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چكيده
مکتب روان شناسي گشتالت، از مهم ترين مکاتب روان شناسي دهه هاي ابتدايي قرن بيستم است که، به دليل 
توسعه قلمرو و ارتباط آن با فرآيند ادراک بصري، عرصه هنر نيز از تأثيرات آن بي بهره نمانده است. بر اساس 
نظريه گشتالت، در جريان ادراک بصري، ذهن انسان تمايل دارد عناصر تشکيل دهنده يک تصوير را، با درنظر 
گرفتن برخي قواعد، ساده سازي و سازمان دهي نمايد، به طوري که سازمان بنيان يافته، ماهيتي متفاوت با اجزا 
و عناصر آن پيدا خواهد کرد. در اين تحقيق که به روش توصيفي- تحليلي انجام شده و اطالعات آن به شيوه 
کتابخانه اي جمع آوري گرديده است، نگاره اي از شاهنامه طهماسبي که با موضوع موردنظر در اين پژوهش 
تناسب دارد، گزينش و پيکره هاي انساني آن بر اساس نظريه گشتالت، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر 
که با هدف آشــنايي با جنبه هاي کاربردي نظريه گشتالت در هنر و به طور خاص، نگارگري ايراني صورت 
پذيرفته، به اين سوال پاسخ داده است که سازمان دهي اين پيکره ها بر اساس نظريه فوق در نگاره مورد نظر، داراي 
چه ويژگي هايي به لحاظ بصري  است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد نحوه قرارگيري و سازمان دهي پيکره ها 
در نگاره مورد بحث، مطابق با چهار مورد از قوانين گشتالت شامل قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم، 
و قانون يکپارچگي يا تکميل، قابل مطالعه و ارزيابي است که با به کار بستن هرکدام از اين اصول، فرآيند ادراک 

بصري شکل مي گيرد.
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پيشينه تحقيق
با توجه به اينکه نظريه گشتالت در عرصه روان شناسي 
مقاالت  و  کتاب ها  بوده،  مطرح  حوزه ها  ساير  از  بيش 
بسياري در اين زمينه نگارش يافته است. اما کاربرد اين 
مانده است و  تا حد زيادي مهجور  عالم هنر  نظريه در 
آن طور که بايد، به اين مهم نپرداخته اند. از معدود تحقيقاتي 
که ارتباط اين نظريه را با عالم هنر مورد توجه قرار داده 
است، مي توان به مقاله اي با عنوان «کاربرد نظريه گشتالت 
اشاره کرد  آقاي طاهر رضازاده  از  در هنر و طراحي» 
به  در سال ١٣٨٧  خيال  آينه  نشريه  نهم  در شماره  که 
چاپ رسيده است؛ هرچند در اين مقاله نيز به طور عملي، 
نظريه گشتالت در بستر خاصي از هنر در قالب يک تحقيق 
تأليفي به کار گرفته نشده و تنها به شرح نظريه گشتالت، 
بنيان گذاران، شخصيت هاي علمي تأثيرگذار بر آن، ارتباط 
مکتب  اين  بر  حاکم  اصول  نهايت  در  و  هنر  با  گشتالت 
با کمک منابع، پرداخته شده است. در پژوهشي ديگر با 
عنوان «بررسي ميزان انطباق جهت سطوح و حرکت چشم 
انسان در درک تصوير بر اساس روان شناسي گشتالت» 
حسين  و  سيدعربي  ميرهادي  کليني ممقاني،  ناصر  که 
ناصراالسالمي در شماره چهارم نشريه هنرهاي تجسمي 
چاپ  به   ١٣٩٢ سال  در  زيبا)  (هنرهاي  تهران  دانشگاه 
خطوط  «اليه ها،  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به  رسانده اند، 
پنهان و غيرآشکار تصوير مي توانند به خوبي در هدايت 
چشم انسان مؤثر باشند». از ميان کتاب ها نيز مي توان به 
کتاب «هنر و ادراک بصري: روان  شناسي چشم خالق» 
نوشته آرنهايم اشاره نمود که در آن با نگاهي جديد به 

مسأله ادراک بصري پرداخته شده است.

نظريه گشتالت
در سال ١٩١٠م، مکس ورتهايمر٢(١٨٨٠-١٩٤٣) در جريان 
سفر خود با قطار از وين به رين لند٣، انديشه اي در سر 
داشت که به َتَبع آن، روان شناسي گشتالت را به جريان 
به گونه اي  ما  ادراک هاي  که  بود  اين  انديشه  آن  انداخت. 
متفاوت با تحريک حسي تنظيم شده اند؛ يعني ادراک هاي ما 
با احساس هايي که آن ها را تشکيل مي دهند، تفاوت دارند 
(هرگنهان، ١٣٨٩: ٥٦٨). آن چه سبب ايجاد چنين انديشه اي 
در ذهن وي شد، آن بود که با مشاهده از دريچه قطار، به 
نظر وي درختان، خانه ها و ديگر اشيايي که در ميدان ديد 
او هستند، همراه با وي در حرکت هستند و به اين ترتيب 

روانشناسي گشتالت پديدار گشت.
گشتالت، واژه اي آلماني و نام مکتبي در روان شناسي اوايل 
برابرنهاد  انگليسي  زبان  در  واژه  اين  است.  بيستم  قرن 
و  شکل  صورت،  مثل  معادل  کلمه   چندين  ندارد.  دقيقي 
مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  معمول  به طور  شکل بندي، 
.(٤٠٨  :١٣٩٢ سيدني الن،  شولتس،  و  دوآن  (شولتس، 

عالوه بر ورتهايمر، دو همکار ديگرش به نام هاي ولفگانگ 

مقدمه
نگارگري ايراني به دليل همگام شدن و همراهي با ادبيات، 
تصويرپردازي  و  تصويرسازي  براي  وسيعي  عرصه 
فراهم نموده است. در اين ميان، عناصر تصويري موجود 
در نگاره ها و از آن جمله پيکره هاي انساني، به دليل آنکه 
اهميتي  داراي  ايفا مي نمايند،  نقش مهمي در روايت گري 
دوچندان هستند و اين امر، مطالعه جايگاه بصري آن ها را 
در نگاره ها بيش از پيش، واجب مي گرداند. به همين دليل 
در پژوهش حاضر و در نگاره مورد نظر که متناسب با 
موضوع اين مقاله انتخاب شده است، پيکره هاي انساني 
موجود در نگاره ، براساس نظريه گشتالت مورد مطالعه 

قرار مي گيرند.
در  بيستم  قرن  اوايل  در  گشتالت١  روان شناسي  مکتب 
که  روان شناسي  در  ساخت  گرايي  مکتب  به  اعتراض 
معتقد بودند احساسات ساده، اجزاي سازنده احساسات 
دارند، شکل  قرار  آن ها  بر  مقدم  تجربه  در  و  پيچيده اند 
ادراک و رفتار،  اعتقاد داشتند در  گرفت. گشتالت گرايان 
کل هاي سازمان يافته، مقدم بر اجزايي هستند که اين کل ها 

