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چکیده
که با توجه به مشخصات هندسی اش، فرم و قالب های مختلفی را تجربه نموده  خوشنویسی، از معدود هنرهای سنتی است 
و به هنر مدرن معاصر، پیوند خورده اســت. در این نوشــتار، به تحلیل نســبت های خط نستعلیق و ترکیب بندی حاصل از آن 
گشــتالت پرداخته و تالش شــده اســت تا به سؤال ذیل پاســخ داده شود: چگونه می توان با استفاده از  ک  مبتنی بر فرایند ادرا
که امکان سنجش ترکیب های متفاوت آثار خوشنویسی با خط نستعلیق  گشتالت، روش و اصولی معرفی نمود  اصول نظریه ی 
کتابخانه ای، ســاماندهی و با روش توصیفی، تحلیلی و آماری ارزیابی شــده  را فراهم نماید؟ این پژوهش با اســتفاده از منابع 
اســت. در این پژوهش، ابتدا ســه اثر خوشنویســی با خط نستعلیق در قالب های چلیپا، سیاه مشق و قطعه ترکیبی معرفی و با 
گشتالت   کمک یک پرسشنامه، قطعه ای ترکیبی با چهار ترکیب بندی و  گشتالت تحلیل شده اند؛ سپس به  استفاده از قوانین 
که ضمن اهمیــت باالتربودن  گرفته اســت. نتیجه ی این داوری نشــان داده اســت  متفــاوت ارائــه شــده و مورد ســنجش قــرار 
کثریت افراد خوشــنویس و غیرخوشــنویس شــرکت کننده در نظرســنجی،  درصد خوشنویســان انتخاب کننده بهترین ترکیب، ا
که یک خوشنویس چیره دست خلق نموده است. لذا ارتباط دو سویه ی اجرای اثر و نقد اثر  کرده اند  همان ترکیبی را انتخاب 

گشتالت مشخص شده است. خوشنویسی با اصول نظریه 
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خــط نســتعلیق، از بــدو شــکل گیری تــا دوره ی معاصــر، قالب های 
کرده اســت؛ قالب های چلیپا، سیاه مشــق و قطعه  متعددی را تجربه 
کــدام در یکــی از دوره های تاریخی خوشنویســی، توســط  ترکیبــی، هــر 
کلی  گر چه فرم  طیفی از خوشنویسان شکوفا شده و تکامل یافته اند. ا
حــروف، ثابت اســت و آنچه در قالب های خوشنویســی تغییر می کند، 
گاه ابعــاد حــروف نیــز بــه فراخــور  ترکیب بنــدی اثــر اســت، امــا زاویــه و 
تغییر قالب همچنین تغییر ســبک خوشــنویس، تغییرات محسوســی 
 دارنــد. تغییــر صحیح فرم حــروف و مفــردات و تغییــرات ترکیب بندی۱

 در خط نســتعلیق برای شــکل گیری و خلق یک اثر قابــل قبول، غیر از 
آشــنایی خوشــنویس با اصول و قواعد خوشنویســی ســنتی، مســتلزم 
آشنایی تجربی یا علمی وی با مبانی هنرهای تجسمی و اصول نظریه 
گشتالت است. توضیح اینکه زیبایی شناسی گشتالت،  زیبایی شناسی 
مبتنــی بــر یک چشــم خوب اســت؛  گشــتالت دربــاره درک مــا صحبت 
می کنــد و مبانــی ســواد بصــری دربــاره اجــرای یــک اثــر. مبحــث مورد 
کل بر جزء اســت و اینکه  کل و جــزء و ترجیــح  گشــتالت، رابطــه  توجــه 
یــک خوشــنویس در ســاختار حــروف و مفــردات )حســن تشــکیل۲( و 
گشتالت ها را  کلمات در ارتباط با هم )حسن وضع۳(، چگونه  ساختار 

گشــتالتی صحیح تولید می کند، اهمیت  گزاره ی  تغییر می دهد و یک 
که آثار خوشنویسی  محوری دارد. در این پژوهش نشان داده می شود 
گشــتالت از جمله مناســبات نقش و زمینه،  نســتعلیق با اصول نظریه 
مشابهت، مجاورت، تداوم، تکمیل و سرنوشت مشترک قابل تحلیل 
هســتند و این اصول، در تحلیل و ارزیابی آثار نســتعلیق در قالب های 
کنــار مبانــی هنرهای تجســمی، تکمیل کننــده ی اصول و  مختلــف در 
قواعد خوشنویســی ســنتی هســتند. از همین رو، ضمن نشــان دادن 
گشــتالت، از ســه قالب  ارتبــاط فــرم حروف در خط نســتعلیق با اصول 
کدام یک نمونــه انتخاب و با  چلیپــا، سیاه مشــق و قطعــه ترکیبی، هــر 
که درک  گشــتالت تحلیــل شــده اند؛ از آنجــا  اســتفاده از اصــول نظریــه 
کل گرایانه و مطابق  مخاطبــان آثار خوشنویســی به طــور غالب، درکــی 
گشــتالت اســت، ایــن موضــوع بــا رجــوع بــه جامعــه  بــا اصــول نظریــه 
کمک یک پرســش نامه، به محک  آماری در قالب یک نظرســنجی به 
که  گذاشــته شــد تا در نتیجه این نظرســنجی مشــخص شود  آزمایش 
چــه درصــدی از مخاطبــاِن خــط نســتعلیق درک صحیحــی از یــک 
گشــتالت خــوب دارنــد و اینکــه تا چــه میــزان، تحلیل خط نســتعلیق 
گشــتالت بــا نتیجه نظرســنجی همگرایــی دارد. بــا اســتفاده از اصــول 
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و  کتابخانــه ای  مطالعــات  طریــق  از  پژوهــش،  ایــن  اطالعــات 
در  موجــود  قطعــات  و  رســاله ها  مقــاالت،  کتاب هــا،  از  پرسشــنامه 
کتابخانه ها و موزه ها، جمع آوری و طبقه بندی شــده اند. روش مورد 
اســتفاده در ایــن پژوهــش، روش توصیفــی، تحلیلی و آماری اســت. 
در ایــن پژوهــش، ابتــدا تعــدادی اثــر خوشنویســی با خط نســتعلیق 
در ســه فــرم متفاوت چلیپا، سیاه مشــق و قطعه ترکیبــی معرفی، و با 
گشــتالت تحلیل شــده اند، ســپس یــک اثر قطعه  اســتفاده از قوانین 
گشتالت های متفاوت، ارائه شده است؛  ترکیبی از یک خوشنویس با 
کاربــر آشــنا با زبان و خط فارســی  گشــتالت ها در اختیــار ۱۰۰ نفــر  ایــن 
که نظر  کاربران درخواســت شــده است  قرار داده شــده اســت، از این 
ع خوشنویســی شــده، ارائه  خــود را در مــورد چهار ترکیب از یک مصر
کاربران از چهار اثر، با یک نوشــته واحــد با حروف و  نماینــد. ارزیابــی 
متن یکسان اما با چهار ترکیب متفاوت بین خیلی ضعیف، ضعیف،  
خوب،  متوســط و  خیلی خوب تقســیم بندی شــده اســت. بر اساس 
کاربــران، یک قطعه  که بیــش از نیمی از  ایــن آمارگیــری، درمی یابیــم 
ترکیبی خاص را اثری خوب و خیلی خوب تلقی نموده اند؛ علت این 
گشــتالت قابل تحلیل است؛ از همین  انتخاب، با اســتفاده از تئوری 
گشــتالت صحیــح را ارائه  کــه توانســته اند یــک  روش می تــوان آثــاری 

کنند، از آثار ضعیف تر، تشخیص داد.
گشتالت  که در زمینه ی اصول نظریه  از جمله آثار فارسی و التین 
به این پژوهش یاری رســانده اند، می توان به نمونه های ذیل اشــاره 

