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 ماهان شاهزاده باغ فضایی کیفیت حلیلت

 مخاطبان ذهنی تصویر ارزیابی و حرکت تئوری اساس بر
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  چکیده

 ایجاد طاطبانشم برای  ضا ادراک از ایپیچیده نظام ،اش ضایی سازمان و کالبدی سادتار واسطهبه ،ماهان شاهزاده باغ

 تصویر ایجاد در ،هامؤلفه تریناساسی از ،باغ این  ضاسازی در سادت انسان و طبیعی عناصر یا تهسازمان چیدمان کند.می

 واید  ضایی سازمان اب ماهان، شاهزاده باغ سادتار تأثیر پیمایش بر تحقیق این بنیادین لهأمس است. مطاطبان در داص ذهنی

 یهان سکا شناسایی با که است استوار باغ  ضای در حرکت اثر در مطاطبان ادراک بر  ضایی متفاوت یهاسکان 

 شدهشنادته یهاسکان  در تیشفا  و سطح تالمدا ریتم، مراتق، سلسله محور، شامل حرکت عوامل ارزیابی ،باغ  ضایی

 ابزار با نمت توایمح تحلیل تحقیق روش از ،منظور این رایب است.گر ته صورت مطاطبان ذهنی تصویر سنجش اساس بر

 سنجش برای شنامهپرس ابزار از استفاده با موردی نمونه تحقیق روش و نظری هایداده آورییمع برای منابع و متون مرور

 ماهان، اهزادهش باغ مطاطبان از نفر 30 حجم با تجربی، روش به آماری یامعه .استشده استفاده مطاطبان، ذهنی تصویر

 است. معنایی و بصری و  یزیکی حرکت انوار

  

 

 ماهان شاهزاده باغ  ضایی، سکان  ،ذهنی تصویر ،حرکت تئوری کلیدی: واژگان

                                                           

مهدیه معینی

 

 یروزه آزمون

تعیین و دادهها با نرم ا زار spss تحلیل شدند. نتایج به دستآمده بیانگر این است که سکان های متفاوت در این باغ به 

لحاظ سادتار باغ، تصاویر ذهنی مشترکی در مطاطبان به همراه دواهدداشت، چرا که درصد پاسخ مطاطبان نسبت به 

مؤلفههای حرکتی حاصل از هندسه باغ، سلسله مراتق عبور از سردر تا کوشک اصلی، ایجاد مکث در بویود آمدن 

حرکت احساسی مطاطبان باالی 50 درصد بوده و نشاندهنده تأثیر قابل تویه این مؤلفهها است. در پایان پژوهش به این 

نتیجه دست یا تهشد که باغ شاهزاده ماهان با ایجاد تصویر ذهنی مشترک در مطاطبان مطتلف، نمونهای مو ق در ایجاد 
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  مقدمه