را مي سازند.
داد که  اين پرسش خواهد  به  پاسخ  اين تحقيق درصدد 
آيا مي توان براساس نظريه گشتالت، نگارگري ايراني را 
مورد مطالعه قرار داد و چنانچه، پاسخ مثبت است، چه 
ويژگي هايي به لحاظ بصري در اين زمينه قابل استخراج 
خواهد بود؟ طبيعي است به تبع اين سؤال، هدف ما در اين 
پژوهش، برقراري جنبه اي کاربردي ميان نظريه گشتالت 

و هنر، به خصوص در عرصه نگارگري مي باشد.
ادراک  و  ارتباط  فرآيند  با  گشتالت  نظريه  آنجايي که  از 
بصري سر و کار دارد، انتظار مي رود بتوان با به کار بستن 
اصول اين نظريه، نگارگري ايراني را مورد واکاوي قرار 
داد و ويژگي هاي بصري آن  را مطالعه نمود. بدين منظور 
در پژوهش حاضر، نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره 
مي کند» به دليل تعدد پيکره هاي انساني موجود در نگاره، 
تنوع نحوه قرارگيري اين پيکره ها و تناسب آن با موضوع 
نگاره هاي شاهنامه  فراوان  تعداد  ميان  از  مقاله حاضر، 

طهماسبي براي مطالعه انتخاب شده است.

روش تحقيق
و  شده  انجام  توصيفي-تحليلي  روش  به  پژوهش  اين 
اطالعات آن به شيوه کتابخانه اي جمع آوري گرديده است. 
تالش شده است تا نگاره اي از ميان نگاره هاي پرشمار 
اصول  کمک  به  که  شود  انتخاب  طهماسبي  شاهنامه 
گشتالت در هنرهاي تجسمي بتوان پيکره هاي موجود در 
آن نگاره را با هدف ادراک بصري بهتر مورد تجزيه و 
مناسب  تحليل  براي  و  منظور  همين  به  داد.  قرار  تحليل 
در هر بخش، به تناسب، تصاويري با ترسيم و يا انجام 

عمليات رايانه اي، ارائه شده اند.

مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه 
از  مي کند»  پاره  را  ضحاک  طومار 
شاهنامه طهماسبي براساس نظريه 

گشتالت
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کهلر١ (١٨٨٧-١٩٦٧) و کورت کافکا٢ (۱۸۸۶-١٩٤١) نيز 
از بنيان گذاران اين مکتب محسوب مي شوند.

کهلر، از بنيان گذاران روان شناسي گشتالت، معتقد است 
رفته  به کار  طريق  دو  به  آلماني  زبان  در  گشتالت  کلمه 
است. يک کاربرد آن صورت يا شکل را به عنوان صفتي از 
اشياء مي داند. در اين معنا، گشتالت به صفات کلي اشاره 
دارد که مي توانند اصطالحاتي مثل زاويه دار يا قرينه دار 
اشکال  در  بودن  شکل  مثل  ويژگي هايي  و  گردند  بيان 
توصيف  را  آهنگ  يک  در  يا رديف هاي سرعت  هندسي 
کنند. کاربرد دوم، يک کل يا جوهر عيني را مي رساند که 
صورت يا شکل مشخص، يکي از ويژگي هاي آن است؛ 
به اين معنا، کلمه ممکن است به مثلث ها اشاره کند نه به 
مفهوم مثلث بودن (Kohler, 1929). پس کلمه گشتالت را 
مي توان هم براي اشاره به اشياء و هم ويژگي هاي شکل 
آن ها به   کار برد. هم چنين اين اصطالح به حوزه ديداري 
يا حتي کل حوزه احساسي محدود نمي شود (شولتس، 
عقيده  به   .(٤٠٨  :١٣٩٢ سيدني الن،  شولتس،  و  دوآن 
کهلر«گشتالت ممکن است فرآيندهاي يادگيري، يادآوري، 
کوشش، نگرش انگيزشي، تفکر، عمل کردن و از اين قبيل 

.(Kohler, 1947: 178-179) «را اجبارًا دربرگيرد
به  روان شناسي،  مکاتب  ساير  از  بيش  گشتالت  مکتب 
داد.  نشان  توجه  ادراکي  تجربه هاي  هنري  جنبه هاي 

نظريه پردازان اين مکتب، نتايج ارزنده اي را از پژوهش هاي 
و  بصري  الگوهاي  معناي  بصري،  ادراک  درباره  خود 
چگونگي عمل ارگانيسم انسان در ديدن و سازمان دادن 
نظريه  طبق   .(٤٥٤  :١٣٩٣ (پاکباز:  کردند  ارائه  بصري 
گشتالت، فرآيند اوليه مغز در ادراک ديداري، مجموعه اي 
از فعاليت     هاي مجزا نيست. ناحيه ديداري مغز به عناصر 
مجزاي درون داد ديداري پاسخ نمي دهد و اين عناصر را 
به وسيله فرآيند مکانيکي تداعي، به هم وصل مي نمايد. 
مغز يک نظام پوياست که در آن، تمام عناصر فعال در يک 
زمان معين با يکديگر تعامل دارند. عناصري که به يکديگر 
شبيه يا نزديک هستند، تمايل بيشتري دارند با هم ترکيب 
يکديگر  از  يا  نيستند  به هم شبيه  شوند و عناصري که 
(شولتس،  ندارند  شدن  ترکيب  به  تمايلي  دارند،  فاصله 
دوآن و شولتس، سيدني الن، ١٣٩٢: ٤٠٩). گشتالت گرايان 
روابط بين ميدان هاي نيرويي مغز و تجارب شناختي را 
قانون، هسته  اين  قانون پراگنانس٣ توصيف مي کنند.  با 
اصلي روان شناسي گشتالت را تشکيل مي دهد. در زبان 
فارسي، بهترين معادل آن «ماهيت وجودي» يا «عصاره» 
ساختن  ممتاز  قانون  پراگنانس،  قانون  واقع  در  است. 
پراگنانس  قانون  است.  وجود  ماهيت  کمال پذيري  يا 
(کمال پذيري) تأکيد مي کند که تجارب شناختي ما، تا حد 
امکان در شرايط موجود، سازمان يافته، هم سان و منظم 
است و در هر لحظه اي از زمان، گوياي طرح هاي فعاليت 

مغز است (شاپوريان، ١٣٨٦: ٨٥).
ادراک  بنيادين  قانون  با  مطابق  گشتالتي  روان شناسان 
آن  انگيزشي  الگوي  هر  ذاتي  گرايش  معتقدند:  بصري 
از آن،  به نحوي ديده شود که ساختار حاصل  است که 
ساده ترين ساختار ممکن در شرايط موجود باشد. بر اين 
اساس، نيروهاي ادراکي سازنده حوزه بصري، خود را 
مطابق با ساده ترين، متعارف ترين و متقارن  ترين الگويي 
باشد، سازمان دهي  امکان پذير  داده شده  در شرايط  که 

