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Abstract 
Fine and perfect rugs are generally selected for preservation 
and weavings with distinct design and technique are 
seldom exhibited at the museums. Although the rug 
analyzed in this study has an asymmetrical and 
unconventional design, it is preserved at the Brooklyn 
Museum. The purpose of this study was to understand the 
interaction between the artist’s defiance of principles of 
perceptual organization and the audience’s perception 
based on Gestalt theory. It seems that Gestalt principles of 
uniform connectedness and closure justify the different 
and asymmetrical visual structure of the rug for the 
audience. The Mina Khani rug preserved at the Brooklyn 
Museum was studied based on the principles of alignment 
and emphasis and the principles of Gestalt. The study 
aimed to analyze the law of prägnanz in this Mina Khani 
rug and determine which one of the seven principles of 
Gestalt would apply to it. The findings indicated that the 
decentralized placement of the medallion outside the axis 
of symmetry signified the principle of emphasis and the 
principles of similarity, proximity, and closure were most 
frequent. Selected through non-probability sampling, the 
sample was a rug from the twelfth century AH preserved 
at the Brooklyn Museum. This developmental study was 
descriptive-analytical as the principles of perceptual 
organization and the seven principles of Gestalt were 
employed in the analysis. The data were collected through 
library research and were analyzed qualitatively. The results 
of the analysis of the audience’s visual perception using the 
principles of Gestalt psychology were as follows. The 
principle of similarity was measured in dimensions and 

shape. Similarity was a powerful Gestalt principle in the 
dimensions of vagirehs, shape of patterns, bands, and 
margins. The principle of proximity was used to study 
contact and overlap as it had a powerful field in the body 
of contact in the background and the contact point of the 
bands of every vagireh. The surrounding of the medallion 
and some parts of the vagirehs overlapped with the 
medallion. The continuity principle was most powerful in 
the refrains of the vagirehs. The closure principle was 
found most frequently at the convergence of Khatai bands 
and the perimeter of the medallion and the convergence of 
Khatai bands and the edges of the margins. In terms of the 
principle of figure-ground, the single-color context of the 
rug can be seen as the ground and the vagirehs or in other 
words, Khatai bands filled with flowers, along with the 
medallion as the shape. The results of the study showed 
that based on the principles of alignment and emphasis, the 
magnified medallion is emphasized. In spite of the 
incompatibility of the viewer’s expectation and the number 
of structural attributes, the structure of the rug is not 
abnormal and the visual perception of the rug is facilitated 
by powerful Gestalt principles such as similarity, proximity, 
closure, and continuity. The increased number of structural 
properties draws the audience’s attention, directing it 
towards its special use in the royal court and the deliberate 
replacement of the medallion. 
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 نیبروکل ۀقالی میناخانی محفوظ در موز لیتحل

   مکتب گشتالت یداریاز منظر ادراک د

 

 سمانه کاکاوند
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 چکیده 
از  زیمتمرا ییهاو کمترر بافتر  شوندیها انتخاب مدر موزه ینگاهدار یبرا شتریب نقص،یو ب سینف یهایقال

نامتقرارن و  یرو، با وجود طرح شیپ قیمورد مطالع  در تحق یاما قال ند؛یآیدرم شیمنظر طرح و بافت ب  نما
 یدهاصول سرازمان نشدنتیرعا شکنپژوهش درک برهم ۀمحفوظ است. مسئل نیبروکل ۀنامتعارف، در موز

بر   لیرم رسردینظر مرگشتالت است. ب  یۀاطب بر اساس نظرادراک مخ یهنرمند و چگونگ یاز سو یبصر
متفاوت و نامتقرارن  یاصول گشتالت، ساختار بصر یۀدر ذهن مخاطب بر پا لیو تکم یسازکپارچ یانسجام، 

و  یبصرر یدهسراختن اصرول سرازمانو برجست  ازکرردنتردو مفهوم هم یۀنموده است. بر پا  یرا توج یقال
 یریپرذاست ک  قرانون کمال نیشده امطالع  شد. پرسش طرح نیبروکل ۀموز یناخانیم یگشتالت قال نیقوان

 یگشرتالت در قرال ۀگانراز اصرول هفت کیرکردام شود؟یم لیمورد پژوهش چگون  تحل ی)پرگنانس( در قال
و  یلقرا ۀانرینشان از آن داشت ک  قرارنگرفتن تررن  در م هاافت یاست؟  الع مطقابل نیبروکل ۀموز یناخانیم

بسرامد  لیرمشرابهت، مجراورت و تکم یهاداشرت  و گشرتالت یسازخارج از محور تقارن داللت بر برجست 
اسرت کر   نیبرروکل ۀموجرود در مروز یِقرن دوازدهم هجر یقال تخت کیمورد مطالع   ۀدارد. نمون یشتریب

اصول  رایقرار دارد، ز یاتوسع  قاتیتحق ۀشد. پژوهش ب  لحاظ هدف، در رست نشیگز یراحتمالیصورت غب 
داده  قیتطب گرید یگشتالت را از جهت یشناسمکتب روان ۀگانو اصول هفت سوکیرا از  یبصر یدهسازمان

شرده و انجرام  یفریهرا بر  شرکل کداده لیوتحل یاست. تجز یلیتحل-یفیتوص تیاست. مقال  ب  لحاظ ماه
کردن ترازبر اساس دو اصل هم نک یمطالعات ا ۀجیتشده است. ن یگردآور یاب  روش کتابخان  زیاطالعات ن
. براوجود نبرود تطرابق اندینمایم یسازنما برجست بزرگ یبا دربرداشتن ترنج یساختن، ساختار قالو برجست 

 لیربر  دل یقرال یداریرناهنجرار نبروده و ادراک د یقرالساختار  ،یساختار یهاص یو تعداد خص نندهیتوقع ب
 یهایژگیو شیافزا نی. همچندینمایسهل م یوستگیو پ لیچون مشابهت، مجاورت، تکم یقو ییهاگشتالت
ترن   ییجانما ۀعامدان رییو تغ یدربار ۀاستفاد ،یخاص قال یتوج  مخاطب را جلب نموده و ب  کاربر یساختار

 .سازدیمعطوف م
 

 
 
 

  واژگان کلیدی:

 .نیبروکل ۀموز ،یبصر یدهاصول سازمان ،یداریگشتالت، ادراک د ،یناخانیم یقال
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 مقدمه 
 
در  یدههفرت اصرل سرازمان ایبصری  یدهاصول سازمان تیرعا
شوند؛ امرا وحدت در اثر هنری می جادیموجب ا یاثر هنر نشیآفر

نشردن اصرول اند ک  براوجود رعایتشدهدر تاریخ هنر آثاری خلق 
اثرر  ،یطورکلنامبرده، اثر ماندگار شده و زیبایی کم نشده است. بر 

یم در یک فرایند دوسوی  از جانب هنرمند و مخاطب شکل یهنر
بصری،  یدهرعایت اصول سازمانشود. هنرمند با و درک می ردیگ