 است، بصری تجربه هایبطش ترینمهم از یکی پویایی

 تحریکات نیست.  یزیکی صفت یک تحرک این

 تحلیل و تجزیه حین در را تحرک این شبکیه، ادراکی

 (.1388 همکاران، و ادوت)کنندمی پیدا مغز در اطالعات

  ضا در پیمایشی حرکت با مویودی را انسان زوی

 در .شودمی تعریف او حرکت با تنها  ضا که بیندمی

 معماری در حرکت مفهوم تجلی به نژادمهدوی پژوهش

 حرکت قالق دو در را حرکت و شدپردادته ایران

 بررسی مورد سنتی معماری در معنایی، حرکت و  یزیکی

 شیخ که نیز دیگر تحقیقی در (.1390نژاد، )مهدویداد قرار

 بر مؤثر سازماندهی اصول اند،داشته همکارانش و اسدی

 مورد ماهان شاهزاده باغ در بینندگان ذهنی تصاویر ایجاد

 مقایسه و شناسایی مقاله این هدم گر ت. قرار تحلیل

 ماهان شاهزاده غبا از ا راد ذهنی تصاویر سازنده عوامل

 که تحقیقات در .(1392 همکاران، و اسدی)شیخباشدمی

 و  ضایی گراییسکان  تئوری تلفیق پذیر ته صورت

 مورد مطاطبین در ذهنی تصویر یک ایجاد و حرکت

  ضایی انتطاب ،شاهزاده باغ انتطاب لذا ،استنبوده بحث

 د ر بر آن تأثیر و مطاطبین حرکتو مراتبی سلسه توالی با

 ذهنی تصاویر اثر بتوان تا ،استگر ته قرار بررسی مورد

 حرکت واسطه به مطاطبین بصری ادراک در را گوناگون

 با همراه محقق راستا این در .گردد ارزیابی مطاطق

 پردازد.می آن تفسیر به و کندمی توییه را  ضا مطاطق

 ارتباط زانیم سنجش ،یبررس نیا انجام از هدم

 که است یحرکت عوامل با ندیببیم بانمطاط که یریتصاو

 همچنین پذیرد.می صورتمیعمو ی ضا کی در

 همهب ریتصو کی جادیا در  ضاها تیمو ق زانیم سنجش

  رضیه این ،پژوهش این در است. هدم مورد وستهیپ

  ضایی هایسکان  بین که، گرددمی واقع آزمون مورد

 ارتباط نمطاطبی حرکت و کرمان شاهزاده باغ در متفاوت

 دارد. ویود مستقیم

 ارتباط در  ضایی حرکت با هاسکان  که یاییآن از

 اساس بر هاسکان  کردن مشطص از پ  لذا ،باشندمی

 از حاصل مفاهیم با را هاآن ذهنی، تصویر معیارهای

 اند.داده قرار سنجش مورد حرکت

 محتوای تحلیل و موردی نمونه روش دو از مطالعه این در

 است تحقیقی روش بنابراین .استشده تفادهاس متن

 مورد عنوان به ماهان شاهزاده باغ آن در که ترکیبی

 به تا گردیده تالش است.گردیده انتطاب عاتیلمطا

 هایپیام آشکار محتوایمیک و منظم عینی، صورت

 است چارچوبی گردد. تشریح ،موضور با مرتب  ،ارتباطی

 ایفا نقش آن همحدود در گرپژوهش آن پی در که

 مفهوم چند که است کلی و ساده چارچوب این کند.می

 که ،هاداده متن الف( شامل که گیرد،می دربر را اساسی

 که پژوهش سوال ب( گیرد،می قرار محقق دسترس در

 انتطابی با ت ج( است، متن از آن یستجوی در محقق

 ضا را چگونگی د( ،بطشدمی معنی هاداده به که محقق

 سوال به که هاییاستنباط ،محقق دانش به تویه با عیتواق

 تلقی تحقیق اصلی پایه منزله به و دهندمی پاسخ تحقیق

 معیار منزله به که یا ته اعتبار شواهد سرانجام و شوندمی

 تحلیل از دواسته بر مفاهیم دصوص در نهایی قضاوت

 تحلیل در اول گام .(1387 همکاران، و)ضیغمیاست محتوا

 آن سادتن محدوده و پژوهش موضور تعیین وامحت

 حوزه در تحقیق محدوده یا،این در که باشدمی

 ،دوم گام .باشدمی ایرانی باغ حیطه در محیطی روانشناسی

 تأثیر میزان هدم که شده تعیین پژوهش اهدام

 است. ذهنی تصویر لحاظ به مطاطبان بر آن یهاسکان 

 به تویه با اینجا رد که آماری، یامعه تعیین سوم، گام

 بازدیدکنندگان از نفر 30 ،گرمدادله عوامل تأثیر

 در مویود داص هایویژگی تعیین چهارم گام باشد.می
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 بر استبوده نقادانه پژوهشی هدم چون که است، متن

 به بطشی اعتبار منظور به ،گرانظریه و معیارگرا نقد مبنای

 ئوریت مبنای بر مطالعه مورد یهاسکان  موضور،

 گردید. تعیین محله( لبه، ،راه گره،)لینچ ذهنی تصویر

 و  یزیکی حرکت اساس بر را حرکتی هایویژگی سر 

 بر و داده قرار بررسی مورد هامؤلفه استطراج و معنایی

 مبنای بر ای گزینه 5 سوال 30 با پرسشنامه هاآن اساس

 طراحی سکان  4 اساس بر بطش 4 در لیکرت طیف

 نتایج و بررسی spss ا زار نرم در سرانجام هاداده گردید.

