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Although different human civilizations have different characteristics that 

are influenced by geography, cultural, social, climatic and identity 
differences, but since they belong to the global community, they have points 
both in terms of commonalities and differences. According to our definition 
of cultural heritage, one of the types of places are gardens. Gardens are a 
human experience that encompass the relationship between life, nature and 
the world of spirits. This study seeks to compare the two Iranian gardens 
recorded as world heritage with two gardens of the same period from China 
and France. In fact, the purpose of this study is to compare examples of three 
gardening styles with each other in order to identify the differences among 
gardens of these styles. The selected gardens each have very different design 
structures, which by analytical method and using space syntax software 
(Depth map) Finn, Eram, Versailles and Yu, gardens were investigated and 
compared in terms of  components such as connectivity, visual integrity, 
entropy and spatial depth. Studying the structures of these gardens, their 
similarities and differences were achieved. 
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جغرافیایی، تفاوت    هاي مختلف بشري، گرچه داراي ویژگی هاي مختلفی هستند که تحت تأثیر موقعیت   تمدن 
آنجا که به جامعه جهانی تعلق دارند، داراي نقاطی هم از لحاظ    هاي فرهنگی، اجتماعی، اقلیمی و هویتی قرار دارد، اما از 

یکی از انواع این نقاط،    از لحاظ اختالف هستند. با توجه به تعریفی که از آثار میراث فرهنگی می دهیم،   اشتراکات و هم 
گیرد. این  معنا را در بر می رابطه اي بین زندگی، طبیعت و جهان    ها یک تجربه انسانی است که   باغ ها هستند. باغ 

و فرانسه مقایسه شوند.   صدد آن است که دو ثبت جهانی ایران با دو باغ هم دو دوره و ثبت جهانی از چین  پژوهش در 
با یکدیگر در جهت شناخت تفاوت باغ هاي  سه سبک باغ سازي    در واقع هدف از این پژوهش مقایسه ي نمونه هایی از 

روش تحلیلی    هاي مورد انتخاب هر یک داراي ساختار هاي طراحی بسیار متفاوت هستند، که با   این سبک ها است. باغ 
باغ هاي فین، ارم، ورساي و یو بر اساس مؤلفه هایی همچون ارتباط   (Depth map) و به کمک نرم افزار نحو فضایی 

تا در راستاي بررسی ساختار   .بصري، آنتروپی و طول فضا (عمق فضایی) با یکدیگر مقایسه شده اند   یکپارچگی  پذیري، 
یافت.تمدن هاي مختلف بشري، گرچه داراي ویژگی هاي مختلفی    هاي این باغ ها به شباهت ها و تقاوت هایشان دست 

اما از آنجا که به    یمی و هویتی قرار دارد، موقعیت جغرافیایی، تفاوت هاي فرهنگی، اجتماعی ،اقل   هستند که تحت تأثیر 
اشتراکات و هم از لحاظ اختالف هستند. با توجه به تعریفی که از    جامعه جهانی تعلق دارند، داراي نقاطی هم از لحاظ 

انسانی است که رابطه اي بین    فرهنگی می دهیم، یکی از انواع این نقاط، باغ ها هستند. باغ ها یک تجربه   آثار میراث 
این پژوهش در صدد آن است که دو ثبت جهانی ایران با دو باغ هم دو   .گیرد معنا را در بر می ندگی، طبیعت و جهان  ز 

نمونه هایی از سه سبک باغ    جهانی از چین و فرانسه مقایسه شوند. در واقع هدف از این پژوهش مقایسه ي   دوره و ثبت 
سبک ها است. باغ هاي مورد انتخاب هر یک داراي ساختار هاي    سازي با یکدیگر در جهت شناخت تفاوت باغ هاي این 

باغ هاي فین، ارم،   (Depth map) متفاوت هستند، که با روش تحلیلی و به کمک نرم افزار نحو فضایی   طراحی بسیار 
کدیگر  یکپارچگی بصري، آنتروپی و طول فضا (عمق فضایی) با ی   ورساي و یو بر اساس مؤلفه هایی همچون ارتباط پذیري، 

