صــورت میپذیــرد .بیشــترین اهمیــت در ایــن
پژوهــش بررســی قوانیــن گشــتالت در ســایر منابــع تصویــری
اســت کــه در رونــد انجــام پژوهــش مــورد اســتناد قــرار میگیــرد؛
لــذا بــرای انجــام ایــن کار ،عــاوه بــر مطالعـ ٔـه منابــع کتابخان ـهای
از منابــع اینترنتــی نیــز اســتفاده شــده اســت .میتــوان گفــت
تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی  -تحلیلــی اســت .رویکــرد
پژوهــش حاضــر بــر مبنــای ســاختار شناســانه صورتگرفتــه
اســت.
نمودار  1فرایند مطالعاتی مقاله ذکر شده است.

پیشینه تحقیق:

باتوجهبــه تحقیقــات صورتگرفتــه مطالعــه مــوردی و خاصــی
در حــوزه نگارگــری و بررســی قوانیــن گشــتالت در ایــن حــوزه
یافــت نشــده اســت و مطالعــات میانرشــتهای کتابآرایــی و
روانشناســی موضــوع جدیــدی اســت کــه بــه لحــاظ محتوایــی از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .در حــوزه معمــاری ،مقالـهای
بــا نــام نقــش معمــار در ایجــاد شــهرهای ســالم و شــهرهای شــاد
بــا رعایــت اصــول گشــتالت ،از غفــاری و همــکاران.)1394( .
گشــتالت در طراحــی پــان بــاغ ایرانــی ،از غالمــی رســتم و
همــکاران ( .)1393کاربــرد نظریــه گشــتالت در هنــر و طراحــی ،از
رضــازاده ( )1387انجــام شــده اســت ،در حــوزه ادبیــات ،مقالـهای
تحــت عنــوان ،بررســی غزلهــای حافــظ از منظــر روانشناســی
گشــتالت ،از مظفــری و همــکاران ( )1395بــه رشــته تحریــر
درآمــده اســت ،میتــوان در حــوزه گشــتالت نیــز بــه مقاالتــی
ماننــد :بررســی میــزان انطبــاق جهــت ســطوح و حرکــت چشــم
انســان در درک تصویــر بــر اســاس روانشناســی گشــتالت ،از
کلینــی ممقانــی و همــکاران ( )1392و نیــز مقالـهای تحــت عنــوان
بررســی هماهنگــی نقاشــی دیواریهــای تهــران بــا محیط شــهری
(بــا رویکــرد روانشناســی گشــتالت) ،از ایمانــی و فهیمــی فــر
( ،)1395اشــارهکرد کــه همــه جســتارهایی در شــناخت ابعــاد
مبانــی قوانیــن گشــتالت هســتند .آر نهایــم ( )1391در کتــاب
«هنــر و ادراک بصــری» بــه نظریــات روانشناســان گشــتالت
ٔ
زمینــه ادراک بصــری پرداختــه اســت ،او در ایــن کتــاب بــه
در

شماره پنجم
تابستان 1400

نمودار  :1چهارچوب مطالعاتی تحقیقات پیشرو (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 1: Study Framework for Upcoming Research (Source: Authors
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جزئیاتــی در مــورد اصــول و روشهــای ادراک آثــار هنــری اشــاره
کــرده اســت کــه در ایــن پژوهــش بســیار موردتوجــه بــوده
و مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .در حــوزه کتابآرایــی
َّ
ٔ
مذهــب
مقالــه بــا عنــوان بررســی ســرلوح قرآنــی
میتــوان
قاجــاری بــه شــماره ثبــت  3089از کتابخانــه مرکــزی تبریــز بــر
اســاس اصــول شــکل و زمینــه نظریـ ٔـه روانشناسـ ٔ
ـانه گشــتالت
( )1398بــه نویســندگی شــمیلی و غفوریفــر را ذکــر نمــود.
شماره پنجم
تابستان 1400

مبانی نظری پژوهش:
گشتالت:

واژه گشــتالت اولینبــار در علــم روانشناســی مطــرح شــده
و توســط گروهــی از روانشناســان آلمانــی در ســال  ۱۹۲۰بــه
جهــت شــناخت و توصیــف چگونگــی درک اطالعــات بصــری
توســط انســانها و فرایندهــای مربــوط بــه آن ایجــاد گردیــده
اســت .در آســتانه قــرن بیســتم ،ماکــس ورتهایمــر آلمانــی
بــا الهــام از آموزههــای فلســفی و روانشناســی پیشــینیان،
تئــوری جدیــدی را مطــرح کــرد کــه بعدهــا بــه نــام «گشــتالت» ،بــه
مفهــوم «یــک کلیــت وحــدت یافتــه» ،معــروف شــد (شــمیلی،
 .)1394امــا نظریــه گشــتالت اولینبــار توســط رادلــف آر نهایــم،
روانشــناس و فیلســوف آمریکایــی ،بــرای مطالعـ ٔـه هنــر بــه کار
ٔ
ٔ
«نظریــه فــرم» در ســال  1923اصــول
مقالــه
گرفتــه شــد .وی در
اولیـ ٔـه گشــتالت را اینگونــه بیــان کــرد :گشــتالتهای مختلــف
بــر اســاس تمایــات ذاتــی مــا بــه گروهبنــدی وابســته بــه هــم
(فروبســتگی) دیــدن عناصــری کــه شــبیه بــه هــم هســتند
(گروهبنــدی مشــابهت) عناصــری کــه نزدیــک بــه هــم هســتند
(گروهبنــدی مجــاورت) یــا آنهایــی کــه دارای صرفهجویــی
ســاختاریاند (تــداوم خــوب) ایجــاد میشــود (Behrens: 2004,
) .67گشــتالت بــه معناهــای کل ،شــکل و فــرم ترجمــه میشــوند
و بــر اســاس ایــن تئــوری کل بزرگتــر از مجمــوع اعضاســت
ایــن جملــه بــه ایــن معنــا اســت کــه باوجوداینکــه هــر قســمت
خــاص دارای معنــای ویــژه خــود اســت ســاختار کل میتوانــد
بــه آن معنــای کامــل ببخشــد .ایــن توضیــح بــه ایــن معناســت
کــه ذهــن مــا بــه طــور خودبهخــودی ســعی دارد تــا دادههــای
بصــری را ســاده کــرده و بهعنــوان نتیجــه معنــای کل جایگزیــن
بخشهــای مجــزا کنــد .درحالیکــه بخشهــای مجــزا میتواننــد

ً
دربرگیرنــده معانــی کامــا متفاوتــی باشــند .طبــق ایــن نظریــه
کل چیــزی فراتــر از مجمــوع اجــزای آن اســت .بــرای مثــال مــا بــا
گــوش فــرادادن بــه نتهــای مجــزای یــک ارکســتر ســمفونی
قــادر بــه درک تجربــه گــوش دادن بــه خــود آن نیســتیم و در
حقیقــت موســیقی حاصــل از ارکســتر چیــزی فراتــر از مجمــوع
نتهــای مختلفــی اســت کــه توســط نوازنــدگان مختلــف اجــرا
میشــود .آهنــگ دارای یــک کیفیــت منحصربهفــرد ترکیبــی
اســت کــه بــا مجمــوع قســمتهای آن متفــاوت اســت
(هرگنهــان.)287 :1382 ،
فرایند ادراک:

نظریــه کنــش متقابــل :نظریـ ٔـه کنــش متقابــل بــر نقــش تجربــی
ادراک تاکیــد دارد و رابطــهای پویــا بیــن فــرد و محیــط را مبنــای
تحلیــل قــرار میدهــد .در ایــن نظریــه ،ادراک ،کنشــی متقابــل
محســوب میشــود کــه در آن محیــط ،مشــاهدهگر و ادراک بــه
یکدیگــر وابســتگی متقابــل دارنــد .ویلیــام ایتلســون فراینــد
را اینگونــه تعریــف میکنــد« :ادراک ،بخشــی از فراینــد زندگــی
اســت کــه بهوس ٔ
ــیله آن هــر یــک از مــا ،از دیدگاهــی نظــری
خــاص ،بــرای خــود جهانــی را تصــور میکنیــم کــه در آن نیازهــای
مــا ارضــا میشــود» .مبانــی فکــری ایــن موضعگیــری در فلسـ ٔ
ـفه
2
نشــناس و جــرج میــد
کنــش متقابــل آدلبــرت آمــس 1روا 
جامعهشــناس وجــود دارد ).(Dewey and Bentley, 1949
گشــتالت ،3مکتــب روانشناســی اســت کــه بــا فرایندهــای
ادراک ســروکار دارد .ایــن تئــوری بــر ایــن بــاور اســت کــه تمــام
ادراکات بصــری انســان در اشــکال ســازماندهی شــدهاند.
قانون پراگنانس

4

ٔ
نظریــه روانشناســی گشــتالت قانونــی وجــود دارد بــه نــام،
در
نــام خــوب بــه ســاختها
قانــون پراگنانــس کــه مطابــق آن ِ
و ســازمانهای روانــی خاصــی اطــاق میشــود کــه بــا
اوضاعواحــوال حاکــم وفــق داشــته باشــند .در زمینـ ٔـه معنــای
ٔ
کلمــه خــوب ٔ
واژه روشــن و گویایــی نیســت،
یــک اثــر بصــری
بــرای آنکــه کلمــه یــا تعریفــی را دقیقتــر بــه کار بــرده باشــیم بهتــر
اســت بهجــای آن بگوییــم؛ از نظــر عاطفــی کمتــر تحریککننــده،
نهــا بهوسـ ٔ
ـیله نوعــی
یــا ســادهتر و بــدون پیچیدگــی کــه همـ ٔـه آ 
قرینهســازی بــه وجــود آمدهانــد .طرحهایــی کــه تعــادل در آن

ٔ
مطالعه بیشتر میتوان به کتاب (اصول کلی روانشناسی گشتالت  -رضا شاپوریان .انتشارات رشد) مراجعه کرد.
 -3جهت
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1- Adelbert Ames
2- George Mead
4- The law of Pragnanz

از طریــق محــور مرکــزی برقــرار میشــود ،نــه فقــط آســان فهمتــر
ً
هســتند بلکــه اجــرای آن نیــز نســبتا ســهل اســت ،زیــرا بــرای
ایجــاد موازنــه در آنهــا از فرمولــی بــس ســاده اســتفاده میشــود
(داندیــس .)59 :1387،در مکتــب گشــتالت قانــون پراگنانــس
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .اندامهــای حســی از

شماره پنجم
تابستان 1400

نمودار  :2نمودهای اصلی گشتالت تحت نفوذ پراگنانس طبق نظر داندیس
(محمدزاده)24 :1396 ،
Figure 2: The main manifestations of Gestalt under the influence of
)Pragnance according to Dandis (Mohammadzadeh, 1396: 24

گشــتالتهای موجــود در محیــط ادراکــی متأثــر میشــوند و
بهصــورت محرکهــای گوناگــون (احســاسهای مجــرد ســاده)
بــه مغــز منتقــل میشــوند و مغــز طبــق قانــون پراگنانــس
ٔ
تجربــه مــا از دنیــای خــارج (کــه حاصــل
ســعی میکنــد کــه بــه
تأثیــر متقابــل میدانهــای نیــروی مغــز و محرکهــای حســی
وارد شــده اســت) شــکل دهــد .بــه عبارتــی ایــن قانــون مطــرح
میکنــد کــه فعالیتهــای مغــز همیشــه بــه صورتــی ســاده و
منظــم و ســازمانیافته توزیــع میشــود (شــاپوریان.)94 :1386 ،
قانــون پراگنانــس در نمــودار شــماره دو و تعاریفــی از قوانیــن
گشــتالت در نمــودار شــماره  3قابلمشــاهده اســت.

