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

تحلیل کیفیت فضایی باغ شاهزاده ماهان
بر اساس تئوری حرکت و ارزیابی تصویر ذهنی مخاطبان

یروزه آزمون
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مهدیه معینی2

چکیده
باغ شاهزاده ماهان ،بهواسطه سادتار کالبدی و سازمان ضاییاش ،نظام پیچیدهای از ادراک ضا برای مطاطبانش ایجاد
میکند .چیدمان سازمانیا ته عناصر طبیعی و انسان سادت در ضاسازی این باغ ،از اساسیترین مؤلفهها ،در ایجاد تصویر
ذهنی داص در مطاطبان است .مسأله بنیادین این تحقیق بر پیمایش تأثیر سادتار باغ شاهزاده ماهان ،با سازمان ضایی واید
سکان های متفاوت ضایی بر ادراک مطاطبان در اثر حرکت در ضای باغ استوار است که با شناسایی سکان های
ضایی باغ ،ارزیابی عوامل حرکت شامل محور ،سلسله مراتق ،ریتم ،ادتالم سطح و شفا یت در سکان های شنادتهشده
بر اساس سنجش تصویر ذهنی مطاطبان صورت گر تهاست .برای این منظور ،از روش تحقیق تحلیل محتوای متن با ابزار
مرور متون و منابع برای یمعآوری دادههای نظری و روش تحقیق نمونه موردی با استفاده از ابزار پرسشنامه برای سنجش
تصویر ذهنی مطاطبان ،استفاده شدهاست .یامعه آماری به روش تجربی ،با حجم  30نفر از مطاطبان باغ شاهزاده ماهان،
تعیین و دادهها با نرم ا زار  spssتحلیل 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  50درصد 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
انوار حرکت یزیکی و بصری و معنایی است.

واژگان کلیدی :تئوری حرکت ،تصویر ذهنی ،سکان

ضایی ،باغ شاهزاده ماهان

 .1داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻌﻤﺎري ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن ،اﯾﺮان ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلazmoon67.f@gmail.com ،
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متفاوت در باغ شاهزاده کرمان و حرکت مطاطبین ارتباط
مقدمه

مستقیم ویود دارد.

پویایی یکی از مهمترین بطشهای تجربه بصری است،

از آنیایی که سکان ها با حرکت ضایی در ارتباط

این تحرک یک صفت یزیکی نیست .تحریکات

میباشند ،لذا پ

از مشطص کردن سکان ها بر اساس

ادراکی شبکیه ،این تحرک را در حین تجزیه و تحلیل

معیارهای تصویر ذهنی ،آنها را با مفاهیم حاصل از

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

حرکت مورد سنجش قرار دادهاند.