 ،Juli Moszkowicz اثــر گرافیــک  نمــود: مقالــه گشــتالت و طراحــی 
ک  گشــتالت اثر رضــا شــاپوریان، هنــر و ادرا کلــی روانشناســی  اصــول 
بصــری روانشناســی چشــم خــالق اثــر رودلــف آرنهایم ترجمــه مجید 
ِکِپس ترجمــه فیــروزه مهاجــر، طراحی  اخگــر، زبــان تصویــر جئورگــی 
گشــتالتی اثــر جاویــد رمضانــی و مقالــه ی کاربــرد  گرافیــک بــا رویکــرد 
کتاب های درســی  گشــتالت در صفحه آرایی  ک دیــداری  نظریــه ادرا
کــدام ضمــن معرفــی نمونه هایی از  کــه هر  کامــران افشــارمهاجر،  اثــر 
گشــتالت جهت تحلیل و ارزیابی اثر  آثار هنرهای تجســمی، از تئوری 
اســتفاده نموده انــد و در ایــن پژوهــش، به آنها توجه شــده اســت. از 
کرده اند  که اصول و مبانی ســنتی خوشنویســی را تشریح  کتاب هایی 
گرفته اند، می تــوان به موارد ذیل  و در ایــن مقاله مورد اســتفاده قرار 
که  اشــاره نمود: کتاب آرایی در تمدن اســالمی اثر نجیب مایل هروی 
گذشــته را در حوزه خوشنویسی در خود  بیشــتر رســاله های استادان 
گان و اصطالحات خوشنویسی  کتاب فرهنگ واژ جمع آورده است و 
که منبع واژه شناســی  و هنرهــای وابســته اثر حمیدرضــا قلیچ خانی، 

تخصصی هنر خوشنویسی است.

یافتههایپژوهش

گشتالتدرخوشنویسی کاربردنظریهدیداری
گشــتالت، بیــش از ســایر مکتب هــای روان شناســی، به  »مکتــب 
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تحلیــل فــرم و ترکیب بنــدی در خــط نســتعلیق بــر اســاس اصــول نظریــه 

گشتالت

کــی توجه نشــان داد. نظریه پردازان  جنبــه ی هنــری تجربه های ادرا
ک  ایــن مکتــب، نتایــج ارزنــده ای را از پژوهش هــای خود دربــاره ادرا
بصری، معنای الگوهای بصری، و چگونگی عمل ارگانیسم انسان در 
کبــاز، ۱۳۸6، ۴5۴(.  کردند« )پا دیــدن و ســازمان دادن بصری، ارائه 
گشــتالت، مهم ترین قوانین شــکل دهنده ی ســازمان  نظریه پردازان 
ک انســان را، قوانیــن ذیل می دانند: مناســبات نقــش و زمینه۴،  ادرا
قانون مشــابهت5، قانون مجــاورت6، قانون تــداوم۷، قانون تکمیل۸ 
کلی تری  و قانون سرنوشــت مشــترک۹؛ این اصول »تحت نفوذ قانون 
کمال پذیری و عصاره  که پرگنانز۱۰ نامیده می شود و منظور  قرار دارند 
کوفکا قانون پرگنانز را  و ماهیــت وجودی معنای غایی تجربه اســت. 
اینگونه توضیح می دهد: ســازمان های روانی همیشه سعی می کنند 
کــه شــرایط موجودشــان اجــازه می دهــد بــه بهتریــن شــکل  تــا آنجــا 
در   .)۳6  ،۱۳۸۸ افشــارمهاجر،  )Zakia, 2002, 62؛  یابنــد«  دســت 
ک انسان به انتخاب بهترین  واقع پرگنانز، تمایل چشــم و قوه ی ادرا
گر این شــگرد  کــه در اشــکال ســاده نمــودار می شــود. ا ترکیــب اســت 
کلــی ارزیابی اثر  گشــتالت و به طور  کلــی را بپذیریــم، انتخاب بهترین 
گشــتالت توســط غالب مخاطبان در زمان های  با اســتفاده از قوانین 

مختلف نتایجی یکسان را بدست خواهد داد.
کید بســیار  که تأ روش آمــوزش ســنتی خوشنویســی از ایــن منظــر 
بــر رعایــت قواعــد و اصول خوشنویســی در حــروف و مفــردات دارد، و 
خوشــنویس را مکلــف می کنــد قبــل از پرداختــن بــه ترکیــب خط، به 
یادگیــری فــرم حــروف و مفــردات بپــردازد، روشــی جزءنگر محســوب 
گی یک بخش، یک پاره یا یک جزء  می شود. »فرم، برجسته ترین ویژ
کلــی اثر، از راه  اســت«)گروتر، ۱۳۹۰، ۲۴۴(. در روش جزءنگــر، تصویــر 
کلی دریافت می شــود  اطالعاتــی جــدا از هــم و از جــزء به جــزء تصویر 
کل هویــت می دهنــد. تمامــی  کــه بــه  و ایــن فرم هــا و اجــزا هســتند 
رســاله های خوشنویســی شــناخته شــده در حــوزه خــط نســتعلیق، 
ابتــدا حــروف و مفــردات را در قالــب فصلــی مشــبع آمــوزش داده اند؛ 
که یکــی از اصول دوازده گانــه ی خوشنویســی، »ترکیب۱۱«  امــا از آنجــا 
 اســت، از ایــن منظــر در نهایــت، خوشنویســی از نــگاه ســنتی بــا دو 
کل نگــر توأمــان قابــل آمــوزش و تحلیــل و بررســی  رویکــرد جزء نگــر و 
اســت. با توجه به پیوند هنر خوشنویســی معاصر بــا مفاهیم مبادی 
ســواد بصری و تمهیدات بصری هنرهای تجســمی، به نظر می رســد 
اصــول دوازده گانــه ی خوشنویســی -بــرای ارزیابــی یک اثــر- نیازمند 
رجــوع بــه ایــن مفاهیــم جدیــد هســتند و در همیــن مســیر، ارتبــاط 
گشتالت و اصول خوشنویسی نستعلیق  معناداری بین اصول تئوری 
کّلیتی اســت مــادی، روانی یا نهــادی دارای  وجــود دارد؛ »گشــتالت، 
کــه اجــزای آن بــه طــور منفــرد، فاقــد چنــان مختصاتــی  مختصاتــی 
هســتند« )ِکِپــس،۱۳۹۲، ۴۴(. طبق نظریه ی اشــکال )گشــتالت(، در 
کلی ایجاد می شــود و ســپس  هنگام مشــاهده ی یک اثر، »ابتدا تأثیر 
هــر یــک از اجــزا ثبــت می شــوند« )گروتــر، ۱۳۹۰، ۱۲(. بــه بیــان دیگر، 
ارزش هــای بصری خوشنویســی را نمی توان صرفــًا با تحلیل حروف و 
که  کّلیت و قالبی  که هر اثر خوشنویســی، در  مفردات درک نمود چرا 
اجرا شــده اســت، معنا پیدا می کند. خط نستعلیق دارای قالب های 
کتابت، چلیپا، ســیاه مشق، قطعه ترکیبی و  مختلفی اســت از جمله 

کتیبه. در هر پنج قالب یاد شده، ترکیب بندی قطعه و ارتباط بصری 
حروف و مفردات با یکدیگر، اهمیت اساسی دارند. در این میان، سه 
قالب چلیپا، سیاه مشــق و قطعه ترکیبی، بیش از انواع دیگر، قابلیت 
گشــتالت را  گروه بندی اجزای اثر و در نتیجه تحلیل با نظریه دیداری 
گشتالت، به سازماندهی دقیق تر  دارا هســتند. به تعبیر دیگر، اصول 
و صحیح تــر قطعــه خوشنویســی همچنیــن تشــخیص ایــن صحت و 