قانون شکل و زمینه:1

تصویــری کــه بــر ش ٔ
ــبکیه چشــم میافتــد ،مجموعــهای اســت
از قطعههایــی بــا خصوصیــات متفــاوت .دســتگاه ادراکــی
مــا ایــن قطعههــا را بهصــورت چنــد شــیء مجــزا کــه بــر یــک
زمینــه قــرار گرفتهانــد ،ســازمان میدهــد (اتکینســون:1384 ،
 .)295در ایــن ســازمانیابی مراحلــی بهســرعت طــی میشــود؛

نمودار  :3قوانین گشتالت و تعاریف مرتبط با آن (محمدزاده)66 :1396 ،
Figure 3: Gestalt laws and related definitions (Mohammadzadeh,
)1396: 66

ٔ
وهلــه اول طــرح شــیء موردنظــر ،ادراک
بدیــن ترتیــب کــه در
میشــود (شــیء جــدا از زمینــهای کــه در آن اســت ،قــرار دارد).
در وهلـ ٔـه دوم متوجــه شــکل آن میگردیــم ،و باالخــره در وهلـ ٔـه
ســوم زمینــهای را کــه شــیء در آن قــرار دارد درک میکنیــم.
ایــن مراحــل بــه حــدی بــا ســرعت در ذهــن صــورت میگیــرد
کــه گویــی هــم زمــان اتفــاق میافتــد؛ بهعبارتدیگــر ،ادراک
آدمــی همیشــه بــر اســاس طــرح ،شــکل و زمینــه کــه دارای
نظــم خاصــی اســت ،ســازمان مییابــد و اگــر ایــن ســه عنصــر
وجــود نداشــته باشــند ،درک صحیــح و روشــنی از اشــیاء و امــور
صــورت نمیگیــرد (ایروانــی)141 :1390 ،؛ لــذا فضــای حیاتــی کــه
بــا حــواس خــود بــا آن ارتبــاط برقــرار میکنیــم از دو قســمت
تشــکیل شــده اســت :قســمتی کــه مشــخص اســت برجســته
اســت و خصوصیــت شــی بــودن را دارد کــه میتــوان آن را
نقــش نامیــد و دیگــری اشــیاء و پدیدههایــی کــه بهکلــی در
محیــط ادراکــی مــا مســتهلک شــدهاند و در حکــم زمینهانــد و
بهطورکلــی تفــاوت گذاشــتن بیــن نقــش و زمینــه بســتگی بــه
سیســتم ادراکــی مــا دارد و بهتریــن شــاهد جهــت اثبــات ایــن
1- Figure-ground
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تصویر  :1خط کوفی بنایی متداخل متشکل از دو ٔ
کلمه محمد و علی (شهیدی،
)58 :1388

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر  :2گلدان وارون پذیر ،نمونهای از وارون پذیری شکل و زمینه است
(اتکینسون.)294 :1384 ،

Image 1: Kufic script of an overlapping building consisting of two
)words Mohammad and Ali (Shahidi, 2009: 58

Figure 2: Invertible vase is an example of invertibility of shape and
background (Atkinson, 2005: 294).

موضــوع اشــکال دوهویتی"روبین"اســت .در ایــن اشــکال
نقــش و زمینــه بــه علــت خصوصیــات و امکانــات مشــابه ،بــه
طــور دائــم جــای خــود را عــوض میکننــد (شــاپوریان.)56 :1386 ،
درواقــع قانــون شــکل و زمینـ ٔـه گشــتالت میگویــد ،اگــر محرکــی،
ً
دو یــا چنــد بخــش مجــزا داشــته باشــد ،معمــوال قســمتی از
آن را شــکل و بقیــه آن را زمینــه میبینیــم .بخشهایــی کــه
بهعنــوان شــکل دیــده میشــوند ،همــان اشــیای موردتوجــه
مــا هســتند .ایــن بخشهــا منســجمتر از زمینــه و در جلــوی آن
دیــده میشــوند .ایــن ابتداییتریــن نــوع ســازماندهی ادراکــی
اســت (اتکینســون .)295 :1384 ،شــکل و زمینــه از اصــول مهــم
ســازماندهی ادراک محســوب میشــود .وقتــی تصویــری را
ً
میبینیــم ،معمــوال شــکلهای اصلــی نقــش ،و گســترهای کــه
شــکل بــر آن دیــده میشــود ،زمینــه نامیــده میشــود .شــاید
بتــوان زمینــه را همــان تصویــر ایجــاد شــده در شــبکیه دانســت
ً
کــه عمدتــا بــر ســلولهای اســتوانهای منعکــس میشــود و
نقــش همــان تصویــری اســت کــه بــر لکـ ٔـه زرد منطبــق میشــود.
پــس آن چــه کــه هنــگام دیــدن بهعنــوان موضــوع اصلــی روی آن
تمرکــز میکنیــم شــکل و آن چــه کــه در پیرامون شــکل قــرار دارد
زمینــه نــام دارد (نیرومنــد .)40 :1392 ،بــه بیــان دیگــر شــکل را،
فضــای مثبــت و زمینــه را ،فضــای منفــی نیــز میگوینــد .هنگامــی
کــه فضــای منفــی اهمیتــی همچــون شــکل مییابــد و توجــه
بیننــده را بــه خــود جلــب میکنــد ،تمرکــز در دیدن فضــای مثبت
و منفــی دچــار اختــال و ســردرگمی میشــود .خانــم داندیــس
مینویســد« :ابهــام در یــک کالم ،منظــور اصلــی ترکیببنــدی را
گنــگ و نامفهــوم میســازد و فهــم معنــا را دشــوار میکنــد .ایــن
نــوع بیــان کــه از نظــر فضایــی فاقــد معناســت ،القــای منظــور
اصلــی را ناممکــن میکنــد .ایجــاد ایــن وضــع مبهــم از نظــر قواعــد
اصولــی بصــری نیــز غلــط اســت» (همــان .)41 :در حــوزه هنرهــای
اســامی نیــز دررابطهبــا قانــون شــکل و زمینــه آثــار فراوانــی خلــق

شــده اســت .بــا اندکــی تأمــل در نمونههــای خــط بنایــی بــه
اهمیــت فضاهــای بینابیــن و فواصــل میــان حــروف میتــوان
پــی بــرد .خــط بنایــی شــکلی ســاده از خــط کوفــی اســت کــه بــا
حــذف دور از آن ایجــاد شــده اســت .از وجــوه مشـ ٔ
ـخصه ایــن
خــط تناســب و هماهنگــی قانونمنــد ســواد و بیــاض (خطــوط
کلمــات و خطــوط زمینــه) اســت .در نوعــی از ایــن خــط موســوم
بــه مشــکل یــا متداخــل عــاوه بــر نظــم و تــوازن دقیــق میــان
خطــوط زمینــه و کلمــات ،ســواد و بیــاض آن هــر دو خوانــده
میشــود (شــهیدی .)58 :1388 ،فضاهــای مثبــت و منفــی بــر
ً
یکدیگــر تســلط ندارنــد و بــا دیــدن یکــی اجبــارا دیگــری را نیــز باید
مشــاهده نمــود .ایــن عالمــت دارای قابلیــت برگش ـتپذیری
اســت .ســیاه بــه ســمت جلــو میآیــد و ســفید عقــب میمانــد
و بــار دیگــر ســفید جلــو میآیــد و مشــکی عقــب مینشــیند
(فــدوی .)39 :1393 ،یکــی از راههــای مطالعـ ٔـه ویژگیهــای
شــکل و زمینــه بــرای روانشناســان گشــتالت ،مالحظـ ٔـه الگــوی
تصویــری بــود کــه بهوسـ ٔ
ـیله روانشــناس دانمارکــی بنــام ادگار
روبیــن )1915( 1ارائــه شــد« .در گلــدان روبیــن ،مثبــت و منفــی
بــودن قســمتهای شــکل بــا یکدیگــر تعویــض م یشــوند و
بســتگی بــه آن دارد کــه بــه گلــدان توجــه کنیــم یــا بــه دو نیمــرخ
کــه روبــهروی یکدیگرنــد .تعییــن آنکــه کــدام را اول میبینیــم
بســیار دشــوار اســت .در حقیقــت میتــوان گفــت کــه هــر دو را
بــا هــم میبینیــم» .ازای ـنرو ،شــکل و زمینــه رابطــه تنگاتنگــی بــا
هــم دارنــد (عاشــوری .)23 :1395 ،ایــن شــکل بــه نــام طرح شــکل
 زمینـ ٔـه قابــل برگشــت نامیــده شــده اســت .زیــرا در ایــن شــکلمیتــوان دو چهـ ٔ
ـره ســیاهرنگ را کــه بــه هــم مینگرنــد ،در جلــوی
یــک زمینـ ٔـه ســفیدرنگ دیــد یــا گلــدان ســفیدرنگ را در جلــوی
ٔ
زمینــه ســیاهرنگ مشــاهده کــرد (داندیــس.)129 :1387 ،
شــهر هــرات از دیربــاز کانــون تپنـ ٔ
ـده فرهنگــی و هنــر ایــران
بــه شــمار میآمــده اســت .ســبک نگارگــری رایــج در دوره
1- Edgar Rubin
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بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،

دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــیکاری الجــوردی رنــگ کــه
تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته شــده
انــد (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،

(ج)
(ب)
(الف)
تصاویر  :3مجموعه نمونههای بصری از نقش و زمینه الف) :ایپ کووک پو بو کو .ب) :کوبی کالی ..1ج) یومی هیو( 2وایلد)85-19 :1388،
)Images 3: A set of visual examples of the role and background a): Ip Kook Po Bo Koo. B): Kobe Kali .. c) Yumi Hugh (Wilde, 2009: 1985-

