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چكيده
معراج رسول اکرم (ص) رايج ترين مضمون ديني در حوزه نگارگري ايراني اسالمي است و در دوره هاي مختلف 
هنري و تاريخي بارها به  تصوير درآمده است. درميان نگاره هاي معراج، نگاره معراج حضرت  رسول(ص) 
منسوب به سلطان محمد از شاهکارهاي اين حوزه است. نظريه گشتالت در اوايل قرن بيستم ابتدا در حوزه 
روان شناسي مطرح شد و سپس پا به عرصه هنر گذاشت. بر اساس اين نظريه ذهن انسان در فرآيند ادراک 
بصري تمايل به دسته بندي و سامان دهي عناصر بصري دارد به طوري که اين کِل سازمان يافته با تک تک عناصر 
به تنهايي متفاوت خواهد بود. آنچه در اصول ادراک بصري گشتالت اهميت دارد، پي بردن به ادراک ارتباط است 

که موجب ترکيب معنادار مي شود.
 هدف مقاله کشــف کيفيت تأثيرگذاري قوانين ادراک ديداري گشتالت بر نگاره مورد بحث جهت شناسايي 
قابليت هاي آن در ايجاد ارتباطي سودمند و نيزبررسي ميزان پراگنانس برخورداري نگاره در هرکدام از اصول 
هفتگانه انجام شده  است. سوال هاي اين مقاله عبارتند از: ١-کداميک از اصول ادراک ديداري گشتالت در نگاره 
معراج اثر سلطان محمد قابل بررسي هستند؟٢- پراگنانس هر کدام از اين اصول چگونه است؟ روش تحقيق در 
اين پژوهش، توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است. نتايج حاصل از پژوهش نشان 
داد پس از تطبيق اصول هفتگانه گشتالت با نگاره مذکور، در پنج مورد شامل اصل مشابهت، اصل مجاورت، 
اصل تداوم، اصل يکپارچگي يا تکميل و اصل سرنوشت مشترک با پراگنانس قوي قابل ارزيابي است که با به کار 
بستن هرکدام از اين اصول، فرآيند ادراک بصري شکل مي گيرد. همچنين استفاده (ناآگاهانه) نگارگر از اصول 
گشتالت، سازماندهي بهتر اجزاي تصوير و دريافت آسان تر اثر را به همراه داشته که موجب ارتباط فعاالنه 

مخاطب در دوره هاي مختلف با نگاره شده  است.
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معراج، سلطان محمد، نگارگري، نظريه گشتالت
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مقدمه
معراج به عنوان يکي از موضوعاتي که در فرهنگ اسالمي 
از جايگاه ويژه اي برخوردار است بارها و بارها توسط 
ارزشمند  نگاره  مصور  شده است.  مختلف  نگارگران 
پژوهش حاضر نگاره «معراج حضرت رسول (ص)» از 
خمسه شاه تهماسب در مکتب تبريز است که توسط سلطان 
 محمد، نقاش برجسته دربار صفوي به تصوير درآمده است 
که از مهم ترين دستاوردهاي نگارگر است. پيش از خلق اين 
اثر که سرآمد نگارگري ايراني در تصويرگري معراج است، 
معراج  نامه احمد موسي متعلق به دوره ايلخاني و نسخه 
دست نويس معراج نامه ميرحيدر که در دوره تيموري به 
نظير در عرصه هنرهاي  بي  تصويردرآمد، دو مجموعه 
تصويري ديني محسوب مي شوند. نمونة  ديگر معراج نامه 
شاهرخي به سال٨٤٠ هجري است که به طور مستقل به 
وقايع معراج مي پردازد. اما وجود تفاوت هاي اساسي در 
بيانگر  از آن که  آثار پيشين، قبل  با  معراج سلطان محمد 
تفاوت در سبک باشد، نمايانگر برداشت هايي نوين از واقعه 
معراج و رجوع به روايات و مستندات ادبي از اين واقعه، در 

متون اسالمي، توسط سلطان محمد است.
حوزه  از  ابتدا  بيستم  قرن  اوايل  در  گشتالت١  مکتب 
روان شناسي و در واکنش به مکتب ساختارگرايي شکل 
گرفت. معتقدان اين نظريه بر اين باور بودند که در ادراک 
و رفتار؛ کل هاي سازمان دهي شده؛ مقدم بر اجزاي سازنده 
اين کل ها هستند. به عبارتي در تعريف نظريه ادراک ديداري 
گشتالت، مي توان گفت به معني پي بردن به ادراک ارتباط 
است که موجب ترکيب معنادار مي شود. پيش از اين از 
قابل توجهي  نتايج  آثار هنري غرب  با  فوق  نظريه  تطابق 
پيروي  و  مطابقت  ميزان  واکاوي  اما  است  شده  حاصل 
نگارگري از اين اصول چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 
در واقع پژوهش حاضر در صدد خوانش نگاره مد نظر بر 
اساس همين اصول است و سعي شده از مطابقت نظريه اي 
علمي و معتبر با نمونه اي درخشان از خمسه شاه تهماسبي 
به چگونگي تاثير گذاري و قابليت هاي اين اصول بر نگارگري 

پي برد. 
سوال هاي اين مقاله عبارتند از: 

١-کداميک از اصول ادراک ديداري گشتالت در نگاره معراج اثر 
سلطان محمد قابل بررسي هستند؟ ٢- پراگنانس هر کدام از اين 

اصول چگونه است؟
پس از بررسي پژوهش هاي انجام شده در خصوص نگاره 
مورد بحث و نظريه گشتالت به توصيف و تحليل بصري 
نگاره و دسته بندي عناصر موجود در تصوير که خواسته 
ذهن بيننده است و به بررسي وجود، عدم وجود و ميزان 
نگاره  در  گشتالت  ديداري  ادراک  اصل  هفت  پراگنانس٢ 
پرداخته شده است که هر اصل به صورت مجزا در نگاره 
شده  داده   نمايش  تصويري  صورت  به  و  شده  بررسي 

 است.

روش تحقيق
پژوهش حاضر به لحاظ ماهيت توصيفي- تحليلي بوده 
اطالعات  است. شيوه جمع آوري  بنيادي  نظر هدف  از  و 
نگاره  انتخاب  از داليل  به صورت کتابخانه اي مي باشد. 
معراج اثر سلطان محمد از ميان معراج نگاري هاي متعدد 
مي توان به موارد زير اشاره کرد؛ غناي باالي تصويري، 
کل  يک  وجود  حال  درعين  زياد  جزييات  به  پرداختن 
منجسم، ترکيب بندي هاي اسپيرالي، رنگ پردازي درخشان 
و فضاي خيال انگيز و استفاده از عناصر تصويري که بر 
روي منحني ها و نظام گريدبندي خاص قرار گرفته اند. همين 
ده هجري/  قرن  به  متعلق  معراج  نگاره  توفيقات بصري 
شانزده ميالدي نگارندگان را برآن داشت تا به بررسي و 
تحليل آن از منظر نظريه علمي و معتبر در قرن بيستم با 
عنوان نظريه ادراک ديداري گشتالت بپردازند تا مشخص 
شود نگاره مورد بحث تا چه ميزان از اين اصول بهره برده 
است. در بخش تجزيه و تحليل داده ها، پس از توضيح هر 
يک از اصول هفتگانه گشتالت، نگاره بررسي شده و عناصر 
تصويري هر اصل در نگاره واکاوي شده است. سپس براي 
درک بهتر موضوع، اصل مورد نظر روي نگاره به وسيله 
ترسيم و عمليات رايانه اي نمايش داده شده است. پس از آن 
ميزان پراگنانس هر کدام از اصول در جدولي مورد تحليل 

قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
حضرت  معراج  به  متعلق  نگاره هاي  مطالعات  حوزه  در 
جمله  از  گرفته است.  انجام  متعددي  پژوهش هاي  رسول 
به   (۱۳۷۷) کامراني  بهنام  کارشناسي ارشد  پايان نامه 
عنوان  با  تهران  هنر  دانشگاه  در  آموزگار  ژاله  راهنمايي 
“رمزشناسي معراج” که به واقعه معراج و عروج در ايران 
باستان و فرهنگ هاي همجوار و به طور مفصل به معراج 
پيامبر اکرم و نيز نگارگري هاي انجام شده در اين موضوع 
را  آثار  اين  نمادين  و  عرفاني  زبان  و  رمزگان  پرداخته، 
بررسي کرده است. پايان نامه دکتري زهرا عبداله (۱۳۹۴) 
به راهنمايي مهدي پوررضاييان و علي اصغر شيرازي در 
دانشگاه شاهد با عنوان “تبيين ريشه هاي ماهوي معراج و 
بازتاب آن ها در حوزه تصوير با تأکيد بر نگاره هاي معراج 
پيامبر گرامي اسالم(ص)” به مرور روايات عروج به ماوراء 
دنيا در تمدن هاي باستاني شرقي(هند و چين)، مياني(ايران، 
بين النهرين، مصر) و غربي(يونان و روم)، و سپس تاريخ 
تبيين  منظور  به  مسيحيت)،  و  ابراهيمي(يهوديت  اديان 
در  ريشه ها  آن  نمود  تعيين  و  معراج  ماهوي  ريشه هاي 
معراج نگاره ها پرداخته است. همچنين پايان نامه کارشناسي 
ارشد مهدي بدوي (۱۳۹۰) به راهنمايي علي اصغر شيرازي 
از  ابن عربي  تفسير  “تطبيق  عنوان  با  شاهد  دانشگاه  در 
واقعه معراج حضرت رسول (ص) با نگاره هاي معراج نامه 

1. Gestalt

2. Pragnanz
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شاهرخي” به توصيف و تحليل نگاره ها با توجه به تفسير 
ابن عربي از واقعه معراج پرداخته و چنين نتيجه گرفته است 
که آراء ابن عربي بسيار در تفکر دربار شاهرخ و نيز نگارگر 
اين  انجام  به  يا نگارگراني که در دربار شاهرخ مشغول 

سفارش بودند، نفوذ داشته است.
مقاله “مطالعه تطبيقي تأثير و تأثر در ويژگي هاي تصويري 
معراج نگاره هاي صفوي و گورکاني” به قلم مريم فروغي نيا 
و ابوالقاسم دادور که در شماره ۱۴ دوفصلنامه مطالعات 
“عناصر  مقاله   .(۱۳۹۶) شده است  چاپ  هنر  تطبيقي 
زيباشناختي در ديوارنگاره هاي قاجاري معراج پيامبر” به 
قلم عليرضا بهارلو و علي اصغر فهيمي فر نيز جزء مطالعات 
در همين حوزه است که در شماره ۱۳ از دوماهنامه فرهنگ 
اين  از  تعدادي   .(١٣٩٦) شده است  چاپ  عامه  ادبيات  و 
پژوهش ها متعلق به حوزه مطالعات شيعي و بررسي نمادها 
و عناصر هنر شيعي در نگاره هاي معراج مي باشند که از 
آن جمله مي توان چندين مقاله نام برد: “بررسي مضموني 
نگاره هاي نسخه فالنامه تهماسبي شاهکار هنر شيعي عصر 
صفوي” نوشته عليرضا مهدي زاده در  شماره ۹۷ از مجله 
تاريخ و فرهنگ (١٣٩٥) و همچنين مقاله “بررسي مضامين 
و نمادهاي شيعي در نگاره معراج پيامبر صلي اهللا عليه و 
اله در نسخه فالنامه تهماسبي” نوشته عليرضا مهدي زاده 

و حسن بلخاري قهي که در فصلنامه شيعه شناسي شماره 
توجه  با  سو،  ديگر  از   .(١٣٩٣) رسيده است  چاپ  به   ۴۶
به اينکه نظريه گشتالت در عرصه روان شناسي بيش از 
ساير حوزه ها مطرح بوده، کتاب ها و مقاالت بسياري در 
اين زمينه نگارش يافته است. اما به کاربرد اين نظريه در 
معدود  از  نشده است.  پرداخته  زيادي  حد  تا  هنري  آثار 
تحقيقاتي که ارتباط اين نظريه را با آثار هنري مورد توجه 
قرار داده است مقاله اي با عنوان «کاربرد نظريه گشتالت در 
هنر و طراحي» به قلم طاهر رضازاده است که در شماره 
نهم نشريه آينه خيال (١٣٨٧) به چاپ رسيده است؛ عباس 
ايزدي هم در شماره ۴۵ فصلنامه نگره (١٣٩٧) در مقاله اي 
با عنوان “مطالعه بصري پيکره هاي نگاره «کاوه، طومار 
براساس  تهماسبي  از شاهنامه  مي کند»  پاره  را  ضحاک 
نظريه گشتالت” نظريه گشتالت را در خصوص بررسي يک 
نگاره از شاهنامه به کار بسته  است و چنين نتيجه گرفته است 
که نحوه قرارگيري و سازمان دهي پيکره ها در نگاره مورد 
بحث، مطابق با چهار مورد از قوانين گشتالت شامل قانون 
مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم، و قانون يکپارچگي 
يا تکميل، قابل مطالعه و ارزيابي است که با به  کار بستن 
هرکدام از اين اصول، فرآيند ادراک بصري شکل مي گيرد 
که مي توان گفت با پژوهش حاضر همجهت است. همچنين 
ندا شفيقي و زهرا رهبرنيا در مقاله اي با عنوان “خوانش 
چيدمان تعاملي تايپوگرافي به منظور کنترل از منظر اصول 
ادراک بصري گشتالت” به بررسي اصول گشتالت در يک 
اثر تعاملي پرداخته اند که مقاله حاضر در دوره ۲۳ شماره 
۲ فصلنامه هنرهاي زيبا (۱۳۹۷) به چاپ رسيده است. از 
ميان کتاب ها نيز مي توان به کتاب «اصول کلي روان شناسي 
گشتالت» نوشته رضا شاپوريان و همچنين کتاب «هنر و 
ادراک بصري: روان شناسي چشم خالق» نوشته آرنهايم 
ادراک  مسأله  به  جديد  نگاهي  با  آن  در  که  نمود  اشاره 
بصري پرداخته شده است. اما نکته حايز اهميت اين است که 
اغلب اين پژوهش ها با رويکرد بررسي انطباق نظريه ادراک 
ديداري گشتالت و نگارگري به خصوص نگاره معراج انجام 
نشده اند و ضرورت پژوهش پيش رو از همين جهت است.

تحليل  و  توصيف  به  که  نيست  آن  حاضر  مقاله  هدف 
ويژگي هاي سبکي، فني يا زيبايي شناسي دست پيداکند زيرا 
چنين امري با اصول مکتب گشتالت مغايرت دارد. درحقيقت 
هدف اين مطالعه، دستيابي بر چگونگي فرآيندهاي ادراکي 

در روش دريافت و تفسير تصوير است.

