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چکیده 
باغ ایرانی با سابقۀ درخشان خود، به عنوان بهترین الگوی منظرسازی در ایران، محصول تعامل انسان ایرانی در 
مواجهه با طبیعت است. این تعامل به صورت یک رابطۀ دوطرفه مابین انسان و طبیعت برقرار است و باعث تأثیر 
متقابل انسان و طبیعت بر یکدیگر می شود. هدف اصلی این پژوهش بازشناسی و تحلیل باغ ایرانی با تکیه بر دیدگاه 
روان شناختی گشتالت و تأثیر آن بر ادراک انسان از محیط پیرامون است. این تحقیق به چگونگي تأثیرگذاری 
اصول ادراک دیداري گشتالت بر انسان در درک نظام های کالبدی موجود در باغ ایرانی می پردازد. پژوهش حاضر با 
استفاده از روش پدیدارشناسی و پژوهش موردی در رویکردی قیاسی با ارائۀ ویژگی های روان شناختی و کارکردی 
موجود در باغ ایرانی به تطبیق قوانین گشتالت و نظام های کالبدی موجود در باغ شاهزادۀ ماهان کرمان می پردازد 
تا با بررسی آن ها سهم هرکدام را در استفاده از قوانین گشتالت بازیابد. در این روند با بهره گیری از قوانین ادراک 
گشتالت به ساده سازی هندسۀ موجود در باغ های ایرانی پرداخته و عالوه بر آن به تأثیر این قوانین در ادراک 
محیط پیرامون در نمونۀ موردی پرداخته شده است. باغ ایرانی به عنوان یک کل، حاصل پیوستگی عناصری است 
که به تنهایی ازلحاظ کالبدی دارای معنی و مفهوم خاصی نیستند. درصورتی که با قرارگیری این عناصر در کنار 
یکدیگر )با تفکر، هندسه و جهان بینی خاص( مفهوم واالیی به نام باغ ایرانی شکل می گیرد. باغ ایرانی بر نگرش و 
باورهای شخصی انسان ایرانی در مواجهه با محیط پیرامون متکی است و از همین رو تنها یک اثر هنری نیست 

بلکه یک پدیدۀ فرهنگی و چندبعدی است.

واژگان کلیدی: باغ ایرانی،  ادراک، هندسه، پدیدارشناسی، روانشناسی گشتالت.

مقدمه 
در منظر فیلسوفان تجربه گرا، انسان همواره در تعامل با محیطی 
است که خود جزئی از آن به شمار می رود، بنابراین رابطۀ انسان 
و محیط یک رابطۀ رفت و برگشتی و تعاملی است. ارتباط انسان 
با محیط اطراف خود از طریق پیام هایی است که از محیط اطراف 
خود دریافت می کند و دریافت این پیام ها از طریق کانال هایی 
پناهی، 1394،  خدا  و  )ایروانی  می پذیرد  حواس صورت  نام  به 
233(. انسان به عنوان  فاعل و گیرنده، اطالعات را از طریق حواس 

پنج گانه دریافت کرده و در مغز و ذهن خود به تجزیه وتحلیل 
آن ها می پردازد. ردپای چنین تعاملی را در مواجهۀ انسان با محیط 
در باغ ایرانی به وضوح می توان یافت. باغ ایرانی به عنوان یک کل 
معنی دار دارای ویژگی های منحصربه فردی است که این ویژگی ها 
حاصل تعامل و هم نشینی اجزای تشکیل دهندۀ آن است. تاکنون 
نظریه ها و دیدگاه های متفاوتی در رابطه با تحلیل و بازشناسی 
آن  با  انسان  مواجهۀ  همچنین  و  ایرانی  باغ  کالبدی  نظام های 
موردبررسی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از مطالعات 
تحلیلی اسناد تاریخی و مشاهدات میدانی از نمونه های شاخص 
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موردبحث و بررسی قوانین مربوط به روان شناسی گشتالت ادراک 
و تطبیق آن ها با هندسۀ موجود در باغ ایرانی به تحلیل صورتی از 
ادراک که حاصل درگیری توأمان حواس پنج گانه و تأثیر قوانین 
گشتالت بر آن هاست می پردازد. در این راستا، پژوهش حاضر از 

دو پرسش اصلی برخوردار است: 
- هندسۀ کالبدی باغ شازدۀ ماهان تا چه میزان منطبق بر قواعد 

روانشناسی گشتالت است؟
- چگونه ادراک در محیط باغ ایرانی بر پایۀ روانشناسی گشتالت 

امکان پذیر می باشد؟
بدون شک شناخت باغ ایرانی با توجه به بین المللی بودن این 
میراث از منظر جهانی و شناسایی تفکرات طراحانۀ مؤثر در آن 
از حیث تاریخی و مباحثاتی که از جنبۀ استمرار در روندهای 
طراحی معاصر در جریان است حائز ارزش و دارای اهمیت است. 
بر این اساس این پژوهش با ضرورت شناخت باغ ایرانی از جنبۀ 

معرفت شناسانه، پژوهشی توسعه ای و کاربردی است.

روش تحقیق
از  استخراج ادراک، درک هندسه و تناسبات در محیط، یکی 
ادراک  روان شناسی  شناسایی  جهت  قابل اعتماد  رویه های 
علمی  فرایندی  توسط  موضوع  این  فضاست.  در  موردبحث 
صورت می پذیرد که اصل و جوهرۀ این روند، به تعداد متغیرهای 
مداخله گر در حواس و ماهیت ذاتی هر حس، در کنار نظریات 
و مکاتب گوناگون آن وابسته است. به همین سبب واکاوی و 
پژوهش در این حیطه با سختی و دشواری های بسیاری همراه 
بوده که همین امر و تأثیرپذیری نتایج بر پایۀ مشاهدات، روایی 

