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63 چکيده

ف��رش ایرانی كالبدی ترین تجس��م از باغ، پس از 

تجس��م معمارانه آن در فرهنگ ایرانی اس��ت. از یك 

سو بازنمایی]2[ باغ در فرش شواهد و مداركی مستند 

برای باز شناس��ی دقيق تر باغ ایرانی در اختيار محققان 

ق��رار می ده��د و از س��وی دیگر تخری��ب و نابودی 

باغ های تاریخی براس��اس عوامل طبيعی و انس��انی بر 

اهمي��ت بازخوانی آنها از طریق مطالعه فرش ها افزوده 

است. در این تحقيق، طرح و نقوش باغ- فرش ایرانی 

با هدف باز شناسی نظام تمركز حواس در معماری باغ 

ایرانی با روش مقایسه تطبيقی و مطالعه موردی بررسی 

ش��ده اس��ت. پيش از این، مطالعه باغ- فرش ایرانی با 

روش های نماد  شناسی مد نظر بوده، اما در این تحقيق 

با رویك��ردی مبتنی ب��ر یافته های علم روان  شناس��ی 

محيط]3[ تالش گردیده تا از طریق مطالعه باغ- فرش 

ایرانی و بر اس��اس نظریه بوم ش��ناختی ادراك محيط، 

ویژگی های باغ ایرانی، از جمله تأثير آن بر بهداش��ت 

روان و روح افزایی انس��ان، و نسبت آن با فرش ایرانی 

تبيين گردد. باز شناس��ی نظام ادراك��ی- تداعِی باغ در 

باغ- فرش ایرانی از جمله نتایج این تحقيق است.

 

واژه هـای کليـدی: ب��اغ ایرانی، باغ- ف��رش ایرانی، 

نظری��ه  چهارب��اغ،  »ف��رش«،  واژه  دودمان  شناس��ی 

بوم شناختی ادراك محيط. 

بازخوانی نظام معـماری باغ ایرانی 
در باغ- فرش ایـرانی با تأکيد بر نظریه
 بوم شناختی ادراک محـيط]1[

آزاده شاهچراغی
دانش آموخته دکتری معماری و عضو هيئت علمی دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی

سيدغالمرضا اسالمی
دکتری معماری، عضو هيئت علمی و استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
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مقدمـه

ب��اغ ایران��ی، پدیده ای اس��ت كه برخ��الف نظام 

معماری و هندسه قابل فهم و به ظاهرساده اش، دارای 

س��اختاری پيچيده است. این س��اختار پيچيده حاصل 

آميختگی نظام های كارك��ردی، كالبدی و معنایی ویژه 

متناس��ب با الگوواره های اعتق��ادی و فرهنگی در هر 

دوره از تاری��خ ای��ران ب��وده و همواره م��ورد توجه 

محققين است.

همچنين به دليل آنكه باغ پدیده ای اس��ت حاصل 

از تلفي��ق عوامل طبيعی و مصنوع )انسان س��اخت( و 

ب��ه بيان��ی دیگر پدی��ده ای زنده اس��ت، به راحتی و با 

كوچكترین س��هل انگاری یا بی توجه��ی، درختان آن 

خش��ك و خود آن ویران می ش��ود. به همين دليل نيز 

اغل��ب باغ های تاریخ��ی تخریب و نابود ش��ده و در 

بس��ياری موارد نيز حتی اسناد مش��خص و مدونی از 

آنها باقی نمانده اس��ت. از این رو در این تحقيق برای 

باز شناسی و تحليل فرآیند ادراك و شناخت باغ ایرانی 

از س��وی باشنده در آن و نيز تبيين اهميت نظام تمركز 

حواس در ادراك محيط باغ ایرانی، آثار فرهنگی مرتبط 

با باغ از جمله فرش و قالی با طرح باغ ها )باغ- فرش( 

مورد مطالعه قرار می گيرد.

»در ذهني��ت ایرانی، باغ تصوی��ری فراگير دارد؛ به 

اندازه ای كه قرن هاس��ت این موضوع به صورت بينشی 

درونی درآمده اس��ت.«]4[ این ذهني��ت معرف هویت 

ایرانی است و از آن هویت می گيرد. به طوری كه فرهنگ 

ایران��ی و تصویر و تّصور ب��اغ در ذهن ایرانی در طول 

تاری��خ دائماً برهم تأثيرگذار ب��وده و از هم تأثير گرفته 

اس��ت. چنين رابطه تنگاتنگی موجب ش��ده است تا در 

طول تاریخ فرهنگی ایران، طرحی از باغ یا ذهنيت آن در 

فرش، هنرهای صناعی، نگارگری، ادبيات منظوم و منثور 

و نيز موسيقی ایرانی باز نمایش و بازتاب یافته]5[ و این 

باز نمایش از كالبدی ترین و كاربردی ترین صورت های 

هن��ری همانند قالی و فرش تا ذهنی ترین و خيالی ترین 

آوای موسيقایی تجلی یافته است. )نمودار 1(

از س��وی دیگر مروری بر نظریات محققان نش��ان 

می دهد كه اغلب پژوهش��گران و باغ شناسان، عالوه بر 

معرفی ویژگی های كالبدی باغ ایرانی همواره بر تأثيرات 

روانی]6[ محيط باغ بر انس��ان تأكيد داش��ته و به تأثير 

نمودار1: باز نمایش عينی- ذهنی باغ ایرانی در دیگر هنرهای ایران )مأخذ: نگارندگان(
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محيط آن در ایجاد حس آرامش در انسان و نيز دعوت 

به تأمل و اندیشه اشاره كرده اند. ولی در مورد چگونگی 

چنين تأثيری سخنی گفته نشده و تحقيقی انجام نگرفته 

اس��ت. اما یافته های علم روان  شناس��ی محيط، با تبيين 

فرآیند ادراك محيط باغ عوامل ویژه ای را در خصوص 

چگونگی تأثير محيط بر ادراك انسان ارائه كرده است.

در این تحقيق پرسش اصلی، چگونگی بازنمایی و 

تداعی حس آرامش منتج از ادراك محيط معمارانه باغ 

در باغ- فرش ایرانی است. برای دستيابی به پاسخ آن، 

ضمن بهره گيری از نظریه بوم ش��ناختی ادراك محيط، 

قال��ی و فرش ایرانی كه باغ ایران��ی را در طول تاریخ 

ایران باز نمایش داده اس��ت، بررس��ی شده و نتایج آن 

به عنوان شواهدی برای بازشناسی ویژگی های محيط 

باغ در ایجاد حس آرامش، روح افزایی و نش��اط انسان 

به كار می رود و چگونگی تداعی این احساس در ناظر 

باغ- فرش بررسی می شود.

1- باغ ایرانی

باغ ایرانی]7[ فضایی اس��ت كه با تركيب معمارانه 

س��اختارهای مصن��وع و طبيعی، همانن��د آب و گياه، 

معنایی متصور شده )از جمله كيهان یا باغ بهشت]8[( 

را مجس��م می نماید. این پدی��ده در دو حيطه مادی و 

معنوی و نيز تركيب آنها قابل بازخوانی، بازاندیشی و 

بازشناس��ی است. زیرا كه باغ ایرانی عرصه گسترده ای 

از مفاهيم، معان��ی، كاربری ها، تكنيك ها، فنون و غيره 

را در برگرفته است.

توصيف كالبدی: براساس رویكردی شكل گرا، كهن 

الگو]9[ یا الگوی مرجع باغ ایرانی )طرح چهار باغ( چنين 

توصيف می ش��ود: محدوده ای مربع یا مستطيل شكل از 

زمينی نس��بتاً وسيع كه با دیواری در پيرامون آن محصور 

است. سطح این محدوده با دو محور)دو جوی( متقاطع 

عمود برهم به چهار قسمت مساوی تقسيم می شود. آب 

از ف��واره واقع در مركز ح��وض در محل تقاطع این دو 

محور، فوران كرده و به چهار جوی هدایت می ش��ود و 

درختان درون س��طوح مربع ش��كل را مشروب می كند. 

همچنين با كرت بندی هریك از س��طوح مربع شكل، به 

قطعات مربع ش��كل دیگری تقسيم می شود. اصلی ترین 

بنای باغ )كوشك( در مكان تقاطع دو محور قرار می گيرد. 