فرمانروایــی تیموریــان ،بــه ســبب شــکلگیری ،رشــد و توســعه
ــده
عنــوان
خوانو به
هــراتهــد،
نگارگــری مید
تصویــر عمــق
ـهر،بــه
شـــل
درایاـیــنـناص
شــودقاعکــه
ــده می
مکتــب
تصویــر
شــود.
گرفتــه می
ـای نظــر
هــا در
طراحی
صاکثــر
ای در
یکـبنی
ـت و آثــار
ـران اسـ
نگارگــری ایـ
بهـ
ترین مکت
ـادیــاخ
ـیـ از ش
نظــر
ـدهعنـاســوان
ـتهنـبه
ـروزه بنوهشـ
آنوامـحتــی
ای ازدارد
اشـهـاره
پرشــه شـ
بـ
درــب
تصویــرمکت
ـت .ایــن
جاما
ـکلنــد
ـمار و ارز
گرفتهــدوبهدر ٔ
می ٔ
صــورت
میتوان
شــاهرخزمانــی
فرمانروایــیزمینــه
شــود .تصویــر -
(هـگرفتــه
دوره
شــکل
دوره
ـرات) ،در
ـسـان
همزمـ
ـید.زمینـ
تصویـــر و
شـــرد کــه
اوجبگی
ـتفادهبـقـهــرار
موردا
خالقان
هرچنـهــد پـ
ـکوفایی رس
ـنقرسـمیــرزا
ـرشــهبایسـ
پسـ
هــایـری
ادراک بصـ
ـن
ـ
بنیادی
ـل
ـ
اص
ـند.
ـ
ش
با
ـز
ـ
تمی
ـل
ـ
قاب
ـکال
ـ
اش
دو
ـر
ـ
از هآن ،بــه علــت آشــفتگی اوضــاع سیاســی و هرجومرج
ســلطانـده
فرمانروایــیـردازی شـ
ـاختار تصویرپـ
دچــاردر خوان
آن،مــا را
ـت کــه
ـکبــاسـآغــاز
ـدنییـــد.
رکــودـ گرد
ســی از
نا اشـ
ـاد ایـمیــنـان
باتوجهبــه
ـشپ یـشــک
ـاند.ـهخوان
حیـســاری
تضــری،
نگارگـ
تصویــر از هنــر
ـتیبانی او
دنبـــال
رســرا و بـ
ـینمیبایقـ
:1395
ـایمی
روزهــن
ـتکـبــهـهممکـ
توانســت
ـارهــه اسـ
دوبـزمین
ـکل و
ـدی،شــود.
(تایکیـنــک
اوجشـخــودـود نزد
مکشتـــب
«اوج نوآوریهــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمالالدیــن
بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و  700صفحــه و  22نــگاره دارد و
بــا ســفارش و پشــتیبانی شــاهزادهی هنرمنــد و هنردوســت
تیمــوری ،بایســنقر میــرزا و در کتابخانــهی هــرات پدیــد آمــده و
یکــی از برتریــن آثــار نگارگــری مکتــب هــرات بــه شــمار م ـیرود.
خوشــنویس آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری
اســت کــه ریاســت کتابخان ـهی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته
3
اســت .در مــورد نگارگــر یــا نگارگــران ایــن اثــر نمیتــوان بــا مطالعه نگارگری مکتب هرات و شاهنامه
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد .صفحهآرایــی و ش ٔ
ــیوه تقســیم بایسنقری:
شــهر هــرات از دیربــاز کانــون تپنـ ٔ
ـده فرهنگــی و هنــر ایــران
فضاهــا در ســطحی عالــی اجــرا شــده اســت و ایــن نشــان

شماره پنجم
تابستان 1400

دهنــدهی تبحــر و آگاهــی سرشــار هنرمنــدان اســت .نگارگــران
ـای و
صحناهسهـــت
تشــخیص
بــه یــک
.)35ه در
قابــلســیم
آنچــه در تر
تصویرپــردازی ،اثــر،
ماهیــت حماســی
باتوج
زمیـرنـرفـهتـنــهـام
مابقــی
و
شــکل،
شــود
می
پرداختــه
آن
بــه
تــر
بیش
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد ،از عالــم واقــع فراتـ
ـورتـد
ـبصـمیکنـ
بیشتـ
ـیمــهنمـتوجـ
دیگترــرسـآنچ
دارد.ـ بــیـه عبارتـ
جلـبه
اغلـرــب
ـودهـهانـمــاـد.رابناهــا
فرازمینــیـی را
و عالم
ـت.
ـ
اس
ـه
ـ
زمین
آن،
از
ـر
ـ
غی
و
ـکل
دوشـطبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــیکاری الجــوردی رنــگ
کــه تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته
شــدهاند (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،
ایــن اصــل بــه تصویــر عمــق میدهــد ،و بهعنــوان قاعــده
بنیــادی ای در اکثــر طراحیهــا در نظــر گرفتــه میشــود .تصویــر
بــه شــکل اشــاره دارد و حتــی نوشــته بهعنــوان تصویــر در نظــر
گرفتــه میشــود .تصویــر  -زمینــه زمانــی میتوانــد به
ـورت1-
صـKoby
Cauly
ـان2-
Youmi
Heoمزمـ
خالقانــه مورداســتفاده قــرار بگیــرد کــه تصویــر و زمینــه ه
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
هــر دو اشــکال قابــل تمیــز باشــند .اصــل بنیادیــن ادراک بصــری
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education
اســت کــه مــا را در خوانــدن یــک ســاختار تصویرپــردازی شــده
یــاری میرســاند .خوانــش یــک تصویــر باتوجهبــه تضــاد میـ71
ـان
شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن میشــود (تایکنــدی:1395 ،
 .)35در یــک تصویرپــردازی ،آنچــه قابــل تشــخیص اســت و
بیشتــر بــه آن پرداختــه میشــود شــکل ،و مابقــی زمینــه نــام
دارد .بــه عبارتــی دیگــر آنچــه توجــه مــا را بیشتــر جلــب میکنــد
شــکل و غیــر از آن ،زمینــه اســت.

1- Koby Cauly
2- Youmi Heo

 : -3بازیــل گــری در بررســی ویژگیهــای ســبک هراتــی ،اهمیــت خاصــی بــه تأثیــر متقابــل تصاویــر بــر یکدیگــر میدهــد کــه بــا اشــارات معنـیدار جــان گرفتهانــد .او خاطرنشــان
ً
میکنــد کــه ایــن َســرزندگی و تحــرک ،کامــا مغایــر بــا خشــکی و بــی روحــی چهرههــا در نگارگریهــای مکتــب جالیــری اســت .همچنیــن ،صحنههــا بــا قرارگرفتــن خــط افــق
در نزدیــک لبــۀ باالیــی ،عمــق بیشــتری یافتهانــد .زمینههــای فیــروزهای متمایــل بــه آبــی و ســبز ،رنگهــای عمــده در ایــن نگارگریهــا هســتند .بهطورکلــی در مکتــب
هــرات اســتفاده از رنگهــای درخشــان ،دقــت در جزئیــات ،وحــدت در ترکیببنــدی و شــخصیتپردازی چشــمگیر افــراد در پیکرههــای انســانی بســیار مشــهود اســت
(آیتاللهــی و غــام حســینی.)52 ،1382 ،
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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جدول  :1نمونههای مطالعاتی بصری
Table 1: Samples of visual studies

تصویرهای منتخب

شماره پنجم
تابستان 1400

شمارهگذاری

(نگاره الف)

(نگاره ب)

(نگاره ج)

شناسنامه اثر

ٔ
شاهنامه
مجلس شانزدهم
بایسنغری با عنوان کشتن اسفندیار
ارجاسب را /اسفندیار در ٔ
قلعه
ارجاسب .اثر امیر خلیل (مانی ثانی).
 810ه ق .مکتب هرات .کاخ موزه
گلستان (شاهکارهای نگارگری
ایران)61 :1384،

جنگ دوازده رخ /شاهنامه
ٔ
صحنه جنگ ایران
بایسنقری.
(کیخسرو) با توران (افراسیاب).
ً
احتماال اثر میر خلیل 810/ه ق .مکتب
هرات .کاخ موزه گلستان.

کشتن گرگها توسط اسفندیار/
اسفندیار در حال کشتن گرگها.
اثر امیر خلیل (مانی ثانی)،
ً
شاهنامه بایسنقری /سال احتماال
 810ه ق .مکتب هرات .کاخ موزه
گلستان.

Isfendiyari’n Ercasp Kalesin’e
Girmesi: Baysungur Sehnamesi,
Timurlu donemi, Herat, 1430

بــه شــمار میآمــده اســت .ســبک نگارگــری رایــج در دوره
فرمانروایــی تیموریــان ،بــه ســبب شــکلگیری ،رشــد و توســعه
در ایــن شــهر ،مکتــب نگارگــری هــرات خوانــده میشــود کــه
یکــی از شــاخصترین مکتبهــای نگارگــری ایــران اســت و آثــار
پرشــمار و ارزنــدهای از آن امــروزه بهجامانــده اســت .ایــن مکتــب
دوره فرمانروایــی شــاهرخ شــکلگرفته و در ٔ
(هــرات) ،در ٔ
دوره
پســرش بایســنقر میــرزا بــه اوج شــکوفایی رســید .هرچنــد پــس
از آن ،بــه علــت آشــفتگی اوضــاع سیاســی و هرجومرجهــای
ناشــی از آن ،دچــار رکــود گردیــد .بــا آغــاز فرمانروایــی ســلطان
حســین بایقــرا و بــه دنبــال پشــتیبانی او از هنــر نگارگــری ،ایــن
مکتــب دوبــاره توانســت بــه روزهــای اوج خــود نزدیــک شــود.
«اوج نوآوریهــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمالالدیــن
بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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”“Bayasanghori Shâhnâmeh
was made in 1430 for Prince
Bayasanghor (13991433-), the
(grandson of the legendary
Central Asian leader Timur
(13361430 /)1405-.

