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چكيده
اصول کلي مکتب گشتالت، به معناي «کل واحد»، توسط گروهي از روان شناسان آلماني نيمه اول سده بيستم 
ميالدي تدوين گرديده است. اين ديدگاه، مبني بر نظريه هاي مربوط به چگونگي سازماندهي بيننده از مجموعة 
عنصر هاي ديداري ساده است که وقتي طبق قانون هاي مشخص به کاربرده مي شود، به صورت گروه هايي در 
قالب يک مجموعة واحد تعريف شده و به کليت نظام ادراک ديداري مي انجامد. پويش و رواج اين نوع مطالعه ها در 
عرصه هنرهاي تجسمي با نام «رودلف آرنهايم»، نظريه پرداز و روان شناس هنر (٢٠٠٧- ١٩٠٤) م. گره خورده 
است. مقاله پيش رو بر اساس اصل ساده سازي نظرية «ادراک ديداري» مکتب گشتالت، به روايت «رودلف 
آرنهايم»، به بررســي و تحليل يک نگاره مربوط به مجلس شب نودودوم از نگارگري هاي هزارويکشب، 
اثر صنيع الملک (١٢٨٣/ ١٨٨٦- ١٨١٣/١٢٢٩)مي پردازد. اين مقاله به روش توصيفي تحليلي با بهره گيري 
از نمودهاي مســتند در نگارگري هاي صنيع الملک با اين هدف انجام مي گيرد که در عين برجسته ســازي 
عنصرهاي اصلي داستان «علي بن بکار و شمس الّنهار» با هم تراز نمايي ساختار پنج پارة اين نگاره، چگونگي 
بازشناسي مؤّلفه هاي تصويري در تجسم مفهوم واحد را مورد بررسي قرار دهد. گرچه در پردازش اين 
نگاره  دقت نظرکافي به چشم نمي خورد، اما يافته ها نشان مي دهد که بيننده (به صورت دريافت ذهني) مي تواند 
حتي بدون آشنايي با متن داستان، به صورت خودانگيخته، از طريق ساده سازي تصوير به دريافت مفهوم 
کّلي و بازپروري آن از راه ادراک ديداري گشــتالت اقدام نمايد و درنتيجه به عنصر هاي اصلي تصوير و 
دريافت کلي مفهوم داستان، دست پيدا کند. همچنين در پهنة گسترده تر، با مقايسة هر پنج قسمت تصوير 
مقاله با يکديگر (به عنوان ابزار پژوهش) مي توان به گشتالت يک «کل واحد» يعني يگانگي شکل شخصيت ها 
و تفکيک فضاهاي اصلي داستان پي برد. در مجموع با اين نتيجه، به نظر مي رسد که اين پژوهش به گونة 

معني داري با ادراک ديداري مکتب گشتالت در زمينة روان شناسي هنر هم سويي دارد. 

 واژگان كليدي 
ادراک ديداري، گشتالت، ساده سازي، کتاب هزارو يک شب، نگاره هاي صنيع الملک.

     اين مقاله مستخرج از رساله دکتري نويسنده اول با عنوان «بازنمايي تصويري در نقش پارچه هاي دوره فتحعلي شاه قاجار از منظر 
ادراک بصري» به راهنمايي نويسنده دوم و مشاوره نويسنده سوم در دانشگاه الزهراء است.
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مقدمه
اوايل  که  است  علوم شناختي  قلمرو  در  مکتبي  گشتالت 
سده بيستم ميالدي پا گرفت. به طور ساده، علوم شناختي 
معني مي دهد، شاخه اي  مغز  و  ذهن  درباره  پژوهش  به 
زمينه هايي  از  که  روان شناسي  به  وابسته  ميان رشته اي 
زبان شناسي،  عصب شناسي،  ذهن،  فلسفه  همچون 
علم  اين  مي برد.  بهره  و هوش مصنوعي  انسان شناسي 
به بررسي ماهيت فعاليت هاي ذهني مانند تفکر، طبقه بندي 
به صورت مشخص  مي پردازد.  آن  نظير  فرآيندهايي  و 
اهداف اصلي اين رشته در زمينه بينايي، تفکر، استدالل، 
حافظه، توجه و يادگيري است. در اين رويکرد، شناخت 
دارد  تمايل  پراگنانز۱  نام  به  اصلي  تحت  انسان  ديداري 
اين   اصلي  شارح  نمايد.  تقويت  را  مشاهده  وضوح  تا 
يعني رودلف آرنهايم عقيده دارد:  نگرش در حوزه هنر 
وضوح بخشي پراگنانز با تکيه بر قانون هاي ساده سازي۲ 
در بازشناسي ويژگي هاي تجسمي اثر هنري مؤثر است. 
با آثار  اين، آزمون پذيري نظريه فوق در رابطه  از  پيش 
صاحب اعتباري چون شاهکارهاي هنري غرب به چالش 
کشيده شده است اما تطبيق پذير نمودن آن با تصويرهاي 
نسخه خطي هزارويک شب صنيع الملک منظري نو مي طلبد 
که در اين مقاله دنبال مي شود. علت ادعا براي تازگي اين 
مطالعه آن است که تفاوت هاي بيهوده و گمراه کننده در 
شخصيت پردازي و فضاسازي تصويرهاي اين نسخه، به 
نوعي آشفتگي انجاميده که شايد گريزناپذير بوده است. 
اين کاستي با تجسم موقعيت هاي يکنواخت با طيف رنگي 
محدود که بيشتر به صحنه هاي گفتگوي افراد تعلق دارد 
و به فهم متن ادبي کمک نمي کند تشديد شده است. حال 
پرسش اين است: «براساس نظريه ادراک ديداري مکتب 
در  قانون هاي ساده سازي،  به کارگيري  گشتالت، چگونه 
از  نودودوم  شب  مجلس  به  متعلق  نگاره  صريح  درک 
گمان  مي شود؟»  واقع  مؤثر  صنيع الملک  هزار ويک شب 
تا  ديداري گشتالت سبب مي شود  ادراک  مبادي  مي رود 
در سطح اول، شخصيت ها، فضاها و مواضع اصلي خود 
را بنمايانند و در سطح دوم، تعاملي بين آنها برقرار شود 
که تماشاگر را در ايجاد ارتباط بين ويژگي هاي مشترک 
توانمند  گرداند؛ بنابراين پژوهش حاضر با اين ضرورت 
از  مصوري  صفحة  معرفي  درعين  که  مي گيرد  شکل 
هزارويک شب امکان داللت قانون هاي گشتالت بر آن را 
نشان دهد. با انجام اين پژوهش مي توان ادعا کرد حتي 
در خام دستانه ترين تصويرها، مؤلفه هاي تصويري، طبق 
اصول گشتالت به صورت يک کل واحد تنظيم مي شود. به 
همين دليل، تماشاگر اثر در هر دوره اي از تاريخ به درک 
آن نائل مي گردد چراکه به تعبير روان شناسان گشتالت، 
به  و  است  حاکم  بشر  افراد  تمام  ذهن  بر  قانون ها  اين 
واسطه آنهاست که درک جهان تصوير ممکن مي گردد. 
با اين حساب، هدف اين مقاله، تطبيق برخي از قانون هاي 

موضوع  با  شب  هزارويک  از  نگاره  اي  با  ساده سازي 
داستاني «علي بن بکار و شمس النهار» است که به خوانش 
دنبال  به  آنچه  پس  است.  شده  منتهي  آنها  ويژگي هاي 
مي آيد، پس از نگاه مختصر به اهميت علوم شناختي در 
مطالعه هنر، به ارتباط مکتب گشتالت و هنر مي پردازد و 
اصول ادراک ديداري منتج از آن را بررسي مي نمايد. آنگاه 
پس از اشاره به نسخه شناسي هزارويک شب صنيع الملک 
داستان «علي بن بکار و شمس النهار» در شب نودودوم را 
نقل مي کند و هريک از پنج بخش  تصويري آن را به طور 
تقابل  و  تعامل  انتها،  در  مي نمايد.  ساده سازي  جداگانه 
مؤلفه هاي تصويري، جهت تفکيک شخصيت ها و فضاهاي 

اصلي مطمح نظر قرار مي گيرد.

روش تحقيق
اين مقاله به لحاظ هدف در زمره پژوهش هاي توسعه اي 
قرار دارد چراکه نظريه اي ازپيش موجود را که بر ادراک 
با  از منظر رودلف آرنهايم داللت دارد  ديداري گشتالت 
صنيع الملک  هزارويک شب  از  مصوري  صفحة  تفسير 
مصداق پذير کرده است.به لحاظ ماهيت، توصيفي تحليلي 
چگونگي  تبيين  به  موضوع،  تشريح  از  پس  زيرا  است 
شيوه،  اين  با  مي پردازد.  آن  ابعاد  و  مسئله  وضعيت 
متغيرهاي اصلي، شاخصه هاي ساختاري تصوير چون 
رنگ، شکل، اندازه، جهت مندي و موقعيت فضايي است. 
ضمن آنکه روش کيفي مالک عمل قرار دارد و گردآوري 
ابزار  اطالعات به صورت اسنادي (کتابخانه اي) بوده و 
آن، برگه شناسه (فيش) است. انتخاب نمونه  ها به شکل 
گزينشي (تورش دار)، يک نمونه از ۱۱۳۴ صفحة مصور 
هزارويک شب است که جهت تجسم ماجراي شب نودودوم، 

پنج تصوير را در خود جاي داده است.

پيشينه تحقيق
گشتالت  روان شناسي  منظر  از  که  پژوهش هايي  بيشتر 
گوشه چشمي بر هنر داشته اند به آراء رودلف آرنهايم 
از  يکي  م.   ۱۹۵۴ سال  در  آرنهايم  کرده اند.  دين  اداي 
اصلي ترين کتاب هاي خود با عنوان هنر و ادراک بصري۳ 
را منتشر کرد و طي سال ها فعاليت، تأليف هاي بسيار در 
اين عرصه به يادگار گذاشت. مطالعه آرنهايم در حوزه 
ديگري  پژوهش هاي  منشأ  ديداري،  ادراک  روان شناسي 
و  گشتالت  «آرنهايم،  به  مي توان  آنها  ازميان  که  شد 
هنر: يک تئوري روانشناسي»۴ (۲۰۰۵)، «درس آرنهايم: 
کوبيسم، کالژ و روانشناسي گشتالت»۵ (۲۰۰۷) و «تعادل 
ديداري در نظريه گشتالت آرنهايم»۶ (۲۰۱۱) اشاره داشت 
با شيوه هاي  را  نظريه گشتالت  از  متفاوت  که جنبه هاي 
اصالحي وي در اين حوزه به هم آميخته و نتيجه را در 
قلمرو هنر مورد مداقه قرار داده اند. برخي پژوهش ها نيز 
آراء آرنهايم را با ساير نظريه پردازان معاصر وي قياس 

1.Pregnanz
2.Simplicity
3.Art & Visual Perception: A 
Psychology of the Creative 
Art
4.Arnheim, Gestalt and Art: A 
Psychological Theory
5. Arnheim,s lesson: 
Cubism, collage and Gestalt 
psychology
6.Arnheim,s Gestalt Theory 
of Visual Balance
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کرده اند: «تأثير واربورگ/آرنهايم: ايجاد ارتباط ميان جنبه 
هنر»۱(۲۰۱۴)  روانشناسي  ادراک  و  اجتماعي  فرهنگي/ 
نه تنها  اين چنيني،  پژوهش هاي  مدعاست.  اين  مصداق  
انديشه هاي  قوت  و  ضعف  نقاط  و  پوشيده  جنبه هاي 
از  را  به قدرت تطبيق، محقق  بلکه  وي را نشان مي دهد 