ای��ن الگو از طری��ق ایجاد تقارن مرك��زی و چند جهته 

نمودن آب مفهوم »سطح« در پدیدار شدن و جلوه نمودن 

عناصر طبيعی و مصنوع را، كه منطبق با مفهوم سطح در 

تركيب بندی نقوش هنرهای تجسمی ایرانی اسالمی است، 

تداعی می نماید. )نمودار 2؛ اسالمی، 1385( نزدیك ترین 

شكل كالبدی به این توصيف از الگوی مرجع باغ ایرانی، 

طرح باغ گس��ترده]10[ در ایران است كه اغلب این نوع 

طرح باغ، به عنوان باغ ایرانی شناخته می شود.

نمودار2: الگوی مرجع باغ ایرانی )مأخذ: نگارندگان(
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نمودار 3: نمایش نظام های كالبدی باغ ایرانی:نظام كاشت، نظام آب، نظام معماری
)Moor, Mitchel & Turnbull, 1998, 176 :مأخذ(
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همانگونه كه آمد، با تأمل در الگوی مرجع یا كهن 

الگوی باغ ایرانی مشخص می شود كه جاری شدن آب 

از ح��وض مركزی، در چهار ج��وی )دو محور عمود 

بر هم(، ادراك س��طح دو بعدی باغ را برای باشنده در 

آن پدید می آورد. در واقع آب به عنوان یك ماده طبيعی 

در هنگام جاری شدن بر روی زمين شكل »خطی« پيدا 

می كند. در حالی كه در باغ ایرانی، با جاری شدن آب 

از مركز به اطراف، بر وجود دو محور عمود بر هم كه 

تداعی كننده »سطح« باغ است تأكيد می شود. 

این ابداع خالقانه تجس��می از »سطح گسترده« در 

محي��ط باغ را پدید می آورد. تأكيد بر ادراك »س��طح« 

به ج��ای »خط« در محي��ط باغ، اولين وجه اش��تراك 

باغ و باغ- فرش اس��ت. زیرا كه نقش های بسياری از 

فرش ه��ای ایران��ی باال و پائين نداش��ته و با نگاهی از 

باال و آس��مانی باغی گسترده شده و بهشتی را بر روی 

سطح زمين نمایش می دهد. همچنين باغ- فرش ایرانی 

هم نظام ه��ای كالبدی باغ از قبيل نظام كاش��ت، نظام 

آب و نظ��ام ابني��ه )نمودار 3( و ه��م عناصری از باغ 

یعنی دیوار پيرامونی، عمارت س��ردر ورودی، عمارت 

كوشك، كرت بندی ها و آبنما ها را نمایش می دهد.

2- ادراک محيط باغ ایرانی و نظریه بوم شـناختی 

ادراک 

ادراك، فرآیند كسب اطالعات )دریافت و پرداخت 

اطالعات( از محيط اطراف توس��ط انس��ان است. در 

ادراك شيئی، محرك یا رویداد در خارج از مشاهده گر 

اس��ت اما در ادراك محي��ط، ادراك كننده خود جزئی 

از محيط مورد مش��اهده محس��وب می شود. در نظریه 

بوم ش��ناختی ادراك روانشناس��ان محي��ط، چنين بيان 

داش��ته اند كه در یك فرآیند ادراكی، انسان )باشنده در 

محيط(، محرك های حسی محيط را دریافت می كند و 

در انطباق آنه��ا با ویژگی های نظام جهت دهنده اصلی 

در محيط، خصوصيات و ویژگی های محيط را ادراك 

می كن��د. ای��ن نظام از س��ویی قابليت محي��ط]11[ را 

مشخص می كند و از سویی موجب درك زیبایی شناسی 

و معنای محيط است. »تركيب محيط، انگيزش بصری 

و المس��ه و همچني��ن انگي��زش صوت��ی و بویایی را 

فراهم می آورد. عالوه ب��ر این انگيزش ها، قابليت های 

محيط ساخته شده از بعضی رفتارها حمایت می كند و 

رفتارهای دیگری را محدود می س��ازد.« )لنگ، 1987، 

94( در واقع محيط براساس قابليت های خود می تواند 

كيفيت دعوت كنندگی]12[ داش��ته باشد. همچنين فرد 

براس��اس تجربيات، اطالعات و آگاهی های پيش��ين، 

معانی محيط ]13[ را نيز دریافت می كند.

نظریه بوم ش��ناختی ادراك محيط ب��ه جای تأكيد 

كردن بر حواس انس��ان به عنوان ش��ریان های حسی، 

آن را ب��ا نگاهی ادراك��ی در نظر می گيرد و در واقع بر 

این تأكيد می كند كه ادراك چند كيفيتی است، و منابع 

ادراك می توانند اطالعات محيط را به طور مس��تقيم و 

ب��دون بازس��ازی ذهن به صورت داده های حس��ی بی 

معنا]14[ انتقال دهند. به بيانی دیگر »رویكرد اكولوژیك 

ادراك فرض می كند كه تمام استفاده های بالقوه معانی 
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احتمالی یك ش��ی ء به طور مستقيم در شعاع دیدگانی 

و یا در س��اختار اطالع��ات غير بصری و قابل دریافت 

توس��ط نظام های دیگر ادراكی قابل درك هستند. فرد 

باید بداند - و در بيش��تر موارد می آموزد- كه به دنبال 

چ��ه چيز باش��د، ادراك معنا مبتنی ب��ر طرح واره های 

ذهن��ی اس��ت.« )لن��گ، 1987، 108( بنابراین به طور 

خالص��ه می توان گفت كه نظریه بوم ش��ناختی ادراك، 

اطالعات دریافتی از محيط توس��ط حواس پنجگانه و 

نيز ویژگی های نظام های جهت دهنده و حركتی اصلی 

در محيط را مبنای اصلی نظام ادراكی انس��ان می داند. 

همچنين در این نظریه، پيچيدگی معنای محيط در این 

است كه معانی نمادین این محيط تنها به كيفيت كالبدی 

آن بس��تگی ندارد و در بس��ياری موارد به آموخته های 

ش��خصی، فردی و یا باورهای اجتماعی افراد بستگی 

دارد. ای��ن مبانی منج��ر به تعریف مدل بوم ش��ناختی 

ادراك و ش��ناخت )نمودار4( می شود كه براساس آن 

معنی و مفهوم آنچه احس��اس و ادراك می ش��ود پيش 

از آن در ع��رف فرهنگ��ی اجتماعی هر محيط آموخته 

ش��ده است و در واقع براساس مدل بوم شناختی ادراك 

و ش��ناخت، ویژگی های الگوی محيط ساخته شده، با 

حواس پنجگان��ه]15[ و با توجه به نظام جهت دهنده، 

احساس و ادراك می شود اما معانی باید آموخته شوند. 

)مرتضوی، 1380، 66(

در تطبيق نظریه بوم شناختی ادراك با فرآیند ادراك 

محيط باغ ایرانی چنين به دس��ت آمده است]16[ كه: 

نظام معماری باغ ایرانی نه تنها نظام حواس پنجگانه در 

باغ را سامان دهی كرده، بلكه در محيط باغ ایرانی نظام 

تمركز حواس پدید می آورد. همچنين نظام جهت دهنده 

اصلی )مس��ير حركتی( در باغ نيز، باشنده در محيط را 

در مسيری مستقيم و به سوی هدفی مشخص حركت 

می ده��د. از این رو احس��اس هدفمند ب��ودن و تمركز 

برای رس��يدن به مقص��د را در وی تداعی می كند و بر 

ایجاد نظام تمركز حواس در ب��اغ تأكيد می كند. یعنی 

عناصر مصنوع )انسان س��اخت( و طبيعی در باغ ایرانی 

ضمن آنكه به طور همزمان تمام حواس پنجگانه انسان 

را تحت تأثير قرار می دهد، با ایجاد حس محصوریت 

نمودار 4: مدل بوم شناختی ادراك و شناخت محيط )مأخذ: نگارندگان(
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و متمرك��ز كردن حواس در محي��ط، وی را از محيط 

بيرون باغ )خواه كویر، شهر و یا محيط پر ازدحام( جدا 

كرده و نوعی تمركز برای باشنده در باغ ایجاد می كند. 