اصول ادراک بصري گشتالت
پيدايش نظريه گشتالت را مي توان به انديشه هاي ماکس 
با قطار و نظاره  ورتايمر١ (١٨٨٠-١٩٤٣) در سفر خود 
درختان، خانه ها و ديگر اشيا از پنجره قطار نسبت داد. در 
اوايل قرن بيستم توسط سه روانشناس؛ ماکس ورتايمر، 
کورت کوفکا٢ (١٨٨٦-١٩٤١) و ولفگانگ کهلر٣ (١٨٨٧-

ـ . ق.)، برگي از خمسه تهماسبي،  تصوير ١. معراج پيامبر (٩٥٠-٩٤٦ ه
منسوب به سلطان محمد نقاش، محل نگهداري: موزه بريتانيا؛ مأخذ: 

آژند، ١٣٨٤، ١٦٩

1. Max Wertheimer.

2. Kurt Kufka.

3. Wolfgang Kohler.

4. Christian Von Ehrenfels.



بار در  اولين  اين مفهوم،  يافت.  آلمان توسعه  ١٩٦٧) در 
وان اهرن فلس٤  کريستين  توسط  روان شناسي  و  فلسفه 
معرفي شده است.«به دليل گسترده بودن مفهوم گشتالت 
هيچ ترجمه مستقيمي از آن در هيچ يک از زبان ها صورت 
نگرفته است. اين لغت در زبان آلماني شکل و گونه معني 
مي دهد؛ در انگليسي، بدان کلِ  سازمان يافته، انگار يا شکل بندي 
مي گويند» (برونو، ١٣٨٦، ٢٨٦). «در زبان فارسي مي توان 
آن را معادل مفاهيمي از قبيل شکل، قالب، اندام، هيکل يا کل، 
تماميت و هيئت قرار داد؛ ولي بالفاصله بايد افزود که هيچ 
يک از کلمات به تنهايي معناي گشتالت را به طور کامل بيان 
نمي کنند» (شاپوريان،١٣٨٦، ١٧٢). «گشتالت کليتي است 
مادي، رواني يا نهادي، داراي مختصاتي که اجزاي آن به 
طور منفرد، فاقد چنان مختصاتي هستند» (کپس، ١٣٧٥، 

 .(٦٤
با  گشتالت،  روان شناسي  مکتب  ارتباط  توسعه  دليل  به 
فرآيند ادراک بصري، عرصه هنر نيز از تأثيرات آن بي بهره 
به جنبه هاي  از ساير مکاتب روان شناسي،  نماند و بيش 
هنري تجربه هاي ادراکي توجه نشان داد. اصول کلي مکتب 
گشتالت به معناي «کل واحد» است که در واقع بر نظر يه هاي 
مربوط به چگونگي سازماندهي بيننده از مجموع عناصر 
مشخص  قانون هاي  طبق  وقتي  که  است  ساده  ديداري 
به کار برده مي شود، به صورت گروه هايي در قالب يک 
مجموعة واحد تعريف شده و به کليت نظام ادراک ديداري 

مي انجامد. «نظريه پردازان اين مکتب، نتايج ارزنده اي را از 
پژوهش هاي خود درباره ادراک بصري، معناي الگوهاي 
بصري و چگونگي عمل ارگانيسم انسان در ديدن و سازمان 
دادن بصري ارائه کردند» (پاکباز، ١٣٩٣، ٤٥٤). ورتايمر 
در سال ١٩٢٣ در مقاله «نظريه فرم» خود که به «رساله 
نقطه» مشهور شد، اولين اصول گشتالت را بيان کرد. بر 
اين اساس، گشتالت هاي مختلف، بر اساس تمايالت ذاتي 
ما به گروه بندي «وابسته  به هم» ديدن عناصري که شبيه 
هم اند (گروه بندي مشابهت)، عناصري که نزديک به هم اند 
يا آن هايي که داراي صرفه جويي  (گروه بندي مجاورت)، 
 Behrens,)مي شود ايجاد  خوب)،  (تداوم  ساختاري اند 
2004). اصول گشتالت زماني که اطالعات بصري زياد 

مي شود نقش کليدي خود را نشان مي دهد. زيرا ذهن انسان 
هنر، اصول  نظريه پردازان  است.  به دسته بندي عالقه مند 
گشتالت را بسط و گسترش دادند و مهم ترين آن ها در تحليل 
از: اصل مشابهت١، اصل مجاورت٢،  آثار هنري عبارتند 
اصل تداوم٣، اصل يکپارچگي يا تکميل٤، روابط شکل و 
زمينه٥، اصل سرنوشت مشترک٦ و اصل فراپوشانندگي٧. 
همه اين اصول تحت نفوذ اصل پراگنانس قرار دارند که 
مي دهد  تشکيل  را  گشتالت  ادراکي  نظريه  مرکزي  هسته 
(شاپوريان، ١٣٨٦، ٩٤). قوانين يا اصول هفتگانه گشتالت 
با واژه پراگنانس توصيف مي شوند.«روابط بين ميدان هاي 
پراگنانس  قانون  با  را  شناختي  تجارب  و  مغز  نيرويي 

تصوير ٢. بررسي گشتالت تشابه در شکل و ابعاد در نگاره معراج اثر سلطان محمد، مأخذ: نگارندگان

  خوانش نگاره معراج پيامبر (ص) اثر 
سلطان محمد  از منظر اصول  ادراک 

ديداري گشتالت/ ٨٣-  ٩٧ 

1.Similarity

2. Proximity

3. Continuance

4. Closure

5. Figure/ Ground Relationship

6.Common fate

7. Inclusiveness



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۸۷

فصلنامة علمي نگره

روان شناسي  اصلي  هسته  قانون،  اين  مي کنند.  توصيف 
گشتالت را تشکيل مي دهد. در زبان فارسي، بهترين معادل 
آن «عصاره» يا «ماهيت وجودي» است. در واقع قانون 
پراگنانس، قانون ممتاز ساختن يا کمال پذيري ماهيت وجود 
است. قانون پراگنانس (کمال پذيري) تأکيد مي کند که تجارب 
شناختي ما، تا حد امکان در شرايط موجود، سازمان يافته، 
همسان و منظم است و در هر لحظه اي از زمان، گوياي 

طرح هاي فعاليت مغز است» (شاپوريان، ١٣٨٦، ٨٥).
«پراگنانس يا کمال پذيري، تلقي ما از يک گشتالت يا هيئت بندي 
خوب و قوي است به طوري که تحت شرايط حاکم (توان 
ادراکي ذهن و اصول به کار رفته در اثر)، آن را از گشتالت 
يا هيئت بندي هاي موجود ضعيف تر، متمايز مي سازد. در 
زمينه معناي اثر بصري، کلمه خوب، واژه گويا و روشني 
نيست. براي آنکه تعريف دقيق تري را به  کار برده باشيم 
بهتر است به  جاي آن بگوئيم: کمتر تحريک کننده از نظر 
عاطفي، يا ساده تر و بدون پيچيدگي که همه آن ها به واسطه 
نوعي قرينه سازي به وجود مي آيند» (دونديس، ١٣٧١، ٦٠). 
ادراک  بنيادين  قانون  با  مطابق  گشتالتي  «روان شناسان 
بصري معتقدند: گرايش ذاتي هر الگوي انگيزشي آن است 
که به نحوي ديده شود که ساختار حاصل از آن، ساده ترين 
اساس،  اين  بر  باشد.  موجود  شرايط  در  ممکن  ساختار 

مطابق  را  خود  بصري،  حوزه  سازنده  ادراکي  نيروهاي 
با ساده ترين، متعارف ترين و متقارن ترين الگويي که در 
شرايط داده شده امکا نپذير باشد، سازمان دهي مي کنند» 
(آرنهايم، ١٣٩٢، ٧٠-٧١ و ٨٧). «گشتالت گرايان معتقدند ما 
اول کل را به منزله کل قبول مي کنيم و سپس به تجزيه و 
تحليل اجزاي سازنده آن مي پردازيم؛ به عبارت ديگر، روش 
همه  برخالف  (قياس)،  است  بردن  پي  جزء  به  کل  از  ما 
کساني که سعي دارند از جزء به کل پي ببرند (استقرا)» 

(شاپوريان، ١٣٨٦، ٨٤).