يک سوپنداري و بزرگ نمايي در امان نگاه  مي دارد.
نيز  هزارويک شب  خطي  نسخه  با  ارتباط  در 
آنها  درميان  که  دارد  وجود  متعددي  پژوهش هاي 
هرچند  است.  ممتنع  اما  سهل  ناسره  از  سره  تشخيص 
با  گشتالت  نظريه  کردن  آزمون  جهت  به  حاضر  مقاله 
تصويرسازي نسخه ايراني هزارويک شب بي سابقه است 
اما از ميان نمونه هايي که با نوشتار حاضر اندکي مرتبط 
بنماياند مي توان به «بررسي رمزگان واقع گرا در نسخه 
خطي هزارويک شب» اشاره کرد که فهيمه زارع زاده و 
پريسا شاد در مطالعات هنراسالمي به چاپ رسانده اند 
به  هزارويک شب»  از  تصويري  «کالبدشکافي   .(۱۳۸۷)
قلم فاطمه نظري در فصلنامه نگره نيز ازآنجاکه به عوض 
گردآوري انبوهي از نگاره ها، تنها يک برگ از اين کتاب را 
به شکل موشکافانه و در قياس با نمونه هاي هم عصرش 
مورد مداقه قرار داده (۱۳۹۰) با پژوهش حاضر هم سو 
نشان مي دهد، چراکه اين مقاله نيز بر آن است تا با حداقل 
آورد.  فراهم  را  ژرف نگر  ارزيابي  امکان  نمونه گيري، 
گشتالت،  ديداري  ادراک  نظريه  به طورعمده،  آنکه  نکته 
و  غيرواقع نما  انتزاعي،  تصويري  نمونه هاي  قالب  در 
گرافيکي به بحث درآمده است، درحالي که مطالعه حاضر 
آزمون  تصويري  در  را  نظريه  اين  مي کوشد  عکس  به 
کند که بر بنيان واقع نمايي و روايتگري تکيه زده  است. 
افزون براين، نبايد از نظر پوشيده داشت که برخالف ساير 
پژوهش هايي که با محوريت هزارويک شب انجام شده اند، 
اين مقاله به هيچ وجه در پي آن نيست که به توصيف و 
تحليل ويژگي هاي سبکي، فني و زيبايي شناسي دست پيدا 
کند زيرا چنين امري در اساس با منطق حاکم بر مکتب 
گشتالت مغايرت دارد. درحقيقت هدف اين مطالعه، نظر بر 
چگونگي فرآيندهاي ادراکي در سازوکار دريافت و تفسير 

تصوير است. 

اهميت علوم شناختي در مطالعه هنر
رويکرد  نوعي  گشتالت،  مکتب  ديداري  ادراک  نظريه 
روان شناسانه در مطالعه تاريخ هنر است که زيرمجموعه 
معادل حس  که  دانش  اين  قرار مي گيرد.  علوم شناختي 
مشترک در فلسفه سنتي تلقي مي شود، امروزه در بررسي 
انواع هنر از اهميت قابل مالحظه  برخوردار نيست. زماني 
پيش تر، ارتباط ميان تاريخ هنر و علوم شناختي توسط 
نسلي از مورخان انتقادي آلماني زبان، به صورت بديهي 
تاريخ  مورخ  ولفلين،  هانريش  آن طورکه  مي آمد.  به نظر 
هنر، در ۱۸۸۶ م. نوشت: «ضروري است دانش تاريخي 

توسعه  از  روان شناختي  تفسير  يک  به عنوان  نظام مند 
 (Adler, 2012: 75) «.تاريخي مورد بازنگري قرار بگيرد
حتي ارنست گامبريج، منتقد و تاريخ نگار هنر، براي صحه 
بر اقتدار اين ارتباط بازگو کرد: «همه  ما روان شناسي را 
 Gombrich,) «.با شير مدرسه مادري خود مي نوشيديم
163 :1984) اما در عمل چون معموًال بينايي، اشکال را 
قرار  اين کيفيت مورد توجه  بي درنگ تشخيص مي دهد، 
هرگز  چشم ها  ما،  ناآگاهي  «به رغم  درحاليکه  نمي گيرد. 
ساکن و بي حرکت نيستند. آن ها به حرکت هاي سريعي 
مي پردازند که در زماني مابين دو صدم تا يک دوازدهم 
ثانيه انجام مي پذيرد. در خالل بروز حرکت هاي جهشي، 
و  کرده  مکث  ثانيه  از  کوچکي  کسر  براي  تنها  چشم ها 
بروز  طول  در  مي کنند.  ديگر جهش  نقطه  يک  به  سپس 
اين حرکت ها، انسان، قادر به مشاهده نيست و در حقيقت 
مي افتد.  اتفاق  ميان جهش ها  در  ديده مي شود،  که  آنچه 
بدين ترتيب اگرچه ديده هاي ما حالت ممتد و پيوسته دارد، 
با  مغز  که  تشکيل مي شود  از تصويرهاي گسسته  ولي 
قرار مي دهد.»  يکديگر  کنار  را در  باال آن ها  سرعت هاي 
(Mitrovic, 2013: 75) اين گونه تحقيق ها نشان مي دهند: 
حرکت هاي  انجام  با  انسان  چشم  عادي،  شرايط  «در 
مستمر نسبت به دريافت اطالعات ديداري اقدام مي کند. 
به   خود  بينايي  حوزه   در  فرد  هر  چشم  منظور  اين  به 
پس  و  کرده  تمرکز  ميلي ثانيه  دويست  متوسط  صورت 
از تثبيت آن به سرعت به سوي نقاط ثابت جديد حرکت 
اين  «شتاب  (Hock, 1984: 167)آن چنان که  مي کند.» 
فرآيند، باعث شکل گيري اين گمان غلط شده که مي توان 
قائل  تمايز  آن  بر  مبتني  تفسير  و  ديداري  داده هاي  بين 
شد چراکه ابتدا دريافت حسي و سپس تفسير مبتني برآن 
صورت مي گيرد و نه بالعکس؛ پس به  خطا اين طور تصور 
بينايي  با  انسان ها  مي شود که دريافت حسي براي همه 
سالم، يکسان و تفسير آنها به قيد احتمال، متفاوت است.» 
دستاوردهاي  با  مطابق  درحالي که   (۶۳  :۱۳۸۸ ( هاوس، 
علوم شناختي، هرگز اين چنين نيست. «تبيين، تنها بيانگر 
به  آنچه  فقط  چراکه  نيست،  اثر  درباره  مجزا  اطالعاتي 
ادراک حسي شکل دهد مي تواند به فهميدن آن کمک کند، 
حتي زماني که فهميدن عمومي تر، تحت تأثير دانستن چيزي 
که در نظر داشته، تغيير کند.» (آلن و تروي، ۱۳۸۹: ۱۵۱)

نظريه پردازان مکتب گشتالت با نظر به خاصيت دريافت 
و تفسير هم زمان تصوير در انسان باور دارند که مطالعه 
هنر هرگز نمي تواند به صورت جداگانه و مجزا از علوم 
شناختي طي مسير کند. «مورخان هنر به طور مداوم با 
علوم شناختي مواجه هستند، مگر در مواردي که کار خود 
را به اينکه چه کسي چه کاري را در چه زمان و مکاني 
انجام داده است محدود کنند. آنها با ادراک حسي، روابط 
اجتماعي، انگيزه هاي فعال کننده نگرش هنرمند به کار و 
اهداف خود، حافظه، تصويرسازي ذهني و مسائلي از اين 

1.The Warburg/Arnheim 
Effect: Linking the Cultural/
Social and Perceptual 
Psychology of Art



قبيل رو در رو هستند.» (Arnheim, 1998: 113)بر اين 
اساس هرچند نظريه گشتالت بر فرآيندهاي ادراک ديداري 
از منظر روان شناسي تکيه دارد و در تحليل ويژگي هاي 

سبکي، فني و زيبايي شناسي تصويرها کارآمد نيست اما
دهد.  توضيح  حدي  تا  را  آن  درک  شيوه هاي  مي تواند 
مسئله اي که خود به اندازه کافي درخور تأمل است چراکه 
«هنر بر ادراک مبتني است، پس تحليل ادراک، مساوي با 
تحليل زيربناي هنر خواهد بود.» (تامسن، ۱۳۹۲: ۱۶۱)اما 
حداقل در سال هاي اخير چند الگوي تأثيرگذار سبب شده 
است تا علوم معاصر، تحليل هاي حوزه علوم شناختي را 
از مطالعه هنرهاي تجسمي حذف کرده يا آن را ناديده 

بگيرند:
اول اينکه تاريخ هنر رايج از لحاظ روش شناسي بر 
تاريخ  و  صوري  تحليل  ابزارهاي  ساختارگرايي،  پايه 
رويکردهاي  دارد  تمايل  پس  است  استوار  اجتماعي 
روان شناختي را با بدگماني در نظر گيرد چراکه با دقت 
علمي رياضي گونة آن ناسازگار است. بااين حساب هرچند 
ميراث داران مورخان انتقادي هنر به شکل شفاهي به اين 
منظر پايبند بودند اما از تدقيق در مسايل هنري براساس 
الگوهاي روان شناختي بازماندند. «تحول پديدار شناختي 
دهه هاي  در  روان شناسانه  رويکرد  با  هنر  تاريخ  رشته 
اوليه سده بيستم و توسط پژوهشگراني چون واربورگ، 
ولفلين، ريگل۱ پانوفسکي۲و سايرين اتفاق افتاد، اما بعدها 

(Didi-Huberman, 2003: 137)  «.رها شد
جداسازي  جهت  بيشتر  آسيب رساني  با  دوم  موج 
ايجاد  پساساختارگرايي  رواج  با  هنر  از  روان شناسي 
اين فضا،  در  داشت.  قاطع  تأثير  هنر  مطالعه  بر  که  شد 
سوژه انسان باالتر از همه چيز و به عنوان يک پيوند براي 

تصميم هاي اجتماعي در نظر گرفته شد. 
رواني  ساخت وساز  و  ذهن  موجوديت  به  پرداختن 
مبني  الکان۳،  روانکاوانه  نظريه هاي  طريق  از  بيشتر  آن 
بر شباهت ساختار ذهن با زبان نضج يافت. با اين روند 
رودلف  توسط  که  هنر  ادراک  به  مربوط  تحقيق  «سنت 
کنار  به  سريع  بسيار  بود،  شده  نهاده  بنيان  آرنهايم 
گذارده شد و سردمداران آن مورد تمسخر واقع شدند 
و به عنوان مطلق گراهاي ادراکي و اصول گراهاي ديداري 
قرار  انتقاد  مورد  به شدت  شوند  نابود  و  محو  بايد  که 
گرفتند.»(Bryson, 2001:7) چنانکه حتي ذات انسان که 
ايده   به  پرداخته مي شود،  آن  به  آرنهايم  نوشته هاي  در 
«براي  شد.  تبديل  پساساختارگراها  براي  تمسخرآميز 
بسياري از محقق هاي امروزي، آن چيزي که آنها را از بقيه 
مجزا مي کند، مهم ترين چيز است اما آرنهايم هشتاد و چند 
ساله بر روش هايي تأکيد کرد که همه انسان ها نسبت به 
 Thompson) «.جهان و هنر، تجربه مشترکي از آن دارند
Bordwell, 2007 &)اما سومين مرحله بي ارزش کردن 
با  زيبايي شناسي،  حوزه  در  هنر،  از  آن  جدايي  و  ذهن 

داد.«درحالي که  رخ  عرصه  اين  در  گسترده  تقليل گرايي 
در  ديداري  ادراک  مفهوم  بودن  مغفول  سبب  به  نبايد 
نظرهاي  اظهار  جز  به  پساساختارگرايي  نظريه هاي 
تحقيرآميز متعجب شد، اما حيرت انگيز است که اين منظر 
در زيبايي شناسي هنر در دهه اخير نيز به طور عمده  ناديده 
گرفته شده است. اين امر از آن ناشي است که بازخورد 
بيشتر کارهاي صورت پذيرفته در حوزه زيبايي شناسي 
از منظر ديگر غيرقابل قبول است زيرا کل سنت تاريخي 
هنر را پوشش نمي دهد؛ اما به عکس روان شناسي ادراکي 
بار  به  دوره هاي مختلف  فرهنگ  با  تعامل  ايجاد  از  هنر 

(Kesner, 2010: 21)«.مي نشيند
به طور خالصه، «در هر سه برنامه فکري تأثيرگذار 
که رويه نظريه پردازي درباره هنر را شکل داده اند: يعني 
روش هاي محافظه کارانه، رقيب آن پساساختارگرايي و 
حوزه پر رونق زيبايي شناسي؛ هنر، همچنان از ذهن فاصله 
 Kesner,) «.دارد و شناخت آن از مطالعه ذهن جداست
از  منتج  شناختي  نظريه هاي  ميان،  اين  «در   (2014: 7
روان شناسي هنر در قياس با نظريه هاي ساختارگرايانه 
يا روانکاوانه، به تنفس هواي تازه يا خنک شباهت دارند. 
اين نظريه ها بر نظريه هاي انتقادي معاصر، مقدم هستند 
و مثًال در نوشته هاي آرنهايم، شاهد طرح آنها هستيم که 
از  بيش  کساني  ميان  در  فيلم  در حوزه  تأثيرشان  البته 
پيش افزايش مي يابد که به واقع تاب تحمل نارسايي هاي 
فاحش منطقي و تجربي نظريه هايي چون ساختارگرايي 
مخالفت  ندارند.  را  الکاني  روانکاوانه  انديشه هاي  و 
دارد  واقعيت  اين  در  ريشه  شناخت گرا،  نظريه پردازان 
که نظريه هايي چون ساختارگرايي و الکان گرايي درباره 
داده هايي که بناست به توصيفشان بپردازند، شرح ناکافي 
عرضه  واقعيت  از  کافي  گزارش  يعني  مي دهند  به دست 
زمينه چيني  اين  با  تروي، ۱۳۸۹: ۵۵)  و  (آلن  نمي کنند.» 
در  راه حلي  آرنهايم  ايده هاي  که  مي شود  مشخص 
ترميم اين سهل انگاري است. او به عنوان نماينده واقعي 
نظريه  از طريق  تا  آن شد  بر  هنر  ادراکي  روان شناسي 
ادراک ديداري مکتب گشتالت، رابطه هنر با جهان واقع و 

انواع معاني تشريحي آن در طي تاريخ را تعريف کند.