Isfandiyar slashing at a
wolf, from a Shahnameh of
Firdausi.
Timurid, Herat, 1430. Page
38×26cm

ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و  700صفحــه و  22نــگاره دارد و
بــا ســفارش و پشــتیبانی شــاهزادهی هنرمنــد و هنردوســت
تیمــوری ،بایســنقر میــرزا و در کتابخانــهی هــرات پدیــد آمــده و
یکــی از برتریــن آثــار نگارگــری مکتــب هــرات بــه شــمار م ـیرود.
خوشــنویس آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری
اســت کــه ریاســت کتابخان ـهی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته
اســت .در مــورد نگارگــر یــا نگارگــران ایــن اثــر نم یتــوان بــا
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد .صفحهآرایــی و شـ ٔ
ـیوه تقســیم
فضاهــا در ســطحی عالــی اجــرا شــده اســت و ایــن نشــان
دهنــدهی تبحــر و آگاهــی سرشــار هنرمنــدان اســت .نگارگــران
باتوجهبــه ماهیــت حماســی اثــر ،در ترســیم صحنههــای
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد ،از عالــم واقــع فراتــر رفتــه
و عالمــی فرازمینــی را ترســیم نمــوده انــد .بناهــا اغلــب بهصــورت
دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشـیکاری الجــوردی رنــگ کــه

تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته شــده
انــد (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،

معرفی نمونههای مطالعاتی ،بررسی و تشریح
آنها:

ٔ
زمینــه
در اینبخــش از مقالــه ،بــا اتــکاء بــر قانــون شــکل و
گشــتالت ،ســه نــگاره منتخــب از مکتــب هــرات را بــا نگاهــی
تحلیــل گرانــه موردمطالعــه قــرار خواهیــم داد ،تــا بــه روابــط
بصــری موجــود در ترکیبــات هندســی ،طبیعــت ،فیگــور و ســایر
عناصــر در حــوزه قانــون شــکل و زمینــه گشــتالت بپردازیــم.
ٔ
شــاهنامه
نــگاره الــف تحــت عنــوان «مجلــس شــانزدهم
بایســنغری بــا عنــوان کشــتن اســفندیار ارجاســب را» اثــر امیــر
خلیــل (مانــی ثانــی) ،اســت .نــگاره ب ،بــا عنــوان «جنــگ دوازده
رخ ،صحنـ ٔـه جنــگ ایــران (کیخســرو) بــا تــوران (افراســیاب)
ً
احتمــاال اثــر امیــر خلیــل (مانــی ثانــی)» و نــگاره ج بــا نــام «کشــتن
گهــا توســط اســفندیار /اســفندیار در حــال کشــتن گرگهــا
گر 
اثــر امیــر خلیــل (مانــی ثانــی)» اســت .ســه اثــر منتخــب از
مجموعــه نگارههــای شــاهنامه بایســنقری بهصــورت آثــار
گزینشــی بــا ســه موضــوع متفــاوت معمــاری ،جنــگ و شــکار،
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .از ایــنرو ابتــدا بــا اســتفاده از
نرمافــزار ،بخشهــا و ترکیبــات کوچکتــر نــگاره را بهصــورت
مســتقل جــدا کردهایــم؛ هــر یــک از ایــن کادرهــا دارای هویتــی
متقــن و ترکیبــی مســتقل ،در عیــن هماهنگــی بــا کل اســت؛
لــذا مــا بــا بررســی هــر یــک از ایــن قســمتها بــه شــناخت روابــط
حاکــم در نظــام اصــول طراحــی نــگاره در گســترهی قوانیــن
گشــتالت بهعنــوان شــاخصهی مطالعاتــی میپردازیــم.

قانون شکل (نقش)و زمینه:

هــر اثــر هنــری بــا صــورت محســوس خــود انکشــافی از آن
حقیقــت مطلــق اســت کــه در عالــم تجلــی یافتــه اســت .هنرمنــد
بــا پدیــد آوردن اثــر هنــری ،حقیقــت صــورت را در قالــب بیانــی
خویــش تحقــق میبخشــد .پرداختــن بــه ویژگیهــای فرمــی،
ٔ
زمینــه ایجــاد آن
بــدون بررســی صــورت و نقــش در قــاب و
امــکان پذیــر نخواهــد بــود .مهمتریــن ویژگــی اصــل شــکل و
زمینــه ،ارتبــاط (تــرادف) و کنشــی (تضــاد یــا تقابــل) اســت کــه
از لحــاظ بصــری بیــن ایــن دو برقــرار میشــود .نقــش دارای اجــزا
اســت و گشــتالت مخصــوص بــه خــود را دارد و نســبت بــه
زمینــه محــدود و کوچکتــر اســت ،در نتیجــه نقــش برجســته
بــه نظــر میرســد و زمینــه در پــس نقــش آن قــرار گرفتــه اســت

(شــاپوریان .)97 ،1386 ،خوانــش یــک تصویــر باتوجهبــه تضــاد
میــان شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن میشــود (رضــازاده،
.)36 ،1387
نقــش دارای اجــزا اســت و گشــتالت مخصــوص بــه خــود را
دارد و نســبت بــه زمینــه محــدود و کوچکتــر اســت ،در نتیجــه
نقــش برجســته بــه نظــر میرســد و زمینــه در پــس نقــش آن
قــرار گرفتــه اســت (شــاپوریان .)97 ،1386 ،خوانــش یــک تصویــر
باتوجهبــه تضــاد میــان شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن
ً
میشــود ) .(Troscianko et, 2009, alنقشهــا معمــوال اشــیا
یــا مدارکــی انــد کــه یــا از نظــر فیزیکــی بزرگترنــد و یــا حرکــت و جــا
بهجایــی محســوستر و ادراک پذیرتــری دارنــد و یــا بــه ســبب
رنــگ یــا مــکان قرارگیــری شــان توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب
میکننــد .بنابرایــن باقــی شــکلها یــا مدرکاتــی را کــه هــم زمــان
در اطــراف آنهــا قــرار دارد کــم رنــگ کــرده ،بــه عقــب میراننــد و
بــه زمینــه تبدیــل میکننــد (افشــار مهاجــر .)44 ،1388 ،روابــط
میــان شــکل و زمینــه بــا اســتفاده از خطــای باصــره میتوانــد
در راســتای ایجــاد وحــدت ،تاکیــد و جلبتوجــه مخاطــب،
قابلیتهــای زیــادی از خــود بــه نمایــش بگــذارد .در یــک
ترکیببنــدی بصــری اشــکال بــر روی یکدیگــر تأثیــر میگذارنــد،
هــر جــزء بــر دیگــر اجــزاء تأثیــر گذاشــته و بــا آن رابطــه برقــرار
میکنــد (ایمانــی و فهیمــی فــر .)90 ،1295 ،در ایــن روابــط ،نقــش
ً
معمــوال بــه گونــه ای جلــوه میکنــد کــه دارای حــد و مــرز اســت،
ولــی زمینــه چنیــن نیســت ).(Zakia, 2002,3
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تفاوتهای شکل و زمینه:

نشــناس ادراک در ســال 1921م تحقیقــات
ادگار روبیــن ،روا 
اولیــه مهمــی در مــورد شــناخت تصویــر و زمینــه و روابــط بیــن
آنهــا انجــام داده اســت .او بــه هفــت تفــاوت بیــن تصویــر و
زمینــه اشــاره کــرده اســت کــه در اینجــا میآوریــم:
 -1تصویر دارای شکل و زمینه فاقد شکل و فرم است.
 -2زمینــه پشــت تصویــر ایــن حــس را بــه مخاطــب منتقــل
میکنــد کــه در حــال گســترش یافتــن اســت.
 -3تصاویــر ،فــرم و یــا شــکلی را بــه نمایــش میگذارنــد در صورتــی
کــه زمینهایــن چنیــن نیســت و ممکــن اســت بهصــورت
آبســتره باشــد.
شتــری را بــه
 -4رنــگ تصویــر نســبت بــه رنــگ زمینــه توجــه بی 
خــود جلــب میکنــد.
 -5مخاطبزمینــه را در فاصلــهای دورتــر و تصویــر را در
فاصل ـهای نزدیکتــر درک میکنــد ،اگرچــه بــه طــور آشــکار هــردو
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تصویر ( :4نگاره الف)زمینه با رنگ سبز از نقش جدا تصویر ( :5نگاره ب) زمینه به رنگ آبی مشخص شده
شده است (مأخذ :نگارندگان)
است (مأخذ :نگارندگان)
Figure 4: (Figure A) The background is
separated from the role in green (Source:
)Authors

Figure 5: (Figure B) The background is
)highlighted in blue (Source: Authors

در یــک فاصلــه قــرار گرفتهانــد.
 -6تصویــر بیشتــر از زمینــه برجســته و جــذاب اســت و بــه
آســانیدر حافظــه پایــدار میمانــد.
 -7مــرز بیــن تصویــر و زمینــه بهعنــوان خــط دور شــناخته
میشــود و بــه هــر دو اختصــاص دارد ،در صورتــی کــه بــه نظــر
میرســد خــط دور مختــص تصویــر اســت (Wallschaeger,
).1992, 361
بــرای درک بهتــر روابــط شــکل و زمینــه ،ابتــدا در هــر تصویــر،
کل نــگاره و ســپس عناصــر ،بهصــورت جزئــی از تصویــر و قــاب
بنــدی شــده ،مــورد بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد .لــذا در آخــر
تحلیــل هــر یــک از مــوارد ،نمــودار درصــد حضــور هــر اصــل در
ســه نــگاره ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
روانشناســان مکتــب گشــتالت عقیــده دارنــد کــه انســان
اشــیاء را بیشــتر بهصــورت یــک کل درک مینمایــد تــا بهصــورت
اجــزاء منفــرد از هــم؛ بنابرایــن هــر شــکلی کــه مــا میبینیــم
چیــزی بیــش از مجموعـ ٔـه اجــزای مجــزا اســت (شــمیلی:1394 ،
 .)49دســتیابی بــه بهتریــن ترکیــب در آثــار هنــری کــه بهصــورت
مجموعــهای از نقشهــا در کنــار یکدیگــر هســتند ،بــدون

تصویر ( :6نگاره ج) زمینه با رنگ سبز از نقش متمایز
میشود (مأخذ :نگارندگان)
Figure 6: (Figure C) The background is
distinguished by the green color of the role
)(Source: Authors

ٔ
زمینــه بــدون نقــش ،صفحــه
وجــود زمینــه معنایــی نــدارد ،و
خال ـیای اســت کــه نوشــته و مفهومــی نــدارد؛ لــذا زمینــه در هــر
اثــر هنــری متنــی اســت کــه نقــش بــر روی آن بیــان میشــود،
درواقــع اهمیــت رابطـ ٔـه ایــن دو بهقــدر اهمیــت نوشــته و معنــای
آن اســت.
در تصویــر  ،4نقــش کــه بهصــورت سیاهوســفید
صشــده اســت و ایــن بهخاطــر تنــوع زیــاد نقــش اســت،
مشخ 
بخــش عظیمــی از کل نــگاره را در برمیگیــرد و زمینــه در حداقــل
کاربــرد خــود مطــرح میشــود .امــا در تصویــر  5و تصویــر  ،6نقــش
ً
تقریبــا برابــر بــا کل زمینــه موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت و از ایــن
بابــت تعــادل و تــوازن بیــن نقــش و زمینــه حفــظ شــده اســت؛
بنابرایــن ،باتوجهبــه اینکــه نگارههــا ،هــر یــک نماینــده فضــای
معمــاری ،جنــگ و شــکار هســتند ،میتــوان ادعــا کــرد کــه در
نگارههــای بــا فضــای معمــاری ،نســبت بــه فضــای جنــگ و
شــکار ،نقــش ،بیشــتر از زمینــه کاربــرد دارد.
نقــش و زمینــه از لحــاظ اولویــت ایجــاد ،نســبت بــه یکدیگــر
تقــدم ندارنــد؛ امــا در برخــی مــوارد ،جایــی کــه نقــش در بســتر
زمینــه خــود را نشــان میدهــد ،ایجــاد نقــش ب هصــورت فرمــی