با انفصال انسان از محيط بيرون باغ، آرامش برای وی 

به وجود می آید. زیرا كه تش��كيل نظام تمركز حواس 

در محيط باغ، قابليت محيطی ایجاد كرده، باش��نده در 

محي��ط را به كس��ب آرامش و تأمل دع��وت نموده و 

موجب روح افزایی و نشاط وی می شود.

ب��ه بيانی دیگر نظام تمركز ح��واس در محيط باغ 

ایرانی، بر اساس نظریه دعوت كنندگی محيط، انسان را 

به تأمل، غور و اندیشه دعوت می نماید. در این مرحله 

باش��نده در باغ، براساس تجربيات، آگاهی و اطالعات 

پيش��ين كه به صورت مستقيم و یا غير مستقيم از محيط 

فرهنگی دریافت كرده است، به درك نظام های معنایی 

باغ ایرانی و یا حداقل، پذیرفتن آنها نائل می شود و به 

نظام های معنایی پيوند می خورد. یعنی معانی چون باغ 

تمثيل��ی از كيهان و باغ تمثيلی از بهش��ت به ذهن وی 

متبادر می شود.

بنابرای��ن در تطبي��ق نظریه بوم ش��ناختی ادراك با 

فرآیند ادراك محيط باغ ایرانی، به طور خالصه می توان 

گفت: ب��ه كمك نظ��ام تمركز حواس در ب��اغ ایرانی 

دعوت به دریافت معان��ی محيط از طریق پویایی های 

حس��ی در باغ اتف��اق می افتد. همچنين نظ��ام تمركز 

حواس در ب��اغ در حين فرآین��د ادراك محيط باغ، با 

ایجاد محصوریت و خلوت]17[ مطلوب، انسان را به 

آرامش دعوت می كند و بر ارتقاء بهداشت روان انسان 

تأثير مس��تقيم می گذارد. موارد اخير در باز نمایش باغ 

در باغ- فرش ها نيز قابل بررسی است.

3- باغ- فرش ایرانی

فرش ایرانی كالبدی ترین تجسم باغ، پس از تجسم 

معماران��ه آن در فرهنگ ایرانی اس��ت. در حقيقت باغ 

موضوع عمده نقش های اكثر قالی های ایران است. آرتور 

اپهام پوپ از نخستين محققانی است كه بيش و پيش از 

هر چيز به نقشه باغ ها و تصور ایرانی از باغ در فرش ها 

توجه نمود، او می نویسد: »این ]باغ[ مهمترین مضمون 

مورد عالقه ]ایرانی ها[ است، زیرا تقریباً همه قالی های 

ایران��ی ... به ش��كلی همراه ش��كوه، تن��وع و اغلب به 

شيوه ای زنده، مفهوم باغ را بيان می كنند.« )پوپ، 1962، 

3168( از ای��ن رو باغ- فرش ها مظهر »ش��كل، ارتباط 

و بيان احساس��ات« در فرهنگ ایرانی دانسته می شوند. 

)پوپ، 1962، 3168( بنابراین »بازخوانی فرش ها به ما 

كمك می كند كه ایدئولوژی و جهان بينی اصلی پيدایش 

 )Curatola, 1985, 96( ».باغ ها را بفهميم

»اساس��اً فرش ایرانی بيش��تر باغ اس��ت تا فرش، با 

پراكنش حوضچ��ه مركزی، این توده ه��ای ]باغ[ كه در 

نهایت زیبایی و ظرافت كاشته شده و با گل ها و تزئيناتی از 

حيوانات و شخصيت های نمادین آراسته شده اند در قالب 

چهارچوب های گوناگون پراكنده می شوند.«]18[ در ذهن 

ایرانی، باغ قطعه ای بهشت گون و منفصل از جهان بيرون 

خود و نيز تمثيلی از فردوس اس��ت كه آسایش جسم و 

آرامش روان را توأمان به انسان هدیه می كند.
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فرش ایرانی، باغی گس��ترده ش��ده بر سطح زمين 

را بازنمایی می كند و ام��كان »دیدن« باغ را از »باال« و 

»دید متعالی« )»دید الهی«( ب��رای ناظر باغ امكان پذیر 

می س��ازد. درگذش��ته امكان دیدن محيط معماری باغ 

از »باال« ميس��ر نبود و انس��ان پ��س از ورود به محيط 

باغ، مرحله به مرحله و با »طی سلس��له مراتب« محيط 

باغ را ادراك می ك��رد و در یك فرآیند زمانی- مكانی 

به ش��ناخت، ادراك و دریافت معان��ی محيط باغ نائل 

می ش��د. سير و سلوك در محيط باغ اتفاق می افتاد. اما 

باغ- فرش در یك »نظاره واحد« ش��ناخت، دریافت و 

ادراك آنچ��ه در باغ )تمثيلی از كيه��ان و یا تمثيلی از 

بهشت( حضور دارد را ميسر می سازد.

بدون شك در تصویر كردن باغ با تمامی نظام های 

معنایی آن، تنها با ارائه طرحی ساده یا صحنه ای ویژه، 

رضایت حاصل نمی ش��د. »بلكه می بایس��ت مفهوم به 

نمایش در می آمد و تنها هنر تجریدی و تزئينی شایسته 

چنين كاری بود.« )حصوری، 1376، 248( »ایرانی های 

كهن در مقایسه با یونانی ها، مهارت ویژه ای در انتزاعی 

و تجرب��ه ای ك��ردن عناص��ر طبيعت و ارائه نمایش��ی 

اس��تعاری از آن در هنر و صنعت داشتند. این مهارت 

با خالقيتی بدیع به طور توأمان س��بب می شد تا اساسًا 

در فرآین��د انتزاعی كردن عناصر طبيعت، هنری غنی و 

متمای��ز )همانند یك پدی��ده و موجود جدید( نمایش 

داده ش��ود. ای��ن موضوع پ��س از گس��ترش فرهنگ 

اس��المی در ایران نيز ادامه یافته، تكامل پيدا كرد. زیرا 

كه در دوران پس از اس��الم نيز نمادین شدن طرح ها و 

نقوش و اساسًا تأكيد بر وجوه غيرمادی عناصر طبيعی 

مد نظر بود و این منظور از طریق ارائه هندسه ای غنی 

امكان پذیر ش��د.« )اس��المی، 1385( پرسپكتيو در آثار 

هن��ری ایران از جمله در فرش نمایش داده نمی ش��ود 

بلك��ه فرش فضای��ی گس��ترده و بی ح��د و حصر را 

بازنمایی می كند. به نظر می رسد »حاشيه فرش« كه در 

نگاه نخست اش��اره ای به »دیوار باغ« دارد، نه به عنوان 

یك قاب محدود كننده س��طح ف��رش، بلكه همچون 

»پنجره ای« به سوی ادراك بی نهایت، در برابر چشمان 

ناظر ق��رار می گيرد. فرش با قوانين هندس��ی و كاماًل 

مادی، فضای��ی از محيط باغ و خي��ال غيرمادی آن را 

به نقش می كش��د. این بازنمایی در فرش كيفی و قابل 

تكرار و تكثير است. به اندازه و وسعت وابسته نيست 

بلكه در هر مقياس��ی به راحت��ی می تواند كيفيت باغ را 

تداع��ی كند. »فرش همانند یك »س��امانه« محيطی باغ 

را كه دارای كيفيتی »س��اختاری« اس��ت در یك نظاره 

ارائه داده و به این ترتيب تغييرات س��اختاری، پویا و 

پای��دار باغ را انتزاعی می كند.« )اس��المی، 1386( این 

مه��ارت در فرش باف��ی ایرانی، ریش��ه در دوران كهن 

پيش از اس��الم دارد. فرش پازیریك، با ارائه حاشيه و 

تقسيم بندی مشابه آنچه در كرت بندی باغ ایرانی دیده 

می ش��ود به تجرید محيط باغ پرداخته اس��ت. به بيانی 

دیگ��ر همين »مهارت در انتزاع« در هنر ایرانی اس��ت 

كه پس از اس��الم تداوم یافته و هنر ایرانی- اسالمی را 

از هنر های اس��المی دیگر فرهنگ های مسلمان جهان 

متمایز می سازد. 
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در ای��ران باغ با فضایی محصور و ایمن از پيرامون 

خود كه اغلب سرزمينی خشك است، همچون واحه ای 

مطبوع در صحرا متمایز می ش��ود و آنگاه كه نقش این 

ب��اغ دلپذیر بر روی فرش قرار می گيرد، آن را به باغی 

»متح��رك« مبدل می نماید. ميش��ل فوكو می نویس��د: 

»ف��رش ]ایرانی[ باغی متحرك در فضا- مكان اس��ت. 