کمک می کنند. دقت توسط مخاطب یا منتقد اثر 

ارتبــاطفرمحــروفدرخطنســتعلیقبااصول
گشتالت

 حــروف و مفــردات در خط نســتعلیق، قالب هایی از پیش تعیین 
شــده دارنــد در عیــن حــال در ســبک های مختلــف، تفاوت هایی در 
کمال  غ از چگونگی این تفاوت ها، شرط  آنها مشــاهده می شــود. فار
یافتــن اثــر یــک خوشــنویس، رســیدن به حســن خــط اســت؛ یکی از 
کــه ناظر بــر رعایت  کتورهــای حســن خــط، حســن تشــکیل اســت  فا
دقیــق اصــول و قواعــد خوشنویســی در اجــرای حــروف و مفــردات 
کــه بــه درجه ی  اســت. حــروف و مفــردات در خــط هــر خوشنویســی 
قابــل قبولی از حســن تشــکیل رســیده باشــد، دارای شــباهت هایی 
گروه بندی  گشــتالت، قابل  که با اســتفاده از اصل مشابهت  هســتند 
هســتند. طبــق اصل مشــابهت، »یکــی از خصوصیات مهم ســازمان 
که از اشــیاء شبیه به هم، یک مجموعه می سازد«  کی این اســت  ادرا
گــر اجــزای ایــن مجموعــه بــا رعایت  )شــاپوریان، ۱۳۸6، ۹۷(. حــال ا
کنار هم قرار بگیرند، یک  کیفیات بصرِی مبانی هنرهای تجسمی در 
گشــتالت خــوب و صحیح حاصــل می آید و به تعبیر خوشنویســانه ی 
آن، خــط دارای حســن وضــع خواهــد بــود، در غیر این صــورت، یک 
که چشــم غالب افراد با  گونه ای  گشــتالت ناصحیح تولید می شــود به 
ک نوع انســان، ایــن صحت یا عدم  کل گرایانه ادرا توجــه بــه طبیعت 
کل بدســت آمده را می تواند تشــخیص  گشــتالت مجموعه یا  صحت 
گشتالت درباره ی مردم  ِکِپس معتقد است: مسأله ی  دهد. جئورگی 
کارکردهای  )نــه فقط دربــاره ی فرم ها( و تمایالت نوع بشــر )نه فقــط 
خودانگیختــه مغــز( اســت )Moszkowicz, 2011, 67(. در تصویــر۱، 
که در خط نســتعلیق دارای شــباهت فرمی هستند، انتخاب  حروفی 
و طبقه بندی شــده اند. طبق این تقســیم بندی، حــروف یا مفرداتی 
کــه در حــرف »الــف« مشــترک هســتند و بــه عبارتــی اصــل »صعــود 
حقیقی۱۲« یا »نزول حقیقی۱۳« را اجرا می کنند، در یک ردیف مشــابه 
قرار می گیرند. به همین ترتیب، در ردیف ۲ حروف نیم کشیده تخت، 
کشــیده، در ردیــف ۴ حــروف »د«، »و« و »ر« از  در ردیــف ۳ حــروف 
حیث شباهت اجرا در حرکت »ارساِل۱۴« انتهای حروف و در ردیف 5 
گشتالت  و 6 دوایر مستقیم و معکوس از »اصل مشابهت« در تئوری 
برخوردار هســتند. دوایر مســتقیم و معکوس را البته می توان در یک 
گروه قرار داد مگر اینکه در یک ترکیب بندی، به اندازه ای از هر دو نوع 
گروه متمایز را برایشان لحاظ نمود.  که بتوان دو  وجود داشته باشند 
که یک نقطه،  کرد چرا  به حروف یادشده، بایستی نقطه را نیز اضافه 
که در زیر یــا روی حروف جانمایی می شــوند،  دو نقطــه و ســه نقطــه 
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بر همین اســاس مشــابه هســتند. جفری. اچ. بیکر، تعریفی از نقطه 
کــه بــا مشــخصات نقطه در  کــرده اســت  در هنرهــای تجســمی ارائــه 
خوشنویســی و خط نســتعلیق نیز مطابقت دارد: »نقطه، ساده ترین 
واحــد به شــمار می رود و نــه تنها موقعیت را نشــان می دهد؛ بلکه به 
واســطه ی انــرژی انقباض و انبســاط درونی خود، ناحیــه پیرامون را 
که دو نقطه وجود دارد؛ سنجش پدید می آید  فعال می ســازد. زمانی 
لت می کند. انرژی ناشــی از تنش مابین این دو  و بــر وجــود جهت دال

نقطه، فضای میانی را متأثر می سازد« )بیکر، ۱۳۸۱، ۷۷(. 
در واقــع حــروف و نقطه هــای مشــابه، بــا چینش صحیــح در یک 
کل اثــر وحــدت ایجــاد می کننــد. »یکــی از وجــوه عمــده ی  فضــا، در 
نظــم در اثــر هنــری وحدت اســت؛ نوعــی وحدت الزم اســت تــا ما به 
کل بپردازیم،  اندرنگرش آســوده ای در یک اثر هنری به منزله ی یک 
زیــرا در صورت فقدان وحــدت، نمی توانیم به اندرنگرش در تمامیت 
که  ج آن بپردازیم  اثــر بپردازیــم بلکه باید بــه چیزهای دیگری در خــار
بــرای تکمیــل وحدت آن ضروری اند« )تامســون، ۱۳۹۲، ۹۸(. با این 
نگاه، خوشنویس یا منتقد، در صورت آشنایی با ارتباط فرم حروف و 
کل اثر، قادر خواهند بود در مرحله ی اجرا یا ارزیابی و داوری  گشتالت 
اثر، این موضوع را در جهت وحدت بخشی به ترکیب اثر بکار بگیرند.

تحلیــلفــرموترکیببندییکقطعــهترکیبیبا
گشتالت رویکرد

کلیــت  اول،  نــگاه  ترکیبــی )قصارنویســی( تصویــر۲ در  در قطعــه 
که ناشــی از ترکیب بنــدی متعــادل حروف و  کــم بــر اثــر  گشــتالت حا و 
گشــتالت خــوب ارزیابــی می شــود.  مفــردات در قطعــه اســت، یــک 
»تعــادل، چــه از نظــر فیزیکــی، چــه از نظــر بصــری، وضعیتــی اســت 

کنشــی به  گونه  کــه هــر  کــه عناصــر در آن بــه نحــوی توزیــع یافته انــد 
کلیت  حالــت ســکون درآمــده اســت؛ در یــک ترکیب بندی متعــادل، 
کتورهایــی از قبیــل شــکل، جهــت و محــل جای گیــری، چنــان به  فا
که هیچ تغییری به نظر امکان پذیر نمی رسد ولی  یکدیگر وابســته اند 
که عناصر این ترکیب،  یــک ترکیب بندی نامتعادل، چنان می نمایــد 
که با تغییر جا یا شــکل خود، بــه وضعیتی هم خوان تر  مترصــد آن اند 
کنند« )آرنهایم، ۱۳۹۳، ۲۹(. اما علت  کار دست پیدا  کلی  با ساختار 
گزینش  گشــتالت، در چگونگــی ســامان یافتــن اثــر بــا  موفقیــت ایــن 
گروه هــای همســان حــروف و مفــردات و جانمایــی صحیــح حروف و 

مفردات در ترکیب بندی قابل تحلیل است. 
کشــیده)َمّد( روی هم در وســط ترکیب بندی و   وجود ســه حرف 
کشیده ها و تقارن حاصله، چنین ترکیب قابل  سه دایره در هر سمت 
گر ترکیبی بتواند به صورت یک  کرده اســت. در واقــع ا قبولی را ایجاد 
گشتالت خوب  کّل به هم پیوسته ارائه شود، اولین قدم ارائه ی یک 
که باعث شــکل  را برداشــته اســت؛ امــا در تحلیــل دقیق تــر، جزئیاتی 