معراج پيامبر (ص) و نگاره مذکور، اثر سلطان محمد
اعتقاد به عروج به ماوراي جهان مادي، در آثار مکتوب 
اقوام  حتي  و  چندخدايي  يا  توحيدي  جوامع  تجسمي  و 
غيرخداباور، نشان از عالقه انسان به برقراري ارتباط با 
جهان غيرمادي دارد و اين باور از شرق تا غرب دنياي 
معراج  معناي  گسترده  طيف  مي شود.  شامل  را  باستان 
در اساطير، از پرواز روح شمن، ورود قهرمان به اريکه 
خدايان و سفر به بهشت و جهنم تا تهذيب نفس و رسيدن به 
روشنگري را شامل مي شود.در سوره اسراء که هفدهمين 
پيامبر اکرم  به معراج شگفت انگيز  سوره قرآن کريم است 
“منزه  آن مي فرمايد:  اول  آيه  در  اشاره شده است.  (ص) 

تصوير ٣. بررسي گشتالت تشابه رنگ هاي گرم و سرد در نگاره معراج اثر سلطان محمد، مأخذ:  همان.



است آن خداييکه بنده اش را شبانگاهي از مسجدالحرام به 
سوي مسجداالقصي که پيرامون آن را برکت داده ايم سير 
داد تا از نشانه هاي خود به او بنمايانيم که او همان شنواي 

بيناست.” (اسراء: ۱)
اين مرحله اول معراج پيامبر بود که از مکه به سوي بيت 
المقدس سير داده شدند و اين فاصله زياد به اندک زماني 
سير شد و مأموريتي که خداوند براي نبي مکرم اسالم مقرر 
فرمودند انجام گرفت. در مرحله دوم از مسجداالقصي به 
سوي آسمان ها عروج داده شدند که اين موضوع نيز در آيه 
شريفه زير چنين آمده است: “در حاليکه او در افق اعلي بود 
سپس نزديک آمد و نزديک تر شد تا فاصله اش به قدر طول 
دو انتهاي کمان يا نزديک تر شد،  آنگاه به بنده اش آنچه را 

بايد وميکند، وحي فرمود” (نجم: ۱۰-۸).
ديني  موضوعات  رازآميزترين  از  يکي  پيامبر  معراج 
است که در دوره هاي مختلف نگارگري ايران به تصوير 
منسوب  «معراج»  آن ها  درخشان ترين  از  يکي  و  درآمده 
به سلطان محمدنقاش، (تصوير ١)، در قالب مکتب تبريز، 
اين  (حسيني، ١٣٨٥، ١٦).  بريتانياست  موزه  در  محفوظ 
نگاره، برگ مصّوري از خمسة نظامي است که با توجه 
بر ترقيم نسخه، به خط شاه محمود نيشابوري است و 
در فاصله سال هاي ٩٥٠-٩٤٦ هـ . ق. در مکتب تبريز و 
در اندازه ٢٨/٧ * ١٨/٦ سانتيمتر براي شاه تهماسب تهيه 
توسط  شاه تهماسب،  خمسه  از  معراج  نگاره  شده است. 
سلطان محمد، نگارگر برجسته دربار صفوي به تصوير 
درآمده و از مهم ترين دستاوردهاي هنر نگارگري محسوب 
آژند  دکتر  (شين دشتگل، ١٣٩١، ١٧٦). چنانچه  مي شود 
معتقد است: «معراج او  [سلطان محمد] که بايستي آخرين 
اثر هنري او به حساب آيد، شکوه و درخشندگي ويژه اي 
دارد و در پايانه راه نشانه اي از برگشت او به ترکيب بندي 
مطلوب مدور سال هاي نخستين زندگي اش است» (آژند، 
١٣٨٤، ١٠٥). «در اين آسمان الجوردي، فضاي اليتناهي 
بهشت با توده هاي فشرده از ابر سفيد پوشيده شده است. 
از ميان شکاف ها، آسمان آبي تيره مي درخشد. پيامبر(ص) 
با عظمت و شکوه، نشسته بر مادياني با سر انسان (براق) 
و بدون هراس از اعماق بيکراني که زير پايشان گسترده 
مي شد، عبور مي کردند. از فاصله اي دور، کره زمين که آن 
را پشت سر گذاشته اند، در محاصره مه رقيق مي درخشيد. 
در جلوي ايشان جبرييل بالدار با چهره اي نشاط برانگيز، 
راه را نشان مي دهد. بين ملک مقرب، جبرييل و پيامبر (ص)، 
فرشته اي بخورداني بزرگ که شعله هاي طال از آن بيرون 
مي جهد، در دست دارد. فرشته اي ديگر که پايين پيامبر(ص) 
پهلو به پهلوي پيامبر فاصله خود را با ايشان حفظ مي کند، 
بشقابي مملو از عطر شعله وار را باال نگه داشته است. در 
باالي سر پيامبر(ص) فرشتگان، ظروف مرواريد و ياقوت 
را همچون باراني از رگبار درخشان فرو مي ريزند. تعداد 
زيادي از ديگر فرشتگان با شتاب از آسمان به سمت پيامبر 

با در دست داشتن هداياي گوناگون فرود مي آيند. يکي کتاب 
قرآن مجيد را حمل مي کند، ديگري رداي سبز رنگ معروف 
را، ديگري تاجي مي آورد و ديگران ظرف هاي ميوه و انواع 

غذاها را هديه مي دهند» (شايسته فر، ١٣٨٤، ١٤١). 
آسماني  دلنشين،  و  دل آويز  رنگ هاي  حيات،  و  «حرکت 
با  فرشتگان  لشکر  پيچان،  ابرهاي  از  آکنده  الجوردين 
بال هاي زرين و انبوه هدايا، پيامبر سوار بر براق- اسب 
انسان سر- و جبرئيل پيشتاز در مقابل فرشتگان از براي 
همچون  پيامبر  سر  دور  از  شعله هايي  پيامبر،  راهنمايي 
و  بيضي وار  ترکيب بندي  و  مي کشند،  ُتُتق  پرنور  هاله اي 
رانش به سوي کائنات، اين همه با هم خصوصيات نگاره 
“معراج پيامبر” را بر مي سازند و شاهکاري بي نظير پديد 
مي آورند؛ شاهکاري که کار و اجراي سلطان محمد را در 
ميان نگاره هاي بي شمار “معراج” تاريخ نگارگري ايران، 

خاص تر مي کند» (آژند، ١٣٨٤، ١٦٨).

بصري  ادراک  اصول  اساس  بر  معراج  نگاره  تحليل 
گشتالت

۱. اصل مشابهت
«در برابر اطالعات بصري زياد ذهن شروع به دسته بندي 

تصوير ٤. بررسي گشتالت مجاورت/ نزديکي لبه ها نگاره معراج اثر 
سلطان محمد، مأخذ: همان.

  خوانش نگاره معراج پيامبر (ص) اثر 
سلطان محمد  از منظر اصول  ادراک 

ديداري گشتالت/ ٨٣-  ٩٧ 



شماره ۵۳  بهـار۹۹
۸۹

فصلنامة علمي نگره

صورت  به  انسان  چشم  مي کند.  اجزاء  ساده سازي  و 
را در يک مجموعه طبقه بندي  پيش فرض عناصر مشابه 

مي کند. مهم ترين انواع گروه بندي بر اساس اصل مشابهت 
اصل  در  هستند.  شکل  و  رنگ  ابعاد،  اندازه،  عامل  سه 

تصوير ٥.  بررسي گشتالت مجاورت/ تماس، نگاره معراج اثر سلطان محمد، مأخذ:  همان.



