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براساس اصول شكل و زمینه نظریة روانشناسانة گشتالت
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چكیده
قوانین گشتالت به عنوان نظریهای در باب مطالعة روانشناسانه ادراک انسان از محیط توسط برخی پژوهشگران در
حوزه های مختلف از قبیل پوستر ،نقاشی شهری و غیره مورد استفاده قرار گرفته است .ایـن الگـوی روانشـناختی
میتواند در حوزة صفحهآرایی اسالمی و بهخصوص نسـخ ارزشـمند قرآنـی نیـز راهگشـا باشـند .نظریـة گشـتالت
مجموعهای از اصول و قوانین بصری است که یکی از آنها قانون«شکل و زمینه» نامیده مـیشـود .نسـخه قرآنـی
مذهب بر جای مانده از دورة قاجار با شماره ثبت  3089به لحاظ غنای نقوش و کیفیت تـذهیب کـاری آن بسـیار
حائز اهمیت و مناسب مطالعات بیشتر است .این پژوهش بررسی و چگونگی ادراک و شناخت الگوهـای بصـری در
اجزاء تذهیب قرآنی را با بهره گیری از مفهوم شکل و زمینه از قوانین گشتالت مد نظر دارد .این پژوهش بـه شـیوة
توصیفی ـ تحلیلی و به منظور پاسخگویی به این سؤال اساسی انجام یافته است که :بنیان و ساختار تزئینات سرلوح
قرآن مورد نظر بر اساس قوانین تشکیل دهندة اصل شکل و زمینه از اصول نظریة روانشناسانة گشـتالت چگونـه
قابل واکاوی است؟ تحلیل عناصر بکار رفته در سرلوح این قرآن نفیس و مطالعه ساختار بصری و نقشمایههای آن
براساس قانون شکل و زمینه گشتالت میزان صالبت و استحکام ترکیببندی آن را مشخص میکند.

واژههاي كلیدي
تذهیبهای قرآنی ،عصر قاجار ،کتابخانه مرکزی تبریز ،گشتالت ،شکل و زمینه
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 .1مقدمه

تذهیبهای سرلوح های نسخ قرآنی همچون هر نظام بصری دیگری در عرصـة هنرهـا ،مسـتلزم
ادراکی متناسب از جانب بیننده است و نیز الزمه ادراک عمیقتر آن کنش متقابل میان اجزای بـه
نمایش درآمده در آن و ویژگیها و ساختبندی ذهنی نگرنده است .اگر بخواهیم به ساحت یـك
اثر مذهَّب راه یابیم ،پیش از هر چیز بایستی با آن به عنوان یك کل مواجه شویم .پیش از آنکـه
به هر یك از عناصر مجزای آن توجه کنیم ،ترکیب کلی کار چیزی به ما القاء میکند که نباید آن
را از دست بدهیم و با اتکا به ساختار کلی کار ،سعی کنیم ویژگیهای بنیانی آن را بازشناسیم .این
شکل کلی دارای قوانین و قواعد سازمان ادراکـی اسـت کـه اسـاس نظریـه ادراک را در مکتـب
گشتالت تبیین میکند .این شاخه از روانشناسی در واقع این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد
که ما چگونه فرم بصری را با سـامان دهـی اجـزای آن در یـك کـل بـا معنـی درک مـیکنـیم.
«آرنهایم »1روان شناسی که نخستین بار نظریه گشتالت را برای مطالعه هنر بکار گرفت ،در مقالـة
نظریة فرم در سال  1923م اصول اولیة گشـتالت را تبیـین نمـود .او تمایـل ذهـن انسـان را بـه
گروهبندی پدیدهها براساس وابستگی ایشان به هم ،شبیه بودن ،نزدیك بودن و هم جهت بـودن
مطرح نمود ( .)Behrens, 2004:67بر این اساس قوانین گشـتالت در یـاری رسـاندن بـه ذهـن
انسان در تجزیه و تحلیل آثار هنری نقشی اساسی به عهده دارند که عبارتنـد از :اصـل شـکل و
زمینه ،مجاورت ،مشابهت ،تداوم ،تکمیل یا بستگی ،تقارن و پیوستگی.
در این پژوهش سعی بر آن است که ایـن امـر بـا اسـتعانت از روشهـای تجزیـه و تحلیـل
هنرهای تجسمی و مساعدت از مفاهیم شناخته شده روانشناسی گشتالت صورت پذیرد و ضـمن
مطالعه اصل شکل و زمینه از اصول روانشناسی ادراک و تبیین قوانین حاکم میان عناصر شـکل
و زمینه در ساختار نظامهای بصری ،چگونگی ادراک و شناخت الگوهای بصری در اجزای تذهیب
قرآنی را با بهرهگیری از مفهوم قانون شکل و زمینه مورد تفحص قرار میدهد.
فرایند نظری این پژوهش ،در نمودار  1بیان شده است.

1. Arenheim
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نمودار  .1چارچوب مطالعاتی پژوهش (منبع :نگارندگان)

 .2پیشینه پژوهش

با توجه به سوابق پژوهشی ،موردی با این ایده و عنوان یافت نشده است ،اما در زمینـه مطالعـات
ادراک بصری ـ دیداری و قوانین گشتالت و همچنین تذهیبهای قرآنی پـژوهشهـای بسـیاری
وجود دارد .از آنجا که ماحصل ویژه مطالعة پیش رو در بخش چارچوب نظری ،عنایت و توجه بـه
نظریه قوانین گشتالت است و این نظریه در حوزههای مختلـف علـوم انسـانی ،معمـاری ،هنـر و
روانشناسی بکار رفته است ،از اینرو برخی از پژوهشهای و پیشینههای مرتبط با طرح حاضر بـه
شرح ذیل است :افشار مهاجر در مقالـهای بـاعنوان «کـاربرد نظریـه ادراک دیـداری گشـتالت در
صفحهآرایی کتابهای درسی» ( ،)1388به مطالعه تأثیرگذاری اصول ادراک دیداری گشتالت ،بـر
طراحی صفحهآرایی کتابهای درسی پرداخته است .به اعتقاد ایشان بهترین نـوع ادراک دیـداری
بر مبنای اصل مشابهت و اصل مجاورت در سه نوع گروهبندی صفحهآرایی جای داده مـیشـوند:
مرتبه ای ،موازی ،مادون .در ادامه ایشـان ارتبـاط بصـری انسـان بـا دنیـای اطـرافش را نیـز در
تأثیرگذاری جنبههای مختلف قانون ادراک دیداری گشتالت میداند .رستمی ،بمانیـان و انصـاری
در پژوهشی با نام «گشتالت در طراحی پالن باغ ایرانی» ( ،)1393پالنهای چند باغ از دورههای
تاریخی متفاوت ایران از منظر قوانین گشتالت مورد تبیین قرار دادهانـد .قـوانین شـکل و زمینـه،
مشابهت ،مجاورت ،تداوم و بستگی ،تقارن و همپوشانندگی را در پالنبندیهای باغ ایرانی زمینـه
پژوهش این مقاله بوده است که ایشان به این نتیجه رسیدهاند که با پیشرفتن در تـاریخ ،حضـور
قوانین گشتالت در طراحی باغ ایرانی آشکارتر میشود؛ برای مثـال اسـتفاده از قـوانین مشـابهت،
شکل و زمینه در باغهای مربوط به دورههای متأخرتر بیشتر اسـت و نکتـه جالـب در ایـن بـین،
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مطرح نبودن مکتب گشتالت در عصر طراحی این باغهای ایرانی است .اتحـاد محکـم و دیگـران
نویسندگان مقاله «کاربرد قوانین ادراک دیداری گشتالت در طراحی گرافیك بیلبوردهای تبلیغاتی/
نمونه موردی :بیلبوردهای تجاری تهران در سال  ،)1396( »1394در حوزة هنرهای تجسمی بـه
بررسی ادراک بصری و ارتباطات ماندگار و تأثیرگـذار بـر ذهـن مخـاطبین اشـاره دارد .دسـتاورد
حاصل از پژوهششان نشان داد در طراحی نوشتهها و تصاویر بیلبوردهای تهران ،هریك از قوانین
به میزانی بکار رفته است .مهمترین اصول و کیفیـات بصـری در طراحـی گرافیـك بیلبوردهـای
تبلیغاتی با ضریب همبستگی درونی ،آلفای کرونباخ  789درصد مطابق با هویت بصری و تعریـف
قوانین ادراک دیداری گشتالت و اصول طراحی گرافیك ،در یك دسته از قـوانین گشـتالت جـای
دارند .مافیتبار ،کاتب ،حسامی نویسندگان تحقیقی بـا نـام «خـوانش چهـار نگـارة عصـر قاجـار
براساس نظریة ادراک دیداری ارنست هانس 1و جوزف گامبریج / 2مطالعه موردی :فرهـاد ،اسـب
شیرین را بر دوش میکشد» ( ،)1396هستند .ایشان در این تحقیق براساس نظریه ادراک ارنست
گامبریج ،فهم یگانگی داستان و خوانش درونمایه تصویر در چهار نگارة قاجـار را مـورد بررسـی
قرار داده است که برآیند مطالعات آنـان نشـان داد ،فهـم و تصـویر بـه صـورت همزمـان ادراک
می شوند .بهطوری که این پدیده که قدرت بازشناسی نقشمایهها و امکـان حصـول بـه فحـوای
نگارهها را فراهم می آورد؛ چنانچه در تجسم موضـوع واحـد ،انسـان بـه ناخودآگـاه مـیتوانـد بـا
تشخیص مؤلفههای اصلی ،یگانگی مضمون را از ورای بازنماییهای متفاوت تشخیص دهد.
در زمینة تذهیبهای قرآنی پژوهشهای صورت گرفته است که به بررسی طـرح و نقـوش و
عناصر تزئینی تذهیبها اشاره دارد ،اما در رابطه بـا روانشناسـی و ارتباطـات و ادراکـات بصـری
پژوهشگر تاکنون موردی یافت نکرده است؛ برخی از مقاالت در زمینة تذهیبهای قرآنی به شرح
ذیل است که در اینجا به ذکر نام ایشان اکتفا شده است:
عظیمی و توسلی (بررسی ویژگیهای آرائه هـا و تـذهیب مکتـب هـرات در مصـاحف قرآنـی
آستان قدس رضوی) .کریمی و اردالن جوان (بررسی و شناسایی آداب نشانهگذاری در نسخههای
خطّی منتخب تا عصر تیموری) .غفوریفر و شمیلی (جسـتاری در ساختارشناسـی طـرح و نقـش
تذهیبهای قرآنی عصر تیموری موجود در موزه آستان قدس رضوی).