پژوهش را متناسب با مشاهده گران کاهش می دهد. 
در این نوع از پژوهش، مشاهدۀ ناِب نخستین، نقش اصلی را 
دارد. منظور از مشاهدۀ ناب نخستین، درک یک پدیده به همراه 
چیستی و ذات آن است به گونه ای که پژوهشگر از قبل دربارۀ آن 
ذهنیتی نداشته باشد. طبق سخنان اسپیگلبرگ »پدیدارشناسی 
و  عادتی  الگوهای  برداشتن  میان  از  است جدی جهت  عملی 
فکری مردم و رجوع به پاکی پیشین نخستین دیدن. این عمل 
کاماًل آگاهانه و با هشیاری صورت می گیرد و توصیفات دقیق 
این  سبب  همین  به  است.  آن  ویژگی های  از  صادق  شهود  و 
امر نیاز به مقدار زیادی استعداد، تربیت و خود انتقادی دارد« 

.)Spiegelberg, 2012, 680-717(
این پژوهش از الگوی پدیدارشناسی سازه ای در گام های شش گانۀ 
خودکاوی  روش  و  حوزه  این  اندیشمند  اسپیگلبرگ،  طرح 
پنج مرحله ای موستاکاس، دیگر اندیشمند این حوزه، بهره برده 
است. در روند پدیدارشناسی سازه ای، پدیده ها آن گونه که در 
ادراک و آگاهی ثبت و ساخته می شوند، موردبحث قرار می گیرند. 
بر این اساس روند کار بر پایۀ شناسایی و سازمان دهی و تحلیل 

قراین جمع آوری شدۀ پیش و پس از مرمت، از ساختمان ها و 
محدودۀ باغات موردبحث، متأثر از تصاویر و نقشه ها استوار شده، 
ادامه  در  است.  پرداخته  آن ها  در  فضاهای هندسی  تجرید  به 
پنج مرحلۀ غوطه وری، نهفتگی، تهذیب، تکرار و ترکیب خالق 
بهره برداری  مورد  پژوهش  این  در   ،)Moustakas, 1994, 50(
قرارگرفته است. در مرحلۀ آغازین تحقیق تحلیل های میدانی و 
ارتباط بی واسطۀ حواس در نمونه های شاخص، در ادامه شناخت و 
نمود دادن مفاهیم، سپس قیاس و روشنگری نمودها، جستجوی 
تعدد و تکرار آن ها و درنهایت شناسایی الگوها، موردتوجه بوده 

است )محمدپور، 1397، 240(. 
در مرحلۀ نمونه گیری، نمونه ها به صورت شاخص محور در روش 
پدیدارشناسانه موردتوجه قرار گرفته که شاخص های اصلی آن ها 
قرارگیری در فهرست باغ های ایرانی ثبت شده در فهرست آثار 
جهانی ایران بوده است و درنهایت نمونۀ باغ ایرانی شازده ماهان، 
به عنوان نمونۀ مصداق انتخاب شده است. در جهت باال بردن 
روایی پژوهش از ترفند کوالیزی )Colaizzi, 1978(، اعتبار یافته 
از منظر دریافت مشابهت، مورد تحلیل قرارگرفته است )تصویر 

.)1

پیشینۀ پژوهش
پژوهش های پدیدارشناسی از پرکاربردترین انحاء تحقیقات کیفی 
هستند. دانش پدیدار شناختی را می توان مطالعۀ دنیای فردی به 
شمار آورد، به عبارت دیگر هدف اصلی این مهم تجربۀ بالواسطه و 
فوری دنیا بدون توجه به پیش داوری ها، تصاویر و ایده های ذهنی 
موجود است. نظریات ادموند هوسرل1 )1859-1938( و مارتین 
هایدگر2 )1889- 1976( از تأثیرگذارترین دیدگاه ها در باب دانش 
پدیدارشناسی است. بنا به تعبیر هوسرل، پدیدارشناسی طریق و 
شیوه ای جهت بررسی و واکاوی رویدادهاست، به بیان دیگر تحلیل 
شناخت آگاهانۀ خود، در این رابطه که چگونه اشیاء و یا پدیدارها 
در تجربه و ذهن ما ظهور و بروز می یابند. همچنین نظریات و 
عقاید هایدگر نیز، پدیدارشناسی را دانش و علمی می داند که به 
پدیدارها رخصت می دهد تا توسط خود عرضه گردند، در حقیقت 
آن گونه که خود را توسط خود و از جانب خود می نمایانند. بدین 
گونه در اندیشۀ هایدگر جایگاه انسان ثابت نیست و پیوسته در 
حال شکل گرفتن است و هیچ شکل او نهایی تلقی نمی گردد 

)نیچه و دیگران، 1385(.
ادراک به عنوان مرحله ای که در آن اطالعات ارسال شده توسط 
حواس به مغز و دستگاه عصبی، سازمان دهی و تفسیر می شود 
)پاکزاد و بزرگ، 1391( در گسترۀ ذهنیت پدید می آید. گوستاو 
فِخنر ادراک را وابسته به تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته بر روی 
محرک حسی تلقی نمود )Fechner, 1860(. اما در نگاه کالن تر 
نوع  باورها،  دارند که  متنوعی دخالت  این خصوص عوامل  در 
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تصویر 1.  مکانیزم استنتاج و روش تحقیق. مأخذ: نگارندگان.

زندگی، جنسیت و سایر عامل هایی که در مفهوم کلی »تجربۀ 
فرد« طبقه بندی می شوند، حائز ارزش است و در تفسیر گیرنده 

دخالت دارد )خسروی، 1382(. 
در ادامه می توان بیان کرد که دانش پدیدارشناسی اگرچه صرفاً 
بی واسطۀ  یافتن  جستجوی  در  و  دارد  تعلق  فلسفه  بحث  به 
است  وسیعی  بسیار  نفوذ  دامنۀ  دارای  اما  پدیدارهاست،  خود 
و حوزه های دانشی دیگر نظیر هنر، دین، علوم انسانی و ... را 
حیطۀ  در  مهم  این  ازاین رو،   .)1391 )شیرازی،  دربرمی گیرد 
توسط  و  دارد  ارزشمندی  جایگاه  نیز  شهرسازی  و  معماری 
نظریه پردازان این عرصه مانند یوهانی پاالسما3، استیون هال4، 