  خوانش نگاره معراج پيامبر (ص) اثر 
سلطان محمد  از منظر اصول  ادراک 

ديداري گشتالت/ ٨٣-  ٩٧ 

1.Close edge

عنصر  اندازه،  و  ابعاد  اساس  بر  گروه بندي  مشابهت، 
غالب تري است و از اين رو گشتالت آن قوي تر از گروه بندي 
رنگ و شکل است» (رضازاده، ١٣٨٧: ٣٤). «اين واقعيت 
را  ما  مي تواند  دارند،  مشترکي  عناصر، خصوصيات  که 
به پيوستن آن ها به يکديگر در مناسباتي پايدار بکشاند. 
ابعاد مساوي، شکل ها و جهت گيري هاي مشابه، رنگ ها، 
ساختارها و ارزش ها يکسان، گرايش پويا به يک جا ديده 
شدن را ايجاد مي کنند» (کپس، ١٣٧٥، ٤٤). گشتالت گرايان، 
اصل تشابه را به سه زيرمجموعه تشابه در اندازه، شکل و 
رنگ تقسيم کرده اند که در نگاره مورد بحث به طور مجزا 

هر کدام بررسي شده اند.

۱-۱) تشابه در اندازه
بررسي اصل مشابهت در نگاره مورد بحث به عنوان گشتالت 
غالب، اولين مرحله در مطالعه مشابهت هاي اثر است. تاکيد 
بر پيامبر اکرم (ص) توسط هاله نوراني گسترده اي که دور 
ايشان است انجام شده است و به جز مورد فوق، پيکره هاي 
اين  ابعاد يکنواخت و مشابه برخوردارند و  از  فرشتگان 
اندازه  موضوع نشان دهنده آن است که نگارگر از تغيير 
براي جلب توجه بصري بهره نبرده است. بر اين اساس 
مي توان گفت در نگاره حاضر از پرسپکتيو مقامي نيز به 
وسيله انوار دورتادور حضرت رسول (ص) استفاده شده 
و مقام و منزلت واالي ايشان اين گونه از فرشتگان متمايز 
شده است. همچنين اصل تشابه در ابرهايي که بيشتر بخش 
پاييني کادر را پوشانده اند نيز بدون هيچ گونه تمايزي ديده 

مي شود (تصوير٢).

۲-۱) تشابه در شکل
شکل فرشتگان و ابرها نيز از قانون تشابه پيروي مي کند. 
به اين صورت که شکل مشابه فرشتگان تعادلي يکسان به 
اثر داده و تاکيد را به سوي پيامبر (ص) مي برد که اندامي 
نوراني  صورت  که  تفاوت  اين  با  دارد  فرشتگان  مشابه 
حضرت با رنگ سفيد پوشانده شده، سوار بر براق و هاله 

نوراني ايشان را احاطه کرده است (تصوير ٢).
۳-۱) تشابه در رنگ

نگاره فوق داراي رنگ هاي متنوع و در عين حال پخته و 
زيباست. در خصوص رنگ زمينه بايد گفت که به صورت 
و  آسمان  دادن  نشان  براي  تيره  سورمه اي  از  تک رنگ 
شامل  فرشتگان  لباس هاي  شده است.  استفاده  کهکشان 
و  شده اند  بررسي  ادامه  در  که  است  متنوعي  رنگ هاي 
لباس جبرييل که راهنماي پيامبر است آبي و طاليي است و 
بيشترين حد از تمايز را داراست. لباس خود پيامبر (ص) 
نيز از دو رنگ مکمل سبز و قرمز است. براي درک بهتر 
فرآيند ادراک بصري از نوع تشابه رنگ، رنگ هاي به کار 
گرم  رنگ هاي  شامل  اصلي  دسته  دو  به  نگاره  در  رفته 
و سرد تقسيم  شده و رنگ سورمه اي تيره در زمينه در 
رنگ هاي  خواهد شد.  بررسي  زمينه  و  اصل شکل  بخش 

گرم به کار رفته در نگاره شامل ٤ دسته رنگ هاي زرد 
و طاليي، قرمز، انواع نارنجي ها و سبز يشمي و رنگ هاي 
سرد هم شامل خانواده آبي ها است که در تصوير شماره 
٣ به تفکيک مشخص شده اند. با توجه به آنچه از تصاوير 
برمي آيد گشتالت رنگ هاي گرم غالب تر از رنگ هاي سرد 
است و از پراگنانس قوي تري برخوردارند. در نگاره مورد 
بحث رنگ ها با تنوع بااليي به کار رفته اند و مي توان گفت از 

اصل تشابه رنگ به خوبي استفاده نشده است.

۲. اصل مجاورت
بر طبق اين اصل، اجزايي که به هم نزديک هستند به عنوان 
يک مجموعه واحد و يا يک گروه ديده خواهند شد. نزديکي 
عناصر بصري ساده ترين شرط براي با هم ديدن آن هاست. 
بر اين اساس جايي که عناصر يک ساختار بصري در آن 
واقع مي شوند، اهميت مي يابد. در تشکيل يک پراگنانس خوب 
اصل مجاورت يا نزديکي، عامل مهم تري از اصل مشابهت 
به شمار مي رود. به کارگيري هر دو اصل در کنار هم، باعث 
قوي تر شدن گشتالت اثر مي گردد (رضازاده، ١٣٨٧: ٣٤). 
«نزديکي، ساده ترين شرط در اصل سازمان دهي تصوير 
است. در ميان تجربه بصري نيز، نزديکي واحدهاي بصري، 
رويت هاي  قابل  شدن  ديده  باهم  براي  شرط  ساده ترين 
شامل  مجاورت  اصل   .(٤٣ (کپس، ١٣٧٥،  است»  مرتبط 

چهار نوع گروه بندي به شرح زير است:

۱-۲) نزديکي لبه ها١
اين اساس هر چه اجزاي يک ساختار بصري بيشتر  بر 
به هم نزديک باشند، بيشتر به عنوان يک گروه واحد ديده 
کناري  لبه هاي  اتفاق مي افتد که  اين زماني  و  خواهند شد 

تصوير ٦. بررسي گشتالت مجاورت از نوع هم پوشاني، مأخذ: 
رضازاده، ١٣٨٧، ٣٥
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(رضازاده،  بگيرند  قرار  هم  کنار  در  ساختار  يک  اجزاي 
١٣٨٧: ٣٤). در خصوص نزديکي لبه ها بايد گفت پيکره ها 
در باالي کادر در فواصل بسيار کم از يکديگر و نزديک به 
هم قرار گرفته اند که با هم به صورت يک مجموعه واحد 
ديده مي شوند. در واقع  پراگنانس گشتالت نزديکي لبه در 

اين نگاره بسيار قوي است (تصوير ٤).

٢-٢) تماس١
ممکن است اجزاي يک ساختار چنان به هم نزديک شوند 
که با هم برخورد و همديگر را لمس کنند، مشروط بر اينکه 
هنوز آن دو يا چند جزء بصري از همديگر قابل تشخيص 
باشند (رضازاده، ١٣٨٧، ٣٤). در اين صورت گروه بندي 
مجاورت بر اساس تماس صورت مي پذيرد. واکاوي اين 
نوع گشتالت در نگاره مورد مطالعه در دو قسمت ابرها و 
فرشتگان قابل بررسي است. تماس در قسمت پايين کادر 
و بين ابرهاي پيچان و فرشتگان به چشم مي خورد. در بين 
ابرها چندين پيکره فرشته ديده مي شود، اما حجم وسيع 
ابرها و پيچيدن به دور فرشته ها باعث شده است که از 

گشتالت تماس با قدرت استفاده شود (تصوير ٥).

۳-۲) هم پوشاني٢
قوي ترين حالت گشتالت زماني رخ مي دهد که عناصر يک 
ساختار بصري بدون آنکه هويت مستقل خود را از دست 
بدهند، همديگر را بپوشانند. قوانين حاکم بر نگارگري متفاوت 
از قوانين حاکم بر تصاوير واقعگرا و يا انتزاعي مي باشد. 
در نگاره مورد بحث غالبا عناصر بصري چه شامل اشياء  
و چه شامل پيکره هاي انساني و حيواني با وضوح کامل و 
به صورت مجزا تصويرشده اند. در نگارگري هم پوشاني 

از گشتالت هايي است که کمتر مورد توجه بوده است. در 
نگاره مورد بحث نيز به خوبي از عامل هم پوشاني بهره 
برده نشده است و در نتيجه پراگنانس ضعيفي تلقي مي شود. 