تصویر ( :9نگاره ب)
تصویر ( :8نگاره الف)
تصویر ( :7نگاره الف)
تکنیک قلمگیری ،مرز میان رنگها جدا شده و جزئیات نقش را میتوان از زمینه متمایز کرد (مأخذ :نگارندگان)
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(الف)

(ب)
مجموعه تصاویر ( :10نگاره الف) نقش و زمینه با کارکرد تزئینی (مأخذ :نگارندگان)

(ج)

)Picture set 10: (Figure A) Role and background with decorative function (Source: Authors
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نمایــان میگــردد .چنــان کــه در نمونههــای تصاویــر بــاال
مشــاهده میشــود ،ســطح رنگــی روی لباسهــا و نیــز بــدن
اســب ،بهصــورت تخــت اســت (زمینــه) .جــدا نمــودن عناصــر
و جزئیــات ،از ایــن ســطح رنگــی تخــت و ایجــاد فــرم لبــاس ،بــا
قلمگیــری ممکــن میشــود؛ لــذا بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک،
نقــش روی زمینــه ایجــاد میگــردد.
مجموعــه تصاویــر شــماره  ،10کارکــرد نقــش بــه طور گســترده
نســبت بــه زمینــه را بیــان میکنــد؛ در واقــع زمینــه ســطحی
اســت کــه نقــش خــود را در آن معرفــی میکنــد؛ بنابرایــن ارتبــاط
میــان نقــش و زمینــه بســیار مهــم و حســاس اســت چراکــه در
صــورت مغایــرت ،منجــر بــه عــدم ارتبــاط خواهــد شــد؛ چنــان کــه
مشــاهده میشــود ،نقــش دارای اجــزاء اســت؛ درحالیکــه اجــزاء
زمینــه چنــان در هــم اســتحاله یافتهانــد کــه بــه چشــم نمیآینــد.
ایــن ســادهترین نــوع کاربــرد قانونشــکن (نقــش) و زمینــه
اســت.
در آثــار نگارگــری ایرانــی توجــه بــه جایــگاه انســان از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت؛ لــذا از تزئینــات فاخــری در لباسهــای
انســانی استفاد هشــده اســت .در تصویــر (10الــف) نقــش بــر
روی لبــاس ،عاملــی بــرای تزئیــن بــوده و باعــث برجســته شــدن
نقــش بــر روی زمینــه گردیــده اســت .در تصویــر (10ب) نیــز
زمینــه ،بســتری اســت بــرای تزئینــات اســامی در نگارگــری بــا
فضــای معمــاری کــه از لحــاظ نقــش دارای جزئیــات پیچیــدهای

ٔ
شــاخصه هنــر ایرانــی در فضــای
اســت ،و ایــن مهمتریــن
معمــاری اســت .در تصویــر (10ج) زمینــه ،عــاوه بــر اینکــه باعــث
نمــود و تمایــز نقــش میشــود ،خــود نیــز دارای فــرم و نقــش
شــده اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن نمونههــا ایــن اســت
ـگ نقــش نســبت بــه رنــگ زمینــه توجــه بیشتــری را بــه
کــه رنـ ِ
خــود جلــب میکنــد و بــا اینکــه هــر دو در یــک ســطح قــرار دارنــد
نقــش ،برجســتهتر از زمینــه جلــوه میکنــد.
در تصویــر  ،11نوشــتهها نقوشــی هســتند کــه در زمینــه کــرم
رنــگ کتیبــه ،معنــا پیــدا کــرده و نیــز باعــث هویتبخشــی بــه
کادر خالــی یــک ســطح تخــت شــده اســت .ایــن بدیــن معنــی
اســت کــه روابــط شــکل و زمینــه عامــل تمایــز و تعریــف جایــگاه
هــر دو در یــک قــاب اســت؛ لــذا نقــش کتیبــه نیــز در ایــن تصویــر
بــا حضــور آن در زمینــه قابلیــت خوانــش پیــدا میکنــد.
بــرای آگاهــی از مــکان اشــیاء در محیــط ،پیــش از هــر چیــز
بایــد آن اشــیاء را از یکدیگــر و نیــز از زمینهشــان جــدا کــرد .اگــر
چنیــن کنیــم ،دســتگاه ادراکــی میتوانــد جایــگاه آن اشــیاء را در
هــر کادر تعریــف و نیــز فاصلــه و الگــوی حرکتــی آنهــا را تعییــن
کنــد .تصویــری کــه بــر شـ ٔ
ـبکیه چشــم میافتــد ،مجموع ـهای از
اجــزا بــا خصوصیــات ظاهــری فــرم و رنگهــای مختلــف اســت.
دســتگاه ادراکــی مــا ایــن اجــزا را بهصــورت چنــد شــیء قابــل
تفکیــک کــه بــر یــک زمینــه قــرار گرفتهانــد ،ســازمان میدهــد
(شــمیلی .)97 ،1394 ،ایــن نــوع ســازماندهی موردتوجــه فــراوان

تصویر ( :11نگاره ج) قرارگیری عناصر نوشتاری بهعنوان شکل بر روی ٔ
زمینه طال (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 11: (Figure C) Placement of written elements as a shape on a gold background (Source: Authors
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(ب)
(الف)
زمینه خاکستریرنگ ،قرارگیری پرنده بر روی ٔ
تصویر ( :12نگاره الف) ،قرارگیری آجرها بر روی ٔ
زمینه آجری (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 12: (Figure A), placing bricks on a gray background, placing a bird on a brick background (Source: Authors
شماره پنجم
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روانشناســان گشــتالت قــرار گرفته اســت .در تصاویــر (12الف)
و تصویــر (12ب) ،عناصــر نقــش یکبــار بهصــورت پرنــده قابــل
تفکیــک اســت و میتوانــد از زمینــهای بــا بافــت تکــراری ،جــدا
شــود (تصویــر (12ب) و یکبــار هــم خــود همــان زمینــه بــا بافــت
تکــراری ،دارای نقــش قابــل تمایــز یعنــی مســتطیلهای دو
قــاب اســت کــه در ایــن صــورت زمینــه ســطح رنگــی خاکســتری

هــم تصویــر شــدهاند .درواقــع ،نقــش ،بــرای حفــظ کلیــت خــود،
از عامــل تمایــز اســتفاده نمیکنــد تــا ب هصــورت مســتقل و
برجســته ،از زمینــه جــدا شــود.
الزم بــه ذکــر اســت مفهــوم فاصلــه و فضــای ادراکــی در
علومــی چــون ریاضــی ،فیزیــک و روانشناســی بــا ابعــادی
متفــاوت بررســی میشــود .فضــای موردبحــث در روانشناســی

(ب)
(الف)
مجموعه تصاویر ( :13نگاره ج) ،قرارگیری درختان بهعنوان نقش و عنصر متحرک ،پیشرو ،نزدیکتر و زمینه بهعنوان عنصری ثابت و غیر متحرک و با رنگی خنثی
نمایان شده است (مأخذ :نگارندگان)
Picture set 13: (Figure C), the position of the trees as a moving and moving element and element, leading, closer and the background as a
)fixed and non-moving element with a neutral color is shown (Source: Authors

خواهــد بــود؛ بنابرایــن ،روابــط شــکل و زمینــه قابلیت جداســازی
بــه مراحــل مختلــف ،از لحــاظ ســازماندهی را دارد.
از طرفــی بــا آنکــه نقــش و زمینــه در یــک ســطح قــرار
ً
میگیرنــد ،نقــش معمــوال نزدیکتــر بــه بیننــده جلــوه میکنــد
و نمیتــوان نقــش و زمینــه را همزمــان دیــد ،بلکــه دیــدن آنهــا
بهصــورت پشتســرهم اســت .ازآنجاییکــه نقــش دارای اجــزاء
اســت ،یــک گشــتالت یــا کلیــت بهحســاب میآیــد؛ ولــی زمینــه
گشــتالت نــدارد (شــاپوریان .)97 :1386 ،در تصویــر شــماره 13
چنــان کــه مشــاهده میشــود ،نقــش کــه بــا خطــوط راهنمــا جــدا
شــده اســت ،تحــت عنــوان شــاخوبرگ درخــت ،از یــک الگــوی
کلــی روی میکندنــد؛ بــا اینکــه دو درخــت مجــزا از هــم هســتند،
(دو تنــه دارنــد) امــا در یــک کلیــت و بــدون تمایــز نســبت بــه
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و هنــر ،فضــای ادراکــی اســت کــه اشــیاء را (اعــم از جانــدار و
بیجــان) نســبت بــه خــود و نســبت بــه هــم در جــا و مکانــی
معیــن ادراک میکنیــم .هماهنگــی نظــام حســی  -حرکتــی،
نقــش اول را در یکپارچــه کــردن دادههــای متفــاوت دارد .زمانــی
ایــن هماهنگــی شــکل نهایــی خــود را پیــدا میکنــد کــه فضــای
تجســمی بهعنــوان چهارچــوب مرجــع ادراکــی ،شــکلگرفته
باشــد .اعضــای حســی در هــر مقابلــه و برخــورد با ایــن چهارچوب
مرجــع ،مقــداری اطالعــات دربـ ٔ
ـاره روابــط فضایــی موجــود میــان
اشــیاء بــرای مــا فراهــم میســازد کــه باتوجهبــه عضــو حســی
گیرن ٔ
ــده ایــن اطالعــات کموبیــش محــدود اســت (ایروانــی:
 .)161ایــن مســئله در نگارگــری ایرانــی تحــت قانــون پرســپکتیو
مطــرح میشــود کــه فاقــد کاربــرد ایــن قانــون اســت .امــا آنچــه در

( :نگاره الف)

(نگاره ب)
مجموعه تصاویر  :14قرارگیری جهت نقشها بر روی زمینه

روانشناســی مطــرح اســت ،نــگاه علمــی بــه درک بصــری انســان
از فضاســت کــه در گــروه نشــانههای یــک چشــمی بــا نــام خطــای
دیــد پونــزو 1بحــث میشــود.
یکــی از مــواردی کــه ادگار روبیــن عنــوان میکنــد ،قابلیــت
گســترش یافتــن در زمینــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
نقــش تنهــا و بهصــورت مســتقل و نیــز کامــل ،قابــل تشــخیص

(الف)

شماره پنجم
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عامــل تمایــز و برجســتگی نقــوش شــده و در تعاملــی بصــری
و ریتمیــک ،بــه کمــک زمینــه ،عنصــر اهمیــت خــود را بیشــتر
نمایــان میســازد؛ زمینــه بهعنــوان بســتر و متــن نقشهــا،
ویژگــی غیرقابلانــکار در تأکیــدات بصــری اســت.
از نمونههــای کاربــرد مناســب شــکل و زمینــه ب هصــورت
ریتمیــک ،نقــوش مکــرر پاهــای اســب در کنــار یکدیگــر اســت.