هماهنگی، تنوع، تعادل، تناسب، تسلط، حرکرت و ایجراز سرعی در 
 ۀگشتالت نحرو ۀگانوحدت دارد و ازسویی دیگر، اصول هفت جادیا

شناسری گشرتالت دهد. اصول کلی رواندرک مخاطب را شکل می
 لیرتکم نردهیمشاهده در ذهن بب ندیک  ازنظر روانی فرا دارداشاره 

متفراوت  یدار ظاهرترن  ی. قالی مورد پژوهش با انواع قالودشیم
شاخص  موجرب  نیدارد و ترن  بر محور تقارن واقع نشده است و ا

نروع  یعنریبافتر ،  ییمعنرا یۀب  ال یشکل یۀمخاطب از ال شودیم
وجود را بر  زیمتما یطرح اگرچ گذر کند،  یو هدف طراح یکاربر

ها سربب درک فررم کامرل از مؤلف  یبرخ رسدینظر مآورده؛ اما ب 
گشرتالت رونرد  یشناسرروان ی. اصرول کلرشروندیم نندهیب یسو

 یپرژوهش در پر نیر. اکننردیم نییرا تب ریشدن ادراک تصوکامل

بروده ترا از  نیبرروکل ۀموز یناخانیم یقال تخت کی یلیتحل ۀمطالع
را باوجود  یقال شدندهیگشتالت، کامل د یشناساصول روان ۀچیرد

. پرژوهش از دیرنما نیریتب یبصر یدهاصول سازمان نشدنتیرعا
دارد اصرول  یسرع یلیتحل-یفیتوص یکردیبوده و با رو یفینوع ک

 نردیفرا رسدینظر م. ب دیمطالع  نما یگشتالت را در قال یۀنظر یکل
مکترب گشرتالت در  یداریبر اصول د یدرک تعادل و انسجام متک

داده اسرت.  یادراک رو ۀدر مرحلر گرریدیتعبارذهن مخاطب و ب 
)پرگنرانس( در  یریپرذاست ک  قرانون کمال نیشده اپرسش طرح

از  کیرکردام شود؟یم لیچگون  تحل نیبروکل ۀموجود در موز یقال
 نیبررروکل ۀمرروز یناخررانیم یگشررتالت در قررال ۀگانرراصررول هفت

 یسراختار یهرایژگریو شیافزا رسدینظر ماست؟ ب  لع مطاقابل
آن برر  یریترن  و عدم قرارگ ییعامدان  و هوشمندان  بوده و جانما

صورت گرفتر   یقال یخاص و دربار یکاربر بریمحور تقارن، مبتن
 یناخرانیم ینبود تقارن در قرال رسدینظر مب  ح،یتوض نیاست. با ا

مثاب  اثرر و ب  راندازیرا فراتر از ز یمورد مطالع  در نزد مخاطب، قال
 .کندیم یمعرف یهنر

 
 
 

 پژوهش ۀنیشیپ. 1
شررده؛ امررا گونرراگون بهررره گرفترر   یگشررتالت در هنرهررا یررۀاز نظر

اند و ب  همین سبب در ایرن بخرش پژوهشگرانِ فرش کمتر بهره برده
( در 1399قرار گرفت. وثیق ) یبر اساس تشاب  روش منابع، مورد بررس

 یبیبر اساس مدل ترک یاریبخت ینقوش قال یبررس»با عنوان  یامقال 
در  یانیرب یهرابر  روش یاریبخت یبر قال تمرکزبا « گشتالت-کاپالن
و  یپرداختر  اسرت. باباخران یاریربخت یهرایدر تعدادی از قرال ریتصو
)ص( اثر سلطان  امبریمعراج پ ۀخوانش نگار» ۀ( در مقال1399) یکامران

اصرول  قیتطب یچگونگ« گشتالت یداریمحمد از منظر اصول ادراک د
)ص( امبریرمعراج پ ۀنگار یرو راگشتالت  یشناسمکتب روان ۀگانهفت

خوانش » ۀ( در مقال1397) گرانیو د تباریاند. مافمورد مطالع  قرار داده
)موردمطالعر :  یداریدر ادراک د تینیو ع تیاز منظر تعامل ذهن ریتصو

در  یکراربرد علروم شرناخت یبر  چگرونگ« عصر قاجرار( ۀدوتخت  پارچ
حاضرر شرباهت  ۀمقالر باپرداخت  است و از منظر روش  ریخوانش تصو

 گررانیو د یدارد. جوان اریبس زیپژوهش تما ۀها و مسئلداشت ؛ اما نمون 
یقرال« چالشرتر یخشت یدر قال یشناسییبایاصول ز» ۀ( در مقال1395)
 یشناسرییبرایو ز یفرمر یشناسییبایچالشتر را از لحاظ ز ۀمنطق یها

 اورت،مجرر ریررگشررتالت نظ نیقرروان ینمرروده و از برخرر یبررسرر یحسرر
در  زیر( ن1388) گررانیو د یاند. تختکمک گرفت  زیمشابهت و تداوم ن

یقال « یصفو ۀدور یمحراب یهافرش یهندس لیو تحل یبررس» ۀمقال
خطررو   میترسرر یرا بررا روش مبنررا  یصررفو ۀدور یمحرابرر یهررا

هرا و طرح یبنردبیدر ترک ایو پو تینقا  بااهم لیدهنده، ب  تحلانتظام
انجرام  هرایقرال نیرا یطراحر یربنایدر ز حیصح ۀسهند کیتوج  ب  

در  یهندسر یالگوهرا» ۀ( در مقال1387) گرانیو د اریگرفت  است. کام

هرا پرداختر  قالی یطراح یو کل یب  ارتبا  عناصر جزئ «یفرش صفو
قررار داده  یابیرمنتخرب را مرورد ارز ۀپن  نمونر ینحو مناسباست و ب 

با اسرتفاده  ،یصفو یهااز فرش ون پن  نم یاست. نویسندگان با بررس
ابعراد طررح و  نیبر یمشخص یهاب  نسبت یرانیا یاز تناسبات هندس

 یئو عناصر جز یکل یاجزا نیب یب  تناسبات خاص یطورکلنقوش و ب 
گشررتالت  یداریرراصررول ادراک د ۀ. اگرچرر  در حرروزانرردافت ی دسررت
 هشایرن پرژو زیگرفتر  اسرت؛ وجر  تمراانجام یمتعدد یهاپژوهش
طور است کر  تراکنون پژوهشرگری بر  نیا نیشیب  تحقیقات پنسبت

در بسرتر اصرول  نیبرروکل ۀمروز یناخانیم یجامع بر ساختار و طرح قال
بروده و مسرائل  عیمقالر  برد نیرا ۀگشتالت متمرکز نشده است و ثمرر

 . آوردیوجود مرا در ذهن پژوهشگران ب  یاریبس یپژوهش
 

 روش پژوهش. 2
قررار  یاتوسرع  قراتیتحق ۀمقال  ب  لحاظ هدف، در زمر نیا
و اصررول  سرروکیرا از  یبصررر یدهاصررول سررازمان رایرردارد، ز
داده  قیتطب گرید یگشتانت را از جهت یمکتب روانشناس ۀگانهفت

