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چکیده
بیــان مســئله: گشــتالت یــک نظریــه روان شناســی اســت کــه چگونگــی ادراک بصــری توســط مغز 
ــک  ــزء ی ــای درک جزءبه ج ــت به ج ــگاه نخس ــن در ن ــت ذه ــد. در حقیق ــح می ده ــان را توضی انس
تصویــر در صــدد اســت کــه یــک کلیــت از آن ارائــه دهــد. قوانیــن پراگنانــس از اصــول گشــتالت و 
ادراک دیــداری اســت کــه یکــی از بهتریــن شــیوه های مطالعاتــی بــرای پژوهــش حــوزه کتاب آرایــی 
اســت. قانــون پراگنانــس از هشــت اصــل برخــوردار اســت کــه می تــوان از آن در هنــر نگارگــری 
بهــره بــرد. هنــر نگارگــری یکــی از بهتریــن تصویرگری هایــی اســت کــه قابلیت هــای بصــری و 

روان شــناختی هوشــمندی را می تــوان مــورد بررســی قــرار داد. 
در  گشــتالت  روان شناســی  قابلیت هــای  معرفــی  ضمــن  پیــش رو  پژوهــش  مقالــه:  هــدف 
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 نگاره هــا را 

ــورد تشــریح قــرار می دهــد. ــا بهره گیــری از قوانیــن گشــتالت م ب
ــؤاالت پژوهــش: شــیؤه مطالعاتــی پژوهــش به صــورت توصیفــی - تحلیلــی  روش پژوهش/س
ایــن  گــردآوری شــده اســت.  از منابــع کتابخانــه ای و اینترنتــی  بــا اســتفاده  بــوده و اطالعــات 
ــه دو ســؤال اساســی انجــام یافتــه اســت: قوانیــن و اصــول ادراک  پژوهــش در جهــت پاســخ ب
بصــری روان شناســان گشــتالت، تــا چــه میــزان در تحلیــل عناصــر بصــری موجــود در نگاره هــای 
منتخــب می توانــد کاربــرد داشــته باشــد؟ عملکــرد قوانیــن پراگنانــس در نگاره هــای منتخــب از 

مکتــب هــرات چگونــه اســت؟
نگــره،  ایــن  کــه  می کنــد  بیــان  گشــتالت  نظریــه  از  حاضــر  پژوهــش  اســتنتاج  نتیجه گیــری: 
ــوی بصــری و چگونگــی عمــل ارگانیســم انســان در دیــدن و  ــداری، معنــای الگ ــارٔه ادراک دی درب
ــه کــرده اســت کــه باعــث دریافــت دقیــق ویژگی هــای  ســازماندهی بصــری، نتایــج ارزنــده ای ارائ

شــناختی در ســاختار فرمــی نگاره هــا می گــردد.
کلیــدواژگان: روان شناســی گشــتالت، ادراک بصــری، نگارگــری، شــاهنامه بایســنقری، مکتــب 

هــرات.

10.30508/FHJA.2022.534974.1097 

*f.shamili@tabriziau.ac.ir 
** jmohamadzadeh72@gmail.com

 *** fghafuorifar@gmail.com 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

62

شماره پنجم
تابستان 1400



Explaining the Visual Perception Process in Herat 
School Painting with an Approach to Gestalt 

Psychology 

(Case Study: Three Paintings from Baysanghar Shahnameh)
Farnoosh Shamili *1

1. Assistant Professor of Visual Arts, Tabriz University of Islamic Arts. Tabriz.Iran
Jafar Mohamadzadeh* *2

2. M. A. of Islamic Art, Faculty of Islamic Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
Fatemeh Ghafoorifar***3

3. M. A. of Islamic Art, Faculty of Islamic Arts, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran
Received: 30/7۰/2021
Accepted: 29/1/2022

Page 63-87

Abstract
Problem statement: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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of Gestalt psychologists, to what extent can it be 
used in the analysis of visual elements in selected 
images? What is the function of Pergnance rules 
in selected paintings from Herat school?
Conclusion: Conclusion: The conclusion of the present study from 
Gestalt theory states that this view, about visual 
perception, the meaning of visual pattern and how 
the human organism acts in seeing and visually 
organizing, the desired results are presented that 
make the characteristic clear. Cognitive aspects 
in the formal structure of drawings. A qualitative 
study of the Gestalt laws in the drawings requires 
the presentation of quantitative results in the form 
of tables and graphs that help us to recognize the 
presence of these rules in the drawings. Since the 
field of study in this research is to identify the 
visual features hidden in the components of the 
drawings, first the theoretical issues of Gestalt 
theory and then the modeling of visual examples 
from the principle of Gestalt law and context have 
been studied. But the main focus of the present 
study is analysis and inferences that are the result 
of visual studies based on Gestalt principles and 
their adaptation in three drawings of Baysanghari 
Shahnameh which narrates three different topics 
(architecture, war and hunting). , Are shown in 
the form of percentage tables and graphs and 
the result of the analysis is distributed with 
the criterion of selecting the number of images. 
Therefore, according to these results, the strongest 
application of the Gestalt principle has its own 
form and context. Visual studies based on Gestalt 
principles and their adaptation in three drawings 
of Baysanghari Shahnameh, which narrates three 
different topics (architecture, war and hunting), 
are shown in the form of percentage tables and 
graphs and the result of the analysis is measured. 
Select the number of images distributed.
Keywords:Keywords: Gestalt Psychology, Visual Perception, 
Painting, Shahnameh Baysanghari, Herat School
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مقدمه:
 
ً
نگارگــری ایرانــی عــالوه بــر تصویــر کوچــک شــده اشــیاء و یــا صرفا
تصویرگــری روایــات و تزئینــات، وابســته بــه تأثیــرات بصــری و 
ضوابطــی  و  روابــط  حضــور  همچــون  اســت  متعــددی  عوامــل 
تشــکیل دهندٔه  اجــزاء  و  عناصــر  میــان  پیشــرفته  و  پیچیــده 
و  تــوازن  تعــادل،  نظــم،  بــر  مبتنــی  رنگ هــا،  و  فرم هــا  از  آن 
ارائــه  کل  را در  کامــل  کــه ســازمانی واحــد و  هماهنگــی اســت 
می نمایــد. نگارگــری ایرانــی واجــد چنــان ویژگی هایــی اســت کــه 
در شــکل گیری رویکردهــای نویــن هنــری، در جهــان معاصــر 
کارگــر افتــاده اســت. بــا دانــش بــر اینکــه "تصاویــر داســتانی تنهــا 
ــی  ــات فرم ــر مالحظ ــه تحت تأثی ــر می رســند ک ــام هن ــه مق ــی ب وقت
اذعــان  می تــوان   .)37  :1390 کایتــون2،  و  )اوکویــرک1  باشــند"، 
کــرد، فــرم و مناســبات آن، اصــول انتظــام بصــری و تمهیــدات 
اثــری  آفرینــش  در  را  هنرمنــد  توانمنــدی  نیــز  و  الزم  ســاختاری 
عناصــر  خلــق  صــرف  و  می گذارنــد  ظهــور  منصــٔه  بــه  ارزشــمند 
ــی  ــری ایران ــر نگارگ ــود. هن ــد ب ــود نخواه ــه مقص ــی ب ــری واف تصوی
همچــون هــر نظــام بصــری دیگــری در عرصــٔه هنرهــا، مســتلزم 
ادراکــی متناســب از جانــب بیننــده اســت و نیــز الزمــه ادراک 
به نمایش درآمــده  اجــزای  میــان  متقابــل  کنــش  آن  عمیق تــر 
در آن و ویژگی هــا و ســاخت بندی ذهنــی نگرنــده اســت. یــک 
نــگاره، یــک شــکل یــا هیئتــی کلــی اســت کــه نمی تــوان آن را 
ماننــد مجموعــه ای از عناصــر پهلــوی هــم دانســت. زیــرا کیفیتــی 
وجــود  آن  تشــکیل دهنده  عناصــر  از  هیچ کــدام  در  کــه  دارد 
نــدارد. ایــن شــکل کلــی دارای قوانیــن و قواعــد ســازمان یابی 

1- Ovikurek
2- Kython

ــتالت  ــب گش ــه ادراک را در مکت ــاس نظری ــه اس ــت ک ــی اس ادراک
تبییــن می کنــد. اصــول انتظــام بصــری و مبانــی روان شناســی 
گشــتالت در حــوزٔه نگارگــری، شایســته و بایســتٔه بررســی اســت. 
در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه ایــن امــر بــا اســتعانت 
مســاعدت  و  تجســمی  هنرهــای  تجزیه وتحلیــل  روش هــای  از 
از مفاهیــم شــناخته شــده عرصــه هنــر صــورت پذیــرد. اینکــه 
آثــار نقاشــی  رابطــٔه اصــول بصــری و گزینــش ســاختار کلــی در 
ایرانــی چگونــه بــوده اســت، مســئله ای 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 
دراین رابطــه اهمیــت نقــش بســترهای مطالعاتــی روان شناســی 
گشــتالت، در جایــگاه یکــی از مهم تریــن مؤلفه هــای الگومنــد 

، در شــکل گیری نــگاره تبییــن گــردد. معاصــر
یــک  در   

ً
نهایتــا کــه  نگارگــری  جزئیــات  و  عناصــر  بررســی 

کلیــت واحــد بیــان می شــود، بــا موضوعیــت مطالعــٔه 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 می گیــرد. بــه بیــان دیگــر 
ایــن پژوهــش، ضمــن مطالعــه و واکاوی قانــون شــکل و زمینــٔه 
در  گشــتالت  روان شناســی  بصــری  ادراک  اصــول  و  گشــتالت 
بایســنقری(،  )شــاهنامه  هــرات  مکتــب  منتخــب  نگاره هــای 
نگاره هــای  در  پراگنانــس  قوانیــن  اصــول.  انطبــاق  تحلیــل 
مکتــب هــرات )شــاهنامه بایســنقری( بــه بررســی وجــود میــزان 
قابل توجهــی از الگوهــای بصــری گشــتالت در جزئیــات نگاره هــا 
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می پــردازد؛ لــذا پژوهــش حاضــر دو ســؤال اساســی را شــامل 
ــب  ــای منتخ ــس در نگاره ه ــن پراگنان ــرد قوانی ــود: عملک می ش
چگونــه اســت؟ و میــزان بهره بــرداری از قوانیــن پراگنانــس در 

ــت؟ ــطحی اس ــه س چ

روش پژوهش:
شــده  اســتفاده  کیفــی  تحقیقــات  روش  از  پژوهــش  ایــن  در 
اســت؛ لــذا بــا توجــه بــر آثــار نگارگــری دورٔه هــرات، از نســخه های 
بــا  آن  نــگارٔه  ســه  و  بایســنقری  شــاهنامٔه  دوره،  ایــن  مصــور 
(، به عنــوان  موضوعــات ســاختاری )معمــاری، جنــگ و شــکار
گشــتالتی،  الگوهــای  تطبیــق  جهــت  اصلــی،  شــاخصه های 
تحلیــل بصــری صــورت می پذیــرد. بیشــترین اهمیــت در ایــن 
پژوهــش بررســی قوانیــن گشــتالت در ســایر منابــع تصویــری 
اســت کــه در رونــد انجــام پژوهــش مــورد اســتناد قــرار می گیــرد؛ 
ــه ای  ــع کتابخان ــٔه مناب ــر مطالع ــالوه ب ، ع ــن کار ــام ای ــرای انج ــذا ب ل
از منابــع اینترنتــی نیــز اســتفاده شــده اســت. می تــوان گفــت 
رویکــرد  اســت.  تحلیلــی   - توصیفــی  نــوع  از  حاضــر  تحقیــق 
صورت گرفتــه  شناســانه  ســاختار  مبنــای  بــر  حاضــر  پژوهــش 

اســت. 
 نمودار 1 فرایند مطالعاتی مقاله ذکر شده است.