مختصري بر ارتباط مکتب گشتالت و هنر
است  علوم شناختي  در عرصه  گرايشي  مکتب گشتالت 
يا  صورت۵  شکل،۴  به  تحت اللفظي  به صورت  «گاه  که 
واژه،  اين  حقيقي  معناي  اما  شده  برگردان  کلي۶  هيئت 
بسيار غني تر، پيچيده تر و غيرقابل ترجمه است؛ به همين 
دليل در تمام زبان ها به شکل اصل آلماني کاربرد دارد.» 
است  رويکردي  اصل  در  گشتالت،   (Ginger, 2007:1)
که اوايل سده بيستم توسط مکتب روان شناسي برلين به 
رهبري کريستين فون ارنفلس۷ و کارل اشتامف ۸ و به 
همت پيشگاماني چون ماکس ورتهايمر،۹ کورت کوفکا۱۰و 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ولفگانگ کهلر۱ توسعه يافت. بنيان فکري مکتب فوق اين 
است.  آن  اجزاي  از مجموعه  بيشتر  اثر  يک  کل  که  بود 
(Geremek & et. 2013: 1) در شکل گيري اصلي ترين 
نظريه مکتب گشتالت يعني ادراک ديداري، آراء گوته، کانت 
و ماخ بسيار مؤثر بود چراکه نگاه به جهان نه به عنوان 
و  مثابه چيزي ساخته  به  بلكه  عيني،  و  بيروني  واقعيت 
موردتوجه  بسيار  انسان،  ادراكي  فرآيندهاي  پرداخته 
نظريه پردازان  از  گروه  اين  داشت.  قرار  گشتالت گرايان 
هنگام مالحظه يک اثر تجسمي، بر جنبه هم زماني کل آن 
تأکيد مي کردند چراکه باور داشتند، فهم مبتني بر حواس، 
کليت انفکاک ناپذير و پوياست. «کلي که نه مي توان آن را 
مي توان  ولي  داد  تغيير  را  آن  مي توان  نه  و  کرد  کنترل 
استفاده  فعاالنه  درک  براي  هدف  يک  عنوان  به  آن  از 
از  «هيچ يک  (Arnheim, 1969, 100)بنابراين  کرد.» 
ابتدا  همان  از  اما  نبودند  هنرمند  گشتالت  روان شناسان 
وجود  رشته  دو  اين  بين  متقابل  کشش  از  نشانه هايي 
«همان  اساس،  اين  بر   (Behrens, 2004: 299)«.داشت
زمان با ساماندهي قوانين ادراک ديداري گشتالت توسط 
آرنهايم،  رودلف  آلمان،  ۱۹۲۰م.در  دهه  روان شناسان 
راهي جديد براي حل مسائل هنري پيش نهاد.» (پاکباز، 
که  کلي  بر طرح  تکيه  با  «او  ترتيب  اين  به   (۴۵۴ :۱۳۸۳
روان شناسي گشتالت ايجاد کرد توانست قلمرو مناسبي 
در هنر اتخاذ کند. البته برخي او را به اين متهم کرده اند که 
در اين رويکرد هيچ چيز به نقض غرض تعبير نمي شود اما 
بيشترين ارزش اين دستاورد، ايجاد ظرفيت در توصيف 

(Verstegen, 2005: 19) «.و تحليل مسائل است

اصول کلي نظريه ادراک ديداري مکتب گشتالت
توسط  گشتالت  مکتب  ديداري  ادراک  نظريه  تعريف  در 
روان شناسان آلماني، پراگنانز، به عنوان نزديک ترين معنا 
براي آن درنظر آمد. براي پراگنانز همچون گشتالت، معادل 
تالش هايي  البته  ندارد.  وجود  ديگر  زبان هاي  در  دقيق 
براي معادل سازي اين اصطالح با ايجاد وضوح صورت 
پذيرفت؛ به اين معنا که بهترين فرم، آشکارترين آن است. 
با اين تعريف «پراگنانز به مفهوم حقيقي يعني گرايش به 
 Arnheim,) «.واضح کردن ساختار ادراکي تا حد امکان
ساده سازي. يا  بودن  آشکار  همان  يعني   (1954: 67

براي  چراکه  است  ذهن  بودن  گزينش گر  مؤيد  پراگنانز، 
مقدار داده هايي كه انسان مي تواند دريافت و سامان دهي 
كند، محدوديت وجود دار. پس ذهن فقط قادر است بر آنچه 
آشکار است، تمرکز کند يعني آن چه را که واضح نيست، 
ناديده مي انگارد. درحقيقت «قوه فهم به سبب گرايش به 
بازنمايي ذهني مقرون به صرفه در موقعيت هاي تطبيقي، 
فرم هاي مطلوبي را مي پذيرد که درک سريع جهان حسي 
را تسهيل مي نمايد.»(Verstegen, 2010: 680) بنابراين 
سوي  به  تصويري  الگوي  هر  لحظه،  هر  در  و  هميشه 

ساده ترين پيکربندي که باتوجه به شرايط موجود براي 
(آرنهايم،  مي کند.  حرکت  است،  امکان پذير  بينايي  حس 
۱۳۹۲: ۵۱۵)براي تأمين اين هدف، زماني که الگوي اصلي 
يا آشنا باشد (همچون تصوير يک زاويه  تصوير، قوي 
مي کند،  اعمال  بر مخاطب  الزام آوري  کنترل  درجه)  نود 
با اين حساب «برخي اشکال چون دايره به شکل خوب 
رسميت  به  سهل   و  بوده  ساده   چون  مي شوند  تعبير 
 McManus & et.) «.شناخته شده يا توصيف مي شوند
616 ,2011)در غير اين  صورت، آزادي عمل مشاهده گر 
بيشتر مي شود. در اين حالت نيروي سازمان دهنده ادراک 

به صورت بارزتري تأثير مي گذارد. در چنين روندي:
باشد،  تطبيق  قابل  فرد  انتظار  با  ديداري،  عوامل  اگر   .۱
تقليل  حداقل  به  ديداري  فشار  و  شده  تراز  ترکيب بندي 

(Dondis, 1973: 30) .مي يابد
 (همچون تصوير زاويه صد درجه که ميل دارد، قايم ديده 
شود) يعني ذهن با کاهش ويژگي هاي ساختاري، وضوح 
و سادگي را افزايش مي دهد (Arnheim, 1954: 66) که 

نتيجه آن به هم ترازنمايي۲ مي انجامد.
۲. گاهي هم ترکيب يک تصوير خوب به مدد تنش پيچيده اي 
 Carrasco,) مي شود.  تحميل  آن  بر  که  مي گيرد  صورت 
2012:108)در اين حالت، ذهن، به  عوض کاهش ويژگي هاي 
با حذف  تا  بيشتر مي کند  را  تفاوت ها  ميزان  ساختاري، 
 (Arnheim, 1954: 66).کند را ساده  بيننده  کار  ابهام، 
قرار  فشار  نواحي  در  که  ديداري  مؤلفه هاي  بدين سان 
لحاظ  از  شده اند  تراز  که  آنهايي  به  نسبت  مي گيرند 
در  آنها  توانايي  و  کرده  پيدا  بيشتري  وزن  ديداري، 
 (Dondis,1973; 30) مي شود  بيشتر  چشم  نظر  جلب 
زاويه  (همچون  مي گيرد.  صورت  برجسته سازي۳  يعني 
صدوهفتاد درجه که ميل دارد به صورت نيم صفحه ديده 
شود.) بنابراين «ساده سازي نه فقط از طريق تمايل به نظم 
و کناره گيري از جزييات که به کمک تشديد ويژگي هاي 

(Gordon, 2004:18) «.فردي نيز حاصل مي شود
با اين حساب درصورتي که تصوير، شکل معين داشته 
اما وضوح کافي در آن برقرار نباشد، بعيد است که در 
حافظه بدون تغيير باقي بماند. در چنين شرايطي، نيروهاي 
موجود در خود تصوير يا نيروهاي تأثيرگذار اطراف آن، 
در تالش هستند تا شکل ها را در دو جهت متضاد تغيير 
دهند. از يک طرف، گرايش به سمت آشکار ترين ساختار 
با کاهش تنش همراه است که الگوي رد جزييات را به کار 
مي گيرد و نظم را افزايش مي دهد. در مقابل، گرايش متباين 
ديگري وجود دارد که نه تنها ويژگي هاي متمايز الگو را حفظ 
مي کند بلکه آنها را برجسته مي سازد. در اين مسير، هريک 
از اين دو طيف به تناسب امکان پذيري در تشکيل الگوهاي 
ويژگي هاي ساختاري  ازيک سو  کار مي روند؛  به  حافظه 
کاهش مي يابد و از سوي ديگر ويژگي هاي متمايزکننده تا 
حد منطقي در ذهن تشديد مي شود. به واقع زماني كه مقدار 

1.Wolfgang Kohler (1967ـ  
1887)
2.Levelling
3. Sharpening



درصدد  ذهن  مي گذارد،  فزوني  به  رو  ديداري  اطالعات 
وضوح بخشي يا همان ساده سازي برمي آيد و تمايل به 
چراکه  مي شود  غالب  اندازه گيري  دقت  بر  آشکارسازي 
«مغز بر اطالعات حسي که از دنياي خارج دريافت مي کند، 
تأثير مي گذارد و به آن نظم و ترتيب و شکل مي بخشد؛ 
هوشياري که اعمال انساني براساس آن صورت مي گيرد، 
محصول ذهن و حقيقت ذهني است نه دنياي فيزيکي و 
بهتر  فهم  براي  (شاپوريان، ۱۳۸۶: ۱۰۲)  حقيقت عيني.» 
را  متضاد  گرايش  دو  اين  معادل   مي توان  موضوع،  اين 
براي  «تالش  کرد:  جستجو  نيز  تجسمي  هنرهاي  در 
دستيابي به زيبايي به معناي کالسيک کلمه، باعث ساده  
شدن شکل و کاهش تنش در روابط ترکيب بندي مي شود. 
اعوجاج  سبب  اکسپرسيونيستي  تمايل هاي  درحالي که، 
شده و تنش باالي حاصل از ناسازگاري، باعث اجتناب 
(Arnheim, 1969: 81)البته  مي گردد.»  ساده  نظم  از 
اين سبک ها تا حدي بر اساس موضوع و تا اندازه اي در 
جهت هدف بازنمايي و حتي نگرش کلي هنرمند يا دوره 
تغيير  با  که  است  مسلم  بنابراين  شده اند،  تعيين  زماني 
ميزان تنش  در جهت ايجاد وضوح، فاصله بين نمودهاي 
افراطي گرايش هاي کالسي سيستي و اکسپرسيونيستي با 
ديگر مکتب هاي هنري اغناء مي شود که آنها نيز با تکيه بر 
اصل پراگنانز، مفهوم ديداري  را معين ساخته و تصوير 
حافظه را ساده سازي مي کنند و به آن کليت مي بخشند. در 
روند هم ترازنمايي و برجسته سازي منتج به ساده سازي، 
تعامل هاي ذهني خاصي صورت مي گيرد. براين اساس، 
شکل گيري  بررسي  جهت  در  گشتالت  نظريه پردازان 
آنها  از  برخي  که  کردند  تدوين  را  قانون هايي  پراگنانز، 