باغ هم كوچكترین قطعه از جهان است و درعين حال 

تمامی جهان است.« )Foucault, 1967( در حقيقت، 

باغ در ف��رش خاصيت بی زمان��ی- بی مكانی می یابد. 

هندس��ه تجریدی به كار گرفته شده در بازنمایی باغ در 

فرش، آن را بی مكان جلوه می دهد. در فرش پرسپكتيو 

دیده نمی ش��ود؛ ناظر فرش، در برابر »پنجره ای« رو به 

بی نهایت قرار گرفته اس��ت واز ه��ر زاویه ای می تواند 

ای��ن منظ��ر را دیده، خي��ال باغ را در ذه��ن بپروراند. 

فرش متحرك در فضا- زمان باغ را سرمدی و جاودان 

می سازد.

همچنين ش��يوه توليد و آفرینش فرش، در گذشته 

ب��ر بی مكان- بی زمان بودن باغ در فرش تأكيد می كند. 

در توليد انبوه س��نتی فرش، ك��ه در آن توليد كننده و 

مصرف كننده بس��يار نزدیك و بعضًا یكی هستند، باغ 

در ذهن بافنده آن اس��ت. هر ی��ك از بافندگان فرش، 

نقش و تصور باغ را از منظر خود تخيل نموده و سپس 

ب��ر روی فرش به نمایش در می آورند. پس باغ هم در 

مكان و هم در ذهن و خاطره افراد »متحرك« است.

فرش، ای��ن باغ متحرك، هم خاط��ره ای از محيط 

ب��اغ را به درون خانه ها می برد، هم یادآور آس��ایش و 

آرامش باغ اس��ت و هم محيط ب��اغ را تداعی می كند. 

در خان��ه ایرانی »همانگونه كه وارد باغ می ش��ویم، به 

همان ش��يوه روی فرش گام ب��ر می داریم. با تكریم و 

احترام. مرسوم اس��ت كه برای پای نهادن روی فرش 

كفش های خود را در آوریم. برای ورود به باغ، باید از 

آس��تانه گذر كرد. قدم ها آهسته تر می شوند و گوش ها 

ب��ه هوش چرا كه به یك باره از پ��س اولين قدم روی 

مخملی از پش��م، هياهوی دنيای بيرونی فرو می نشيند 

و این غوغا در نهایت با زمزمه رود و آواز پرندگان به 

كلی درهم می ش��كند. چشم ها معطوف به باغ مركزی 

می ش��ود ... این زیر اندازهای ]بوم��ی[ از چنان آزادی 

بيان فردی ]بافندگان فرش[ برخوردارند كه هيچ فرش 

دیگ������ری نمی توان���د ب��ا آن براب����ری كن��د.« 

از  »پنج��ره ای«  ف��رش   )Maurieres, 2004,  108(

خيال به »باغ« بهشت است و آستانه های باغ آغاز سير 

و سلوك و طی طریق در »طلب« آن است.

اما این س��ؤال مطرح است كه فرش چه چيزی از 

باغ را نمایش می دهد كه نظاره آن، محيط باغ را تداعی 

می كن��د؟ آیا تداعی ب��اغ در ذهن ناظر، از طریق دیدن 

فرش و تنها با نمایش عينی- شكلی طرح و عناصر باغ 

در فرش صورت می گيرد؟ به نظر می رسد در بازنمایی 

باغ در فرش عالوه بر نمایش ش��كلی باغ، س��اختاری 

وجود دارد كه محيط باغ را به ذهن متبادر می سازد. 
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4- چگونگـی باز نمایـش بـاغ در فـرش )پيونـد 

عينی- شکلی باغ و فرش(

بررس��ی اوليه و مطالعه ط��رح و نقوش فرش های 

ایرانی نش��ان می دهد كه متناس��ب با وسعت و اندازه 

هر تخته فرش، دس��ته ای از قالی ه��ای تاریخی ایران 

به طور مشخص و واضح نقشه باغ و عناصر )طبيعی و 

مصنوعی( آن را نمایش می دهند و در دس��ته ای دیگر 

به طور تلویحی و نمادین با نمایش عنصری از اجزای 

باغ به این مضمون اش��اره می ش��ود. در ادامه، مروری 

خالصه بر انواع باز نمایش باغ در فرش ارائه می شود.

4-1- فرش هایی با نقشه باغ 

- ف��رش با ط��رح گلس��تان]19[: در ای��ن گونه 

طرح دیوار باغ به صورت حاش��يه فرش دیده می شود 

همچنين جوی ه��ا، كرت بندی باغ، مح��ل قرارگيری 

كوشك و یا آبنمای اصلی باغ و تمامی اجزاء و عناصر 

طبيعی ش��امل: گل ه��ا، گياهان، درخت��ان، حيوانات و 

پرندگان به صورت انتزاعی نمایش داده می ش��وند. در 

واقع »یك قالی ایرانی ب��ا نقش باغ بی اغراق بازنمایی 

یك باغ ایرانی با كليه تمثيالت و نماد های آن است ]و 

از دیدگاه شكلی[ قالی ایرانی یك كار هنری دو بعدی 

است كه مظهر یك واقعيت سه بعدی به شمار می آید.« 

)ه��ردگ، 1990، 49( در مجموع��ه تصاویر بخش 1، 

تحلي��ل تصویری نمونه باغ- فرش ب��ا طرح چهار باغ 

نمایش داده شده است كه در مقایسه تطبيقی با الگوی 

جامع كالبدی باغ ایرانی نش��ان می دهد كه باغ و فرش 

ایرانی با ط��رح چهار باغ در طرح كلی با هم هماهنگ 

و مش��ابهند. همچنين باید به این موضوع توجه داشت 

ك��ه نقش »افقی« كه از هر طرف كه دیده ش��ود تعادل 

یكس��ان و تقارن داش��ته و دید از باال )دید متعالی( را 

تداعی می كند در این نمونه ها به نمایش گذارده ش��ده 

است. 

- طرح خش��تی ی��ا قابقابی: در واق��ع این طرح 

مشابهت بسياری با نظام و ساختار هندسی و معماری 

باغ به خصوص كرت بندی های آن دارد كه تحت نظام 

كاش��ت معينی، در هر كرت نوع��ی از درختان و گل 

كاشته می شود و اغلب درختان به صورت »عمودی« به 

نمایش در می آیند. )مجموعه تصاویر بخش 2(.

- طرح ترنج و لچ��ک ترنج: در طرح های فرش 

ایرانی، نقش مركزی قالی »... ترنج ها همان آبگير های 

مرك��زی در ب��اغ پردیس اند ك��ه به م��رور به صورت 

ترنج و سرچش��مه آب )دو ب��ازوی باروری زمين( در 

آمده اند.« )دادگر، 2،1383، 115(. »از نقش��ه های ترنج 

به مرور زمان طرح چند ترنج مخصوصًا سه ترنج پدید 

آم��ده و بعدها ای��ن طرح به لچك ترنج مبدل ش��د.« 

)حصوری2،1370، 22(. نقش��ه های لچك ترنج خود 

فرزند نقشه گلستان هستند و در بسياری از نقاط ایران، 

ترنج را هم ح��وض )آذربایج��ان]20[: ُگل göl( - یا 

استخر- می نامند. )مجموعه تصاویر بخش 3(.

- ط��رح گل افش��ان: در ای��ن طرح، نق��وش گل های 

مختلف مانند ش��اه عباسی، ختایی، غنچه و اسليمی ها 

ج��دا از هم و به ص��ورت پراكنده و بدون پيوس��تگی 
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در فواصل مس��اوی از ه��م و گاه قرینه قرار می گيرند 

و به نظر می رس��د كه بر متن قالی افش��انده ش��ده اند. 