پیشینه تحقیق:
باتوجه بــه تحقیقــات صورت گرفتــه مطالعــه مــوردی و خاصــی 
در حــوزه نگارگــری و بررســی قوانیــن گشــتالت در ایــن حــوزه 
یافــت نشــده اســت و مطالعــات میان رشــته ای کتاب آرایــی و 
روان شناســی موضــوع جدیــدی اســت کــه بــه لحــاظ محتوایــی از 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. در حــوزه معمــاری، مقالــه ای 
بــا نــام نقــش معمــار در ایجــاد شــهرهای ســالم و شــهرهای شــاد 
 .)1394( همــکاران.  و  غفــاری  از  گشــتالت،  اصــول  رعایــت  بــا 
و  رســتم  غالمــی  از  ایرانــی،  بــاغ  پــالن  طراحــی  در  گشــتالت 
ــی، از  ــر و طراح ــتالت در هن ــه گش ــرد نظری ــکاران )1393(. کارب هم
رضــازاده )1387( انجــام شــده اســت، در حــوزه ادبیــات، مقالــه ای 
تحــت عنــوان، بررســی غزل هــای حافــظ از منظــر روان شناســی 
تحریــر  رشــته  بــه   )1395( همــکاران  و  مظفــری  از  گشــتالت، 
بــه مقاالتــی  گشــتالت نیــز  درآمــده اســت، می تــوان در حــوزه 
ــم  ــت چش ــطوح و حرک ــت س ــاق جه ــزان انطب ــی می ــد: بررس مانن
انســان در درک تصویــر بــر اســاس روان شناســی گشــتالت، از 
کلینــی ممقانــی و همــکاران )1392( و نیــز مقالــه ای تحــت عنــوان 
بررســی هماهنگــی نقاشــی دیواری هــای تهــران بــا محیط شــهری 
از ایمانــی و فهیمــی فــر  گشــتالت(،  )بــا رویکــرد روان شناســی 
کــه همــه جســتارهایی در شــناخت ابعــاد  )1395(، اشــاره کرد 
آر نه ایــم )1391( در کتــاب  مبانــی قوانیــن گشــتالت هســتند. 
گشــتالت  روان شناســان  نظریــات  بــه  بصــری«  ادراک  و  »هنــر 
بــه  کتــاب  ایــن  در  او  اســت،  پرداختــه  بصــری  ادراک  زمینــٔه  در 

نمودار 1: چهارچوب مطالعاتی تحقیقات پیش رو )مأخذ: نگارندگان(
Figure 1: Study Framework for Upcoming Research (Source: Authors)
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ــاره  ــری اش ــار هن ــای ادراک آث ــول و روش ه ــورد اص ــی در م جزئیات
بــوده  موردتوجــه  بســیار  پژوهــش  ایــن  در  کــه  اســت  کــرده 
کتاب آرایــی  حــوزه  در  گرفــت.  خواهــد  قــرار  مورداســتفاده  و 
ــب  مذّهَ قرآنــی  ســرلوح  بررســی  عنــوان  بــا  مقالــٔه  می تــوان 
بــر  تبریــز  مرکــزی  کتابخانــه  از   3089 ثبــت  شــماره  بــه  قاجــاری 
اســاس اصــول شــکل و زمینــه نظریــٔه روان شناســانٔه گشــتالت 

)1398( بــه نویســندگی شــمیلی و غفوری فــر را ذکــر نمــود. 

مبانی نظری پژوهش:

گشتالت:
شــده  مطــرح  روان شناســی  علــم  در  اولین بــار  گشــتالت  واژه 
بــه   1920 ســال  در  آلمانــی  روان شناســان  از  گروهــی  توســط  و 
جهــت شــناخت و توصیــف چگونگــی درک اطالعــات بصــری 
گردیــده  ایجــاد  آن  بــه  مربــوط  فرایندهــای  و  انســان ها  توســط 
آلمانــی  ورتهایمــر  ماکــس  بیســتم،  قــرن  آســتانه  در  اســت. 
پیشــینیان،  روان شناســی  و  فلســفی  آموزه هــای  از  الهــام  بــا 
تئــوری جدیــدی را مطــرح کــرد کــه بعدهــا بــه نــام »گشــتالت«، بــه 
ــمیلی،  ــد )ش ــروف ش ــه«، مع ــدت یافت ــت وح ــک کلی ــوم »ی مفه
1394(. امــا نظریــه گشــتالت اولین بــار توســط رادلــف آر نه ایــم، 
ــه کار  ــر ب ــٔه هن ــرای مطالع ــی، ب ــوف آمریکای ــناس و فیلس روان ش
گرفتــه شــد. وی در مقالــٔه »نظریــٔه فــرم« در ســال 1923 اصــول 
اولیــٔه گشــتالت را این گونــه بیــان کــرد: گشــتالت های مختلــف 
بــر اســاس تمایــالت ذاتــی مــا بــه گروه بنــدی وابســته بــه هــم 
هســتند  هــم  بــه  شــبیه  کــه  عناصــری  دیــدن  )فروبســتگی( 
ــم هســتند  ــه ه ــه نزدیــک ب ــری ک ــابهت( عناص )گروه بنــدی مش
صرفه جویــی  دارای  کــه  آن هایــی  یــا  مجــاورت(  )گروه بنــدی 
 )Behrens: 2004, ســاختاری اند )تــداوم خــوب( ایجــاد می شــود
)67. گشــتالت بــه معناهــای کل، شــکل و فــرم ترجمــه می شــوند 
اعضاســت  مجمــوع  از  بزرگ تــر  کل  تئــوری  ایــن  اســاس  بــر  و 
ــمت  ایــن جملــه بــه ایــن معنــا اســت کــه باوجوداینکــه هــر قس
خــاص دارای معنــای ویــژه خــود اســت ســاختار کل می توانــد 
ــت  ــن معناس ــه ای ــح ب ــن توضی ــل ببخشــد. ای ــای کام ــه آن معن ب
کــه ذهــن مــا بــه طــور خودبه خــودی ســعی دارد تــا داده هــای 
ــن  ــای کل جایگزی ــه معن ــوان نتیج ــرده و به عن ــاده ک ــری را س بص
بخش هــای مجــزا کنــد. درحالی کــه بخش هــای مجــزا می تواننــد 

1- Adelbert Ames
2- George Mead

3- جهت مطالعٔه بیشتر می توان به کتاب )اصول کلی روان شناسی گشتالت - رضا شاپوریان. انتشارات رشد( مراجعه کرد.
4- The law of Pragnanz

دربرگیرنــده معانــی کامــاًل متفاوتــی باشــند. طبــق ایــن نظریــه 
کل چیــزی فراتــر از مجمــوع اجــزای آن اســت. بــرای مثــال مــا بــا 
گــوش فــرادادن بــه نت هــای مجــزای یــک ارکســتر ســمفونی 
آن نیســتیم و در  قــادر بــه درک تجربــه گــوش دادن بــه خــود 
ــوع  ــر از مجم ــزی فرات ــتر چی ــل از ارکس ــیقی حاص ــت موس حقیق
ــرا  ــف اج ــدگان مختل ــط نوازن ــه توس ــت ک ــی اس ــای مختلف نت ه
ترکیبــی  منحصربه فــرد  کیفیــت  یــک  دارای  آهنــگ  می شــود. 
اســت  متفــاوت  آن  قســمت های  مجمــوع  بــا  کــه  اســت 

.)287  :1382 )هرگنهــان، 

 فرایند ادراک:
نظریــه کنــش متقابــل: نظریــٔه کنــش متقابــل بــر نقــش تجربــی 
ادراک تاکیــد دارد و رابطــه ای پویــا بیــن فــرد و محیــط را مبنــای 
تحلیــل قــرار می دهــد. در ایــن نظریــه، ادراک، کنشــی متقابــل 
محســوب می شــود کــه در آن محیــط، مشــاهده گر و ادراک بــه 
یکدیگــر وابســتگی متقابــل دارنــد. ویلیــام ایتلســون فراینــد 
را این گونــه تعریــف می کنــد: »ادراک، بخشــی از فراینــد زندگــی 
نظــری  دیدگاهــی  از  مــا،  از  یــک  هــر  آن  به وســیلٔه  کــه  اســت 
ــم کــه در آن نیازهــای  خــاص، بــرای خــود جهانــی را تصــور می کنی
ــفٔه  ــری در فلس ــن موضع گی ــری ای ــی فک ــود«. مبان ــا می ش ــا ارض م
میــد2  جــرج  و  روان شــناس  آمــس1  آدلبــرت  متقابــل  کنــش 
 .)Dewey and Bentley, 1949( دارد  وجــود  جامعه شــناس 
فرایندهــای  بــا  کــه  اســت  روان شناســی  مکتــب  گشــتالت3، 
ادراک ســروکار دارد. ایــن تئــوری بــر ایــن بــاور اســت کــه تمــام 

شــده اند.  ســازماندهی  اشــکال  در  انســان  بصــری  ادراکات 

قانون پراگنانس4
در نظریــٔه روان شناســی گشــتالت قانونــی وجــود دارد بــه نــام، 
ســاخت ها  بــه  خــوب  نــاِم  آن  مطابــق  کــه  پراگنانــس  قانــون 
بــا  کــه  می شــود  اطــالق  خاصــی  روانــی  ســازمان های  و 
اوضاع واحــوال حاکــم وفــق داشــته باشــند. در زمینــٔه معنــای 
گویایــی نیســت،  کلمــٔه خــوب واژٔه روشــن و  اثــر بصــری  یــک 
بــرای آنکــه کلمــه یــا تعریفــی را دقیق تــر بــه کار بــرده باشــیم بهتــر 
اســت به جــای آن بگوییــم؛ از نظــر عاطفــی کمتــر تحریک کننــده، 
ــی  ــا به وســیلٔه نوع ــٔه آن ه ــه هم ــی ک ــاده تر و بــدون پیچیدگ ــا س ی
آن  کــه تعــادل در  آمده انــد. طرح هایــی  بــه وجــود  قرینه ســازی 
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ــر  ــان فهم ت ــط آس ــه فق ــود، ن ــرار می ش ــزی برق ــور مرک ــق مح از طری
 ســهل اســت، زیــرا بــرای 

ً
هســتند بلکــه اجــرای آن نیــز نســبتا

ایجــاد موازنــه در آن هــا از فرمولــی بــس ســاده اســتفاده می شــود 
ــس  ــون پراگنان ــتالت قان ــب گش ــس،1387: 59(. در مکت )داندی
از  حســی  اندام هــای  اســت.  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از 

و  می شــوند  متأثــر  ادراکــی  محیــط  در  موجــود  گشــتالت های 
ــاده(  ــرد س ــاس های مج ــون )احس ــای گوناگ ــورت محرک ه به ص
پراگنانــس  قانــون  طبــق  مغــز  و  می شــوند  منتقــل  مغــز  بــه 
ســعی می کنــد کــه بــه تجربــٔه مــا از دنیــای خــارج )کــه حاصــل 
تأثیــر متقابــل میدان هــای نیــروی مغــز و محرک هــای حســی 
ــرح  ــون مط ــن قان ــی ای ــه عبارت ــد. ب ــکل ده ــت( ش ــده اس وارد ش
بــه صورتــی ســاده و  کــه فعالیت هــای مغــز همیشــه  می کنــد 
منظــم و ســازمان یافته توزیــع می شــود )شــاپوریان، 1386: 94(. 
قانــون پراگنانــس در نمــودار شــماره دو و تعاریفــی از قوانیــن 

اســت. قابل مشــاهده   3 شــماره  نمــودار  در  گشــتالت 

قانون شکل و زمینه1: 
تصویــری کــه بــر شــبکیٔه چشــم می افتــد، مجموعــه ای اســت 
ادراکــی  دســتگاه  متفــاوت.  خصوصیــات  بــا  قطعه هایــی  از 
یــک  بــر  کــه  مجــزا  شــیء  چنــد  به صــورت  را  قطعه هــا  ایــن  مــا 
 :1384 )اتکینســون،  می دهــد  ســازمان  گرفته انــد،  قــرار  زمینــه 
295(. در ایــن ســازمان یابی مراحلــی به ســرعت طــی می شــود؛ 

1- Figure-ground

ادراک   ، موردنظــر شــیء  طــرح  اول  وهلــٔه  در  کــه  ترتیــب  بدیــن 
می شــود )شــیء جــدا از زمینــه ای کــه در آن اســت، قــرار دارد(. 
ــٔه  ــره در وهل ــم، و باالخ ــکل آن می گردی ــه ش ــٔه دوم متوج در وهل
می کنیــم.  درک  دارد  قــرار  آن  در  شــیء  کــه  را  زمینــه ای  ســوم 
ایــن مراحــل بــه حــدی بــا ســرعت در ذهــن صــورت می گیــرد 
ادراک   ، به عبارت دیگــر می افتــد؛  اتفــاق  زمــان  هــم  گویــی  کــه 
دارای  کــه  زمینــه  و  شــکل  طــرح،  اســاس  بــر  همیشــه  آدمــی 
ایــن ســه عنصــر  اگــر  نظــم خاصــی اســت، ســازمان می یابــد و 
ــور  ــیاء و ام ــنی از اش ــح و روش ــند، درک صحی ــته باش ــود نداش وج
صــورت نمی گیــرد )ایروانــی، 1390: 141(؛ لــذا فضــای حیاتــی کــه 
قســمت  دو  از  می کنیــم  برقــرار  ارتبــاط  آن  بــا  خــود  حــواس  بــا 
ــمتی کــه مشــخص اســت برجســته  تشــکیل شــده اســت: قس
را  آن  می تــوان  کــه  دارد  را  بــودن  شــی  خصوصیــت  و  اســت 
در  به کلــی  کــه  پدیده هایــی  و  اشــیاء  دیگــری  و  نامیــد  نقــش 
محیــط ادراکــی مــا مســتهلک شــده اند و در حکــم زمینه انــد و 
ــه  ــتگی ب ــه بس ــش و زمین ــن نق ــتن بی ــاوت گذاش ــی تف به طورکل
ــن  ــات ای ــت اثب ــاهد جه ــن ش ــا دارد و بهتری ــی م ــتم ادراک سیس

نمودار 2: نمودهای اصلی گشتالت تحت نفوذ پراگنانس طبق نظر داندیس 
)محمدزاده، 1396: 24(

Figure 2: The main manifestations of Gestalt under the influence of 
Pragnance according to Dandis (Mohammadzadeh, 1396: 24)