مي کنند (آرنهايم، ١٣٩٢: ٧٠-٧١ و ٨٧).
 اين ادعا که در فرآيند ادراک، مجموع (کل)، ماهيتي متفاوت 
از عملکرد بخش ها و عناصر مجزا و منفرد آن دارد، يکي 
 Gordon,) از مهم ترين تفکرات نظريه گشتالت مي باشد
18 :2004). نکته اصلي نظريه گشتالت را مي توان اين گونه 
بيان نمود: کل هايي وجود دارد که ويژگي آن ها با عناصر 
مجزا و منفرد تشکيل دهنده آن ها تعيين نمي گردد، اما آن 
بخش ها و عناصر ممکن است بتوانند خودشان مطابق با 
 .(Ellis, 1967: 2) ماهيت آن کل يا مجموعه مشخص گردند
گشتالت گرايان معتقدند ما اول کل را به منزله کل قبول 
آن  اجزاي سازنده  تحليل  و  تجزيه  به  مي کنيم و سپس 
مي پردازيم؛ به عبارت ديگر، روش ما از کل به جزء پي 
بردن است (قياس)؛ برخالف همه کساني که سعي دارند 
از جزء به کل پي ببرند (استقرا) (شاپوريان، ١٣٨٦: ٨٤). 
مايکل ورتايمر در اين باره معتقد است: ادعاي از کل به 

تصوير١. نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره مي کند» منسوب به قديمي 
Canby   , 2014: 80  :با مديريت سلطان محمد  مأخذ
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جزء پي بردن، تجديدنظري انقالبي در زمينه روان شناسي 
است که تأکيد مي  کند ماهيت کل، تعيين کننده ماهيت اجزاء 
است و نه برعکس. روان شناس نبايد از عناصر انتزاعي 
شروع و آن ها را با هم ترکيب کند تا کل را بسازد، بلکه 
بايد کل را مطالعه کند تا مشخص شود چه اجزايي در 
 Wertheimer,) ساختن آن، نقش يا نقش هايي داشته اند

.(1987

نگارگري مکتب تبريز صفوي
مکتب نگارگري تبريز صفوي، به لحاظ زماني مبين مکتب 
نقاشي ايران در اوايل عصر صفويان و به طور مشخص، 
 (٩٠٧-١٥٠١/٩٣٠-١٥٢٣) اول  اسماعيل  شاه  دوره  در 
است. نقاشان اين مکتب «بدون آنکه سطح تخت صفحه 
نقاشي را بشکنند، ترکيب بندي  هاي چند سطحي آفريده اند 
که از پايين به باال گسترده مي شود و غالبًا از حد فوقاني 
قاب بيرون مي زند. همه چيز آکنده از حرکت و جنبش است. 
رنگ ها درخشان، پرمايه و پرکشش، حساس و آرام اند و 
حالت مورد نظر را به وجود مي آورند. در هنر تصويري 
تبريز، تمامي اجزاي ترکيب کننده به يک سان مهم اند. پيکر 
آدم ها و زينت کاري معماري و ريزه کاري منظره طبيعي، 
همه با درخشندگي شديد نمايانده مي شوند تا شادي آفرين 
تبريز  گردند» (اشرفي، ١٣٦٧: ٩٧). در نگاره هاي مکتب 

ترفندهاي  از  نشاني  پيشينيان،  آثار  هم چون  صفوي 
سه بعد نمايي به چشم نمي خورد. سنت فضاسازي مفهومي 
نيز به قوت خود باقي است؛ به عبارت ديگر، فضا هم چنان 
با نشانه هاي انتزاعي از جهان واقعي تعريف مي شود، اما 
اکنون به سبب کثرت روابط و تعداد وقايع، ساختار فضاي 

تصوير پيچيده تر شده است (پاکباز، ١٣٧٩: ٩١).
نگارگري اوايل صفويه تلفيقي است از سبک آکادميک هرات 
به نمايندگي بهزاد و سبک آزادتر، تخيلي تر و پرنقش و 
نگارتر دربار ترکمانان به نمايندگي يعقوب بيگ در تبريز که 
به وسيله سلطان محمد به عهد صفويه راه يافت. به طور کلي 
تفاوت نگاره هاي اين مکتب نسبت به دوره هاي قبلي بيشتر 
در بخشي از پوشش و البسه آنان است. دستار١ خاص 
صفوي همراه با يک چوب باريک، معموًال به رنگ قرمز 
است که از ميان آن بيرون مي  زند (رهنورد، ١٣٨٦: ١٠٩-

١١٠). اگرچه موضوعات نگاره هاي دوره صفويه همانند 
دوره هاي گذشته بود، ولي هنرمندان مي کوشيدند با ارائه 
ابتکاري در قالب چهارچوب محدود گذشته، تغييراتي در 
نگاره هاي شاهنامه   .(Rubissow, 1954) بدهند  طرح ها 
طهماسبي نيز که به دستور شاه اسماعيل اول سفارش 
شاه  پسرش،  سلطنت  زمان  تا  آن  تکميل  و  شد  داده 
درازا کشيد  (٩٣٠-٩٨٤/ ١٥٢٣-١٥٧٦)به  اول  طهماسب 
نيز نماينده نگارگري اين مکتب به شمار مي رود. در واقع، 
نقاشي تبريز درزمان شاه طهماسب اول، هويت دقيق خود 
را يافت و دوران شاه اسماعيل اول را بايد دوران گذار 
دانست. شاهنامه طهماسبي حاوي ٢٥٨ نگاره بوده است 
که پس از تکميل آن و «در زماني که شاه طهماسب اول 
در سال ١٥٧٦/٩٨٣، الزم دانست براي شادباش گويي به 
سلطان مراد سوم عثماني، هديه نفيسي برايش بفرستد، 
اين شاهنامه را براي او ارسال کرد. اين شاهنامه مدت 
سه قرن در کتابخانه سلطان قرار داشت و از آن نگهداري 

مي شد٢» (رابينسن، ١٣٨٤: ٥٢-٥٣). 

موضوع نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره مي کند»
پس از آن که ابليس ضحاک را فريب داد و با بوسه بر دو 
کتف اومارهايي از محل بوسه وي سر برآوردند، ابليس 
خود را به شکل حکيمي درآورد و به ضحاک پيشنهاد داد 
که تنها راه از بين رفتن اين مارها آن است که هر روز، 
مغز دو انسان به آن ها داده شود. بدين  ترتيب، براي آنکه 
اين مارها تعذيه شوند، انسان هاي زيادي کشته شدند. از 
جمله اين افراد، آبتين، پدر فريدون٣ و هفده فرزند از هجده 
فرزند آهنگري به نام کاوه بود. از طرفي به دليل ستم گري 
ضحاک وبه دليل ترس از تعبير خوابي که او ديده بود و 
براساس آن شخصي به نام فريدون، تاج و تخت را از او 
خواهد گرفت و به سلطنت وي پايان خواهد داد، طوماري 
نوشت و از سران کشور و لشکر خواست تا آنان به اين که 
ضحاک در تمام مدت حکومتش جز دادگري، نيکوکرداري 

مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه 
از  مي کند»  پاره  را  ضحاک  طومار 
شاهنامه طهماسبي براساس نظريه 

گشتالت

تصوير2. بخش هاي تصويري نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره مي کند» 
و محل قرارگيري پيکره هاي انساني در هر بخش  ، مأخذ: نگارنده

دور  بر  هرچه  و  منديل  ١.عمامه، 
به  چيزها  ديگر  يا  و  از شال  سر 
(دهخدا،  پيچند  مخصوص   وضع 

١٣٧٧، ج٧: ١٠٨٢٤).
٢. براي کسب اطالعات بيشتر در 
مورد سرنوشت غم انگيز شاهنامه 
طهماسبي رجوع شود به : امامي، 
بازگشت  «داستان   .(١٣٧٤) کريم 
يک شاهنامه نفيس»، فصلنامه هنر، 

شماره ٢٩، صص٢٠١-٢٠٥.
مشترک  داستاني  بزرگان  از   .٣
اقوام هند و ايراني است که ضحاک 
شاهنامه  مطابق  کرد.  بند  در  را 
فردوسي، او پسر آبتين و از نسل 
مشاهده  از  پس  که  است  جمشيد 
او  عليه  تازي،  ضحاک  ستم گري 
کاوه  دستياري  با  و  مي کند  قيام 
در  و  دستگير  را  ضحاک  آهنگر، 
کوه دماوند زنداني مي کند و خود 
به پادشاهي ايران مي رسد (دهخدا، 

١٣٧٧، ج١١: ١٧١٤٠).