زوی انسان را مویودی با حرکت پیمایشی در ضا

در این مطالعه از دو روش نمونه موردی و تحلیل محتوای

میبیند که ضا تنها با حرکت او تعریف میشود .در

متن استفاده شدهاست .بنابراین روش تحقیقی است

پژوهش مهدوینژاد به تجلی مفهوم حرکت در معماری

ترکیبی که در آن باغ شاهزاده ماهان به عنوان مورد

ایران پردادتهشد و حرکت را در دو قالق حرکت

مطالعاتی انتطاب گردیدهاست .تالش گردیده تا به

یزیکی و حرکت معنایی ،در معماری سنتی مورد بررسی

صورت عینی ،منظم و کمیمحتوای آشکار پیامهای

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

ارتباطی ،مرتب با موضور ،تشریح گردد .چارچوبی است

اسدی و همکارانش داشتهاند ،اصول سازماندهی مؤثر بر

که در پی آن پژوهشگر در محدوده آن نقش ایفا

ایجاد تصاویر ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان مورد

میکند .این چارچوب ساده و کلی است که چند مفهوم

تحلیل قرار گر ت .هدم این مقاله شناسایی و مقایسه

اساسی را دربر میگیرد ،که شامل الف) متن دادهها ،که

عوامل سازنده تصاویر ذهنی ا راد از باغ شاهزاده ماهان

در دسترس محقق قرار میگیرد ،ب) سوال پژوهش که

میباشد(شیخاسدی و همکاران .)1392 ،در تحقیقات که

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

صورت پذیر ته تلفیق تئوری سکان گرایی ضایی و

محقق که به دادهها معنی میبطشد ،د) چگونگی ا راض

حرکت و ایجاد یک تصویر ذهنی در مطاطبین مورد

واقعیت با تویه به دانش محقق ،استنباطهایی که به سوال

بحث نبودهاست ،لذا انتطاب باغ شاهزاده ،انتطاب ضایی

تحقیق پاسخ میدهند و به منزله پایه اصلی تحقیق تلقی

با توالی سلسه مراتبی وحرکت مطاطبین و تأثیر آن بر رد

میشوند و سرانجام شواهد اعتبار یا ته که به منزله معیار

مورد بررسی قرار گر تهاست ،تا بتوان اثر تصاویر ذهنی

قضاوت نهایی در دصوص مفاهیم بر دواسته از تحلیل

گوناگون را در ادراک بصری مطاطبین به واسطه حرکت

محتوا است(ضیغمیو همکاران .)1387 ،گام اول در تحلیل

مطاطق ارزیابی گردد .در این راستا محقق همراه با

محتوا تعیین موضور پژوهش و محدوده سادتن آن

مطاطق ضا را توییه میکند و به تفسیر آن میپردازد.

میباشد که در اینیا ،محدوده تحقیق در حوزه

هدم از انجام این بررسی ،سنجش میزان ارتباط

روانشناسی محیطی در حیطه باغ ایرانی میباشد .گام دوم،

تصاویری که مطاطبان میببیند با عوامل حرکتی است که

اهدام پژوهش تعیین شده که هدم میزان تأثیر

در یک ضای عمومیصورت میپذیرد .همچنین

سکان های آن بر مطاطبان به لحاظ تصویر ذهنی است.

سنجش میزان مو قیت ضاها در ایجاد یک تصویر بههم

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

پیوسته مورد هدم است .در این پژوهش ،این رضیه

تأثیر عوامل مدادلهگر 30 ،نفر از بازدیدکنندگان

مورد آزمون واقع میگردد که ،بین سکان های ضایی

میباشد .گام چهارم تعیین ویژگیهای داص مویود در
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متن است ،که چون هدم پژوهشی نقادانه بودهاست بر

روش تحقیق در شکل زیر ارائه گردیدهاست (تصویر

مبنای نقد معیارگرا و نظریهگرا ،به منظور اعتبار بطشی به

شماره .)1

موضور ،سکان های مورد مطالعه بر مبنای تئوری

حرکت در معماری

تصویر( :)1سادتار روش تحقیق (مأدذ :نگارندگان)

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

حرکت عاملی است برای هم و ادراک ضا و میتوان

ویژگیهای حرکتی را بر اساس حرکت یزیکی و

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

معنایی و استطراج مؤلفهها مورد بررسی قرار داده و بر

دیال نامید .در واقع میتوان گفت حرکت ،یوهره درک

اساس آنها پرسشنامه با  30سوال  5گزینه ای بر مبنای

هر ضایی است .حرکت میتواند به سه شکل یزیکی،

طراحی

بصری و دیالی باشد .حرکت کالبدی ،کامال مادی است

گردید .دادهها سرانجام در نرم ا زار  spssبررسی و نتایج

و یابهیایی به شمار میرود .حرکت بصری ،حرکت

حاصل گردید .بنابراین میتوان گفت که تحلیل محتوای

چشم است و از یک نقطه به نقطهی دیگر میرود و

متن از نور استنباطی میباشد چرا که صر اً توصیف

حرکت دیالی در بردی ضاها رو انسان را از تن یدا

محتوای متن نیست ،بلکه هدم آن نتیجهگیری از

میکند و دیاالتی را به ذهن میآورد(گودرزی و کشاورز،

محتوای یک متن در مورد ینبههایی از واقعیت ایتماعی

.)1386

سر

طیف لیکرت در  4بطش بر اساس  4سکان

و روانشناسی آن در حوزه معماری است .سادتار کلی
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بدون شک اولین حرکتی که در معماری به نظر میرسد

و زیبایی و مویق تغییر در مطاطق محسوب میشود.