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

1396: 66)
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اشــکال  ایــن  در  دوهویتی"روبین"اســت.  اشــکال  موضــوع 
نقــش و زمینــه بــه علــت خصوصیــات و امکانــات مشــابه، بــه 
طــور دائــم جــای خــود را عــوض می کننــد )شــاپوریان، 1386: 56(. 
درواقــع قانــون شــکل و زمینــٔه گشــتالت می گویــد، اگــر محرکــی، 
از  قســمتی  معمــواًل  باشــد،  داشــته  مجــزا  بخــش  چنــد  یــا  دو 
کــه  بخش هایــی  می بینیــم.  زمینــه  را  آن  بقیــه  و  شــکل  را  آن 
به عنــوان شــکل دیــده می شــوند، همــان اشــیای موردتوجــه 
مــا هســتند. ایــن بخش هــا منســجم تر از زمینــه و در جلــوی آن 
ــی  ــازمان دهی ادراک ــوع س ــن ن ــن ابتدایی تری ــوند. ای ــده می ش دی
اســت )اتکینســون، 1384: 295(. شــکل و زمینــه از اصــول مهــم 
را  تصویــری  وقتــی  می شــود.  محســوب  ادراک  ســازمان دهی 
می بینیــم، معمــواًل شــکل های اصلــی نقــش، و گســتره ای کــه 
شــکل بــر آن دیــده می شــود، زمینــه نامیــده می شــود. شــاید 
بتــوان زمینــه را همــان تصویــر ایجــاد شــده در شــبکیه دانســت 
و  می شــود  منعکــس  اســتوانه ای  ســلول های  بــر   

ً
عمدتــا کــه 

نقــش همــان تصویــری اســت کــه بــر لکــٔه زرد منطبــق می شــود. 
پــس آن چــه کــه هنــگام دیــدن به عنــوان موضــوع اصلــی روی آن 
تمرکــز می کنیــم شــکل و آن چــه کــه در پیرامون شــکل قــرار دارد 
زمینــه نــام دارد )نیرومنــد، 1392: 40(. بــه بیــان دیگــر شــکل را، 
فضــای مثبــت و زمینــه را، فضــای منفــی نیــز می گوینــد. هنگامــی 
کــه فضــای منفــی اهمیتــی همچــون شــکل می یابــد و توجــه 
بیننــده را بــه خــود جلــب می کنــد، تمرکــز در دیدن فضــای مثبت 
و منفــی دچــار اختــالل و ســردرگمی می شــود. خانــم داندیــس 
ــدی را  ــی ترکیب بن ــور اصل ــک کالم، منظ ــام در ی ــد: »ابه می نویس
ــم معنــا را دشــوار می کنــد. ایــن  گنــگ و نامفهــوم می ســازد و فه
نــوع بیــان کــه از نظــر فضایــی فاقــد معناســت، القــای منظــور 
اصلــی را ناممکــن می کنــد. ایجــاد ایــن وضــع مبهــم از نظــر قواعــد 
اصولــی بصــری نیــز غلــط اســت« )همــان: 41(. در حــوزه هنرهــای 
اســالمی نیــز دررابطه بــا قانــون شــکل و زمینــه آثــار فراوانــی خلــق 

1- Edgar Rubin

بــه  بنایــی  خــط  نمونه هــای  در  تأمــل  اندکــی  بــا  اســت.  شــده 
اهمیــت فضاهــای بینابیــن و فواصــل میــان حــروف می تــوان 
پــی بــرد. خــط بنایــی شــکلی ســاده از خــط کوفــی اســت کــه بــا 
حــذف دور از آن ایجــاد شــده اســت. از وجــوه مشــخصٔه ایــن 
خــط تناســب و هماهنگــی قانونمنــد ســواد و بیــاض )خطــوط 
ــوم  ــط موس ــن خ ــی از ای ــت. در نوع ــه( اس ــوط زمین ــات و خط کلم
بــه مشــکل یــا متداخــل عــالوه بــر نظــم و تــوازن دقیــق میــان 
خوانــده  دو  هــر  آن  بیــاض  و  ســواد  کلمــات،  و  زمینــه  خطــوط 
می شــود )شــهیدی، 1388: 58(. فضاهــای مثبــت و منفــی بــر 
 دیگــری را نیــز باید 

ً
یکدیگــر تســلط ندارنــد و بــا دیــدن یکــی اجبــارا

مشــاهده نمــود. ایــن عالمــت دارای قابلیــت برگشــت پذیری 
اســت. ســیاه بــه ســمت جلــو می آیــد و ســفید عقــب می مانــد 
می نشــیند  عقــب  مشــکی  و  می آیــد  جلــو  ســفید  دیگــر  بــار  و 
ویژگی هــای  مطالعــٔه  راه هــای  از  یکــی   .)39  :1393 )فــدوی، 
شــکل و زمینــه بــرای روان شناســان گشــتالت، مالحظــٔه الگــوی 
ــام ادگار  ــی بن ــناس دانمارک ــیلٔه روان ش ــه به وس ــود ک ــری ب تصوی
روبیــن1 )1915( ارائــه شــد. »در گلــدان روبیــن، مثبــت و منفــی 
بــودن قســمت های شــکل بــا یکدیگــر تعویــض می شــوند و 
ــم یــا بــه دو نیمــرخ  بســتگی بــه آن دارد کــه بــه گلــدان توجــه کنی
کــه روبــه روی یکدیگرنــد. تعییــن آنکــه کــدام را اول می بینیــم 
ــر دو را  ــه ه ــت ک ــوان گف ــت می ت ــت. در حقیق ــوار اس ــیار دش بس
ــم«. ازایــن رو، شــکل و زمینــه رابطــه تنگاتنگــی بــا  ــم می بینی بــا ه
هــم دارنــد )عاشــوری، 1395: 23(. ایــن شــکل بــه نــام طرح شــکل 
- زمینــٔه قابــل برگشــت نامیــده شــده اســت. زیــرا در ایــن شــکل 
می تــوان دو چهــرٔه ســیاه رنگ را کــه بــه هــم می نگرنــد، در جلــوی 
ــوی  ــفیدرنگ را در جل ــدان س ــا گل ــد ی ــفیدرنگ دی ــٔه س ــک زمین ی

زمینــٔه ســیاه رنگ مشــاهده کــرد )داندیــس، 1387: 129(. 
ــران  ــر ای ــی و هن ــدٔه فرهنگ ــون تپن ــاز کان ــرات از دیرب ــهر ه ش
دوره  در  رایــج  نگارگــری  ســبک  اســت.  می آمــده  شــمار  بــه 

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

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

تصویر 1: خط کوفی بنایی متداخل متشکل از دو کلمٔه محمد و علی )شهیدی، 
)58 :1388

Image 1: Kufic script of an overlapping building consisting of two 
words Mohammad and Ali (Shahidi, 2009: 58)
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ــعه  ــد و توس ــکل گیری، رش ــبب ش ــه س ــان، ب ــی تیموری فرمانروای
، مکتــب نگارگــری هــرات خوانــده می شــود کــه  در ایــن شــهر
یکــی از شــاخص ترین مکتب هــای نگارگــری ایــران اســت و آثــار 
پرشــمار و ارزنــده ای از آن امــروزه به جامانــده اســت. ایــن مکتــب 
)هــرات(، در دورٔه فرمانروایــی شــاهرخ شــکل گرفته و در دورٔه 
پســرش بایســنقر میــرزا بــه اوج شــکوفایی رســید. هرچنــد پــس 
هرج ومرج هــای  و  سیاســی  اوضــاع  آشــفتگی  علــت  بــه  آن،  از 
آغــاز فرمانروایــی ســلطان  آن، دچــار رکــود گردیــد. بــا  ناشــی از 
ــن  ــری، ای ــر نگارگ ــتیبانی او از هن ــال پش ــه دنب ــرا و ب ــین بایق حس
مکتــب دوبــاره توانســت بــه روزهــای اوج خــود نزدیــک شــود. 
»اوج نوآوری هــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمال الدیــن 
-837( بایســنقری  شــاهنامه  نســخه  نگاره هــای  در  و  بهــزاد 

خمســٔه  نســخٔه  و  ه.ق(،   853( ســعدی  بوســتان  ه.ق(،   802
در   .)115  :1390 ســاریخانی،  و  )کارگــر  اســت  ه.ق(   899( نظامــی 
فردوســی  شــاهنامٔه  از  شــماری  پــر  نســخه های  تیمــوری  دورٔه 
تهیــه شــده و شــاخص ترین آن، شــاهنامٔه بایســنقری اســت. 
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و 700 صفحــه و 22 نــگاره دارد و 
هنردوســت  و  هنرمنــد  شــاهزاده ی  پشــتیبانی  و  ســفارش  بــا 
تیمــوری، بایســنقر میــرزا و در کتابخانــه ی هــرات پدیــد آمــده و 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرات ب ــب ه ــری مکت ــار نگارگ ــن آث ــی از برتری یک
آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری  خوشــنویس 
اســت کــه ریاســت کتابخانــه ی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته 
بــا  نمی تــوان  اثــر  ایــن  نگارگــران  یــا  نگارگــر  مــورد  در  اســت. 
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد. صفحه آرایــی و شــیؤه تقســیم 
نشــان  ایــن  و  اســت  شــده  اجــرا  عالــی  ســطحی  در  فضاهــا 

1- Koby Cauly
2- Youmi Heo

3- : بازیــل گــری در بررســی ویژگی هــای ســبک هراتــی، اهمیــت خاصــی بــه تأثیــر متقابــل تصاویــر بــر یکدیگــر می دهــد کــه بــا اشــارات معنــی دار جــان گرفته انــد. او خاطرنشــان 
می کنــد کــه ایــن َســرزندگی و تحــرک، کامــاًل مغایــر بــا خشــکی و بــی روحــی چهره هــا در نگارگری هــای مکتــب جالیــری اســت. همچنیــن، صحنه هــا بــا قرارگرفتــن خــط افــق 
، رنگ هــای عمــده در ایــن نگارگری هــا هســتند. به طورکلــی در مکتــب  در نزدیــک لبــۀ باالیــی، عمــق بیشــتری یافته انــد. زمینه هــای فیــروزه ای متمایــل بــه آبــی و ســبز
ــت  ــهود اس ــیار مش ــانی بس ــای انس ــراد در پیکره ه ــمگیر اف ــخصیت پردازی چش ــدی و ش ــدت در ترکیب بن ــات، وح ــت در جزئی ــان، دق ــای درخش ــتفاده از رنگ ه ــرات اس ه

ــینی، 1382، 52(. ــالم حس ــی و غ )آیت الله

ــران  ــت. نگارگ ــدان اس ــار هنرمن ــی سرش گاه ــر و آ ــده ی تبح دهن
صحنه هــای  ترســیم  در   ، اثــر حماســی  ماهیــت  باتوجه بــه 
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد، از عالــم واقــع فراتــر رفتــه 
و عالمــی فرازمینــی را ترســیم نمــوده انــد. بناهــا اغلــب به صــورت 
دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آن هــا 
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــی کاری الجــوردی رنــگ 
آراســته  بــوده اســت،  کــه تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری 

شــده اند )صالحــی کیــا و همــکاران، 1394: 18(. 
ایــن اصــل بــه تصویــر عمــق می دهــد، و به عنــوان قاعــده 
بنیــادی ای در اکثــر طراحی هــا در نظــر گرفتــه می شــود. تصویــر 
ــر  ــر در نظ ــوان تصوی ــته به عن ــی نوش ــاره دارد و حت ــکل اش ــه ش ب
به صــورت  می توانــد  زمانــی  زمینــه   - تصویــر  می شــود.  گرفتــه 
خالقانــه مورداســتفاده قــرار بگیــرد کــه تصویــر و زمینــه هم زمــان 
هــر دو اشــکال قابــل تمیــز باشــند. اصــل بنیادیــن ادراک بصــری 
اســت کــه مــا را در خوانــدن یــک ســاختار تصویرپــردازی شــده 
یــاری می رســاند. خوانــش یــک تصویــر باتوجه بــه تضــاد میــان 
شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن می شــود )تایکنــدی، 1395: 
و  اســت  تشــخیص  قابــل  آنچــه  تصویرپــردازی،  یــک  در   .)35
بیش تــر بــه آن پرداختــه می شــود شــکل، و مابقــی زمینــه نــام 
ــب می کنــد  ــر جل ــا را بیش ت ــه م ــه توج ــر آنچ ــی دیگ ــه عبارت دارد. ب

ــت. ــه اس ــر از آن، زمین ــکل و غی ش

مطالعه نگارگری مکتب هرات3 و شاهنامه 
بایسنقری:

ــران  ــر ای ــی و هن ــدٔه فرهنگ ــون تپن ــاز کان ــرات از دیرب ــهر ه ش

ایــران  هنــر  و  فرهنگــی  تپنــدٔه  کانــون  دیربــاز  از  هــرات  شــهر 
دوره  در  رایــج  نگارگــری  ســبک  اســت.  می آمــده  شــمار  بــه 
ــعه  ــد و توس ــکل گیری، رش ــبب ش ــه س ــان، ب ــی تیموری فرمانروای
، مکتــب نگارگــری هــرات خوانــده می شــود کــه  در ایــن شــهر
یکــی از شــاخص ترین مکتب هــای نگارگــری ایــران اســت و آثــار 
پرشــمار و ارزنــده ای از آن امــروزه به جامانــده اســت. ایــن مکتــب 
)هــرات(، در دورٔه فرمانروایــی شــاهرخ شــکل گرفته و در دورٔه 
پســرش بایســنقر میــرزا بــه اوج شــکوفایی رســید. هرچنــد پــس 
هرج ومرج هــای  و  سیاســی  اوضــاع  آشــفتگی  علــت  بــه  آن،  از 
آغــاز فرمانروایــی ســلطان  آن، دچــار رکــود گردیــد. بــا  ناشــی از 
ــن  ــری، ای ــر نگارگ ــتیبانی او از هن ــال پش ــه دنب ــرا و ب ــین بایق حس
مکتــب دوبــاره توانســت بــه روزهــای اوج خــود نزدیــک شــود. 
»اوج نوآوری هــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمال الدیــن 
-837( بایســنقری  شــاهنامه  نســخه  نگاره هــای  در  و  بهــزاد 

خمســٔه  نســخٔه  و  ه.ق(،   853( ســعدی  بوســتان  ه.ق(،   802
در   .)115  :1390 ســاریخانی،  و  )کارگــر  اســت  ه.ق(   899( نظامــی 
فردوســی  شــاهنامٔه  از  شــماری  پــر  نســخه های  تیمــوری  دورٔه 
تهیــه شــده و شــاخص ترین آن، شــاهنامٔه بایســنقری اســت. 