است، چون پرس  یلیتحل-یفیتوص تیاست. پژوهش ب  لحاظ ماه
 ین چگررونگیرریموردمطالعرر ، برر  تب یخرران نررایم یقررال فیاز توصرر
 ۀموجرود در مروز یاصرول مکترب گشرتالت در قرال یریپرذانطباق
ها بر  شرکل داده لیوتحل یروند، تجز نینموده است. با ا نیبروکل

بوده و ابرزار  یاصورت کتابخان اطالعات ب  یاست؛ گِردآور یفیکِ
 یمرورد مطالعر ، قرال ۀ. نمونرشرودیشناس  خالص  م ۀآن ب  برگ

 .است نیبروکل ۀوزموجود در م یناخانیم
 ینظر یمبان .3
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 (Prnciples of Organizationبصری ) یده. اصول سازمان3-1
کنند ک  نحوی چیدمان میعناصر بصری را ب قوانین و اصولی ک  

انرد گرفت نام یدهاثر نهایی دارای وحردت باشرد، اصرول سرازمان
 ۀسرازند یاجزا توانندیک  م یبصر ۀگاناصول هفت گریدیعبارتب 

متناسرب برانظم  یاجزا یدهاثر را ب  وحدت، یکپارچگی و سازمان
 یریکارگدارند ک  راهنمای ب  وجودهفت اصل »یک کل برسانند. 

انرد از: همراهنگی عبارت هرانیاند. اعناصر در جهت نیل ب  وحدت
(harmony( تنرررروع ،)variety( تعررررادل ،)balance تناسررررب ،)
(proportion( تسرررلط ،)dominance( حرکرررت ،)movement و )

 .(Okvirk et al, 2019, p.52) «(economy)اختصار 

 
 هماهنگی .أ

پیونرد اجرزای »انسجام در اثرر هنرری همراهنگی اسرت. یکی از عوامل 
کردن نیروهای متضاد سرطح تصرویر برا اعطرای گوناگون تصویر، همسو

هرا بر  همرۀ آن -نظیر رنگ، بافت، ارزش نور و غیرره -عناصر مشترک
گردد. تکرار یا عرضۀ مداوم یک تمهید یا عنصر ثابت منجر ب  حاصل می

 .(Okvirk et al., 2019, p.56) «شودیسازگاری امور متضاد با یکدیگر م
 

 تنوع .ب

کننرردۀ همرراهنگی اسررت و یکرری دیگررر از اصررول عامررل متعادل
هنرمنررد بررا .»دهی ضررروری برررای ایجرراد وحرردت اسررتسررازمان

کنرد، امرا از طریرق تنروع بر  هماهنگی، اثر خرود را یکپارچر  می
 (.Okvirk et al., 2019, p.74)«یابدیگانگی و جذابیت دست می

 
 تعادل .ج

های قبلرری و دانررش قضرراوت بصررری بیننررده بررر اسرراس تجربرر 
اش دربارۀ اصرول مشرخص علرم فیزیرک. ایجراد تروازن شهودی

های اثر تالش برای برقرراری تعرادل اسرت. بصری در همۀ بخش
اند. این عوامل یرا رسیدن یک اثر سهیمتعادلعوامل متعددی در ب 

و  ازه، تناسرب، ویژگریاند از: موقعیرت، مکران، انردمتغیرها عبارت
 .(Okvirk et al., 2019, p.79) جهت عناصر بصری

 

 تناسب .د

 ها برا دیگرری.شود ب  نسبت هریک از بخشاین اصل مربو  می

هرا را برا دقرت توان روابط میران بخشدر آثار هنری مشکل می»
سنجید، زیرا تناسب معموالً ب  موضروع قضراوت شخصری تبردیل 

 (.Okvirk et al., 2019, p.85« )شودمی

 تسلط .ه

ها تأکید هر اثری هنری برای اینک  جذابیت ایجاد نماید، بر تفاوت
کارهرای گونراگونی های متنوع اثر با راهکند. نمایش بارز بخشمی

هرا، محرل کردن یک بخرش از دیگرر بخشچون جداسازی و سوا
 پذیرد.قرارگیری، جهت، مقیاس و ویژگی صورت می

 
 حرکت .و

اطالعرات ) یدنیردچشم بیننده در هنگام تماشای اثرر روی واحردهای 
ها و شود و گراهی توسرط جهرت خطرو  و شرکلبصری( متوقف می

 دهد.ها را ب  یکدیگر پیوند میشباهت نقوش، آن
 
 ایجاز .ز

کردن جزئیرات تواند برا رجروع بر  مبرانی اصرلی، حرذفهنرمند می»
م را ب  اثرر بازگرداندرد... ایجراز دادن اجزا با کل، نظو ارتبا  وبرقپرزرق

غالباً همبست  با اصطالح انتزاع است. انتزاع مستلزم فرایند فعال زدودن 
 «ترا حرد مبرانی ضرروری سربک بیرانی هنرمنرد اسرت حشو و زوائد

(Okvirk et al., 2019, p.99.) 
 

 (Gestaltگِشتالت ) یشناسروان ی. اصول کل3-2
 ۀمعنرای فررم یرا شرکل و در نظریرای آلمانی است بر  گشتالت کلم 

. ایرن ردیرگیگِشتالت، معنای آرایش فضایی و یا کل متحد ب  خرود مر
یصورت کرل درک مرک  آنچ  از یک جسم ب  آموزانددینظری  ب  ما م

متفاوت است  شود،یتک اجزای آن درک مبا آنچ  از مجموع تک شود
 .ستیو ب  هم مرتبط ن

 یهراهرا طرحکر  برر اسراس آن ینیقروان انیگراگشرتالت ازنظر
 ،«ن ینقش و زم»اند از مناسبات اند، عبارتوجود آمدهادراک ب  یسازمان

اصرل »و  «یکپرارچگیقانون »، «قانون مجاورت»، «قانون مشابهت»
قرانون »تحرت نفروذ  ینریمع قیربر  طر نیقوان نیا ۀهم ،«یوستگیپ

 یادراکر ۀیرنظر یمرکز ۀدارند ک  هست ار( قریری)کمال پذ« پرگنانس
 یتمرام ایآ نک ی(. اShapurian, 2007, p.94)دهدیم لیگشتالت را تشک

اثرر نقرش دارنرد،  کیراندازه در ادراک کامل  کیگان  ب  اصول هفت
 تیراصرول قابل یبرخر یآثار هنر تیندارد. با توج  ب  ماه یقیپاسخ دق

 دارند.  یتوج یحیتلو طورب  گرید یو انطباق دارند و بعض لیتحل
 ۀاسرت، مطالعر یناخرانیم یقال تخت کی یمورد مطالعات ازآنجاک 

 یآثار هنرر ریخاص با سا یتیب  سبب ماه یاصول گشتالت در بستر قال
 نیماننرد قروان یگشرتالت برخر ۀگاناصول هفت انیمتفاوت است. از م

 یرو شرتریب یوسرتگیو پ لیرتکم نر ،یمجاورت، مشابهت، شکل و زم
 .رندیپذآزمون یقال
 
 طرح میناخانی. 4

رای  در میان ساختار قرالی ایرانری  یهایبندازجمل  سامان یبند طرح
جزء کوچکی از طررح در مرتن فررش در جهرات  ک یدرصورت»است. 