1. Ernest Hans
2. Joseph Gambbridge
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مفهوم «ادراک» دارای ابعاد و معانی وسیعی است .پدیدة ادراک یك فرایند ذهنـی اسـت کـه در
آن ،تجاربی جالب از احساسات ،معنیدار میشوند و از این طریق انسـان ارتباطـات بـین عوامـل
حسی 1و محرک 2و معانی اشیاء را در مییابد و به تعادل 3میرساند .در این عمل تجـارب حسـی،
معنای و مفاهیم و تصورات متأثر از آن ،انگیزه فرد و مـوقعیتی کـه در آن ادراک ،فهـم ،شـعور و
درایت صورت میگیرد ،دخالت میکنند (ایروانی و خداپناهی( )1381 ،تصویر  .)1در بحـث ادراک
فرایندهای شناختی همچون حافظه و تفکر نقش تعیینکنندهای در استنتاج آن دارند .پس در این
رابطه ادراک ،سلسه مراتبی را طی میکند که انسان ،دادههـا و پنداشـتهـای ذهنـی الزم را از
محیط پیرامونی (از طریق سیستم بینایی استنباط میکند .ادراک محیطـی بـا شـناخت انسـان از
محیط اطرافش همراه و متحد است ) .(Neisser,1987بر این اساس نتیجه بر هم کنش ادراک
حسی 4و شناخت انسان از محیط همراه میشود .در واقع ادراک محیطی بر مبنای حواس پنجگانة
پنجگانة انسان و از جنبههای عینی محیط شکل میگیرد .بدین ترتیـب حـس بینـایی بیشـترین
نقش را در ادراک بصری محیطهای تجسـمی دارد .بـهگونـهای کـه بـیش از هشـتاد درصـد از
ورودیهای حسـی ما بصری است و درست به همین دلیـل اغلب اوقـات وقتی صحبت از ادراک
میشود ،منظـور همان ادراک بصـری است ،بنـابراین ،عالوهبـر دالیل فرهنـگی ،حس بینــایی
در مقایسه با سـایر حـواس برایمـان ملمـوستر و کیفیـت آن برایمـان قابـل کنتــرلتـر اسـت
)( (Douglas Porteous, 2003:31تصویر  .)2الزم به ذکر است نباید فرایند ادراک را جریـانی
از جزئیات به کلیات به شمار آورد .در جریان معنابخشی گاه بـا اطالعـاتی مواجـه هسـتیم کـه از
حواس مختلف دریافت شده است ،اما مرتبط با یك مفهوم است .مغز انسان اینچنین اطالعات را
با یکدیگر تلفیق میکند تا به یك دریافت یکپارچهای مه نظر فرایند ادراک است ،برسد.

 .1انتقال اثر محرک از گیرندة حسی به سیستم اعصاب مرکزی ،که به صورت عینی قابل پیگیری است ،احساس نامیده
میشود .احساس را میتوان با کنش سلولهای دریافتکننده و انتقال پیامها که وارد حیطه ادراک میشوند ،همزمان دانست
(ایروانی ،خداپناهی.)1394 ،
2. Stimulus
3. Stasis
4. Perseption
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 .3مباني نظري
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تصویر .1محل قرارگیری ادراک حسی و حرکتی
حاصل شده از دریافتهای خارجی
()jazirehdanesh.com

تصویر  .2دریافت ادراکات بصری از طریق سیستم
بینایی و تجلی آن در کوتکس بینایی در مغز
()http://www.wikicell.org

نمودار  .2مطالعه فرایند ادراک (پاکزاد .1391 ،شمیلی.)1394 ،

گشتالت در واقع نام مکتـب روانشناسـی اسـت کـه در بـرلین در سـالهـای  1920-1910م.
بنیانگذاری شد .نظریات این مکتب در مورد ادراک توسط مـاکس ورتـایمر ،1ولفگانـگ کُهلـر 2و
کورت کافکا 3مطرح گردید (ایروانی .)141 :1390 ،روانشناسی گشتالت از ابتدای کار خـود نـوعی
خویشاوندی با هنر داشت .صحبت از هنر در سرتاسر نوشتههای این سه متفکر به چشم میخورد
و دستاوردهای آزمایشات آنها در زمینة ادراک و تحلیل آثار هنری بسیار مفید و راهگشا است.
به اعتقاد روانشناسان گشتالت ،ذهنیّتی که از درک ساختار یکپارچة یك کـل نـاتوان باشـد،
هیچگاه نمی تواند به خلق یا درک اثر هنری بپردازد .آرنهایم در کتاب هنر و ادراک بصری به نقل
از مقالهای از کریستین فن ارنفلس 4که نام نظریة گشتالت را بـه ارمغـان آورد ،مـینویسـد :اگـر
دوازده شنونده به تك تك نتهای دوازده گانة یك ملودی گوش بسپارند ،حاصـل جمـع تجربیـات
آنها برابر با تجربة کسی نیست که کلّ ملودی را یك جا شنیده باشد (آرنهایم .)10 :1391 ،مفهـوم
گشتالت یا «شکل کلی» عبارت اسـت از سـازمانی کـه ویژگـیهـای اجـزاء تشـکیل دهنـده یـا
فرایندهای جزئی به تمامی کل آن سازمان بستگی دارد .به عبـارتی نظریـه پـردازان گشـتالت در
Max Werthimer
Wolfgang Koehler
Kurt Koffka
Arenheim

1.
2.
3.
4.
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 .3-1قانون پرگنانس :8در نظریـة روانشناسـی گشـتالت قـانونی وجـود دارد بـه نـام ،قـانون
«پِرگنانس» که مطابق آن نامِ خوب به ساختها و سازمانهای روانی خاصی تلقی میشود که بـا
اوضاع و احوال حاکم مطابقت داشته باشند (داندیس .)59 :1387 ،براساس اصل هم شکلی ذهنـی
مغزی؛ بهطوریکه تجارب ذهنی باید به صورت ساده و همسان ایجاد شوند .گشتالتگرایان روابط
1. Pragnanz
2. Figure and Ground
3. Similarity
4. Proximity
5. Closure
6. Continuity
7. Symmetry
8. The law of Pragnanz

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

صدد طرح و ثبوت این فرضیه بودند که چگونگی ظهور عناصر منفرد ،وابسته به جایگـاه و نقـش
آنها در الگویی کلی است (شمیلی .)101 :1394 ،براساس نظریـة گشـتالت ،ادراک بایـد براسـاس
قوانین و اصول سازمانی صورت گیرد که تابع یك طرح کلی است .زمانی که بیننـده تصـویری را
میبیند ،برای سرعت بخشیدن به روند ادراک و دریافت بهتر پیام تصویر ،نقشهای اصـلی آن را
سازماندهی میکند .روانشناسان قوانینی را برای سازماندهی ادراک وضـع کـردهانـد .مهمتـرین
اصلی که در این مرحله از آن یاد میکنند ،قانون پرگنانس 1است .این قانون چنین بیان مـیکنـد
که « گرایش ذاتی هر الگوی انگیزشی آن است که به نحـوی دیـده شـود کـه سـاختار حاصـله،
سادهترین ساختار ممکن در شرایط موجود باشد» (نیرومند .)39 :1392 ،بر این اساس نظـامهـای
بصری همواره گرایشی به منظور برقراری کمترین میزان تنش دیداری از خـود دارنـد .ایـنگونـه
بسامانی و کاهش تنش ،زمانی حاصل میشود که عناصر بصری بتوانند خود را در اختیـار نیـروی
ادراکی جهتمند درون خود قرار دهند (محمدزاده .)29 :1396 ،برای سرعت بخشـیدن و تسـهیل
ادراک تصویر ،آدمی تمایل دارد تا نقش متعدد یك تصویر را بـا چنـد روش سـازمانبنـدی کنـد.
قوانین سازماندهی ادراک که توسط روان شناسـان وضـع شـده اسـت ،شـامل شـکل و زمینـه،2
مشابهت ،3مجاورت ،4بستگی ،5پیوستگی 6و قرینگی 7در واقع نمودهای اصلی گشتالت تحت نفوذ
پرگنانس قرار دارند که هستة مرکزی نظریه ادراکی گشتالت را تشکیل مـیدهنـد .ایـن نمودهـا
کمك میکنند تا فرم به عنوان یك کل با معنی ادراک شود نه به عنوان اجزایی منفك و نامربوط.
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بین میدانهای نیرویی مغز و تجارب شناختی را با قانون پرگنانس توصیف میکننـد؛ ایـن قـانون
هستة اصلی روانشناسی گشتالت را تشکیل میدهد .ایـن قـانون ،ضـابطهای اسـت بـرای ممتـاز
ساختن یا کمالپذیری ماهیت وجود شیء .قانون مذکور حـاکی از آن اسـت کـه کیفیـت سـازمان
روانی ،همیشه متناسب با امکانات وجودیش باشد .زیرا فعالیت میدانهای مغز همیشه تحت تـأثیر
شرایط موجود به سادهترین و همسانترین وجه قابل توزیـع هسـتند (شـاپوریان .)87 :1386 ،بـر
همین اساس ،در نظریة گشتالت ،ادراک باید برمبنای قوانین و اصول سازمانی صـورت گیـرد کـه
تابع یك طرح کلی است .این طرح کلی که پرگنانس نامیده میشود به منظور کمـالپـذیری و بـا
عصاره و ماهیت وجودی معنایی غایی تجربه است .کوفکا قانون پرگنانس را اینگونه توضیح می-
دهد :سازمانهای روانی همیشه سعی در این دارند تا جایی که شرایط موجودیشـان ایـن اجـازه را
میدهد تا به بهترین شکل دست یابند .واژة بهتـرین بـه معنـای همـان تـداوم ،تقـارن ،سـادگی،
هماهنـگی و یکپارچـگی است ( .)Zakia, 2002: 62در نمودار  3اصولی همچـون فروبسـتگی،
یکپارچگی یا تکمیل ،اصل استمرار ،اصل مجاورت ،اصل مشابهت ،اصل روابـط نقـش و زمینـه و
اصل سرنوشت مشترک ،که نمودهای اصلی گشتالت باعنوان پرگنانس شناخته شـدهانـد و هسـتة
مرکزی نظریة ادراکی گشتالت را سازماندهی میکنند ،قابل مشاهده است (دانتیس.)1395 ،

نمودار  .3معرفی نمودهای اصلی گشتالت تحت نفوذ پرگنانس(شمیلی و غفوریفر.)1396 ،
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نمودار  .4قوانین و ضوابط گشتالت (محمدزاده)1396 ،

اصل شكل و زمینه

اصل شکل و زمینه یکی از چندین اصل است که به اصول ادراکی گشتالت بـاز مـیگـردد .ایـن
اصل ادعا می کند که سیستم ادراکی انسان محرک ها را به دو دستة عناصر شکل و عناصر زمینه
تفکیك می کند.
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تصویری که بر شبکیّة چشم میافتد ،مجموعهای است از قطعـههـایی بـا خصوصـیات متفـاوت.
دستگاه ادراکی ما این قطعهها را به صورت چند شیء مجزا که بـر یـك زمینـه قـرار گرفتـهانـد،
سازمان میدهد (اتکینسون .)295 :1384 ،1در این سازمانیابی مراحلی به سرعت سپری مـیشـود؛
بدینترتیب که در وهلة اول طرح شیء مورد نظر ،ادراک میشود .در وهلة دوم متوجـه شـکل آن
میگردیم و سرانجام در وهلة سوم زمینهای را کـه شـیء در آن قـرار دارد درک مـیکنـیم .ایـن
مراحل به حدی با سرعت در ذهن صورت میگیرد که گویی هم زمان اتفاق میافتد؛ بـه عبـارت
دیگر ،ادراک آدمی همیشه براساس طرح ،شکل و زمینه که دارای نظـم خاصّـی اسـت ،سـازمان
می یابد و اگر این سه عنصر وجود نداشته باشند ،درک صحیح و روشنی از اشـیاء و امـور صـورت
نمیگیرد (ایروانی.)141 :1390 ،
قانون شکل و زمینة گشتالت در واقع میگوید ،اگر محرکی ،دو یا چنـد بخـش مجـزا داشـته
باشد ،معموالً قسمتی از آن را شکل و بقیه آن را زمینه میبینیم بخشهایی که به عنـوان شـکل
دیده میشوند ،همان اشیای مورد توجه ما هستند .این بخشها منسجمتر از زمینه و در جلوی آن
دیده میشوند .این ابتداییترین نوع سازمان دهی ادراکی است (شمیلی .)104 :1394 ،ارتباط شکل
و زمینه میتواند به وسیلة انواع محرکهای بصری مانند عکسها و محرکهای شنیداری ماننـد
اصوات یا مکالمه در یك زمینه موسیقایی تبیین شود ) .)Fukui, 2014:107گاه ارتباط شکل و
زمینه بیثبات و در واقع دو پهلو و گنگ است و میتواند به روشهای گوناگون تفسیر شود .ایـن
تفسیر بهطور متنـاوب بـین عناصـر شـکل و زمینـه جابجـا مـیشـود )(Lid well, 2017: 96
نمونههای فراوانی از این آثار در سبكها و مکتبهای مختلف دیده میشود .در برخی آثار زمینـه
به نحوی کار شده است که اگر بیننده توجه خود را بدان معطوف دارد شکلی یا تصویری در ذهن
تداعـی میشود گاهی این تصـویر بقـدری واضـح اسـت کـه مـیتـوان گفـت شـکل و زمیــنه
وارونپذیر 2هستنـد (اتکینـسون .)294 :1384 ،مفهـوم شکـل و زمینـه نخستیـن بار توسط ادگار
ادگار روبیـن2001-1921 ( 3م) در سال 1915م انجام و معرفی شد .ایدة شکل و زمینه در عرصة
روانشناسی ادراک خیلی اساسی است .امروزه تفسیر این مفهوم حتی در کتب درسی روانشناسی
نیز یافت میشود .این مفهوم اغلب به وسیلة «گلدان شکل و زمینه» یا «گلدان روبـین» نامیـده
1. Atkinson
2. Reversible
3 . Edgar Rubin
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تصویر  .3گلدان وارون پذیر،
نمونه ای از وارون پذیری شکل و
زمینه است (اتکینسون:1384 ،
.)294