 .یافت   تا در راستاي بررسی ساختار هاي این باغ ها به شباهت ها و تقاوت هایشان دست  .مقایسه شده اند 
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 مقدمه 

ي دنیا نمایانگر فرهنگ و هویت  کشورها سازي در همۀ  باغ 
شده از باورهاي  مردم آن کشور است؛ فرهنگ و هویتی منشعب 

. در این میان یکی از عناصر اصلی  ها سنت اجتماعی، مذهبی و  
و    رها ی مس دهد،  که ساختار ذهنی سازندگان هر باغ را نشان می 

ارتباطات فضایی موجود در باغ است. ارتباطات شاخصۀ اصلی  
مح شکل  ایجاد  دهی  سبب  که  است  ي  ها حس و    فضاها یط 

. شناخت اینکه کدام فرهنگ و سبک  شود ی م گوناگون در محیط  
و    اند داده سازي بهترین پاسخ را به ارتباطات فضایی در باغ  باغ 

به   چگونه  فضایی  ارتباط  خاصی  این  اهمیت  از  آمده  دست 
تفکرات ساختاردهندة  بهره  نمایانگر  زیرا  است؛  ي  ها سبک مند 
،  مطالعه   ین ا   ی اصل   سازي در مقایسه با یکدیگر است. هدف باغ 

نقاط    یان ، ب سازي باغ در    بصري   و   فضایی   ارتباط   یزان شناخت م 
در   آن  ضعف  و  آنتروپ   یکپارچگی قوت  شناخت  باغ   در   ی و   ،

  با   ي در نظم بصر   ي و فرانسو   ینی چ   یرانی، ا   باغ   یژه و   ي ها ارزش 
ارزش   ۀ ارائ   یکدیگر،  و  قوت    منظور به   د، فر ه منحصرب   ي ها نقاط 
نمونه فرانسه است   و   چین   ایران،   سازي باغ   بهتر   شناخت    ي ها . 
با    دوره هم   براساس   پژوهش   این   در   شده انتخاب  از    یکی بودن 

  ثبت  باغ   . بر این اساس، دو اند انتخاب شده   ی ثبت جهان   ي ها باغ 
  که   فرانسه   و   چین   در   جهانی   ثبت   در   باغ   دو   با   ایران   جهانی 

در    شده انتخاب   ي ها باغ   همۀ .  شدند   انتخاب اند  بوده   یز ن   دوره هم 
باغ  بهتر   یکی خود    سازي سبک  که  نمونه   ین از  هستند  ها 

.  دهند   نشان   را   خود   سازي ظرافت و هنر باغ   یت اند نها توانسته 
ها مربوط  باغ   ین ا   پذیري ارتباط   بررسی   به   انتخاب   این   دیگر   دلیل 
  یچیدگی پ   یکرد، ها با رو نمونه   ین از ا   ریک ه   اینکه   دلیل ه ب   . است 

طراح  سبک  هستند   ی و  همراه    ي بستر   توانند ی م   ، متفاوت 
برا    سازي باغ   اصلی   سبک   سه   فضایی   روابط   یل تحل   ي مناسب 

رو باشند   جهان  فضا   یکرد .  ا   یی نحو    شناخت پژوهش    ین در 
بر باغ   ي فضا   ي ساختارها    مانند   یی ها شاخصه   اساس ها 

 . است   آنتروپی   و   بصري   یکپارچگی   پذیري، ارتباط 
راستا  ا   ي در  مذکور    ذهن   به   ی اصل   پرسش   ن ی مباحث 

سازي، نحو فضایی و  ي باغ ها روش کدام یک از این  که    رسد ی م 
  ن ی ن همچ   اند. ارتباط بصري بهتري را براي بازدیدکنندگان داشته 

سازي  تا چه میزان ارتباط بصري در باغ   است که   ن ی ا   گر ی ال د ؤ س 
و   یکپارچگی  چگونه    ی آنتروپ با  و  دارد  را    توان ی م ارتباط  آن 

و دید    فضاها پذیري باغ با طول  ارتباط رابطۀ  همچنین  ؟  سنجید 
  ن ی به ا   یی و پاسخگو   ی بررس   منظور ه ب و منظر باغ چگونه است؟  