همگی این گل ها به صورت نقوش��ی انتزاعی و یا شبيه 

ب��ه گل های طبيعی]21[، نمایش داده می ش��وند درون 

قاب یا حاش��یه فرش قرار می گيرند. همچنين »برخی 

از گياه��ان دارویی از روی نق��وش آنها در فرش قابل 
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)Curatola, 1985, 96( ».بازشناسی است

- طرح ش��کارگاه: این طرح ارتب��اط نزدیكی با 

طرح باغ گس��ترده ایرانی و با كاركرد ش��كارگاه دارد. 

همچنين در برخی از فرش ها با طرح ش��كار، كوشك 

مركزی باغ نمایش داده ش��ده است. »قالی های مشهور 

ش��كاری، انس��انی را ميان یك منظره گل و گياه نشان 

می دهد و گاه یك كوش��ك، كه از ميان ش��اخ و برگ 

درختان س��ر بيرون آورده، نيز دیده می شود.« )ویلبر، 

)36 ،1962

2-4- فرش هایی با اجزاء و عناصر باغ

كالبد ب��اغ ایرانی متش��كل از نظام های كاركردی، 

كالبدی و معنایی اس��ت و نيز اجزاء و عناصر ویژه ای 

از جمل��ه: دیوار پيرامون باغ، عمارت س��ر در ورودی، 

عمارت كوشك و ... در آن شناخته شده است. برخی 

از ای��ن عناصر )كالبدی( باغ به عنوان بخش��ی دائمی 

از ط��رح فرش ها باقی مانده اند: همانند حاش��يه فرش 

ایرانی كه نمادی از دیوار پيرامونی باغ اس��ت و برخی 

از اج��زاء و عناصر باغ خود به طور مش��خصی طرحی 

جداگانه به وج��ود آورده اند، مانند فرش هایی با طرح 

محراب كه برگرفته از دروازه ورودی به باغ ها است. 

- حاش��یه فرش یا دی��وار باغ: دی��وار پيرامونی 

باغ ایرانی یكی از ش��اخص های باغ ایرانی اس��ت كه 

آن را از پيرام��ون جدا می كن��د و محيطی محصور در 

داخ��ل آن پدید م��ی آورد. این عنص��ر در طرح فرش 

ایرانی به صورت حاش��يه فرش نمایش داده می ش��ود. 

دودمان شناس��ی واژه »پردیس« در فرهنگ ایران كهن 

نش��ان می دهد این واژه ریش��ه در لغت پای��را- دائيز 

)Pairi-Daeza( دارد این واژه كهن متشكل و مركب 

از دو واژه پای��ری )pairi( و دئ��زا )daeza( اس��ت. 

»پائری« را به معنی پيرامون و گرداگرد و یا پيرامون دژ 

دانسته اند. )پير نيا، 1373، (4.

قس��مت دوم واژه پائری دئزا )Pairi-Daeza( را 

واژه دئزا )Daeza( ش��كل می ده��د كه از مصدر دئز 

و به معنی دیوار گذاش��تن اس��ت. همچني��ن دئز را از 

ریش��ه )Daiz( ب��ه معنی روی هم چيدن، انباش��تن و 

دیوار گذاش��تن نيز می دانند. )دهخ��دا، لغت نامه، ذیل 

فردوس( همچنين در توضيح واژه »په اره دئسه« آن را 

پيرامون »دژ« یا »دیس« دانسته و اضافه می كنند »دیس« 

یعنی بنا و كسی كه دیس می ساخته است »دیسا« یعنی 

»بنّ��ا« می خواندند. )پيرني��ا، 1373، 4( از آنجا كه واژه 

»پائ��ری دائز« در تح��والت بعدی ب��ه واژه »پردیس« 

نزدیك می شود، محققين آن را از لحاظ دودمان شناسی 

با مفهوم »دیوار« در باغ مرتبط دانس��ته و واژه »پائيرا-

دائي��ز« را به معنی دیوار پيرام��ون معرفی كرده اند. در 

تفسير حاشيه فرش ها نيز چنين مطرح است كه پائری 

دئ��زا )Pairi-Daeza( »باغی اس��ت محصور، با چند 

)معموالً هفت( حصار پشت سر هم كه یك حصار آن 

از همه بلندتر و پهن تر )كلفت تر( اس��ت، به طوری كه 

اهریم��ن نتواند به آن راه پيدا كند. حاش��يه های مكرر 

]معموالً هفت یا پنج[ و مخصوصًا یك حاش��يه پهن و 

مش��خص ميانی در فرش ایران همين دیوارهای مكرر 
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فردوس است.« )حصوری، 1376، 249(

حاش��يه فرش ایرانی نيز همانند دی��وار باغ ایرانی 

از ویژگی های نمایان و پایدار طرح قالی ایرانی ش��ده 

است. »حاشيه باغ- فرش ها ]و یا باغ محصور در ميان 

دیوارها[ اكث��راً با نقوش متنوعی تزئين می ش��وند كه 

گاهی هماهنگ با طرح اصلی قالی اس��ت و با استفاده 

از نق��وش متن اما با تركيب های تازه بافته می ش��وند. 

گاهی نيز طرح ها صرفًا به صورت سنت زمانه با كمك 

اس��ليمی های مواج، تاك های پيچان، كتيبه ها با خطوط 

مختل��ف و نقوش انتزاع��ی حيوان ها بافته ش��ده اند.« 

)دادگر، 1383، 44(

- طرح محراب )محرآب(: »فرش های جانمازی 

همواره ش��كلی را نش��ان می دهند كه یادآور محراب 

مس��اجد ... است. محراب كه ش��كل و طرح معماری 

اس��ت دارای تنوع زیاد اس��ت و كم��اكان طاقش گاه 

مدور، گاه هندس��ی، هنگام��ی پلكانی و برخی اوقات 

بادامی ش��كل اس��ت، یادآور دروازه بهشت ... است.« 

)كوهزاد، 1383، 86( مح��راب یادآور عنصر عمارت 

ورودی به این باغ اس��ت. مشهورترین فرش ایرانی با 

محراب با نام دروازه بهش��ت یا محرابی دورنما است. 

در حقيق��ت طرح محرآب »پنج��ره ای با دید عمودی 

و به س��مت بی نهایت« را نمای��ش می دهد. )مجموعه 

تصاویر بخش 4(

- طرح های اسلیمی: اس��ليمی ها به عنوان نقوش 

بس��يار انتزاعی از گياهان هس��تند كه از پيچ و خم های 

مواج و منحنی های پيچ در پيچ مانند تش��كيل شده اند 

و در فرش ی��ادآور درخت زندگی در مفاهيم فرهنگ 

كه��ن ایرانی و درخ��ت طوبی در اعتق��ادات فرهنگ 

اس��المی هس��تند. پویایی این نقوش، دنيایی به شدت 

متراكم از گياه��ان، مانند عناصر طبيعی و مصنوعی به 

وج��ود می آورد و مانع از تمركز به جزئيات صحنه در 

فرش می شود.

م��واردی كه در خصوص چگونگ��ی باز نمایش و 

پيوند عينی- ش��كلی باغ و فرش ایرانی ذكر ش��د در 

جدول شماره 1 آمده است. 

5- تأثير باغ ایرانی بر آرامش روان و نسـبت آن 

با فرش )پيوند ذهنی- محتوایی(

باغ و فرش ایرانی عالوه بر پيوند عينی- شكلی، با 

هم پيوندی ذهنی- محتوایی نيز دارند. هر دو نمایشگر 

پردیس اند و نيز هر دو ارتباطی مس��تقيم با روان انسان 

دارن��د. معماری ب��اغ، با ایجاد نظ��ام تمركز حواس و 

محيطی فرحبخش، موجب روح افزایی و نشاط ساكنان 

كویر می ش��ود. همچنين بر مبنای پژوهش انجام شده 

در این تحقيق براس��اس واژه شناسی، ارتباط مشخصی 

ميان واژه شناس��ی »فرش« با تازه و با نشاط شدن روان 

انسان وجود دارد.