آلبرتو پرزگومز5، پیتر زومتور6 و ... شرح و بسط یافته است.
در دهۀ 1980 م. آلبرتو پرز گومز با الهام گرفتن از اندیشه های 
هایدگر، سعی در تأکید بر بعد متافیزیکی و نمادین معماری 
داشت )Perez Gomez, 1990(. سپس در دهۀ 1990، وی با 
التفات به نظریات مرلوپوینتی مفهوم اتمسفر را مطرح کرد که 
یکی از اصلی ترین مفاهیم معماری پس از دوران مدرن است 
)Perez Gomez, 2016(.  پس ازآن، پیتر زومتور تعریفی نوین 
به  وابسته  را صرفاً  اتمسفر  آن  در  که  کرد  ارائه  اتمسفر  برای 
حس بینایی ندانست و آن را در سایۀ ادراکات حسی تعریف 
دیگر  نیز  پاالسما  یوهانی  همچنین   .)Zumthor, 2006( کرد 
مواجهه  ظریف  »هنر  را  پدیدارشناسی  حوزه،  این  اندیشمند 
وی  عالوه براین   .)Pallasmaa, 2005( کرد  معرفی  جهان«  با 
وظیفۀ معماری در عرصۀ پدیدارشناسی را مرئی ساختن نحوۀ 
لمس شدن ما توسط جهان دانست. در حقیقت می توان بیان کرد 
که هر تجربۀ بساوایی در معماری چندحسی است و به صورت 

کیفیت های ماده، فضا و مقیاس به گونه ای مساوی میان تمامی 
ابزارهای ادراکی مانند چشم، گوش، زبان و ... تقسیم شده است 
).ibid(. در ادامه استیون هال نیز پدیدارشناسی را علمی فلسفی 
دانست که توسط برنتانو7 و هوسرل پدید آمد و در ادامه به واسطۀ 
مرلوپوینتی گسترش یافت و تعبیر خود این مهم را بدین نحو 
بیان کرد که ما نباید در پس رویدادها به دنبال دلیل باشیم بلکه 
آن ها دلیل و علت خود را می نمایانند )هال، گومز و پاالسما، 
1394(. همچنین نکات اصلی در دیدگاه هال مفاهیمی نظیر 
نور، رنگ، اختالف منظر8، دیرند9 و فرم متخلخل است )طهوری، 
شریفیان، اعتصام و ذبیحی، 1398(. همچنین می توان نتیجه 
گرفت، منظور و مقصود تمامی اندیشمندان از پدیدارشناسی فضا، 
خلق و آفرینش محیطی است که منجر به تعالی و بهبود کیفیات 

زندگی آدمی باشد )همان(؛ )جدول 1(. 
ادراک دارای ابعاد مفهومی گوناگونی است. ادراک را پدیده ای 
خطاب می کنند که به مانند فرایند ذهنی توسط تجارب حسی 
قبلی توسعه پذیر بوده و از راه آن رابطه ها، فعلیت ها و معناهای 
اشیاء قابل فهم می گردد )ایروانی و خداپناهی، 1394، 25(. در بیان 
جان لنگ، این فرایند به عنوان محل تالقی شناخت با واقعیت، 
به صورت فعال و هدفمند موجب کسب اطالعات از محیط شده 
)لنگ، 1390،  97(، همان اتفاقی که به صورت طبیعی در ضمیر 

ناخودآگاه انسان در مواجهه با محیط و درک آن می افتد.
در این رخداد، انسان به عنوان ادراک کننده، هم مخاطب است 
از محیط مورد مشاهده به حساب می آید و  و هم خود جزئی 
این امر به واسطۀ رفتار او و حرکتش در فضا، در تعریف حدود 
)مرتضوی، 1380، 66(.  است  تأثیرگذار  محیط  ویژگی های  و 
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نتایج پژوهش پیرامون پدیدارشناسی و ادراکنگارنده

)Fechner, 1860(فخنر
ارتباط میان یک محرک حسی به عنوان پیام و تجزیه وتحلیل آن را از طرف گیرنده دریافت و قوانین حاکم بر این رابطه 

را کشف کرد.

)Grütter, 1987(گروتر
ارسطو نخستین کسی بود که حواس را در پنج حس تعریف کرد: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه. اگرچه که 
هر یک از این حواس وظیفه ای ویژه و کاماًل اختصاصی دارد، اما انجام فرایند ادراک معموالً تنها با همکاری اندام های 

مختلف انجام می شود.

خسروی )1382(
فروید معتقد بود که غرایض، انرژی اصلی را برای رشد شخصیت فراهم می آورد. به اعتقاد وی ادراک کودک از 

تفاوت های آناتومیک بین پسرها و دخترها رویدادی محوری در شکل گیری شخصیت آن هاست. فروید در تفسیر 
تفاوت های جنسیتی به جای تأکید بر تبیین های ژنتیکی و هورمونی، بر تجارب اولیۀ کودک در خانواده تأکید داشت.

)Pallasmaa, 2005(پاالسما
در معماری هر تجربۀ بساوایی، چندحسی است. کیفیت های فضا، ماده و  مقیاس در چشم، گوش، بینی، پوست، زبان، 

اسکلت و عضله به طور مساوی تقسیم شده اند.

شیرازی )1391(
پاالسما خاطرنشان می سازد که تجربۀ معماری تجربه ای چند حسی است، و کیفیات ماده، فضا و مقیاس نه تنها با 

چشم، بلکه با گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت و عضالت سنجیده می شوند. به واقع ما معماری را از طریق همۀ حواس 
تجربه می کنیم.

پاکزاد و بزرگ )1391(
ادراک، مرحله ای است که در آن اطالعات ارسال شده توسط حواس به مغز و دستگاه عصبی، سازمان دهی و تفسیر 

می شود.

)Wundt, 2016(تصویرسازی ذهنی، همانند بسیاری خصوصیات دیگر که به صورت هنجار در جمعیت پراکنده است، جنبۀ ارثی دارد.ویلهلم وونت

جدول 1. پژوهش های پیشین در خصوص ادراک. مأخذ: نگارندگان.