گشتالتی شده است معرفی می شوند:  گرفتن چنین 
گروه از  ۱- ترکیب بنــدی اثــر چنانکه در تصویر۳ با تغییر رنــگ چهار 
حروف نشــان داده شــده اســت، حاصل اجرای خوب اصل مشابهت 
گشــتالت بــه شــرح ذیل اســت: الــف- مشــابهت در اجرای  در تئــوری 
دوازده حــرف الــف )صعود حقیقــی و نزول حقیقی(، شــش حرف الف 
کشــیده ها و شــش مورد دیگر در ســمت چپ و ریتم  در ســمت راســت 
متقارن حاصل از آن؛ ب- مشــابهت شــش دایره اجرا شده، سه دایره 
گر چــه یکــی از دوایر،  در ســمت راســت و ســه دایــره در ســمت چــپ؛ ا
کلی  دایره ی معکوس اســت )حرف عین(؛ اما به واســطه ی مشــابهت 
گروه جای می گیرند؛  ج-مشــابهت ســه  اشــکال دوایر، همگی در یک 
کشــیده در وســط ترکیب بندی؛ چنانکه مالحظه می شود برای  حرف 
کشــیده باالی آن)بنا( و رعایت  کشــیده تخت »ت« با  شــبیه تر شــدن 
ریتم تکراری مّدات، شروع قلم گذاری حرف )ت( کمی تخت تر از حالت 
معمول اجرا شده است. برای اینکه مشخص شود خوشنویس جهت 
گاهانه انجام  گشــتالت بهتر، چنین ریزه کاری را آ به دســت دادن یک 
کشــیده غالمحســین امیرخانی را  داده اســت، نمونه ی دیگری از )ت( 
که در آثار متعدد ایشان تکرار شده است در تصویر ۴، در یک مستطیل 
معیار قرار داده و با حرف ت یاد شده در همین مستطیل معیار مقایسه 
شده است. با این مقایسه مشخص می شود طول و ارتفاع این حرف 

گشتالتدرحروفخطنستعلیق. تصویر1-طبقهبندیاصلمشابهت
تصویر2-قطعهترکیبی)قصارنویسی(،اثرغالمحسینامیرخانی.

)http://www.azizihonar.comمأخذ:)سایتعزیزیهنر؛



۳۱

جهت هم خوان شدن ریتم مدات در قطعه ترکیبی، کوچک تر از اندازه 
کشــیده ســایر آثار با همیــن دانگ قلم اجرا شــده  معمــول حــرف )ت( 
اســت همچنیــن زاویــه قلم گذاری آن برابر 56 درجه نســبت به ســطح 
که زاویه ای  که از زاویه قلم گذاری معمول آن یعنی 6۴ درجه  افق است 

کمتر است.   طالیی است، 
کلیــت ترکیب با اســتفاده از نقطه گذاری هــای ذیِل اثر در یک   -۲
خــط ســیر، تمایل به تشــکیل یک مســتطیل به صورت واحــد دارد؛ 
کلمــه ی )الحکمــه( مشــاهده می شــود دو  چنانکــه روی حــرف »ِم« 
کشیده  گرفته است؛ متناظر این دو نقطه در سمت راست  نقطه قرار 
کردن  که نقطه ای برای پر  کلمه )حا(، از آنجا  »ح« در )الحکمه( روی 
این فضا وجود نداشــته اســت تنویِن روی )حا( با ضخامت بیشتری 
کشیده »ح«، فضای باالی  اجرا شده تا ضمن رعایت توازن دو طرف 
ترکیب بندی به اندازه ای پر گردد که چشم مخاطب به طور طبیعی کل 
اثر را بر اساس قانون تکمیل به صورت یک مستطیل مشاهده نماید.

تحلیــلفــرموترکیببنــدییــکسیاهمشــقبا
گشتالت رویکرد

در تصویر 5، یک اثر سیاه مشــق موفــق از میرزا غالمرضا اصفهانی 
تحلیــل شــده اســت؛ در این اثــر، جهت رســیدن به تعــادل فضاهای 
منفی، از قوانین مناسبات نقش و زمینه، مجاورت، تداوم، تکمیل و 
گفته پیداست که تقارن،  سرنوشت مشترک بهره گرفته شده است؛ نا
یکــی از روش هــای ایجــاد تعــادل اســت نه شــرط تعــادل از همین رو 
که برخالف اثر قطعه ترکیبی قبلی  خواهیم دید در اثر سیاه مشق ذیل 
)تصویــر ۲( متقــارن نیســت، باز هــم نیروهای اثر بواســطه ی انتخاب 
یک گشتالت خوب به شرحی که در ذیل می آید به تعادل رسیده اند.
مایلنــد  انســان ها  زمینــه،  و  قانــون مناســبات  اســاس  بــر  الــف- 
دنیــای بصــری خــود را بــه دو بخــش نقــش و زمینــه تقســیم بندی 
در  کــه  اســت  یــا شــخصی  »نقــش«، شــیء  تعریــف،  ایــن  در  کننــد. 
بک گرانــد۱5 »زمینــه«،  و  می شــود  تمرکــز  آن  روی  بصــری   فضــای 

کدام عناصر   یا پس زمینه نقش اســت. اما اینکه در یک قاب تصویر، 
کدام عناصــر به عنوان  گرفته شــوند و  بصــری بــه عنوان نقــش در نظر 
زمینه، بستگی به درک مخاطب دارد. در نتیجه توانایی ما در تفسیر 
کــدام بخش از اثر  که  و داوری یــک اثــر، به این موضوع وابســته اســت 
کــدام بخش را به عنــوان زمینه  کنیم و  کدگــذاری  را بــه عنــوان نقــش 
)Peterson & Gibson, 1994; Peterson, 1999(. در قالب سیاه مشق، 
فضــای مثبــت و منفــی اهمیتــی محــوری دارد، بــه عبارتــی مدیریــت 
فضــای منفی می تواند موفقیــت اثر را تضمین نمایــد. با این توصیف 
که فضای منفی اســت به  هنرمند در این اثر، در یک مرحله، زمینه را 
گرفته و بر فضاهای خالی بین سیاهی ها )فضای  عنوان نقش در نظر 
گشتالت اثر را سامان داده است.  کرده و با مدیریت آن،  منفی( تمرکز 
که می توان برای این برنامه ریزی توسط میرزا غالمرضا  یکی از دالیلی 
کــه بــر خالف  کلمــه »مســت« اســت  اقامــه نمــود فــرم حــرف »ت« در 
نیم کشــیده »ف« در »زلــف« بــه طور ناقص اجرا شــده اســت. در واقع 
کوچک تر  میــرزا غالمرضــا جهت رعایــت فضای منفــی، حــرف »ت« را 
کلمه »مســت« اجرا  کلی  از حــد معمــول و حتــی نامتناســب با شــکل 
کلی اثر بواســطه ی تناســب فضــای مثبت  گشــتالت  نموده اســت اما 
و منفــی، صحیــح و بی نقــص شــده اســت )نــک: تصویــر 5-راســت(. 
گروه بنــدی بــر اســاس قانــون مجاورت  ب- چهــار نــوع عمــده در 
کردن۱۹.  عبارتند از: نزدیکی لبه ها۱6، تماس۱۷، هم پوشــانی۱۸ و تلفیق 
گونه ای  گر هم پوشــانی و روی هم رفتگی بدرســتی صورت پذیرد به  ا
کــه عناصــر یــک ســاختار بصــری بــدون اینکــه هویــت مســتقل خــود 
خ  ر گشــتالت  بپوشــانند، قوی تریــن  را  یکدیگــر  بدهنــد   از دســت  را 
می دهــد )رضــازاده، ۱۳۸۷، ۳۴(. هم پوشــانی حــروف و مفــردات در 
خوشنویســی، ویژه ی قالب سیاه مشــق اســت و در قالب های دیگر یا 
کاربرد دارد. در تصویر5، هم پوشــانی  اســتفاده نمی شــود یا به ندرت 
گونه ای توزیع  گره هایی متعدد به  کمی باالتر از آن همچون  در مرکز و 
گره ها، تداوم و استمرار  که ضمن تمرکز چشم مخاطب بر  شده است 
که  خ می دهد  در ترکیب بندی را باعث می شــود. »استمرار هنگامی ر
کند،  بخشــی از یــک فــرم با خــودش یا بخش مجــاورش هم پوشــانی 
کل شــود.  بی آنکــه مانــع توانایی مان بــرای درک هر بخش به عنوان 
ح هــای وابســته بــه  کــه دارای طر طبــق اصــل تــداوم، محرک هایــی 
کی دریافت می شــوند« )شــاپوریان،  یکدیگرنــد، به صورت واحد ادرا
۱۳۷6، ۱۷۲(. در قســمت بــاالی اثــر سیاه مشــق در تصویر5-ســمت 
چــپ، شــروع قلم گــذاری حــرف )ح( با شــروع مفرد )لی( مشــرف و در 
کیــد در مجــاورت انتهای َشــَمره  مجــاورت هــم قــرار دارنــد، همین تأ
کلمــه )ســیه( اعمــال شــده و بــا  مفــرد )یــن( و شــروع مــّد )ســین( در 
نزدیکی لبه های این حروف به هم، پیوستگی اثر تأمین شده است. 
که با مفرد )طر( در زیر  کلمه )داشــتیم(  همچنین اســت حرف )د( در 
گرفته اســت و به عبارتی حرکت این حرف با حرف دیگری  آن تماس 
کرده اســت. نمونه های دیگــر مجاورت در فــرم حروف و  ادامــه پیــدا 
مفــردات در ایــن تصویــر، با یــک دایره خط چین، نشــان داده شــده 