عبارتست از: 
به  باتوجه  روابط شکل و زمينه:۱ خوانش يک تصوير 
تضاد ميان شکل و زمينه ممکن مي شود. در يک تصوير 
مابقي، زمينه  و  است، شکل  قابل تشخيص  بيشتر  آنچه 
است. در اين رابطه دو نکته حائز اهميت است: اول آنکه 
زمينه، همواره پس زمينه نيست و در مواردي بين اين دو 
نمونه ها،  بعضي  در  آنکه  دوم  دارد.  وجود  تفاوت هايي 
تشخيص شکل و زمينه آسان نيست. اشکال دو هويتي 
همچون نماد يين و يانگ که در آنها شکل و زمينه به طور 

مداوم جاي خود را تغيير مي دهند، اين گونه هستند.
هم  به  که  اجزايي  قانون،  اين  براساس  مجاورت:۲ 
نزديک تر هستند به عنوان يک مجموعه واحد يا يک گروه 
ديده خواهند شد. برخي از عوامل مؤثر در اين امر مشتمل 

بر نزديکي لبه ها۳، تماس۴، هم پوشاني۵ است.
مشابهت:۶ گروه بندي اجزاي مشابه در يک تصوير، 
پنداشتن  مشابه  در  است.  ساده سازي  راه هاي  از  يکي 
برخي  دارند.  دخالت  بسياري  اثر،مؤلفه هاي  يک  اجزاي 
از عوامل مؤثر؛ شکل، اندازه، رنگ، جاي گيري فضايي و 

جهتمندي فضايي است. 

کم ترين  که  تصويري  مؤلفه هاي  مشترک:۷  سرنوشت 
به  باشند،  داشته  گروه  يک  دادن  تشکيل  براي  را  مانع 
صورت پيوسته به نظر خواهند آمد، همچون يک دسته 

پرنده يا يک گروه ماهي.
طرح هاي  داراي  که  تصويري  مؤلفه هاي  پيوستگي:۸ 
ادراکي  واحد  يک  به صورت  هستند،  يکديگر  به  وابسته 

دريافت مي شوند.
پوشانده شده  تصوير  يک  از  بخشي  چنانچه  بستگي:۹ 
يا جا افتاده باشد، ذهن به صورت خودکار آن را تکميل 
مي بيند.(رضازاده،  کامل  شکل  يک  به عنوان  و  مي کند 

Bruce & et. 2003: 123- 125 (۱۳۸۷: ۳۶ـ ۳۴؛
مغز  اگر  که  است  نکته ضروري  اين  به  توجه  البته 
انسان تنها تحت  نظارت گرايش به ساده سازي قرار بگيرد 
حتي کوچک ترين کنش بينايي تحقق پيدا نمي کند. (آرنهايم، 
۱۳۹۲: ۵۱۷) چرا که ساده سازي حتمًا مي بايست به حدي 
به  ممکن  گردد.  ادراک  تا  شود  منتهي  تمايزپذيري  از 
واسطه همين خاصيت است که مخاطب اثر هنري، حس 
از  را  مشابه  شکل هاي  و  مي دهد  قرار  محور  را  تمييز 
يکديگر تشخيص مي دهد. اين شيوه ادراکي که با استخراج 
تفاوت ها از خالل مشابهت ها تعريف مي شود، در مطالعه 
منتهي  تصوير  به خوانش  مقاله،  اين  موردي  نمونه هاي 

شده است.

نظري کوتاه بر هزارويک شب صنيع الملک
عربي،  کهن  افسانه هاي  از  مجموعه اي  هزارويک شب 
اکثر ماجراهاي آن در بغداد و  ايراني و هندي است که 
دسته   سه  هزارويک شب  داستان هاي  مي گذرد.  ايران 
هستند: نخست افسانه هاي باستاني ايران و هند که هسته 
اصلي آن را فراهم مي آورد. دوم حکايت هايي که در دوره 
داستان هايي  سوم  افزوده اند.  آن  به  بغداد  در  اسالمي 
که پس از اين تاريخ در مصر به آن اضافه شده است. 
به  داستاني  مجموعه  «اين   (۶۱ ـ   ۶۲  :۱۳۶۸ (ستاري، 
به  تبريز  در   ۱۸۴۳  /۱۲۵۹ در  بهمن ميرزا،  سفارش 
دوره  در  و   (۳۱  :۱۳۸۲ (ذکاء،  شد.»  برگردانده  فارسي 
ناصرالدين شاه قاجار و به فرمان وي، توسط محمدحسين 
هفت سال  مدت  در  اثر  اين  گرديد.  بازنويسي  تهراني، 
(۱۸۶۰/۱۲۷۶ـ۱۲۶۹/ ۱۸۵۳) به  سرپرستي صنيع الملک و 
با همراهي گروهي متشکل از سي و چهار نقاش و هفت 
مذهب و صحاف در مجمع الصنايع ناصري نسخه برداري 
شد. (پاکباز، ۱۳۸۵: ۱۵۹) اين کتاب، ۲۲۷۸ صفحه دارد 
که ۱۱۴۴ صفحة آن مشتمل بر متن است و ۱۱۳۴ صفحة 
آن نگاره سازي شده است. (آتاباي، ۱۳۵۵: ۱۳۹۱ـ ۱۳۸۳) 
تدوين آن به اين صورت است که به استثناء مقدمه که در 
سه صفحه تنظيم شده، در تمام کتاب، يک صفحه پشت و 
رو متن و يک صفحه پشت و رو تصوير با تکنيک آبرنگ 
اجرا شده و هر صفحه، داراي سه تا شش مجلس است. 
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 «ادراک ديداري» مکتب گشتالت

1. Figure/Ground 
Relationship
2. Proximity
3.Close Edge
4.Touch
5.Overlap
6. Similarity
7.Common Fate
8.Good Connection
9.Closure



شماره۴۵  بهار۹۷
۷۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

(ذکاء، ۱۳۸۲: ۳۲ـ  ۳۱) «صنيع الملک در اين کتاب، زندگاني 
ايرانيان در سده سيزدهم/ نوزدهم را مبناي تصويرگري 
بازارها،  و  کوچه ها  مثال  به عنوان  است.  داده  قرار 
نمونه هاي ايراني آن را در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه 
تجسم  درباره  کردن  ايرانيزه  شيوه  اين  مي کند.  مجسم 
و  آرايش  شيوه  به ويژه  تصويري  عنصرهاي  بيشتر 

پوشش اشخاص نيز صادق است.» (پيشين: ۳۵ ـ ۳۳)

در  شمس النهار»  و  «علي بن بکار  داستان  از  گزيده اي 
شب نود و دوم

داستان  از  بخشي  مقاله،  اين  بررسي  مورد  نگاره 
«علي بن بکار و شمس النهار» را نشان مي دهد که در مجلد 
نودودوم  شب  در  و  صنيع الملک  شب  يک  و  هزار  اول 
از  پاره  اين  در  است.  نقل شده  داستان هاي شهرزاد  از 
داستان، ابوالحسن بازرگان، دوست و مراد علي بن بکار، 
جان  در  که  نافرجامي  عشق  و  اشتياق  آتش  از  نگران 
دوستش افتاده، پريشان حال، در حجره مي نشيند و غرق 

سير داستاني شب نود و دوم

  نشستن ابوالحسن در دکان (تصوير ۱)

رفتن ابوالحسن به خانه علي بن بکار و انتظار براي خروج ساير 
ميهمانان.

  مراوده ابوالحسن و علي بن بکار (تصوير ۲)

  مالقات ابوالحسن با دوست خويش و سخن گفتن از حال 
پريشان علي بکار (تصوير ۳)

فراهم آوردن اسباب سفر توسط ابوالحسن

  سفر ابوالحسن به بصره (تصوير ۴)

مراجعه دوست ابوالحسن به خانه او و آگاه شدن از سفرش

مراجعه دوست ابوالحسن به خانه  علي بن بکار و اجازه گرفتن از 
خادمان براي مالقات او

  آگاه کردن علي بن بکار از سفر ابوالحسن به بصره (تصوير ۵)

ناله و زاري علي بن بکار از فراق ابوالحسن

فرستادن خادم علي بن بکار به در خانه ابوالحسن

مالقات خادم علي بن بکار با کنيزک خانه ابوالحسن

به حضور رسيدن کنيزک ابوالحسن نزد 
علي بن بکار

جدول ١.مأخذ: نگارندگان .

تصاوير ١ تا ٥ (از راست به چپ): برگي از هزارويک شب، داستان 
علي بن بکار و شمس النهار، مأخذ: کتابخانه کاخ موزه گلستان

به  روز  آن  فرداي   .(۱ (تصوير  مي شود  چاره جويي  در 
مالقات دوست جوان خويشـ  علي بن بکارـ  رفته و حال او 
را که چندان به سامان نبود، جويا مي شود و او را از اين 
عشق بر حذر مي دارد (تصوير ۲). چندي بعد ابوالحسن 
دراين باره با يکي از دوستان مشترک خود و علي بن بکار 
مشورت مي کند و اظهار مي دارد چون علي در آتش عشق 
گرفتار است و قصد حذر ندارد، صميميت با او را مايه ننگ 
مي داند و نگران است که آتش اين عشق دامن گير اعتبار 
او نيز بشود. براي همين تصميم دارد که براي مدتي بغداد 
را ترک گفته و به بصره برود (تصوير ۳). چند روز پس 
از اين ماجرا، ابوالحسن به بصره کوچ مي کند (تصوير ۴). 
دوست ديگري۱ به صورت اتفاقي متوجه هجرت ابوالحسن 
مي شود و اين خبر را به علي بن بکار مي رساند (تصوير ۵). 
بدين سان درحالي که علي بن بکار از آتش عشق در بستر 
افتاده، درمي يابد که دوست همراز خود را نيز از دست داده 
است.پس بر غم و محنت او افزوده مي شود. (جدول ۱). 

(نقل به مضمون از طسوجی، ۱۳۸۷: ۶۸۸ـ ۶۸۶)

به  اين طور  ادبي  متن  ١.براساس 
که  دوستي  همان  که  مي آيد  نظر 
مشورت  وي  با  پيش تر  ابوالحسن، 
کرده بود، به در خانه ابوالحسن رفته 
و از هجرتش مطلع مي شود. يعني 
يک دوست مشترک ميان ابوالحسن 
و علي بن بکار نقش ايفا مي کند اما در 
تصوير آخر شاهد هستيم که نقاش، 
برخالف تصوير ٣ دوست ابوالحسن 
و علي بن بکار را در قالب فرد ميانسال 
نشان داده و بدين ترتيب دو شخصيت 

مجزا را متصور شده است.
جدول ۱؛ نقل به مضمون از طسوجي، ۱۳۸۷: ۶۸۸ـ ۶۸۶)
جدول۱. نقاط اوج داستان در شب نودودوم. (نگارندگان)



 بررسي نگاره اي از نگاره پردازي هاي 
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جدول ٢. ساده سازي تصوير به دکان نشستن ابوالحسن، مأخذ:همان. «ادراک ديداري» مکتب گشتالت 
۱شماره تصوير
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به کارگيري رنگ هاي خاکي، اکر و خاکستري در زمينه و رنگ هاي درخشان در اشکال/ خطوط دورگير شکل و زمينه
تيره رنگ براي حفظ تماميت هر پيکره/ سايه روشن کردن پوشش پيکره ها.

مجاورت

نزديکي 
لبه ها

نزديکي پاهاي پيکره هاي ايستاده با يکديگر.