دارد،  اهدافی  چه  و  رفتار  چه  مشاهده گر  اینکه  به بیان دیگر 
می تواند در تعریف محیط و محدودیت بخشی به فضا تأثیر گذارد. 
نکتۀ حائز ارزش در این فعلیت این است که نظم پذیری مؤثر از 
طرح، شکل و زمینه های پیرامونی، می تواند موجب سازمان دهی 
بهتر ادراک آدمی از محیط واقع شود و عدم وجود این سه عنصر، 
و خدا  )ایروانی  اشیاء می کاهد  از  فهم صحیح  و  امور  از درک 

پناهی، 1394، 150(.
همان طور که در تصویر 2 مشاهده می شود، ادراک شیء بر اساس 
یک روند منظم و پی درپی شکل می گیرد. به این صورت که از 
به ماهیت آن  از پی بردن  آغاز شده و پس  ادراک طرح شیء 
پایان می رسد.  به  با درک زمینه ای که شیء در آن قرار دارد 
البته باید خاطرنشان کرد که این مراحل در بیشتر اوقات آن قدر 

به سرعت اتفاق می افتد که شخص متوجه آن نیست.
یا  )صورت(   Form به  انگلیسی  زبان  در  گشتالت  واژۀ 
Configuration )شکل بندی( برگردانده شده است. گشتالت یک 
نظام فکری در روانشناسی است که به طور عمده با مطالعۀ ادراک 
ویژگی های  و  کل  سازمان بندی،  طرح،  آن  در  و  دارد  سروکار 
هیلگارد، 1378،  و  )اتکینسون  دارد  قرار  تأکید  مورد  میدانی 
509(. مفهوم گشتالت یا شکل کلی عبارت است از سازمانی که 
خصوصیات اجزای تشکیل دهنده یا فزایندۀ جزئی به تمامی کل 
آن سازمان بستگی دارد )ایروانی و خداپناهی، 1394، 25(. از 

منظر زیبایی شناختی گروتر چنین بیان می کند که انسان دنیا را 
توسط محرک هایی جداگانه نمی بیند بلکه آن را در مجموعه هایی 
معنادار تجربه می کند و در این تعبیر هر آنچه دیده می شود، 
محرک های ترکیب یافته در سازمان هایی )گشتالت ها( است که 
معنی دارند )گروتر، 1386، 31(. درواقع به بیان دیگر ادراک انسان 
از محیط به صورت یک کل صورت می گیرد. طبق این نظریه در 
ابتدا شکل کلی تشخیص داده می شود و سپس اجزای آن ثبت 

می شوند و این نوعی تقدم کل است بر جزء.
آنچه در بازخوانی و بازشناسی باغ های ایرانی در تحقیقات معاصر 
منظر  از  باغ  بررسی  شامل  بیشتر  دارد،  وجود  آن  از  پیش  و 
بوده  پدیده  این  با خاستگاه  رابطه  در  توصیفی  پدیدارشناسی 
است. به طورکلی پژوهش های معاصر دربارۀ باغ ایرانی را می توان 

در سه دسته از رویکردهای مشخص معرفی کرد )تصویر 3(.
جهت  و  اول  رویکرد  به  استناد  با  به نوعی  که  حاضر  پژوهش 
بسط یابی درون رویکرد سوم رخ داده است قصد دارد باغ ایرانی را 
با توجه به تحقیقات صورت گرفته با دیدی متفاوت و بهره جستن 
از علم پدیدارشناسی و روانشناسی، باغ ایرانی را از دریچۀ تازهای 

بازشناسد. 

مبانی نظری
منظر را می توان در ادراک انسان به عنوان یک پدیده تعریف کرد. 
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تصویر 2. فرایند ادراک بر اساس روند منظمی از طرح، شکل و زمینه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3.  پیشینۀ پژوهش بر اساس رویکردهای صورت گرفته در پژوهش های معاصر مأخذ: شاهچراغی، 1388.

به کمک  و  با محیط و محرک ها  از طریق حواس  این پدیده 
ارتباط جسمانی منجر به ایجاد حس و ثبت در خاطرۀ ذهنی فرد 
می شود )سرمدی، شاهچراغی و کریمی فرد، 1399، 27(. این 
موضوع در تعامل انسان و محیط در رابطه ای میان ادراک کننده 
و ادراک شونده، محصولی پیوسته عینی و ذهنی پدید می آورد 
)همتی و صابونچی، 1400، 14( که به عوامل فضایی - بصری، 
عملکردی - بصری، رفتاری - بصری وابسته است )گلستانی، 

خاکزند، فیضی و کریمی، 1399، 35(.
ایرانی در پی ترکیب عناصری مشخص و مقدس در یک  باغ 
دستگاه و منظومۀ فکری شکل می گیرد و در این میان برخی 
عناصر فرعی به قوام هرچه بیشتر نتیجۀ این ترکیب و تعریف 
کمک می کنند. باغ در سرزمین ایران، پدیده ای فرهنگی، کالبدی 
معموالً  که  محصور  محدوده ای  به صورت  که  است  تاریخی  و 
تلفیق  گیاه  و  آب  با  معماری مشخصی  نظام  در  ابنیه  آن  در 
به  انسان  برای  را  مطلوب  و  آسوده  ایمن،  گردیده اند محیطی 
ارمغان می آورند )شاهچراغی، 1388، 72(. از منظر واژه شناسی 
نیز، باغ در دائره المعارف اسالمی، به محوطه یا محوطه هایی که 
غالب آن ها محصور ساخته شده اطالق شده که با بهره گیری از 

انواع سبزینگی همچون گل، گیاه، درخت و آب و بناهای ویژه ای 
که می بایست از قواعد هندسی و باورهایی پیروی نمایند، بنیان 