از آنجا كه اقليم س��رزمين ایران ش��رایط س��ختی 

ب��رای مردمان آن به وجود آورده بود، فرد ایرانی تنها با 

سختكوشی می توانس��ت بر این فراز و نشيب ها چيره 

ش��ود و از این رو سرزمين ایران »س��اختاری در نهاد 

مردمش نهادینه ساخته است كه به نوعی می توان آن را 
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به تالشی برای بازسازی جهان و برپا ساختن شهرستان 

نيكویی تعبير كرد. ش��هر نيكویی با )نو گری( هس��تی 

انجام می گيرد. در گاهان آمده است كه برای آگاهی از 

این راز، زرتش��ت از اهورامزدا نشانی می جوید )یسن 

34، بند 6( در یس��نا 48، بند2، پاس��خ چنين است كه 

این »نوگری هس��تی همراه با زایشی نوست ...« )یسن 

30 بند 9 ویس��ن 34 بند 51(. زرتشت برای نو كردن 

این جهان واژه »فراش��كرد« یا »فرش كردن«]22[ را به 

كار می برد." )دادبه، 1383، 45(

بنابراین »خصلت نو ش��دن عال��م و واژه كاربردی 

آن در ادبيات گاهانی به صورت فراش��كرد )Fresh( و 

)Fresc( و نيز سو و سوشيانت هم ریشه است، معنای 

نوك��ردن و پاك ك��ردن دارد و مرتبط اس��ت با معنای 

 )Fresh( واژه )شهرس��تان نيكویی.« )دادبه، 1383، 32

در زب��ان التين به معن��ی »تر و تازه، خرم، با نش��اط، 

با روح، تازه نفس، س��رخوش، ت��ازه كردن و ... به كار 

م��ی رود« )آریانپور، 1991، 263( و ارتباط مس��تقيم با 

شادابی روح و سالمت روان انسان دارد. 

در زندگ��ی معاص��ر، ب��ر خالف تغييرات س��ریع 

اصول و شكل گيری »هویت های چهل تكه«]23[ هنوز 

فرش هایی در خانه ها گس��ترده می ش��وند كه »باغ های 

بی مكان و زم��ان«]24[ را به درون مس��اكن امروزی 

می آورند. البته واضح اس��ت كه اصول زندگی امروز، 

معان��ی عميق و كهن اثری همچون ب��اغ- فرش را بر 

جدول 1: چگونگی باز نمایش باغ در فرش ایرانی با تأكيد بر نظام های كالبدی )مأخذ: نگارندگان(
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نمی تاب��د چرا كه آفرینش فرش و توليد س��نتی مبدل 

به توليد صنعتی آن ش��ده اس��ت. اما جای تأمل است 

ك��ه این الگو ها و طرح و نقش ب��اغ- فرش ها با طرح 

گلس��تان، خشتی، گل افشان، ترنج، ش��كارگاه و ... با 

حفظ حاش��يه باغ های محصور، هنوز – و البته هرچند 

س��طحی و ظاهری – هر روز و هر روز بافته می شوند 

و در زندگ��ی امروز )در قرن بيس��ت و یكم( هرچند 

كم رنگ تر از روزگاران گذشته حضور دارند. اما جایگاه 

»باغ و باغ- فرش ها به عنوان اصول )چارچوب( هنوز 

)Curatota, 1985, 90( ».قابل بحث است

بنابراین از س��ویی فرش ایرانی ارتباط تنگاتنگ و 

مس��تقيم با باغ ایرانی در فرهنگ كهن ایرانی دارد و از 

س��وی دیگر دودمان شناسی واژه )فرش( آن را به واژه 

التين )Fresh( به معنی تازه شدن روح و روان، كه در 

زبان امروزی رایج است، پيوند می دهد. بر این اساس 

فرش ایرانی رابطه باغ ایرانی و بهداشت روان را واضح 

تر می سازد. زیرا كه »باغ و باغ- فرش یقينًا بر یكدیگر 

تأثير گذاش��ته اند و آنها دو بيان شكلی متفاوت از یك 

مفهوم )پردیس( هستند.« )Curatola, 1985, 97( ارتباط 

تنگاتنگ ف��رش و باغ ایرانی از نظ��ر ذهنی-محتوایی 

به عنوان بخش��ی از ویژگی ه��ای فرهنگی ایران به طور 

خالصه در جدول ش��ماره 2 با همين عنوان ارائه شده 

است.

6- باز نمایـش بـاغ در فـرش ایرانی بـا تأکيد بر 

نظریه بوم شناختی ادراک

در بخش های پيش��ين این تحقي��ق، پيوند عينی- 

ش��كلی و ذهن��ی- محتوایی ميان ب��اغ و فرش ایرانی 

بررس��ی شد. اما هنوز بخش��ی از پرسش نخست باقی 

است كه چگونه بازنمایی محيط باغ در فرش، احساس 

مطل��وب، مطبوع و فرحبخِش در ب��اغ بودن را تداعی 

می كن��د؟ دس��تاوردهای »نظریه بوم ش��ناختی ادراك 

محيط« و تأكيد آن بر اهميت دو موضوع نظام حواس 

)حواس پنجگانه انسان( و نظام جهت دهنده اصلی در 

محيط )مسير حركت انسان در باغ( نشان داد كه انتظام 

این دو عامل به گونه ای اس��ت ك��ه در باغ ایرانی نظام 

تمرك��ز حواس به وجود می آورد كه همين امر موجب 

كسب آرامش، ش��ادی و روح افزایی انسان در محيط 

جدول 2: دودمان شناسی واژه »فرش« و ارتباط آن با بهداشت روان )مأخذ: نگارندگان(
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باغ می شود. از اینرو این نظریه می تواند در یافتن حلقه 

مفق��ود ميان باغ، فرش و تداع��ی محيط باغ در فرش 

مورد توجه قرار گيرد. 

آنچ��ه مباح��ث مط��رح ش��ده و یافته ه��ای علم 

روانشناس��ی محيط را با ظرافت های باغ- فرش ایرانی 

پيون��د می دهد این اس��ت كه: فرش ایران��ی عالوه بر 

ط��رح و اجزای ب��اغ، نظام تمركز ح��واس در باغ را، 

ك��ه تداعی كننده حس مطب��وع و روح افزای حاصل از 

ادراك باغ است، به دقت و با مهارت ویژه ای بازنمایی 

می كند و موجب ادراك متعالی از محيط باغ می ش��ود. 

ب��ا این دیدگاه در مجموعه تصاویر 5 نمونه ای از باغ- 

فرش ایرانی متعلق به قرون 10 و 11 هجری به صورت 

تحليل بصری بررسی شده است.

بررسی و تحليل تصویری باغ- فرش مورد مطالعه 

نش��ان می دهد: باز نمایش باغ در فرش ایرانی در طول 

تاری��خ ای��ران تنها به نمایش طرح كل��ی و عناصر باغ 

در ف��رش محدود نمی ش��ود، بلك��ه در تداعی و خلق 

تّصور ب��اغ، تمامی جزئيات ادراكی محيط معماری آن 

با بيانی مش��خص در چارچوب سطح دو بعدی فرش 

ارائه می ش��ود. در واق��ع فرش با نمای��ش دقيق نظام 

ح��واس پنجگانه و تمامی محرك های حس��ی موجود 

در محي��ط باغ، حس مطب��وع و دلپذیر در باغ بودن را 

ب��رای ناظر خود تداعی می كن��د. در تداعی محيط باغ 

در ف��رش، نش��انه هایی از عناصر طبيع��ی باغ به حس 

بينای��ی ناظر، انتقال می یاب��د و در چند لحظه، در یك 

فرآیند ذهنی كد های محرك حس��ی به یكدیگر تبدیل 

می شوند ]25[ و برای دیگر حواس ناظر نيز احساسی 

تداعی می شود.

بر اس��اس تحقيقات ادوارد تی هال، اثبات گردیده 

كه محرك ه��ای محيطی مربوط ب��ه هریك از حواس 

پنجگانه انسان، می تواند دیگر حواس را تحریك نماید 

و یا حسی را تداعی نماید. همچنين وی اظهار می دارد 

»انسان از طریق مشاهده یاد می گيرد و آنچه یاد می گيرد 

بر آنچه می بيند تأثير می گذارد. این توانایی س��ازگاری 

زیادی در انس��ان ایجاد كرده و او را قادر می س��ازد از 

دریافت ه��ا و تجربيات خود در گذش��ته بهره برداری 

كن��د.« )تی ه��ال، 1990، 86( دریافت و تجربه چيزی 

اس��ت بيرون از تخيل انس��ان، تجربه گذشته می تواند 

چيزی یا محيط��ی را تداعی كند. به این ترتيب »حس 

بينای��ی« به عنوان عامل »هم نشس��ت یا تركيب كننده 

دیگر حواس و مؤثر بر دریافت آدمی« معرفی می شود. 