1- Koby Cauly
2- Youmi Heo

ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و 700 صفحــه و 22 نــگاره دارد و 
هنردوســت  و  هنرمنــد  شــاهزاده ی  پشــتیبانی  و  ســفارش  بــا 
تیمــوری، بایســنقر میــرزا و در کتابخانــه ی هــرات پدیــد آمــده و 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرات ب ــب ه ــری مکت ــار نگارگ ــن آث ــی از برتری یک
آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری  خوشــنویس 
اســت کــه ریاســت کتابخانــه ی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته 
بــا  نمی تــوان  اثــر  ایــن  نگارگــران  یــا  نگارگــر  مــورد  در  اســت. 
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد. صفحه آرایــی و شــیؤه تقســیم 
نشــان  ایــن  و  اســت  شــده  اجــرا  عالــی  ســطحی  در  فضاهــا 
ــران  ــت. نگارگ ــدان اس ــار هنرمن ــی سرش گاه ــر و آ ــده ی تبح دهن
صحنه هــای  ترســیم  در   ، اثــر حماســی  ماهیــت  باتوجه بــه 
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد، از عالــم واقــع فراتــر رفتــه 
و عالمــی فرازمینــی را ترســیم نمــوده انــد. بناهــا اغلــب به صــورت 
دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آن هــا 
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــی کاری الجــوردی رنــگ کــه 
ــده  ــته ش ــت، آراس ــوده اس ــوری ب ــاری تیم ــب در معم ــی غال تزئین

انــد )صالحــی کیــا و همــکاران، 1394: 18(.

)ج()ب()الف(
تصاویر 3: مجموعه نمونه های بصری از نقش و زمینه الف(: ایپ کووک پو بو کو. ب(: کوبی کالی1.. ج( یومی هیو2 )وایلد،1388: 85-19(

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-)

قاعــده  به عنــوان  و  می دهــد،  عمــق  تصویــر  بــه  اصــل  ایــن 
بنیــادی ای در اکثــر طراحی هــا در نظــر گرفتــه می شــود. تصویــر 
ــر  ــر در نظ ــوان تصوی ــته به عن ــی نوش ــاره دارد و حت ــکل اش ــه ش ب
به صــورت  می توانــد  زمانــی  زمینــه   - تصویــر  می شــود.  گرفتــه 
خالقانــه مورداســتفاده قــرار بگیــرد کــه تصویــر و زمینــه هم زمــان 
هــر دو اشــکال قابــل تمیــز باشــند. اصــل بنیادیــن ادراک بصــری 
اســت کــه مــا را در خوانــدن یــک ســاختار تصویرپــردازی شــده 
یــاری می رســاند. خوانــش یــک تصویــر باتوجه بــه تضــاد میــان 
شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن می شــود )تایکنــدی، 1395: 

و  اســت  تشــخیص  قابــل  آنچــه  تصویرپــردازی،  یــک  در   .)35
بیش تــر بــه آن پرداختــه می شــود شــکل، و مابقــی زمینــه نــام 
ــب می کنــد  ــر جل ــا را بیش ت ــه م ــه توج ــر آنچ ــی دیگ ــه عبارت دارد. ب

شــکل و غیــر از آن، زمینــه اســت.
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جدول 1: نمونه های مطالعاتی بصری
Table 1: Samples of visual studies

تصویرهای منتخب

)نگاره ج( )نگاره ب()نگاره الف(شماره گذاری

مجلس شانزدهم شاهنامٔه شناسنامه اثر
بایسنغری با عنوان کشتن اسفندیار 

ارجاسب را/ اسفندیار در قلعٔه 
ارجاسب. اثر امیر خلیل )مانی ثانی(. 

810 ه ق. مکتب هرات. کاخ موزه 
گلستان )شاهکارهای نگارگری 

ایران،1384: 61(
Isfendiyari’n Ercasp Kalesin’e 

Girmesi: Baysungur Sehnamesi, 
Timurlu donemi, Herat, 1430

جنگ دوازده رخ/ شاهنامه 
بایسنقری. صحنٔه جنگ ایران 

)کیخسرو( با توران )افراسیاب(. 
احتمااًل اثر میر خلیل/810 ه ق. مکتب 

هرات. کاخ موزه گلستان.
“Bayasanghori Shâhnâmeh” 
was made in 1430 for Prince 

Bayasanghor (13991433-), the 
(grandson of the legendary 
Central Asian leader Timur 

(13361430 /(1405-.

 / کشتن گرگ ها توسط اسفندیار
اسفندیار در حال کشتن گرگ ها. 

اثر امیر خلیل )مانی ثانی(، 
شاهنامه بایسنقری/ سال احتمااًل 

810 ه ق. مکتب هرات. کاخ موزه 
گلستان. 

Isfandiyar slashing at a 
wolf, from a Shahnameh of 

Firdausi.

Timurid, Herat, 1430. Page 
38×26cm

دوره  در  رایــج  نگارگــری  ســبک  اســت.  می آمــده  شــمار  بــه 
ــعه  ــد و توس ــکل گیری، رش ــبب ش ــه س ــان، ب ــی تیموری فرمانروای
، مکتــب نگارگــری هــرات خوانــده می شــود کــه  در ایــن شــهر
یکــی از شــاخص ترین مکتب هــای نگارگــری ایــران اســت و آثــار 
پرشــمار و ارزنــده ای از آن امــروزه به جامانــده اســت. ایــن مکتــب 
)هــرات(، در دورٔه فرمانروایــی شــاهرخ شــکل گرفته و در دورٔه 
پســرش بایســنقر میــرزا بــه اوج شــکوفایی رســید. هرچنــد پــس 
هرج ومرج هــای  و  سیاســی  اوضــاع  آشــفتگی  علــت  بــه  آن،  از 
آغــاز فرمانروایــی ســلطان  آن، دچــار رکــود گردیــد. بــا  ناشــی از 
ــن  ــری، ای ــر نگارگ ــتیبانی او از هن ــال پش ــه دنب ــرا و ب ــین بایق حس
مکتــب دوبــاره توانســت بــه روزهــای اوج خــود نزدیــک شــود. 
»اوج نوآوری هــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمال الدیــن 
-837( بایســنقری  شــاهنامه  نســخه  نگاره هــای  در  و  بهــزاد 

خمســٔه  نســخٔه  و  ه.ق(،   853( ســعدی  بوســتان  ه.ق(،   802
در   .)115  :1390 ســاریخانی،  و  )کارگــر  اســت  ه.ق(   899( نظامــی 
فردوســی  شــاهنامٔه  از  شــماری  پــر  نســخه های  تیمــوری  دورٔه 

تهیــه شــده و شــاخص ترین آن، شــاهنامٔه بایســنقری اســت. 
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و 700 صفحــه و 22 نــگاره دارد و 
هنردوســت  و  هنرمنــد  شــاهزاده ی  پشــتیبانی  و  ســفارش  بــا 
تیمــوری، بایســنقر میــرزا و در کتابخانــه ی هــرات پدیــد آمــده و 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرات ب ــب ه ــری مکت ــار نگارگ ــن آث ــی از برتری یک
آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری  خوشــنویس 
اســت کــه ریاســت کتابخانــه ی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته 
بــا  نمی تــوان  اثــر  ایــن  نگارگــران  یــا  نگارگــر  مــورد  در  اســت. 
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد. صفحه آرایــی و شــیؤه تقســیم 
نشــان  ایــن  و  اســت  شــده  اجــرا  عالــی  ســطحی  در  فضاهــا 
ــران  ــت. نگارگ ــدان اس ــار هنرمن ــی سرش گاه ــر و آ ــده ی تبح دهن
صحنه هــای  ترســیم  در   ، اثــر حماســی  ماهیــت  باتوجه بــه 
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد، از عالــم واقــع فراتــر رفتــه 
و عالمــی فرازمینــی را ترســیم نمــوده انــد. بناهــا اغلــب به صــورت 
دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آن هــا 
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــی کاری الجــوردی رنــگ کــه 
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ــده  ــته ش ــت، آراس ــوده اس ــوری ب ــاری تیم ــب در معم ــی غال تزئین
انــد )صالحــی کیــا و همــکاران، 1394: 18(.

معرفی نمونه های مطالعاتی، بررسی و تشریح 
آن ها:

زمینــٔه  و  شــکل  قانــون  بــر  اتــکاء  بــا  مقالــه،  از  این بخــش  در 
گشــتالت، ســه نــگاره منتخــب از مکتــب هــرات را بــا نگاهــی 
روابــط  بــه  تــا  داد،  خواهیــم  قــرار  موردمطالعــه  گرانــه  تحلیــل 
بصــری موجــود در ترکیبــات هندســی، طبیعــت، فیگــور و ســایر 
گشــتالت بپردازیــم.  عناصــر در حــوزه قانــون شــکل و زمینــه 
نــگاره الــف تحــت عنــوان »مجلــس شــانزدهم شــاهنامٔه 
بایســنغری بــا عنــوان کشــتن اســفندیار ارجاســب را« اثــر امیــر 
خلیــل )مانــی ثانــی(، اســت. نــگاره ب، بــا عنــوان »جنــگ دوازده 
)افراســیاب(  تــوران  بــا  )کیخســرو(  ایــران  جنــگ  صحنــٔه  رخ، 
احتمــااًل اثــر امیــر خلیــل )مانــی ثانــی(« و نــگاره ج بــا نــام »کشــتن 
ــا  ــتن گرگ ه ــال کش ــفندیار در ح / اس ــفندیار ــط اس ــا توس گرگ ه
از  منتخــب  اثــر  ســه  اســت.  ثانــی(«  )مانــی  خلیــل  امیــر  اثــر 
آثــار  به صــورت  بایســنقری  شــاهنامه  نگاره هــای  مجموعــه 
 ، گزینشــی بــا ســه موضــوع متفــاوت معمــاری، جنــگ و شــکار
از  اســتفاده  بــا  ابتــدا  ایــن رو  از  می گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد 
به صــورت  را  نــگاره  کوچک تــر  ترکیبــات  و  بخش هــا   ، نرم افــزار
مســتقل جــدا کرده ایــم؛ 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 قســمت ها بــه شــناخت روابــط 
قوانیــن  گســتره ی  در  نــگاره  طراحــی  اصــول  نظــام  در  حاکــم 

می پردازیــم.  مطالعاتــی  شــاخصه ی  به عنــوان  گشــتالت 

قانون شکل )نقش(و زمینه:
آن  از  انکشــافی  خــود  محســوس  صــورت  بــا  هنــری  اثــر  هــر 
حقیقــت مطلــق اســت کــه در عالــم تجلــی یافتــه اســت. هنرمنــد 
بــا پدیــد آوردن اثــر هنــری، حقیقــت صــورت را در قالــب بیانــی 
فرمــی،  ویژگی هــای  بــه  پرداختــن  می بخشــد.  تحقــق  خویــش 
آن  ایجــاد  زمینــٔه  و  قــاب  در  نقــش  و  صــورت  بررســی  بــدون 
امــکان پذیــر نخواهــد بــود. مهم تریــن ویژگــی اصــل شــکل و 
زمینــه، ارتبــاط )تــرادف( و کنشــی )تضــاد یــا تقابــل( اســت کــه 
ــزا  ــش دارای اج ــود. نق ــرار می ش ــن دو برق ــن ای ــری بی ــاظ بص از لح
بــه  نســبت  و  دارد  را  خــود  بــه  مخصــوص  گشــتالت  و  اســت 
زمینــه محــدود و کوچک تــر اســت، در نتیجــه نقــش برجســته 
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــش آن ق ــس نق ــه در پ ــد و زمین ــر می رس ــه نظ ب