گردیده است )دائرۀ المعارف اسالمي، 1381، 206(.
فعالیت سازمان یافته مغز بر ادراکات مسلط است و نه محرک هایی 
فعال  پویای  میدان  این  وارد  مجرد  احساس های  به صورت  که 
ابتدا به عنوان کل  می شوند )شاپوریان، 1386، 84(. ما کل را 
آن  سازندۀ  اجزای  تجزیه وتحلیل  به  سپس  و  می کنیم  قبول 
می پردازیم. به طور مثال با نگاه کردن به اجزای باغ ایرانی به طور 
مجزا و یا مطالعه دربارۀ آن ها قادر به درک تجربۀ قرارگیری در 
محیط باغ نیستیم. درواقع باغ ایرانی چیزی فراتر از مطالعه و 
حتی نگاه کردن از دور به این موضوع است. باغ ایرانی دارای 
کیفیتی منحصربه فرد است که تنها با قرارگیری در محیط آن و 
درگیری هم زمان تمامی عوامل تأثیرگذار در آن قابل درک است 

)جدول 2(.
در چنین تعبیری یک شکل کلی به مجموعه ای اطالق می شود 
که ویژگی های عناصر آن در کنار یکدیگر دارای معنا و مفهوم 
هستند و هیچ کدام از آن ها به تنهایی وجود ندارد و نمی تواند 
این  قرارگرفته اند.  مجموعه ای تصور شود که در کنار یکدیگر 
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جدول 2. نگاه کل به جز به کالبد باغ ایرانی. مأخذ: نگارندگان بر اساس شاهچراغی، 1388.

موضوع پایه و اساس نظریۀ گشتالت در تعریف اصولی شکل کلی 
در نظام ادراکی است. جهت بیان بهتر این مهم، در این قسمت به 
برخی از قوانین سازمان دهی بصری در گشتالت که تأثیر مستقیم 

بر پدیدارسازی ادراک مخاطب دارد اشاره می شود: 
قانون پراگنانز یا فراگیری10: یکی از مهم ترین قانون های گشتالت 
قانون فراگیری یا جامعیت است که می توان این قانون را سرچشمۀ 
تمام اصول در روانشناسی گشتالت دانست. درواقع پراگنانز همانند 
سایر اصول گشتالت به صورت یک قانون جزئی نیست بلکه خود 
به صورت یک کل عمل می کند که سایر قوانین زیرمجموعه ای از 

آن به شمار می روند. 
بر طبق این قانون، سیستم ادراکی انسان تمایل و گرایش به ساختن 
ادراکاتی به شکل، نظم، ترتیب، سادگی، زیبایی و توازن به صورت 
یک کل منسجم دارد )Samba sila, 2003(. این قانون بیانگر این 
واقعیت است که سازمان روانی همواره به هیئت و شکل مطلوب و 
کمال یافته گرایش دارد.  به عبارتی در فرم های ناقص یا قطعاتی از 
یک فرم، میل بر این است که به هنگام ادراک، این فرم به صورت 
تصویری خوش فرم تکمیل شود )بنی هاشمی، 1389، 83(. حال با 
استفاده از این توصیفات می توان به تجزیه وتحلیل اصول منتج شده 

از قانون پراگنانز پرداخت. 
نقش و زمینه11: در تبیین فرایند ادراک به فرایند منظمی اشاره 
کردیم که از ادراک طرح شیء آغاز شده و به درک زمینه ای که 
شیء در آن قرار دارد ختم می شد که می توانیم طرح و ماهیت 
شکلی شیء موردنظر را به عنوان نقش و محیطی که شیء در آن 

قرار دارد را به عنوان زمینه در نظر بگیریم.

به طورکلی فضای حیاتی که با حواس خودمان با آن ارتباط برقرار 
می کنیم، تا شرایط را بیشتر بشناسیم، به صورت یکدست و همسان 
نیست بلکه از دو قسمت تشکیل  شده است. قسمتی که مشخص 
و برجسته است و خصوصیت شئ بودن دارد )نقش( و قسمتی 
که شامل اشیاء و پدیده هایی است که به کلی در محیط ادراکی 
ما مستهلک شده اند )زمینه( )شاپوریان، 1386، 95(. برای مثال 
می توان تفاوت دید در شب و روز و وارونگی نقش و زمینه را مثال 
زد. معماری در روز در بازتاب روشنایی بیرون به دیده می آید، اما در 
شب معماری با روشنایی از درون نمایان می گردد )حبیب، 1391، 

112( )تصویر 4(.
مجاورت12: مجاورت ساده ترین شرط سازمان دهی فضایی است. بر 
اساس این اصل، اشیایی که به هم نزدیک ترند، چه ازنظر مکانی و 
چه ازنظر زمانی در یک مجموعه دیده می شوند )شاپوریان، 1386، 
97(. اگر بخواهیم خطوط یا نقاطی را به یکدیگر وصل کنیم، نقاط 
یا خطوط نزدیک تر، زودتر به هم مرتبط می شوند تا نقاط دورتر 

)گروتر، 1386، 35(.
به عبارت دیگر، عناصر متناسب نزدیک به هم مثل  اینکه به یک 
 شکل تعلق داشته باشند، به صورت یک مجموعه و یک کل ادراک 
می گردند )ایروانی و خداپناهی، 1394، 151(. درواقع هر چه فاصله 
بین موضوعات )مکانی و زمانی( کمتر  باشد و موضوعات به هم 
نزدیک تر باشند، کل های پایدارتری به وجود می آید و به  همان 
صورت هر چه این فاصله بیشتر باشد دیگر وحدتی بین اجزاء وجود 

نخواهد داشت.
تشابه 13: همان طور که از نام این اصل برمی آید شباهت نقش 

باغ ایرانی

نظام های کالبدی

متأثر از نظام کاشت در باغ ایرانی استمنظر

هم مؤثر بر نظام ساختار هندسی و هم متأثر از آن است )شیوۀ کاشت(کاشت

حرکت روان آب در جهت شیب زمین، منطبق بر نظام ساختار هندسیآب

نظام تلفیق دهندۀ عناصر طبیعی و مصنوعساختار هندسی

نظم دادن به عناصر مصنوع، منطبق بر نظام ساختار هندسیاستقرار ابنیه

کاشت انواع درختان بلند و سایه افکن، منطبق بر  نظام ساختار هندسیسایه

حضور پرندگان و آوای خوش آن ها -  آوای جریان آب در محیط باغ آواها

                         عناصر شکل گیری             

آب،گیاهآب

 طبیعی، مصنوعطبیعی

سر در، دیوار، کوشکسر در
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تصویر 4. باغ دولت آباد یزد، وارونگی نقش و زمینه بر اساس تفاوت دید در شب و روز. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