تصوير ٦، ماهيت هم پوشاني را نشان مي دهد.

۴-۲) تلفيق
يکي ديگر از روش هاي به کارگيري اصل مجاورت، استفاده 
از يک عنصر خارجي براي گروه بندي عناصر متفاوت يک 
ساختار در کنار هم است. از معمول ترين روش هاي تلفيق 
کردن  آن ها، محصور  زير  کشيدن  بصري، خط  عناصر 
آن ها در يک شکل و سايه-روشن کردن است (رضازاده، 
١٣٨٧، ٣٤). در اين جا به صورت تلفيقي از همه روش هاي 
پوشاني،  هم  عامل  کلي،  طور  به  مي شود.  استفاده  باال 
شده  ذکر  عوامل  ديگر  به  نسبت  قوي تري  گشتالت هاي 
ارائه مي دهد. عامل تماس و سپس عامل نزديکي لبه ها در 
مرحله بعدي قرار مي گيرند. مي توان گفت در نگاره مورد 
بحث از اصل تلفيق هم بهره اي برده نشده است. تصوير 
٧، براي درک بهتر اصل تلفيق آورده شده است. در نگاره 

موردبحث اين اصل قابل ارزيابي تصويري نيست.

٣. اصل تداوم 
«طبق اصل تداوم محرک هايي که داراي طرح هاي وابسته 
ادراکي دريافت مي شوند»  به صورت واحد  يکديگرند  به 
(شاپوريان، ١٣٨٦، ١٧٢). اين اصل داللت بر اين دارد که 
چشم انسان مايل است کنتورهاي٣ موجود در يک ساختار 
بصري را تا جايي که جهت نقش مايه ها تغيير نيافته و مانعي 
ايجاد نشده است دنبال کند. بر اين اساس چشم ما طي يک 
فرآيند فطري به کنتورهاي منفصل نامنظم، و به صورت 
ناگهاني تغييرکننده، استمرار مي بخشد. در فرآيند ادراکي 
ميل به تداوم و استمرار بخشيدن به کنتورهاي ماليم (يا 
منحني) بيشتر از کنتورهاي صاف و شکسته است. از اين 
رو در يک شکل متشکل از کنتورهاي بيضي و مستطيل که 
فصل مشترکي با هم ايجاد کرده اند، ما بيشتر مايليم  يک 
بيضي و يا يک مستطيل ببينيم تا اينکه سه شکل مجزا با 

مرزها و کنتورهاي شکسته و صاف.
منحني  يا  خط  يک  روي  که  عناصري  ميان  «ارتباط 
قرارگرفته اند، بيشتر ديده مي شود. وقتي چشم انسان به 
دنبال يک جهت خاص باشد، تا زماني که چيز قابل توجه 
را  بصري  ساختار  آن  مرزهاي  نکند،  نظر  جلب  ديگري 
قانون،  «اين    .(Bradly, 2014, 11-12) مي کند»  دنبال 
توضيحي است بر اين مطلب که چگونه قسمت هاي مختلف 
يک موضوع بصري يکديگر را در يک سازمان دهي بدون 
ايجاد هيچ گونه شکست يا فاصله در خط سيري بصري 

. (Carvalho, 2009, 7) «دنبال مي کنند
در نگاره مذکور اصل تداوم را به سه بخش تصوير مي توان 
تفکيک کرد. يکي در قسمت ابرها، يکي در قسمت شعله هاي 

تصوير ٧.  بررسي گشتالت مجاورت از نوع تلفيق کردن، مأخذ: همان

1.Touch

2.Overlap

3.Contour
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نوراني دور پيامبر (ص) و يکي در بخش فرشتگان که در 
تصاوير ٨- الف، ب و ج آورده شده اند. هر سه بخش به صورت 

پيوسته با هم ديده شده و از پراگنانس قوي برخوردار هستند.

۴. اصل يکپارچگي يا تکميل
بر اساس اين اصل، چنانچه بخشي از تصوير يک شکل 
پوشانده شده يا جا افتاده باشد، ذهن به طور خودکار آن را 
تکميل مي کند و به صورت يک شکل کامل مي بيند. به بياني 
ديگر، چشم ما اشکال ناقص و ناتمام را به صورت کامل 
و يکپارچه مي بيند. اين اصل فقط به حس بينايي محدود 
نيست، فرض بر اين است که همين اصل در تمام حواس 
دارد؛  ويژگي  دو  قانون  اين   .(١٣٨٦ (برنو،  مي کند  عمل 
نخست آنکه اشکال و نواحي بسته به اشکال باز ارجحيت 
دارند و ديگر اين که سيستم ادرا کي يا نقاط باز را پر مي کند 
نمايش  به  بسته  اشکال  و  فواصل  به صورت  را  آنها  يا 

. (Kubovy& Pomerantz, 2011, 20-22)مي گذارد
اشکال  بين  در  را  تداوم  اصل  مطالعه  مورد  نگاره  در 
فرشتگان که گرد پيامبر جمع شده اند مي توان مشاهده کرد 
که به شکل يک دايره ديده مي شوند(تصوير٩). با توجه به 
تصوير٩ و آنچه گفته شد، نگاره مورد بحث از پراگنانس 
قوي در اصل يکپارچگي يا تکميل برخوردار است. که به 

قوت بصري باالي نگاره کمک شاياني کرده است.

۵. روابط شکل و زمينه 
خوانش يک تصوير با توجه به تضاد ميان شکل و زمينه 
تباين  و  کنتراست  به  ادراکي  اصل  اين  مي شود.  ممکن 
وابسته است (Graham, 2008, 3). دو نکته حائز اهميت 

است؛ اول آنکه همواره زمينه همان پس زمينه نيست و در 
مواردي ميان آن دو تفاوت هايي وجود دارد، دوم آنکه در 
مواردي، تشخيص ميان شکل و زمينه چندان هم آسان به 
نظر نمي رسد. اشکال دو هويتي از اين گونه اند که در آن ها، 
شکل و زمينه به طور مداوم جاي خود را عوض مي کنند 
زيرا داراي خصوصيات و امکانات مشابه اند (شاپوريان، 
١٣٨٦، ٩٥). خوانش يک تصوير با توجه به تضاد ميان 
شکل و زمينه است که ممکن است. در نگاره مورد پژوهش 
زمينه از تک رنگ سورمه اي به عنوان کهکشان و آسمان 
تشکيل شده است و به دليل تک رنگ بودن موجب شده است 
که بقيه عناصر که در اصول گشتالت از آن ها به عنوان 
نقش نام برده مي شود، بهتر ديده شوند اما از پراگنانس 

متوسط برخوردار است. (تصوير ١٠)
 

۶. اصل سرنوشت مشترک
اين اصل به جنبش عناصر موجود در يک گشتالت مربوط 
است. از اين رو در يک ساختار بصري، عناصري که با هم 
و در يک راستا به جنبش در مي آيند، به عنوان يک گروه 
از  يا يک مجموعه ديده مي شوند. در هنرهايي که  واحد 
تصاوير يا عاليم متحرک بهره مي گيرند، اين اصل کاربرد 
دور  هم  از  چقدر  عناصر  اينکه  از  فارغ  مي يابد.  ويژه اي 
هستند يا از نظر ظاهري چقدر با يکديگر تفاوت دارند اگر 
با هم حرکت يا تغييرکنند به يکديگر مرتبط مي شوند. گاهي 
نياز به حرکت هم نيست همين که مقصد مشترکي داشته 
 Bradly,)باشند از اصل سرنوشت مشترک پيروي مي کنند