شماره۴۵  بهار۹۷
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

و  دهند  گواهي  است،  نکرده  ديگري  کار  راست   گويي  و 
سران کشور و لشکر نيز از بيم جان خود چنين کردند. در 
اين هنگام، فرياد فردي بر آستانه در برخاست. وي کاوه 
بود که هفده فرزندش به  وسيله ضحاک کشته شده بودند 
و تنها يک فرزند برايش باقي مانده بود. ضحاک که تصور 
مي کرد با آزاد کردن تنها فرزند کاوه، کاوه نيز طومار وي 
را تأييد مي نمايد، تنها فرزند وي را آزاد کرد. اما کاوه نه 
تنها اين کار را نکرد، بلکه سران کشور و لشکر را نيز به 
اين دليل که دست از آفريدگار بزرگ کشيده اند و به ديو 
نابکاري چون ضحاک روي آورده  اند، سرزنش نمود و 
پس از پاره کردن طومار ضحاک، به همراه فرزندش از 

کاخ خارج شد (کيان پور، ١٣٨٥: ١-٢٠).

گشتالت در هنر و قوانين مربوط به آن
حدود يک دهه پس از ظهور روان شناسي گشتالت، اصول 
قرار  هنرمندان  توجه  ادراک بصري مورد  زمينه  در  آن 
گرفت. در آن زمان مرکز توسعه هنري در آلمان، مدرسه 
و  هنرمندان  که  بود  وايمار٢  در  باهاوس١  تأسيس  تازه 
طراحان بزرگ اوايل سده بيستم را در خود گرد آورده بود 
. پل کله٣، واسيلي کاندينسکي٤،و جوزف آلبرز٥، آشکارا 
از نتايج اين تحقيقات در نوشته ها و نقاشي هايشان بهره 
گرفتند. در نفوذ نظريه گشتالت در هنر، مقاله ورتايمر با 
عنوان « نظريه فرم» که در سال ١٩٢٣ ارائه شد، تأثير 
فزاينده اي داشت. اين مقاله با نام مستعار «رساله نقطه» 
مطرح شد؛ چراکه با نقش مايه هاي انتزاعي نقاط و خطوط، 
تصويرپردازي شده بود. بعدها با حضور روانشناسان 
گشتالت در مدرسه باهاوس و سخنراني هاي آنها، تأثير 
يافته نوظهور علمي ـ هنري عميق  تر شد (رضازاده،  اين 

.(١٣٨٧: ٣٢
به  بيشتر  را  هنرمندان  توجه  گشتالت،  نظريه  در  آنچه 
خود جلب کرده بود، يافته ها و تجربياتي بود که در زمينه 
ادراک بصري، موجب خودآگاهي بيشتر هنرمند در خلق 
اثر مي شد. اين تأثير به نوعي با پيش آگاهي از چگونگي 
متأثر ساختن مخاطب توسط هنرمند، شيفتگي بسياري 
ايجاد مي كرد و ابزاري به دست هنرمند مي داد تا هم چون 
ترفندهاي  به کارگيري  با  را  خود  مخاطبان  جادوگران، 
بصري که به صورت ذاتي در فرآيند ادراکي آن ها وجود 
داشت، شگفت زده کند. با وجود اين، تفسير گشتالت در 
هنر و تشريح قوانين و اصول آن در سازماندهي ادراک 
هنرهاي  گشتالت گراي  نظريه پردازان  توسط  بصري 
تجسمي، موجب روزافزوني اعتبار اين نظريه شده است 

(همان).
براساس  که  اصولي  مهم ترين  گشتالت گرايان،  نظر  از 
آن ها، طرح هاي سازمان ادراکي به وجود آمده اند عبارتند 
تداوم،٨  مجاورت،٧قانون  مشابهت،٦  قانون  قانون  از: 
قانون يکپارچگي يا تکميل،٩و قانون نقش و زمينه١٠ که 

همه اين قوانين به طريق معيني تحت نفوذ قانون پراگنانس 
(کمال پذيري) قرار دارند که هسته مرکزي نظريه گشتالت 

را تشکيل مي دهند (شاپوريان، ١٣٨٦: ٩٤).
همان طورکه قبًال نيز اشاره شد، نگارگري ايراني جنبه اي 
روايت گونه دارد که بخش مهمي از اين روايت گري، توسط 
قرارگيري  اهميت محل  پيکره هاي آن صورت مي پذيرد. 
اين پيکره ها در نگاره ها به نحوي است که مي توان با به 
کارگيري برخي از اصول گشتالت که به آن ها اشاره شد، 
آن ها را به گونه اي بهتر به لحاظ بصري، ادراک نمود. به 
عنوان مثال با کمک اصل شباهت گشتالت مي توان بخشي 
از اجزاي پيکره ها را در نگاره هاي ايراني بر اساس رنگ 
واحد  يک مجموعه  به صورت  ويژه،  با دسته بندي هايي 
بصري در نظر گرفت. بر اساس اصل مجاورت گشتالت 
بر  هم،  کنار  در  نگاره  پيکره هاي  دادن  قرار  با  مي توان 
اساس يک دسته بندي ويژه، آن ها را به صورت يک کل 
منسجم تجسم نمود. با بهره گيري از اصل تداوم گشتالت، 
مي توان پيکره ها و نحوه قرارگيري آن ها را به صورت 
يک شکل هندسي تصور نمود که افراد بر روي اضالع 
تکميل  يا  يکپارچگي  اصل  نهايت  در  مي گيرند.  قرار  آن  
به ما کمک مي کند تا بخش هايي از پيکره ها که در نگاره  
به دليل هم پوشاني با عناصر ديگر به صورت ناقص به 
چشم مي آيند، با در نظر گرفتن معيارهايي هم چون رنگ 
در چشم مخاطب به صورت يک پارچه به نظر برسند و 
تکميل شوند. در کل، به کارگيري مجموعه قوانين ياد شده 
به تحقق رسالت  پيکره ها، منجر  از گشتالت در خوانش 
ساده سازي  يعني  تجسمي،  هنرهاي  در  گشتالت  نظريه 
و سازمان دهي عناصر تصوير مي شود که در اين مقاله 
شامل پيکره ها در نگارگري ايراني است. در نتيجه مخاطب 
بهتر مي تواند پيکره ها را طبقه بندي و به صورت يک کل 

منسجم ادراک نمايد.
در پژوهش حاضر به دليل تناسب نگاره انتخابي با قوانين 
شباهت، مجاورت، تداوم، ويکپارچگي يا تکميل، اين قوانين 
از  و  بررسي  نظر،  مورد  نگاره  پيکره هاي  با  ارتباط  در 
قانون نقش و زمينه، چشم پوشي شده است. بر اين اساس، 
ابتدا محل قرارگيري پيکره ها در نگاره بررسي و سپس 
اين پيکره ها بر اساس قوانين گشتالت، تحليل مي شوند.