و    سازي سه سبک باغ   ارتباط فضایی در   ی ل ی تحل   ی االت، بررس ؤ س 
آن    ي ها مؤلفه   نحو فضایی و   ي ها ی ژگ ی آن، و   ي ها ت ی ف ی ک   تحلیل 

  شده و   بررسی ها  مؤلفه   ن ی سازنده ا   ی ط ی عناصر مح   ن ی و همچن 
سازي  ی تطبیقی در مقایسۀ این سه سبک باغ ل ی تحل   ت درنهای 

 . است   صورت گرفته 
 

 مبانی نظري 

منظم است که    ي ا از منظره مانند  بهشت   ي نماد  ی ران ی باغ ا 
لذت    راي ب   شتر ی ب  و  فراغت  است اوقات  شده   طراحی 

 )Khosravi, 2014 .(   سامان در    ی ده الگوي  باغ  طبیعت 
 ,.Seyed Rasoul, et al( ایرانی، الگویی چهارقسمتی است  

این    ، د ن دان ی بهشت م همانند  را    ی ران ی باغ ا   نکه ی ا   ل ی ل . د ) 2015
که   دل  است  در  طراوت  و  زیبایی  همه  این  با  ایرانی  باغ 

از    ی ش ی باغ نما   ن ی بنابرا   گرفته است؛ اي بیابانی قرار  منطقه 
مقدس    ی گاه ی جا   ایرانیان کهن بهشت است و در اعتقادات  

ا   ه است. داشت  ی اساس،    ن ی بر  آموزه   ک جایگاه    ي ا ه باغ در 
اسالم    ی ن ی د  از  بعد  و  است  قبل  بوده   ,Wilber( باارزش 

  ش ی ب   ی ران ی شده است باغ ا   سبب که    ی ل ی از دال   ی ک . ی ) 1994
  ؛ است ي این باغ  دار ی ، پا داشته باشد سال مفهوم    2000از  

و    یان ران ی معاصر ا   ی در زندگ   ی حت   ی ران ی مفهوم باغ ا   ن ی بنابرا 
از دوره  ن   ي ها گذر  تغ به   ز ی مختلف    کند ی نم   ر یی طور جامع 

 )Pour, Rad & Pishe, 2012 (  . دارویی  کاشت انواع گیاهان
م  و   ، متعدد   ي ها وه ی و  هدف  راستاي  در  را  ایرانی  ي  اال باغ 

معماري ایرانی مبنی بر سودمندي و زیبایی در باغ ایرانی  
از    ن ی باغ ف .  ) Motedayen & Motedayen, 2015(   داند ی م 

که در سلسله    است   ران ی در ا   مانده باقی   ي ها باغ   ن ی تر ی م ی قد 
 ,Farahani, Motamed & Jamei(   اند ساخته شده   ي صفو 

  جاد ی ا   ی سلطنت   ي ها از باغ   ی برخ   نیز   ه ی صفو   ة در دور ).  2016

 

است  ف Mansouri, 2013(   شده  غ   ن ی ).  م   ر ی به    ی زبان ی از 
مهم    ی خ ی مکان تار   ک ی و قاجار،    ه ی در صفو   ی مراسم سلطنت 

ام   ر ی وز نخست   ن ی رتر مشهو   را ی ز   ؛ است   ، در  ر ی کب ر ی قاجار   ،
  ی اثر مل   ک ی باغ به    ل ی . تبد ه است کشته شد   فین   حمام باغ 

طور کلی  به   . ه است باغ شد   ن ی توجه مردم به ا   ش ی افزا   سبب 
تقسیم  توان شاخصه می  را در شش دسته  ایرانی  باغ  هاي 

 نشان داده شده است.   1نمود که در شکل  
برا   فین   باغ  طراح شاه   ي که  اول  است،    شده   ی عباس 
چهار    ، شود. در داخل باغ ی شناخته م   ی ران ی باغ ا   ن ی تر ق ی دق 
از هم جدا    ه ی و ثانو   ی غ مختلف وجود دارد که با محور اصل با 
  ي ا روزه ی ف   ي ها ی با کاش   یی ها کانال   با محورها    ن ی . ا شوند ی م 