تصویر  .4خط کوفی بنایی متداخل
متشکل از دو کلمه ی محمد و علی (بخش
سفید نوشته علی و عبارت محمد با رنگ
مشکی) (شهیدی)1388 ،

تصویر  .5یومی هیو
(وایلد)85 :1388 ،

1

ـ شکل شیء است و زمینه تکیهگاه و قوام آن
ـ زمینه کمتر از شکل متمرکز و موضعی است.
ـ در ارتباط با زمینه ،شکل بیشتر مؤثر و برانگیزاننده و بیشتر برجسته و نمایان است .هـر چیـزی
دربارة شکل بهتر در ذهن میماند و شکل بیشتر از زمینه جلو میآید.
ـ شکل بیشتر از زمینه تحت تأثیر نیروهای بصری قرار میگیرد.
9
8
بعدها ولف ،2کلوندر ،3لِوی ،4بارتوشوک ،5هرز ،6کالتزی ،7لدرمن و مرفلد  ،بعضی از اصول و
قواعد را که در تخصیص عنوان نواحی شکل و زمینه مؤثر هستند ،تبیین کردند:
فراگیري و احاطه :اگر یك ناحیه بهطور کلی توسط ناحیهای دیگر احاطه شـود ،تمایـل خواهـد
داشت که به عنوان شکل مطرح شود.
1. Youmi Heo
2 . Wolfe
3 . Kluender
4 . Levi
5 . Bartoshuk
6 . Herz
7. Klatzy
8. Lederman
9. Merfeld
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میشود ،تبیین میگردد .این تصویر از زمانی که ادگار روبین روانشناس دانمـارکی آن را منتشـر
کرد ،به این نام نامیده شد (.)Fukui, 2014: 103
ـ آنچه در تصویر  3یعنی«گلدان روبین» به عنوان شکل ادراک میشود و آنچه به عنـوان زمینـه
ادراک میشود ،شکل شبیه به هم ندارند.
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اندازه :بخش کوچکتر تمایل دارد که شکل باشد ) .(Fukui, 2014: 105زمینه پشت سر شکل
ادامه پیدا میکند ) .)Lid well, 2017: 96گاو کوچکتر از زمینی است که در آن قرار دارد .ایـن
کلمات که شما در حال خواندن آنها هستید ،کوچکتر از صفحه هستند.
تقارن :یك ناحیة متقارن تمایل دارد که به عنوان شکل مطرح شود.
موازات :نواحی با خطوط محیطی موازی تمایل دارند که به عنوان شکل مطرح شوند.
لبههاي بينهایت :اگر سایهای از یك منطقه باشد و لبههای آن از بیننده با انحـراف دور شـود،
بیننده نتیجه میگیرد که آن شکل است زیرا که باید نزدیکتر به بیننده باشد.
حركت نسبي :جزئیات سطح که در مقایسه با کناره تصویر کلی حرکت میکنند تعیین مـیکنـد
که کدام ناحیه شکل و کدام زمینه است.
از مطالبی که در قسمت های  1و  2ذکر شد میتوان در باب شکل و زمینـه گشـتالت چنـین
بیان کرد:
اول :اگر یك ناحیه به عنوان شکل ادراک شود ،بقیة نواحی دیگر بهطور همزمان به عنوان زمینه
ادراک میشوند .در واقع«شکل یك شکل قطعی ،صریح و روشن دارد ،در حالیکـه زمینـه بـدون
شکل است ».شکل به نظر می رسد به وسیلة یك موقعیت واضح در فضا محصـور مـیشـود ،در
حالیکه زمینه به نظر می رسد دورتر است و موقعیت واضح و روشنی در فضا ندارد .عناصر پـایین
خط افق بیشتر تمایل دارند به عنوان شکل ادراک شوند در حالیکه عناصر باالی خط افق تمایل
به ادراک شدن به عنوان زمینه دارند ).)Lid well, 2017: 96
دوم :میتوان گفت در روانشناسی آنچه بـه عنـوان شـکل و زمینـه و بـالعکس تشـخیص داده
میشود نواحی دو پهلو هستند .در واقع طبیعت ادراک دیـداری بـر ایـن اصـل تعلـق مـیگیـرد.
).(Fukui, 2014: 107

به طور کلی تشخیص شکل و زمینه از اطالعات دریافت شده توسط تصویری کـه در شـبکیة
کرة چشم تشکیل میگردد ،حاصل میشود .این تصویر در شبکیه ،حالت دو بعدی دارد اگر چه ما
به فضایی سه بعدی بنگریم .بهطور کلی تفاوت قائل شدن بین شکل و زمینـه بـه منظـور تأکیـد
توجه و به حداقل رساندن اشتباه و ابهام در ادراک است .توجه به موارد ذکر شده در باال و ترکیب
راهنماهای بصری مناسب موجب خواهد شد که طرحها دارای ارتباط شکل و زمینه مستحکم و با
ثباتی باشند .به اضافه اینکه احتمال به خاطر ماندن عناصر کلیدی به وسـیلة جاگـذاری آنهـا بـه
عنوان شکل در یك ترکیب بیشتر خواهد شد ).)Lid well, 2017: 96
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شیوة مطالعاتی پیش رو بـه روش توصـیفی ـ تحلیلـی و مطالعـه تـاریخی صـورت گرفتـه اسـت.
گردآوری اطالعات از طریق مرور متون ،منابع و اسناد تصویری انجام شده است .از آنجا که ایـن
پژوهش ،تنها بر نقوش تزئینی تذهیب قرآنی بر پایة قانون شـکل و زمینـة روانشناسـی گشـتالت
متمرکز شده ،تحقیق موردی است .بنابراین تحقیق حاضر به روش هدفمند ابتدا با معرفی نسـخه
قرآنی مذهب پژوهشی و سپس به تجزیه و تحلیل نقوش تزئینی و نوشـتاری نسـخه مـذکور بـر
مبنای رویکرد روانشناسانة گشتالت میپردازد .از میان  20نسخة قرآنی مذهب موجود در کتابخانه
مرکزی تبریز فقط یك نسخة نفیس در کتابخانه مذکور با شـماره ثبـت  3089بـهعنـوان نمونـه
مطالعاتی ،با صالحدید کارشناسان و خبرگان این حوزه انتخاب گردیده و مورد تحلیل قرار گرفتـه
است .بررسی و تحلیلها در قالب تصویر ،جداول و نمودار مورد پژوهش قرار گرفتهاند.
تذهیب قرآنی پیشرو ویژگیهای مذکور به وضوح مشاهده میشـود .تصـویر  ،6بـه معرفـی
تذهیب قرآنی عصر قاجار به شمارة ثبت  3089از کتابخانه مرکزی تبریز میپردازد.

تصویر  .6تذهیب قرآن ،عصر قاجار ،ابعاد13*18:سانتیمتر ،نوع جلد :چرمی ضربی سوخته ،کاغذ :ابریشمی ،رنگهای
اصلی :طال ،الجورد و شنگرفت ،خط :نسخ ،موضوع :قرآن ،جزء اول ،کاتب :نامعلوم .واقف :محمد نخجوانی ،کدثبت،3089 :
محلنگهداری :کتابخانه مرکزی تبریز

آنچه که در تصویر  6مشاهده میشود ،به وضوح قابل درک است که هنرمند این اثر قرآنـی،
به خوبی از دریافت های حاصل از پیرامون اطرافش بهره برده و آن را در ذهن خود طـی مراحلـی
ادراک نموده و سپس با الگوهای بیرونی و درونی خیال و ذهن خویش آن دریافتها را تبدیل بـه
شناخت کرده و در نهایت مشاهدات را بعد از فرایندی ساماندهی و بازآفرینی نموده اسـت .آنچـه
که باعنوان قانون نقشوزمینه از اصول دیداری گشتالت توضیح داده شد ،زمینـة مطالعـاتی را بـه
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منظور تشریح و واکاوی سرلوح قرآنی مذهب مذکور از دیدگاه روانشناسی ادراک بصری گشتالت
فراهم ساخت .از طرفی با توجه به آنچه که در قوانین و اصول ساختاری طراحی تذهیب شـناخته
شدهاست ،استفاده از واگیره میباشد .الگوییکه در زیبایی یك تذهیب بسیار مؤثر است و آن را از
دیگر هنرها متمایز نموده ،بهرهگیری از اساسیترین ویژگی در ترکیببندی یعنی ریتم و قرینگـی
است .این قرینگی از ½ شروع شده و در چندین واگیره ممکن است فضاسـازی و طراحـی شـود.
تکثیر طرحهای واگیرهها به صورت آینهای در آثار تزئینی و سنتی همچون تذهیب ،ایجاد شـکل،
فرم و نقش میکنند .این نقوش و اشکال بصری چه به صورت مجزا باشند و چه به صورت متحد
و یکسان ،الگوهایی بصری پرمعنا و قابل درکی هستند که ذهن به خوبی با دیدن عناصر بصـری
ـ تجسمی ،ویژگیهای مربوط بهآنها را دریافت و درک میکند که این ادراک دیداری ذهن از آن
اشکال ،منجر به تشخیص ذهن از یك عنصر بصری و تجسمی میشود که در طی فراینـدهایی،
ادراکات و ارتباطات ذهنی منجر به مشاهدة یك شکل یـا هیـأت کلـی (گشـتالت) شـده و حتـی
منتهیبه تشخیص زیبایی یا غیر زیبایی اثر تجسمی ـ بصری خواهد شد .از اینرو قانون شـکل و
زمینه یکی از چند قانون گشتالت ،فرایندهای ادراکی را سرعت بخشیده و سادهسازی و کلینگری
عناصر بصری در ذهن را سازماندهی میکند .الزم به ذکر است به دلیل قدرت و پیچیدگی ذهـن
بشر در عمل ادراکات و فرایندها ،دو کار مهـم انجـام مـیگیـرد :یکـی سـازماندهی شـکلهـای
گوناگون و دیگری معنیدادن به این عناصر و اشکال بصری که معموالً هـمزمـان و بـه صـورت
تأثیر متقابل انجام میگیرد .در این عمل ادراکی و سازمانیابی ادراکی دو اصل مهـم بـه عنـوان
قوانین ادراکی حائز اهمیت است .1 :قانون ترکیب با دستهبندی؛  .2قانون تجزیه.
 .1در قانون ترکیب با دستهبندی که تحریكهای جدا از هم ،تحت این قانون بـه صـورت یـك
محرک کلی در میآیند؛
 .2در قانون تجزیه ،یك کل به واحدها کوچكتر تبـدیل مـیشـود(ایروانی و خـداپناهی.1394 ،
شمیلی.)1394 ،
 .1-4خوانش نسخه قرآني مذهب مذكور