)شــاپوریان، 1386، 97(. خوانــش یــک تصویــر باتوجه بــه تضــاد 
کــه ممکــن می شــود )رضــازاده،  میــان شــکل و زمینــه اســت 

.)36  ،1387
ــود را  ــه خ ــوص ب ــتالت مخص ــت و گش ــزا اس ــش دارای اج نق
دارد و نســبت بــه زمینــه محــدود و کوچک تــر اســت، در نتیجــه 
نقــش برجســته بــه نظــر می رســد و زمینــه در پــس نقــش آن 
قــرار گرفتــه اســت )شــاپوریان، 1386، 97(. خوانــش یــک تصویــر 
ممکــن  کــه  اســت  زمینــه  و  شــکل  میــان  تضــاد  باتوجه بــه 
اشــیا  معمــواًل  نقش هــا   .)Troscianko et, 2009, al( می شــود 
یــا مدارکــی انــد کــه یــا از نظــر فیزیکــی بزرگترنــد و یــا حرکــت و جــا 
به جایــی محســوس تر و ادراک پذیرتــری دارنــد و یــا بــه ســبب 
رنــگ یــا مــکان قرارگیــری شــان توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب 
ــان  ــم زم ــه ه ــی را ک ــا مدرکات ــکل ها ی ــی ش ــن باق ــد. بنابرای می کنن
ــد و  ــب می رانن ــه عق ــرده، ب ــم رنــگ ک ــرار دارد ک ــا ق ــراف آن ه در اط
، 1388، 44(. روابــط  بــه زمینــه تبدیــل می کننــد )افشــار مهاجــر
میــان شــکل و زمینــه بــا اســتفاده از خطــای باصــره می توانــد 
مخاطــب،  جلب توجــه  و  تاکیــد  وحــدت،  ایجــاد  راســتای  در 
یــک  در  بگــذارد.  نمایــش  بــه  خــود  از  زیــادی  قابلیت هــای 
ترکیب بنــدی بصــری اشــکال بــر روی یکدیگــر تأثیــر می گذارنــد، 
برقــرار  رابطــه  آن  بــا  و  گذاشــته  تأثیــر  اجــزاء  دیگــر  بــر  جــزء  هــر 
ــش  ــط، نق ــن رواب ، 1295، 90(. در ای ــر ــی ف ــی و فهیم ــد )ایمان می کن
ــت،  ــرز اس ــد و م ــه دارای ح ــد ک ــوه می کن ــه ای جل ــه گون ــواًل ب معم

.)Zakia, 2002,3( ولــی زمینــه چنیــن نیســت

تفاوت های شکل و زمینه:
تحقیقــات  1921م  ســال  در  ادراک  روان شــناس  روبیــن،  ادگار 
اولیــه مهمــی در مــورد شــناخت تصویــر و زمینــه و روابــط بیــن 
آن هــا انجــام داده اســت. او بــه هفــت تفــاوت بیــن تصویــر و 

زمینــه اشــاره کــرده اســت کــه در اینجــا می آوریــم: 
1- تصویر دارای شکل و زمینه فاقد شکل و فرم است.

منتقــل  مخاطــب  بــه  را  حــس  ایــن  تصویــر  پشــت  زمینــه   -2
اســت. یافتــن  گســترش  حــال  در  کــه  می کنــد 

، فــرم و یــا شــکلی را بــه نمایــش می گذارنــد در صورتــی  3- تصاویــر
به صــورت  اســت  ممکــن  و  نیســت  چنیــن  زمینه ایــن  کــه 

آبســتره باشــد.
ــه  ــری را ب ــه بیش ت ــه توج ــگ زمین ــه رن ــبت ب ــر نس ــگ تصوی 4- رن

خــود جلــب می کنــد.
در  را  تصویــر  و  دورتــر  فاصلــه ای  در  را  مخاطب زمینــه   -5
فاصلــه ای نزدیک تــر درک می کنــد، اگرچــه بــه طــور آشــکار هــردو 
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گرفته انــد. قــرار  فاصلــه  یــک  در 
بــه  و  اســت  جــذاب  و  برجســته  زمینــه  از  بیش تــر  تصویــر   -6

می مانــد. پایــدار  حافظــه  آســانی در 
شــناخته  دور  خــط  به عنــوان  زمینــه  و  تصویــر  بیــن  مــرز   -7
می شــود و بــه هــر دو اختصــاص دارد، در صورتــی کــه بــه نظــر 
 )Wallschaeger, اســت  تصویــر  مختــص  دور  خــط  می رســد 

.1992, 361(
 ، بــرای درک بهتــر روابــط شــکل و زمینــه، ابتــدا در هــر تصویــر
ــاب  ــر و ق ــی از تصوی ــورت جزئ ، به ص ــر ــپس عناص ــگاره و س کل ن
ــر  ــذا در آخ ــرد. ل ــرار می گی ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس ــده، م ــدی ش بن
تحلیــل هــر یــک از مــوارد، نمــودار درصــد حضــور هــر اصــل در 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــگاره، م ــه ن س
روان شناســان مکتــب گشــتالت عقیــده دارنــد کــه انســان 
اشــیاء را بیشــتر به صــورت یــک کل درک می نمایــد تــا به صــورت 
می بینیــم  مــا  کــه  شــکلی  هــر  بنابرایــن  هــم؛  از  منفــرد  اجــزاء 
چیــزی بیــش از مجموعــٔه اجــزای مجــزا اســت )شــمیلی، 1394: 
49(. دســتیابی بــه بهتریــن ترکیــب در آثــار هنــری کــه به صــورت 
بــدون  هســتند،  یکدیگــر  کنــار  در  نقش هــا  از  مجموعــه ای 

بــدون نقــش، صفحــه  نــدارد، و زمینــٔه  وجــود زمینــه معنایــی 
ــر  ــه در ه ــذا زمین ــدارد؛ ل ــی ن ــته و مفهوم ــه نوش ــت ک ــی ای اس خال
اثــر هنــری متنــی اســت کــه نقــش بــر روی آن بیــان می شــود، 
درواقــع اهمیــت رابطــٔه ایــن دو به قــدر اهمیــت نوشــته و معنــای 

آن اســت.
سیاه وســفید  به صــورت  کــه  نقــش   ،4 تصویــر  در 
ــت،  ــش اس ــاد نق ــوع زی ــر تن ــن به خاط ــت و ای ــده اس مشخص ش
بخــش عظیمــی از کل نــگاره را در برمی گیــرد و زمینــه در حداقــل 
کاربــرد خــود مطــرح می شــود. امــا در تصویــر 5 و تصویــر 6، نقــش 
 برابــر بــا کل زمینــه موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت و از ایــن 

ً
تقریبــا

ــت؛  ــده اس ــظ ش ــه حف ــش و زمین ــن نق ــوازن بی ــادل و ت ــت تع باب
ــای  ــده فض ــک نماین ــر ی ــا، ه ــه نگاره ه ــه این ک ــن، باتوجه ب بنابرای
معمــاری، جنــگ و شــکار هســتند، می تــوان ادعــا کــرد کــه در 
و  جنــگ  فضــای  بــه  نســبت  معمــاری،  فضــای  بــا  نگاره هــای 

، نقــش، بیشــتر از زمینــه کاربــرد دارد.  شــکار
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 می دهــد، ایجــاد نقــش به صــورت فرمــی 

تصویر 6: )نگاره ج( زمینه با رنگ سبز از نقش متمایز 
می شود )مأخذ: نگارندگان(

Figure 6: (Figure C) The background is 
distinguished by the green color of the role 

(Source: Authors)

تصویر 5: )نگاره ب( زمینه به رنگ آبی مشخص شده 
است )مأخذ: نگارندگان(

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

تصویر 4: )نگاره الف(زمینه با رنگ سبز از نقش جدا 
شده است )مأخذ: نگارندگان(

Figure 4: (Figure A) The background is 
separated from the role in green (Source: 

Authors)

تصویر 9: )نگاره ب(تصویر 8: )نگاره الف(تصویر 7: )نگاره الف(
تکنیک قلم گیری، مرز میان رنگ ها جدا شده و جزئیات نقش را می توان از زمینه متمایز کرد )مأخذ: نگارندگان(
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بــاال  تصاویــر  نمونه هــای  در  کــه  چنــان  می گــردد.  نمایــان 
بــدن  نیــز  و  لباس هــا  روی  رنگــی  ســطح  می شــود،  مشــاهده 
اســب، به صــورت تخــت اســت )زمینــه(. جــدا نمــودن عناصــر 
و جزئیــات، از ایــن ســطح رنگــی تخــت و ایجــاد فــرم لبــاس، بــا 
قلم گیــری ممکــن می شــود؛ لــذا بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک، 

می گــردد. ایجــاد  زمینــه  روی  نقــش 
مجموعــه تصاویــر شــماره 10، کارکــرد نقــش بــه طور گســترده 
ســطحی  زمینــه  واقــع  در  می کنــد؛  بیــان  را  زمینــه  بــه  نســبت 
اســت کــه نقــش خــود را در آن معرفــی می کنــد؛ بنابرایــن ارتبــاط 
ــه در  ــت چراک ــاس اس ــم و حس ــیار مه ــه بس ــش و زمین ــان نق می
صــورت مغایــرت، منجــر بــه عــدم ارتبــاط خواهــد شــد؛ چنــان کــه 
مشــاهده می شــود، نقــش دارای اجــزاء اســت؛ درحالی کــه اجــزاء 
زمینــه چنــان در هــم اســتحاله یافته انــد کــه بــه چشــم نمی آینــد. 
زمینــه  و  )نقــش(  قانون شــکن  کاربــرد  نــوع  ســاده ترین  ایــن 

اســت.
در آثــار نگارگــری ایرانــی توجــه بــه جایــگاه انســان از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت؛ لــذا از تزئینــات فاخــری در لباس هــای 
بــر  نقــش  10)الــف(  تصویــر  در  اســت.  استفاده شــده  انســانی 
روی لبــاس، عاملــی بــرای تزئیــن بــوده و باعــث برجســته شــدن 
نیــز  10)ب(  تصویــر  در  اســت.  گردیــده  زمینــه  روی  بــر  نقــش 
زمینــه، بســتری اســت بــرای تزئینــات اســالمی در نگارگــری بــا 
ــده ای  ــات پیچی ــش دارای جزئی ــاظ نق ــه از لح ــاری ک ــای معم فض

فضــای  در  ایرانــی  هنــر  شــاخصٔه  مهم تریــن  ایــن  و  اســت، 
معمــاری اســت. در تصویــر 10)ج( زمینــه، عــالوه بــر اینکــه باعــث 
نمــود و تمایــز نقــش می شــود، خــود نیــز دارای فــرم و نقــش 
شــده اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن نمونه هــا ایــن اســت 
ــه  ــری را ب ــه بیش ت ــه توج ــگ زمین ــه رن ــبت ب ــش نس ــِگ نق ــه رن ک
خــود جلــب می کنــد و بــا اینکــه هــر دو در یــک ســطح قــرار دارنــد 

از زمینــه جلــوه می کنــد. نقــش، برجســته تر 
در تصویــر 11، نوشــته ها نقوشــی هســتند کــه در زمینــه کــرم 
رنــگ کتیبــه، معنــا پیــدا کــرده و نیــز باعــث هویت بخشــی 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 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــت خوان ــه قابلی ــور آن در زمین ــا حض ب
گاهــی از مــکان اشــیاء در محیــط، پیــش از هــر چیــز  بــرای آ
بایــد آن اشــیاء را از یکدیگــر و نیــز از زمینه شــان جــدا کــرد. اگــر 
ــم، دســتگاه ادراکــی می توانــد جایــگاه آن اشــیاء را در  چنیــن کنی
هــر کادر تعریــف و نیــز فاصلــه و الگــوی حرکتــی آن هــا را تعییــن 
کنــد. تصویــری کــه بــر شــبکیٔه چشــم می افتــد، مجموعــه ای از 
اجــزا بــا خصوصیــات ظاهــری فــرم و رنگ هــای مختلــف اســت. 
را به صــورت چنــد شــیء قابــل  ایــن اجــزا  دســتگاه ادراکــی مــا 
تفکیــک کــه بــر یــک زمینــه قــرار گرفته انــد، ســازمان می دهــد 
)شــمیلی، 1394، 97(. ایــن نــوع ســازمان دهی موردتوجــه فــراوان 

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

Picture set 10: (Figure A) Role and background with decorative function (Source: Authors)

تصویر 11: )نگاره ج( قرارگیری عناصر نوشتاری به عنوان شکل بر روی زمینٔه طال )مأخذ: نگارندگان(
Figure 11: (Figure C) Placement of written elements as a shape on a gold background (Source: Authors)
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روان شناســان گشــتالت قــرار گرفته اســت. در تصاویــر 12)الف( 
ــل  ــده قاب ــورت پرن ــار به ص ــش یک ب ــر نق ــر 12)ب(، عناص و تصوی
تفکیــک اســت و می توانــد از زمینــه ای بــا بافــت تکــراری، جــدا 
شــود )تصویــر 12)ب( و یک بــار هــم خــود همــان زمینــه بــا بافــت 
دو  مســتطیل های  یعنــی  تمایــز  قابــل  نقــش  دارای  تکــراری، 
قــاب اســت کــه در ایــن صــورت زمینــه ســطح رنگــی خاکســتری 

خواهــد بــود؛ بنابرایــن، روابــط شــکل و زمینــه قابلیت جداســازی 
بــه مراحــل مختلــف، از لحــاظ ســازمان دهی را دارد. 