حرکت کالبدی است .میتوان گفت مطاطق ،چنین

تصویر( )2انوار حرکت مطاطبین در ضا که مالک

حرکتی را تقریباً در تمامی ضاها تجربه میکند .با این

بررسی قرار گر ته ،نمایش داده شدهاست .همچنین،

تصویر( :)2نمایش انوار حرکت مطاطق در ضا(مأدذ:نگارندگان)

حرکت بیننده ضای معماری را درک میکند و زوایای

هریک از انوار حرکت در ضا اعم از کالبدی و معنایی

مطتلف ضا در برابر دیدگان او قرار میگیرد .حرکت

بواسطه عوامل ضایی ایجاد میشوند .هر کدام از این

کالبدی یا بصورت یابهیایی مادی است که در این نور

عوامل را بر طبق نور معماری میتوان با عنصری معماری

حرکت ،مطاطق برای درک ضا باید از مکانی به مکان

ایجاد نمود (مهدوی نژاد()1390 ،تصویر شماره .)3

دیگر یابهیا شود و یایگاه کالبدی دود را تغییر دهد
که بسته به قالق کالبدی ضا ،دو نور یابهیایی ا قی و
یابهیایی عمودی را شامل میشود و دیگر ،حرکت
چشم است که در آن چشم برای درک ضا و یزییات
آن ،از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت میکند .وقتی چشم
انسان در طول یک سادتمان تغییر میکند ،عناصری مثل
پنجرهها ،درها ،تغییرات در با ت و رنگ و شکل ،وقایعی

تصویر( :)3عوامل حرکت(مأدذ :مهدوی نژاد)1390 ،

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

ویود عوامل حرکت ،منشأ تمایل مطاطق برای انجام

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

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

حرکت کالبدی مقدمه حرکت معنایی است ،با ورود به

تحت تأثیر سلسله مراتق حاصل از تفاوت عناصر

ضای معماری ،حرکت دیگری در ذهن انسان شکل

همیوار ،احساس کشش برای حرکت ا قی در ضا

میگیرد که زاییده دیال است و عاملی برای درک حسن

مییابد ،با درک عامل ضایی عمودی ،حرکت عمودی
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انجام میدهد و با درک محور مشطص ضایی ،حرکت

عوامل حرکت است که در این رابطه عامل حرکت ،بر

سازمانیا ته دطی انجام میدهد و یا با درک ریتم حاصل

نور حرکت تأثیرگذار است.

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

از مسیر متصل به هم از آرایشهای منظم دطوط ،اشکال

این رابطه ،بر اساس حضور مطاطق در ضای معماری،

و یا رنگها ،حرکت منتظم چشم در ضا را بروز میدهد

به توالی تکرار میشود که حاصل آن را میتوان

و یا حرکت نمادین همسنخ با کاربری ضا انجام میدهد

"سکان

ضایی" نامید .اما ،مسأله بنیادین این است که

(یدول شماره .)1

عناصر ضایی و سازمان کالبدی مؤثر بر ایجاد عوامل

پروسه حرکت مطاطق در ضا را میتوان حاصل سازمان

حرکت برای تعیین نور حرکت مطاطق در ضای

بههمپیوسته ،ناشی از تأثیر عوامل متجان

دانست که بر

معماری کفایت نمیکند.