مجموعه تصاویر  :15قرارگیری صورتها و کالهها بهصورت نقش و زمینه

از زمینــه اســت .نمونــه ایــن مــورد را میتــوان در ســاختار کل
نــگاره ،بــا تــوان بیشــتری مالحظــه کــرد.
گاهــی عامــل تمایــز شــکل و زمینــه ،رنــگ مورداســتفاده در
یــک تصویــر اســت .در دو نمونـ ٔـه زیــر صــورت فیگورهای انســانی
بــه یــک رنــگ اســت ،امــا کاله جنگــی ســربازان در یــک تصویــر
متفــاوت بــا رنــگ لباسهایشــان اســت؛ لــذا در مجموعــه
تصاویــر الــف  15صورتهــای کالهدار بــا هــم بهعنــوان نقــش
و در ب صــورت فیگورهــا ،بهعنــوان نقــش مــورد بررســی قــرار
میگیــرد؛ لــذا رنــگ میتوانــد در تشــخیص جایــگاه شــکل و
زمینــه اهمیــت ویــژهای داشــته باشــد.
در نقــوش حیوانــی نیــز کاربــرد نقــش بــر روی زمینــه

(نگاره ج)

(ب)

ایــن نقــش کــه تــا حــدودی شــبه نقــوش هــم پوشــان در آثــار
بصــری اســت ،بــا بهوجــودآوردن طــرح تکــراری ،عامــل بعــد و
ً
ریتــم و نهایتــا حرکــت در عناصــر میگــردد.
در نمونههــای گرافیکــی ،پیشتــر مثالــی از پوســتر نقــش
و زمینــه آورده شــد .تصاویــر بــاال در واقــع بیــان مشــابهی از
همــان طــرح در ویژگیهــای فرمــی نگارگــری اســت کــه شــکل
ایجــاد شــده توســط گرگهــا در زمینــه (کــه بــا رنــگ دیگــر
نشانداد هشــده اســت) ،تداعیگــر همــان طــرح گرگــی اســت
کــه بهعنــوان نقــش حضــور دارد .بــه بیــان دیگــر خطــوط کنــاری
گرگهــا باعــث ایجــاد نقــش دیگــری از گــرگ شــده اســت .در
نمونــه دیگــری نیــز از فــرم انتخابــی زمینــه بــرای ایجــاد نقــش
1- Ponzo illusion
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ج)Fukuda, 2005,:
ب) (لوچر)163 :1995 ،
الف) بخشی از نگاره منتخب
مجموعه تصاویر  :16ریتم حاصل از پاهای اسب ،باعث ایجاد نقوش تکراری در زمینه میشود و این شبه به طرحهای هم پوشان و تکراری در آثار موریس اشر و
پوسترهای شیکئو فوکودا است
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تصویر  :18تداعی نمایش طرح اسب بهصورت فرم بصری

تصویر  :17استفاده از زمینه برای ایجاد فرمی برگرفته از نقش (گرگ

اســب کــه گویــی پشتســرهم تکــرار میشــوند ،اســتفاده
شــده اســت ایــن نقــوش اگرچــه بهصــورت عمــدی در آثــار

خطای دید پونزو

در خطــای دیــد پونــزو ،هرانــدازه شــیء از چشــم مــا دور شــود

جدول  :2بررسی کمی و کیفی نگارهها طبق ارزیابی بصری (نگارنده)
اصل نگاره

موضوع نگاره
معماری

الف
ب
ج

جنگل

تعداد تصاویر از هر نگاره
شکار

*
*
*

نگارگــری تحققنیافتــه اســت ،امــا مــا امــروزه بــا بررســی چنیــن
شــکلهایی میتوانیــم در طراحــی پوســترها و ســایر طرحهــا
از آنهــا بهــره جوییــم .در پایــان تحلیــل بصــری تصاویــر ،جهــت
ٔ
ارائــه آمــار دقیــق از کاربــرد اصــل شــکل و زمینــه در هــر ســه
نــگاره ،نمــوداری از میــزان درصــدی و نیــز جــدول بررســی عناصــر
و جزئیــات ،مورداســتفاده قــرار میگیــرد.
باتوجهبــه مطالعــات صورتگرفتــه شــده از قانــون نقــش
و زمینــه گشــتالت ،در نمــودار شــماره  4توزیــع فراوانــی و میــزان
بهکارگیــری نقــش و زمینــه در ســه اثــر منتخــب از شــاهنامه
بایســنقری قابلمالحظــه اســت.
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انطباق کیفی هر مقاله

13

زیاد

7

کم

9

متوسط

تصویــر آن روی شــبکیه کوچکتــر میشــود .مکانیس ـمهای
ادراکــی ،ایــن کاهــش تدریجــی انـ ٔ
ـدازه ظاهــری شــیء را شــاخصی
بــرای فاصلــه آن بــا چشــم ،تصــور میکننــد .بدیــن ترتیــب اســت
کــه دور نمــای چنــد خــط راســت همگــرا ،خطوطــی مــوازی یکدیگر
تفســیر میشــوند؛ ازاینروســت کــه وقتــی مــوازی بــا طــول برابــر
بیــن دو خــط متقــارب رســم شــود ،خطــوط افقــی هــر چــه بــه نقطــه
تقــارب نزدیکتــر باشــند طویلتــر بــه نظــر میرســد .ایــن ویژگــی
ً
در نگارگــری ایرانــی فاقــد بعــد نمایــی اســت کــه نهایتــا دو خــط
متقــارب بــه هــم نمیرســند و بــه همیــن دلیــل نقشــی کــه در
پــان اول وجــود دارد ،هــم انــدازه بــا نقشــی اســت کــه در آخریــن
پــان تصویــر مشــاهده میشــود.

نمودار  :4میزان انطباق (تصاویر ) اصل قانون شکل و زمینه با رویکرد روانشناسی گشتالت در سه نگاره (محمدزاده)79 :1396 ،
Figure 4: The degree of compliance (images) of the principle of the law of form and context with the Gestalt psychology approach in three
)images (Mohammadzadeh, 1396: 79

اگــر شــیئی بهتدریــج از جلــو چشــم مــا دور شــود و یــا
جســمی در مقابــل دیــدگان مــا تغییــر مــکان دهــد ،بــا وجــود
تغییــرات هندســی تصاویــر آنهــا در ســطح شــبکیه ،همــواره
نهــا را بــه شــکل اصلــی میبینیــم (ایروانــی .)182 :1390،وقتــی
آ 
ً
ٔ
فاصلــه مــا از شــیء بیشــتر میشــود ،معمــوال فکــر نمیکنیــم
ٔ
رابطــه هندســی
کــه شــیء کوچکتــر شــده اســت .شــکل زیــر
ـدازه فیزیکــی شــیء را بــا انـ ٔ
انـ ٔ
ـدازه تصویــر آن بــر شــبکیه نشــان
میدهــد .پیکانهــای الــف و ب نمــودار دو شــیء هماندازهانــد،
امــا فاصلــه الــف از چشــم دوبرابــر فاصلــه ب اســت و در نتیجــه،
ً
تصویــر شــبکیهای الــف تقریبــا نصــف تصویــر شــبکیهای ب
اســت .پیــکان ج نمــودار شــیئی کوچکتــر از الــف اســت ،امــا
چــون محــل آن بــه چشــم نزدیکتــر اســت ،تصویــر شــبکیهای
بــه انـ ٔ
ـدازه الــف ایجــاد کــرده اســت (اتکینســون.)335 :1384 ،
در ایــن دو نمونــه از شــاهنامه بایســنقری ،میتــوان اهمیــت
زمینــه را در بیــان فرمــی نقشهــا از لحــاظ بصــری موردتوجــه
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ً
راســت میشــود .در واقــع زمینــه بــا خطــوط کنــاری کــه غالبــا
بهصــورت قلمگیــری اســت ،از نقــش جــدا شــده و خــود زمینــه
نیــز دارای فــرم منحصربهفــردی میشــود کــه از لحــاظ بصــری
دارای اهمیــت بــوده و در بیــان ویژگــی نقــش ،تأثیــر بســزایی
دارد .در تصویــر (16الــف) نیــز زمین ـهای کــه باعــث شــکلگیری
نقــش میشــود ،خــود دارای فرمــی مســتقل اســت کــه در
بعضــی مواقــع بهعنــوان نقــش میتوانــد حضــور یابــد و ایــن
ویژگــی منحصربهفــرد قانــون نقــش و زمینــه اســت.

اصل تقارن

1

باتوجهبــه قانــون تقــارن یــک فــرم تمایــل بــه تقــارن ،تعــادل و
ٔ
باصــره هندســی نمایانگــر
تناســب دارد .بســیاری از خطاهــای
ایــن قانــون هســتند .عــاوه بــر ایــن ،اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز
دارای اهمیــت اســت کــه اگــر عناصــر شــکل دارای چیدمــان
متقــارن باشــند ،بهاحتمــال زیــاد بهصــورت گروهبنــدی

(ب) ادراک فاصله در دید انسان
(الف) ادراک فاصله در نگارگری
تصویر  :18الگوی شناختی دید پونزو (محمدزاده)1396 ،
)Figure 18: Cognitive pattern of Ponzo’s vision (Mohammadzadeh, 2017

قــرار داد .در تصویــر (16ب) کــه زمینــه بهصــورت تقارنــی از طــرح
بهکاررفتــه باعــث تمایــز نقــش ســواره از طــاق منقــوش ســمت

شــدهای بــه نظــر میرســند و محدودههــای متقــارن زمینــه نیــز
تمایــل دارنــد کــه خــود را بهصــورت شــکل بــه نمایــش گذارنــد.
1- Symmetry
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تصویر  :19اندازه تصویر شبکیهای (اتکینسون)335 :1384 ،
)Figure 19: Retinal image size (Atkinson, 2005: 335
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(ب)
(الف)
تصویر ( :20نگاره الف) نقشها با خطوط کناری (قلمگیری) ،از زمینه جدا میشوند.
(نگاره ب) زمینه با فرمی متفاوت عامل تعریف و تمایز نقش میشود (محمدزاده)1396 ،
Figure 20: (Figure A) The patterns are separated from the background by side lines (engraving).
)(Figure b) The background with a different form is the factor of definition and differentiation of the role (Mohammadzadeh, 1396