تماس تماس يکديگر/  با  آنها  تماس  واسطه  به  قاب بندي  گوشه  جوان  دو  ميان  يگانگي  ايجاد 
طاقه هاي پارچه در هر قفسه  / و تماس آجرهاي ديوارها با يکديگر.

هم
پوشاني

ميانه  پيکره  سه  هم پوشاني  نمونه:  عنوان  به  داستان  در  فرعي  عنصرهاي  هم پوشاني 
تصوير مشتمل بر دو مرد و يک زن در سطح اول و هم پوشاني آنها با قفسه هاي پارچه 
در سطح دوم/ هم پوشاني دو جوان و پيکره زن در سطح اول و هم پوشاني آنها با مرد 
نشسته در سمت چپ قاب بندي در سطح دوم/هم پوشاني مرد نشسته و زن ايستاده در 

سمت راست قاب بندي.

مشابهت

اندازه

به ويژه  ايستاده  پيکره هاي  در  اندازه  تقارن  نشسته/  پيکره هاي  برابر  تقريبًا  اندازه هاي 
مجاورت  در  تماس  طريق  از  اندازه  تقريب  اين  جوان  الغراندام  پيکر  دو  (درباره  زنان 
نوار  شش  در  پارچه   قفسه  تقسيم  پارچه /  طاقه هاي  يکسان  ابعاد  مي شود.)/  حاصل 
خاکستري   ديوار هاي  پارچه،  قفسه هاي  عرض  بر  مشتمل  زمينه  عرضي  فواصل  افقي/ 
عرض  با  زمينه  عرضي  فواصل  اندازه  تشابه  مساوي/  ابعاد  در  آجري  ديوار  و 

پيش زمينه (کف زمين) و عرض ديوار آجري افقي.

شکل

تجانس بي نظير زنان رهگذر/ تشابه شکلي صورت و محاسن در تمام مردان ميانسال/ 
شباهت پيکره دو جوان سمت چپ تصوير/ تشابه چهره و پيکره دو مرد که در دوسوي 
قاب بندي نشسته اند (به طوريکه که گويا نيم رخ و تمام رخ فرد واحدي را نشان مي دهند)/ 
شباهت چهره، پيکره و پوشش دو مرد ايستاده  درميانه قاب بندي/ شباهت نقش مايه هاي 
عدم  پارچه /  قفسه  تزيين  در  گلواره  تکراري  نقش  پارچه فروشي/  قفسه هاي  پارچه هاي 

نقش پردازي در لباس پيکره ها.

رنگ

سياه  رنگ  حاضرين/  پوشش  با  و  يکديگر  با  قفسه  در  حاضر  پارچه هاي  رنگي  تناظر 
و  زنانه  روبنده هاي  سفيد  رنگ  مردانه/  قاجاري  کاله هاي  و  کفش  و  زنانه  چادرهاي 
پوشش  رنگي  شباهت  چاقچورها/  بنفش  رنگ  مردانه/  پيراهن هاي  و  جوراب  شال کمر، 
تن پوش مردان نشسته  قاب بندي نشسته اند/ خاکستري رنگي  کناره هاي  دو مرد که در 
در دوسوي تصوير و رنگ کف زمين/ رنگ آجري ديوار و عباي مرد ايستاده در ميانه 
لباس جوان الغراندام گوشه قاب بندي/  ابوالحسن در  تصوير/ تکرار رنگ سبز پوشش 
استفاده از رنگ سرخابي در رئوس مثلثي که با ابوالحسن، مرد ايستاده در ميانه و جوان 
سمت چپ قاب بندي کامل مي شود./ تکرار رنگ سياه چادرهاي زنان در کاله ها و محاسن 

مردان.
سرنوشت 

مشترک
در تقريب مساوي چهار پيکره قوي هيکل که رو به سمت راست قاب بندي دارند، در قالب يک گروه؛ و 
پنج پيکره (دو نفر آنها مشتمل بر جوانان الغر اندام است که تقريبًا يگانه تلقي مي شوند) در قالب گروه 

ديگر به تصوير درمي آيند.

پيوستگي
دو پيکره نشسته در دو سوي ترکيب به جهت حالت انجمادي و قرارگيري در راستاي تقسيم افقي و 
عمودي مکرر قاب بندي کل واحدي را با ديوارهاي زمينه تشکيل مي دهند./ تمام پيکره هاي ايستاده و 
دو مرد نشسته در دو سوي قاب بندي به جهت تناسب با خطوط عمودي ديواره هاي زمينه يک مجموعه 
واحد بزرگتر را تشکيل مي دهند./ تکرار تقسيم عمودي زمينه با حضور تک پيکره   سمت چپ قاب بندي 

با حالت انجمادي و بت گونه.

بستگي

با سر جوان  پوشانده شدن  به رغم  قاب بندي  در سمت چپ  نشسته  مرد  پيکره  آمدن  نظر  به  کامل 
قرمز پوش/ تکميل هيکل مرد زردپوش در ميانه و جوان قرمزپوش در گوشه قاب بندي به رغم قرارگيري 
در پس ساير رهگذران/ تماميت پيکره مرد نشسته در سمت راست به رغم برش قاب بندي/ تماميت 
قفسه پارچه ها با وجود پوشانندگي با نيم تنه رهگذران/ احراز کمال درديوار افقي آجري و ديوارزمينه 

باجود پوشانده شدن توسط پيکره ها/ القاي بالش سفيد در پس تکيه گاه مرد نشسته.

زي
سا

سته 
رج

افزايش ب
خصيصه هاي 

ديداري

تجسم کامل ابوالحسن به عنوان شخصيت اصلي داستان به رغم پوشانده ماندن بخشي اندازه
از پيکره  ساير مردان/ تجسم پيکر زنان به کمال و عاري از هم پوشاني به مثابه موضوع 

تأثيرگذار در شکل گيري داستان.

نمايش چهره ابوالحسن به صورت تنها چهره سه رخ در ميان ده پيکره ديگر/ تمايز ابوالحسن شکل
با دستار ويژه با برجستگي کله قندي بر فراز آن.

رنگ
مشخص کردن ابوالحسن با لباس سبز و قرمز و دستار مرغوب منقوش در زمينه خاکي 
و اکر (اين دستار تنها پارچه منقوش در لباس حضار است)/ ممتاز کردن حضور زنان با 

به کارگيري رنگ چشم گير تيرة مشکي در پوشش آنها.

روابط 
فضايي

تقريبي  تمايز  داستان/  اصلي  محور  عنوان  به  قاب  ميانه  در  ابوالحسن  پيکره  قرارگيري 
تأکيد  او/  پيکر  به واسطه چرخش زاويه دار  قاب بندي  افقي و عمودي  از ترکيب  ابوالحسن 
زاويه نگاه دو مرد نشسته و مرد ايستاده زردپوش بر ابوالحسن (به رغم آنکه مرد ايستاده 
قرمزپوش به مرد نشسته در سمت راست قاب بندي نگاه مي کند، مرد نشسته به ابوالحسن 
خيره شده است که اين امر تأکيد نگاه او را دو برابر مي نمايد.)/ تأکيد بر حضور دو مرد 

ايستاده در ميانه تصوير به واسطه معکوس سازي جهت هاي آنها.



شماره۴۵  بهار۹۷
۸۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

۲شماره تصوير

زي
سا

ده 
سا

يي
نما

راز
م ت

ه

غلبه رنگ هاي سرد و روحي در  زمينه و رنگ هاي درخشان، گرم و جسمي در اشکال/ شکل و زمينه
خطوط دورگير تيره رنگ براي حفظ تماميت هر پيکره/ سايه روشن کردن پوشش پيکره ها.

مجاورت

نزديکي 
لبه ها

نزديکي لبه ها در تکرار نقش واگيره اي در سراسر پارچه زيرانداز.

برقراري تماس ميان نقوش تزييني شيشه هاي پنجره و تزيين درگاه آنها/ تماس
تماس دو متکاي پس سرعلي بن بکار که به يکي پنداشته شدن آنها منجر مي شود./ 

اتکاي محل نشيمن پيکره ها روي زمين.

هم پوشاني
هم پوشاني پيکره ابوالحسن با پنجره و فضاي زمينه/ پنهان شدن بخشي از متکاها 
و فضاهاي زمينه به واسطه پيکر علي بن بکار/ پنهان شدن بخشي از فضاي زمينه 
به واسطه حدود بسته پنجره/ پنهان شدن قسمتي از کوه و آسمان زمينه به واسطه 
درختان/ پنهان شدن بخشي از پارچه زيرانداز به واسطه کاسه، بشقاب، متکاها 

و پيکره دو مرد.

مشابهت

اندازه

تشابه اندازه پيکره   ابوالحسن و علي بن بکار/ يکساني اندازه در تزيين منظم پارچه 
زيرانداز/ تشابه مقياس درختان دور دست/ ابعاد برابر قسمت هاي سبز و قرمز 
از  ناشي  ابوالحسن  سر  پس   برابر  فضاي  تقسيم  علي بن بکار/  سر  پس  ديوار 
شکل گيري چهارچوب  دو پنجره/ تقسيم منظم شيشه هاي پنجره/ آرايه بندي منتظم 
درگاه پنجره ها/ ابعاد برابر دو متکاي پشت علي بن بکار/ تساوي قسمت باز و بسته 

شيشه پنجره سمت راست/ تناسب ابعاد تجسم کوه در قاب هر پنجره.

شکل
ابوالحسن و علي بن بکار/ يگانگي تزيين  تشابه فرم نشستن و زاويه تصويرگري 
واگيره  اي  طرح  تکرار  پنجره/  درگاه  متجانس  آرايه بندي هاي  پنجره ها/  شيشه 
در کل پارچه زيرانداز/ شباهت فرم هر دو متکا/ تقسيم هندسي ديوار پس سر 

علي بن بکار.

رنگ
تکرار قرمزي لباس ابوالحسن، روي ديوار و در ابعاد تقريبًا مساوي با آن/ تکرار 
سياهي رنگ کاله علي بن بکار در محاسن ابوالحسن/ تناظر رنگي لباس علي بن بکار 
سبزي  تکرار  قاب بندي/  گوشه  بشقاب  و  کاسه  تزيين  و  سر  پشت  متکاهاي  با 
در  آسمان  و  کوه  آبي  رنگ  تکرار  اتاق/  درديوار  دوردست  درختان  و  چمنزار 
علي بن بکار،  پيراهن  ابوالحسن،  پيراهن  و  سرپوش  سفيد  زيرانداز/رنگ  پارچه 

پارچه زيرانداز، کاسه و بشقاب.

سرنوشت 
مشترک

آنها/  نگاه  تالقي  و  نشستن، حرکت دست ها  زاويه  به واسطه  انساني  پيکره  دو  بين  اتحاد  ايجاد 
کليت بخشي به مؤلفه هاي ديداري  زمينه به شکل منجمد و غيرفعال.

پيوستگي
و  پنجره  سوي  و  سمت  با  زيرانداز  پارچه  از  بخشي  نقش اندازي  بودنجهت  موازي 
نقش اندازي  جهت  بودن  موازي  ابوالحسن/  نشمين  جهت  با  هم راستا  يعني  ديوار  کنج 
نشيمن  جهت  هم سويي  راست/  سمت  ديوار  با  زيرانداز  پارچه  از  ديگر  بخش 

علي بن بکار با ديوار و متکاهاي پشت سر.

بستگي
به رغم  آسمان  و  درخت  کوه،  بر  مشتمل  زمينه  فضاي  تصويري  مؤلفه هاي  کمال  حفظ 
متکا  ديوار،  پنجره،  تماميت  احراز  پنجره/  قاب  يا  يکديگر  توسط  ماندن  پوشانيده 
تصويري  عنصرهاي  ساير  توسط  شدن  پوشانيده  به رغم  زيرانداز  پارچه  حتي  و 

به ويژه دو پيکره مرد.

زي
سا

سته 
رج

ب

افزايش 
خصيصه هاي 

ديداري

بزرگي ابعاد پيکره ها در برابر فضاي دوردست زمينه و ساير عنصرهاي پيش زمينه اندازه
چون کاسه و بشقاب.

ترسيم چهره ابوالحسن به شکل مرد ميان سال و در لباس مناسب با هيئت بازرگانان/ شکل
تجسم چهره علي بن بکار به صورت جوان نيکو جمال با پوشش مرسوم قجري.