)تی هال، 1990، 86(

در ب��اغ- فرش گل ه��ا، پرندگان، جری��ان آب )با 

تأكي��د بر روان ب��ودن آن(، ماهی ها، ... و دیگر عناصر 

محرك ح��واس پنجگانه انس��ان تنها با ح��س بينایی 

مرتبط نيس��تند بلكه حض��ور این نقوش در كنار هم و 

به طور همزمان، تداعی كننده تجربه های حسی مطبوع 

در محيط معماری باغ از جمله احس��اس بوی خوش، 

آوای موس��يقایی آب، پرندگان و وزش نسيم در ميان 

درختان و ... اس��ت. بر این اس��اس باغ- فرش نه تنها 

عناص��ر و اجزاء باغ را نمایش می دهد بلكه با تأكيد بر 

نمایش تمامی محرك ها حسی و البته مطبوع و مطلوب 
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در محي��ط باغ به طور همزم��ان، نظام تمركز حواس و 

نظ��ام جهت دهنده در باغ را بازنمایی می كند تا تداعی 

محيط در ذهن ناظر رخ دهد و احساسی فرحبخش از 

این تداعی نيز شكل گيرد. 

با توجه ب��ا تحليل باال، بازنمای��ی باغ در فرش و 

تداعی آن در ذهن ناظر به بازنمایی »حس مكان« باغ در 

خاط��ر آدمی می انجامد. یا می توان گفت كه محيط باغ 

حواس انس��ان را تحریك می كند اما فرش احساسات 

و حاالت انس��ان را بر می انگيزاند و احس��اس مطبوع 

حضور در باغ را به یاد وی می آورد. )نمودار 5(

انس��ان در محيط باغ، نماد ه��ا و معانی را از طریق 

تجربه محيط مادی »دریافت« )Perception( می كند 

اما او در اس��تفاده از فرش، حاالت و احساسات را از 

طریق »پرداخ��ت« )Conception( اطالعات دریافت 

ش��ده در ذه��ن ادراك می كند. ف��رش ذات و جوهره 

س��اختارهای ش��كلی )Genotypes( باغ را در درون 

 .)Phenotypes( خ��ود دارد، نه گونه و انواع ب��اغ را

پ��س نوعی پيون��د ادراكی- تداعی مي��ان باغ و فرش 

وجود دارد كه هر دو را نمایش��گر پردیس می س��ازد. 

پ��س از طریق فرش، مكان ب��اغ و »حس مكانيت باغ« 

نمایش داده می شود.

محيط باغ ایرانی برای ایرانِی س��اكن در اقليمی با 

آفتاب س��وزان، فرحبخش اس��ت و تداعی آن نيز در 

ف��رش هم��ان اثر را به دنب��ال دارد. ای��ن محيط برای 

غير ایران��ی ای كه زندگ��ی در اینگونه اقلي��م را تجربه 

نكرده است می تواند تداعی كننده نوعی تجربه مطبوع 

باش��د؛ زیرا كه محرك های حس��ی منتج از طبيعت در 

محيط )همانن��د آوای پرندگان و یا بوی خوش گل ها 

و ...( عمومًا و به طور فطری حس��ی روح افزا در انسان 

ایجاد می كند و از این نظر امری جهانشمول است.

نتيجه گيری

مروری بر نتایج تحقيقات ارائه ش��ده در این مقاله 

نشان می دهد:

- ب��اغ و فرش ایرانی هر دو نمایش��گر یكدیگرند 

و نيز نمایش��گر چيزی دیگرند كه آن تداعی بهش��ت 

مطبوع است؛

- در پيوندی عينی- شكلی، فرش ایرانی گاه طرح 

كلی و گاه اجزایی از باغ را بازنمایی می كند. فرش باغ 

را بدون پرس��پكتيو و در پنجره ای به س��وی بی نهایت 

نمایش می دهد و آن را بی مكان و بی زمان می سازد؛

- در پيوندی ذهنی- محتوایی، هم باغ و هم فرش 
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ایران��ی تداعی كننده محيطی روح اف��زا و آرامش بخش 

هس��تند چنانك��ه واژه شناس��ی »فرش« را ریش��ه واژه 

)Fresh( در زب��ان التين و انگليس��ی متداول معرفی 

كرد؛ و

- ف��رش ایرانی برای تداعی محي��ط باغ در ذهن 

ناظر، به دقت عوامل اصلی و مؤثر بر ادراك محيط باغ 

یعن��ی نظام تمركز حواس پنجگانه و نظام جهت دهنده 

اصلی را بازنمایی می كند.

در نتيج��ه در این تحقيق مش��خص گردید كه در 

رویك��ردی متمایز نس��بت به روش های نماد شناس��ی 

باغ-فرش ه��ا، مطابق با آنچه در روانشناس��ی محيط و 

به خصوص نظریه بوم شناختی ادراك مطرح است، هم 

در ب��اغ ایرانی و ه��م در بازنمایی آن در باغ- فرش ها 

نظام جهت دهنده اصلی و نظام حواس پنجگانه مهم و 

مش��هود است. از این رو نه تنها ادراك محيط معماری 

باغ به شادمانی و روح افزایی انسان منجر می شود بلكه 

ف��رش ایرانی هم، كه باز نمایش��ی كام��ل از باغ ایرانی 

اس��ت، نه تنها به لحاظ عينی- ش��كلی بلك��ه از نظر 

ذهنی-محتوای��ی بر این موض��وع تأكيد می نماید و در 

تداعی محيط باغ، عوام��ل ادراكی را بازنمایی می كند. 

بنابراین براساس یافته های این مقاله، مشخص می شود 

كه در باز نمایش باغ در باغ- فرش ایرانی، تنها نمایش 

طرح كلی و عناصر كالبدی باغ ایرانی در فرش مد نظر 

نبوده بلكه همواره دو نظام ادراكی مهم باغ ایرانی یعنی 

نظ��ام حركتی اصلی و نظام تمركز حواس پنجگانه در 

آن با دقت و ظرافت بازنمایی می شود. )نمودار 6( در 

پيوند مي��ان باغ و فرش نظام ادراك��ی- تداعی وجود 

دارد كه موجب می شود تا آنچه در باغ حواس انسانی 

را تحری��ك می كن��د، در فرش احساس��ات و حاالت 

روح��ی روانی او را بر می انگيزاند و وی را به س��مت 

حوزه ادراك توسط »دریافت« باغ و »این همانی« با آن 

سوق دهد.  

نمودار 6: بازشناسی و بازخوانی نظام »ادراكی- تداعی« در باغ-فرش ایرانی؛ 
پيوند ميان باغ و فرش در بازنمایی پردیس )مأخذ: نگارندگان(
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پی نوشت ها

1. این مقاله برگرفته از بخش��ی از رساله دكتری آزاده شاهچراغی 

با راهنمایی دكتر محمد نقی زاده و مش��اوره دكتر س��يد غالمرضا 

اس��المی اس��ت كه در تيرماه 1387 در دانش��كده هنر و معماری 

واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه آزاد اس��المی از آن دفاع ش��ده 

است.

2 .Represent

3 .Environmental Psychology

4. Moghtader & Yavari, 1998, 149

5. شاید حاكی از آن است كه این بازتاب ها دررسانه های مختص 

به هر دوره تاریخی منعكس شده است. این رسانه ها می توانست 

به صورت نوش��تار س��اده، افس��انه، تصویر یا قطعه ای شعر باشد. 

اصلی ترین منابع به جای مانده از بازتاب باغ ایرانی در دیگر هنرها 

)به ج��ز معماری( عبارتند از: قصه ها و افس��انه ها، آثار مورخان و 

جغرافی نویس��ان، اش��عار ش��اعران و آثار ادبی منظ��وم و منثور، 

سفرنامه های سياحان و جهانگردان، مينياتورها و آثار نگارگری و 

باالخ��ره قالی و فرش ایرانی كه هم جزئيات و هم طرح كلی باغ 

را به نمایش می گذارد.