 & Abbasalizadeh Rezakolai, Samadiاند ( شده   ساخته 

Tabatabaian, 2015; Moghtader & Yavari, 1998 (    باغ
مختلف    ي ها دوره شده در  عمارت ساخته   ن ی چند   ي دارا   فین 
و    ی شاه   ی فتحعل   ي ، شوتور گلو ی فرنگ از جمله کاله   ؛ است 

ف   ,Mahdavinejad, Rostam & Mahdavi(   ن ی حمام 

رسد.  سلجوقیان می   ة باغ ارم به دور   ینۀ از قرار پیش   ). 2013
حاکم فارس    ، گویا این باغ به خواست و دستور اتابک قراچه 

باغ ارم    . ) Alireza, 2015(   احداث شده است  در قرن ششم 

گونه   از  باغ  لحاظ  یک  زندیه  دوران  اواخر  تا  شناسی، 
سلطنت   و  زندیه  دوران  اواخر  از  و  بوده  «حکومتی» 

شاه قاجار با واگذاري آن به سران ایل قشقایی به  فتحعلی 
سکونتی   باغ  تبدیل    - یک  است.  حکومتی  ارم  شده  باغ 

درخت  مدیون  را  خود  فراوان  و  هاي  محبوبیت  مرکبات 
است که در دو طرف آن سروهاي باشکوه    آن   یل خیابان طو 

که شاهد  وجود دارد  توجهی  و ساختمان جالب   شده غرس  
بی مهمان  بوده نوازي  قشقایی  ایل   & Yari(   است   دریغ 

Hoorshenas, 2017 ( . 
به موازات    که   یک محور اصلی حرکتی دارد   ارم شیراز   باغ 
خیابان  . این محور با  است   عرض باغ   ع طولی و در میان ال اض 

،  نما آب   ، ورودي باغ   ، ن آ درخت    ي ها ف ی عریض میانی و رد 
قرار  ها و بناهایی که روي آن  هاي میانی و نیز کوشک حوض 
تعریف شده است. محور اصلی طولی باغ با راستاي    دارد، 

و در جهتش    45  ۀ زاوی ،  جنوب   شمال/  دارد  مال  ش درجه 
امتداد شیب غالب دشت    براساس جنوب شرقی است (   غربی/ 

. محورهاي فرعی باغ عرضی است و تنها یک ردیف  ) راز شی 
 . ) Alai, 2009(   درخت در طرفین دارد 

 

 
 شاخصه هاي باغ ایرانی ( منبع: نگارندگان) .1شکل 

 
اي طوالنی همراه با عناصر فرهنگی  سابقه   باغ سنتی چینی 

مهم  از  یکی  و  دارد  باغ ها سبک ترین  غنی  سازي جهان  ي 
منظره  عناصر  شامل  است.  چینی  سنتی  باغ  اصلی  ساز 

هستند که با    ها مان ساخت ي تزیینی، آب، گیاهان و  ها سنگ 
ي مردم چین به  باورها نهایت هماهنگی و براساس اصول و  

قرار  فنگ  یکدیگر  کنار  در  بودیسم  و  تائوییسم  شویی، 
منظره اند گرفته  و  عطر  چینی  سنتی  باغ  عناصر  اي  . 

 ,Li(   اند کرده یی برجسته ایجاد  ها ی ژگ ی و شناسانه با  زیبایی 
Cheng & Xiao, 2018; Rosley, Rahman & Lamit, 

2014; Van Zanten et al., 2016 (  از یکی  نمادپردازي   .
  توان ی نم ي ساختاري آن است و آن را  ها قسمت ترین  مهم 

ها،  ها، غرفه ها، پنجره ، دروازه وارها ی د   از عناصر باغ همچون 
پل   ي رها ی مس  کرد   ها سنگ   و   ها عبور،   ,Minford(   جدا 

1998 .( 
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ز  ینیچ  ي هاباغ  و    هستند و شرق    ییبایتجسم ظرافت 
م  نیا نشان  را  توسط  ساخته   ي هاباغ«که    دهندی باور  شده 

شکل  بشر   طبیعت  توسط  طور  به   هاین یچ  ».اندگرفته انگار 
هستند.    ارزش قائل  عت یانسان و طب  ی هماهنگ  ي برا  یسنت 