در واقــع تقــارن یکــی از اصــول اساســی زیباشناســی و یکــی از
مشــخصات اصلــی ذهــن آدمــی اســت .بــر اســاس قانــون تقــارن
ذهــن آدمــی اشــکال را بهصــورت متقــارن بهتــر درک میکنــد
(کوهلــر )254 ،1939 ،و ســعی دارد آنهــا را حــول یــک نقطــه  -یــا
خــط  -مرکــزی شــکل دهــد .از نظــر ادراکــی ،مــا تمایــل داریــم
تــا اشــیاء را بــه بخشهایــی متقــارن تقســیم کنیــم؛ بنابرایــن
هنگامــی کــه دو عنصــر متقــارن بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد ،ذهــن
آنهــا را بــه یکدیگــر مرتبــط میســازد ،تــا طرحــی منســجم ایجــاد
کنــد (مــور .)143 ،1993 ،در نمونههــای زیــر ،نگارههــا را از لحــاظ
تقــارن در ترکیببنــدی کلــی مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
حضــور ایــن اصــل در اکثــر نگارههــا بــه صورتهــای مختلــف،
مشــاهده میشــود .توزیــع متناســب و متقــارن عناصــر در
ترکیــب کلــی اثــر نقــش اساســی ایفــا میکنــد؛ وزن یــا اهمیــت
شــکلها بــا ســادگی و نظــم آنهــا نســبتی عکــس دارد .هــر
چــه شــکلی پیچیدهتــر ،بیثباتتــر و نامنظمتــر باشــد ،فشــار
بصــری موجــود در آن نیــز افزایــش مییابــد و در نتیجــه چشــم
را بیشــتر بهســوی خــود جلــب میکنــد (داندیــس)59 :1389 ،؛
لــذا کاربســت ترکیبهــای متقــارن بــا نظــام بصــری پیچیــده
در نگارگــری ،فشــار بصــری و در نهایــت عامــل جلبتوجــه
میشــود.
خطــوط دورگیــری قرمــز ،تقســیمات متقــارن بصــری در
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نگارههــا را نشــان میدهــد؛ چنــان کــه دیــده م یشــود ،نــوع
کاربــرد اصــل تقــارن در هــر ســه نــگاره متفــاوت بــوده و از
الگوهــای مختلفــی حکایــت میکنــد .در مجموعــه تصاویــر
 21الــف ،تقــارن بهصــورت کادرهــای دایــرهواری اســت کــه بــه
ســمت موضــوع اصلــی نــگاره در حــال حرکــت اســت .در نــگاره
ب ،بــا دو نــوع از ترکیــب متقــارن روبــرو هســتیم کــه یکــی
بهصــورت ضربــدری و دیگــری بهصــورت مــوازی ترکیببنــدی
شــده اســت ،و در نــگاره ج ،از تقارنــی بــه شــکل زیگــزال اســتفاده
شــده کــه در حرکــت رو بــه ســمت بــاالی کادر در شــکل گرگهــا
ً
و اســب ،کامــا مشــهود اســت .الزم بــه ذکــر اســت جهــت
ســهولت در بررســی عناصــر و جزئیــات ،بــا اســتفاده از نرمافــزار،
تصاویــر بهصــورت تکرنــگ ارائــه شــده اســت.
تقــارن ،اصلــی اســت کــه نهتنهــا در کل نــگاره بلکــه در اکثــر
عناصــر و جزئیــات مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت .چشــم پس
از تعییــن محــور عمــودی بــرای تکمیــل تعــادل بــه ســراغ پایــه یــا
خــط مرجــع افقــی م ـیرود .تقــارن در معمــاری و بناهــا ،تزئینــات
تپــردازی
هندســی و گیاهــی در قســمتهای مختلــف ،طبیع 
و نیــز رعایــت تقــارن در فیگورهــا ،از جملــه مــوارد حضــور ایــن
قانــون در نگارههــا اســت .در تصاویــر زیــر نمونههایــی از بیــان
متقــارن در ترکیــب عناصــر را مشــاهده میکنیــم.
در تصویــر  22تقــارن ،بهعنــوان مهمتریــن شــاخصهٔ
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(نگاره الف)

(نگاره ب)
(نگاره ب)
مجموع تصاویر  :21انواع تقارن هندسی در ترکیببندی کلی نگارهها

تصویر ( :22نگاره الف)

معمــاری در عناصــر مختلــف حضــور یافتــه و باعــث تعــادل
بصــری در اجــزاء نــگاره میشــود .اســتفاده از طــاق متقــارن
جناغی1بهعنــوان محــور خــط تقــارن ،باعــث تــوازن در
ترکیببنــدی شــده اســت .در تصویــر  40-3نیــز دو تختـ ٔـه چوبــی
ً
روی پــل ،بهصــورت کامــا متقــارن و متــوازن موردتوجــه نگارگــر
بــوده اســت.
بــا قــراردادن خطــوط راهنمــا (دورگیــری بــا رنــگ قرمــز )،
بهراحتــی میتــوان مقــدار مســاحتی را کــه بــرای هــر عنصــر بصــری
از لحــاظ تقــارن نســبی در یــک نــگاره کافــی اســت ،مشــخص
کــرد .ازآنجاییکــه تقــارن ،نقــش مهمــی در ادراک بصــری
مخاطــب و تمایــات او در باهــم دیــدن تصاویــر دارد ،بازیابــی و
شــناخت عناصــر متقــارن در نگارههــا ،بــه کیفیتــی عمیقتــر در
دریافتهــای مخاطــب منجــر میشــود.
عمــل چشــم ،جریانــی پایانناپذیــر در جهــت برقــرار کــردن
تعــادل نســبی اســت و ایــن تعــادل بــا اصــل تقــارن معنــا پیــدا

(نگاره ج)

تصویر ( :23نگاره الف)

میکنــد .در نمونههــای بــاال تقــارن مورداســتفاده ،بــا تقســیمات
عناصــر مختلــف موجــود در نگارههــا از قبیــل درخــت ،بوتــه،
صخــره ،کتیبــه و ســایر تزئینــات هندســی و گیاهــی (ختایــی
و ســلیمی) پیچیــده صورتگرفتــه اســت؛ بنابرایــن تقــارن
بهعنــوان عاملــی کــه باعــث میشــود هیئــت کلــی یــک نــگاره از
انتظــام هندســی قابــل ادراک راحتتــری برخــوردار باشــد ،اصــل
حائــز اهمیتــی اســت کــه در روانشناســی گشــتالت موردتوجــه
قــرار میگیــرد.
ارتبــاط در عناصــری کــه بهصــورت بصــری بــه هــم مرتبــط
هســتند ،بیشــتر درک میشــود تــا عناصــری کــه ایــن ارتبــاط
بصــری را ندارنــد .در میــان تمــام اصولــی کــه ارتبــاط بیــن اشــیاء
را تبییــن میکننــد ،روابــط بیــن عناصــر ،قویتریــن عامــل
محســوب میشــود .مــا عناصــر یــک تصویــر را زمانــی مرتبــط و
متصــل ادراک میکنیــم کــه چشــم بــه طــور ناخــودآگاه مســیر
حرکــت پیوســتهای را متصــور شــود .ایجــاد توهــم حرکــت در یک

 -1گونهای از انواع طاقها که به شکل تیزه دار در معماری سبک رازی مرسوم شده است.
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تصویر ( 24نگاره ج)

تصویر ( :25نگاره ج)
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تصویر ( :26نگاره ج)

شــکل ثابــت و بیحرکــت بهمراتــب دشــوارتر از مــوارد متحــرک
اســت (داندیــس .)99 :1389،بــرای جابهجایــی مؤثــر در محیــط،
نهتنهــا محــل اشــیاء ثابــت بلکــه مســیر اشــیاء متحــرک را نیــز
بایــد بشناســیم (شــمیلی .)131 :1394 ،نمایــش حرکــت در هنــر
تجســمی بــا تکــرار و توالــی یــک شــکل یــا یــک حالــت بــه وجــود
ً
میآیــد و معمــوال نمایشــگر نوعــی ریتــم (ضربآهنــگ) اســت.
در همیــن حــال اشــکال کش ٔ
ــیده عمــودی و افقــی و خطــوط
مــداوم و جهــتدار و نیــز تکــرار آنهــا بــه دلیــل هدایــت نــگاه
از ســمتی بــه ســمت دیگــر میتواننــد بیانگــر حرکــت بصــری

تصویر ( :28نگاره الف)

باشــند .حرکــت بــه معنــای تغییــر و جابهجایــی در مــکان و
زمــان اســت .امــا ایــن معنــا بیشــتر بــه حرکــت مکانیکــی اطــاق
میشــود .درحالیکــه حرکــت ،معنایــی عمومیتــر و عمیقتــر
نیــز دارد و آن جســتوجوی روابــط تحریککننــده در ایجــاد
مســیر حرکتــی بیــن عناصــر یــک تصویــر اســت .بــه بیــان دیگــر،
ادراک روابــط بصــری در میــان اجــزاء یــک تصویــر توســط چشــم،
تبییــن اصــل عنصــر متصــل بهعنــوان یکــی از اصــول شــناختی
گشــتالت محســوب میشــود.

تصویر ( :27نگاره ج)

حرکت استروبوسکوپی

1

مــا هنگامــی شــیء را متحــرک ادراک میکنیــم کــه تصویــر آن روی
شــبکیه جابهجــا شــود؛ گاهــی نیــز باوجوداینکــه چیــزی روی
شــبکیه حرکــت نمیکنــد ،بــاز آدمــی ادراک حرکــت میکنــد.
ایــن پدیــده را ورتایمــر بــه ســال  1912در مطالعاتــش راجــع بــه
حرکــت استروبوســکوپی بــه اثبــات رســاند (اتکینســون:1384 ،
 .)303مثــال سـ ٔ
ـاده ایــن نــوع حرکــت را میتــوان در دو المپــی کــه
کنــار هــم قــرار دارنــد و بــه فاصلـ ٔـه چنــد هــزارم ثانیــه خامــوش و
روشــن میشــوند ،مشــاهده کــرد (تصویــر  .)30در ایــن شــرایط

تصویر ( :29نگاره ب)

بــه نظــر میرســد کــه المــپ واحــدی از جایــی ب هجــای دیگــر
حرکــت کــرده اســت؛ حرکتــی کــه قابــل تمیــز از حرکــت واقعــی
نیســت (همــان.)303:
کاربــرد جایــگاه ایــن الگــو (حرکــت استروبوســکوپی) در
نگارههــا ،در ترکیــب کلــی و اجــزاء تصویــر بهصــورت یکجــا،
میتوانــد در پالنهــای پشــت ســرهمی کــه روایتگــری موضــوع
ً
خاصــی را عنــوان میکنــد ،حضــور داشــته باشــد .معمــوال در
نگارگــری ایرانــی ،نقطــه آغــاز موضــوع از پایینتریــن قســمت
کادر آغــاز شــده و ســرانجام در باالتریــن قســمت آن پایــان
1- Stroboscopic
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مییابــد؛ بنابرایــن ادراک حرکتــی بیننــده مســیر متصلــی را
دنبــال میکنــد کــه در نهایــت بــه آخریــن پــان منتهــی میشــود.
در تصویــر  31مســیر حرکتــی نــگاره جهتهــای مختلفــی از
نهــا را نشــان میدهــد کــه روایــت کشتهشــدن ارجاســب
پال 
بــه دســت اســفندیار را بیــان میکنــد .در تصویــر  ،32ادراک
حرکتــی بــرای اتصــال عناصــر بــر اســاس موضــوع آن کــه جنــگ
میــان دو لشــکر  ... .را تصویرگــری میکنــد ،در نهایــت بــه دو
درخــت کنــار هــم اشــاره میکنــد کــه میتوانــد نشــانی از هــدف
نگارگــر در بیــان صلــح باشــد .در تصویــر  33نیــز عناصــر نــگاره بــا
ریتــم خاصــی بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده و گویــی بــه کتیب ـهای
کــه موضــوع نــگاره را بیــان میکنــد ،اشــاره کــرده اســت .الزم
بــه ذکــر اســت ،ایــن اســتنتاج از تحلیــل اصــل عنصــر متصــل،
ً
صرفــا اســتداللی بــرای تبییــن فراینــد ادراک حرکتــی اســت کــه در
روانشناســی گشــتالت قابلیــت مصــداق مییابــد.