تفاوت مشخص رنگ پوشش هر دو پيکره.رنگ

روابط 
فضايي

ايجاد زاويه  قائمه از تقاطع نقش پارچه هاي زيرانداز و اشاره نوک پيکان اين زاويه به 
سمت علي بن بکار/ قرارگيري دو پيکره در روبه رو و در خالف جهت يکديگر به منظور 

حفظ ويژگي هاي فردي هريک از آنها.

جدول ۳. ساده سازي تصوير گفتگوي ابوالحسن و علي بن بکار، مأخذ: همان.



نودودوم  شب  تصويري  انگاره هاي  در  ساده سازي 
ازهزارويک شب صنيع الملک

براساس  گويا  که  شب  هزارويک  از  صفحه  اين  در 
تقسيم بندي  از  نقاش  است،  اسالمي  دوره  ضميمه هاي 
متعارف بيشتر برگ هاي مصور کتاب مبتني بر سه نوار 
افقي عدول کرده و هريک از دو قاب  پايين را به دو بخش 
مجزا تقسيم کرده است چراکه احتماًال او براي اين پاره 
از داستان، نقاط اوج بيشتري قائل بوده و به همين جهت 
مي دانسته  الزم  خود  بر  را  آنها  درآوردن  تصوير  به 
است. در قاب بندي اول (تصوير ۱)؛ ابوالحسن در حجره 
پارچه فروشي نشان داده شده و در حاشيه تصويرآمده 
است: «ابوالحسن به دکان نشستن». البته در متن ادبي 
از شکل کسب وکار ابوالحسن سخني به ميان نيامده اما 
علي بن بکار و معشوقه  اين حجره، زمينه آشنايي  چون 
وي را فراهم آورده، نقاش صالح ديده که ابوالحسن را 
رفت وآمد  و  است  پارچه  تجارتش،  که  بداند  بازرگاني 
آنکه  به ويژه  است.  فروش  رونق  سبب  آن،  در  زنان 
معشوقه علي، ملکه اي است که براي خرده امور، راهي 
بازار نمي شود بنابراين مسلمًا او در يکي از مراجعت هاي 
خود به اين حجره، علي را در دکان مي بيند و دل به مهر 
او مي بندد. مطابق با داستان آمده است: «ابوالحسن به 
دکان رفت و دل شکسته و پريشان، سر در گريبان حسرت 
البته گفتني است که حتي بدون  داشت.» (پيشين: ۶۸۶) 
بازشناسي  نيز  تصوير  فوق  کتيبه  و  ادبي  متن  به  نظر 
تنها  زيرا  است  امکان پذير  سايرين  از  اصلي  شخصيت 
او با جامه  مزين و دستار فاخر به نمايش درآمده است. 
حال آنکه کتيبه تصوير و متن داستان نيز بر اين تأکيد 
مي افزايد. افزون بر اين، ابوالحسن درحالي مجسم شده 
که دست در شال کمر فرو برده و نگاه بي جان او حاکي 

از افسوس مورد اشاره در داستان است (جدول ۲).
در رديف افقي دوم که خود به دو نيم تقسيم شده، 
خوانش تصوير از راست به چپ صورت مي پذيرد. در 
هر دو مورد (تصويرهاي ۲و ۳)، ابوالحسن در سمت چپ 
قاب جاي گرفته است. در تصوير ۲، علي و در تصوير 
۳، دوست پير و فرزانه روبه روي ابوالحسن قرار دارد. 
در هر دو قسمت اين نگاره،تشخيص ابوالحسن به عنوان 
شخصيت واحد،به واسطه مشابهت هاي صوري بسيار 
است چراکه تصويرگر  امکان پذير  يکديگر،به سادگي  با 
نه تنها او را در نقطه مشترکي از هر دو قاب بندي قرار 
از  رنگ  و  فرم  لحاظ  به  او  تجسم  شيوه  در  بلکه  داده 
مدل يگانه اي پيروي کرده است. در کتيبه فوق تصوير 
به جهت  نشستن  علي بن بکار  نزد  «ابوالحسن  آمده: 
اثر  اين  نگارش  بر  که  خوشنويس  آن  يعني  صحبت». 
را  علي بن بکار  و  ابوالحسن  مالقات  ورزيده،  مبادرت 
فضايي  اتخاذ  با  داستان  تصويرگر  اما  دانسته  ارجح 
تقريبًا برابر باويژگي هاي مشابه، علي بن بکار و دوست 

ابوالحسن  روبه روي  زاويه،  يک  در  را  مشترکشان 
نشانده است. به طوريکه تشخيص فرديت هر کدام از آنها 
تنهابا مطالعه متن ادبي يا تورق ساير صفحه هاي مصور 
حاضر،ممکن  نمونه  با  آن  هم ترازنمايي  و  داستان  اين 

مي گردد (جدول هاي ۳ و ۴). 
شده  تقسيم  بخش  دو  به  نيز  سوم  افقي  رديف 
نقش  آن  فوق  بر  عنوان  اين  و   (۵ و  (تصويرهاي۴ 
بسته است: «ابوالحسن به بصره رفتن». در تصوير ۴، 
ابوالحسن، سوار بر اسب به همراه سه تن ديگر درحال 
نگاره که  اين  هر چهارقسمت  در  هستند.  قاب    از  خروج 
ابوالحسن در آن به نمايش درآمده، جاي گيري فضايي 
به  رو  درحالي که  است؛  قاب  يا چپ  ميانه  در سمت  او 
سمت راست دارد. اما به رغم موارد پيشين، تصويرگر 
از سايرافراد،  ابوالحسن  تمايزپذيري  به جهت  اينجا  در 
او  تشخيص  در  را  نگارندگان  و  نداده  خرج  به  تالشي 
کرده  ترديد  دچار  کاروان  دوم  يا  اول  نفر  عنوان  به 
است؛ بنابراين آن طورکه به نظر مي رسد در اين قسمت، 
نقاش  مدنظر  هم سفران،  بقيه  از  وي  تفاوت  شناساندن 

نبوده است (جدول ۵). 
علي بن بکار  ۵نيز  تصوير  يعني  چپ  سمت  قاب  در 
شده  مجسم  آن  در  وي  که  پيشيني  تصوير  همچون 
بود(يعني تصوير ۲)، در سمت راست قاب قرار گرفته 
او  سر  باالي  بر  که  مردي  دارد.  چپ  سوي  به  رو  و 
مثلثي  کالهک  فاقد  که  بسته  سر  بر  دستاري  نشسته، 
شکل ابوالحسن است و اين تفاوت در نشانه گذاري باعث 
او  ادبي،  متن  با  آشنايي  بدون  حتي  بتوان  که  مي شود 
در  تفاوت  جهت  به  البته  بازشناخت؛  ابوالحسن  از  را 
رنگ گذاري محاسن، مسلمًا او، دوست مشترکي نيست 
جهت  به  اما  بود  درآمده  نمايش  به   ۳ تصوير  در  که 
شباهت هاي ساختاري بين آن دو، مي توان حدس زد که 

جايگاهش در داستان با وي برابر است(جدول ۶).
در نهايت آنکه در نگاره سازي اين صفحه از کتاب 
در  که  نارسايي ها  تمام  وجود  به رغم  هزارويک شب، 
ساده سازي مؤلفه هاي تصويري وجود دارد و بيشترين 
کليت  است؛يک  مالحظه  قابل   ۴ تصوير  در  آن  اندازه 
که  مي خورد  به چشم  آن  قسمت  پنج  ترکيب  در  واحد 
قابل  گشتالت،  مکتب  ديداري  ادراک  نظريه  اساس  بر 
تناسب  نوعي  فرآيندي،  چنين  درنتيجه  است.  تعريف 
و  فضاها  شخصيت ها،  چون  اصلي  عنصرهاي  ميان 
اشياء برقرار مي شود که با ايجاد صراحت در ساختار 
تسهيل  را  نگاره  اين  در  مضمون  بازشناسي  ادراکي، 
اثر مي تواند  اين  بينندة  که  است  اساس  براين  مي کند. 
به  مشابه،  تصويري  ويژگي هاي  هم ترازنمايي  با 
(جدول  کند  پيدا  دست  اصلي  موضوع  برجسته سازي 
۷).امري که با تسلط مخاطب بر دانش ادبي به صورت 

مؤکد جهت دهي شده و تقويت مي گردد. 

 بررسي نگاره اي از نگاره پردازي هاي 
هزارويک شب صنيع الملک  با  نظرية

 «ادراک ديداري» مکتب گشتالت 



شماره۴۵  بهار۹۷
۸۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

۳شماره تصوير

زي
سا

ده 
سا

ي  
ماي

زن
ترا

هم 

غلبه رنگ هاي سرد و روحي در  زمينه و رنگ هاي درخشان، گرم و جسمي در شکل و زمينه
اشکال/ استفاده از خطوط دورگير تيره رنگ براي حفظ تماميت هر پيکره/ 

سايه روشن کردن پوشش پيکره ها.

مجاورت

شيوه تکرار طرح واگيره اي در سراسر پارچه زيرانداز.نزديکي لبه ها

نقوش تزييني شيشه هاي پنجره/ محل نشيمن پيکره ها روي زمين.تماس

هم پوشاني
هم پوشاني دو پيکره انساني با بخشي از پنجره و پارچه زيرانداز 
در سطح اول و هم پوشاني پيکره دو مرد و فضاي بسته پنجره با 

بخشي از فضاي پس زمينه در سطح دوم/ هم پوشاني دست هاي 
ابوالحسن با يکديگر/ هم پوشاني درخت ها با بخشي از کوه و آسمان.

مشابهت

تشابه اندازه پيکره ابوالحسن و دوست وي/ ابعاد فضايي برابر اندازه
هريک از پيکره هاي انساني و تقويت آنها 

به واسطه اندازه تقريبًا برابر دو درخت در دوسوي قاب بندي/ 
تساوي اندازه پنجره ها و قسمت هاي باز و بسته آنها/ آرايه بندي 

منظم شيشه هاي پنجره / تقسيم کوه  زمينه به دو بخش توسط 
چهارچوب عمودي پنجره/ تزيين منظم پارچه زيرانداز.

يگانگي فرم نشستن و زاويه گرفتن ابوالحسن و دوست او/ تشابه شکل
در شيوه پوشش ابوالحسن و دوست وي/يگانگي شکل درخت هاي 

زمينه/ بهره گيري از طرح سرتاسري در کل پارچه زيرانداز.

به کارگيري رنگ هاي قرمز و سبز در لباس ابوالحسن و دوست وي رنگ
با ترکيب معکوس/ تکرار رنگ سفيد دستارهاي دو مرد در پارچه 

زيرانداز/ تکرار رنگ سياه ريش ابوالحسن در سايه روشن کاري 
درخت ها/ تکرار رنگ آبي پارچه زيرانداز در شيشه هاي گره چيني 

پنجره.

سرنوشت 
مشترک

ايجاد اتحاد بين دو پيکره انساني به واسطه زاويه نشستن، حرکت دست ها و تالقي 
نگاه آنها/ کليت بخشي به مؤلفه هاي ديداري زمينه به شکل منجمد و غيرفعال.

هر دو پيکره به موازات بستر کوه پس زمينه و خط افقي قرار گرفته اند که يک بار با پيوستگي
چهارچوب پنجره و بار ديگر با باال کشيدن شيشه پنجره تقويت شده است./ هم سويي 

خطوط افقي پارچه زيرانداز با جهت نشيمن هر دو نفر.

بستگي
القاي سالمت جسماني ابوالحسن به رغم پوشيدگي پنجه يکي از دست ها/ تماميت 

مؤلفه هاي تصويري فضاي پس زمينه مشتمل بر کوه، درخت و آسمان به رغم 
پوشانيده شدن توسط يکديگر يا قاب پنجره/ ايجاد تصور کامل از پنجره و پارچه 

زيرانداز به رغم پوشانيده شدن توسط ساير عنصرهاي تصويري به ويژه پيکره هاي 
انساني.

زي
سا

سته 
رج

ب

افزايش 
خصيصه هاي 

ديداري

بزرگي ابعاد پيکره ها در برابر فضاي دوردست زمينه و انواع تزيين و اندازه
ريزه کاري هاي پيش زمينه.