اساسی را در درک اجزای مربوط به یک کل بازی می کند و باعث 
می شود که اجزایی که شبیه به هم هستند مربوط به هم  تصور 
شوند. درواقع اجزایی که ویژگی های بصری مشترکی را به نمایش 
می گذارند، نظیر شکل، اندازه و جهت، می توانند به صورت یک گروه 
کلی و یک کل ادراک شوند )Nan et al., 2011(. البته ممکن است 
شباهت محرک ها تنها به صورت کیفی و کالبدی نبوده و ازلحاظ 

معنی و مفهوم دارای ویژگی های مشترکی باشند )تصویر 5(.
بستگی یا فضای محصور14: همواره یک سطح بسته را زودتر به عنوان 

یک  شکل می شناسیم تا یک سطح باز را. بر طبق این اصل ازنظر 
روانی سعی می کنیم اشکال ناتمام را به صورت کامل ببینیم.

به طورکلی یکی از ویژگی هایی که در اکثر انسان ها وجود دارد این 
است که تمایل دارند شکل های ناقص را تکمیل کنند. نکتۀ مهم در 
رابطه با این اصل این است که تأثیر و نفوذ قانون پرگنانس در این 

اصل بیشتر از دیگر اصول مشهود است )شاپوریان، 1386، 98(. 
تداوم مطلوب 15: افراد تمایل دارند که عناصر ادامه دار را به شکل 
ترکیبی واحد دریافت کنند. تمایل آدمی در ادراک امور، بیشتر بر 
این است که محرک های جدا از هم را به هم ربط داده و به صورت 
یک کل ادراک کند. این ویژگی تابع قانون صرفه جویی ادراکی16  
است و بستگی به نگرش ما از امور دارد )ایروانی و خداپناهی، 
1394، 153(. گروتر معتقد است که با سعی بر تطابق کمبودها 
با نظام های شناخته شده  )تقارن، زاویه قائمه و ...( یا نزدیک کردن 
شکل به فرم های معروف، نقایص شکل تکمیل می شود )گروتر، 
1386، 34(. درواقع چشم انسان تمایل دارد خطوط و اشکال را به 

همان صورت که می بیند، ادامه دهد.
با تمام تفاسیر بیان شده باید گفت که تمامی اصول مطرح شده 
بدون حضور حواس هیچ نقشی در ادراک انسان نخواهند داشت. 
البته ممکن است درصد بهره وری هرکدام از این اصول از هرکدام 
از حواس پنج گانه متغیر باشد اما نمی توان منکر حضور آن ها در 

ادراک انسان از محیط پیرامون شد.
با توجه به تصویر 6، ادراک ما از محیِط پیرامون متأثر از تأثیرات 

تصویر 5. اصول گشتالت منطبق بر تعاریف حاضر در مقاله. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 6. فعالیت ادراکی و رابطه میان محرک های حسی و اصول منشعب از گشتالت. مأخذ: نگارندگان.

متقابل تحریکات محیطی و فعالیت حواس پنج گانه تحت نفوذ قانون 
پرگنانس صورت می گیرد. به این صورت که انسان به وسیلۀ حواس 
خود تحریکات محیطی را دریافت می کند و بعدازآن به وسیلۀ اصول 
منتج شده از قانون پرگنانس به تجزیه وتحلیل آن ها می پردازد، که 

نتیجۀ این تجزیه وتحلیل به ادراک انسان از محیط می انجامد.

بحث
به  مبانی  در  ارائه شده  مطالب  استفاده  با  قسمت  این  در 
تجزیه وتحلیل حضور و تأثیر اصول گشتالت در نظام های کالبدی 
باغ ایرانی پرداخته می شود. برای این منظور نمونه ای از باغ ایرانی 
که در حال حاضر هم به حیات خود ادامه می دهد انتخاب  شده 
است. نمونۀ انتخاب شده باغ شاهزادۀ در ماهان کرمان است که 

ازلحاظ دسته بندی، در ردیف باغ تخت ها17 قرار می گیرد.
• باغ شازده ماهان  

طرح باغ شازده ماهان به صورت باغ گسترده18 است و ازلحاظ 
کارکردی از انواع باغ تخت ها به شمار می رودکه به صورت مطبق 
و تراس بندی شده و تحت تأثیر شیب تند زمین موجود شکل  
گرفته است. در این باغ آب در محور اصلی قرار دارد و به صورت 
یکنواخت از تراس های ایجادشده در باغ با صدایی دل نشین به 

سمت ورودی باغ درحرکت است.
باغ شازده در دیواری بلند به شکل مستطیل و به طول 416/8 
متر و عرض 122/30 متر به مساحت پنج هکتار با شیبی حدود 
4/6 درصد رو به قلۀ کوه جوپار )در جنوب باغ( محصور است. 
جهت باغ با توجه به نظام استقرار، وضعی را به وجود آورده که 
محورهای  پیاده راه های  روی  به  تنها  سایه افکن ها  درخت های 
فرعی، مرز دو کرت و پیونددهندۀ پیاده راه های مرکزی با پیاده راه 
میوه،  درخت های  کرت های  و  می افکنند  سایه  حصار  جوار 

برحسب ضرورت، زیر تابش نور آفتاب باقی می مانند. بنابراین 
دنیای درونی، متفاوت از دنیای بیرونی، در تقابل چشمگیر بین 
خشکی مرزناپذیر و شکل ناگرفتنی صحرای پیرامون و سرسبزی 
می کند  خودنمایی  دور  مسافت های  از  داخلی،  محصور  انبوه 