روش بررسي به اين صورت خواهد بود که هم زمان با 
معرفي هر قانون، جنبه کاربردي آن در نگاره نيز مطرح 

خواهد شد. 

مطالعه محل قرارگيري پيکره هاي نگاره «کاوه، طومار 
ضحاک را پاره مي کند»

پيکره   ٥٦ تعداد  نظر،  مورد  نگاره  در  تصوير١،  مطابق 
انساني موجود است که با توجه به نحوه تصويرسازي 
و محل قرارگيري آن ها، مي توان اين پيکره ها را در چهار 
محل  تصوير٢،  مطابق  نمود.  تقسيم بندي  اصلي،  بخش 
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(همان،  مي سازد  مجموعه  يک  هم،  به  شبيه  اشياء  از 
٩٧). در واقع عناصر مشابه، به صورت يک گروه واحد 
خصوصيات  عناصر،  که  واقعيت  «اين  مي شوند.  ديده 
مشترکي دارند، مي تواند ما را به پيوستن آن ها به يکديگر 
و  شکل ها  مساوي،  ابعاد  بکشاند.  پايدار  مناسباتي  در 
ارزش هاي  و  رنگ ها، ساختارها  مشابه،  جهت گيري هاي 
يکسان، گرايش پويا به يک جا ديده شدن را ايجاد مي کنند» 

(کپس، ١٣٧٥: ٤٤).
شباهت  مالک  بحث،  مورد  نگاره  در  و  تحقيق  اين  در 
براساس شباهت رنگ در پيکره هاي انساني درنظر گرفته 
شده است. بدين منظور با توجه به رنگ منسوجات شامل 
دستار ها و لباس  پيکره ها، اين قانون مورد مطالعه قرار 

گرفته است.

قانون شباهت براساس رنگ دستار پيکره ها
همان طو رکه در مبحث مربوط به نگارگري مکتب تبريز 
به  نسبت  مکتب  اين  نگاره هاي  ويژگي هاي  از  شد،  بيان 
دوره هاي قبل از خود، دستارهايي است که عمدتًا با رنگ 
سفيد در نگاره هاي اين مکتب به تصوير درآمده اند. در 
نگاره مورد بحث ما نيز از ميان ٥٦ پيکره موجود، دستار 
مربوط به ٣٣ نفر از آن ها با رنگ سفيد، تصويرسازي و 
بقيه پيکره ها نيز با دستارها و يا کاله هايي به رنگ هاي 
نمايش  جهت  تصوير٣،  مطابق  شده اند.  مشخص  ديگر 
هرچه بهتر اين دستارهاي سفيد، تصوير به صورت سياه 
ارائه  عادي  از حالت  رنگي شديدتر  تضاد  با  و  و سفيد 
دستارهاي  پراکندگي  تصوير،  اين  براساس  است.  شده 
به گونه اي که  است؛  مشاهده  قابل  وضوح  به  سفيدرنگ 
ادراک و  چشم، آن ها را به صورت يک مجموعه واحد، 
سازمان دهي مي نمايد. اين پيکره ها با دستارهاي سفيد رنگ 
بيشترين  دارند.  حضور  نگاره  چهارگانه  بخش هاي  در 
حضور اين پيکره ها، در بخش٢ نگاره که مهم ترين بخش 
پيکره هاي  و  مي باشد  داستان  معنايي  بار  به لحاظ  آن 
مشاهده  قابل  دارند،  بخش حضور  آن  در  نيز  بيشتري 
دستارهاي  اين  پراکندگي  نحوه  اينکه  به  توجه  با  است. 
سفيد به گونه اي است که دو شخصيت اصلي داستان يعني 
ضحاک و کاوه، در ميان آن ها محصور شده اند، مي توان 
شباهت رنگ دستارها را به نوعي در خدمت سير طبيعي 
داستان درنظر گرفت که توانسته است در جريان فرآيند 
ادراک بصري، چشم بيننده را نيز درگير شخصيت ها و 

موضوع اصلي داستان نمايد.

قانون شباهت براساس رنگ لباس پيکره ها
با بررسي پيکره هاي موجود در نگاره و رنگ لباسي که 
هرکدام از آن ها بر تن دارند، چهار گروه رنگي استخراج 
شده است١ که به ترتيب فراواني عبارت اند از اول: گروه 
رنگ هاي تيره شامل سياه، آبي تيره، و سبز تيره. دوم: 

دايره هاي  با  نگاره،  از  بخش  هر  در  پيکره ها  قرارگيري 
قرارگيري  مالک  است.  گرديده  مشخص  مجزا،  رنگي 

دايره ها، صورت پيکره ها بوده است.
 مطابق تصوير١، در باالي نگاره سه پيکره از فرشته ها قرار 
گرفته اند که با احتساب دو پيکره انساني در کنار آن ها که 
تنها سر و گردن آن ها نمايان است، در مجموع، پنج پيکره 
در اين قسمت از نگاره قرار گرفته اند (تصوير٢، بخش١، 
دايره هاي زردرنگ). در قسمت ديگري از نگاره، در ميانه 
سمت راست تصوير و در پشت ميله ها، تعداد هشت پيکره 
قرار دارند (تصوير٢، بخش ٢، دايره هاي سبزرنگ). در ميانه 
نگاره نيز تعداد ٢٩ پيکره وجود دارد. در واقع، اين بخش 
(بخش٣)، مهم ترين بخش تصويري اين نگاره است که دو 
شخصيت اصلي نگاره يعني ضحاک که بر تخت پادشاهي 
نشسته و شخصيت کاوه که در پايين نگاره ايستاده است 
در  نيز  داستان  اصلي  واقعه  آنکه  شامل مي شود؛ ضمن 
اين بخش به وقوع مي پيوندد (تصوير٢، بخش٣، دايره هاي 
قرمزرنگ). در نهايت در بخش ٤، تعداد ١٤ پيکره مشاهده 
مي شود که قسمت پايين، در سمت راست نگاره را دربر 

مي گيرد (تصوير٢، بخش٤، دايره هاي آبي رنگ).

قانون شباهت
که  است  اين  ادراکي  مهم سازمان  از خصوصيات  يکي 

مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه 
از  مي کند»  پاره  را  ضحاک  طومار 
شاهنامه طهماسبي براساس نظريه 

گشتالت

نگاره «کاوه، طومار  ادراک دستارهاي سفيدرنگ در  تصوير3. 
ضحاک را پاره مي کند»، به  صورت يک مجموعه واحد براساس 

قانون شباهت گشتالت. مأخذ: همان.

١. مالک بررسي و استخراج رنگ 
لباس پيکره ها، لباس هاي باالتنه بوده 
است. در روند بررسي رنگ لباس 
پيکره ها، از آنجايي که برخي پيکره ها 
بودند،  پنهان  طبيعي  مناظر  پشت 
در روند مطالعه ما قرار نگرفتند و 
چندين پيکره نيز که داراي لباس هاي 
از رنگ سبز  صورتي و مايه هايي 
بودند، به دليل تعداد محدودشان، از 
گروه بندي آن ها صرف  نظر نموديم.