هایی ب  یکردیگر متصرل طولی و عرضی تکرار شده و این اجزا با گیره
 «نامنررررردشرررررده باشرررررند در اصرررررطالح آن را بنررررردی می

(Nassiri, 2009, p.86 .) گونراگونی ازجملر  میناخرانی  اعبندی انوطرح
شباهت کامرل برا گرروه  کدامچی، ه«بندی»دارد اما باوجود تنوع طرح 

های خراص خرود را دارد. از آن میران، دیگر نداشت  و هریک شاخصر 
هرای بسریار شرکل هرا و لوزیبرا تکررار دایره« بندی میناخانی»طرح 
ای محردوده درای است ک  رههای واگیگیرد. میناخانی ازجمل  طرحمی
پوشراند. در شکل از چهار سمت تکرار شرده اسرت و سرطح را میمربع

پدرر اسرت کر  برا چهرار 12تا  4اند ک  گلی تعریف گل میناخانی آورده
تررین جرزء هم وصل شده اسرت. گرل نرامبرده مهمخط منحنی ب پاره
را برا فضای پیرامون دایره چهرار گرل »است. « بندی میناخانی» ۀنقش

عباسی و یا ختایی و یا هر نقشری کر  متناسرب آن شاه ندگلیک یا چ
هرای چهارگانر  بااتصرال برر  سرازند. ایرن دایرره گلباشرد، کامرل می

هررای چهارگررل دیگررر در کمررال زیبررایی تمررام سررطح قررالی را دایره
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. اصرالت و منشرأ طررح میناخرانی (Vakili, 2004, p.34 )«پوشراندمی
کراربرد و ابتکرار  ۀاولیر حلم یدرستب »نیست. طور دقیق مشخص ب 

هرای قردیمی میناخرانی مشرخص نیسرت؛ امرا در نقش طراحی گرل
منشرأ اصرلی آن  یقواحتمالانرد بر کردستان مشاهده شد، برخی گفت 

در شهر  یفراوان لی( طرح میناخانی ب  دل36)همان:« غرب کشور است.
 رامرینچ اقوام کُرد بر  ومشهور است. با کو زیب  طرح ورامینی ن نیورام

 وفور در ورامین بافت  شد.استان تهران، طرح میناخانی ب 
 

 بروکلین ۀ. قالی میناخانی موز5
از قرررن دوازدهررم هجررری  مانرردهیای برجرراهررای مرروزهاز میرران قالی

شود ک  طررح آن بنردی بروکلین نگهداری می ۀقالی در موز تخت کی
(. این قالی از جرنس پشرم و پنبر  و ابعراد آن 1میناخانی است )شکل 

cm254×701  ای گفتر  دار بر  نقشر تررن »دار است. است. قالی ترن
 (.Hasuri, 2005, p.119«)باشد داشت شود ک  تنها ترن  می
 

 قالی سازنده یبصر یاجزا. 6

بررخالف کلیرۀ  -عنوان عنصرر مرکرزیدر ظاهر این قرالی، تررن  بر 
 -گیرردهای مشاب  ک  ترن  در نقطۀ طالیی و وسط قالی قررار میقالی
 ایرنرسرد نظر میقالی واقع گردیده اسرت. بر ( )دوسوم3/2خط روی 
 .باشد دوازدهم قرن سفارشی و بافیشهر نفیس، هاینمون  وجز قالی

. ب  اعتقاد شودیم دهید یدگییسا آثار یقال ریتصو چپ سمت درچراک  
 گراهیجا ۀعامدانر  و آگاهانر رییرمشراب  و تغ یهایدگییصاحبنظران سا

پرس هنرمنرد  ،حراکم بروده ریسر ای یترن  داللت بر وجود تخت شاه
عنوان یکری خط بر  کرده است. ترکیترن  را ب  محل جلوس شاه نزد

عنوان منحنی در قرالی بر از عناصر بصری و تجسمی در قالب خطو  
گر شده است. از منظرر شرکل و فررم نیرز، دایرره ها جلوهبندها و ساق 

هرای بیشترین سهم از ادشکال قالی را داراست. این شکل در قالرب گل
 شود.ها و فرم کلی ترن  در قالی دیده میهای مدارگونۀ گلدرشت، بند

 

هجرری در . نقد و تحلیل قالی میناخانی قررن دوازدهر  7
 دهی بصریسنجۀ اصول سازمان

 مطالعۀ اصل هماهنگی در قالی میناخانی
بخش و قالی نیز ماننرد هرر اثرر هنرری دیگرری بر  عوامرل انسرجام

دهنده چون هماهنگی جهت نیل ب  وحدت بصری نیاز دارد. تکررار قوام
ای ب  سبب تکرار مداوم عنصرری گیری از الگوهای واگیرهنقش و بهره
( ریرتم 2 شکلشود. )ر ب  سازگاری و انسجام اجزای قالی میثابت منج

عنوان یکی از عوامل ایجاد هماهنگی، در قالرب تکررار یا ضرباهنگ ب 
ای صررورت پذیرفتر  اسررت. در بررین مجموعررۀ بنردهای دواار و واگیررره

ها، تنها انواع گیاهی و هندسی در قالی حضور دارنرد. از میران مای نقش
انرد. انرواع هرا مرورد اسرتفاده قرارگرفت ط ختایینقوش گیاهی نیرز فقر

ای، غنچ  و بررگ ایرن گرروه را تشرکیل های گِرد و چندپدر، خوش گل
های نیمرۀ دوم سردۀ دوازدهرم دهند. این قالی همچون بیشتر قالیمی

 گرفت  است. هجری بر بنیانی هندسی شکل

 

 
 ، موزۀ بروکلین،701.254cmدوازدهم هجری، ابعاد:  قرن : قالی میناخانی،1 شکل

 https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3009مأخذ:  

Fig.1: Minakhani Carpet, 12th century AH, Dimensions: 701.254cm, Brooklyn Museum, Source/opencollection/objects/3009 

 
 

 
 . ایجاد هماهنگی از طریق تکرار در قالی میناخانی، نگارنده2 شکل

Fig. 2: Creating harmony through repetition in Minakhani carpet 

کننردۀ همراهنگی ایجادشرده از متعادل 3 شکلتنوع در قالی میناخانی  مطالعۀ اصل تنوع در قالی میناخانی
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هاست. طراح قالی با تکررار عناصرر تکرارشرونده و طریق تکرار واگیره
و تعادل ایجراد کررده اسرت امرا  الگوها، نیروهای بصری را برابر نموده

ازحد متعادل موجب مالل و ایستایی شده لذا طراحی بندی بیشترکیب
ترنجی بزرگ در نیم  سمت چپ قالی و با فاصل  از محور تقارن میانی 

 مکران رییتغموجب دستیابی ب  تنوع شده است. البت  الزم ب  ذکر است 

بر  اعتقراد  رفرت، سخن زین ترشیپ ک  طورنهما و بوده عامدان  ترن 
پژوهشگران بنا ب  نوع کاربری خاص و درباری قرالی، هنرمنرد از روی 
آگاهی و ب  تدأسی از هنرمندان طراحان قرالی براغی در عصرر صرفوی 

ای طراحی نموده است و ب  تعبیری دیگر وارد گفتمان حاشری  گون نیا
 شده است.