 محتوای تحلیل که گفت توانمی بنابراین .گردید حاصل

 توصیف صر اً که چرا باشدمی استنباطی نور از متن

 از گیرینتیجه آن هدم بلکه نیست، متن محتوای

 ایتماعی واقعیت از هاییینبه مورد در متن یک محتوای

 کلی سادتار است. عماریم حوزه در آن روانشناسی و

 تصویر) استگردیده هئارا زیر شکل در تحقیق روش

 .(1 شماره

 معماری در حرکت

 توانمی و  ضا ادراک و  هم برای است عاملی حرکت

 دنیای به سفر و ماده دنیای از دروج یا رو  پرواز را آن

 درک یوهره ،حرکت گفت توانمی واقع در نامید. دیال

  یزیکی، شکل سه به تواندمی حرکت .است  ضایی هر

 است مادی کامال کالبدی، حرکت .باشد دیالی و بصری

 حرکت ،بصری حرکت .رودمی شمار به یایییابه و

 و رودمی دیگر ینقطه به نقطه یک از و ستا چشم

 یدا تن از را انسان رو   ضاها بردی در دیالی حرکت

 کشاورز، و رزی)گودآوردمی ذهن به را دیاالتی و کندمی

1386.) 

 نگارندگان( أدذ:)م سادتار روش تحقیق (: 1)تصویر



  1397، سال اول، بهار و تابستان 1شماره نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، 

   

 

  
30 

 رسدمی نظر به معماری در که حرکتی اولین شک بدون

 چنین مطاطق، گفت توانمی است. کالبدی حرکت

 این با کند.می تجربه  ضاهامیتما در اًتقریب را حرکتی

 زوایای و کندمی درک را معماری  ضای بیننده حرکت

 حرکت رد.گیمی قرار او دیدگان برابر در  ضا مطتلف

 نور این در که است مادی یایییابه بصورت یا کالبدی

 مکان به مکانی از باید  ضا درک برای مطاطق حرکت،

 دهد تغییر را دود کالبدی یایگاه و شود یایابه دیگر

 و ا قی یایییابه نور دو ا، ض کالبدی قالق به بسته که

 حرکت دیگر، و شودمی شامل را عمودی یایییابه

 یزییات و  ضا درک برای چشم آن در که ستا چشم

 چشم وقتی کند.می حرکت دیگر نقطه به ای نقطه از آن،

 مثل عناصری کند،می تغییر سادتمان یک طول در انسان

 وقایعی شکل، و رنگ و با ت در تغییرات درها، ها،پنجره

 در کاهش یا ا زایش نور هر و کرده یلوه اهمیت با

 همچنین (.1383 )رحیمیان، است ویهت قابل عمق و ارتفار

 به ورود با است، معنایی حرکت مقدمه کالبدی حرکت

 شکل انسان ذهن در دیگری حرکت معماری،  ضای

 حسن درک برای عاملی و است دیال زاییده که گیردمی

 شود.می محسوب مطاطق در تغییر مویق و زیبایی و

 مالک که  ضا در مطاطبین حرکت انوار (2)تصویر

 ن،همچنی است.شده داده نمایش گر ته، قرار بررسی

 معنایی و کالبدی از اعم  ضا در حرکت انوار از هریک

 این از کدام هر شوند.می ایجاد  ضایی عوامل بواسطه

 معماری عنصری با توانمی معماری نور طبق بر را عوامل

 .(3 شماره ()تصویر1390 نژاد، )مهدوی نمود ایجاد

 انجام برای مطاطق تمایل أمنش رکت،ح عوامل ویود

 مطاطق ،رابطه این در مثال، عنوان به .است حرکت یک

 عناصر تفاوت از حاصل مراتق سلسله ثیرأت تحت

  ضا در ا قی رکتح برای کشش احساس یوار،هم

 عمودی حرکت عمودی،  ضایی عامل درک با یابد،می

 (1390)مأدذ: مهدوی نژاد، حرکتعوامل  (:3تصویر)