شماره۴۵  بهار۹۷
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

گروه رنگ هاي قرمز و نارنجي که به دليل نزديکي رنگي، 
به صورت يک گروه واحد درنظر گرفته شده اند. سوم: 

گروه رنگي آبي و چهارم: گروه رنگي زرد.

گروه بندي پيکره ها بر اساس شباهت رنگ هاي تيره
همه  در  پيکره  يک  حداقل  پيکره ها،  از  گروه  اين  در 
بخش هاي چهارگانه نگاره که قبًال در مورد آن ها صحبت 
شد، حضور دارند. مطابق تصوير٤ (الف)، نحوه قرارگيري 
و پراکندگي آن ها در نگاره، به صورتي است که در جريان 
راست  سمت  نيمه  متوجه  بيننده  بصري،  ادراک  فرآيند 
نگاره خواهد شد که پيکره هاي آن در بخش هاي ١،٢،٣ و ٤ 
نگاره قرار گرفته اند؛ زيرا پيکره ها در اين قسمت از نگاره، 
حضور چشم گيرتري دارند. از آنجايي که پيکره هاي سمت 
ترسيم شده اند  ايستاده  به صورت  عمدتًا  نگاره،  راست 
و اين امر سبب حرکت بيشتر نگاه بيننده از باال به پايين 

مي شود، توجه به نيمه سمت راست نگاره با قوت بيشتري 
در چشم مخاطب صورت مي پذيرد؛ به عبارت ديگر، حالت 
نگاره،  راست  نيمه سمت  در  پيکره ها  از  گروه  اين  قائم 
عرصه وسيع تري براي ادراک اين نوع پيکره هاي رنگي 
در جهت يک مجموعه ديده شدن آن، فراهم نموده است. 
از طرف ديگر، ترسيم عمود منصف عرضي در تصوير٤ 
(الف)، تجمع و تراکم پيکره هاي اين گروه را در يک چهارم 
پايين سمت راست نگاره که پيکره هاي آن در بخش٢ قرار 
و  توجه  گفت:  مي توان  بنابراين  مي  دهد؛  نشان  گرفته اند، 
نگاه مخاطب با حرکت در نگاره و جستجوي پيکره ها با 

لباس هاي تيره رنگ، به اين قسمت زودتر جلب خواهد شد.

گروه بندي پيکره ها بر اساس شباهت رنگ هاي قرمز و 
نارنجي

در گروه بندي رنگ هاي قرمز و نارنجي نيز تا حد زيادي با 

تصوير4. گروه بندي پيکره ها بر اساس قانون شباهت گشتالت (رنگ)، مأخذ: همان.  
 

ب) گروه بندي پيکره ها بر اساس
 شباهت رنگ هاي قرمز و نارنجي

الف) گروه بندي پيکره ها بر اساس
 شباهت رنگ هاي تيره

د) گروه بندي پيکره ها بر اساس
 شباهت رنگ زرد

ج) گروه بندي پيکره ها بر اساس 
شباهت رنگ  آبي



اين ويژگي ها مواجهيم. در اين گروه نيز حداقل يک پيکره 
در همه بخش   هاي چهارگانه نگاره حضور دارد. اما مطابق 
تصوير٤ (ب)، پيکره  هاي اين گروه در مقايسه با پيکره هاي 
به طورکلي،  دارند.  بيشتري  تراکم  و  نزديکي  الف،  گروه 
و  (بخش٣)  نگاره  مياني  در يک سوم  اين گروه  پيکره هاي 
٢،٣و٤)، هاي  (بخش  نگاره  راست  سمت  پاييني  دوسوم 

 به دليل تراکم بيشتر پيکره ها، جريان ادراک بصري را 
تسريع مي بخشند و در حداقل زمان ممکن، نگاه مخاطب 

را با خود درگير مي سازند.

گروه بندي پيکره ها بر اساس شباهت رنگ  آبي 
 با توجه به تصوير٤ (ج)، در گروه رنگ هاي آبي، پيکره ها 
تنها در بخش هاي ٣و٤ حضور دارند. همه پيکره هاي اين 
فرآيند  و  گرفته اند  قرار  نگاره  پايين  دوسوم  در  گروه، 
ادراک بصري، در اين قسمت از نگاره صورت مي پذيرد؛ 
پيکره ها  ساده سازي  و  سازمان دهي  به عبارت ديگر، 
در  واحد،  مجموعه  يک  قالب  در  آبي رنگ  لباس هاي  با 

دوسوم پاييني نگاره شکل مي گيرد.

گروه بندي پيکره ها بر اساس شباهت رنگ  زرد 
و  تعداد  زرد،  رنگ هاي  گروه  در  (د)،  تصوير٤  مطابق 

به گروه هاي ديگر کمتر است. در  پيکره ها نسبت  تراکم 
اين گروه به غير از بخش١، در ساير بخش ها، حداقل دو 
پيکره حضور دارند. فرآيند ادراک بصري در اين گروه در 
دوسوم پايين نگاره (بخش هاي ٢،٣و٤) و به طور ويژه در 
دوسوم پايين سمت راست آن (باز هم بخش هاي ٢،٣و٤) 

صورت مي گيرد.

قانون مجاورت
به  که  را  اشيايي  ما  سازمان دهي،  اصل  اين  اساس  بر 
به لحاظ  چه  و  زماني  به لحاظ  چه  نزديک ترند،  يکديگر 
مکاني، در يک مجموعه مي بينيم (شاپوريان، ١٣٨٦: ٩٧). 
در واقع «نزديکي، ساده ترين شرط در اصل سازمان دهي 
نزديکي  نيز،  بصري  تجربه  ميان  در  است.  تصوير 
واحدهاي بصري، ساده ترين شرط براي با هم ديده شدن 

قابل رويت هاي مرتبط است» (کپس، ١٣٧٥: ٤٣).
براساس قانون مجاورت گشتالت مي توان پيکره هايي را 
که در نگاره مورد بحث ما به هم نزديکترند به صورت يک 
مجموعه واحد درنظر گرفت. مي توان در اين ارتباط، دو 
تحليل را مدنظر قرار داد و پيکره هاي مجاور را در نگاره 

براساس دو نوع سطح بندي، دسته بندي کرد.
مطابق تصوير٥ (الف)، در نوع اول، هفده سطح از پيکره ها 

مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه 
از  مي کند»  پاره  را  ضحاک  طومار 
شاهنامه طهماسبي براساس نظريه 

گشتالت

تصوير5. گروه بندي پيکره ها بر اساس قانون مجاورت گشتالت  مأخذ: همان.