. (2014, 13-14

در نگاره مذکور نوعي پرسپکتيو فضايي وجود دارد و 

تصوير ٨. الف-ب و ج، بررسي گشتالت اصل تداوم، مأخذ:  همان.
                          الف                                                                         ب                                                             ج
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حرکت و پويايي نگاره به کمک عناصر بصري به شرح 
زيراست: حرکت از پايين به باال با تقسيم فضا به فضاي 
پشت ابرها با حضور ماهِ  تمام و نوراني و حرکت به سمت 
جلو با ابرها و فرشتگان در ميان آن ها و ابرها و سپس فضاي 
جلوتر به سمت باال با حضور پيامبر (ص) و جبرئيل و ساير 
فرشتگان و در فضايي جلوتر با جداول نوشتاري باال و پايين، 
اين حرکت سيال ديده مي شود. اين حرکت حلزوني مطابق 
تصوير ١١گوياي چينش عناصر در ترکيب بندي نگاره فوق 

و پويايي و جهت حرکت آن است.در تصوير ۱٢ جهت حرکت 
کلي براق و پيامبر (ص) و فرشتگان و ابرها با يک فلش نشان 
داده شده است که از راست به چپ کادر مي  باشد. با توجه 
به توضيحات فوق، پراگنانس اصل سرنوشت مشترک نيز از 

قدرت بااليي برخوردار است.

۷. اصل فراپوشانندگي
گشتالت هاي  بصري  ساختار  يک  در  اصل،  اين  طبق  بر 

تصوير ٩. بررسي گشتالت اصل يکپارچي يا تکميل در نگاره معراج اثر سلطان محمد، مأخذ:  همان
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کوچک تر تحت الشعاع گشتالت هاي بزرگ تر قرار مي گيرند. 
کوچک تر  گشتالت هاي  بزرگ تر،  گشتالت هاي  عبارتي  به 
را مي پوشانند. اين اصل بيانگر اين است که يک ساختار 
بصري در مجموع، ممکن است از چندين گشتالت کوچک 
تشکيل شده باشد که زيرمجموعه هايي براي گشتالت هاي 
بزرگ تر محسوب شوند و از پراگنانس هاي ضعيف تري 
(رضازاده،  برخوردارند  بزرگ تر  گشتالت هاي  به  نسبت 
۱۳۸۷، ۳۶). با مطالعه گشتالت هاي موجود در نگاره معراج 
مي توان چنين گفت که گشتالت مشابهت در رنگ گشتالت 
ضعيف و کوچکي است و در مقابل، گشتالت مشابهت در 
ابعاد گشتالت بزرگ تري از رنگ است. گشتالت يکپارچگي 
براي  باشد.  تداوم بزرگتر و پوشاننده تر مي  از گشتالت 
اصل فراپوشانندگي با توجه به ويژگي آن که دربرگيري 
گشتالت کوچکتر و ضعيف تر توسط اصل قوي تر است، 
قابليت نمايش بر روي نگاره را نداشته و لذا تصويري ارايه 

نشده است. 
با توجه به آنچه بيان شد و اطالعاتي که از نگاره مورد 
نظر در اين پژوهش، براساس نظريه گشتالت مورد بررسي 
اين  در  را  بصري  ادراک  فرآيند  توان  مي  گرفت،  قرار 
نگاره براساس نظريه گشتالت در قالب جدول ١، اين گونه 

برشمرد:

تصوير ١٠. بررسي گشتالت شکل و زمينه در نگاره معراج اثر 
سلطان محمد، مأخذ:همان 

تصوير ١١. بررسي نحوه چينش عناصر و ترکيب بندي در نگاره 
معراج اثر سلطان محمد، مأخذ:همان 

تصوير ١٢. بررسي گشتالت اصل سرنوشت مشترک    در نگاره معراج 
اثر  سلطان محمد، مأخذ: همان.
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چگونگي فرآيند ادراک بصريقابليت بررسياصول گشتالترديف
ميزان 

پراگنانس

مشابهت١

از نظر اندازه پيکره ها همگي تقريبا هم اندازه و پيکره ها (تصوير ٢)ابعاد
قويابرها پيچان نيز از اندازه هاي مشابه برخوردارند.

پيکره  فرشتگان و پيامبر همگي شبيه به هم پيکره ها (تصوير ٢)شکل
قويهستند، شکل ابرهاي پايين کادر نيز شبيهند.

رنگ

در لباسهاي فرشتگان و پيامبر و ساير عناصر رنگ هاي گرم (تصوير ٣)
بصري چون شعله هاي نور وجود دارند.

متوسط
رنگ هاي سرد 

(تصوير ٣)
در لباس جبرييل و ماه و بسيار جزيي در 

ابرها

مجاورت٢

اين اصل در فرشته هاي بخش بااليي کادر پيکره ها (تصوير ٤)نزديکي لبه
قويمشاهده مي شود.

پيکره ها و ابرها  تماس
قويبين ابرهاي پيچان و فرشته هاي پايين کادر(تصوير ٥)

ضعيفاستفاده نشده است.تصوير ۶هم پوشاني

ضعيفاستفاده نشده است.تصوير ۷تلفيق

تداوم٣

با توجه به اصل تداوم ابرهاي پايين کادر به ابرها (تصوير ۸- الف)
صورت متصل ديده ميشوند.

قوي
شعله هاي نور (تصوير 

۸- ب)
همچنين شعله هاي نوراني هم با هم يک 

بخش را تشکيل داده اند.

پيکره ها نيز به صورت يک بخش پيوسته پيکره ها (تصوير ۸- ج)
قابل بررسي هستند.

فرشتگان باالي کادر بر روي يک دايره فرشتگان (تصوير۹)تکميل و يکپارچگي٤
قويفرضي چيده شده اند.

زمينه از تک رنگ سورمه اي تشکيل (تصوير ۱۰)روابط شکل و زمينه٥
متوسطشده است.

جهت حرکت کلي عناصر بصري، همان جهت (تصوير ۱٢)سرنوشت مشترک٦
قويحرکت براق و پيامبر است.

گشتالت تکميل و گشتالت مشابهت در ابعاد فاقد تصويرفراپوشانندگي٧
متوسطپوشاننده گشتالت هاي کوچک تر ديگر هستند.

جدول ١. ميزان پرا گنانس در اصول ادراک بصري گشتالت در نگاره معراج اثر سلطان محمد،مأخذ: نگارندگان



  خوانش نگاره معراج پيامبر (ص) اثر 
سلطان محمد  از منظر اصول  ادراک 

نتيجهديداري گشتالت/ ٨٣-  ٩٧ 
آنچه در اين پژوهش با تأکيد بر نگاره معراج از خمسه تهماسبي و براساس نظريه گشتالت مورد بررسي 
قرار گرفت، تالشي در جهت توجه به ساختارها و نظريات علمي در هنر تصويري است که هرچند شايد در 
نگاه اول ساده به نظر بيايند، اما با مطالعه دقيق تر اين تطابق ها، مي توان نحوه ديدن و ادراک بصري را به 
سمت و سويي علمي سوق داد. مکتب گشتالت در ارتباط با ادراک بصري، به ساده سازي و سازمان دهي 
معتقد است و ساده ترين ترکيب هاي ممکن براي کمک به ذهن جستجوگر مخاطب را در شرايط موجود 