 :نگارندگان(أدذ)منمایش انوار حرکت مطاطق در  ضا (: 2تصویر)
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 حرکت  ضایی، مشطص محور درک با و دهدمی انجام

 حاصل ریتم درک با یا و دهدمی انجام دطی یا تهازمانس

 اشکال دطوط، منظم هایآرایش از هم به متصل مسیر از

 دهدمی بروز را  ضا در چشم منتظم حرکت ها،رنگ یا و

 دهدمی امجان  ضا کاربری با سنخهم نمادین حرکت یا و

 .(1یدول شماره )

 سازمان صلحا توانمی را  ضا در مطاطق حرکت پروسه

 بر که دانست متجان  عوامل تأثیر از ناشی پیوسته،همبه

 حرکت نور گردد،می تعریف  ضا کالبدی سادتار اساس

  ضایی عوامل ثیرأت یندآبر حاصل  ضا، در مطاطق

 بصری کالبدی، حرکت انوار قالق در که است متفاوت

 ارتباط این 4 شماره تصویر در گیرد.می شکل معنایی و

 است.شده داده نشان

 توانمی ،معماری نور اساس بر را عوامل این از کدام هر

 کرد. ایجاد معماری صراعن حضور چگونگی اساس رب

 و  ضایی سازمان در عنصر یک حضور عدم یا حضور

 نور ملزم قواعد به بسته  ضایی عناصر ترکیق چگونگی

 تعیین برای مؤثر  ضایی هایمؤلفه تریناساسی معماری،

 بر حرکت، عامل رابطه این در که است حرکت املعو

 است. ثیرگذارأت رکتح نور

 معماری،  ضای در مطاطق حضور اساس بر رابطه، این

 توانمی را آن حاصل که شودمی تکرار توالی به

 که است این دینبنیا لهأمس اما، نامید. " ضایی سکان "

 لعوام ایجاد بر مؤثر کالبدی سازمان و  ضایی عناصر

  ضای در مطاطق حرکت نور تعیین برای حرکت

 کند.مین کفایت معماری

 

 ذهنی تصویر

 نگارندگان( )مأدذ:بصری و کالبدی رکتح انوار و حرکت عوامل نسبت (:1یدول)

 تصویر یجادا در هاآن بین رابطه و  ضایی عناصر برآیند(: 4تصویر)

 نگارندگان( )مأدذ:مطاطق ذهنی
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 معماری  ضای در اطقطم حرکت پروسه در که چهآن

 از ثرمتأ که است مطاطق ذهنی ویه گرددمی مطر 

 چیزی هر" لینچ، کوین منظر از باشد.می وی ذهنی تصویر

 ذهن در ناظر توس  شدن دیده از پ  منظره یک از که

 منظره آن از شطص ذهنی تصویر ماند،می باقی وی

 ذهن در محی  از که تصاویری .("(Lynch, 1960است

 ناظر بین یانبه دو یریانی حاصل آید،می ویود به ناظر

 گریلوه دود داص مظاهر با محی  اوست. محی  و

 به تجاربش و او بین ناظر ذهن در ایرابطه و شودمی

 انتطاب را بصری عوامل ایپاره ظرنا آورد.می ویود

 معنی آن به و آوردمی نظام به دود ذهن در را آن کند،می

 آید،می ویودب ترتیق بدین که تصویری گاهآن دهد.می

 .("(Lynch, 1960کندمی تشدید را مشاهده مورد عوامل

 ادراک در ذهنی تصویر یایگاه تشریح در بنابراین،

 و مطاطق بین متعامل ابطهر در گفت باید معماری  ضای

 شناسایی رده دو در دریا ت معماری،  ضایی عناصر

 عناصر بین یا تهسازمان ارتباط شناسایی و  ضایی عنصر

 شکل معماری نور از برگر ته  ضایی قواعد اساس بر

 عناصر از مطاطق ذهنی هایداده اساس بر و گیردمی

 بر و شودمی تحلیل و تجزیه ها،آن سازمان و  ضایی

 معماری  ضای در متناظر ر تار مطاطق، ادراک اساس

 .(5 شماره )تصویر کندمی پیدا بروز

 