 

 
 تنوع ایجادشده از طریق تغییر اندازۀ ترن ، نگارنده :3 شکل

Fig. 3: Variety created by resizing medallion 

 
 مطالعۀ اصل تعادل در قالی میناخانی

ب  محرل مترداول قرارگیرری های پیشین نسبتبیننده بر اساس تجرب 
کنرد. ترالش بررای میزان تعادل طررح قرالی قضراوت میترن  دربارۀ 

های هنرمندان ازجمل  طراحان قالی ترین دغدغ برقراری تعادل از مهم
است. عوامل متعددی در ب  تعادل رسیدن یک اثرر نقرش دارنرد. ایرن 

و جهرت  اند از موقعیت، مکان، انردازه، تناسرب، ویژگریمتغیرها عبارت
 مرتن کلب  نسبتندازه و تناسب ترن  عناصر بصری. موقعیت، مکان، ا

ۀ میزان تعادل طرح خواهد بود. ترن  از محرور تقرارن خرارج کنندنییتع
شرود. انردازۀ تررن  برا شده است و در نیمۀ سمت چپ تصویر دیده می

 .( بررزرگ برروده و تناسررب نررداردcm254توجرر  برر  پهنررای قررالی )
فررش  طورمعمول، عرر  تررن  برابرر برا نیمری از عرر  مرتنب »

ای در ایررن قررالی دیررده چنررین قاعررده .(Jebeli, 2001, p.154«)اسررت
 (.4نیمی از عر  قالی است )شکل  شود و عر  ترن  بیش ازنمی

 

 
 نگارنده ،یعر  ترن  و عر  قال انی: نسبت م4شکل 

Fig.4: Ratio between medallion width and carpet width 

 
 مطالعۀ اصل تناسب در قالی میناخانی

اسرت، زیررا  در قرالی دشروار هاهرچند سنجش دقیق روابط میان بخش
شرود امرا ماننرد هرر اثرر می تناسب بر اساس قضاوت شخصی سرنجیده

توان معیارهای گوناگونی چون نسبت شرکل غالرب برا هنری دیگری می
وسعت زمین ، نقوش و ابعاد کل اثر در نظر گرفت. نسبت میران تررن  برا 

 ها حاکی از عردمکل قالی، نسبت سمت چپ و راست قالی و سایر بخش
نیز در قرالی  بر نبود تناسب، تقارن جزئیهاست. عالوهتناسب میان بخش

آیرد کر  در کلیرات وجود میخورد. تقارن جزئی هنگرامی بر چشم میب 
 شود.طرح تقارن وجود نداشت  باشد بلک  صرفاً در جزئیات تقارن دیده می

 مطالعۀ اصل تسلط در قالی میناخانی

کارهرای ود. راهشرها سبب ایجاد جذابیت در اثر هنری میتأکید بر تفاوت

ها، محل کردن یک بخش از دیگر بخشگوناگونی چون جداسازی و سوا
کنرد. قرارگیری، جهت، مقیاس و ویژگری ترداعی تسرلط را تسرهیل می
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مثاب  یرک شریوۀ تأکیرد نمایی ترن  قالی میناخانی ب  نسبت متن ب بزرگ
ای حس رسد تغییر اندازه و مکان ترن  موجب القنظر میشود. ب لحاظ می

 یرا ایرده یک بیان برای هنرمندان از بسیاری هم هنوز»تسلط شده است. 
 کردن عناصرکوچک و بزرگ ب  تسلط، و تأکید برای ایجاد ایشیوه مثابۀب 
 بخش یک سواکردن و جداسازی .(Okvirk et al., 2018, p.90)«دارند نیاز
 ترن  مورد پژوهش،قالی  در. نماید تسلط ایجاد تواندمی دیگر هایبخش از
 برزرگ انردازۀ و نامتعرارف قرارگیرری محرل دلیل دو ب  زمین  و بافت از

دیگر و برر مبنرای تعریرف عبارتیب . کندمی القا را تسلط حس و جداشده
ساختن ترن  قالی در محلی غیر از محور تقارن و مورد انتظار بیننده برجست 

 قرالی در اما است ترن  قرارگیری محلِ قالی مرکز قرارگرفت  است. اغلب،
 محرل تغییرر البتر . اسرت کررده ایجراد تفاوت ترن  محل تغییر 1 شکل

 .نمایدمی جلب نیز زمین  نقش بر برعالوه را مخاطب توج  ترن ، قرارگیری

 مطالعۀ اصل حرکت در قالی میناخانی 

اطالعرات ) یدنیردچشم بیننده در هنگام تماشای اثرر روی واحردهای 

ها و شباهت شده و گاهی توسط جهت خطو  و شکلمتوقف بصری( 
دهرد. در قرالی میناخرانی مروزۀ ها را ب  یکردیگر پیونرد مینقوش، آن

های گرردان هرر واگیرره توان در گرردش سراق بروکلین حرکت را می
دنبال نمود اما ترن  چنان تسلط دارد ک  نیازی ب  حرکرت چشرم روی 

 سایر عناصر بصری نیست.
 

 اصل ایجاز در قالی میناخانی مطالعۀ

ناپذیر است. در قرالی ایجاز در نقوش هنرهای سنتی ایران اصلی جدایی
توان در دو بخش زمین  و نقوش تحلیل نمود. عردم وجرود ایجاز را می

هررا، بسررندگی برر  تکررراری مررنظم در هررا و پیچکروشررن در گلسای 
ی نمایرانگر های ترسیمی و عوامرل بسریارها، محدودیت در گلواگیره

نمایرانگر نحروۀ حضرور اصرول  1ایجاز در طرح قالی هسرتند. جردول 
 دهی در قالی میناخانی موزۀ بروکلین است.سازمان

 
 نگارنده: مأخذ موزۀ بروکلین، یناخانیم یقال در یبصر یدهسازمان اصول .1 جدول

Table 1. Principles of Visual Organization in the Brooklyn Museum Minakhani Carpet, )Author( 

 

 
 محفروظ در مروزۀ برروکلین در میناخرانی قالی . تحلیل8

 ادراک دیداری مکتب گشتالت اصول سنجۀ
 مشابهت اصلالف. 