گزينش مي نمايد.
با توجه به آنچه که بررسي شد مي توان گفت اصول ادراک ديداري گشتالت نقش بسيار موثري در بهبود 
فرايند خوانش اثر هنري دارد. خوانش اين نگاره، بر مبناي يکي از علمي ترين و روشمندترين اصول ادراک 
ديداري نشان مي دهد که چشم و ذهن مخاطب براي درک پيچيدگي و اجزاء و عناصر متراکم و بسيار زياد 
اثر با سامان دهي و طبقه بندي و استفاده از اصول هفتگانه گشتالت، موجب ارتباط آسان تر و درک درست تري 
خواهد شد. در خصوص مطالعه نگاره مورد بحث هر هفت اصل گشتالت به همراه زيرمجموعه هايشان مورد 
تحليل و بررسي تصويري قرار گرفتند. نتيجه اين تحليل و واکاوي بر کليت نگاره معراج، نشان داد که ميزان 
اثرگذاري هر يک از قوانين يکسان نبوده و پراگنانس هاي متفاوتي را در اثر به جا گذاشته اند، از اين رو تاکيد 
بر يک معيار به تنهايي، مالک درستي نيست. در نگاره حاضر ١) گشتالت هاي اصل مشابهت ابعاد و مشابهت 
شکل در خصوص پيکره ها بررسي شد همانطور که در تصوير هم نشان داده شده است؛ از نظر ابعاد و 
شکل داراي تشابه بسيار هستند. در خصوص ابرها و شعله هاي نور نيز اين تشابه قابل رويت است. اصل 
تشابه رنگ نيز به دو بخش رنگ هاي گرم و رنگ هاي سرد تقسيم بندي شد که در اينجا از تشابه رنگ هاي گرم 
بيشتر استفاده شده است و لذا رنگ هاي گرم پراگنانس قوي تري ايجاد مي کنند. ۲) اصل مجاورت نزديکي لبه 
در فرشته هاي بخش بااليي کادر مشاهده مي شود و مجاورت تماس به ادراک بهتر بصري بين ابرهاي 
پيچان و فرشته هاي پايين کادر کمک کرده است. ۳) اصل تداوم نيز در سه بخش ابرها، شعله هاي نوراني و 
فرشتگان قابل ارزيابي است که هر کدام به صورت يک بخش پيوسته هستند. ۴) اصل تکميل و يکپارچگي به 
صورت يک دايره فرضي در بخش بااليي کادر و فرشتگان وجود دارد که از پراگنانس هاي قوي برخوردار 
است. اين اصول به صورت ناآگاهانه توسط نگارگر تيزبين ايراني چندين قرن پيش استفاده شده و به توفيق 
فوق العاده اثر کمک بزرگي کرده اند. ۵) در خصوص روابط شکل و زمينه، زمينه به دليل تک رنگ بودن موجب 
بهتر ديده شدن ساير عناصر شده است اما طبق تعاريف گشتالت گرايان از قدرت بااليي برخوردار نيست. ۶) 
درباره سرنوشت مشترک هم بايد گفت در اينجا جهت حرکت همه عناصر بصري، همان جهت حرکت براق 
و پيامبر (ص) است. ۷) در نهايت از اصل مجاورت هم پوشاني و مجاورت تلفيق بهره چنداني برده نشده 
است و کمکي به ادراک بهتر تصوير نکرده اند که پراگنانس هاي ضعيفي قلمداد مي شوند. با توجه به اصول 
بررسي شده، مي توان گفت يکي از داليل توفيقات اين نگاره، عالوه بر جنبه هاي رازآميز بودن و موضوع مهم 
آن در حوزه هنرهاي ديني، پيروي نسبتا باالي آن از اصول ادراک ديداري گشتالت است که براي درک بهتر 
به مخاطب کمک مي کنند. در واقع مي توان به طور خالصه چنين بيان کرد که استفاده از گشتالت هاي مشابهت 
در ابعاد و مشابهت در شکل، اصل مجاورت از نوع نزديکي لبه و تماس، اصل تداوم، اصل تکميل و يکپارچگي  
و اصل سرنوشت مشترک با برخورداري از پراگنانس هاي قوي به توفيق بصري فوق العاده نگاره مورد بحث 

کمک قابل توجهي کرده اند. 
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seven principles of Gestalt,s visual perception in painting are examined. Each item is explored 

individually in a graphic manner and visualized. In general, this research attempts to answer the 

following questions: Which of the principles of Gestalt,s visual perception can be verified in 

Miraj of Sultan Mohammad? What is the pragnanz of each of these principles?

Gestalt theory was first developed in the early twentieth century in the field of psychology and 

in reaction to the theory of structuralism. Some researchers believed that in perception and 

behavior; organized whole; these components are prior to others. Gestalt’sprinciples show their 

key role when visual information grows;because the human mind is interested in categorizing. 

The classification of visual elements is an activity that the human mind performs subconsciously 

from childhood. This feature is also widely used in the training process.

 Art theorists expanded and expanded the principles of Gestalt, and most notably in the analysis of 

works of art: The principle of similarity, the principle of proximity, the principle of continuity, the 

principle of integration or completion, the relations of form and background, the principle of the 

common destiny and the principle of superficiality. All these principles are under the influence 

of the principle of pragnanz, which forms the core of the Gestalt conceptual theory. Pragnanz 

or perfectionism is our perception of a good and strong Gestalt or representation, so that under 

conditions of domination, itis effectively distinguished from existing and weaker Gestalt or 

existing representations.

According to what has been studied, it can be said that the principles of the Gestalt theory of 

visual perception play a very significant role in improving the process of reading the work of art. 

Reading this image, based on one of the most scientific and most systematic principles of visual 

perception and methodology of art, shows that the eyes and mind of the audience to understand 

the complexity and components and elements of a dense and tremendous effect use the seven 

principles of Gestalt, the organization and classification of the best,which will lead to an easier 

and more accurately understood communication. 

The result of analyzing the principles of Gestalt on the overall image of the Miraj showed that 

the effectiveness of each of the laws was not the same and left different Pragnanz, hence the 

emphasis on a single criterion alone is not a valid criterion. Therefore, in the present painting, 

the principle of similarity, Gestalt of the dimensions and similarity of the shape, the principle of 

proximity of the edge and the proximity of contact, the principle of continuity and the principle 

of completeness and integrity of the strong pragnanz are and can be appraised. Also, the principle 

of adjacency can be overlapping with the adjacency of integration, except in weak pragnanz.

Keywords: Miraj, Persian Painting, Sultan Mohammad, Gestalt theory.
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The Miraj (Night journey) of the Prophet of Islam (PBUH) is one of the subjects depicted by 

various painters in various historical-cultural periods, and it can be said that the most popular 

religious themes in the field of Islamic painting are always appropriate contexts for creativity 

and innovation of painters. The present study was conducted using descriptive-analytical method 

and qualitative approach, and studied the story of the Miraj of the Prophet from Khamseh Shah 

Tahmasebi, the artwork of Sultan Mohammad, based on the principles of visual perception of 

Gestalt.

Research data is also collected using library methods. What is important in Gestalt,s visual 

principles is to understand the perception of communication that results in a meaningful 

combination. Accordingly, the purpose of this study was to explore the effect of Gestalt 

visual perceptual rules on painting in order to identify its capabilities in creating useful 

communication.

Miraj, as one of the topics that has a special place in Islamic culture, has been repeatedly portrayed 

by various painters, among which the work of Sultan Mohammad has been verypopular. On 

the other hand, Gestalt theory of visual perception is a means to understand the perception 

of communication that results in a meaningful combination. Therefore, the main purpose of 

choosing this theory is to discover the extent and quality of influence that theprinciples of the 

Gestalttheory of visual perception have on the mentioned image to identify its potentials to 

result ina functional and successful communication.

In fact, we can say that the present research seeks to read the pictures based on the same 

principles and tries to reconcile the scientific and credible theory with the brilliant example 

of Khamseh Shah Tahmasebi, and to explore the effect of these principles on painting. After 

description and visual analysis of the image and the classification of the elements in the image 

as the mind of the viewer demands, the existence, absence, and magnitude of the pragnanz of the 