)نعیما، 1387، 169(.  
• بررسی قوانین تشابه، مجاورت و بستگی: چیزی که در وهلۀ اول 
با نگاه کردن به باغ دیده می شود  دو مستطیل عمود بر هم و 
کامل است که مستطیل بزرگ تر دارای سه محور طولی است. 
این حالت، انتزاعی ترین برداشت از باغ است که درنتیجۀ ترکیب 
اصول گشتالت  و تأثیر آن بر انسان به وجود می آید. اما بعد از درک 
باغ به صورت کلی با دقت در ساختار آن متوجه نظام هندسی و 
تقسیمات منظم آن می شویم. درواقع همان توضیحاتی که در 
رابطه با گشتالت به آن پرداخته شد در ادراک باغ و جزئیات 
آن صدق می کند. بدین معنی که ابتدا باغ را به صورت یک کل 
درک می کنیم و سپس به صورت مرحله به مرحله به جزئیات آن 

پی می بریم.
همان طور که پیشتر بیان شد، گشتالت ها برگرفته از خلق یک 
 Nan et al.,( یا شکل کلی هستند نمود ساده برای یک فرم 
2011(.  در تصویر 7 یک گروه بندی مترقی )از چپ به راست( 
به واسطۀ قوانین تشابه، مجاورت و بستگی را می بینیم که از یک 
انتزاع ساده آغاز شده و به صورت مرحله به مرحله به ادراک کل 

ختم می شود. 
البته باید خاطرنشان کرد در مجموعه هایی همچون باغ شازده 
که دارای کوشک نیز هستند، چنان چه در تصویر 8 مشاهده 
می شود، قوانین گشتالت در رابطه با تشخیص و ادراک کوشک ها 
و بناهای حاضر در مجموعه نیز تأثیرگذارند. به این صورت که 
در رویارویی با آنها ابتدا کوشک را به عنوان یک کل درک کرده و 
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تصویر 7. فرایند ادراک و تشخیص )ساده سازی( هندسۀ موجود در باغ شازده منطبق بر اصول گشتالت. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 8. دنباله ای )فرایندی( از ادراک کوشک مجموعۀ شازده ماهان منطبق بر 
اصول گشتالت مأخذ: نگارندگان.

بعدازآن به تجزیه وتحلیل جزئیات مربوط به آن می پردازیم. 
- بررسی قانون نقش و زمینه: به دلیل تراکم باالی کرت بندی ها در 
این باغ که باعث شده است تنها مسیر اصلی در دید باشد، قانون 
نقش و زمینه در ادراک هندسۀ باغ تقریباً بی تأثیر است. اما در 
هنگام حضور در باغ در زمان های مختلف و با توجه به تفاوت دید 
در شب و روز می توان تأثیر قانون نقش و زمینه و وارونگی این 

قانون را مشاهده کرد )تصویر 9(.
- بررسی قانون مجاورت: در رابطه با قانون مجاورت می توان گفت 
کرت ها  درختان،  کاشت  قسمت  در  کرت ها  نزدیکی  دلیل  به 
به صورت یک کل درک می شوند و همچنین به دلیل اینکه باغ 
باغ،  به صورت مطبق طراحی  شده است در صورت حضور در 

قانون مجاورت در ارتباط با آبشارها و ریزش آب از آنها ازنظر 
زمانی نقش مهمی را ایفا می کند.

بر اساس تصویر 10، آبشارها به صورت پله پله آب را از باال به 
سمت پایین هدایت می کنند. این فرم آبشارها باعث می شود که 
حرکت آب دارای یک ریتم منظم باشد و بر اساس قانون مجاورت، 
تقسیمات و روند حرکت آب در هرکدام از آبشارها به صورت یک 
یک  به صورت  آب  که صدای  معنی  بدین  می شود.  درک  کل 
حرکت متناوب و ترکیبی از صدای آبشارها و جاری شدن آنها در 

آبن مای پایین آنها در ذهن ثبت می شود.
- بررسی قانون تداوم مطلوب: در رابطه با قانون تداوم مطلوب 
نیز می توان گفت به دلیل فرم کلی باغ و هندسۀ موجود )باغ 
به صورت مطبق( تأثیر بسزایی در دید انسان و ادراک او از محیط 
باغ دارد. درواقع پیوستگی فضا در باغ ایرانی ازجمله مهم ترین 
ویژگی های حاضر در باغ ایرانی است. به این صورت که یک محور 
اصلی از ابتدا تا انتهای باغ به همراه درختانی سربه فلک کشیده 
دید انسان را به سمت کوشک و انتهای باغ هدایت می کنند و 
با این کار باعث به وجود آمدن یک قاب مناسب و  یک مخروط 

بینایی می شود.
عالوه بر این، عنصر مهمی مانند آب، که در درون جوی ها جریان 
دارد، طی مسیر خود به کوشک می رسد و گاهی اوقات حتی 
وارد کوشک می شود. حضور مسیر جریان آب و عبور آن از داخل 
کوشک و امتداد یافتن دوبارۀ آن در فضای باغ چنان هنرمندانه 
فضای بیرون و درون را به هم متصل می کند که هیچ جدایی 

میان این دو حس نمی شود )شاهچراغی، 1388، 65(.
به طورکلی می توان گفت نظام معماری باغ ایرانی که چگونگی 
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تصویر 9. باغ شازده ماهان، وارونگی نقش و زمینه بر اساس تفاوت دید در شب و روز. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 10. فرایند ادراک محیط )صدای ریزش آب در آبشارها( در باغ شازده ماهان منطبق بر قانون مجاورت )ازلحاظ زمانی(. مأخذ: نگارندگان.