 کر  تیرواقع نیا» دال بر درک شکل واحد عناصر شبی  ب  هم است. نیز
 بر  هراآن وسرتنیپ بر  را ما تواندیم دارند، یمشترک اتیخصوص عناصر،

یریگجهرت و هاشرکل ،یمساو ابعاد. بکشاند داریپا یمناسبات در گریکدی
 کجرای ب  ایپو شیگرا کسان،ی یهاارزش و ساختارها هارنگ مشاب ، یها
 مکتب اصول منظر از .(Kepes, 1995, p.44) «کنندیم جادیا راشدن دهید

 رنرگ و شرکل انردازه، ۀرمجموعیز در س  را مشابهت توانیم گشتالت،
مروزۀ  یسرو از دیوسرفاهیس ریتصرو یبارگرذار سربب ب  اما کرد یبررس

 .ندارد وجود رنگ تشاب  اصل یبررس امکان یقال ینگاهدار محل بروکلین،
 

 اندازه در تشابه. 1 -الف

 یتمرام اسرت، شردهمیترس یقرال اجرزا ریسا از تربزرگ ک  ترن  جز ب
 .برخوردارند مشاب  ابعاد از هارهیواگ
 

 
 شکل در تشابه. 2-الف

 تشراب  قرانون از  یحاش و متن یهارهیواگ تیکل و بندها نقوش، شکل

 را دیرتأک و شرده یقال در تعادل جادیا موجب تشاب  نیا. کندیم یرویپ
 .است برده ترن  یسوب 
 

 مجاورت اصلب. 

یمرجسمی منسجم و یکپارچ  دریافرت  صورتب  نزدیک هم ب  عناصر
 ،هسرتند کیرکر  بر  هرم نزد یعناصرر مجاورت اصل طبق بر. گردند

اصرل  ی،طورکل. بر شروندیواحرد مشراهده مر ۀمجموعر کیرعنوان ب 
ها، تمراس، لبر  یکریدر چهرار مرورد نزد یمجاورت مربو  ب  آثار هنرر

مرورد مطالعر  تمراس و  یاست اما در قال یبررسقابل قیو تلف یپوشانهم
 .خوردیمموارد ب  چشم  گریاز د شیب یپوشانهم
 
 تماس. 1-ب

ممکرن » .اسرت درک قابل زین یبصر تماس اساس بر مجاورت اصل
است اجزای یک ساختار چنان ب  هم نزدیک شوند ک  باهم برخرورد و 
همدیگر را لمس کنند، مشرو  برر اینکر  هنروز آن دو یرا چنرد جرزء 

 .(Rezazadeh, 2008, p.34)« تشرخیص باشرندبصری از همدیگر قابل
ین  و محرل تمراس زم درتحلیل این نوع گشتالت در قالی مورد مطالع  

 (.5 شکل) استبررسی ره قابل بندهای هر واگی
 

 ی:پوشانه . 2-ب

 یانیم تقارن محور از بافاصل  و یقال چپ سمت ۀمین در بزرگ یترنج یطراح تنوع

 ترن  اندازه ر،یتصو چپ سمت م ین در یریقرارگ و تقارن محور از ترن شدن خارج تعادل

 هابخش ریسا و یقال راست و چپ سمت ،یقال کل با ترن  انیم نسبت تناسب

 ترن  مکان و اندازه رییتغ/ متن نسبت ب  یناخانیم یقال ترن  ییبزرگنما تسلط

 رهیواگ هر گردان یهاساق  گردش حرکت

 یمیترس یهاگل در تیمحدود ها،رهیواگ در منظم یتکرار ب  یبسندگ ها،چکیپ و هاگل در روشن یسا نبود جازیا

 ایواگیره و دوار بندهای تکرار ،یعنصر مداوم تکرار سبب ب  یارهیواگ یالگوها از یریگبهره و نقش تکرار یهماهنگ
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آنکر  اسرتقالل گرردد کر  عناصرر بیپوشانی ب  حالتی اطالق میهم 
بصری خود را از دست بدهند، بخشی از یکردیگر را پوشرش دهنرد. در 

ویژه قالی، این مفراهیم باهنرهرای تجسرمی و هنرهای سنتی ایران ب 
پوشرانی دیداری متفراوت اسرت. در قرالی مرورد مطالعر  گشرتالت هم

هرایی از تر است و تنها در اطرراف تررن  بخشب  تماس ضعیفنسبت
 (.6 شکل) اندپوشان شدهمدالیون( هم) ترن ها با واگیره

توان بحر  نمرود، زیررا فیق نمیدر قالی مورد پژوهش از اصل تل
 قابل ارزیابی تصویری نیست.

 

 

 نگارنده ها،رهیاز واگ ییهاترن  و بخش یپوشان: گشتالت مجاورت، هم6شکل 
Fig. 6: proximity gestalt, medallion overlap and parts of contaminants, author 

 

 اصل پیوستگی
ای و پیوسرت  در میران مجمروع های واگیررهطرح میناخانی ازجمل  طرح 

های وابست  بر  هایی ک  دارای طرحمحرک»های قالی ایرانی است. طرح
 ,Shapurian, 2007«)شوندصورت یک واحد ادراکی درک مییکدیگرند ب 

p.173). شود جهران اطرراف د این اصول سبب میگرایان معتقدنگشتالت
دیده نشود و بر اساس اصل پیوستگی توج  انسان همواره  آشفت  و نامنظم

بر اساس اصل پیوستگی، هرقدر تالش »سوی تداوم و یکپارچگی است. ب 

سروی خطرو  ب  هرمکنیم و توج  خود را از خطو  مستقیم مربو  بر  
خط منحنی و مستقیم ببینیم، موفرق منحنی معطوف کنیم تا تعدادی پاره

بینیم کر  نخواهیم شد؛ و درهرحال در شرایط عادی بینایی، دو خرط مری
 ,Shapurian «)یکی خط شکست  و دیگری دارای چند خط منحنی است

2007, p.99).  تحلیل این اصل در قرالی میناخرانی بر  سربب پیوسرتگی
ها جلوه بارزی داشت  و چشم بینندۀ مرتن را فرارا از دهای گردان واگیرهبن

 (.7 شکل) دینیبطراحی نامتقارن قالی، کلی منسجم می
 

 
 نگارنده ،یناخانیم یدر قال یوستگی: اصل پ7شکل 

Fig. 7: The principle of continuity in Minakhani carpet 

 اصل یکپارچگی یا تکمیل
تکمیل فضاهای باز و ایجاد فرم اصلی در ذهن خرود،  ۀلیوسب ها انسان

 نامتعارف و ناتمرام اشکال چشم انسان .کنندشکل مربوط  را درک می

 اصرل یکپرارچگی، اسراس بینرد. بررمی منسرجم کامل و صورتب  را

 ذهرن باشد، جاافتاده یا شده شکل پوشاندهیک تصویر از بخشی چنانچ 

 شرکل یکپارچر یک صرورتب  و کنردرا تکمیل می آن خودکار طورب 

 بر  بسرت  ادشرکال آنکر  دارد؛ نخسرت خصیصر  دو این اصل بیند.می

 پُرر را باز نقا  یا ادراکی سیستماینک   دیگر و رجحان دارند باز هایفرم
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 گرذاردنمرایش می ب  بست  ادشکال و فواصل صورتب  را هاآن کند یامی
(Babakhan and Kamrani, 2020, p.92).  اصرل یکپرارچگی در قرالی

 میناخانی در محدودۀ تالقی بندهای ختایی و محیط ترن  و تقاطع بنرد
(. طراحی بنردها کامرل 1 شکل) استدرک ها قابل ختایی با لبۀ حاشی 

 (.8 شکل) کندتکمیل مینیست اما بیننده در ذهنش فضای باز را 
 

 
سیاه رنگ در  نیچخطگشتالت اصل تکمیل در قالی میناخانی،  :8شکل 

 کند، نگارندهذهن بیننده بند ختایی را کامل می
Fig. 8: Gestalt The principle of inclusiveness in Minakhani rug 

completes the black line in the viewer's mind. 