 ذهنی تصویر و حرکت تئوری بین ارتباط

 در ن،آ سازنده عناصر همراه به معماری  ضای اگرکالبد

 حضور زمان در مطاطق چه هر ،شود  رض واقعیت رده

 یا و  ضا میان از حرکت یریان در و معماری  ضای در

 یز بیند،می  ضا در ادراک موضور سمت به حرکت

 رده در و  ضا آن با ارتباط از حاصل ذهنی هایداده

 از مطاطق ادراک واسطه به و شودمی محسوب ذهنیت

 ذهنی تصویر اساس بر هاداده تحلیل و تجزیه بواسطه  ضا

 در و گردندمی ادراک آن سازنده عناصر و  ضا مطاطق،

 ر تار ،ارتباط این واسطهه ب و گیرندمی قرار تعینی رده

 اتفاق  ضا در یا تهسازمان حرکت قالق در  ضایی

 حرکت نور است، اهمیت زحائ که چهآن ا تد.می

  ضا ادراک اساس بر ر تاری واکنش عنوان به اطقطم

 است.

 باغ، در  ضایی مشطص محور درک با مثال، عنوان به

 درک با یا و دهدمی جامان دطی یا ته سازمان حرکت

 منظم هایآرایش از هم به متصل مسیر از حاصل ریتم

 نگارندگان( )مأدذ: ضایی سادتار و ذهنی تصویر رابطه(: 5تصویر)
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 منتظم حرکت حرکتی، مسیرهای و دردتان نماها، آب

 انگیزدمی بر را وی تطیل و دهدمی بروز را  ضا در چشم

 بر و شودمی تکرار  ضایی هایسکان  در رابطه این که

 سازمان و ن سکا آن دهندهتشکیل  ضایی عناصر اساس

 آوردمی پدید را متقاوت حرکات بروز زمینه هاآن

 . (6 شماره )تصویر

 

 ماهان شاهزاده باغ در حرکت و سکانس

 یا دورنمایی مقوله کردن تجربه با باغ، به ورود راه

 که عناصری و ایزا است. زادهم و همراه "پرسرکتیویته"

 برد،می غبا به را آدمیزاد که شوندمی دیده راهی طول در

 تعریف و ترسیم آسمان و دردت و داک رنگ با

 و بار آن به باد و آب پرندگان، آدمیان، صدای و شودمی

 راه، همین طول در و دهدمی زمانی مکانی طعم یا

 مدام دگرگونی شوند.می هئارا شناسنده به تصویرهایی

 ترکیق و هاآن موقعیت و موضع و تصویرها این اندازه

 ایازه ،نو تصویری عناصر با هاآن تدریجی شدن

 یک و دشک برداشتی به باغ، از وریبهره که دهندمین

  .(1389 ) المکی،شود منتهی ثابت پارچه

 شودمی سادته ایپله صورت به که باغ این هایویژگی از

 کوشک .است آن اصلی محور در زیبا آبشارهای ویود

 منظری نظر از گیرد،می قرار تطت باغ مرتفع نقطه در

 نگارندگان( )مأدذ:حرکت وریتئ و ذهنی تصویر رابطه مدل(: 6صویر)ت

 (1392 نیلی و همکاران،)مأدذ: ماهانباغ شاهزاده (: 7)تصویر
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 در متعالی احساس نوعی و است عالی بسیار دیدی دارای

 ماهان، شاهزاده باغ .(1389 )حیدرنتاج، انگیزدمیبر انسان

 با باغ کلی شکل دارد، قرار کرمان وسیع درصحرایی

 متناوب ردیف و روهاپیاده آبشارها، مرکزی، محور

 را بیننده دید میوه، یانبی های کرت وسرو، چنار دردتان

 نیلی) سازدمی متویه هاکوه متن در باالدانه سفید بنای به

 .(8و 7شماره )تصویر (1392 همکاران، و

 