است.
ج- در تصویــر 6-راســت، محورهایی اتفاقی ترســیم شــده اســت. 
چنانکه مشاهده می شود، روی محور عمودی )a(، حرف )الف( فتاح، 

تصویر4-مقایسهزاویهقلمگذاریوابعادحرف»ت«،راست:»ت«درسایرآثارخوشنویس؛
چپ:»ت«درقطعهترکیبیتصویر3. 

گشتالت. تصویر3-تحلیلقطعهترکیبیبراساساصولمشابهتوتکمیل

تحلیــل فــرم و ترکیب بنــدی در خــط نســتعلیق بــر اســاس اصــول نظریــه 
گشتالت
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گرفته انــد. روی  دو حــرف )و( و الــِف حــرف )میــم( در یــک راســتا قــرار 
محــور )b(، )الف(، )و(، )یــن(، )ع(، )و( و )بال(؛ روی محور )c(، دو حرف 
)د(، )ن( و )م( و روی محــور )d(، )حــا(، )یشــا( و )چشــم( در یک راســتا 
هستند. محورهای یاد شده توانسته اند زنجیره ای از حروف را با شروع 
یــا پایان مشــابه نظم دهند و قانون مشــابهت را یــادآوری نمایند؛ این 
تشابه و توازی محورها، در به تعادل رساندن اثر، نقش مستقیم دارند. 
که  گونه ای جانمایی شــده اند  د- حروف و مفردات در این اثر به 
یــک مجموعــه به هم پیوســته تولید شــده اســت. این مهــم، زمانی 
که اثر دارای یک ترکیب بندی پویا باشد؛  »پویش یک  اتفاق می افتد 
که »حرکت« هر جزء آن نسبتی  ترکیب بندی زمانی موفق خواهد بود 
کل برقرار سازد. اثر هنری حول یک ِتم پویای  حساب شده با حرکت 
کل حــوزه  کانــون آن بــه  کــه حرکــت از  غالــب، ســازمان پیــدا می کنــد 
منتشر می شود« )آرنهایم، ۱۳۹۳، 5۴۴(. هر یک از حروف و مفردات 
یادشــده می تواننــد بــه صورت یــک نیرو دیده شــوند. ایــن نیروها، از 
نظر شــدت جاذبــه و دافعه با یکدیگر متفاوتند. بــه عنوان مثال یک 
کلمه )داشــتیم(، نیروی متفاوتی  کشــیده )ش( در  دایره مثل )ن( یا 
کلمه )مست( دارند. »حرکت ها  کشیده تخت )ت( در  نسبت به نیم 
کیفیت بصری، متفاوت هســتند یعنی جهت، وزن و  از نظــر انــدازه و 
گر حرکت ها از نظــر نیروهای فضایی برابر  شــدت متفــاوت دارند، اما ا
باشــند، تعادلــی پویا حاصل می شــود« )لنــگ، ۱۳۹۴، ۲۲۲(. در این 

خصوص، مســیر نیروهای اثر در تصویر 6-ســمت چپ ترســیم شــده 
است. برای مثال در این ترکیب بندی، نیروهای حروف و مفردات با 
سه مفرد )طر( همچنین دوایر )ن( و )ی( در جمعی، )ی( در )لی( در 
تعامل با دایره معکوس )ح( به سمت داخل برمی گردند و سرنوشتی 
مشترک دارند؛ نیروهای ایجاد شده توسط سه مفرد )ین( در مرکز با 
کشــیده )ش( در )شــته( ســپس با )ش( در )داشتیم( و نیروهای )و( و 
)د( زیر الفتاح با )ی( در )لی( به سمت داخل برگشته و اثر را به تعادل 
گونه ای سامان  رسانده اند. بدین صورت حرکت حروف و مفردات به 
گشتالت، به یک  که طبق قانون سرنوشت مشترک در  داده شده اند 
ســمت در جریان باشــند و ضمــن رعایت اصــل هماهنگی و وحدت، 

گشتالت اثر را باعث شوند. تعادل 

تحلیــلفــرموترکیببندییکقطعــهچلیپابا
گشتالت رویکرد

در خلق یک اثر چلیپا، خوشنویس تالش می کند ابیاتی را انتخاب 
کــه حروف و مفــردات در  گونه ای ســامان دهد  نمایــد یــا ابیــات را به 
که  ع ها، بیشترین شباهت را با هم داشته باشند. این شباهت  مصر
کیفیت بصری ریتم است، به ویژه در مدات)کشیده ها( بیشتر  همان 
کل به  کمــک می کنــد، چلیپــا بــه صورت یــک  خودنمایــی می کنــد و 
هم پیوســته، ارائه شــود. در چلیپای ارائه شده در تصویر ۷-راست، 
ع متناطــر خود در  گانه با مصــر ع به طــور جدا ضمــن اینکــه هــر مصــر
کل واحدی  بیــت، ارتباط بصــری دارد، هر دو بیت نیز باهم مرتبط و 
کشیده های )لبت(، )سیهت(، )مشکل( و )شب(،  کرده اند.  را  ایجاد 
گانه، دو بیت را نیز به هم متصل  ضمن ارتباط در هر بیت بطور جدا
کرده انــد. همچنیــن اســت چینش دوایــر )ی(، )ل( و )ن( و مســیری 
که در تصویر ترســیم شــده اســت. در چلیپا برای ایجاد پیوستگی دو 
کمی شــلوغ تر  ع ســوم  بیــت بــا یکدیگــر توصیه می شــود انتهای مصر

تصویر5-سیاهمشقمیرزاغالمرضااصفهانی؛راست:رعایتقانونمناسباتنقشوزمینه.
مأخــذ:)گنجینــهمــوزههنرهــایتزیینی(؛چپ:جانمایــیحروفومفرداتجهترســیدنبه

گشتالتخوببارعایتاصلمجاورت.

بــراســاساصــل اتفاقــی تصویــر6-راســت:جانمایــیحــروفومفــرداترویمحورهــای
مشابهت.چپ:ترسیممسیرنیروهایتولیدشدهدراثربارعایتقانونسرنوشتمشترک.