 )پرگنانس) خوبقانون شکل  

بهتررین  صرورتب ترکیبی  شکلدهد ک  یکقانون پرگنانس شرح می
شرود. شکل نزدیک ب  آن( تجزی  و درک می ترینسادهشکل ممکن )

دیگرر، برخری  بیانبر  یعنی متقرارن، سراده و اصرلی. اینجابهترین در 
ها تحت شرایط موجود و در موقعیت خاص خود، ب  بهتررین و گشتالت

 .(Shapurian, 2007) انردگر شردهتررین وجر  جلروهترین و منظمساده
ازنظر » کند:تعریف می گون نیاداندیس پرگنانس در یک اثرِ بصری را 

هرا   همۀ آنتر و بدون پیچیدگی ککننده، یا سادهعاطفی کمتر تحریک
 برا .(Dondis, 2019, p.60)«اندوجود آمدهسازی ب ۀ نوعی قرین لیوسب 

این حساب، پرگنانس در قالی میناخانی عکس تعاریف فوق، بر مبنرای 
برودن قرینگری فرر  درک نیست. اگر مبنرای خوبسازی قابلقرین 

نی شود و یا انطباق توقع بیننده و جایگیری عناصر بصری، قالی میناخرا
شود؛ اما مانند سرایر آثرار هنرری، عوامرل دیگرری ماننرد مشمول نمی

 نماید.ها انتظار مخاطب را برآورده میسادگی و هماهنگی سایر بخش
 

 قانون شکل و زمینه
و ایرن  گررددمجرزا درک مری صورتب و  جداشدهخود  ۀشکل از زمین

شود. در برخی از آثار هنری تمیز نقرش و موضوع سبب خوانش اثر می
بندی زمین  بسیار دشروار اسرت امرا خوشربختان  در قرالی ایرن تقسریم

هرایی را بررای نقرش درنظرر گرایان ویژگیمشخص اسرت. گشرتالت
تر از جمل  نقش دارای اجزاء، محدود، برجست ، کوچرکگیرند؛ از آنمی

تمرامی ایرن (. Shapurian, 2007, p.96-97) اسرت زمینر  و متحررک
ب  ها در نقوش قالی موجود بوده و تمیز نقرش و زمینر  نسربتشاخص 

مثابرۀ زمینر  و رنرگ قرالی ب تر است. زمینۀ تکسایر آثار هنری سهل
همراه تررن  هرا بر دیگر بندهای ختایی مملو ازگلعبارتیها یا ب واگیره

 .کنندنقش شکل را ایفا می
با توج  ب  آنچ  بیان شرد و اطالعراتی کر  قرالی میناخرانی مروزۀ 

تروان رونرد ادراک دیرداری را بروکلین در اختیار قرارداد، در این مقال ، می
 گون  لحاظ نمود:، این2بر اساس اصول مکتب گشتالت در قالب جدول 

 
 

 اصول مکتب گشتالت در قالی میناخانی موزۀ بروکلین، مأخذ: نگارنده .2 جدول
Table 2. Principles of the Gestalt School in the Brooklyn Museum Minakhani rug )Author( 

هم
تراز نمایی

 

 مشابهت
 هامشابهت در ابعاد واگیره اندازه

 ها و حاشی شکل نقوش، بندها، واگیره شکل

 مجاورت
 زمین  و محل تماس بندهای هر واگیره تماس

 اند.پوشان شدهمدالیون( هم) ترن ها با هایی از واگیرهدر اطراف ترن  بخش پوشانیهم

 هابندهای گردان واگیره یوستگی 

 هاختایی با لبۀ حاشی  در محدوده تالقی بندهای ختایی و محیط ترن  و تقاطع بند یکپارچگی یا تکمیل

 شکل و زمین 
همراه تررن  هرا بر دیگر بندهای ختایی مملو از گلعبارتیها یا ب مثابۀ زمین  و واگیرهرنگ قالی ب زمینۀ تک

 کنند.نقش شکل را ایفا می

برجست 
ی
ساز

 

 (پرگنانس) خوب شکل

امرا عوامرل  سازی، عدم انطباق توقع بیننده و جایگیری عناصر بصری برر محرور تقرارن؛نبود تأکید بر قرین 

نمایرد/ افرزایش تعرداد هرا انتظرار مخاطرب را بررآورده میدیگری مانند سادگی و همراهنگی سرایر بخش

 کنندگانهای ساختاری توسط مشاهدهخصیص 
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 و ،سروکی از هنرمنرد عنوانب  یقال طراح تالش ندیبرآ ،تیدرنها
 گونر نیا دتوانریمر ،گررید ییسو از مخاطب توسط اثر یدارید ادراک
 و روش برا دهیرندبمکتر ای آموخت دانش یهنرمند هر ک  شود لیتحل
 ،لیرذ آموختگراندانش یبرا. دارد کامل یاثر خلق در یسع خود یۀرو
برر مبتنی خودآموزان یبرا و یبصر یدهسازمان اصول ۀعامدان تیرعا

 خلرق نردیفرا کلِ نیا اما شود؛یم فیتعر ذهن در شدهن ینهاد یالگوها
 مخاطرب یبسزا نقش بر دال هنر یانارشت یب مطالعات رایز ست؛ین اثر
 اصرررول ۀسرررنج در ننررردهیب یبصرررر ادراک. دارد اثرررر لیرررتکم در

 یدارا پرژوهش مرورد یناخانیم یقال. است مطالع  قابل انیگراگشتالت
 اگرچر . اسرت یبصرر یهامؤلف  شیافزا و خاص یبصر یهایژگیو

 لیرم د؛یرنمایمر نامتعرارف و بیرعج نخست وهل  در مخاطبان یبرا
 یبرخر شرده سرببکردن ترازهم گریدیعبارتب  ای لیتکم ب  نندگانیب

 ییجانمرا گریکردی کنار در گشتالت نیقوان و یبصر یدهسازمان اصول
از سویی، متکی ب  گفتمران . کنند  یتوج را یقال یبصر عناصر متفاوت
ای موجبات درک ارتبا  نوع خاص کاربری و جایگاه غیرمعمول حاشی 