حرکتــی پیوســته و مــداوم ،مســیر دیــد مــا را جهــت میدهــد تــا
شــکل بهصــورت تکاملیافتــه و ســرانجام یافتــه ادراک شــود.
در تصویــر  ،34صخرههــای منحنــیواری را نشــان میدهــد کــه
از الگــوی حرکتــی پیوســتهای تشــکیل شــده اســت و فراینــد
عملکــرد چشــم در برابــر عناصــر متصــل را بهخوبــی بیــان
میکنــد .تصویــر  35نیــز ،بــا فرمهــای بصــری درهمتنیــده و
بغرنــج امــا جه ـتدار ،تداعــی حرکتــی مــداوم از ســربازانی اســت
کــه در حــال نــزاع هســتند .در واقــع ،جهــات ادراکــی چشــم
بــه ســمتهای مختلــف محرکهــا ،اصــل عنصــر متصــل در
روانشناســی گشــتالت را تداعــی میکنــد.
بهطورکلــی در توصیــف هــر شــکل ،برشــمردن ویژگ یهــای
آن کافــی نیســت ،بلکــه بــه رابطـ ٔـه بیــن ویژگیهــا نیــز بایــد توجــه
شــود (شــمیلی .)82 :1394،روانشناســان گشــتالت ،وقتــی
ســالها پیــش اظهــار داشــتند کــه «کل بزرگتــر از اجــزای آن
ٔ
رابطــه بیــن ویژگیهــا را در نظــر داشــتند .در
اســت» همیــن
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تصویر  :30دریافت ادراکی (مأخذ :نگارندگان)

حرکــت بهعنــوان یکــی از مظاهــر و مبانــی بصــری در هنــر
کاربردهــای فراوانــی دارد .وقتــی چشــم تجربههــای قبلــی خــود
ً
را در ادراک فضــای یــک تصویــر بــه کار میگیــرد ،قطعــا ناگزیــر
اســت بــه حرکــت اشــیا در برابــر شــبکیه نیــز حســاس باشــد.
اگــر شــیئی بهتدریــج در جلــوی چشــم مــا تغییــر مــکان دهــد
بــا وجــود تغییــرات هندســی ،تصاویــر آنهــا در ســطح شــبکیه،
همــواره بــه شــکل اصلــی دیــده میشــود (ایروانــی)182 :1390 ،؛
و ازآنجاییکــه بــه دنبــال روابــط بصــری در اجــزاء کلــی هســتیم،

تصویر ( :31نگاره الف)

بخــش تحلیــل اصــل عنصــر متصــل ،شــناخت ادراکــی در
کل تصویــر بهتــر قابــل تبییــن اســت تــا اجــزا کوچکتــری کــه
مصــداق آن میتوانــد باشــد؛ در واقــع بــرای جسـتوجوی روابــط
یتــر
ایــن اصــل ،شــکل کلــی نــگاره مســیر حرکتــی ادراک را قو 
نشــان میدهــد .بااینحــال در تصویــر  ،36نشــانههای ادراک
عنصــر متصــل ،بهصــورت حجمهــای هندســی متداخــل کــه
حرکتــی شکســته و زاویـهدار ایجــاد میکننــد ،دریافــت میشــود.
گاهــی نیــز ممکــن اســت عناصــر متصــل در حرکــت خــود باعــث

تصویر ( :32نگاره ب)

تصویر ( :33نگاره ج)
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ایجــاد ریتــم و تکــرار یکســان شــود کــه در ایــن صــورت حرکــت
ادراکــی چشــم بهصــورت هارمونیــک 1و خطــی خواهــد بــود.
تصویــر  37نمونــهای از ایجــاد ریتــم خطــی بــا اشــکال تکــراری
اســت کــه اصــل عنصــر متصــل را بهخوبــی بیــان میکنــد.
در ایــن بخــش نیــز باتوجهبــه تحلیــل نگارههــا بــر اســاس

تصویر ( :36نگاره الف)

اصــل عنصــر متصــل آمــاری از نتایــج بهدس ـتآمده بهصــورت
جــدول و نمــودار توزیــع بصــری ایــن اصــل در هــر نــگاره ،ارائــه
میگــردد.

نتیجهگیری

ً
نگارگــری ایرانــی بهعنــوان هنــری کامــا ایرانــی ویژگیهایــی
دارد کــه آن را از ســایر آثــار تصویــری متمایــز میکنــد .عــدم
وجــود پرســپکتیو ،دیــد مــوازی ،فضاســازی چنــد ســاحتی و
همچنیــن چنــد ســاحتی بــودن نــگاره ،روش خاصــی را بــرای
بیــان در حــوزه بصــری میســر کــرده اســت .نگارههــای ٔ
دوره
تیمــوری بــه ســبب بهرهمنــدی از قلــم شــیوا و منحصربهفــرد
اســاتید مکتــب هــرات ،از اهمیــت ویــژهای بــه لحــاظ ســاختاری
و شــیوههای فرمــی برخــوردار اســت .ازای ـنرو ،مطالعاتــی کــه در
حــوزه روانشناســی فــرم بــا نظریــه گشــتالت مطــرح شــده اســت،

 35تصویر( :نگاره ب)

شــناخت ویژگیهــای ســاختاری حاصــل از ادراکات بصــری را
در تحلیــل قاعدهمنــد و اصولــی نگارههــا ممکــن میکنــد .در
واقــع در ایــن پژوهــش و در پــی پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق،
نگارههــا ،بــر اســاس مفاهیــم و قوانیــن گشــتالت چــون شــکل
و زمینــه ،طبــق تعریــف گشــتالت ،اصــول شــناختی در بازیابــی

تصویر ( :37نگاره ب)

عناصــر جزئــی بــرای رســیدن بــه کلیــت اســت ،مــورد بررســی قــرار
گرفتها نــد.
قوانیــن گشــتالت افــزون بــر اینکــه تبیینــی بــرای ادراک
آدمــی بــه شــمار میرونــد ،در گســتره مالحظــات بصــری نیــز
ویژگیهایــی را معرفــی میکننــد کــه جمــع آنهــا در یــک اثــر
میتوانــد باعــث ارتقــای کیفیــت زیباشــناختی آن اثــر شــود و
مــا تجمــع ایــن کیفیــات را در کلیــت نگار ههــای موردمطالعــه بــه
نیکــی مییابیــم .نکتـ ٔـه قابلتأمــل اینکــه ،نگار ههــای منتخــب
در جایــگاه تحلیــل ،بــه طــور نســبی تمــام قوانیــن گشــتالتی
را بــرآورد میکننــد و ایــن نشــان میدهــد کــه نگارگــری ایرانــی
توانســته اســت کلیتــی ایجــاد کنــد کــه اجــزای آن تا ســطح برترین
نمونههــای بصــری ارتقــا یابــد .طــوری کــه در دوران متأخــر قابــل
ٔ
نظریــه جدیــد گشــتالت اســت.
بیــان در چهارچــوب
ٔ
مطالعــه کیفــی مربــوط بــه قوانیــن گشــتالت در نگارههــا
1- Harmonic
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جدول  :3بررسی کمی و کیفی نگارهها طبق ارزیابی بصری (نگارنده)
اصل نگاره
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*
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متوسط
شماره پنجم
تابستان 1400

مســتلزم ٔ
ارائــه نتایــج کمــی بهصــورت جــداول و نمودارهایــی
اســت کــه مــا را در بازشــناخت میــزان حضــور ایــن قوانیــن در
نگارههــا را یــاری میدهــد .ازآنجاییکــه بســتر مطالعاتــی در
ایــن پژوهــش ،شــناخت ویژگیهــای بصــری پنهــان در اجــزاء
ٔ
نظریــه گشــتالت
نگارههــا اســت ،ابتــدا مباحــث تئوریــک
و ســپس الگوپذیــری نمونههــای بصــری از اصــل قانــون
شــکل و زمینـ ٔـه گشــتالت ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .امــا
محــور اصلــی پژوهــش حاضــر را ،تحلیلهــا و اســتنتاجهایی
تشــکیل میدهــد کــه در نتیجـ ٔـه مطالعــات بصــری بــر اســاس
ٔ
شــاهنامه
اصــول گشــتالت و انطبــاق آنهــا در ســه نــگاره از
بایســنقری کــه روایتگــر ســه موضــوع متفــاوت (معمــاری،

جنــگ و شــکار ) اســت ،بهصــورت جدولهــا و نمودارهــای
ٔ
لهــا بــا
نتیجــه حاصــل از تحلی 
درصــدی نشاندادهشــده و
معیــار گزینــش تعــداد تصاویــر ،توزیــع شــده اســت؛ بنابرایــن،
طبــق ایــن نتایــج ،بیشتریــن قویتریــن میــزان کاربــرد اصــل
گشــتالت را ،شــکل و زمینــه بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مطالعــات بصــری بــر اســاس اصــول گشــتالت و انطبــاق
آنهــا در ســه نــگاره از شــاهنامه بایســنقری کــه روایتگــر ســه
موضــوع متفــاوت (معمــاری ،جنــگ و شــکار ) اســت ،بهصــورت
جدولهــا و نمودارهــای درصــدی نشانداد هشــده و نتیجــه
حاصــل از تحلیلهــا بــا معیــار گزینــش تعــداد تصاویــر ،توزیــع
شــده اســت.
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هرگنهان ،السون ( ،)1382نظریههای یادگیری ،مترجم :علی اکبر سیف ،تهران :نشر دوران.
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