  ستم یس  کی به    را  باغ  یها هنر طراحقرن  یط  در این میان،
و   نیی  ي هادر سلسله  هااز بهبود باغ  ؛است  کرده  لیکامل تبد

باغ  تا  گرفته  منطق  ریفراگ  یخصوص  ي هاژو    ی جنوب   ۀ در 
(  انگی  ۀرودخان جون  تونگ  و  1983-1900تسه.  معمار   ،

و   ي معمار  ۀ نیکتاب در زم   ن یچند  ةسندینو  ی ون یمحقق چ
باغباغ  طرح  کاراکترها ها)  شکل  به  توجه  با  را   ینیچ  ي ها 

(قاب)  »  口، «، باغ)وانی(  »園«  است:کرده    لیتحل  و  هیتجز
ها را ها دارد که غرفهمشابه بام   ی شکل  »土«  ،وارهاید  یعنی

 ي به معنا  تواندی (در مرکز) م  »کوچک口«  و  دهدی نشان م
ها  سنگ  شبیه  »衣«که  یدرحال  ؛ها باشدباغ   حوضچه در مرکز 

  ی عناصر اصل  ی به سادگ  نهایا  ۀ. همرسدی و درختان به نظر م
 ي که برا  نها و درختاها، گل : سنگ، آب، غرفهباغ هستند   کی

 . )Sui, Xun & Liu, 2010( ضروري هستند    هامنظره طراحی  
 رها یاز مس  یمتراکم  ۀمعموًال شبک   ي سنتی چینی هاباغ 

فضاها   و  هستند و  با  مانندهای ژگیکه  ،  یمصنوع   مناظر  یی 
 ا یهموار و راهروها    نیادیکوچک، م  ي بارهای ها و جو حوضچه

در   هایژگیو  نیا  ۀ. هماندطراحی شدهشده  ده یپوش  ي هاپل
سازمان  اي منطقه  مشخص  کامالً  و  محدود   یدهنسبتاً 

پشده  و    باغ سنتی چیی   متراکم  ییفضا  ي کربندی اند. درك 
ي هایژگی ودر طول مسیر باغ از    و مناظر  ازهااندچشم  رییتغ

است چینی  باغ   ,Chang, 2006; Hunt, 2014; Li(  اصلی 
2011; Lu, 2009, 2010; Peng, 1986; Tong, 1997; 

Wang & Wang, 2013; Yu et al., 2015(  باغ سنتی یو در .
، با مساحتی به حدود پنج هکتار، یک منظر  شانگهاي شهر  

انگیز منظرین باغ چینی  هزارتوي جذاب، شامل عناصر شگفت 
. باغ  )Keswick, Jencks & Hardie, 1978; Lu, 2010(است  

یو در میان مردم محلی چین به باغ رضایت هم شهرت دارد  
شکوه   داراي  ظرافت  هاباغ که  و  چین  شمالی  ي هاباغ ي 

اي نفیس  جنوبی این کشور است که موجب ایجاد مجموعه
است.   هنري، هاساختمانشده  تزئینات  نهایت  با  چوبی  ي 

تان و گیاهان  یی ظریف همراه با درخهابرکهو    هانگاره سنگ
انتخاب   ظرافت  نهایت  قرار   اندشده با  یکدیگر  کنار  در  و 

دارد:  اندگرفته  قرار  یو  باغ  در  شگفتی  چهار  وجود 1.   .
سنگ زرد رودخانۀ یانگ تسه در    نیترس ینفو    نیتریمیقد

ي هاسنگکه یکی از    )Yulinglong(. یشم باشکوه  2این باغ،  
  &  Guanyunر (  ي مشهوهاقله . وجود  3مشهور چین است.  

Ruiyun  ،Zhouyun  .(4 اژدها جوش  و  پرجنب  دیوار   .
(Longiang)  تزیین نقوش  کاشی  با  از   & Sui, Xun(شده 

Liu, 2010(   باغ چینی را توان شاخصه طور کلی می به هاي 
نشان داده شده   2در هفت دسته تقسیم نمود که در شکل  

 است. 
 