گشتالت،میرعماد. تصویر7-تحلیلجانماییحروفدرچلیپابراساساصلمشابهت
مأخذ:)نگارندگان،راســت:تصویراثرازمرقعاتمیرعماددرانســتیتونســخخطیشرقیسن

پترزبورگ،چپ:مرقعرنگین1،انتشاراتانجمنخوشنویسانایران،سال1364(
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کلمه  ع هــای دیگــر اجــرا شــود، به همین دلیــل،  و عمودی تــر از مصر
)مشــکل( در ارتفــاع باالتری نســبت به خط زمینــه در حالت معمول 
اجرا شده است. ریتم مثلثی و عمودِی نشان داده شده در چلیپای 
دیگــری از میرعمــاد در تصویــر۷- چپ نیــز، نمونه ای دیگــر از اجرای 

گشتالت صحیح بر اساس قانون مشابهت است. موفق یک 
که بــا تغییر زاویه َمســطر،  نکتــه قابــل توجــه در چلیپــا این اســت 
ترکیب بنــدی تغییــر می کند؛ به عبارتی نمی تــوان با یک زاویه خاص، 
گرفت، بلکه خوشنویس  کرد و نتیجه مشــابه  کتابت  تمام چلیپاها را 
گشــتالت خــوب، اثــر خــود را با  مجبــور اســت بــرای رســیدن بــه یــک 
کند تــا بهترین ترکیــب حاصل آیــد. در آثار  چنــد زاویــه متفاوت اجــرا 
گونه ای  گاهانه لحاظ شــده اســت به  میرعماد، این موضوع به طور آ
کاًل  کرســی در آثار چلیپاهای میرعماد،  که، محدوده »زاویه ی شــیب 
کلخــوران، ۱۳۷۰، 5۷(. ایــن  بیــن ۴۳ تــا 55 درجــه اســت« )جبــاری 
گشــتالت خوب در  کــه خوشــنویس برای خلق یــک  بــدان معناســت 
کدام حروف را بایســتی  که  گاهی از این موضوع  قالــب چلیپــا، غیر از آ
کــدام حروف و مفــردات را  کوتــاه اجرا نمایــد و  کشــیده یا  بــه صــورت 
گونــه ای  روی یکدیگــر ســوار نمایــد، الزم اســت زاویــه مســطر را بــه 
که بیشــترین پیوســتگی و ارتباط بصــری در فرم و در  انتخــاب نمایــد 
گشــتالت اثر برقرار شود؛ این موضوع، بطور قطع اتفاقی به  نتیجه در 
دســت نمی آید و مســتلزم آشنایی تجربی خوشنویس و تربیت شدن 
گشتالت خوب است.  چشم ها و نوع نگاه وی در صورت دادن یک 

کــمبــریک گشــتالتینظــامبصــریحا تحلیــل
کمکنظرسنجی قطعهترکیبیبه

کثریــت مخاطبــان، اثــری زیبــا تلقی شــود،  گاه اثــری از نــگاه ا هــر 
گشتالت در  کارکرد  گشتالت آن تصریح نمود.  می توان بر خوب بودن 
ک مخاطب، فرایندی روان شناسانه دارد اما برای عینیت  قوه ی ادرا
ک، نیازمند رجوع به درک مخاطبان در  بخشیدن به این فرایند ادرا
مواجهه با فرم ها و ترکیب بندی های خط نستعلیق هستیم؛ از همین 
رو، پرسشنامه ای تنظیم شد تا ضمن مشخص نمودن جنس، سن، 
میــزان تحصیــالت و میــزان آشــنایی مخاطب با خوشنویســی و خط 
نستعلیق، برداشت و دریافت ۱۰۰ نفر شرکت کننده در این نظرسنجی 

گشــتالت متفاوت  را از ۴ جمله با متن یکســان اما با ۴ ترکیب بندی و 
کنیم.  ارزیابی 

پرسشــنامه یــاد شــده بــا فرمــت GOOGLE FORM تهیــه و بــه 
کاربــر قرار داده شــد. با توجــه به حجم  صــورت آنالیــن در اختیــار ۱۰۰ 
که بیشــتر در مسیر این  کاربران  زیاد پاســخ ها، بخشــی از پاســخ های 

پژوهش قرار دارد، تحلیل و بررسی و ارائه شده است.
گراف مشاهده می شود، در پاسخ به سوال  چنانکه در نمودار۱ در 
)5( پرسشــنامه، از میــان چهــار ترکیــب ارائــه شــده در تصویــر ۸، 5۴ 
کاربران ترکیب )۴(، ۲۸ درصــد ترکیب )۱(، ۱6 درصد ترکیب  درصــد از 
)۲( و ۲ درصــد نیــز ترکیــب )۳( را، بــه عنــوان بهتریــن ترکیب بنــدی 
انتخــاب نموده انــد؛ در پرسشــنامه پرســیده شــده اســت: از میــان 
کــدام اســت؟  چهــار اثــر یــاد شــده، بهتریــن اثــر از نظــر ترکیب بنــدی 
کلمــه »بهتریــن« ترکیب بندی در ســؤال یاد شــده، اندکــی ابهام دارد 
گشــتالت معمول اســت و به معنی  اما اســتفاده از این واژه در تئوری 
کیفیاتی بصری همچون هماهنگی و تعادل اســت به عبارت  رعایــت 
کمتر و متناســب تر و  کــه دارای آشــفتگی  دیگــر مخاطــب، هــر اثری را 
خواناتــر ببینــد، همــان اثــر را انتخــاب می نمایــد. بدیهی اســت عدم 
کلمــه »بهتریــن«، باعــث می شــد تعداد ســؤاالت بیشــتر  اســتفاده از 

شده، مخاطب را دچار سردرگمی نماید. 
و  خوشــنویس  کاربــران  کــه  می آیــد  پیــش  ســؤال  ایــن  حــال 
کدام ترکیب را بهترین ترکیب دانسته اند؛  غیرخوشنویس، به تفکیک 
کاربر شــرکت کننده در نظرســنجی، ۴5 نفر خوشنویس و 55 نفر  از ۱۰۰ 
که از  غیر خوشــنویس هســتند. در نمودار ۲، نشــان داده شده است 
میــان ۴5 نفــر خوشــنویس، ۳۲ نفر)۷۱ درصد( ترکیب شــماره )۴(، ۸ 
نفر)۱۸ درصد( ترکیب شماره )۱( و 5 نفر)۱۱ درصد( ترکیب شماره )۳( 

را بهترین ترکیب بندی دانسته اند.
نفــر غیــر  از میــان 55  کــه  نمــودار۳ نشــان می دهــد   همچنیــن 
کاربران ترکیب شماره )۴(، ۲۰ نفر)۳6  خوشنویس، ۲۲نفر)۴۰ درصد( 
درصــد( ترکیــب شــماره )۱(، ۱۱ نفــر)۲۰ درصــد( ترکیــب شــماره )۲( و 
۲نفــر)۴ درصــد( ترکیب شــماره )۳( را به عنوان بهتریــن ترکیب بندی 
انتخــاب نموده انــد. همین تفکیــک در مورد جنــس زن و مرد انجام 
و مشــخص شــد از میــان ۷۲ نفر مــرد، 5۴ درصد، ترکیب شــماره )۴( 
را بهتریــن اثــر دانســته اند و از میــان ۲۸ زن نیــز دقیقًا همین نســبت 

تصویر8-مقایسهچهارترکیببندی.
نمــودار1-تعــدادافــرادانتخابکنندههــرترکیببندیازمیــانترکیبهایتصویر8توســط100 

نفرجامعهآماری.