باغ شازده ماهانقوانین گشتالت
ارتباط با حواس پنج گانه

المسهچشاییبویاییشنواییبینایی

نقش و زمینه
تقسیمات کرت ها و ترکیب آنها با محوطه

تفاوت دید در شب و روز
•

مجاورت )مکانی(
حضور کرت های نزدیک به هم در قسمت کاشت درختان

مجاورت درختان و گیاهان در کنار هم
•••

••حرکت آب و ریزش آب در آبشارهامجاورت )زمانی(

•••تشابه کرت ها،  آبشارها، طبقات باغ و گیاهان تشابه

بستگی یا فضای محصور
وجود مخروط دید و ایجاد وسعت مجازی

حضور دیوار دورتادور باغ
••••

تداوم مطلوب
وجود قاب مناسب

حضور آب و پیوستگی فضای درون و بیرون
••••

جدول 3. جدول تطبیقی اصول گشتالت و هندسۀ موجود در باغ ایرانی و ارتباط آنها با حواس پنج گانه. مأخذ: نگارندگان.
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آمیختگی نظام های کالبدی کاشت، آب، استقرار ابنیه، سایه، آواها 
و منظر را منطبق بر نظام ساختاری، معین می کند، شکل دهندۀ 
فضای باغ است: پیوسته و بدون مرز، بینابین بیرون و درون، 
وسیع با حسی نامحدود که موجبات فرح بخشی و روح افزایی 

انسان حاضر در آن می شود )همان(.
 با توجه به تعاریف و تحلیل های بیان شده، ارتباط هندسۀ موجود 
در باغ شازده با قوانین گشتالت را می توان به صورت جدول 3 

بیان کرد.
که  است  پژوهش  در  بیان شده  مطالب  از  جدول 3 خالصه ای 
به صورت کوتاه رابطۀ میان اصول گشتالت و ادراک انسان از باغ 
ایرانی به تفکیک قوانین حاضر در باغ شازده را بیان می کند. به 
این صورت که انسان در مواجهه با هرکدام از پدیده های موجود در 
باغ ایرانی )باغ شازده(، به چه صورت برخورد می کند و حواسی که 

بیشترین درگیری را در ادراک آن موضوع دارند کدامند.

نتیجه گیری
چنانچه مشخص شد، هندسه در باغ ایرانی، نظام بخش و شکل دهنده 
به کارکرد، کالبد و معناست. در این حال، عناصر محرک حواس 
پنج گانه در باغ، می تواند با تشدید تمرکز و منطبق بر قوانین ادراک، 
بر پیکره بندی محیط در ذهن کمک نموده و در مسیر ادراک فضا 

مؤثر واقع شود. 
هندسۀ پالن باغ شازده ماهان با بهره از محورهای اصلی )معابر 
و پله ها(، ساختمان کوشک و محور آب و گیاه با تطابق نسبت 
به قوانین تشابه، مجاورت و بستگی از یک سو و هندسۀ کالبدی 
کوشک به کمک تقارن، مرکزیت، همراستایی خطوط با تطابق با 
قانون دنباله ای از سوی دیگر کمک می کند که باغ ایرانی شازده 

ماهان به صورت یک کل ادراک شود. 
انطباق میان هندسه و نظام های کالبدی در مسیر ادراک با قواعد 
گشتالت مشخص کرد که در باغ ایرانی، مسیر ادراک از کل به  جزء 
قابل تجربه است و طی آن باغ به همراه تمامی عناصر موجود در 
آن به صورت یک کل )باغ ایرانی( قابل درک است. این فرایند ادراک 
براساس نظریۀ روان شناختی گشتالت در گام نخست باعث می شود 
دریافت  را  محیطی  تحریکات  خود  حواس  به وسیلۀ  انسان  که 
کند و بعدازآن به وسیلۀ اصول منتج شده از قوانین گشتالت به 
تجزیه وتحلیل آن ها بپردازد، که نتیجۀ این تجزیه وتحلیل به ادراک 
انسان از محیط می انجامد. باغ ایرانی به عنوان یک کل، حاصل 
پیوستگی عناصری است که به تنهایی ازلحاظ کالبدی دارای معنی 
و مفهوم خاصی نیستند. درصورتی که با قرارگیری این عناصر در 
کنار یکدیگر )با تفکر، هندسه و جهان بینی خاص( مفهوم واالیی به 

نام باغ ایرانی شکل می گیرد. 
باغ ایرانی بر نگرش و باورهای شخصی انسان ایرانی در مواجهه با 

محیط پیرامون مّتکی است و از همین رو تنها یک اثر هنری نیست 
بلکه یک پدیدۀ فرهنگی و چندبعدی است. این مهم می تواند در 
ارزیابی باغ و توسعۀ الگوی آن در شهرهای معاصر منطبق بر فرایند 

ادراکی آن توسط انسان امروز، طرح، توسعه و بازشناسی شود. 

پی نوشت ها
Edmund Husserl .1
Martin Heidegger .2
Juhani Pallasmaa.3

Steven Holl  .4
Alberto Pérez-Gómez  .5

Peter Zumthor.6
Brentano .7
Parallax  .8
Duration .9

Pragnanz .10
Figure-ground .11

Proximity .12
Similarity .13

Closure .14
Good continuation .15

وجود  طبیعی  به صورت  که  را  واحدهایی  و  کل ها  که  است  مایل  انسان   .16
دارند، به همان صورت درک کند و در صدد تجزیه برنیاید. به دلیل اینکه عمل 
ایروانی و خداپناهی،  به  انرژی است. )بنگرید  تجزیه مستلزم کوشش و صرف 

.)153 ،1394
17. از باغ های گستردۀ ایرانی با طرح خاص، مطبق و تراس بندی شده که تحت 
تأثیر شیب تند زمین موجود شکل گرفته است )بنگرید به شاهچراغی، 1389، 

.)52
18. این دسته از باغ ها، شناخته شده ترین انواع باغ های ایرانی هستند و هر جا 
که سخن از باغ ایرانی است، منظور گوینده یا محقق همین دسته از باغ های 
ایران است که از گذشته تا کنون با کاربری های مشخص در الگوی جامع باغ 

ایرانی ساخته شده اند )همان، 49(.

فهرست منابع
• اتکینسون، ریجاردسی و هیلگارد، ارنست روپیکوت. )1378(. 
زمینۀ روانشناسی )ترجمۀ محمدتقی براهنی( )ج. 1(. تهران: 

رشد.
•  ایروانی، محمود و خداپناهی، محمد کریم. )1394(. روانشناسی 

احساس و ادراک. تهران: سمت. 
• بنی هاشمی، سمانه. )1389(.  اصل گشتالت در علوم مختلف 
و کاربرد آن در معماری و شهرسازی. آبادی، 31 )66(، 84-76.
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