بهطور خالصه نظریه گشتالت بر این باور است که تمام ادراکات انسان در شـکلهـا سـازماندهی
میشود .شکلها همان محدودهها و خطوط پیرامونی اجسام و سـطوح هسـتندکه دارای کیفیـات
متفاوتی میباشند .شکلها و نقوش ممکن است پیرو یك سری تغییرات تدریجی در مقایسـه بـا
فضای موجود و همچنین دارای ارزشهای احساسی باشند .از این رو انسان قادر است با اسـتفاده
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از قوه تخیل و نیروی تجسم و دریافتهای حـاکی از مشـاهدات پیرامـون ،اشـکال و نقوشـی را
بازآفرینی کند که منجر به آفرینشی نو باشد (نامی .)1396 ،نمونهای از این آفرینش را میتوان در
اشکال تزئینی آراسته شده در کتابآرایی با عنوان هنر تذهیب مشـاهده نمـود .نمونـة مطالعـاتی
پژوهش پیشرو یکی از آثار قرآنهای مذهب برجسته قاجاری کتابخانه مرکزی تبریـز اسـت کـه
هنرمند هوشمندانه قرآن را با استفاده از اشکال تجسمی و سادهسازی عناصر طبیعی و رنگهای
متنوع ،تزئین و آذین بسته است.
تصویر  6به وضوح نشان میدهد که اشکال در عین حفظ مفهوم ذاتی خویش ،سادهسـازی و
در فرمهای تجسمی چیدمان و فضاسازی شدهاند« .کادر» یا «فضا» مرز و محـدودة هـر عنصـر
تجسمی ـ بصری است که فضاهای خالی هر کادر را «زمینه» و فضـاهای پـر شـده را «شـکل»
میپندارند یا بالعکس .برای مثـال :میتوان کل صفحه یا همان کاغـذ را یـك زمینـه و فضــای
تهی و منفی فرض کرد و کل کادر مستطیـل رنگـی یا همـان سرلوح قرآن را یك فضـای مثبت
و شکل در نظر گرفت ،تصـویر  7به خوبی این قـانـون را نشان میدهد و یك رابطه تنگاتنــگی
بین شکل و زمینـه ایجـاد شده است .پس یك زمیـنه باید در سطـح گستـرده باشد (اگــرچه آن
نیز ممکـن است محصور شـده باشد)؛ اما یك شکل گستــردگی نداشتــه و معمــوالً کوچــك
است (.)Sahasrabudhe, 2011
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد ترکیببندی ،روابط مـوزون و متعـادل بـین شـکل و
زمینه یا فضاهای مثبت و منفی است .همانطور که در تصویر  8قابل مشاهده است ،ترکیببندی
بین کتیبههای سرلوح طوری طراحی شده است که کادری در داخل کادر دیگر قرار گرفتـه اسـت
که عالوهبر نقش و شک ل ،رنگ نیز بسیار تأثیرگذار است .به بیـان دیگـر روابـط میـان الگوهـای
بصری یعنی کادر عناصر نوشتاری با کادر عناصر تزئینی ـ بصری ،کامال ریتمیـك ،هـمآهنـگ و
موزون است و چشم انسان نهتنها بر روی کادر مرکزی و سـفید رنـگ (کـادر عناصـر نوشـتاری)
متمرکز است ،بلکه ارتباطات بصری بین عناصر نوشتاری به همراه دیگر کتیبـههـای (کادرهـای)
تزئینی این سرلوح کامالً از لحاظ بصری دارای حرکت و جنـبش هسـتند و روابـط بـین شـکل و
زمینه با قالب و الگوهای تزئینی انتزاعی و آبستره شده ،فضاسازی مثبت و منفی ایجاد شده است
و ذهن به خوبی روابط بین شکل و زمینه یا در اصطالح عناصر زیر و رو ،دوری یا نزدیکی ،جلو و
عقب ،مثبت و منفی حاکم در این نسخه قرآنی مذهب را دریافت و درک میکند .بهطور جزئیتـر
میتوان چنین تفسیر نمود که کتیبة سفیدرنگ یا همان کتیبة آیات اصلی و مرکزی کـه بـر روی
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زمینة الجوردی رنگ قرار گرفته است به عنوان «شکل» و «فضای مثبـت» و همچنـین فضـای
الجوردی رنگ که در پس زمینه قرار دارد به عنوان «زمینه» و«فضای منفی» در نظـر گرفـت و
همچنین برعکس آنرا .چرا که رنگ الجورد و آبی که نمـودی از گسـتردگی،ثبات ،ژرف نمـایی
هستند و یك عمقنمایی بصری را به مخاطب القاء کرده و ذهـن را بـه اعمـاق و دور دسـتهـا
هدایت میکند .از اینرو انعکاس دو رنگ متضاد در کنار یکدیگر بر روی سیستم عصبی تأثیرگذار
است؛ بهطوری که چشم پس از دریافت اطالعات ،آن را به مغز منتقل کرده و از طریـق ادراکـات
حسی و بصری منجر به تشـخیص دو سـطح از یکـدیگر و اشـتراکات و افتراقـات آن در ذهنـی
میشود.
مهمترین عامل فیزیکی و فیزیولوژی مؤثر برای حواس بشر ،نیاز بـه تعـادل اسـت .مخاطـب
هنگام مشاهده ها بیش از هر عامل دیگر چه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه ،وجود تعادل و توازن
را دریافت و ادراک میکند و چشم همیشه به دنیال حفظ تعادل در نقوش و عناصر پیرامونی خود
است .چرا که انسان هر لحظه به دنیال آرامش و سکون بـوده اسـت (دانتـیس .)1395 ،بنـابراین
آنچه که در تصویر  8قابل مشاهده است وجود ترکیبی متعـادل ،هماهنـگ و مـوزون اسـت کـه
عناصر ساختاری از اشکال در ابعاد مختلف و رنگهای متعدد تشکیل یافته است .پـس مـیتـوان
مهمترین و اولین عامل در فرایند ادراک بصری را وجود ترکیببندی دانست که با اشکال متعـدد
در فضا تکوین مییابند.
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برای مثال دیگر از شکل و زمینه در این تذهیب قرآنی ،میتوان موشکافانهتـر نیـز نگریسـت؛
اینگونهکه عناصر تزئینی در شکلهای مختلف انتزاعی و آبستره بر روی زمینـههـای الجـورد و
طالیی ترسیم شدهاند .نمونة بصری دیگر در تصویر  9قابل بیـان اسـت؛ در ایـن تصـویر کتیبـة
فوقانی سرلوح را نشان میدهد که یك ترنج در مرکز کادر و چهار نیمترنج اطراف آنرا محصـور
کرده است .قرارگیری ترنج کامل در حصار چهـار تـرنج ،نقشـی اسـت مرکـز زمینـة الجـوردی.
عالوهبر این نقش ،شکل ایجاد شده حاصل از چهارترنج جانبی خود به عنوان یك شکلی بر روی
کادر مربعای شکل (یا همان کتیبة فوقانی سرلوح) است که میتوان آنرا به عنوان یـك فضـای
انتزاعی تزئینی و به اصطالح یك قاب اسلیمی در نظر گرفت که یك فضای مثبـت یـا منفـی را
تشکیل داده است.
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تصویر  .7قرارگیری شکل  Bبر روی زمینة . A
زمینه  Aهمان کاغذ و پایه اساسی و محدودة
اصلی قرارگیری اشکال و شکل  Bبه صورت
مستطیل شیار دار نقشی است به صورت برجسته
برروی زمینه ( Aمنبع :نگارندگان).

تصویر  . 8روابط شکل و زمینه :قرارگیری شکلهای  Cبر روی زمینة
 ،Bقرارگیری شکل  Dبر روی زمینه  ،Cقرارگیری شکل  Eبرروی
سطح سفید رنگ .Dاز طرفی در این اثر به خوبی میتوان کیفیتهای
بنیادی بصری اعم از ریتم ،تعادل ،ایستایی و استحکام ،تناسبات،
شکلوزمینه«فضاهای مثبت و منفی» و همچنین نظام بصری حاکم را
در ارتباط و انتظام بین اجزا و کتیبهها مشاهده نمود .از طرفی گشتالت
قوی بین اشکال ایجاد شده است که نمونة بصری آن را میتوان در
تکرار و تکثیر یك واحد شکلی (حاشیة تذهیب) به راحتی ادراک
نمود(منبع :نگارندگان).

 ║ 242مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

نمونة دیگری از شکل و زمینه را در ارتباط بصری عناصر نوشتاری با دیگر عناصر ،مورد بررسـی
قرار میدهیم .در تصویر  10همانطور که مشاهده میشود ،کتیبة آیـات بـا پـسزمینـهای سـفید
رنگ در مرکز سرلوح تدوین شده است .در این کادر عناصر نوشتاری در هفت سطر آراسـته شـده
است و آیات (عناصر نوشتاری) با تکنیك دندانموشی محصور شده اسـت و در انتهـای هـر آیـه
نقشی از گلآیه دیده میشود .سازمان ادراکی انسان نیازمند ثبات ادراکی است.
عناصر نوشتاری با رنگ مشکی بر روی زمینة سفیدرنگ همراه با تزئینات بصری جانبی اعـم
از رنگ طال در فرمهای انتزاعی و چند نقش تزئینی گرد به صورت گل در کنار آیات آذین بسـته
شده است .به وضوح قابل درک است که در اولین نگاه نخستین عنصر قابل مشـاهده و ادراکـی،

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

تصویر  .9الف) ادراک نقش ترنج و چهار نیم ترنچ در قالب عنصر بصری هندسی در کتیبة فوقانی سرلوح.
ب) نمایش نمونهای بصری از شکل و زمینه در کتیبة فوقانی ،قرارگیری شکل  Aبر روی زمینه  .Cج)
قرارگیری ترنج و نیم ترنج به عنوان شکل با همان فضای مثبت و برجسته(و بلعکس) .د) شکل بصری ایجاد شده
توسط چهار نیمترنج و ترنج مرکزی به عنوان پسزمینه و فضای منفی (این نقش ایجاد شده خود نه تنها یك شکل
بصری است بلکه دارای ارزشهای بصری نیز میباشد و قابلیت فضای مثبت را داراست) (منبع :نگارندگان)

نوشتارها هستند که با رنگ مشکی و شکل خطوط محقق بـر روی زمینـة سـفید رنـگ طراحـی
شدهاند .عنصر دیگر که در این کادر استفاده شده است ،اشکال ابری شکل یا به اصـطالح سـنتی
اشکال دندانموشی هستند که با رنگ طالیی دور آیات و بر روی زمینة سفیدرنگ حصار کشـیده
شدهاند .همانطور که در تصویر مشاهده میکنید میتوان بالعکس نیز تصور کرد ،چنانچه
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)
مجموعه تصاویر شمارة  : 10مطالعه فرایند و روابط میان ادراک بصری شکل و زمینه در کتیبة میانی سرلوح .الف)
بررسی محل قرارگیری عناصر نوشتاری در کتیبة میانی .قرارگیری شکل  Aبر روی زمینه  .Bب) محصورشدن
عناصر نوشتاری در تزئینات بصری ابریشکل(دندانموشی) به عنوان شکل و فضای مثبت و محرک  .ج) تضاد و
کنتراست بین عناصر نوشتاری و ارتباط آن با دیگر عناصر تزئینی به عنوان شکل و زمینه .د) عناصر تزئینی دندان
موشی و همچنین گل آیات به عنوان فضای مثبت و شکل .ه) تأکید بر ادارک بصری متعادل و ترکیببندی موزون
و منسجم در کادر آیات مرکزی (منبع :نگارندگان).