 شینمرا برا ترا اسرت آن یپ در 9شکل  ،عالوه بشود. ترن  فراهم می
 مخاطب و( یناخانیم یقال) اثر ،(بافنده/ طراح) هنرمند انیم روابط ساده

 یداریرد ادراک نردیفرا( مروزۀ برروکلین یمجاز و یقیحق ۀدکنندیبازد)
 .بگذارد شینما ب  را یقال

 

 
 : فرایند خلق و درک قالی میناخانی موزۀ بروکلین، مأخذ: نگارنده9شکل 

Fig 9: The process of creating and understanding the Minakhani rug of the Brooklyn Museum, )Author( 

 
  گیرینتیجه

 
فراینرد تولیرد و  ۀبروکلین در محرور دوگانر ۀقالی میناخانی موز ۀمطالع

و رونرد  یبصرر یدههنرمند در بستر اصول سرازمان یخلق اثر از سو
 یشناسرراز منظررر اصررول چندگانرر  مکتررب روان یقررال یداریررادراک د

تنوع، تعادل، تناسب، تسرلط، حرکرت و  ،یشد. هماهنگ لیگشتالت تحل
مطالعر   یقرال یداریرد یدهمهم در سازمان صلعنوان هفت اب  جازیا

و  یتکررار جزئر لیاست ک  ب  دل گون نیاز اصول ا کیشد و نقش هر
بر  سرهولت قابرل درک اسرت.  یهمراهنگ هارهیدر نقوش و واگ یکل

تنوع در اثرر  جادیبزرگ و خارج از محور تقارن موجب ا یترنج یطراح
از  یکریاسرت. اگرر  هرسراند لیرا ب  تعرد ن یشده و بافت هماهنگ زم

از  نیبرروکل ۀمروز یناخانیم یباشد، قال یسازن یتعادل، قر جادیعوامل ا
ادراک  ۀاصول مکتب گشتالت نحرو بریاما مبتن ست،یتقارن برخوردار ن

 یگونراگون یهرااست. تناسرب در بخش کنندهلیمخاطب تکم یدارید
از  ننشرا جر یکر  نت یترن  با کرل قرال انیشد مانند نسبت م دهیسنج
مورد هدفمنرد و  نیاصول تناسبات معمول داشت ک  ا  یاصول را رییتغ

 ریسرر ایر یتخرت شراه یریبافت  و محل قرارگ یمرتبط با نوع کاربر
بر  نسربت مرتن و  یاخراننیم یترن  قرال یینماحاکم بوده است. بزرگ

بودند.  یناخانیم یبارز تسلط در قال قیاندازه و مکان ترن  از مصاد رییتغ
در  تروانیرا مر یدهاز اصول سازمان گرید یکیعنوان ب  حرکتاصل 

و  جرازیا تیرو درنها دیرد رهیردوار و گردان هرر واگ یهاگردش ساق 
هرا و در گل روشرن یهمچون نبود سا یهم در عوامل گوناگون یسادگ

در  تیمحردود هرا،رهیمرنظم در واگ یبر  تکررار یبسرندگ هرا،چکیپ
مخاطرب  یداریرروند ادراک د لیتحل امادنبال نمود؛  یمیترس یهاگل

 یشناسرراصررول مکترب روان ۀدر سرنج یناخرانیم یدر ارتبرا  برا قررال
اسرت؛ اصرل مشرابهت در دو بخرش  نییقابل تب گون نیا زیگشتالت ن

شرکل نقروش،  هرا،رهیشد. مشابهت در ابعاد واگ دهیجاندازه و شکل سن
. قرانون شرودیمحسروب مر یقرو یگشرتالت یۀو حاش هارهیبندها، واگ
گشرتالت  رایمطالع  شد، ز یپوشاندر دو محور تماس و هم زیمجاورت ن

 رهیرهرر واگ یو محل تماس بنردها ن یمجاورت در کالبد تماس، در زم
در اطررراف ترررن  و  یپوشررانهم گررر،ید ییدارد. از سررو یقررو یدانیررم

 نیترریاند. قوپوشان شده( همونیبا ترن  )مدال هارهیاز واگ ییهابخش
نمرود داشرت. قرانون  هرارهیگدرردان واگ یدر بندها یوستگیپ تالتگش
تررن   طیو محر ییختا یبندها یتالق ۀدر محدود لیتکم ای یکپارچگی

ده بافن/ طراح)هنرمند
(قالی

قالی میناخانی

ی بازدید کننده حقیق
و مجازی موزه 

بروکلین
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پربسرامد  گررید یاز جهتر ها یحاش ۀبا لب ییو تقاطع بند ختا سوکیاز 
رنگ قابل شرح است ک  متن تک گون نیا زین ن یبود. اصل شکل و زم

مملرو  ییخترا یبنردها گر،یدیعبارتب  ای هارهیو واگ ن یمز ۀمثابب  یقال
برر  دیر. عردم تأککننردیمر فرایهمراه ترن  نقش شرکل را اها ب ازگل
 یعناصر بصرر یریگیجا بریمبن نندهیو نبود انطباق توقع ب یسازن یقر

ماننرد  یگررینمروده؛ امرا عوامرل د فیبر محور تقارن پرگنانس را ضع
بررآورده  یها انتظار مخاطب را تا حردر بخشیسا یو هماهنگ یسادگ

سراختن، هنرمنرد کرردن و برجست تراز. بر اساس دو اصل، همدینمایم
 یعریطب طورتعادل داشت  و ب  جادیدر ا یسع یو بافت قال یطراح یبرا

دارد، چراک  تقارن از اصول  ییتراز نماهم یسوب  لیم نندگانیادراک ب
برا دربرداشرتن  یاسرت؛ امرا سراختار قرال رانیا یسنت یهنرها نیادیبن

. براوجود زندیمخاطبان رقم م دیرا در د یسازنما برجست بزرگ یترنج

محصرول  ،یسراختار یهاصر یو تعرداد خص ننردهیعدم تطابق توقع ب
 یقرو ییهاگشتالت لیب  دل یقال یداریناهنجار نبوده و ادراک د یینها

 شی. افرزادیرنمایم لسه یوستگیو پ لیچون مشابهت، مجاورت، تکم
 ۀمروز یناخانیم یخاص قال یموجب درک کاربر یساختار یهایژگیو

در  یطراح با درنظرگرفتن نوع استفاده از قرال ،یعنیشده است  نیبروکل
ترن  را برخالف معمرول  ییجانما ،یشاه ریسر یریدربار و محل قرارگ

و  ورتسربب ضررب  شرودید م شنهایبر محور تقارن قرار نداده است. پ
 برریپژوهشرگران برا مُداقر  و متکر یناخرانیطررح م یهایقال تیاهم
بر داشت  باشند. عالوه یامطالعات گسترده یگوناگون دانش یکردهایرو

 یهرامحفروظ در موزه یرانریا یهرایپرژوهش در قرال ،یناخانیطرح م
یرا فرراهم مر یخیترار یهایشناخت قال یهان یجهان زم نقا یاقص
 .آورد
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