اساس سادتار کالبدی ضا تعریف میگردد ،نور حرکت
مطاطق در ضا ،حاصل برآیند تأثیر عوامل ضایی
متفاوت است که در قالق انوار حرکت کالبدی ،بصری
و معنایی شکل میگیرد .در تصویر شماره  4این ارتباط
نشان داده شدهاست.
هر کدام از این عوامل را بر اساس نور معماری ،میتوان
بر اساس چگونگی حضور عناصر معماری ایجاد کرد.
حضور یا عدم حضور یک عنصر در سازمان ضایی و
چگونگی ترکیق عناصر ضایی بسته به قواعد ملزم نور

تصویر( :)4برآیند عناصر ضایی و رابطه بین آنها در ایجاد تصویر
ذهنی مطاطق(مأدذ :نگارندگان)

معماری ،اساسیترین مؤلفههای ضایی مؤثر برای تعیین

تصویر ذهنی

31

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

آنچه که در پروسه حرکت مطاطق در ضای معماری

اساس ادراک مطاطق ،ر تار متناظر در ضای معماری

مطر میگردد ویه ذهنی مطاطق است که متأثر از

بروز پیدا میکند (تصویر شماره .)5

تصویر ذهنی وی میباشد .از منظر کوین لینچ" ،هر چیزی
که از یک منظره پ

ارتباط بین تئوری حرکت و تصویر ذهنی

از دیده شدن توس ناظر در ذهن

وی باقی میماند ،تصویر ذهنی شطص از آن منظره

اگرکالبد ضای معماری به همراه عناصر سازنده آن ،در

 .)Lynch,تصاویری که از محی در ذهن

رده واقعیت رض شود ،هر چه مطاطق در زمان حضور

ناظر به ویود میآید ،حاصل یریانی دو یانبه بین ناظر

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

با مظاهر داص دود یلوهگر

حرکت به سمت موضور ادراک در ضا میبیند ،یز

است")1960

و محی

اوست .محی

تصویر( :)5رابطه تصویر ذهنی و سادتار ضایی(مأدذ :نگارندگان)

میشود و رابطهای در ذهن ناظر بین او و تجاربش به

دادههای ذهنی حاصل از ارتباط با آن ضا و در رده

ویود میآورد .ناظر پارهای عوامل بصری را انتطاب

ذهنیت محسوب میشود و به واسطه ادراک مطاطق از

میکند ،آن را در ذهن دود به نظام میآورد و به آن معنی

ضا بواسطه تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس تصویر ذهنی

میدهد .آنگاه تصویری که بدین ترتیق بویود میآید،

مطاطق ،ضا و عناصر سازنده آن ادراک میگردند و در

عوامل مورد مشاهده را تشدید میکند").)Lynch, 1960

رده عینیت قرار میگیرند و به واسطه این ارتباط ،ر تار

بنابراین ،در تشریح یایگاه تصویر ذهنی در ادراک

ضایی در قالق حرکت سازمانیا ته در ضا اتفاق

ضای معماری باید گفت در رابطه متعامل بین مطاطق و

میا تد .آنچه که حائز اهمیت است ،نور حرکت

عناصر ضایی معماری ،دریا ت در دو رده شناسایی

مطاطق به عنوان واکنش ر تاری بر اساس ادراک ضا

عنصر ضایی و شناسایی ارتباط سازمانیا ته بین عناصر

است.

بر اساس قواعد ضایی برگر ته از نور معماری شکل

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

میگیرد و بر اساس دادههای ذهنی مطاطق از عناصر

حرکت سازمان یا ته دطی انجام میدهد و یا با درک

ضایی و سازمان آنها ،تجزیه و تحلیل میشود و بر

ریتم حاصل از مسیر متصل به هم از آرایشهای منظم
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آب نماها ،دردتان و مسیرهای حرکتی ،حرکت منتظم

با رنگ داک و دردت و آسمان ترسیم و تعریف

چشم در ضا را بروز میدهد و تطیل وی را بر میانگیزد

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

که این رابطه در سکان های ضایی تکرار میشود و بر

یا طعم مکانی زمانی میدهد و در طول همین راه،

تصویر( :)6مدل رابطه تصویر ذهنی و تئوری حرکت(مأدذ :نگارندگان)