روانشناسان گشتالت معتنقد هستند ذهن بشر نیازمند آن است تـا محـرکهـای مختلفـی را بـه
صورت یك کل واحد مشاهده کند تا از تنش و تشنج بکاهد و بتواند به صورتی معقـول اشـیاء را
درک کند .کنتراست نقطه مقابل تعادل است ،کنتراست یا تضاد بر هم زنندة آن تعادل است ،ذهن
را تحریك و توجه را جلب میکند .الزم به ذکر است بدون کنتراست کلیة مـدارک ذهـن از بـین
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فرمهای ابریشکل که داخلش آیات قرار دارند را بروی زمینة طالیی فرض نمود.
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میرود و حالتی شبیه مرگ یعنی فنا به وجود میآید (دانتیس.)1395 ،
در این اثر مطالعاتی به راحتی میتوان تضاد و کنتراست بین اشکال (شـکلهـای هندسـی و
گیاهی) ،رنگ (الجورد و طال) ،اندازه و تناسبات (جدولکشـی و کتیبـههـا) ،جهـت (جهـتهـای
ترنجها) ،موقعیت(عناصر نوشتاری و تزئینی) ،فضاهای مثبت و منفی را درک نمود .1اما این تضـاد
طوری نقشآرایی شده است که هنگام مشاهده و دیدن ذهن دچار انحراف و ناپایداری نمیشـود.
در تذهیب قرآنی مطالعاتی ارتباطات بصری بسیار خوشآیند ،لطیف ،متعادل ،منسجم و متحـرک،
ساده و منظمی بین عناصر بصری وجود دارد که ذهن در همان نگاه نخست ،اطالعات را دریافت
کرده سازماندهی میکند و سپس در فرایند ادراکی وحدت بین عناصر را بـه صـورت یـك کـل
منسجم از کل به جزء آنها را تفسیر و ارزیابی مـیکنـد پـس از آن در مراحـل متعـددی شـهود
ارزشها و مؤلفههای بصری دیگری صورت میگیرد .از اینرو حرکات چشم به صورت بینظیری
بـین ادراک و شـناخت قـرار مـیگیـرد ( .)Richardson, Dale, and Spivey 2007حرکـات
چشمی بین فضاهای مثبت و منفی یا شکل و زمینه فرایندهای شـناختی را بـه صـورت مسـاوی
ساماندهی می نماید .مخاطب هنگام مشاهده یك تذهیب قرآنی بایـد کنتـرل چشـم را کـه نکتـه
کلیدی ادراک دیداری است را در نظر داشـته باشـد ( Ellis 2009; Richardson, Dale, and
 .)Spivey 2007بنابراین ،رابطه بین دو عامل ،فهم کامل فرایندهای شناختی مبتنی بر حرکـات
چشم را امکانپذیر میسازد (نوقابی.)1396 ،

 .1فارادی و همکارانش عناصر مهم دیداری را شش مورد میپندارند که شامل :حرکت ،اندازه ،رنگ ،نوع نوشته ،موقعیت اجزا،
وجود تصاویر است (.)Faraday, 2000 in Grier, Kortum, and Miller 2007
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جدول .1مطالعة بصری قانون شکل و زمینه با رویکرد به ادراک دیداری گشتالت در تذهیب قرآنی
قاجاری مطالعات
موقعیت نقش

تصویر اصلی

نمونههای بصری از نقش و زمینه

کل سرلوح
ارتباط بصری بین اشکال به صورت الگوهای هندسی و توزیع آن ها در سرلوح .مشاهده روابط فضاهای مثبت و منفی

(الف)

کتیبه سرسوره فوقانی

(ب)
الف) قرارگیری آیات به عنوان شکل بر روی زمینه شنگرف.
ب) قرارگیری نقوش اسلیمی و ختایی به عنوان شکلهای متحد و منسجم بر روی زمینه طال و الجورد تفسیر یك الگوی
بصری با توجه به کنتراست و تضادها میان شکل و زمینه ممکن میشود .رنگهای گرم ناخود آگاه به صورت برجسته و جلوتر
دیده میشوند و رنگ های سرد و بی روح عقب تر .روابط میان شکل و زمینه در این اثر به خوبی نمایان شده و سازمان ادراکی
ذهن به راحتی میتواند ارتباطات بصری بین نقش رنگ و زمینه را از هم تفکیك نماید.
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موقعیت نقش

تصویر اصلی

نمونههای بصری از نقش و زمینه

نمونههای بصری از فضاهای مثبت و منفی ،پردازش اطالعات نقوش بصری در مغز به عنوان شکل و زمینه
به تفکیك رنگ و شکل ،مشاهده دریافت پیامهای شکل و زمینه از طریق ادراک دیداری ،ایجاد شکل و
زمینه از طریق ساختارهای متضاد

حاشیه کتیبه آیات مرکزی و کتیبه سرسوره ذیلی
تفسیر یك الگوی بصری با توجه به کنتراست و تضادها میان شکل و زمینه ممکن میشود .رنگهای گرم
ناخود آگاه به صورت برجسته و جلوتر دیده میشوند و رنگ های سرد و بیروح عقب تر .روابط میان شکل
و زمینه در این اثر به خوبی نمایان شده و سازمان ادراکی ذهن به راحتی میتواند ارتباطات بصری بین نقش
رنگ و زمینه را از هم تفکیك نماید.
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حاشیه اصلی
سیستم بینایی انسان به دلیل آنکه نمیتواند همه چیز را در یك تصویر به صورت همزمان آنالیز و تشریح کند ،تنها
به بخشهایی خاص از یك تصویر تشکیل شده در شبکیه چشم میتواند توجه داشته باشد(.)Wolf,2000:4
مهم ترین عامل ادراکی در نگاه نخست وجود سطوح(اشکال) و رنگ است که چشم در اولین برخورد دریافت
میکند .پس و پیش بودن سطوح بستگی به انتخاب رنگ و نحوه ترسیم شکل دارد.

شرفهها
الگوهای بصری تزئینی تکرارشونده در چهار حاشیة کل سرلوح هستند که انرژیهای بصری درونی کادر سرلوح را
به بیرون جهتدهی و هدایت میکند .سیستم عصبی و بینایی بهطور ناخودآگاه تحت تأثیر این حرکت قرار میگیرد.

ه نگامى کــه نواحى مثبت یك طرح داخــل زمینه منفى و نواحى منفى طرح داخل زمینه
مثبت قرار گرفته باشــد ،تداخل شکل و زمینه اتفاق افتاده است .همچنین مفهوم تداخل شکل و
زمینه به مراحل تغییر تدریجى یك شــکل نیز اطالق مى گردد .تغییر تدریجى داراى نظم بسیار
دقیق اســت و به صورت مرحله به مرحله ،منظم و معین بر روى فرمهاى واحد انجــام گرفته و
باعث ایجاد خطاى باصره مىگردد .هنگامى که یك شکل به شکل دیگر تبدیل مىشود ،اندازة
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تصویر اصلی