قــرار  ســطح  یــک  در  زمینــه  و  نقــش  آنکــه  بــا  طرفــی  از 
ــد  ــوه می کن ــده جل ــه بینن ــر ب ــواًل نزدیک ت ــش معم ــد، نق می گیرن
و نمی تــوان نقــش و زمینــه را هم زمــان دیــد، بلکــه دیــدن آن هــا 
ــزاء  ــش دارای اج ــه نق ــت. ازآنجایی ک ــرهم اس ــورت پشت س به ص
اســت، یــک گشــتالت یــا کلیــت به حســاب می آیــد؛ ولــی زمینــه 
گشــتالت نــدارد )شــاپوریان، 1386: 97(. در تصویــر شــماره 13 
چنــان کــه مشــاهده می شــود، نقــش کــه بــا خطــوط راهنمــا جــدا 
ــوی  ــک الگ ــت، از ی ــاخ وبرگ درخ ــوان ش ــت عن ــت، تح ــده اس ش
ــم هســتند،  کلــی روی می کندنــد؛ بــا اینکــه دو درخــت مجــزا از ه
)دو تنــه دارنــد( امــا در یــک کلیــت و بــدون تمایــز نســبت بــه 

ــم تصویــر شــده اند. درواقــع، نقــش، بــرای حفــظ کلیــت خــود،  ه
و  مســتقل  به صــورت  تــا  نمی کنــد  اســتفاده  تمایــز  عامــل  از 

ــود. ــدا ش ــه ج ــته، از زمین برجس
در  ادراکــی  فضــای  و  فاصلــه  مفهــوم  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ابعــادی  بــا  روان شناســی  و  فیزیــک  ریاضــی،  چــون  علومــی 
متفــاوت بررســی می شــود. فضــای موردبحــث در روان شناســی 

و  جانــدار  از  )اعــم  را  اشــیاء  کــه  اســت  ادراکــی  فضــای   ، هنــر و 
بی جــان( نســبت بــه خــود و نســبت بــه هــم در جــا و مکانــی 
حرکتــی،   - حســی  نظــام  هماهنگــی  می کنیــم.  ادراک  معیــن 
نقــش اول را در یکپارچــه کــردن داده هــای متفــاوت دارد. زمانــی 
ایــن هماهنگــی شــکل نهایــی خــود را پیــدا می کنــد کــه فضــای 
شــکل گرفته  ادراکــی،  مرجــع  چهارچــوب  به عنــوان  تجســمی 
باشــد. اعضــای حســی در هــر مقابلــه و برخــورد با ایــن چهارچوب 
ــان  ــود می ــی موج ــط فضای ــارٔه رواب ــات درب ــداری اطالع ــع، مق مرج
حســی  عضــو  باتوجه بــه  کــه  می ســازد  فراهــم  مــا  بــرای  اشــیاء 
)ایروانــی:  اســت  محــدود  کم وبیــش  اطالعــات  ایــن  گیرنــدٔه 
ــپکتیو  ــون پرس ــت قان ــی تح ــری ایران ــئله در نگارگ ــن مس 161(. ای
مطــرح می شــود کــه فاقــد کاربــرد ایــن قانــون اســت. امــا آنچــه در 

)ب()الف(
تصویر 12: )نگاره الف(، قرارگیری آجرها بر روی زمینٔه خاکستری رنگ، قرارگیری پرنده بر روی زمینٔه آجری )مأخذ: نگارندگان(

Figure 12: (Figure A), placing bricks on a gray background, placing a bird on a brick background (Source: Authors)

)ب()الف(
      مجموعه تصاویر 13: )نگاره ج(، قرارگیری درختان به عنوان نقش و عنصر متحرک، پیش رو، نزدیک تر و زمینه به عنوان 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)
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روان شناســی مطــرح اســت، نــگاه علمــی بــه درک بصــری انســان 
از فضاســت کــه در گــروه نشــانه های یــک چشــمی بــا نــام خطــای 

دیــد پونــزو1 بحــث می شــود.
یکــی از مــواردی کــه ادگار روبیــن عنــوان می کنــد، قابلیــت 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  اســت.  زمینــه  در  یافتــن  گســترش 
نقــش تنهــا و به صــورت مســتقل و نیــز کامــل، قابــل تشــخیص 

از زمینــه اســت. نمونــه ایــن مــورد را می تــوان در ســاختار کل 
ــرد. ــه ک ــتری مالحظ ــوان بیش ــا ت ــگاره، ب ن

گاهــی عامــل تمایــز شــکل و زمینــه، رنــگ مورداســتفاده در 
یــک تصویــر اســت. در دو نمونــٔه زیــر صــورت فیگورهای انســانی 
بــه یــک رنــگ اســت، امــا کاله جنگــی ســربازان در یــک تصویــر 
مجموعــه  در  لــذا  اســت؛  لباس هایشــان  رنــگ  بــا  متفــاوت 
تصاویــر الــف 15 صورت هــای کاله دار بــا هــم به عنــوان نقــش 
و در ب صــورت فیگورهــا، به عنــوان نقــش مــورد بررســی قــرار 
و  شــکل  جایــگاه  تشــخیص  در  می توانــد  رنــگ  لــذا  می گیــرد؛ 

زمینــه اهمیــت ویــژه ای داشــته باشــد.
زمینــه  روی  بــر  نقــش  کاربــرد  نیــز  حیوانــی  نقــوش  در 

1- Ponzo illusion

عامــل تمایــز و برجســتگی نقــوش شــده و در تعاملــی بصــری 
را بیشــتر  کمــک زمینــه، عنصــر اهمیــت خــود  بــه  و ریتمیــک، 
نقش هــا،  متــن  و  بســتر  به عنــوان  زمینــه  می ســازد؛  نمایــان 

اســت. بصــری  تأکیــدات  در  غیرقابل انــکار  ویژگــی 
به صــورت  زمینــه  و  شــکل  مناســب  کاربــرد  نمونه هــای  از 
ریتمیــک، نقــوش مکــرر پاهــای اســب در کنــار یکدیگــر اســت. 

ایــن نقــش کــه تــا حــدودی شــبه نقــوش هــم پوشــان در آثــار 
بــا به وجــودآوردن طــرح تکــراری، عامــل بعــد و  بصــری اســت، 

 حرکــت در عناصــر می گــردد.
ً
ریتــم و نهایتــا

 در نمونه هــای گرافیکــی، پیش تــر مثالــی از پوســتر نقــش 
از  مشــابهی  بیــان  واقــع  در  بــاال  تصاویــر  شــد.  آورده  زمینــه  و 
همــان طــرح در ویژگی هــای فرمــی نگارگــری اســت کــه شــکل 
دیگــر  رنــگ  بــا  )کــه  زمینــه  در  گرگ هــا  توســط  شــده  ایجــاد 
نشان داده شــده اســت(، تداعی گــر همــان طــرح گرگــی اســت 
کــه به عنــوان نقــش حضــور دارد. بــه بیــان دیگــر خطــوط کنــاری 
گرگ هــا باعــث ایجــاد نقــش دیگــری از گــرگ شــده اســت. در 
نمونــه دیگــری نیــز از فــرم انتخابــی زمینــه بــرای ایجــاد نقــش 

 )نگاره ج( )نگاره ب(: )نگاره الف(
مجموعه تصاویر 14: قرارگیری جهت نقش ها بر روی زمینه

)ب()الف(
مجموعه تصاویر 15: قرارگیری صورت ها و کاله ها به صورت نقش و زمینه
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اســتفاده  می شــوند،  تکــرار  پشت ســرهم  گویــی  کــه  اســب 
آثــار  در  عمــدی  به صــورت  اگرچــه  نقــوش  ایــن  اســت  شــده 

ــن  ــی چنی ــا بررس ــروزه ب ــا ام ــا م ــت، ام ــه اس ــری تحقق نیافت نگارگ
طرح هــا  ســایر  و  پوســترها  طراحــی  در  می توانیــم  شــکل هایی 
، جهــت  ــم. در پایــان تحلیــل بصــری تصاویــر از آن هــا بهــره جویی
ســه  هــر  در  زمینــه  و  شــکل  اصــل  کاربــرد  از  دقیــق  آمــار  ارائــٔه 
نــگاره، نمــوداری از میــزان درصــدی و نیــز جــدول بررســی عناصــر 

می گیــرد. قــرار  مورداســتفاده  جزئیــات،  و 
باتوجه بــه مطالعــات صورت گرفتــه شــده از قانــون نقــش 
و زمینــه گشــتالت، در نمــودار شــماره 4 توزیــع فراوانــی و میــزان 
شــاهنامه  از  منتخــب  اثــر  ســه  در  زمینــه  و  نقــش  به کارگیــری 

اســت. قابل مالحظــه  بایســنقری 

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

مکانیســم های  می شــود.  کوچک تــر  شــبکیه  روی  آن  تصویــر 
ادراکــی، ایــن کاهــش تدریجــی انــدازٔه ظاهــری شــیء را شــاخصی 
بــرای فاصلــه آن بــا چشــم، تصــور می کننــد. بدیــن ترتیــب اســت 
کــه دور نمــای چنــد خــط راســت همگــرا، خطوطــی مــوازی یکدیگر 
تفســیر می شــوند؛ ازاین روســت کــه وقتــی مــوازی بــا طــول برابــر 
بیــن دو خــط متقــارب رســم شــود، خطــوط افقــی هــر چــه بــه نقطــه 
تقــارب نزدیک تــر باشــند طویل تــر بــه نظــر می رســد. ایــن ویژگــی 
ــط   دو خ

ً
ــا ــه نهایت ــت ک ــی اس ــد نمای ــد بع ــی فاق ــری ایران در نگارگ

متقــارب بــه هــم نمی رســند و بــه همیــن دلیــل نقشــی کــه در 
پــالن اول وجــود دارد، هــم انــدازه بــا نقشــی اســت کــه در آخریــن 

ــود. ــاهده می ش ــر مش ــالن تصوی پ

، 1995: 163(الف( بخشی از نگاره منتخب ج(:,Fukuda, 2005ب( )لوچر
مجموعه تصاویر 16: ریتم حاصل از پاهای اسب، باعث ایجاد نقوش تکراری در زمینه می شود و این شبه به طرح های هم پوشان و تکراری در آثار موریس اشر و 

پوسترهای شیکئو فوکودا است

تصویر 18: تداعی نمایش طرح اسب به صورت فرم بصریتصویر 17: استفاده از زمینه برای ایجاد فرمی برگرفته از نقش )گرگ

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

انطباق کیفی هر مقالهتعداد تصاویر از هر نگارهموضوع نگارهاصل نگاره

شکارجنگلمعماری

زیاد13*الف

کم7*ب

متوسط9*ج
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یــا  و  شــود  دور  مــا  چشــم  جلــو  از  به تدریــج  شــیئی  اگــر 
جســمی در مقابــل دیــدگان مــا تغییــر مــکان دهــد، بــا وجــود 
تغییــرات هندســی تصاویــر آن هــا در ســطح شــبکیه، همــواره 
آن هــا را بــه شــکل اصلــی می بینیــم )ایروانــی،1390: 182(. وقتــی 
فاصلــٔه مــا از شــیء بیشــتر می شــود، معمــواًل فکــر نمی کنیــم 
کــه شــیء کوچک تــر شــده اســت. شــکل زیــر رابطــٔه هندســی 
ــان  ــبکیه نش ــر ش ــر آن ب ــدازٔه تصوی ــا ان ــیء را ب ــی ش ــدازٔه فیزیک ان
می دهــد. پیکان هــای الــف و ب نمــودار دو شــیء هم اندازه انــد، 
امــا فاصلــه الــف از چشــم دوبرابــر فاصلــه ب اســت و در نتیجــه، 
 نصــف تصویــر شــبکیه ای ب 

ً
الــف تقریبــا تصویــر شــبکیه ای 

اســت. پیــکان ج نمــودار شــیئی کوچک تــر از الــف اســت، امــا 
ــر شــبکیه ای  ــت، تصوی ــر اس ــم نزدیک ت ــه چش ــل آن ب ــون مح چ

بــه انــدازٔه الــف ایجــاد کــرده اســت )اتکینســون، 1384: 335(.
در ایــن دو نمونــه از شــاهنامه بایســنقری، می تــوان اهمیــت 
موردتوجــه  بصــری  لحــاظ  از  نقش هــا  فرمــی  بیــان  در  را  زمینــه 

ــرح  ــی از ط ــورت تقارن ــه به ص ــه زمین ــر 16)ب( ک ــرار داد. در تصوی ق
به کاررفتــه باعــث تمایــز نقــش ســواره از طــاق منقــوش ســمت 

1- Symmetry

 
ً
غالبــا کــه  کنــاری  خطــوط  بــا  زمینــه  واقــع  در  می شــود.  راســت 
ــه  ــود زمین ــده و خ ــدا ش ــش ج ــت، از نق ــری اس ــورت قلم گی به ص
بصــری  لحــاظ  از  کــه  می شــود  منحصربه فــردی  فــرم  دارای  نیــز 
دارای اهمیــت بــوده و در بیــان ویژگــی نقــش، تأثیــر بســزایی 
ــکل گیری  ــث ش ــه باع ــه ای ک ــز زمین ــف( نی ــر 16)ال دارد. در تصوی
در  کــه  اســت  مســتقل  فرمــی  دارای  خــود  می شــود،  نقــش 
ایــن  بعضــی مواقــع به عنــوان نقــش می توانــد حضــور یابــد و 

ویژگــی منحصربه فــرد قانــون نقــش و زمینــه اســت.