ترسيم چهره ابوالحسن به شکل مردي ميان سال و دوست فرزانه او در شکل
قالب مردي مو سفيد کرده.

رنگ پردازي پوشاک پيکره ها در قالب صد در صد معکوس.رنگ

روابط 
فضايي

قرارگيري دو پيکره روبه رو و در خالف جهت يکديگر به منظور حفظ 
ويژگي هاي فردي هريک از آنها.

جدول ۴.ساده سازي تصوير گفتگوي ابوالحسن و دوست ايشان، مأخذ:همان.



 بررسي نگاره اي از نگاره پردازي هاي 
هزارويک شب صنيع الملک  با نظرية

جدول ۵. ساده سازی تصوير سفر ابوالحسن به بصره، مأخذ:همان. «ادراک ديداري» مکتب گشتالت
۴شماره تصوير

زي
سا

ده 
سا

ي  
ماي

زن
ترا

هم 

شکل و زمينه
استفاده از رنگ هاي سرد و روحي در کوه و آسمان در مقابل رنگ هاي درخشان، گرم و جسمي در تجسم 
چهار سوارکار به مثابه عنصرهاي رنگي متمايز از  زمينه  خنثي/ استفاده از خطوط دورگير تيره رنگ براي 

تماميت بخشي به هر سوار و اسب او/ سايه روشن کاري در پوشش پيکره ها.

مجاورت

نزديکي پيکر چهار مرد سواره به يکديگر/ فواصل اندک درختان زمينه نسبت به هم به منظور نزديکي لبه ها
يکي پنداشتن آنها/نزديک بودن فاصله بوته هاي گياهي به منظور عدم جلب توجه ويژه.

روي تماس  اسب ها  و سم هاي  درخت ها  قرارگيري ساختمان ها،  اسب ها/  روي  پيکره ها  نشيمنگاه 
زمين/ تقارن خط نهايي چمنزار با کوه و درنهايت تالقي خط فوقاني کوه ها با پهنه آسمان.

هم پوشاني
از درخت ها  با يکديگر و فضاي سبز زمينه/ پوشانيده شدن بخشي  هم پوشاني چهارسوار 
به واسطه ساختمان هاي دوردست و پوشش بخشي از کوه با درخت ها/ پنهان شدن بخشي 

از پهنه آسمان به واسطه کوه ها.

مشابهت

ابعاد برابر چهار سوار/ تشابه در اندازه اسب ها/ مقياس تقريبًا برابر درخت ها و خانه هاي اندازه
زمينه.

تقسيم  شکل امکان  زمينه/  ساختمان هاي  فرمي  شباهت  سوار/  چهار  کلي  هيئت  شکلي  تشابه 
و  (خاکستري  چهارپايان  ترسيم  نحوه  دوي  به  دو  همانندي  کلي/  دو صورت  به  درخت ها 

قهوه اي/ مشکي و مشکي)

تکرار رنگ سفيد آسمان در دستار و پيراهن مردها/ تکرار رنگ هاي قرمز، زرد و خاکستري رنگ
رنگي در پوشش مردها، رنگ چهارپايان و ابزار و تجهيزات آنها.

سرنوشت 
مشترک

پيوستگي شکل چهار سوار/ حضور مؤلفه هاي ديداري زمينه به شکل منجمد و غيرفعال.

هم سويي حرکت و نگاه چهار سوار با خط افق، رديف ساختمان ها و جهت رويش درختان و گياهان.پيوستگي

تماميت پيکر مردان سوارکار به رغم پوشيدگي با اندام چهارپايان/ تصور درست هياکل چهارپايان برخالف بستگي
پوشيدگي درپس يکديگر/ حفظ تماميت کوه و آسمان به رغم آنکه بخش هايي از هر دو به ترتيب توسط درخت 

و کوه پوشيده است.
زي

سا
ته 

س
رج

ب

افزايش 
خصيصه هاي 

ديداري

بزرگي ابعاد پيکره ها در برابر عنصرهاي تصويري کوچک فضاي دوردست زمينه.اندازه

براي مشخص کردن ابوالحسن، شاخصه خاصي به کار نرفته است. شايد بتوان سوار اول را به شکل
جهت قرارگيري بر اسبي با تجهيزات آراسته  به ابوالحسن منسوب کرد.

در اين تصوير هيچ شاخصه رنگي به شناخت بهتر ابوالحسن کمک نکرده است.رنگ

روابط 
فضايي

شايد سوار اول چون در جلوي کاروان قرار گرفته، ابوالحسن باشد.

۵شماره تصوير

ي  
از

س
ده 

سا

يي
نما

راز
م ت

ه

شکل و زمينه
در  گسترده  تزييني  نقش پردازي  و  ميان سال  مرد  لباس  در  تيره  رنگ  به کارگيري  طريق  از  اصلي  شکل هاي  بر  تأکيد 
پيکره ها. پوشش  کردن  سايه روشن  پيکره/  هر  تماميت  حفظ  براي  تيره رنگ  دورگير  خطوط  علي بن بکار/  پوشش 

مجاورت

شيوه تکرار واگيره اي نقش پارچه هاي زيرانداز و لحاف در سرتاسر آنها.نزديکي لبه ها

تماس نشيمنگاه پيکره  مرد ميانسال با زمين و با روانداز علي بن بکار/ تماس سر علي بن بکار و بالش/ تماس
تقارن روانداز علي بن بکار و زيرانداز او.

هم پوشاني
پوشانده شدن  ميانسال/  مرد  پاهاي  و  هم پوشاني دست ها  علي بن بکار/  پيکر  با  روانداز  هم پوشاني 
بخشي از پارچه زيرانداز به واسطه پيکره دو مرد/ پوشيده شدن بخشي از ديوار به واسطه پيکره مرد 

ميانسال/ پنهان شدن بخشي از بالش زير سر علي بن بکار.

مشابهت

قرارگيري سر علي بن بکار در ميانه بالش و تقسيم آن به دو بخش مساوي.اندازه

به زير روانداز/ شکل پيکر علي  پنهان بودن  از  تبعيت  به  پنجه هاي دست دوست علي بن بکار  نمايش  عدم 
قرارگيري دو طاقچه در هريک از ديوارهاي اتاق به قرينه.

رنگ
تکرار فضاي رنگين و نقش دار روانداز علي بن بکار در کاله و زيرانداز وي/ تجديد رنگ زرد روانداز در 
ديوار و طاقچه ها/ تکرار رنگ سفيد دستار مرد ميان سال در کاله علي بن بکار و زيرانداز وي/ تجديد 

رنگ سياه موي علي بن بکار در محاسن مرد ميان سال.

جدول ۶. ساده سازی تصوير مالقات علی بن بکار و دوست ايشان، مأخذ: نگارندگان.



شماره۴۵  بهار۹۷
۸۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

۵شماره تصوير

زي
سا

ده 
سا

يي
نما

راز
م ت

ه

سرنوشت 
مشترک

ايجاد اتحاد بين دو پيکره انساني به واسطه تماس پيکره ها و تالقي نگاه آنها/ کليت بخشي به مؤلفه هاي ديداري زمينه به شکل 
منجمد و غيرفعال.

پيوستگي

موازي بودن طرح پارچه زيرانداز با نقش سرتاسري بته جقه در روانداز علي بن بکار و جهت ديوار بزرگ تر/ تکرار تقاطع 
ديوارهاي زمينه با ايجاد زاويه قائمه توسط پيکر در بستر افتاده علي بن بکار و مرد ميانسال و تأکيد بر آن به واسطه تقسيم 
هندسي طاقچه ها/ تقويت قاب بندي به واسطه تقاطع طرح پارچه محرمات مجسم در گوشه سمت راست تصوير با خطوط راه 

راه پارچه زيرانداز گوشه سمت چپ. 

بستگي
به رغم  ميانسال  مرد  از سالمت جسماني  درست  برداشت  روانداز/  زير  به  بودن  پنهان  رغم  به  علي بن بکار  پيکر  تماميت 

پوشيدگي دست ها/ تصور پارچه زيرانداز و بالش ها به رغم پوشانيده شدن توسط ساير عنصرهاي تصويري.

افزايش 
خصيصه هاي 

ديداري

اختصاص بخش وسيعي از فضاي پيش زمينه به پيکر علي بن بکار.اندازه

تجسم چهره علي بن بکار به صورت جواني نيکو جمال با کاله قجري.شکل

تأکيد بر حضور علي بن بکار به واسطه اختصاص ويژگي هاي تزييني به پوشش شخص او همچون کاله و روانداز.رنگ

روابط 
فضايي

قرارگيري پيکر خوابيده علي بن بکار در خالف جانب مرد نشسته به منظور حفظ ويژگي هاي فردي هريک از آنها.

ساده سازي حاصل از هم ترازنمايي و برجسته سازي مؤلفه هاي تصويرهاي ۱ تا ۵ اشخاص و 
محل ها

روابط فضايي
 (جهت و جاي گيري)

رنگ شکل اندازه

جهت گيري او به سمت راست 
قاب بندي در تمامتصويرهاي

۱، ۲، ۳ و ۴.

ترکيب مشخص رنگ قرمز در 
لباس او در تصويرهاي۱، ۲ و۳. 
(البته در تصوير ۴ تفاوت رنگي 

پوشش ابوالحسن از سايرين لحاظ 
نشده است.)

يگانگي فرم نشستن و جاي گيري او در تصويرهاي 
۱، ۲ و ۳/تشابه فرم لباس (عبا، قبا و دستار) او در 

تصويرهاي ۱، ۲، ۳ و ۴/ برجستگي کله قندي فراز دستار 
او در تصويرهاي۱، ۲ و ۳.

يگانگي تقريبي ابعاد او 
درتصويرهاي ۱، ۲و ۳.

ابوالحسن 
(تصويرهاي

(۴ ،۳ ،۲ ،۱

جهت گيري اوبه سمت چپ 
قاب بندي در تصويرهاي ۲و ۵.

رنگ لباس او در تصوير ۲ و تزيين 
کاله قاجاري او در تصوير ۵ در 
پوشش هيچ کدام از شخصيت ها 

تکرار نشده است.

تشابه فرم لباس و کاله او در تصويرهاي۲ و ۵/ تجسم 
او با آرايش خاص موي مردان جوان دوره قاجار در 

مقابل مردان ميانسال در تصويرهاي۲ و ۵.
------------

علي بن
بکار

(تصويرهاي
۲ و ۵)

--------
اين دو دوست به دليل 

قرارگيري در درجه دوم 
اهميت به تبعيت از حفظ 

سويه مشخص ابوالحسن و 
علي بن بکار يک بار در سمت 

راست (تصوير ۳) و يک بار در 
سمت چپ قاب بندي(تصوير ۵) 

قرار گرفته اند. 

هر دو با قباي سبز رنگ و دستار 
سفيد رنِگ مشابه تصوير شده اند.

دوستان ابوالحسن و علي بن بکار به جهت سادگي 
خوانش تصوير و قرارگيري در درجه دوم اهميت به 
شکلي مشابه به تصوير درآمده و تنها رنگ محاسن، 

شاهد تفاوت آنهاست.

يگانگي تقريبي ابعاد 
تجسمي آنها در 

تصويرهاي۳ و ۵.

دوستان 
ابوالحسن و 
علي بن بکار 

(تصويرهاي
(۳ ،۵

حالت خنثاي فضا به دليل 
تعداد تقريبًا برابر پيکره هايي 
که رو به سمت چپ يا راست 

دارند.

ممانعت از درهم ريختگي فضا 
به واسطه تکرار تنوع رنگي خاص 
دکان هاي پارچه فروشي در لباس 

رهگذران.

ممانعت از درهم ريختگي فضا ازطريق: تقسيم افقي و 
عمودي زمينه/ تشابه شکلي رهگذران و يگانگي  فرم 

طاقه هاي پارچه.

اختصاص يک قاب افقي 
کامل براي تجسم فضاي 
بازار/ در تصويرهاي ٢، 
٣، ٤ و ٥ مجموع پيکره ها 
برابر با ١٠ و مشتمل بر 
تعداد پيکره هاي تصوير١ 

است. امري که گستره 
وسيع بازار را مورد 

تأکيد قرار مي دهد.