  ذهنی تصویر تئوری اساس بر هاسکانس تحلیل

 وریئت رابطه تبیین هدم به تحقیق انجام پروسه در

 شاهزاده باغ موردی نمونه در ذهنی تصویر و یرکت

 تئوری اساس بر نظر مورد یهاسکان  ابتدا در ماهان،

 پژوهش این در اند.گردیده مشطص لینچ کوین ذهنی

 موضع از گردند.می تعیین ابزار یک اساس بر هاسکان 

 در باشد.می ذهنی تصویر شادص، و معیار بررسی، مورد

 شوند:می آزمون زیر  رضیه پژوهش این

 ماهان شاهزاده باغ در متفاوت  ضایی هایسکان  بین -

 ارتباط مطاطبان، ذهنی تصویر از حاصل کتحر و

  دارد. ویود مستقیم

(1383 دیگران، و دوانساری :أدذم)استشده سادته م . نوزدهم قرن که بیابان میان در آباد اییزیره ،"ماهان شاهزاده باغ"(: 8)تصویر  

 )مأدذ: نگارندگان(پژوهش کلی دتارسا (:9تصویر شماره)



  1397، سال اول، بهار و تابستان 1دانشگاه زنجان، شماره نشریه گروه معماری 

 

 
 

35 

 ارتباط در  ضایی حرکت با هاسکان  که یاییآن از

 اساس بر هاسکان  کردن مشطص از پ  لذا .باشندمی

 حرکت از حاصل مفاهیم با هاآن ذهنی، تصویر معیارهای

 .گردندمی واقع سنجش مورد انگیزی، داطره معنا، و

 استشده داده نمایش 9 شکل در پژوهش کلی سادتار

 سنجش، بررسی، این انجام از هدم. (9 شماره )تصویر

 عوامل با ببیند،می مطاطبان که تصاویری ارتباط میزان

 میزان سنجش و شودمیمیعمو  ضای یک در حرکتی

 .است پیوسته بهم تصویر یک ایجاد در  ضاها مو قیت

 

 تصویر یتئور اساس بر هاسکانس شناسایی

 ذهنی

 انتطاب سکان  چهار ،لینچ ذهنی تصویر تئوری مبنای بر

 و گره عنوان به ورودی در سر سکان  است.گردیده

 طی در را تراکم ینتربیش که تمرکز و تالقی محل

 مسیر و حرکت عامل عنوان به راه دارد. مطاطبان ،بازدید

 مرز ،لبه باغ، اصلی کوشک تا ورودی سردر بین ارتباطی

 ارتباطی، مسیرهای و آب و سبز  ضای حوزه دو ینب

 در که عینی عنصری عنوان به اصلی کوشک ،نشانه

 )یدولکندمی ایفامیمه نقش مطاطبان یابییهت

 .(2شماره

  

 در حرکت عوامل مشاهده لیستچک

  کرمان شاهزاده باغ فضایی هایسکانس

 همه بررسی امکان ها،سکان  انتطاب و شناسایی از پ 

 چشم، حرکت یایی،یابه)حرکتی هایمؤلفه و یارهامع

 ایمشاهده لیست چک مبنا بر لذا ،استنبوده احساسی(

 سواالت است،گشته تعیین 3 شماره یدول در که

 ذهنی تصویر به رسیدن برای آن اساس بر پرسشنامه

  گردید. تعیین مطاطق ذهن در هاسکان 

 نگارندگان( أدذ:های منتطق)مسکان  (:2)یدول شماره
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 سنجش اساس بر مخاطبین حرکت چگونگی تحلیل