نمونههای بصری از نقش و زمینه
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آن از بزرگ به کوچك یا از کوچك به بزرگ تغییر پیدا مىکند ،تصویر مثبت به منفى تبدیل مى
شود یا بالعکس ،در این صورت تداخل شکل و زمینه صورت گرفته است (فدوی و مؤدب.)1393 ،
شاپوریان در رابطه با نقش و زمینه چنین بیان دارد :نقش دارای اجزا و جزئیاتی است و گشتالت
مخصوص به خود را دارد و در مقایسه با زمینه محدودتر ،محصورتر و کوچكتر به نظر میرسد
در واقع یك نقشبرجسته مشاهده میشود که زمینه در پس نقش و شکل اسقرار یافته است
(شاپوریان.)97 :1386 ،
بررسی های صورت گرفته شده از عناصر بصری و قانون شـکل و زمینـه گشـتالت در جـدول
شماره  1به شرح زیر است:
در تصویر  1جدول مذکور به مطالعه بصری ترکیببندی و نحوه توزیـع و پخـش عناصـر در
کادر سرلوح پرداخته شده است .در این تصویر الگوهای هندسی مشخص شده به عنـوان نقـوش
برجسته قابل مشاهده است چرا که بعد از کـادر سـفید مرکـزی (کتیبـة مرکـزی آیـات) ،عناصـر
تزئینی ،بیشترین حرکت چشمی را به دنبال دارد و قابل ادراک هستند .چراکه ذهن بـه تبعیـت از
خیره شدن چشم به یك نقطه مرکزی دیگر نقـاط را کـه دارای چنـدین عامـل اعـم از اشـکال،
رنگها است را درک و تفسیر میکند؛ این اتفاق و فرایند آنچنـان بـا سـرعت رخ مـیدهـد کـه
ممکن است در چند ثانیه تمامی عناصر را دریافت و ادراک نمود.
تصویر  2در جدول نامبرده به نمونهای از کتیبة سرسوره پرداخته است که در بخـش فوقـانی
کتیبة آیات مرکزی قرار دارد .در این نمونه دو عنصر اصلی نوشتار و تزئین مشاهده میشـود کـه
عنوان سوره در مرکز کادر با رنگ سفید بر روی زمینة شنگرف به تحریر در آمده است و عناصـر
تزئینی در دو سمت کتیبه آراسته شده است .این نمونه بصری در سه قالب اسلیمی طراحـی شـده
است .به تبعیت از رنگهای بکار رفته در این کتیبه کادر مرکزی سرسوره را به عنوان شکل و دو
قالب دیگر اسلیمی را به عنوان زمینه در نظر میگیـریم .از طریفـی در دو قالـب اسـلیمی جـانبی
عالوهبر تزئینات ختایی و اسلیمی قاب اسلیمی دیگری با پسزمینة الجوردی طراحی شـده اسـت
که این خود شکلی برجسته بر روی زمینة طالیی قالبهای جانبی محسوب میشود .این تضـاد و
کنتراست ادراک دیداری و خوانش تصویر را سهلتر کـرده و موجـب گـردش و حرکـت چشـمی
بیشتری است.
تصویر  3از جدول شمارة  1کتیبه فوقانی را مورد بررسی قرار داده است .در این نمونه تصویر
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 Aنمونه از شکل و زمینه را نشان میدهد که ترنج مرکزی همراه با  2لچـك فوقـانی و دو نـیم
ترنج کوچك در قسمت پایین کتیبه با رنگ طالیی غالب بر روی زمینـة الجـوردی قـرار گرفتـه
است .این عمل را میتوان بالعکس نیز فرض نمود .در شکل  Bفرمی که ایجـاد شـده حاصـل از
عناصر تزئینی طالیی تصویر  Aاست که در اینجا با حذف زمینة الجوردی شکل اصلی همراه بـا
تزئینات گردش ختایی بیشتر نمایان است و خود به تنهایی به عنوان شکلی مسـتقل قابـل ادارک
است .در نمونه  Cهمانطور که قابل مشاهده است یك قاب اسلیمی به رنگ شنگرف (شبیه بـه
درختچه) داخل ترنج طالیی ترسیم شده است .با حذف این عنصر بصری تـرنج خـود بـه شـکلی
متمایزتر تبدیل میشود که با حذف عناصر تزئینی جزئیتر اعم از نقوش گلهای ختـایی فراینـد
شکلی این ترنج نیز تغییر میکند .اما قرارگیری تصاویر  Dبر روی ترنج چنین ادارک میشود کـه
تصاویر Dبه عنوان شکلی مستقل بر روی زمینة طالیی  Cمستقر شدهاند .در اینجا ترنج خود بـه
عنوان زمینهای برای نقوش  Dاست.
تصویر  4از جدول ذکر شده حاشیة کتیبة آیات مرکـزی و کتیبـة سرسـورة ذیلـی را نمـایش
میدهد .نمونه  Aمجموعه عناصربصری-تزئینی نمایان شده در حاشیة کتیبه را نشان میدهد که
به عنوان عنصر متمایز و قابل ادراک در کادر خودنمایی میکنند .در واقع اشکالی هستند کـه بـر
روی زمینة الجوردی حضور دارند .تصویر  Bشکل حاصل شده از عناصر تزئینی تصویر  Aاسـت.
بهطوری که در تصویر  Aبه عنوان زمینه قابل توجه بود .مجموعه تصاویر  Cنمونههـای بصـری
هستند که در تصویر  Aبه عنوان الگوهای هندسی نشان داده شده است .این اشکال بـه صـورت
مستقل ،نقوشی هستند که دارای زمینه میباشند .رنگ زمینه شنگرف که به صورت یـك سـطح
خنثی در این نمونهها نمود یافتند به عنوان «زمینه» مطرح میشوند.تصویر  Eکتیبه است کـه در
سه قاب اسلیمی طراحی شده است .در نمونه  Dقاب اسلیمی مرکزی که عناصر نوشـتاری در آن
به تحریر درآمده است نوشتارها با رنگ سفید بر روی زمینة الجوردی اسـتقرار یافتـه اسـت ،امـا
همانطور که در تصویر  Fمشاهده میکنید قاب اسلیمی الجوردی رنگ به عنوان شکلی مستقل
و برجسته است که بر روی زمینة طالیی و شنگرف ساکن شده است .اما به تنهایی میتوان قاب
اسلیمی طالیی و قاب اسلیمی به رنگ شنگرف را شکلی مجزا فرض نمود.
بنابراین در یك تصویرپردازی ،آنچه قابل تشخیص است و بیشـتر بـه آن پرداختـه مـیشـود
«شکل» و مابقی «زمینه» نام دارد .به بیان دیگر آنچه توجه بیننده را جلب میکند«شکل» و غیر
از آن«زمینه» است .در واقع عامل محرکتر و فعالتر به عنوان «تصـویر اصـلی ،شـکل اصـلی»
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شناخته میشود .گاهی زمینه همان پس زمینه1نیست .در مواردی تشخیص میان شـکل و زمینـه
چندان آسان به نظر نمیرسد بهطوریکه در اینگونه اشکال ،شکل و زمینه هـمدیگـر را تعریـف
میکنند .به خصوص در آثار تزئینی که فقط با فرمهای انتزاعـی همـراه اسـت بـهطـوریکـه بـا
کشیدن نقش اصلی در واقع زمینه نیز در حال ترسیم اسـت (اتحـاد محکـم و همکـاران،1396 ،
شمیلی و غفوریفر ،1396 ،رضازاده.)Werthimer,1938 .1387 ،
در تصویر  5جدول مذکور که بـه حاشـیة اصـلی اختصـاص داده شـده اسـت ،فراینـد ادراک
دیداری نقش و زمینه به خوبی قابل مشاهده است .در تصـویر  Aقـابهـای اسـلیمی طالیـی و
نیمتاج در حاشیه و ترنج ساکن شده در گوشة کادر همگی به عنوان اشکال تزئینی بر روی زمینة
الجوردی جای گرفتهاند .تصویر  Bهمان زمینة تصویر  Aاست که در اینجا به صورت خودمختار
تبدیل به شکلی انتزاعی شده است .مجموعه تصاویر  Cنقوش و اشکال تصویر  Aهستند که بـه
صورت جزئیتر نمایش داده شده است .در این تصاویر با حـذف کـردن رنـگهـای زمینـههـای
شنگرف یا طالیی فرم و شکلهای ترنج ،نیمتاج ،قاب اسلیمی نیز تغییر پیدا میکند.
بهطور خالصه براساس نظریات روبین میتوان چنین استنباط کرد:
ـ آنچه به عنوان اشکال و فرمهای مشخص و صریح ادراک میشوند و آنچـه بـه عنـوان زمینـه
ادراک میشدند ،شکلی و قالبی شبیه به هم ندارند (تصویر  ،9ج و د) .در واقـع دو عنصـر کـامالً
مجزا و جدا از همدیگر هستند که مکمل یکدیگر شدهاند .یعنی تکـرار واگیـرههـای دارای شـکل
مشخص ناخودآگاه بر اثر ریتم و تعدد واگیره یك فرم انتزاعی دیگری که شـکل واضـحی نـدارد
ایجاد کردهاند که به عنوان زمینه قابل درک است .برای مثال بیننده در نگـاه نخسـت بـه شـکل
بودن قابهای اسلیمی ایجاد شده در اثر تکرار واگیرهها اظهار مینماید.
ـ شکل ،شیءای است که بر روی زمینه که تکیهگاه آن است استوار گشته و برقرار است .بهطـور
صریحتر میتوان چنین بیان داشت که تمامی عناصر ازجمله کتیبهها ،نقـوش ،قـاب اسـلیمیهـا،
عناصر نوشتاری همگی به عنوان اشکالی هستند که بر روی پسزمینهای به نـام کاغـذ اسـتقرار
یافتند یا جزئیتر بر روی زمینههای محصور شده در اشکال مشخص و گاهی شکلهای انتزاعـی
مستقر شدهاند.
ـ در بیانی دیگر زمینه کمتر از شکلها متمرکز و موضعی است .برای مثال :کتیبة فوقـانی یعنـی
1. Background
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)11

(الف)

(ب)

(ج)

مجموعه تصاویر  .11قانون فراگیری و احاطه از اصل شکل و زمینه ،شکل الف) محصور شدن قاب اسلیمی در شکل نیم ترنج
توسط یك واگیره ½  .برجستگی و نمایانی بهطور بسیار واضح در مقایسه با طرح زمینه قابل تشخیص است .شکل ب)اتصال
و پیوستگی اسپیرالهای ختایی و احاطه کردن خطوط و تبدیل به یك شکل انتزاعی بر روی زمینه الجورد .این نقش در
مقایسه با قاب اسلیمی در فرم ترنج کمتر جلوه دارد .ج) سازماندهی قاب اسلیمیهای در کل سرلوح نه تنها موجب تعادل
بصری شده بلکه بهطور فراگیر یك امتداد بصری(چرخشچشمی) منطقی قابل ادراک است(منبع :نگارندگان)

اندازه :شکل و زمینه در تذهیب میتوانند با توجه به اندازه جایگاه نقش و زمینه نیـز تغییـر پیـدا
کند .برای مثال :کادر سرلوح مزدوج ،شکلی بزرگ است بر روی کاغـذ (زمینـه) .عناصـر تزئینـی،

║ سال بیستم ،شمارة چهل و هفتم ،پاییز 1398

تاج سرلوح (تصویر 9ب) میزان جلوهگری و همچنین شکل بودن زمینه الجوردی رنـگ کمتـر از
ترنج مرکزی طالیی رنگ و لچكهای اطراف آن است .در واقع بین ازدحام عناصر تذهیب مـورد
مطالعه کادرها از جمله کتیبههای آیات ،سرسوره ،عناصر نوشتاری و قابهای اسلیمی و واگیرههـا
بیشتر از بقیه عناصر خودنمایی میکنند.
ـ در مقایسه و پیوستگی با زمینه ،اشکال واضح و صریح بیش از فرم انتزاعی ایجاد شده در زمینه
قابل ادراک و برانگیزاننده و بیشتر متجلی شده هستند .اشکال بهتر در ذهن ثبت شده و بیشـتر از
زمینه ،جلو و پیشرو ،نمایانتر دیده میشوند برای مثـال تصـویر  1و  3از جـدول شـماره یـك،
کامالً موشکافانه مشاهده میشود که اشکال قاب اسلیمیها واضحتر و برجسـتهتـر در ارتبـاط بـا
زمینه استقرار یاقتهاند.
ـ اشکال بیشتر از زمینه تحت تأثیر نیروهای بصری قرار دارند .تصویر شماره یك از جدول .1
در ادامه با توجه به شش اصل موجود در قانون شکل و زمینه که پیشتر با نـام متخصصـین
این حوزه بیان شده است ،این پژوهش چنین جمعبندی میگردد:
قانون فراگیری و احاطه :برای مثال :احاطه و محصور شدن واگیرهای از قـاب اسـلیمی توسـط
واگیرهای دیگر و تبدیل شدن به یك شکلی واضـح و فراگیـر .اتصـال اسـپیرالهـای ختـایی و
فراگیری همه جانبه و تبدیل شدن به یك توده معلق بر روی زمینه الجوردی یـا طالیـی(تصـویر
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نوشتاری یا دیگر عناصر به عنوان اشکالی هستند کوچکتر از سرلوح(سرلوح بـه عنـوان زمینـهای
است برای عناصر مذکور) .گاهی شکلهای بزرگتـر (سـرلوح) در جایگـاه زمینـه بـرای عناصـر
کوچکتر(عناصر تزئینی ـ نوشتاری) ظاهر میشوند .و همچنین نقوش یا تزئینـات کوچـكتـر بـه
عنوان زمینهای هستند برای تزئینات کوچكتر از خود یا گاهی سایه روشنها .نمونـهای مجـزا از
ساماندهی قانون نقشوزمینه براسـاس اصـل انـدازه و ابعـاد را در مجموعـه تصـاویر شـمارة 12
میتوان مشاهده کرد.