بازار
(تصوير ۱) 

نحوه پهن شدن زيرانداز در 
دو جهت مختلف در مقابل 

نحوه پهن شدن زيرانداز در 
يک جهت در خانه دوست 

ابوالحسن.

يادآوري فضاهاي متعلق به 
يک خانه با تکرار رنگ قرمز در 

ديوارهاي اتاق در تصويرهاي۲ و 
۵/ تفاوت رنگي تزيين شيشه هاي 
گره چيني پنجره در مقابل نمونه 

مشابه در خانه دوست ابوالحسن.

تکرار طاقچه هاي اتاق در تصويرهاي۲ و ۵/ تفاوت 
تزيين گره چيني پنجره با نمونه مشابه در خانه دوست 
ابوالحسن/ تفاوت آرايه بندي هندسي درگاه پنجره  در 

مقابل سادگي نمونه مشابه در خانه دوست ابوالحسن/ 
تفاوت ميزان گشودگي پنجره در برابر نمونه مشابه در 
خانه دوست ابوالحسن/ مشخص بودن نيمي از کوه و 

درخت در فضاي باز پنجره در مقابل فضاي مشابه در 
خانه دوست ابوالحسن.

اختصاص  
فضاي تصويري برابر 
براي تجسم خانه علي 

بن بکار در تصويرهاي٢ 
و ٥.

خانه علي بنبکار
(تصويرهاي

۲ و ۵)

جدول ۷.ساده سازي حاصل از هم ترازنمايي و برجسته سازي شخصيت ها و فضاهاي تصويرهاي ۱ تا ۵، مأخذ:همان.

ادامه جدول ۶ .



نتيجه
نظريه ادراک ديداري مکتب گشتالت، در حوزه علوم شناختي تعريف مي شود. علوم شناختي، به معني 
يک تالش بين رشته اي براي شناسايي رابطه ميان ذهن و رفتار انسان است. دانشي متشکل از رشته هاي 
مختلف روان شناسي، روان پزشکي، فلسفه، عصب شناسي، زبان شناسي، انسان شناسي و زيست شناسي 
که به بررسي ماهيت فعاليت هاي ذهني مثل تفکر، استدالل، حافظه، توجه، يادگيري و زبان مي پردازد. در 
زيرشاخه هاي متفاوت اين دانش، مکتب گشتالت به عنوان يک کل واحد بر تبيين قانون هايي تمرکز مي کندکه 
براي تعريف چگونگي فرآيند ادراک ديداري به کار مي آيد. اين نوع رويکرد که ابتدا در حوزه روان شناسي 
مطرح بود به واسطه پژوهش هاي علمي رودلف آرنهايم در عرصه هنر شکوفا شد و دستمايه مطالعه هاي 
بسيار قرار گرفت.در نظريه ادراک ديداري مکتب گشتالت، اصل پراگنانز، نقش بنياني را به عهده دار دارد. 
پراگنانز بر ايجاد وضوح و صراحت ساختار ادراک تأکيد مي کند و اين خواست را از طريق قانون هاي 
ساده سازي تأمين مي نمايد. به اين منظور ذهن و چشم انسان به طور ناخودآگاه طبق اصولي عمل مي کند 
که به طور خالصه تحت عنوان روابط شکل و زمينه،مجاورت، مشابهت، سرنوشت مشترک، پيوستگي و 
بستگي قابل تعريف است.به اين ترتيب اين قانون ها با تأثيرگذاري بر مشاهده مخاطب، به هم ترازنمايي (افزايش 
مشابهت ها) و برجسته سازي (افزايش تفاوت ها) در مؤلفه هاي تصويري منتهي مي شود و با کليت بخشي 
به ساختار هر تصوير، درک آن را سهولت مي بخشد.طبق نظر گشتالت گرايان با تکيه بر اين موارد است که 
مخاطب اثر هنري، به ناخودآگاه آن را به صورت يک کل واحد مي بيند،شباهت ها و تفاوت ها را درک مي کند، 

عنصرهاي تصويري تأثيرگذار آن را تشخيص مي دهد و بر مضمون کلي بازنمايي تصويري فائق مي آيد.
مصداق پذير نمودن نظريه فوق درباره يک نمونه ايراني به دليل ويژگي هاي خاص هنر مشرق زمين، اندکي 
متفاوت بود. به ويژه آنکه هنر قاجار و ازجمله هزارويک شب صنيع الملک در شرايطي رقم خورده است که 
هنرمندان بين سنت و دستاوردهاي نوين سرگردان هستند و ترکيب هاي تصويري آنها، استحکام پيشين را 
ندارد. با اين وجود، مقاله حاضر با محور قرار دادن يک نگاره ازمجلس شب نودودوم از کتاب هزارويک شب 
نشان داد که حتي در تصويرهاي روايتگر اما خام دستانه نيز به واسطه غلبه ناخودآگاه اصول ساده سازي؛بيننده 
به صورت هم زمان مي تواند ازيک سو ويژگي هاي مشابه را تشخيص داده و يکپارچه کند و ازسوي ديگر، 
عنصرهاي تصويري متمايز همچون شخصيت ها، فضاها؛ را مجزا ساخته و بين آنها تفاوت و حتي در بعضي 
موارد تقابل قائل شود. به عنوان مثال تکيه بر انواع شباهت است که بيننده را درتشخيص هم گوني ساده ترين 
صور تصويري همچون رهگذران يا طاقه هاي پارچه با يکديگر ياري مي رساند و آنها را از مؤلفه هاي اصلي 

همچون ابوالحسن يا علي بن بکار متمايز مي گرداند.
نتيجه اين رويکرد نشان داد که هرچند برقراري تناسب ميان دانش مکتوب و ويژگي هاي تصويري باعث 
مي شود تا با ايجاد زمينه هاي مناسب فکري و ذهني، خوانش تصوير، تسريع و صحت ادراک، تسهيل پيدا 

 بررسي نگاره اي از نگاره پردازي هاي 
هزارويک شب صنيع الملک  با نظرية

 «ادراک ديداري» مکتب گشتالت

نحوه پهن شدن زيرانداز در 
يک جهت در مقابل نحوه پهن 

شدن زيرانداز در دو جهت 
مختلف در خانه علي بن بکار.

تفاوت رنگي تزيين شيشه هاي 
گره چيني پنجره در مقابل نمونه 

مشابه در خانه علي بن بکار.

تفاوت تزيين گره چيني پنجره در مقابل نمونه مشابه در 
خانه علي بن بکار/ سادگي درگاه پنجره در مقابل نمونه 

مشابه در خانه  علي بن بکار/ تفاوت ميزان گشودگي 
پنجره در مقابل نمونه مشابه در خانه علي بن بکار/ 

مشخص بودن تمام کوه و دو نيمه از درخت در فضاي 
باز پنجره در مقابل فضاي مشابه در خانه علي بن بکار.

------------
اختصاص 

فضاي تصويري برابر 
براي تجسم خانه 

علي بن بکار و دوست 
ابوالحسن؛ تشخيص تمايز 
آنها را به دقت در جزييات 

منوط کرده است.

خانه دوست 
ابوالحسن 

(تصوير ۳)

حرکت سواران به سمت راست 
قاب بندي و در جهت خروج از 

آن بر گستردگي فضا تأکيد 
دارد.(اهميت اين موضوع وقتي 
روشن مي شود که حرکت آنها 
را به سمت چپ تصور شود.)

رنگ هاي سرد و روحي زمينه 
در تعارض با لکه هاي درخشان 

پوشش سواران، بر جلوه نامتناهي 
فضا افزوده است.

تأثير يگانگي تقريبي شکل چهار سوار و پيوستگي آنها 
براي القاي امتداد حرکت آنها همچون نوار انيميشن/ 
شکل تکراري و يکنواخت درخت ها و ساختمان ها در 

زمينه به منظور ايجاد فضاي خنثي.

------------
بهتر بود براي تجسم 

بهتر ُبعد مسافت يک  قاب  
افقي بـه  ايـن  مـوضـوع 

اختصاص 
مي يافت.

صحرا
(تصوير ٤)

ادامه جدول ۷.



شماره۴۵  بهار۹۷
۸۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کند اما به دليل برقراري ارتباط دو يا چند سويه بين قواي ادراک ديداري، شناخت بنيان هاي اصلي تصوير و 
ـ امکان پذيراست. درحقيقت نظريه  راهگشايي در کشف رمزگان اثر حتي بدون آگاهي از متن ادبي تا اندازه اي 
گشتالت هرگز منهي آن نيست که تداعي معاني که بخشي از آن، به واسطه تسلط بر دانش ادبي ايجاد مي شود، 
شناخت ديداري را تحت الشعاع قرار مي دهد ولي تالش دارد توجه پژوهشگر را به نکاتي جلب کند که در فرآيند 
ادراک رخ مي نمايد و باعث هم خواني دريافت و تفسير مي شود. افزون براين،ماحصل مشخص اين پژوهش 
حاکي از آن است که تفکيک و تشخيص تنها در شرايطي معنا دارد که بستر کلي از حداقل اشتراک برخوردار 
باشد چراکه در روند ساده سازي، هم ترازنمايي پيش شرط دريافت شباهت هاست و درک تفاوت ها به واسطه 
برجسته سازي مستلزم دريافت شباهت ها و تعريف آنها تحت يک کليت واحد است. چنانچه به عنوان مثال در 
مقايسه پنج قسمت نگاره اين مجلس با يکديگر، تشخيص فرديت ابوالحسن نسبت به ساير شخصيت ها، در 
سه نمونه از چهار ترکيبي که وي در آن نقش دارد به واسطه تشابه عوامل بسيار ازجمله ثبات اندازه، نوع 
جاي گيري و جهتمندي در قاب  تصوير، نحوه نشستن، نوع و رنگ پوشش و حتي برجستگي کله قندي فراز 
دستار وي برقرار مي شود. در حقيقت آنچه در چشم و ذهن انسان بديهي به نظرمي رسد منتج از سازوکار 
پيچيده اي است که معموًال به جهت شتاب عملکرد ناديده مي ماند. شايد به همين دليل است که نظريه ادراک 
ديداري مکتب گشتالت تا پيش از اين بر مورد مشخص از تاريخ هنر ايران همچون هزارويک شب آزمون 
نشده بود اما اين دستاوردتأييد کرد که رويکرد فوق، ظرفيت آن را دارد که براي مطالعه زيرساخت هاي ديگر 
انواع هنرهاي تصويري ازجمله نگارگري به کار گرفته شود و به کسب نتيجه تحليلي و فراتر از دايره توصيف 

منتهي گردد.
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General principles of Gestalt School of Psychology(Unified Whole) are codified by a group 
of German psychologists in the early twentieth century. This approach is based on theories 
describing how the viewer tends to organize a series of simple visual elements into groups 
or unified wholes when certain principles are applied, and forms the overall system of visual 
perception. Development and promotion of such studies in domain of the visual arts is associated 
with the name of “Rudolf Arnheim”, the art theorist and psychologist (1904-2007). The present 
article aims to analyze five parts of an illustration of the ninety second night scene from One 
Thousand and One Night Collection by Sani al-Molk (1813-1886) based on Rudolf Ainheim’s 
definition of the principle of simplification in “visual perception” theory of Gestalt School. This 
article is a descriptive analytical study which utilizes the documentary aspects of Sani al-Molk’s 
illustration aiming to sharpen the contour text structureof “Ali ibn Bokar and Shams al-Nahar”. 
In addition, by leveling the structure of the five parts of this illustration, the purpose is to study 
on recognition of the visual components in the embodiment of the same concept.Although 
this illustration does not seem to be precise enough, the findings show that the viewer, even 
if not familiar with the story, would be able (by means of mental perceptions) to perceive the 
whole concept spontaneously, through simplifying the illustration, and reproduce it by means 
of visual perception of Gestalt, and consequently achieve the main elements of each part of the 
illustration, and perceive the overall concept of the story. In a broader sense, having compared 
five parts of  this illustration with each other (as a research tool), we can realize Gestalt of a 
“unified whole”; i.e. the unity of form of the characters, and separation of the main spaces of the 
story. As a conclusion it seems that this study is significantly aligned with visual perception of 
Gestalt School in domain of psychology of art. 
Keywords: Visual Perception, Gestalt, Simplification, One Thousand and One Night, Sani al-
Molk’s Illustrations.
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