تحلیــل فــرم و ترکیب بنــدی در خــط نســتعلیق بــر اســاس اصــول نظریــه 
گشتالت



۳۴
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۲، تابستان ۱۳۹۸

گزینش نموده اند. از  رعایــت شــده و 5۴ درصد، ترکیب شــماره )۴( را 
که اثر شــماره ۴ را خوشــنویس و غیرخوشــنویس  نکات فوق برمی آید 
و جنــس مــرد و زن به طــور توأمان بهترین دانســته اند. خالصه آنچه 
گفته شــد، در جدول ۱ ثبت شــده اســت. طبــق این جدول،  در بــاال 
ترکیب بندی هــا بــه ترتیــب بهتریــن بــه ضعیف تریــن، مطابــق ذیــل 
هســتند: ترکیــب شــماره)۴(، ترکیــب شــماره)۱(، ترکیــب شــماره)۲(، 

ترکیب شماره)۳(.
ک بهتریــن ترکیب بنــدی را خــوب و خیلــی  گــر مــال در جــدول۲، ا
کیفیــت ترکیب ها  خــوب در نظــر بگیریــم و بــر همین اســاس، درصــد 
نظــر  از  کیفیــت  نظــر  از  ترکیب بندی هــا  امتیــاز  نماییــم،  تجمیــع  را 
کاربــران، بــه ترتیب ذیل خواهد شــد: ترکیب شــماره)۴(- ۸۱ درصد، 
درصــد،   5۳ شــماره)۲(-  ترکیــب  درصــد،   66 شــماره)۱(-  ترکیــب 
ترکیــب شــماره)۳(- ۳۴ درصــد. باالتــر بــودن امتیــاز ترکیــب شــماره 
گشــتالت هم خوانی دارد. جز ترکیب شــماره )۳(  کامــاًل بــا اصول   ،)۴(
که ترکیب ناهمگونی اســت، ســه اثــر دیگر، ترکیب های نســبتًا خوبی 
که انتخــاب بین این ســه اثر، به ویــژه برای  هســتند و بایــد پذیرفــت 
کل گرایانه ذهن انســان،  غیرخوشنویســان آســان نیســت، اما فراینــد 

کاربران را به سمت ترکیب بهتر هدایت می کند.  غالب مخاطبان و 
گر این نظرسنجی  محاسبه ی آلفای کرونباخ مشخص می کند که ا
گردد، تا چه میزان پایدار و قابل  در زمانــی دیگــر با افرادی دیگر برگزار 
اعتماد اســت. طبق داده های آماری بدست آمده از این نظرسنجی 
که پایایی این نظرسنجی  کرونباخ، مشــخص شــد  و محاســبه آلفای 

که عددی قابل قبول تلقی می شود. برابر با ۰.۷۹۷ است 
نمــودار3-تعــدادافرادانتخابکنندههــرترکیببندیازمیانترکیبهایتصویر8توســط55 

نفرغیرخوشنویس.
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نفرخوشنویس.



۳5

ح داده شد، حروف و مفردات  چنانکه در یافته های پژوهش شــر
گشتالت  گروه بندی بر اســاس اصل مشــابهت  خط نســتعلیق، قابل 
هســتند. از طرفــی یکی از اصول دوازده گانه ی خوشنویســی ســنتی، 
کــه موفقیــت اجــرای یــک ترکیــب، منــوط بــه  ترکیــب اســت. از آنجــا 
جانمایــی درســت و قرارگیــری صحیــح و بــه عبارت خوشنویســانه ی 
کنار یکدیگر اســت،  کلمات یک متن در  آن رســیدن به حســن وضع 
ســنجش فرم هــای متفــاوت آثــار خوشنویســی با خــط نســتعلیق، با 
گشــتالت امکان پذیــر اســت بلکه به واســطه ی  اســتفاده از نظریــه ی 
ذات هندســی خط نســتعلیق و تبعیــت فرم هــای آن از اصول مبانی 
که  خ می نماید  هنرهای تجســمی، حســن وضع در یــک اثر، زمانــی ر
گشــتالت برای یک ترکیب، بهترین  خوشــنویس بتواند از میان چند 
کارکرد طبیعی قوه ی  که  کند. همچنین دریافتیم  گزینش  گشتالت را 
کل گرایانه و مبتنی  کارکردی  ک انسان در مواجهه با یک ترکیب،  ادرا
گــر آفریننده و مخاطب  گشــتالت اســت و صد البته، ا بر اصول تئوری 
یــک اثــر به این اصــول واقف باشــند، از نظر بصری دارای یک چشــم 

نتیجه

گشــتالت خوب  خــوب خواهند بــود بنابراین هم اجــرای اثر به تولید 
و صحیــح خواهــد انجامید هم داوری و ارزیابــی آن اثر. از همین رو با 
کنند، از  گشــتالت صحیح ارائه  که توانســته اند یک  این روش، آثاری 

آثار ضعیف تر قابل تشخیص هستند. 
در ایــن پژوهــش، بــرای رســیدن بــه مقصــود، عــالوه بــر تحلیــل و 
نشــان دادن ارتباط قالب های سیاه مشــق و چلیپا و قطعه ترکیبی در 
گانه با ترکیب بندی های  گشــتالت، اثری جدا خط نســتعلیق با اصول 
گذاشــته شــد تا  متفــاوت در میــان صــد نفر جامعه ی آماری به داوری 
گشــتالت  ارتبــاط دو ســویه ی اجــرای اثــر و ارزیابــی اثــر بــا اصول نظریه 
مشخص شود. از اطالعات و تحلیل های این پژوهش اینگونه استنتاج 
کــه: ۱. غالب مخاطبان )خوشــنویس و غیر خوشــنویس( آثار  می شــود 
گشــتالت صحیح و در نتیجه ترکیب  خوشنویســی، قادر به تشــخیص 
بهتر هستند. ۲. درصد خوشنویسانی که گشتالت صحیح را تشخیص 
دادنــد، از غیرخوشنویســان بیشــتر اســت )خوشــنویس: ۷۱ درصــد؛ 
غیــر خوشــنویس: ۴۰ درصــد؛ نــک: جــدول ۱(. بــه عبارتــی آشــنایی بــا 

ترکیب شماره )۴(، در واقع ترکیب بندی اثری از استاد غالمحسین 
که از متن اصلی جدا شده و به سه فرم متفاوت دیگر  امیرخانی است 
تدوین شــده اســت )تصویــر ۹(. موفقیت این اثر، حاصــل اجرای یک 
گشــتالت، الف-  گشــتالت خــوب توســط خوشــنویس اســت. در ایــن 
خوشــنویس ضمــن تقســیم بندی متقــارن اثــر نســبت بــه ســه حرف 
گرفته اســت، از نقطه ها برای القای شــکل  کــه در وســط قــرار  کشــیده 
که در  کــرده اســت. »پیتــر آیزنمن بیــان می کنــد  مســتطیل اســتفاده 
گوشــه حذف شــده، ما بر اساس اصول  زمان بررســی یک مربع دارای 
که پیشینه فرم حاضر  گشــتالت، مربع پدید آورنده آن  روان شناســانه 
محســوب می شــود را درک می کنیــم« )بیکــر، ۱۳۸۱، ۷۰(. همچنیــن 
کمبودها  »فرم های ناقص یا قطعاتی از یک فرم تمایل دارند با تطابق 