الف) سطح بندي نوع اول پيکره ها 
براساس قانون مجاورت گشتالت

ب) سطح بندي نوع دوم پيکره ها 
براساس قانون مجاورت گشتالت
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دسته بندي و در داخل آن ها، پيکره هاي مجاور محصور 
از ميان هفده سطح، ده سطح شامل پيکره هاي  شده اند. 
دونفره در مجاورت هم (شامل سطوح٢، ٤، ٥، ٦ ، ٧، ١٢، 
١٣، ١٤، ١٥، و ١٧) و چهار سطح شامل پيکر ه هاي سه 
نفره (١، ٣، ٩، و ١١) در مجاورت يکديگر مي باشند. يک 
سطح چهارنفره (١٠)، شش نفره (٨) و يک سطح ُنه نفره 
(١٦) نيز وجود دارد.١ در اين نوع دسته بندي، بيننده در 
از  زيادي  تعداد  گرفتن  درنظر  با  بصري  ادراک  فرآيند 
سطوح، اطالعات را به صورت محدود دريافت مي کند و 
بديهي است که به تبع آن، مدت زمان بيشتري را نيز براي 

ادراک پيکره هاي موجود در نگاره بايد صرف نمايد.
در سطح بندي نوع دوِم پيکره ها براساس قانون مجاورت 
گشتالت، ساده سازي پيکره ها در عرصه وسيع تري صورت 
پيکره هاي  حضور  توالي  که  بدين ترتيب  است.  پذيرفته 
مجاور موجود در نگاره تا بدانجا که منطقي به نظر برسند، 

مالک دسته بندي قرار گرفته است. مطابق تصوير٥ (ب)، 
پيکره هاي مجاور در شش سطح دسته بندي و محصور 
شده اند؛ به طوري که از حداقل سه تا حداکثر پانزده پيکره در 
اين سطوح قرار گرفته اند. براساس اين نوع دسته بندي، در 
فرآيند ادراک بصري، نگاه بيننده با درنظر گرفتن سطح هاي 
وسيع تر که پيکره ها در آن قرار گرفته اند، بهتر مي تواند کليت 
پيکره هاي حاضر را در نگاره دريافت نمايد؛ به عبارت ديگر، 
ساده سازي و سازمان دهي اطالعات به اين روش با سهولت 
بيشتر و صرف زمان کمتري صورت مي پذيرد. بنابراين به 
نظر مي رسد سطح بندي نوع دوم مناسب تر از سطح بندي 

نوع اول، به فرآيند ادراک بصري کمک  نمايد.

قانون تداوم
طرحهاي  داراي  که  محرکهايي  تداوم،  قانون  براساس 
ادراکي درک  به  يکديگرند، به صورت يک واحد  وابسته 

تصوير6. توالي مثلثي شکل پيکره ها براساس قانون تداوم گشتالت، مأخذ: همان.

ب)الف)

د)ج)

١. در اين دسته بندي، برخي پيکره ها 
به دليل ايجاد فاصله با پيکره هاي 

ديگر، لحاظ نشده اند.



در  به عبارت ديگر   .(١٧٣  :١٣٨٦ (شاپوريان،  مي شوند 
ادراک ما، اين تمايل وجود دارد تا جهتي را دنبال کنيم و 
عناصر را به طريقي به هم وصل نماييم که به نظر برسد 
ادامه دارند و در يک جهت خاص جريان مي يابند (شولتس، 

دوآن و شولتس، سيدني الن، ١٣٩٢: ٤١٠).
اين  در  موردنظر  نگاره  روي  بر  که  بررسي هايي  با 
براساس  انجام شد، دو شکل مثلث و مستطيل  پژوهش 
گشتالت  تداوم  قانون  و  پيکره ها  قرارگيري  محل  توالي 
تداوم  بررسي  تا  است  بوده  اين  بر  مشاهده شد. تالش 
پيکره ها براساس خطوط ترسيم شده، به گونه اي باشد که 
ارزيابي قرار گيرند.  بهترين و جامع ترين حالت ها مورد 
در اين ميان، چهار حالت براي شکل مثلث، که پيکره هايي 
که بر روي اضالع آن قرار دارند، در بخش هاي ٢، ٣ و ٤ 
نگاره حضور دارند، و سه حالت نيز براي شکل مستطيل 
قابل  نگاره  پيکره هاي آن در بخش هاي ١، ٢، ٣ و ٤  که 
ج  ب،  (الف،  تصوير٦  است.  ترسيم شده  هستند،  ر يت 
ج)،  و  ب   (الف،  تصوير٧  و  مثلث  شکل  حالت هاي  ود)، 
حالت هاي شکل مستطيل را نشان مي دهد. بيشترين تعداد 
حالت ها، متعلق به شکل مثلث است که نقش ويژه اي در 
شکل  دو  هر  هرچند  مي کند.  ايفا  بصري  ادراک  فرآيند 
ذکر شده، مطابق قانون گشتالت، نقش مؤثري در فرآيند 
اما مي توان توالي پيکره هاي  ايفا مي کنند،  ادراک بصري 
مثلثي شکل را نسبت به شکل مستطيل در فرآيند ادراک 
پيکره هاي  قرارگيري  زيرا محل  دانست؛  مؤثرتر  بصري 
موجود در نگاره، به خصوص مهم ترين شخصيت هاي آن 
از خط  که تجسمي  به هم،  کاوه نسبت  يعني ضحاک و 
اريب را تداعي مي نمايد، به کمک شکل مثلث بهتر در نگاه 

بيننده تجسم مي يابد؛ چنانچه بيشترين حالت هاي توالي 
نيز براساس اين شکل حاصل شده اند.

قانون يکپارچگي يا تکميل
بر اساس قانون يکپارچگي يا تکميل، اشياي فيزيکي ناتمام 
ادراک  کامل  به صورت  تجارب رواني  نظر  از  ناقص  يا 
مي شوند (شاپوريان، ١٣٨٦: ١٧٣). در واقع، در ادراک ما 
تا  کنيم  کامل  را  ناقص  اشکال  تا  دارد  تمايل وجود  اين 
شکاف ها پر شوند (شولتس، دوآن و شولتس، سيدني الن، 

.(١٣٩٢: ٤١٠
تعدد  و  زياد  تزئينات  دليل  به  ايراني  نگارگري  در 
عناصر تصويري، از جمله شخصيت ها و نزديکي آن ها 
به   انساني  پيکره هاي  مواقع  از  بسياري  در  يکديگر،  به 
نحوي در کنار يکديگر قرار مي گيرند که بخشي از بدن 
مي شود؛  پوشانيده  ديگر  پيکره هاي  توسط  پيکره  يک 
به طوري که تنها سر و پاهاي برخي پيکره ها قابل ر يت 
است. مطابق با موضوع مورد نظر ما و در نگاره مورد  
بحث، براساس قانون تکميل گشتالت، در اين حالت، بيننده 
با توجه به مشاهدات خود از قسمت هايي از پيکره ها که 
قابل تشخيص است، بقيه قسمت هاي آن را که پوشانيده 
مي کند.  ادراک  و  تکميل  بصري،  صورت  به  شده اند، 
پيکره ها به  اين  در تصوير٨، شش موقعيت مختلفي که 
ايستاده اند،  يکديگر  کنار  در  نفره  چند  يا  دو  صورت 
آمده است. تصاوير (ج)، (د)، و (و) از کناره هاي نگاره، 
از  (ب)،  و  (الف)  تصاوير  و  نگاره  پايين  از  تصوير(ه) 
ميانه سمت راست نگاره گزينش شده اند. اين پيکره ها از 
بخش هاي ٣ و ٤ نگاره انتخاب و مناسب ترين نمونه هاي 
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تصوير7. توالي مستطيلي شکل پيکره ها براساس قانون تداوم گشتالت، مأخذ: همان.
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بوده اند.  تکميل  قانون  بررسي  براي  نگاره  در  موجود 
رنگ  وسيله  به  بصري  ادراک  فرآيند  نمونه ها،  اين  در 
بيننده  به عبارت ديگر،  مي پذيرد؛  صورت  پيکره ها  لباس 
پوشانيده  پيکره هاي  اين  پيکره ها،  لباس  رنگ  تعقيب  با 
شده و ناقص را تعقيب، تکميل و ادراک مي نمايد؛ زيرا 
براي بيننده چاره اي جز متوسل شدن به رنگ لباس ها 
واقع  در  نمي ماند.  باقي  تکميل  و  بصري  ادراک  براي 
قانون تکميل گشتالت در مورد پيکره ها با شناسايي رنگ 