تصویر( :)7باغ شاهزاده ماهان(مأدذ :نیلی و همکاران)1392 ،

و سازمان

تصویرهایی به شناسنده ارائه میشوند .دگرگونی مدام

اساس عناصر ضایی تشکیلدهنده آن سکان

آنها زمینه بروز حرکات متقاوت را پدید میآورد

اندازه این تصویرها و موضع و موقعیت آنها و ترکیق

(تصویر شماره . )6

شدن تدریجی آنها با عناصر تصویری نو ،ایازه
نمیدهند که بهرهوری از باغ ،به برداشتی دشک و یک

سکانس و حرکت در باغ شاهزاده ماهان

پارچه ثابت منتهی شود( المکی.)1389 ،

راه ورود به باغ ،با تجربه کردن مقوله دورنمایی یا

از ویژگیهای این باغ که به صورت پلهای سادته میشود

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

ویود آبشارهای زیبا در محور اصلی آن است .کوشک

در طول راهی دیده میشوند که آدمیزاد را به باغ میبرد،

در نقطه مرتفع باغ تطت قرار میگیرد ،از نظر منظری
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تصویر(" :)8باغ شاهزاده ماهان" ،یزیرهای آباد در میان بیابان که قرن نوزدهم  .م سادته شدهاست(مأدذ :دوانساری و دیگران)1383 ،

دارای دیدی بسیار عالی است و نوعی احساس متعالی در

ماهان ،در ابتدا سکان های مورد نظر بر اساس تئوری

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

ذهنی کوین لینچ مشطص گردیدهاند .در این پژوهش

درصحرایی وسیع کرمان قرار دارد ،شکل کلی باغ با

سکان ها بر اساس یک ابزار تعیین میگردند .از موضع

محور مرکزی ،آبشارها ،پیادهروها و ردیف متناوب

مورد بررسی ،معیار و شادص ،تصویر ذهنی میباشد .در

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

این پژوهش رضیه زیر آزمون میشوند:

به بنای سفید باالدانه در متن کوهها متویه میسازد (نیلی

 -بین سکان های ضایی متفاوت در باغ شاهزاده ماهان

و همکاران( )1392 ،تصویر شماره 7و.)8

و حرکت حاصل از تصویر ذهنی مطاطبان ،ارتباط
مستقیم ویود دارد.

تحلیل سکانسها بر اساس تئوری تصویر ذهنی
در پروسه انجام تحقیق به هدم تبیین رابطه تئوری
یرکت و تصویر ذهنی در نمونه موردی باغ شاهزاده

تصویر شماره( :)9سادتار کلی پژوهش(مأدذ :نگارندگان)
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از آنیایی که سکان ها با حرکت ضایی در ارتباط

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

از مشطص کردن سکان ها بر اساس

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

معیارهای تصویر ذهنی ،آنها با مفاهیم حاصل از حرکت

بین دو حوزه ضای سبز و آب و مسیرهای ارتباطی،

و معنا ،داطره انگیزی ،مورد سنجش واقع میگردند.

نشانه ،کوشک اصلی به عنوان عنصری عینی که در

میباشند .لذا پ

یدول شماره( :)2سکان های منتطق(مأدذ :نگارندگان)

سادتار کلی پژوهش در شکل  9نمایش داده شدهاست

یهتیابی مطاطبان نقش مهمیایفا میکند(یدول

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

شماره.)2

میزان ارتباط تصاویری که مطاطبان میببیند ،با عوامل
حرکتی در یک ضای عمومیمیشود و سنجش میزان

چکلیست

مو قیت ضاها در ایجاد یک تصویر بهم پیوسته است.