تصویر9-رعایتاصولتکمیلومجاورتوسرنوشتمشترک.
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با نظام های شناخته شده )تقارن، زاویه قائمه و ...( یا نزدیک شدن 
کننــد« )فیضی،  بــه فرم هــای معروف، نقایص شــکلی خــود را تکمیل 
گروتــر، ۱۳۹۰؛ لنــگ، ۱۳۹۴(. در قطعــه ی ترکیبــی اخیــر،  ۱۳۹۲، 6۹؛ 
نزدیک شدن اثر به یکی از اشکال هندسه اقلیدسی، به جذابیت اثر و 
پسند مخاطب کمک می رساند. این موضوع در ترکیب )۱( هم رعایت 
شده است، به همین دلیل، مخاطبان به طور طبیعی ترکیب شماره 
)۱( را در درجــه دوم بهتریــن ترکیب دانســته اند، اما علت باالتر نبودن 
کرد؛ از جمله  امتیاز ترکیب شماره ۱ را، باید در نکات دیگری جستجو 
که اصل گشتالت  که در بند )ب( و )ج( ذکر شده اند. ب- از آنجا  نکاتی 
کارکــرد یک چشــم خوب بنا شــده اســت، مخاطب مایل اســت در  بــر 
کل اثر و در نتیجه حروف و مفردات را روان و سیال  زمان مشاهده اثر، 
ببیند و به مانعی در زمان مشــاهده اثر برخورد ننماید؛ ســیالیت فرم، 
کمک می  عــالوه بر ایجاد حس صمیمیت، به ســازماندهی قطعه نیز 
کند. در تصویر ۹، حرف )ک( در )کز( و )ب( در )بیغمی( بر اساس اصل 
که  گرفته اند  گونه ای در  راســتای هــم قــرار  گشــتالت بــه  مجــاورت در 
یک مجموعه ی واحد تلقی می گردند؛ مجاورت یاد شده، طبق اصل 
قانون مشــترک باعث شده است حرکت اجزای حروف به صورت یک 
کل ســیال بــه هــم پیوســته و دارای وحــدت و هماهنگی دیده شــود؛ 
که  که در دیگر ترکیب بندی ها مشــاهده نمی شــود. ج- آنچه  تکنیکی 
یک مخاطب آشنا و غیرآشنا با خوشنویسی در ابتدا مشاهده می کند، 
غ از توانایی وی در تشخیص مفهوم متن؛ در  کلیت بصری اثر است فار
مرحله ی بعد، برای گزینش اثر و تصمیم درباره زیبایی و بهتر بودن آن 
در قیاس با دیگر آثار، به سهولت اثر از نظر خوانایی نیز توجه می نماید. 
کمتــر از ترکیب هــای دیگــر اســت  ترکیــب شــماره )۴(، دارای ارتفاعــی 
و بــه عــادت چشــم در خواندن خطوط مســتقیم نزدیک تــر و به طبع 
خواناتر از سه ترکیب دیگر به نظر می رسد؛ لذا انتخاب ترکیب چهار با 
توجه به برتری های قبلی نســبت به ســه ترکیب دیگر منطقی اســت.

تحلیــل فــرم و ترکیب بنــدی در خــط نســتعلیق بــر اســاس اصــول نظریــه 
گشتالت



۳6
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۲، تابستان ۱۳۹۸

پینوشتها

1 Composition.
۲  حســن تشــکیل ناظــر بــر رعایت اصــول خوشنویســی در اجــرای حروف و 
مفردات و اتصاالت آنها اســت؛ قلقشــندی در صبح األعشــی، حصول این اصل 
کمال، اشــباع و ارســال می داند  را منــوط بــه رعایــت پنج قاعــده توفیه، اتمام، ا

)قلقشندی، ۱۳۴۰، ۱۴۳(.
کلمات در  ۳  حســن وضــع، ناظــر بــر رعایت اصــول خوشنویســی در اجــرای 
کلی  کله ی  ســاختار یــک جملــه اســت بنابرایــن در حســن وضــع، ترکیــب و شــا
متن، مد نظر اســت. حصول این اصل در صبح األعشــی به رعایت چهار قاعده 

ترصیف، تألیف، تسطیر و تفصیل منوط شده است )همان، ۱۳۴۰، ۱۴۴(.
4 Figure & Ground.
5 Similarity.
6 Proximity.
7 Continuity.
8 Closure.
9 Common Fate.
10 Pragnanz.

دوازده گانــه ی  اصــول  را،  خــط  تحصیلــی  اجــزای  اصفهانــی،  باباشــاه    ۱۱
کرســی،  نســبت، ضعــف، قوت،  کــه عبارتنــد از: ترکیــب،  خوشنویســی می دانــد 
ســطح، ُدور، صعــود مجــازی، نزول مجــازی، اصول، صفــا، شــأن )االصفهانی، 

۱۳۹۱، ۱۸؛ مایل هروی، ۱۳۷۲، ۱۴۹(.
۱۲  »صعود حقیقی، رعایت حرکت صاف، مستقیم و عمودی قلم رو به باال 
کاف میانی در واژه هایی مانند:  اســت در حروفی چون: الف های پایانی، الم و 

فلک، لما« )قلیچ خانی، ۱۳۹۰، ۲۴۹(.
۱۳  »نــزول حقیقــی، رعایــت حرکــت صــاف، مســتقیم و عمودی قلــم رو به 
کلمه )لم(« )همان، ۱۳۹۰،  ک، م( یا در  پایین است در حروفی چون: )الف، ل، 

.)۳۹۲
کلماتی چون)د،  ۱۴  »ارســال، حرکت ســریع و پرتابی قلم در پایان حروف و 
که بیشــتر در بخش پایانی ســطر قرار دارند«)همان، ۱۳۹۰،  ر، و، مر، ســر( اســت 

.)۳۱
15 Background.
16 Close Edge.
17 Touch.
18 Overlap.
19 Combining.
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کردن این  خوشنویسی و به طبع مبادی سواد بصری در درست عمل 
تشــخیص در زمان اجرای اثر و صحت داوری درباره اثر تأثیر مســتقیم 

دارد. ۳. آشنایی با اصول نظریه گشتالت هم در زمان اجرای اثر هم در 
زمان نقد اثر، تأثیر مثبت و محوری بر اجرا و داورِی اثر دارد. 
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alligraphy is one of the few traditional arts 
that, according to its geometric features, has 

experienced various forms and formats and while 
being one of the noble traditional arts it has been 
linked to modern contemporary art. Studying the 
works of calligraphy and its subset Nastaliq’s Cal-
ligraphy, using the principles of Gestalt theory, has 
been paid less attention by researcher in the field 
of calligraphy. This paper analyzes the relations of 
the Nastaliq Calligraphy and its composition based 
on the process of Gestalt perception and has at-
tempted to answer the following question: how can 
we use the principles of Gestalt theory to introduce 
a systematic method that allows us to measure 
different forms and compositions of calligraphy 
works with Nastaliq’s Calligraphy? The data of this 
research are collected and classified through bib-
liographic studies of books, articles, treatises and 
available published pieces in libraries and muse-
ums, and evaluated by descriptive, analytical and 
statistical methods. The topic intended by Gestalt is 
the relation between the whole and the component 
and the preference of the whole on the component, 
and that a calligrapher how to change the gestalts 
and to produce a correct gestalt proposition in the 
structure of the letters and simple elements and the 
structure of the words in relation to each other in-
dicates the pivotal importance. In this research, we 
show that the works of calligraphy of Nastaliq with 
the principles of Gestalt theory, such as similarity, 
proximity, continuity and Closure, can be analyzed, 
and these principles are in analysis and evalua-
tion of the Nastaliq works in various formats, along 
with the foundations of visual arts complementing 
the twelve calligraphy principles. Therefore, to il-
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lustrate the relationship between the form of letters 
and the composition in the Nastaliq Calligraphy 
with the principles of Gestalt’s theory, one sample 
was chosen from the three Chalipa, Siah-mashgh 
and the combined-component templates, and were 
analyzed using these principles; Since the percep-
tion of the audience of calligraphy works is mostly 
a generalist conception in accordance with the prin-
ciples of Gestalt’s theory. In the next step, using 
a questionnaire, a combined-component with four 
different gestalt was presented and by referring to 
a 100-member statistical population, assessment 
and comment were made. As a result of this sur-
vey, it will be determined which percentage of the 
audience of the Nastaliq Calligraphy  has a correct 
understanding of a good gestalt; The result of this 
judgment has shown that more than half of the cal-
ligrapher and non-calligrapher users participating in 
the survey, has chosen the same composition and 
gestalt which has been created by a well-known 
calligraphist from among the four different gestalt 
as provided by a single text, hence the two-way 
communication between performance and the eval-
uation of the calligraphic work is determined by the 
principles of Gestalt’s theory. Also we came to the 
conclusion that to criticize a piece of calligraphy, it’s 
necessary to be used a combination of traditional 
and Gestalt methods. 

Keywords
Calligraphy, Nastaliq , Gestalt, Form, Composition, 
Criticism. 
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