اصل تقارن1
باتوجه بــه قانــون تقــارن یــک فــرم تمایــل بــه تقــارن، تعــادل و 
تناســب دارد. بســیاری از خطاهــای باصــرٔه هندســی نمایانگــر 
ایــن قانــون هســتند. عــالوه بــر ایــن، اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز 
اگــر عناصــر شــکل دارای چیدمــان  کــه  دارای اهمیــت اســت 
گروه بنــدی  به صــورت  زیــاد  به احتمــال  باشــند،  متقــارن 

ــز  ــه نی ــارن زمین ــای متق ــند و محدوده ه ــر می رس ــه نظ ــده ای ب ش
ــد.  ــش گذارن ــه نمای ــکل ب ــورت ش ــود را به ص ــه خ ــد ک ــل دارن تمای

( اصل قانون شکل و زمینه با رویکرد روان شناسی گشتالت در سه نگاره )محمدزاده، 1396: 79( نمودار 4: میزان انطباق )تصاویر
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)

)ب( ادراک فاصله در دید انسان)الف( ادراک فاصله در نگارگری
تصویر 18: الگوی شناختی دید پونزو )محمدزاده، 1396(

Figure 18: Cognitive pattern of Ponzo’s vision (Mohammadzadeh, 2017)
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در واقــع تقــارن یکــی از اصــول اساســی زیباشناســی و یکــی از 
مشــخصات اصلــی ذهــن آدمــی اســت. بــر اســاس قانــون تقــارن 
ذهــن آدمــی اشــکال را به صــورت متقــارن بهتــر درک می کنــد 
ــا  ــه - ی ــول یــک نقط ــا را ح ــعی دارد آن ه ، 1939، 254( و س ــر )کوهل
از نظــر ادراکــی، مــا تمایــل داریــم  خــط - مرکــزی شــکل دهــد. 
تــا اشــیاء را بــه بخش هایــی متقــارن تقســیم کنیــم؛ بنابرایــن 
هنگامــی کــه دو عنصــر متقــارن بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد، ذهــن 
آن هــا را بــه یکدیگــر مرتبــط می ســازد، تــا طرحــی منســجم ایجــاد 
، نگاره هــا را از لحــاظ  ، 1993، 143(. در نمونه هــای زیــر کنــد )مــور
می دهیــم.  قــرار  بررســی  مــورد  کلــی  ترکیب بنــدی  در  تقــارن 
حضــور ایــن اصــل در اکثــر نگاره هــا بــه صورت هــای مختلــف، 
در  عناصــر  متقــارن  و  متناســب  توزیــع  می شــود.  مشــاهده 
ترکیــب کلــی اثــر نقــش اساســی ایفــا می کنــد؛ وزن یــا اهمیــت 
هــر  دارد.  عکــس  نســبتی  آن هــا  نظــم  و  ســادگی  بــا  شــکل ها 
، بی ثبات تــر و نامنظم تــر باشــد، فشــار  چــه شــکلی پیچیده تــر
بصــری موجــود در آن نیــز افزایــش می یابــد و در نتیجــه چشــم 
را بیشــتر به ســوی خــود جلــب می کنــد )داندیــس، 1389: 59(؛ 
پیچیــده  بصــری  نظــام  بــا  متقــارن  ترکیب هــای  کاربســت  لــذا 
جلب توجــه  عامــل  نهایــت  در  و  بصــری  فشــار  نگارگــری،  در 

می شــود.
در  بصــری  متقــارن  تقســیمات   ، قرمــز دورگیــری  خطــوط 

نــوع  می شــود،  دیــده  کــه  چنــان  می دهــد؛  نشــان  را  نگاره هــا 
از  و  بــوده  متفــاوت  نــگاره  ســه  هــر  در  تقــارن  اصــل  کاربــرد 
تصاویــر  مجموعــه  در  می کنــد.  حکایــت  مختلفــی  الگوهــای 
بــه  کــه  اســت  دایــره واری  کادرهــای  به صــورت  تقــارن  الــف،   21
ــمت موضــوع اصلــی نــگاره در حــال حرکــت اســت. در نــگاره  س
یکــی  کــه  هســتیم  روبــرو  متقــارن  ترکیــب  از  نــوع  دو  بــا  ب، 
به صــورت ضربــدری و دیگــری به صــورت مــوازی ترکیب بنــدی 
شــده اســت، و در نــگاره ج، از تقارنــی بــه شــکل زیگــزال اســتفاده 
شــده کــه در حرکــت رو بــه ســمت بــاالی کادر در شــکل گرگ هــا 
جهــت  اســت  ذکــر  بــه  الزم  اســت.  مشــهود  کامــاًل  اســب،  و 
 ، ســهولت در بررســی عناصــر و جزئیــات، بــا اســتفاده از نرم افــزار

اســت. شــده  ارائــه  تک رنــگ  به صــورت  تصاویــر 
ــر  ــه در اکث ــگاره بلک ــا در کل ن ــه نه تنه ــت ک ــی اس ــارن، اصل تق
عناصــر و جزئیــات مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت. چشــم پس 
از تعییــن محــور عمــودی بــرای تکمیــل تعــادل بــه ســراغ پایــه یــا 
ــات  ــا، تزئین ــاری و بناه ــارن در معم ــی رود. تق ــی م ــع افق ــط مرج خ
هندســی و گیاهــی در قســمت های مختلــف، طبیعت پــردازی 
و نیــز رعایــت تقــارن در فیگورهــا، از جملــه مــوارد حضــور ایــن 
ــان  ــی از بی ــر نمونه های ــر زی ــت. در تصاوی ــا اس ــون در نگاره ه قان

ــم. ــاهده می کنی ــر را مش ــب عناص ــارن در ترکی متق
شــاخصٔه  مهم تریــن  به عنــوان  تقــارن،   22 تصویــر  در 

تصویر 19: اندازه تصویر شبکیه ای )اتکینسون، 1384: 335(
Figure 19: Retinal image size (Atkinson, 2005: 335)

)ب()الف(
تصویر 20: )نگاره الف( نقش ها با خطوط کناری )قلم گیری(، از زمینه جدا می شوند.

 )نگاره ب( زمینه با فرمی متفاوت عامل تعریف و تمایز نقش می شود )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)
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تعــادل  باعــث  و  یافتــه  حضــور  مختلــف  عناصــر  در  معمــاری 
متقــارن  طــاق  از  اســتفاده  می شــود.  نــگاره  اجــزاء  در  بصــری 
در  تــوازن  باعــث  تقــارن،  خــط  محــور  جناغی1به عنــوان 
ترکیب بنــدی شــده اســت. در تصویــر 3-40 نیــز دو تختــٔه چوبــی 
روی پــل، به صــورت کامــاًل متقــارن و متــوازن موردتوجــه نگارگــر 

اســت. بــوده 
 ،) قرمــز رنــگ  بــا  )دورگیــری  راهنمــا  خطــوط  قــراردادن  بــا 
به راحتــی می تــوان مقــدار مســاحتی را کــه بــرای هــر عنصــر بصــری 
از لحــاظ تقــارن نســبی در یــک نــگاره کافــی اســت، مشــخص 
بصــری  ادراک  در  مهمــی  نقــش  تقــارن،  ازآنجایی کــه  کــرد. 
ــی و  ــر دارد، بازیاب ــدن تصاوی ــم دی ــالت او در باه ــب و تمای مخاط
ــر در  ــی عمیق ت ــه کیفیت ــا، ب ــارن در نگاره ه ــر متق ــناخت عناص ش

می شــود.  منجــر  مخاطــب  دریافت هــای 
ــردن  ــرار ک ــت برق ــر در جه ــی پایان ناپذی ــم، جریان ــل چش عم
ــدا  ــا پی ــارن معن ــل تق ــا اص ــادل ب ــن تع ــت و ای ــبی اس ــادل نس تع

1- گونه ای از انواع طاق ها که به شکل تیزه دار در معماری سبک رازی مرسوم شده است.

می کنــد. در نمونه هــای بــاال تقــارن مورداســتفاده، بــا تقســیمات 
از قبیــل درخــت، بوتــه،  عناصــر مختلــف موجــود در نگاره هــا 
)ختایــی  گیاهــی  و  هندســی  تزئینــات  ســایر  و  کتیبــه  صخــره، 
تقــارن  بنابرایــن  اســت؛  صورت گرفتــه  پیچیــده  ســلیمی(  و 
به عنــوان عاملــی کــه باعــث می شــود هیئــت کلــی یــک نــگاره از 
انتظــام هندســی قابــل ادراک راحت تــری برخــوردار باشــد، اصــل 
حائــز اهمیتــی اســت کــه در روان شناســی گشــتالت موردتوجــه 

قــرار می گیــرد.
مرتبــط  هــم  بــه  بصــری  به صــورت  کــه  عناصــری  در  ارتبــاط 
ارتبــاط  ایــن  کــه  عناصــری  تــا  می شــود  درک  بیشــتر  هســتند، 
ــیاء  ــن اش ــاط بی ــه ارتب ــی ک ــام اصول ــان تم ــد. در می ــری را ندارن بص
عامــل  قوی تریــن   ، عناصــر بیــن  روابــط  می کننــد،  تبییــن  را 
محســوب می شــود. مــا عناصــر یــک تصویــر را زمانــی مرتبــط و 
گاه مســیر  متصــل ادراک می کنیــم کــه چشــم بــه طــور ناخــودآ
حرکــت پیوســته ای را متصــور شــود. ایجــاد توهــم حرکــت در یک 

 )نگاره ج( )نگاره ب()نگاره ب( )نگاره الف(
مجموع تصاویر 21: انواع تقارن هندسی در ترکیب بندی کلی نگاره ها

تصویر 23: )نگاره الف(تصویر 22: )نگاره الف(
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ــرک  ــوارد متح ــوارتر از م ــب دش ــت به مرات ــت و بی حرک ــکل ثاب ش
اســت )داندیــس،1389: 99(. بــرای جابه جایــی مؤثــر در محیــط، 
نه تنهــا محــل اشــیاء ثابــت بلکــه مســیر اشــیاء متحــرک را نیــز 
ــر  ــت در هن ــش حرک ــمیلی، 1394: 131(. نمای ــیم )ش ــد بشناس بای
ــمی بــا تکــرار و توالــی یــک شــکل یــا یــک حالــت بــه وجــود  تجس
ــت.  ــم )ضرب آهنــگ( اس ــی ریت ــگر نوع ــواًل نمایش ــد و معم می آی
خطــوط  و  افقــی  و  عمــودی  کشــیدٔه  اشــکال  حــال  همیــن  در 
آنهــا بــه دلیــل هدایــت نــگاه  مــداوم و جهــت دار و نیــز تکــرار 
از ســمتی بــه ســمت دیگــر می تواننــد بیانگــر حرکــت بصــری 

و  مــکان  در  جابه جایــی  و  تغییــر  معنــای  بــه  حرکــت  باشــند. 
زمــان اســت. امــا ایــن معنــا بیشــتر بــه حرکــت مکانیکــی اطــالق 
عمیق تــر  و  عمومی تــر  معنایــی  حرکــت،  درحالی کــه  می شــود. 
ایجــاد  در  تحریک کننــده  روابــط  جســت وجوی  آن  و  دارد  نیــز 
 ، مســیر حرکتــی بیــن عناصــر یــک تصویــر اســت. بــه بیــان دیگــر
ــم،  ادراک روابــط بصــری در میــان اجــزاء یــک تصویــر توســط چش
تبییــن اصــل عنصــر متصــل به عنــوان یکــی از اصــول شــناختی 

می شــود. محســوب  گشــتالت 

1- Stroboscopic

حرکت استروبوسکوپی1
مــا هنگامــی شــیء را متحــرک ادراک می کنیــم کــه تصویــر آن روی 
روی  چیــزی  باوجوداینکــه  نیــز  گاهــی  شــود؛  جابه جــا  شــبکیه 
می کنــد.  حرکــت  ادراک  آدمــی  بــاز  نمی کنــد،  حرکــت  شــبکیه 
ایــن پدیــده را ورتایمــر بــه ســال 1912 در مطالعاتــش راجــع بــه 
حرکــت استروبوســکوپی بــه اثبــات رســاند )اتکینســون، 1384: 
303(. مثــال ســادٔه ایــن نــوع حرکــت را می تــوان در دو المپــی کــه 
ــوش و  ــه خام ــزارم ثانی ــد ه ــٔه چن ــه فاصل ــد و ب ــرار دارن ــم ق ــار ه کن
روشــن می شــوند، مشــاهده کــرد )تصویــر 30(. در ایــن شــرایط 