لباس هاي آن ها صورت مي پذيرد. 
که  اطالعاتي  به  توجه  با  و  شد  بيان  آنچه  به  توجه  با 
نظريه  براساس  پژوهش،  اين  در  نظر  مورد  نگاره  از 
گشتالت مورد بررسي قرار گرفت، مي توان فرآيند ادراک 
بصري پيکره هاي حاضررا در اين نگاره براساس نظريه 

گشتالت در قالب جدول١، اين گونه برشمرد:
تکميل  قانون  براساس  پيکره ها  قرارگيري  نحوه  تصوير٨. 

گشتالت، مأخذ: همان.

جدول١. مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره مي کند» براساس نظريه گشتالت، مأخذ: همان.

چگونگي فرآيند ادراک بصري موقعيت و قرارگيري 
پيکره ها قوانين گشتالت رديف

ادراک بصري رنگ سفيد دستارها به صورت
بخش هاي ۱، ۲، ۳و ۴ يک مجموعه واحد در همه بخش هاي نگاره دستارها

گي
رن

ت 
اه

ــب
ش

۱

ادراک بصري رنگي در نيمه سمت راست و 
يک چهارم پايين سمت راست نگاره بخش هاي ۱، ۲، ۳و ۴ رنگ هاي 

تيره

ادراک بصري رنگي در يک سوم مياني و 
دوسوم پاييني سمت راست نگاره بخش هاي ۱، ۲، ۳ و ۴ قرمز و 

نارنجي

ادراک بصري رنگي در دوسوم پايين نگاره بخش هاي ۳ و ۴ نگاره
آبي

ادراک رنگي در دوسوم پايين نگاره بخش هاي ۲، ۳ و ۴ 
زرد

ادراک بصري به صورت محدود و با صرف مدت زمان
سطوح ١ تا ١٧ زياد در قالب پيکره هاي مجاور با تعداد کم سطح بندي 

۱۷تايي

رت
او

جـ
م

۲
ساده سازي و سازمان دهي اطالعات با سهولت بيشتر و صرف 

زمان کم در قالب پيکره هاي مجاور با تعداد زياد سطوح ١ تا ٦ سطح بندي ۶ 
تايي

ادراک بصري از طريق توالي پيکره ها در ۴ حالت مختلف از شکل 
مثلث بخش هاي ۲، ۳ و ۴ شکل مثلث

تداوم ۳
ادراک بصري از طريق توالي پيکره ها در ۳ حالت 

مختلف از شکل مستطيل بخش هاي ۱، ۲، ۳و ۴
شکل 

مستطيل

ادراک بصري به وسيله رنگ لباس پيکره ها، عمدتًا در کناره ها، 
پايين و ميانه سمت راست نگاره. عمدتًا بخش هاي ۳ و ۴  يکپارچگي يا تکميل ۴



نتيجه
آنچه در اين پژوهش با تأکيد بر نگاره اي گزينش شده از شاهنامه طهماسبي و براساس نظريه گشتالت 
مورد بررسي قرار گرفت، تالشي در جهت توجه به ساختارهايي در هنر تصويري است که هرچند 
شايد در نگاه اول ساده به نظر بيايند، امابا مطالعه دقيق  تراين ساختارها، مي توان نحوه ديدن و ادراک 
بصري را به سمت و سويي علمي سوق داد. روان شناسي گشتالتي در ارتباط با ادراک بصري، قائل به 
ساده سازي و سازمان دهي است و ساده ترين ساختارهاي ممکن را درشرايط موجود گزينش مي نمايد.

بر اين اساس، پيکره هاي موجود در نگاره «کاوه، طومار ضحاک را پاره مي کند» در اين پژوهش مورد 
بررسي قرار گرفت. در مجموع، پيکره هاي نگاره ذکرشده، براساس چهار مورد از اصول گشتالت 
شامل قانون شباهت، قانون مجاورت، قانون تداوم و قانون يک پارچکي يا تکميل که تناسب بيشتري با 

پيکره هاي اين نگاره داشتند، بررسي شدند.
براساس قانون شباهت گشتالت، پيکره ها به لحاظ شباهت رنگي از دو جنبه مورد مطالعه قرار گرفتند.

جنبه اول، رنگ دستار پيکره ها بود که حداکثر پيکره هاي موجود در نگاره، دستارهاي سفيد رنگ داشتند 
و در جريان فرآيند ادراک بصري به صورت يک مجموعه واحد، ديده مي شدند. جنبه دوم، شباهت رنگ 
لباس پيکره ها بود که به چهار دسته رنگي شامل رنگ هاي تيره، رنگ هاي قرمز و نارنجي، رنگ آبي و 
رنگ زرد تقسيم بندي شدند. فرآيند ادراک بصري رنگ هاي تيره در نيمه سمت راست و يک  چهارم پايين 
سمت راست نگاره، فرآيند ادراک بصري رنگ هاي قرمز و نارنجي در يک سوم مياني و دوسوم پاييني 
سمت راست نگاره، فرآيند ادراک بصري رنگ آبي در دوسوم پايين نگاره و فرآيند ادراک بصري رنگ 

زرد در دوسوم پايين نگاره، صورت مي پذيرد.
براساس قانون مجاورت، پيکره  ها به دو سطح هفده و شش نفره تقسيم بندي شدند و مشخص شد که 
سطح بندي شش نفره به دليل فراهم آوردن عرصه بيشتر براي ديدن پيکره هاي مجاور و صرف زمان 

کمتر براي اين عمل، نقش مؤثرتري در فرآيند ادراک بصري ايفا مي نمايد.
براساس قانون تداوم، توالي پيکره ها به صورت اشکال مثلث و مستطيل مورد ارزيابي قرار گرفت 
و مشخص شد از ميان اين اشکال، شکل مثلث به دليل کاربرد بيشتر به لحاظ تعداد و تناسب با 

شخصيت هاي اصلي نگاره، نقش مؤثرتري در قانون تداوم ايفا مي کند.
در نهايت نتيجه بررسي پيکره ها براساس قانون يکپارچگي يا تکميل گشتالت، نشان از آن داشت که 
فرآيند ادراک بصري در نگاره مورد نظر، براساس رنگ لباس پيکره ها صورت مي گيرد؛ به  طوري که 

بيننده با مشاهده و تعقيب رنگ لباس پيکره ها، پيکره هاي ناقص و جاافتاده را تکميل مي نمايد.
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