(د)
(ج)
(ب)
(الف)
مجموعه تصاویر  .12نمونهای از اشکال تزئینی ریز و درشت (نقوش گیاهی و اسلیمی و قاب اسلیمیها)که بر روی زمینة کتیبة
فوقانی آراسته شده اند .اندازه و ابعاد در این اثر به وضوح نشانی از نگاه مجزای هنرمند قاجاری است .نقوش بصری آنچنان
متعادل ،موزون ،پرتحرک و باقائده بر روی سرلوح قرآنی آذین بسته شدهاند ،گویا سیاره و ستارههای آسمانی در اعماق
کهکشانها مزین شدهاند .نظم و ترتیب بخشیدن به چنین اثری نشانگر ذهن خالق ،پردغدغه و سرشار از ادراک محیطی
است .قوه ادراک بصری یکی فرایندی است که انسان و محیط پیرامونش را به یکدیگر متصل کرده ،تنظیم و تفسیر مینماید.
درک ،فهم ،برداشتهایی که از محیط پیرامون انجام میشود ،غالباً با واقعیت عینی مجزا بوده و در اغلب افراد متفاوت
است(منبع :نگارندگان)

تقارن :همانطور که پیشتر بیان شد اصل و اساس طراحی هنر تذهیب بـر پایـة واگیـرهسـازی
است .به بیان دیگر ،اساسیترین عامل طراحی هنر تذهیب ترکیببندی مبتنی بر تقارن است کـه
یك نقش به صورت آینهای به جهات دیگر خود (چپ ـ راست یا باال ـ پایین) تکرار میشود .امـا
این تکرار می تواند به صورت منظم ،نامنظم ،همگون ،غیر همگون ،متعادل یا غیر متعادل در کل
اصر توزیع شود .تکرار و ریتم و همگرایی یکی از اصلیترین عوامل سازماندهی و تشـکیلدهنـدة
هنر تذهیب است .این عامل خود به عنوان اصل شکل و زمینـه نیـز مـیتوانـد خودنمـایی کنـد
(تصویر شمارة .)12
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(الف)

(ج)

(ب)

(د)

(ه)

(ی)

مجموعه تصاویر شمارة  : 13حاشیة کتیبة فوقانی سرلوح .الف) سازماندهی متقارن و متعادل غیر قرینه در قاب اسلیمیها به
عنوان شکل .استفاده از رنگهای برجسته و جلوهگر همچون قرمز و طالیی سبب جلو آمدن نقوش آن محیط شده و مغز به
راحتی می تواند این جلوه بصری را ادارک کرده و قانون شکل و زمینه را دریابد .در صورتی که در شکل ب) زمینههای
الجوردی متقارن در عین زمینه بودن به عنوان شکلی انتزاعی ولی خوشآیند و غیر محسوس قابل ادراک است .وجود رنگ
آبی نشان از دور بودن است .چرا که هنرمند شخصاً به منظور نشان دادن دوری و نزدیکی یا همان شکل اصلی و فرعی یا
شکل و زمینه عمداً چنین ترکیبی سازماندهی نموده است .در نتیجه نواحی متقارن خود میتوانند بعنوان شکل حضور یابند.
ج) کتیبه سرسوره پایین متن .واگیره ¼ قابل قرینه به صورت آینهای در قاب کتیبه به وضوح قابل ادراک است .د) کتیبه
متن آیات .ساماندهی تقارن منعکس شده با توجه به عناصر نوشتاری و تزئیینات .ه) نمونه از تزئینات قرینه در قالب ½  .ی)
سازماندهی قرینگی منظم در ترنج داخل کتیبة فوقانی سرلوح به همراه تمامی تزئینات و رنگها(منبع :نگارندگان)

موازات :هنرمند هر عنصر بصری ـ تزئینی را که با رنگ انجام داده است ،سپس برای سوا شـدن
فضاهای محیطی هر عنصر با یك دورگیری مشکی ،عناصر را از یکدیگر سوا نموده کـه در ایـن
صورت به آن رنگها که خود فضاهای انتزاعی را بهوجود آورده بودند معنا بخشیده اسـت .بـرای
مثال :یك رنگ دایره طالیی تنها یك دایره رنگی محض است .زمانی که خطوط محیطی بـدان
افزوده میشود ،معناهای زیادی به خود اختصاص میدهد که در این صـورت آن معناهـا در خـود
اشکال خلق شده هستند .تصویر 14نشانگر کامل شکل است بر روی زمینه .قرار گیـری خطـوط
قلمیگری شده بر روی زمینههای رنگی.
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تصویر  .14کتیبه آیات و سرسوره ذیلی .عناصر با خطوط
محیطی مشکی موازی به اشکال متنوع معنادار تبدیل
شدهاند که نمایانگر نقشی هستند بر روی زمینه (منبع:
نویسندگان)

تصویر  .15اگر سایه در یك منطقه باشد لبه های آن از
بیینده دور میشود .بنابراین مخاطب یك شکل را درک
میکند .خطوط صورتی داخل گل سفید نقشی است بر روی
زمینه گلبرگ .سایههای سفید بر روی گلبرگ آبی ،شکلی
هستند بر روی زمینههای گل(منبع :نویسندگان)

لبههاي بينهایت :مصداق این عنوان را میتوان در سایههای ایجاد شده در میان گلهای ختایی
مشاهده نمود .سایههایی که بیینده را به شك وادار میکند که چندین باره به اثر خیره شود .میان
سایه و شکل ایجاد شده ارتباطی نزدیك وجود دارد که خبر از شکل و زمینهای دیگـر خواهـد داد
(تصویر)15

حركت نسبي :برای مثال :جزئیات سطح عناصر نوشتاری که به تنهایی اشکالی هسـتند بـر روی
زمینه سفید کتیبة میانی ،بهگونهای سازماندهی شده است که در مقایسه با کادر موجود در انـدازه
معین ،با نوع خط متناسب و نوع رقص خطی که هنرمند در سطح کادر با توجه به عناصر تزئینـی
به تحریر درآورده است ،در کل سطح کادر حرکتی ایجاد شده است که نواحیای را تشکیل دهـد
که نشاندهنده اشکالی انتزاعی و خیالی (شکل) بر روی سطح (زمینه) کادر دارند .حرکت نسـبی
خطوط باعث ایجاد ادارک سطوحی انتزاعی میشود که هنرمند را وادار به ترسیم اشکال مینماید
که در اصالح خوشنویسان و مذهبان بدان تکنیك دندانی میگویند .مجموعه تصاویر شمارة 10
نمونهای از اصل حرکت نسبی از قانون شکل و زمینه است.
 .5یافتههاي پژوهش

در یك ترکیببندی بصری اشکال بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند ،هر جزء بـر دیگـر اجـزاء اثـر
گذاشته و با آن رابطه برقرار میکند .ارتباطات بصری بسیار منسجمی میان عناصر تزئینـی وجـود
دارد که با یکدیگر همپوشانی داشته و در برخـی مـوارد تشـخیص و ادراک را دشـوار مـیکننـد.
دریافتهای ادراکی کامالً تابع محرکها هستند و عوامل زیادی در فراینـد شـناختی تأثیرگـذار و
تعیین کننده است .هنرمند مذهبکار نیز از این ارتباطات به خوبی آگاه بوده و قاعدهها و الگوهای
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یافتههای پژوهش نشانداد شکل در هر زمینهای که باشد همان گشتالت است ،یعنی عـاملی
که ادراک میشود .زمینه نیز عبارتاست از صحنهای که در آن شکل ظـاهر مـیشـود .بـه بیـان
واضح تربخشی از حوزة ادراکی که به خوبی سازمان یافته باشد و توجه شخص را بـه خـود جلـب
کند« ،شکل» نام می گیرد و بخش مبهم و نامتمایز حوزة ادراکی که شکل در آن بـارز مـیشـود
«زمینه» نام دارد .ادراک بشر تمایل ذاتی به درک بخشی از یك رویـداد ،بـه عنـوان «نقـش» و
بخش دیگر رویداد ،به عنوان «زمینه» دارد .در واقع فضایی که با حواس خود با آن ارتباط بر قرار
می کنیم دو بخش دارد .بخشی که برجسـته و مشـخص اسـت و خاصـیت شـی بـودن دارد کـه
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بصری مؤثر بر روی چشم و ذهن را کامال در اثرش سازماندهی نموده است .بهطوریکه در عـین
استفاده از نقوش و رنگهای مالیم و لطیف از رنگهای کامالً متضاد و خیرهکننده استفاده نموده
است تا برای بیننده کسلکننده و یکنواخت نباشد و از یك هارمونی مـنظم ،متعـادل و هماهنـگ
برخوردار باشد .به گفتة آیتالهی :ما اصطالح هماهنگی را زمانی بکار میبریم که رنگهای مورد
استفاده در اثر هنری-تجسمی به گونهیا خوشایند در مقابل چشم بیننده قرار بگیـرد و در ذهـن و
ادارک بینایی وی خلل ایجاد نکند.به نظر ایتن این هماهنگی بین رنگها زمانی رخ میدهـد کـه
مجموع آنها تبدیل به خاکستری و رنگی خنثی شود؛ در این اثر مطالعاتی ترکیب رنگهـای بکـار
رفته در تذهیب که نقش و زمینه را نیز ایجاد کردهاند به خاکستری ختم میشود .از طرفی چـون
تصویرسازی و تذهیبکاری بر روی کتابآرایی قرآن صـورت گرفتـه اسـت ،از نـواحی تأکیـدی،
استوار و خیره کننده برای جاگزینی آیات غافل نبوده است .به بیان دیگـر در نگـاه اول مخاطـب،
چشم به سوی عناصر نوشتاری آیات قرآن که با پسزمینهای روشن و سفید تنسیق و سـاماندهی
شده است ،خیره گردیده و سپس به جوانب دیگر هدایت میشود .بنابراین پردازش چنـین فراینـد
اطالعاتی در مغز نیازمند ادراک دیداری ،رشد و بهبود ساختبندی ادراکی افراد اسـت .از ایـن رو
سیستم ادراکی فرایندی وابسته به فعالیتی که شـامل تعامـلهـای پیچیـده و ظریـف در سـطوح
مختلف است ،میباشد .براساس نظریة جانسون مواجة هر چه بیشتـر نـرونهـای قشـر مغـز بـا
محرکها به پیشرفت و تقویت سیستم ادراکی کمك شایانی میکند و میتواند به عنوان بهتـرین
محرک برای مدار عصبی احساس بینایی و نیز تشکیل محرکهای خـاص ایـن دروندادههـا در
کرتکس مغز باشد .از این رو این عمل خود به افزایش سرعت انتقال عوامـل بصـری بیرونـی در
افراد و سرعت عمل ایشان در تجسم و تخیل و ترسیم اشکال میانجامد (ایمانی .1395 ،آیتالهی،
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میتوان آن را «نقش» نامید و بخش دیگر که در محیط ادراکی ما مسـتهلك شـدهانـد در حکـم
«زمینه» هستند(.)Willis,1950
یافتههای اثر مطالعاتی به ما نشانداد نقوش و کل سرلوح دارای ارتبـاط بصـری بـین قـانون
شکل و زمینه است .در نتیجه گشتالت به ما می آموزد که هر پدیده قابـل شـهود ،از جملـه خـود
زندگی (به مثابه گشتالت) ،اثری است که تنها کلیت زیباشناختی آن حائز اهمیت است ،بیآغـاز و
بیپایان.
نمودار  5به بررسی ارتباط و کیفیتهای بصری در نظام طراحی تزئینی سرلوح قرآنی عصر
قاجار کتابخانه مرکزی تبریز پرداخته است.