دیگــر  به جــای  جایــی  از  واحــدی  المــپ  کــه  می رســد  نظــر  بــه 
ــی  ــت واقع ــز از حرک ــل تمی ــه قاب ــی ک ــت؛ حرکت ــرده اس ــت ک حرک

نیســت )همــان:303(.
در  استروبوســکوپی(  )حرکــت  الگــو  ایــن  جایــگاه  کاربــرد 
یکجــا،  به صــورت  تصویــر  اجــزاء  و  کلــی  ترکیــب  در  نگاره هــا، 
ــوع  ــری موض ــه روایتگ ــرهمی ک ــت س ــای پش ــد در پالن ه می توان
در  معمــواًل  باشــد.  داشــته  حضــور  می کنــد،  عنــوان  را  خاصــی 
قســمت  پایین تریــن  از  موضــوع  آغــاز  نقطــه  ایرانــی،  نگارگــری 
پایــان  آن  قســمت  باالتریــن  در  ســرانجام  و  شــده  آغــاز  کادر 

تصویر 25: )نگاره ج(تصویر 24 )نگاره ج(

تصویر 27: )نگاره ج(تصویر 26: )نگاره ج(

تصویر 29: )نگاره ب(تصویر 28: )نگاره الف(
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را  متصلــی  مســیر  بیننــده  حرکتــی  ادراک  بنابرایــن  می یابــد؛ 
دنبــال می کنــد کــه در نهایــت بــه آخریــن پــالن منتهــی می شــود. 
از  مختلفــی  جهت هــای  نــگاره  حرکتــی  مســیر   31 تصویــر  در 
پالن هــا را نشــان می دهــد کــه روایــت کشته شــدن ارجاســب 
ادراک   ،32 تصویــر  در  می کنــد.  بیــان  را  اســفندیار  دســت  بــه 
ــگ  ــه جن ــوع آن ک ــاس موض ــر اس ــر ب ــال عناص ــرای اتص ــی ب حرکت
دو  بــه  نهایــت  در  می کنــد،  تصویرگــری  را   ...  . لشــکر  دو  میــان 
ــدف  ــانی از ه ــد نش ــه می توان ــد ک ــاره می کن ــم اش ــار ه ــت کن درخ
نگارگــر در بیــان صلــح باشــد. در تصویــر 33 نیــز عناصــر نــگاره بــا 
ریتــم خاصــی بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده و گویــی بــه کتیبــه ای 
الزم  اســت.  کــرده  اشــاره  می کنــد،  بیــان  را  نــگاره  موضــوع  کــه 
ــل،  ــر متص ــل عنص ــل اص ــتنتاج از تحلی ــن اس ــت، ای ــر اس ــه ذک ب
 اســتداللی بــرای تبییــن فراینــد ادراک حرکتــی اســت کــه در 

ً
صرفــا

می یابــد. مصــداق  قابلیــت  گشــتالت  روان شناســی 

حرکــت به عنــوان یکــی از مظاهــر و مبانــی بصــری در هنــر 
کاربردهــای فراوانــی دارد. وقتــی چشــم تجربه هــای قبلــی خــود 
 ناگزیــر 

ً
را در ادراک فضــای یــک تصویــر بــه کار می گیــرد، قطعــا

اســت بــه حرکــت اشــیا در برابــر شــبکیه نیــز حســاس باشــد. 
اگــر شــیئی به تدریــج در جلــوی چشــم مــا تغییــر مــکان دهــد 
ــطح شــبکیه،  ــا در س ــر آن ه ــی، تصاوی ــرات هندس ــود تغیی ــا وج ب
همــواره بــه شــکل اصلــی دیــده می شــود )ایروانــی، 1390: 182(؛ 
و ازآنجایی کــه بــه دنبــال روابــط بصــری در اجــزاء کلــی هســتیم، 

ــا  ــد ت ــت می ده ــا را جه ــد م ــیر دی ــداوم، مس ــته و م ــی پیوس حرکت
شــکل به صــورت تکامل یافتــه و ســرانجام یافتــه ادراک شــود. 
در تصویــر 34، صخره هــای منحنــی واری را نشــان می دهــد کــه 
از الگــوی حرکتــی پیوســته ای تشــکیل شــده اســت و فراینــد 
بیــان  به خوبــی  را  متصــل  عناصــر  برابــر  در  چشــم  عملکــرد 
و  درهم تنیــده  بصــری  فرم هــای  بــا   ، نیــز  35 تصویــر  می کنــد. 
ــت  ــربازانی اس ــداوم از س ــی م ــی حرکت ، تداع ــت دار ــا جه ــج ام بغرن
چشــم  ادراکــی  جهــات  واقــع،  در  هســتند.  نــزاع  حــال  در  کــه 
در  متصــل  عنصــر  اصــل  محرک هــا،  مختلــف  ســمت های  بــه 

می کنــد. تداعــی  را  گشــتالت  روان شناســی 
ــای  ــمردن ویژگی ه ــکل، برش ــر ش ــف ه ــی در توصی به طورکل
آن کافــی نیســت، بلکــه بــه رابطــٔه بیــن ویژگی هــا نیــز بایــد توجــه 
وقتــی  گشــتالت،  روان شناســان   .)82 )شــمیلی،1394:  شــود 
آن  از اجــزای  کــه »کل بزرگ تــر  ســال ها پیــش اظهــار داشــتند 
در  داشــتند.  نظــر  در  را  ویژگی هــا  بیــن  رابطــٔه  همیــن  اســت« 

در  ادراکــی  شــناخت  متصــل،  عنصــر  اصــل  تحلیــل  بخــش 
کل تصویــر بهتــر قابــل تبییــن اســت تــا اجــزا کوچک تــری کــه 
مصــداق آن می توانــد باشــد؛ در واقــع بــرای جســت وجوی روابــط 
ایــن اصــل، شــکل کلــی نــگاره مســیر حرکتــی ادراک را قوی تــر 
نشــان می دهــد. بااین حــال در تصویــر 36، نشــانه های ادراک 
کــه  متداخــل  هندســی  حجم هــای  به صــورت  متصــل،  عنصــر 
حرکتــی شکســته و زاویــه دار ایجــاد می کننــد، دریافــت می شــود. 
گاهــی نیــز ممکــن اســت عناصــر متصــل در حرکــت خــود باعــث 

تصویر 30: دریافت ادراکی  )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 33: )نگاره ج(تصویر 32: )نگاره ب(تصویر 31: )نگاره الف(
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ــت  ــورت حرک ــن ص ــه در ای ــود ک ــان ش ــرار یکس ــم و تک ــاد ریت ایج
بــود.  خواهــد  خطــی  و  هارمونیــک1  به صــورت  چشــم  ادراکــی 
تصویــر 37 نمونــه ای از ایجــاد ریتــم خطــی بــا اشــکال تکــراری 

اســت کــه اصــل عنصــر متصــل را به خوبــی بیــان می کنــد.
در ایــن بخــش نیــز باتوجه بــه تحلیــل نگاره هــا بــر اســاس 

اصــل عنصــر متصــل آمــاری از نتایــج به دســت آمده به صــورت 
جــدول و نمــودار توزیــع بصــری ایــن اصــل در هــر نــگاره، ارائــه 

می گــردد.

نتیجه گیری
ویژگی هایــی  ایرانــی  کامــاًل  هنــری  به عنــوان  ایرانــی  نگارگــری 
عــدم  می کنــد.  متمایــز  تصویــری  آثــار  ســایر  از  را  آن  کــه  دارد 
و  ســاحتی  چنــد  فضاســازی  مــوازی،  دیــد  پرســپکتیو،  وجــود 
بــرای  را  خاصــی  روش  نــگاره،  بــودن  ســاحتی  چنــد  همچنیــن 
دورٔه  نگاره هــای  اســت.  کــرده  میســر  بصــری  حــوزه  در  بیــان 
تیمــوری بــه ســبب بهره منــدی از قلــم شــیوا و منحصربه فــرد 
اســاتید مکتــب هــرات، از اهمیــت ویــژه ای بــه لحــاظ ســاختاری 
ــه در  ــی ک ــن رو، مطالعات ــت. ازای ــوردار اس ــی برخ ــیوه های فرم و ش
حــوزه روان شناســی فــرم بــا نظریــه گشــتالت مطــرح شــده اســت، 

1- Harmonic

را  بصــری  ادراکات  از  حاصــل  ســاختاری  ویژگی هــای  شــناخت 
در تحلیــل قاعده منــد و اصولــی نگاره هــا ممکــن می کنــد. در 
واقــع در ایــن پژوهــش و در پــی پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق، 
نگاره هــا، بــر اســاس مفاهیــم و قوانیــن گشــتالت چــون شــکل 
و زمینــه، طبــق تعریــف گشــتالت، اصــول شــناختی در بازیابــی 

عناصــر جزئــی بــرای رســیدن بــه کلیــت اســت، مــورد بررســی قــرار 
گرفته انــد. 

ادراک  بــرای  تبیینــی  اینکــه  بــر  افــزون  گشــتالت  قوانیــن 
نیــز  بصــری  مالحظــات  گســتره  در  می رونــد،  شــمار  بــه  آدمــی 
اثــر  یــک  در  آن هــا  جمــع  کــه  می کننــد  معرفــی  را  ویژگی هایــی 
آن اثــر شــود و  می توانــد باعــث ارتقــای کیفیــت زیباشــناختی 
مــا تجمــع ایــن کیفیــات را در کلیــت نگاره هــای موردمطالعــه بــه 
نیکــی می یابیــم. نکتــٔه قابل تأمــل اینکــه، نگاره هــای منتخــب 
گشــتالتی  قوانیــن  تمــام  نســبی  طــور  بــه  تحلیــل،  جایــگاه  در 
را بــرآورد می کننــد و ایــن نشــان می دهــد کــه نگارگــری ایرانــی 
توانســته اســت کلیتــی ایجــاد کنــد کــه اجــزای آن تا ســطح برترین 
نمونه هــای بصــری ارتقــا یابــد. طــوری کــه در دوران متأخــر قابــل 

بیــان در چهارچــوب نظریــٔه جدیــد گشــتالت اســت.
نگاره هــا  در  گشــتالت  قوانیــن  بــه  مربــوط  کیفــی  مطالعــٔه 

: )نگاره ب(تصویر 34: )نگاره ج( 35 تصویر

تصویر 37: )نگاره ب(تصویر 36: )نگاره الف(
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نمودارهایــی  و  جــداول  به صــورت  کمــی  نتایــج  ارائــٔه  مســتلزم 
اســت کــه مــا را در بازشــناخت میــزان حضــور ایــن قوانیــن در 
در  مطالعاتــی  بســتر  ازآنجایی کــه  می دهــد.  یــاری  را  نگاره هــا 
ایــن پژوهــش، شــناخت ویژگی هــای بصــری پنهــان در اجــزاء 
گشــتالت  نظریــٔه  تئوریــک  مباحــث  ابتــدا  اســت،  نگاره هــا 
قانــون  اصــل  از  بصــری  نمونه هــای  الگوپذیــری  ســپس  و 
شــکل و زمینــٔه گشــتالت، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. امــا 
اســتنتاج هایی  و  تحلیل هــا  را،  حاضــر  پژوهــش  اصلــی  محــور 
تشــکیل می دهــد کــه در نتیجــٔه مطالعــات بصــری بــر اســاس 
از شــاهنامٔه  نــگاره  آن هــا در ســه  انطبــاق  گشــتالت و  اصــول 
)معمــاری،  متفــاوت  موضــوع  ســه  روایتگــر  کــه  بایســنقری 

نمودارهــای  و  جدول هــا  به صــورت  اســت،   ) شــکار و  جنــگ 
بــا  تحلیل هــا  از  حاصــل  نتیجــٔه  و  نشان داده شــده  درصــدی 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــده اس ــع ش ، توزی ــر ــداد تصاوی ــش تع ــار گزین معی
طبــق ایــن نتایــج، بیش تریــن قوی تریــن میــزان کاربــرد اصــل 
گشــتالت را، شــکل و زمینــه بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
انطبــاق  و  گشــتالت  اصــول  اســاس  بــر  بصــری  مطالعــات 
آن هــا در ســه نــگاره از شــاهنامه بایســنقری کــه روایتگــر ســه 
( اســت، به صــورت  موضــوع متفــاوت )معمــاری، جنــگ و شــکار
نتیجــه  و  نشان داده شــده  درصــدی  نمودارهــای  و  جدول هــا 
، توزیــع  حاصــل از تحلیل هــا بــا معیــار گزینــش تعــداد تصاویــر

شــده اســت.

جدول 3: بررسی کمی و کیفی نگاره ها طبق ارزیابی بصری )نگارنده(

انطباق کیفی هر مقالهتعداد تصاویر از هر نگارهموضوع نگارهاصل نگاره

شکارجنگلمعماری

متوسط2*الف

زیاد 3*ب

متوسط2*ج
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