  هاآن ذهنی تصویر

 ورودی سردر با مرتب  اول بطش با مرتب  هایپرسش

 تأثیر میزان هدم، ها،پرسش این در گردید. مطر  اصلی

 به تویه با احساس( و چشم یایی،یابه)حرکتی عناصر

  ضا آن در مویود ریتم و مراتق سلسله شفا یت، هندسه،

 همالحظ ا راد گوییپاسخ درصد اساس بر است.بوده

 زیادی میزان به اصلی در سر شفا یت و هندسه که گردید

 تأثیر است. مؤثر مسیر انتطاب و مطاطبان یایییابه در

 به ورود مراتق سلسله به تویه و مطاطبان چشم حرکت

 متوس  مطاطبان بردی در و زیاد مطاطبان بردی در باغ

 در ورودی در سر در مویود ریتم و هندسه باشد.می

 سردر شفا یت و زیاد مکث ،سبکی ساحسا ایجاد

  (4شماره .)یدولاست متوس  مطاطبان در ورودی،

 دارای کوشک تا اصلی ورودی از راه و حرکتی مسیر

 حرکت لحاظ به چه حرکت ایجاد در زیادی عنصر

 درصدهای طبق گردد.می احساسی و  یزیکی ،شمیچ

 در سطح ادتالم و مراتق سلسله تأثیر درصد حاصل،

 زیاد دیلی و زیاد مسیر انتطاب و مطاطبان یییایابه

 حرکت بر مسیر طول در شونده تکرار عناصر دیدن است.

 ،مراتق سلسله و مؤثر زیاد دیلی میزان به مطاطبان چشم

 ادتالم دردتان، ،آب مطتلف، عناصر محور ریتم،

 زمان گذر ،سبکی نینه،أطم ح  ایجاد در هاسطح

 (5 شماره )یدولباشد.یم مؤثر زیاد میزان به مطاطبان

 که باشدمی آب و دردتان لبه شامل هالبه بعدی، سکان 

 بین مرز که، شدیم متویه مطاطبان از هاییپرسش طی

 میزان به مرزها این محور و هندسه و دردتان و آب هالبه

 دیلی میزان به مطاطبان بر هاآن ویود شفا یت و زیاد

 سطح ادتالم و تشفا ی تأثیر همچنین است. مؤثر زیاد

 و مؤثر مطاطبان بر زیادی میزان به چشم حرکت بر هالبه

 و دردت مثل ریتمیک و شونده تکرار عناصر نیز،

 در ،است متوس  مطاطبان نینهأطم احساس بر لبه()غیره

 مکث نینه،أطم احساس در محور و هندسه کهحالی

 .(6 شماره )یدول دارد زیاد تأثیر مطاطبان

 : نگارندگان(أدذ)م چک لیست مشاهده (:3)یدول
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 ادتالم و محوریت اصلی، کوشک ان سک نهایت در و

 ولی متوس  کوشک سمت به یایییابه ح  در سطح

 همچنین دارد. زیاد تأثیر مطاطبان حرکت ایجاد در هندسه

 میچش حرکت در اصلی کوشک معماری عناصر شفا یت

 میچش حرکت در سطح ادتالم ولی کم مطاطبان

 ککوش معماری عناصر در ریتم نیز و است زیاد مطاطبان

 ،مراتق سلسله ولی متوس  مطاطبان احساس ایجاد در

  و ثتتمک احساس در باغ قارنتتت حورتتتم روی و شفا یت

نگارندگان( :أدذ)معوامل حرکتی بر مطاطبان تأثیرسکان  ورودی و درصد  (:4)یدول  

 نگارندگان( :أدذ)می بر مطاطبانعوامل حرکت تأثیرو درصد  سکان  مسیر سردر تا کوشک(: 5)یدول

 

 نگارندگان( :أدذ)م عوامل حرکتی بر مطاطبان تأثیرو درصد  سکان  لبه دردتان وآب(: 6)یدول
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  .(7 شماره )یدولدارد زیاد تأثیر مطاطبان سبکی

 در گذارتأثیر عوامل 10 تصویر در دالصه طور به

  است.شده آورده مطاطبین حرکت

 