سکانسهای فضایی باغ شاهزاده کرمان
پ

مشاهده

عوامل

حرکت

در

از شناسایی و انتطاب سکان ها ،امکان بررسی همه

شناسایی سکانسها بر اساس تئوری تصویر

معیارها و مؤلفههای حرکتی(یابهیایی ،حرکت چشم،

ذهنی

احساسی) نبودهاست ،لذا بر مبنا چک لیست مشاهدهای

بر مبنای تئوری تصویر ذهنی لینچ ،چهار سکان
گردیدهاست .سکان

انتطاب

که در یدول شماره  3تعیین گشتهاست ،سواالت

سر در ورودی به عنوان گره و

پرسشنامه بر اساس آن برای رسیدن به تصویر ذهنی
سکان ها در ذهن مطاطق تعیین گردید.

محل تالقی و تمرکز که بیشترین تراکم را در طی
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تحلیل چگونگی حرکت مخاطبین بر اساس سنجش

یابهیایی مطاطبان و انتطاب مسیر زیاد و دیلی زیاد

تصویر ذهنی آنها

است .دیدن عناصر تکرار شونده در طول مسیر بر حرکت

پرسشهای مرتب با بطش اول مرتب با سردر ورودی

چشم مطاطبان به میزان دیلی زیاد مؤثر و سلسله مراتق،

اصلی مطر گردید .در این پرسشها ،هدم ،میزان تأثیر

ریتم ،محور عناصر مطتلف ،آب ،دردتان ،ادتالم

یدول( :)3چک لیست مشاهده (مأدذ :نگارندگان)

طمأنینه ،سبکی ،گذر زمان

عناصر حرکتی(یابهیایی ،چشم و احساس) با تویه به

سطحها در ایجاد ح

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

مطاطبان به میزان زیاد مؤثر میباشد(.یدول شماره )5

بودهاست .بر اساس درصد پاسخگویی ا راد مالحظه

سکان

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

طی پرسشهایی از مطاطبان متویه شدیم که ،مرز بین

در یابهیایی مطاطبان و انتطاب مسیر مؤثر است .تأثیر

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

حرکت چشم مطاطبان و تویه به سلسله مراتق ورود به

زیاد و شفا یت ویود آنها بر مطاطبان به میزان دیلی

باغ در بردی مطاطبان زیاد و در بردی مطاطبان متوس

زیاد مؤثر است .همچنین تأثیر شفا یت و ادتالم سطح

میباشد .هندسه و ریتم مویود در سر در ورودی در

لبهها بر حرکت چشم به میزان زیادی بر مطاطبان مؤثر و

ایجاد احساس سبکی ،مکث زیاد و شفا یت سردر

نیز ،عناصر تکرار شونده و ریتمیک مثل دردت و

ورودی ،در مطاطبان متوس است(.یدول شماره)4

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

مسیر حرکتی و راه از ورودی اصلی تا کوشک دارای

حالیکه هندسه و محور در احساس طمأنینه ،مکث

عنصر زیادی در ایجاد حرکت چه به لحاظ حرکت

مطاطبان تأثیر زیاد دارد (یدول شماره .)6

چشمی ،یزیکی و احساسی میگردد .طبق درصدهای
حاصل ،درصد تأثیر سلسله مراتق و ادتالم سطح در
36
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یدول( :)4سکان

ورودی و درصد تأثیر عوامل حرکتی بر مطاطبان(مأدذ :نگارندگان)

یدول( :)5سکان

مسیر سردر تا کوشک و درصد تأثیر عوامل حرکتی بر مطاطبان(مأدذ :نگارندگان)

یدول( :)6سکان

لبه دردتان وآب و درصد تأثیر عوامل حرکتی بر مطاطبان (مأدذ :نگارندگان)

کوشک اصلی ،محوریت و ادتالم

مطاطبان کم ولی ادتالم سطح در حرکت چشمی

و در نهایت سکان

یابهیایی به سمت کوشک متوس ولی

مطاطبان زیاد است و نیز ریتم در عناصر معماری کوشک

هندسه در ایجاد حرکت مطاطبان تأثیر زیاد دارد .همچنین

در ایجاد احساس مطاطبان متوس

ولی سلسله مراتق،

شفا یت عناصر معماری کوشک اصلی در حرکت چشمی

شفا یت و روی متتتحور تتتقارن باغ در احساس مکتتث و

سطح در ح
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یدول( :)7سکان

کوشک اصلی باغ و درصد تأثیر عوامل حرکتی بر مطاطبان(مأدذ :نگارندگان)