6. از جمل��ه، خان��م ویكتوری��ا سكویل وس��ت )1953، 428( 

می نویس��د: به نظر من تمایل ایرانيان برای داش��تن گوشه خلوت 

و واحه ای سرس��بز و ظریف در ميان س��رزمين وسيع این كشور 

یك تمایل روحی و روانی اس��ت و ایرانی می خواسته است چند 

خط مس��تقيم و چند واحد دقيق ریاضی كه مخلوق فكر خودش 

باش��د، در برابر اراضی بایر و وحش��ت آور خارج از باغ خویش 

داشته باشد تا بهر نحوی شده تا حدی آن سرزمين را تحت تسلط 

خود در آورد.

7. در دائره المعارف اس��المی در توضيح واژه »باغ« آمده اس��ت: 

»محوطه ای غالبًا محصور، س��اخته انس��ان با بهره گيری از گل و 

گياه و درخت و آب و بناهای ویژه كه بر قواعد هندسی و باورها 

مبتنی است.« )دائره المعارف اسالمی، 1381، 206(

8. در دوره هخامنش��ی باغ ایرانی به عنوان تمثيلی از كيهان و در 

دوران پس از اس��الم به عنوان تمثيلی از باغ بهشت موصوف در 

)Hobhouse, 2005, 54( .قرآن شناخته می شود

9. Archetype

10. ط��رح ب��اغ گس��ترده )Garden Open(، خ��ود بر اس��اس 

كاركرد های گوناگون به صورت های گوناگونی دسته بندی می شود 

.ازجمله باغ كوشك، باغ تجير، باغ كاخ، ...

11. مفهوم قابليت محيط، آن اس��ت كه هر محيط س��اخته ش��ده 

واجد مجموعه ای از قابليت ها برای فعاليت های انسانی و تجارب 

زیبا ش��ناختی اس��ت و در واقع قابليت های محيط س��اخته شده، 

انتخاب رفتاری و زیبا شناختی فرد را بسته به چگونگی پيكره بندی 

محيط محدود می كند یا گس��ترش می دهد. گيبس��ون مطرح كرد 

كه: »قابليت ه��ای هر چيزی، چه مادی و چه غيرمادی، بخش��ی 

از داش��ته های آن چيز اس��ت كه آن را ب��رای موجودی خاص یا 

عضوی از یك گ��ونه موج��ودات قاب��ل اس��تفاده می س��ازد.« 

)James J. Gibson, 1979؛ ب��ه نق��ل از لن��گ، 1987(. »ای��ن 

داش��ته ها، معانی و دریافت های زیبا ش��ناختی را نيز تأمين كند... 

نكته مهم این است كه قابليت های یك محيط كالبدی، چه خوب 

و چه بد، چيزی اس��ت كه آن محيط ب��ا ویژگی های پيكره بندی 

و مواد و مصالح س��ازنده خود پيش��نهاد می نماید.« )لنگ، 1987، 

)91

12. محيط ب��ا توجه به ماهيت و قابليت خ��ود می تواند »كيفيت 
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دعوت كنندگی« داشته باش��د و این كيفيت می تواند دعوت كننده 

به س��طح معانی شناخته شده و یا سطح معانی نمادین یك محيط 

باشد. همچنين چگونگی ادراك محيط توسط انسان، در درك این 

كيفيت، اهميت بس��يار دارد. بر این اساس »اشياء )و البته محيط( 

كيفيتی »درخواس����ت كننده« )Demand( و یا »دع��وت كننده« 

)Invitational( دارند.")Koffka, 1935، به نقل از لنگ، 1987( 

13. ادراك معانی در س��طح معانی نمادین، موجب ش��ده اس��ت 

محقق��ان آن را در رویك��ردی جداگان��ه تح��ت عن��وان »ارتباط 

 )A Nonverbal Communication Approach( »غير كالمی ب��ا محيط

تحليل و بررسی كنند.

14 .Meaningless sense datas

15. برخ��ی از محققين تعداد حواس انس��ان را بيش از پنج حس 

اعالم می كنند )همانند كابوك، شعبان طاووسی( و حس هایی مثل 

جهت یابی، تعادل، خطر، زمان و ... را نيز بر می ش��مارند و تعداد 

حواس آدمی را گاه تا 12 مورد اعالم كرده اند.

16. ش��اهچراغی، 1387، رساله دكتری با عنوان  »باز آفرینی نظام 

معماری باغ ایرانی«.

17. پژوهش��گران علوم روانشناسی محيط، خلوت را منبع تفكر، 

تأمل، تفسير و تعمق دانسته اند. تأمين خلوت در محيط، می تواند 

موجب خویش��تن نگری انس��ان ش��ود، هم به هویت فردی وی 

ارزش ده��د و هم موجب��ات خود ارزیابی و خود س��نجی وی را 

برای پاس��خ به نياز خود ش��كوفایی، فراهم آورد. خویشتن نگری 

در خلوت، قدمی اس��ت به سوی خود ارزشيابی و هویت فردی و 

نيز تخليه عاطفی و احساس��ی انسان. )چاپين، 1951؛ شرمایف و 

الكساندر، 1963( 

18. مأخذ: )Stetie, 1992( به نقل از )Maurieres, 2004, 108(؛ 

»پراكن��ش حوضچ��ه مرك��زی« مع��ادل ع�����بارت فرانس��وی 

”basin son de éclatement’l“ است. 

19. قالی هایی طرح كلی و نقشه كالبدی باغ را به نمایش می گذارند 

كه »نام اصيل ایرانی برای این نقش��ه ها گلس��تان است و به علت 

رواج آن از قدی��م، در تركيه هم به همين نام )gülistān( معروف 

اس��ت. در دوره صف��وی ظاه��راً آن را گلزار ه��م می ناميده اند.« 

)حصوری، 1376، 247( 

20. بر همين اس��اس ب��اغ »ائل گلی« تبریز نيز به معنی »اس��تخر 

شاهی« است.

21. براس��اس پژوهش های انجام ش��ده، انواع گل در فرش های 

ایرانی شناسایی شده است. ازجمله می توان به طرح های واقعی و 

یا انتزاعی از گل های الله، نرگس، زنبق، سرخ، شيپوری، سوسن، 

بنفشه و ...اش��اره كرد كه حتی امكان شناسایی گونه ای خاص از 

گياه در دوران مربوط به تاریخ بافت فرش وجود دارد. بخشی از 

این اطالعات در تحقيقی با عنوان گل هایی برای فرش های باغی 

تأليف پریسا بيضایی درج شده است.

22. س��عدی در گلس��تان در متنی می فرمای��د: »... فراش باد صبا 

را فرمود تا فرش... بگس��ترد« و بر اس��اس آنچه گفته شد با واژه 

»فرش« هم ریش��ه است و فرش نيز به تعبير فوكو »باغی متحرك 

در زمان و مكان اس��ت« كه در خانه هر ایرانی گس��ترده اس��ت. 

)فوكو، 1967(

23. برگرفته از عنوان كتاب با همين نام تأليف داریوش ش��ایگان 

.)1381(

 )Mitchel Foucoult, 1967( 24. به تعبير ميشل فوكو

25. در توضيح تبدیل كد های اطالعاتی محرك حواس به یكدیگر 

می توان مثالی ارائه نمود: كودك انسان در ماه های اوليه عمر خود 
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نس��بت به محرك های حسی محيط بس��يار كنجكاو است و همه 

چي��ز را آزمایش می كند: می بيند، می چش��د، لمس می كند،... مثاًل 

در نخستين برخورد با »آتش« تمایل دارد آن را لمس كند، گرمای 

زیاد و شاید »سوزش« آن را تجربه می كند. در برخورد های بعدی 

با آت��ش به محض »دیدن« آن، »حس گرم��ا« یعنی تجربه »لمس 

ك��ردن« برای وی تداعی می ش��ود و او را از لم��س كردن آتش 

بر ح��ذر می دارد یا به آن دعوت می كند. ب��ه این ترتيب كد های 

اطالعاتی »دیدن« در فرآیند ادراكی »تجربه قبلی المسه« را تداعی 

می كند از جمله، حس بویایی در محيط می تواند س��بب تحریك 

حس چشایی شود و گرسنگی را تداعی كند... همچنين در اینجا 

حس بينایی اطالعاتی از تجربه حس بویایی )بوی خوش گل ها( 

را در ذهن تداعی می كند.
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