نمودار  .5محاسبات میزان کیفیتهای بصری درک شده در سرلوح قرآنی عصر قاجار مطالعاتی
(شمیلی ،غفوریفر.)1397 ،
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تذهیبهای قرآنی عصر قاجار کتابخانه مرکزی تبریز به سبب بهره مندی از قلم شیوا و منحصر
به فرد اساتید تبریزی عصر قاجار ،از اهمیت ویژهای به لحاظ ساختاری و شیوههای شکلی
برخوردار می باشد .در نسخه مذهب قرآنی  3089عصر قاجار قویترین «پرگنانس »1رعایت شده
باشد ،بهطوری که یکی از مهمترین قوانین گشتالت یعنی شکل و زمینه ،به میزان قابل تأمل و
توجهی در این اثر بکار رفته است .در ساختار عناصر بصری تذهیب قرآنی مطالعاتی بدون آنکه
هویت مستقل خود را از دست بدهند ،همدیگر را پوشش داده و شکل و زمینه از همپوشانی
متعادلی برخوردار هستند .قانون شکل و زمینه در تذهیب نشان داد هر چه قدر اشکال متحدتر و
موزونتر و ریتموار تر باشد میتواند زمینه ساده را نیز تبدیل به اشکالی کند که از لحاظ بصری و
زیباییشناسی مستحکم ،با صالبت ،استوار و مستقر باشد؛ در واقع رابطه شکل و زمینه در تذهیب
مطالعاتی بهگونهای ساماندهی شده است که یك عنصر واحد همچون گردشهای اسلیمی
منقوش در زمینهها در عین پراکندگی و بغرنجی ،پرتحرکی ،متحد ،منسجم ،متعادل ،سنجیده و
منطقی ادارک میشوند .ارتباط بسیار تنگاتنگی بین هنر تذهیب و قوانین ادراک دیداری گشتالت
وجود دارد .بهخصوص نقش و زمینه که یکی از اساسیترین عوامل تشکیل دهندة هنر تذهیب
است و با قرینگی همراه است .کیفیتهای بصری در مطلوبیت ارزشهای بصری یك اثر هنری
بسیار تأثیرگذار است .ادراکات بصری یك هنرمند و مخاطب اثر هنری از کیفیت بصری هنر
تزئینی (تذهیب) وابسته به معرفی ارزشهای بصری و مشاهدات یك اثر تذهیبقرآنی است که
توسط مخاطب ،قاری ،مطلوب تلقی شود .در بیان وضوح بصری و خوانایی تذهیبهای قرآنی
غرض این است که به آسانی اجزای تذهیب را بتوان شناخت و بتوان آن را در ذهن در قالبی به
هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد .در واقع خوانایی در دو سطح اهیمت و ارزش مییابد :شکلها و
الگوهای بصری .هنر تذهیب و تزئینات ممکن است در یکی از این دو سطح و گاهی هر دو
سطح خوانا و قابل فهم باشد .از طرفی نظام بصری تذهیب را میتوان ارتباط و انتظام حاکم بر
اجزا و قسمتهای مختلف عرصههای بصری اعم از نقش ـ زمینه و شکل ـ الگوهای بصری ـ
تزئینی دانست و آنرا عاملی برای انتظام ،همپیوندی و انسجام حاکم بر ارتباطهای بصری ـ
تجسمی میان عناصر تزئینی و تذهیبها در نظر گرفت که وضوح و حضور کیفیات بصری سازنده
1. Pregnancy
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در قرآنهای مذهب بسیار در ادراک دیداری صحیح تأثیرگذار است .در هر صورت میتوان چنین
نتیجه گرفت که اصول ادراک دیداری گشتالت ،میتواند در تمامی زندگی و فرایندهای ارتباطی
کاربردی مؤثر داشته باشد .بهطوری که تمامی ارتباطهای انسان با تمامی محیط پیرامونش
متشکل از شکلها و زمینههایی است که انسان قادر به ادراک تمامی عوامل است اما به دلیل
ارحجیت ذهن به عناصر برجسته و ملموستر و مشخصتر جنبهها مثبت آن شیء و عنصر را
ادراک میکند بهطوری که هرچقدر اشکال و عناصر به خصوص در رنگهای گرمتر حضور داشته
باشند ،چشم بهتر آنها را انتخاب کرده و در فرایند ادارک دیداری خود قرار میدهد.
برقراری ارتباطات بصری و ادراکات یکی از مهمترین پدیدههایی است که انسانها به نـوعی
با آن در ارتباط میباشند .این ارتباطها و پیوستگیهای بصری در هنر تذهیب ،به نوعی آبستره و
انتزاعی شدة عنا صر طبیعی ـ گیاهی هستند ،چراکه وجود هـر عنصـر در طبیعـت بـر روی ذهـن
تأثیرگذار است ،هنرمند قاجاری با استفاده از این عناصر طبیعـی در قـرآنآرایـی سـعی در برقـرار
ارتباط بصری بین عالم خیال و عالم واقعیت نموده است و هنگام مطالعـه قـرآن چشـم مخاطـب
عناصری را درک کند که باعث آرامش روح و روان خویش باشد .این عناصر که حاصل گلهـای
خیالی و آبستره از طبیعت است توانسته ارتباط نزدیك و عاطفی با مخاطبهـای خـویش برقـرار
سازد .از اینرو میتوان یکی از عوامل مؤثر که باعث آرامش ذهنی در افراد میشود را وجود فـرم
و رنگ دانست که بشر روزانه در محیط اطرافش با آن برخورد میکند؛ شکلگیـری و همـاهنگی
بین ادراکات ،مستلزم یکپـارچگی اطالعـات رسـیده از گیرنـدهای حسـی در سیسـتم مرکـزی و
کرتکس مغز است .در واقع چشم انسان به دنبال پـذیرش قـانون سـادگی و کلـینگـری اسـت.
طبیعت بیرون نیز دارای چنین قوانینی اسـت .شـکل بیرونـی اشـیاء طبیعـت سـاده ،امـا از درون
فوقالعاده پیچیده و دارای بافت ،رنگ ،نقشهای گوناگونی هستد کـه بـا کمـی تأمـل و درنـگ
میتوان مشاهده نمود اما این سادگی در اشکال تفکیك بصری را تسهیل میکند .تذهیب قرآنـی
مذکور نیز از چنین فرایندی برخوردار است.
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اتحاد محکم ،سحر؛ افسانه ناظری ،یاسر سبحانیفرد و ساالر فرامـرزی (« .)1396کـاربرد قـوانین ادراک دیـداری گشـتالت در
طراحی گرافیك بیلبوردهای تبلیغاتی (نمونه موردی :بیلبوردهای تجاری تهران در سـال  ،»)1394فصلنامه بـا نظـر،
شماره .71-86 :55
اتکینسون ،ریتا ال و همکاران ( .)1384زمینه روانشناسي هیلگارد ،ترجمة محمدنقی براهنی ،تهران :نشر رشد.
اسکارچیا ،جیان روبرتو ( .)1384هنر صفوي ،زند و قاجار ،ترجمة یعقوب آژند ،چاپ دوم ،مولی ،تهران.
افشار مهاجر ،کامران (« .)1388کاردبرد نظریه ادراک دیداری گشتالت در صفحهآرایی کتابهای درسی» ،فصلنامه هنرهاي
زیبا ـ هنرهاي تجسمي ،شماره.33-40 :40
ایتن ،یوهانس ( .)1380هنر رنگ ،ترجمة عربعلی شروه ،تهران :یساولی.
ایروانی ،محمود و محمدکریم خداپناهی ( .)1381روانشناسي احساس و ادراک ،تهران :سمت.
ایروانی ،محمود و محمدکریم خداپناهی ( .)1390روانشناسي احساس و ادراک ،تهران :نشر سمت.
ایمانی ،الهه و اصغر فهیمیفر (« .)1395بررسی هماهنگی نقاشی دیواریهای تهران بـا محـیط شـهری(بارویکردروانشناسـی
گشتالت)» ،فصلنامه نگره ،شماره .87-101 :37
آرنهایم ،رودلف ( .)1391هنر و ادراک بصري ،ترجمة مجید اخگر ،تهران :انتشارات سمت.
آیتالهی ،حبیباهلل ( .)1381مباني رنگ و كاربرد آن ،تهران :سمت.
بل ،سایمون ( .)1386عناصر طراحي بصري معماري منظر ،ترجمة محمد احمدی نژاد ،تهران :نشر خاک.
پاکزاد ،جهانشاه و حمید بزرگ ( .)1391الفباي روانشناسي محیط براي طراحان ،تهران :نشر آرمانشهر.
توسلی ،وحید و حبیباهلل عظیمی (« .)1394بررسی ویژگیهای آرایهها و تذهیب مکتب هرات در مصاحف قرآنی آستان قـدس
رضوی» ،فصلنامه كتابداري و اطالع رساني آستان قدس رضوي ،شماره .3-20 :3
جودیت وایلد ،ریچارد وایلد ( .)1391سواد بصري ،ترجمة نازمریم شیخها ،تهران :نشر آبان.
دانتیس ،دونیس ( .)1395مباني سواد بصري ،ترجمة مسعود سپهر ،تهران :سروش.
رضازاده ،طاهر (« .)1387کاربرد نظریه گشتالت در هنر و طراحی» ،فصلنامه آیینة خیال ،شماره .71-89 :9
زندیه ،مهدی و راضیه زندیه (« .)1389در جستجوی کریدورهای دید راهبردی شهر تهران» ،فصلنامه انجمـن علمـي
معماري و شهرسازي ایران ،شماره .27- 35 :1
شاپوریان ،رضا ( .)1386اصول كلي روانشناسي گشتالت ،تهران :انتشارات رشد.
شمیلی ،فرنوش ( .)1394بررسي تأثیر آموزش بر حافظة بصـري هنرجویـان هنرهـاي تسـجمي و هنرهـاي
سنتي(با استفاده از آزمون آندرهری) ،پایاننامه دکتری تخصصی ،استادراهنما :دکتر فاطمه کاتب ،دانشگاه الزهرا(س).
شمیلی ،فرنوش و فاطمه غفوریفر ( .)1396فرایند ادراک دیداری آرائههای قرآنی عصر قاجار با رویکرد به روانشناسی گشتالت
(مطالعه موردی :قرآن شماره ثبت  3089قاجاری کتابخانه مرکزی تبریز) ،طرح پژوهشی دانشگاه هنر اسالمي تبریز.
صابری کاخکی ،سیاوش (« .)1392ربط کیفیات تألیفی در ادراک معماری اسالمی ایران» ،فصلنامه شهر ایراني اسالمي،
شماره .73-80 :13
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غفوریفر ،فاطمه و فرنوش شمیلی (« .)1396جستاری در ساختارشناسی طرح و نقش تذهیبهای قرآنی عصر تیموری موجـود
در موزه آستان قدس رضوی» ،فصلنامه اطالعرساني و كتابداري آستان قدس رضوي ،شماره .23-49 :3
غالمی رستم ،نسیم؛ محمدرضا بمانیان و مجتبی انصاری (« ،)1394گشتالت در طراحی پالن باغ ایرانی» ،فصـلنامه جلـوه
هنر ،شماره .63 - 72 :13
فدوی ،سیدمحمد و عاطفه شید مؤدب ( « .)1393مطالعه تطبیقـی پوسـترهای شـیگئو فوکـودا و روش ایجـاد خطـای دیـد»،
فصلنامه هنرهاي زیبا -هنرهاي تجسمي ،شماره .37-48 :1
کریمی ،حمیدرضا و سیدعلی اردالن جوان (« .)1396بررسی و شناسایی آداب نشانهگذاری در نسـخههـای خطّـی منتخـب تـا
عصر تیموری» ،فصلنامه اطالعرساني و كتابداري آستان قدس رضوي ،شماره .3-20 :1
لنگ ،جان ( .)1381آفرینش نظریه معماري؛ نقش علوم رفتاري در طراحي محیط( ،علیرضا عینـیفـر( ،چـاپ
اول ،انتشارات دانشگاه تهران.
لنگ ،جان ( .)1390آفرینش نظریة معماري ،ترجمة علیرضا عینیفر ،چاپ پنچم ،تهران :دانشگاه تهران.
مافیتبار ،آنه؛ فاطمه کاتب و منصور حسامی (« ،)1396خوانش چهار نگاره عصر قاجار براساس نظریه ادراک دیـداری ارنسـت
هانس جوزف گامبریچ (مورد مطالعاتی :فرهاد ،اسب شیرین را بر دوش میکشد)» ،فصلنامه مطالعات تطبیقي هنـر،
شماره .16-33 :13
محمدزاده ،جعفـر ( ،)1396ارائة یک اثر نگـارگري براسـاس قـوانین و اصـول ادراک بصـري روانشناسـان
گشتالت در نگارههاي مكتب هرات ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،استاد راهنما :دکتر فرنوش شـمیلی ،دانشـگاه هنـر
اسالمی تبریز.
نوقابی ،مهدی (« .)1396ردیابی حرکات چشمی؛ رویکردی برای سـنجش خوانـدن بـر پایـة تعامـل دیـداری» ،پژهشـنامة
كتابداري و اطالعرساني ،شماره.352-357 :2
نیرومند ،محمدحسین( .)1392مدیریت مخاطب چشم ،تهران :فرهنگسرای میردشتی.
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