  گیرینتیجه

 که است تصاویری توالی ده،شاهزا باغ انتطاب از هدم

 چه و بیننده دود چه مسیر انتها تا ورود بدو از بیننده هر

 با معنایی( ،کالبدی)حرکت ح  ایجاد در ،وی چشمان

 تحقیق شده دریا ت پاسخ نهایت، در شود.می درگیر آن

 مطتلف هایسکان  در حرکت عوامل تحلیل نتیجه در

 مطتلف، طبانمطا ذهنی تصویر سنجش قطری از باغ، این

 مبنای بر شده تعریف مطتلف یهاسکان  ،که بود این

 ذهنی تصویر ماهان، شاهزاده باغ در حرکت تئوری

 اساس بر .کندمی ایجاد مطتلف مطاطبان در مشترک

 نگارندگان( :أدذ)ماطبانصد تأثیر عوامل حرکتی بر مطو در کان  کوشک اصلی باغ(: س7)یدول

 (نگارندگان :أدذ)محرکتی در باغ شاهزاده مؤثرعوامل  تأثیردالصه میزان (: 10ر)تصوی
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 که است این از حاکی هاپاسخ اکثر پرسشنامه نتایج

 در زیادی تأثیر معنایی( و کالبدی) حرکتی هایمؤلفه

 در مشترک و پیوسته هم به ذهنی یرتصو یک ایجاد

 باغ سادتار گفت بتوان شاید و تمایدمی ایجاد مطاطبان

 و اصلی سردر از کشیده صورت به که ماهان شاهزاده

 و سطح ادتالم دارای که اصلی کوشک به رو مسیر

 انتها تا را مطاطق باشدمی نوشتار در اشاره مورد موارد

 ماند.می وی ذهن در تصویر این پیوسته و سازدمین رها

 زیاد تأثیر به تویه با ،که گردید برداشت چنین همچنین

 از پیوسته همهب تصویری ،مطاطبین در حرکتی هایمؤلفه

 .شودمی ایجاد مطاطبین ذهن در باغ این

 منابع

 محمدرضا ،پوریعفر؛ آرین، امیردانی؛ هانیه ،ادوت

 سینما  ضای در حرکت مفهوم تطبیقی تحلیل " .(1388)

 .134هنر،شماره ماه ،کتاب"معماری و

 های پژوهش د تر"ایرانی باغ " .(1389)وحید حیدرنتاج،

 .114 ص  رهنگی،

 بازتابی ایرانی: باغ" .(1383)دیگران و مهدی دوانساری،

 سازمان انتشارات آران، مشاور مهندسین ،"بهشت از

 .تهران ،گردشگری و  رهنگی میراث

 ،"حرکت در معماری ماسین".(1383)رحیمیان،مهدی

 .تهران سیما، و صدا انتشارت

 ،نژادهاشمو  مرضیه ،زادهکاظم ؛ اطمه ،اسدیخیش

 تصاویر ایجاد بر مؤثر سازماندهی اصول" .(1395)هاشم

 و معماری ،"ماهان شاهزاده باغ در بینندگان ذهنی

 .90-79 (,17)9 شهر, آرمان شهرسازی

 دوستحق ؛معصومه نسامی، باقری ؛رضا ضیغمی،

 روش،نیک یادآورو   اطمهسیده اسکویی،

 ایران، پرستاری  صلنامه ،"محتوا تحلیل" .(1387)منصوره

 .3ص ،53 شماره یکم، و بیست دوره

 رخ عک )ایرانی باغ" .(1389)محمدنصور  المکی،

 .تهران ، ضا نشر معماری. هایهگستر ،در"باغ(

 در شناسیزیبایی "(.1385)کورت یورک، گروتر

 همایون، عبدالرضا و پاکزاد یهانشاه تریمه ،"عماریم

 .تهران بهشتی، شهید هادانشگ انتشارات

 " (.1390) نوشین، ناگهانی و یوادمحمد نژاد،مهدوی

  صلنامه ،"ایران معاصر معماری در حرکت مفهوم تجلی

 .33 -21 صص سوم، شماره اسالمی، ایرانی شهر مطالعات

(. 1392)بهناز، زادهامین و رعنا، یلی؛ نریحانه، نیلی

 ،معماری"قایار دوره غهای با سازی منظر در شفابطشی"

 1392زمستان، و پاییز .11 شهر،شماره آرمان شهرسازی و

،167. 
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