تصویر( :)10دالصه میزان تأثیر عوامل مؤثر حرکتی در باغ شاهزاده(مأدذ :نگارندگان)

حرکت(کالبدی ،معنایی) با

سبکی مطاطبان تأثیر زیاد دارد(یدول شماره .)7

چشمان وی ،در ایجاد ح

به طور دالصه در تصویر  10عوامل تأثیرگذار در

آن درگیر میشود .در نهایت ،پاسخ دریا ت شده تحقیق

حرکت مطاطبین آورده شدهاست.

در نتیجه تحلیل عوامل حرکت در سکان های مطتلف
این باغ ،از طریق سنجش تصویر ذهنی مطاطبان مطتلف،

نتیجهگیری

این بود که ،سکان های مطتلف تعریف شده بر مبنای

هدم از انتطاب باغ شاهزاده ،توالی تصاویری است که

تئوری حرکت در باغ شاهزاده ماهان ،تصویر ذهنی

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

مشترک در مطاطبان مطتلف ایجاد میکند .بر اساس
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نتایج پرسشنامه اکثر پاسخها حاکی از این است که

منابع

مؤلفههای حرکتی (کالبدی و معنایی) تأثیر زیادی در

ادوت ،هانیه؛ امیردانی ،آرین ؛پوریعفر ،محمدرضا

ایجاد یک تصویر ذهنی به هم پیوسته و مشترک در

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

مطاطبان ایجاد میتماید و شاید بتوان گفت سادتار باغ

و معماری"،کتاب ماه هنر،شماره.134

شاهزاده ماهان که به صورت کشیده از سردر اصلی و

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

مسیر رو به کوشک اصلی که دارای ادتالم سطح و

رهنگی ،ص .114

موارد مورد اشاره در نوشتار میباشد مطاطق را تا انتها

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

رها نمیسازد و پیوسته این تصویر در ذهن وی میماند.

از بهشت" ،مهندسین مشاور آران ،انتشارات سازمان

همچنین چنین برداشت گردید که ،با تویه به تأثیر زیاد

میراث رهنگی و گردشگری ،تهران.

مؤلفههای حرکتی در مطاطبین ،تصویری بههم پیوسته از

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

این باغ در ذهن مطاطبین ایجاد میشود.

انتشارت صدا و سیما ،تهران.
شیخاسدی ،اطمه؛ کاظمزاده ،مرضیه و هاشمنژاد،
هاشم(" .)1395اصول سازماندهی مؤثر بر ایجاد تصاویر
ذهنی بینندگان در باغ شاهزاده ماهان" ،معماری و
شهرسازی آرمان شهر.79-90 ,)17(9 ,
ضیغمی ،رضا؛ باقری نسامی ،معصومه؛ حقدوست
اسکویی،

سیده اطمه

و

یادآور

نیکروش،

منصوره(" .)1387تحلیل محتوا" ،صلنامه پرستاری ایران،
دوره بیست و یکم ،شماره  ،53ص.3
المکی ،محمدنصور(" .)1389باغ ایرانی(عک

رخ

باغ)"،در گسترههای معماری .نشر ضا ،تهران.
گروتر یورک ،کورت( ".)1385زیباییشناسی در
معماری" ،تریمه یهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون،
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
مهدوینژاد ،محمدیواد و ناگهانی ،نوشین (" .)1390
تجلی مفهوم حرکت در معماری معاصر ایران" ،صلنامه
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره سوم ،صص .33 -21
نیلی ،ریحانه؛ نیلی ،رعنا و امینزاده ،بهناز(.)1392
"شفابطشی در منظر سازی با غهای دوره قایار"،معماری
و شهرسازی آرمان شهر،شماره  .11پاییز و زمستان1392،
.167،
39
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