 
 ی نیباغ چ يها. شاخصه2 شکل

 نگارندگان: منبع

  ی واقع   ي (به معنا   jardin à la française  یا   ي باغ فرانسو 
فرانسو « کلمه   روش  به  فرانسو   ي» باغ    ده ی نام   ز ی ن   ي در 

سبک شود ی م  اصل    ی )،  و  تقارن  براساس  که  است  باغ  از 
بنا شده است. مظهر آن    عت ی بر طب   و سلطه   نظم   ل ی تحم 

که در قرن هفدهم    شود ی در نظر گرفته م   ي عمومًا باغ ورسا 
(   آندره   منظر   معمار توسط     ي برا   ) André Le Nôtreلنوتر 

  ي بردار ی اروپا کپ   ي ها باغ   ر ی سا   از و    ی چهاردهم طراح   ی لوئ 
  ي الد ی قرن هفدهم و هجدهم م در    ي و باغ فرانس .  شده است 

 

جهان بارة  در   ها ده ی ا   ي هنر   ان ی ب   ن ی آخر منزلۀ  به  و    ی نظم 
محدود به کشور مبدأ آن  است که  قدرت و دانش    یی بازنما 

و نبو  گسترش    ده  اروپا  سراسر  در  آن    است   ه افت ی نفوذ 
 )Magni, 2018; Sagers, 2002 .( 

و    1662  ي ها سال   ن ی در ب   نوتر آن را که آندره لو   ي باغ ورسا 
فرانسه    سازي دستاورد باغ   ن ی تر بزرگ بنا کرده است،    1700

جزء   اروپا باغ   ن ی تر بزرگ و  در  باغ مساحت  ست.  ها    این 
  دارد قرار    ی غرب   - ی محور شرق   ک ی در    است و هکتار    15000

خورش به   که  م   د ی دنبال  است کرد ی حرکت  خورش ه  از    د ی : 
نبال  د ، به مرمر را روشن کرد   حیاط طلوع کرد،    خار افت   حیاط 
باغ، روشن  مختلف  فضاهاي  را    کردن  پادشاه  خواب  اتاق 

منعکس شد. در    نه ی تاالر آ   ي ها نه ی روشن کرد و در انتها در آ 
  انداز چشم   به افق   دن ی ، رس باغ   بزرگ   ي اندازها مقابل چشم 

کوچک    ي ها ها، باغ چشمه   است؛ از جمله   ی باغ پر از شگفت 

و    ی م ی صم   ي و فضاها   ی دارند انسان   اس ی پر از مجسمه که مق 
ایجادشده  لذت   ;Mosser & Teyssot, 1991( بخش 

Prévôt, 2006 .(    د ی خورش را نقش  باغ    ي مرکز   نماد همچنین  
  ۀ چهاردهم، که توسط مجسم   ی نشان لوئ است؛    شکل داده 

همچنین    باغ نشان داده شده است.   ي مرکز   ۀ آپولو در چشم 
چشم منظره  و  ب ها  تا  کاخ  از  .  دارند   ادامه   ت ی نها ی اندازها، 

طب  بر  نه   کند می حکومت    باغ   عت ی پادشاه  سلط و    ۀ تنها 
خود را    ي ا ی خود، بلکه بر دربار و رعا   ي ها ن ی بر سرزم   یش خو 

باغ   به ) Impelluso, 2007(  دهد ی م نمایش  در  کلی  .  طور 
هاي باغ فرانسوي را در پنج دسته تقسیم  توان شاخصه می 

 نشان داده شده است.   3نمود که در شکل  
باغ  نمونه  کلیه  بررسی اطالعات  می هاي  را  توان  شده 

) مشاهده کرد که شامل  2و    1صورت جامع در جدول ( به 
 هندسه، سال ساخت، سبک طراحی، تصویر باغ و ... است. 
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 هاباغ شکل. 2 جدول

 
 Wikipedia منبع: 

 

دپس   ) space syntax(   فضا نحو   با  آن  ارتباط  مپ  و 
 )Depth map x ( 

مایه خویش، تالشی است براي برقرارکردن  نحو فضا در بن 
روش نحو  اي علی میان جامعۀ انسانی و کالبد معماري.  رابطه

از   این پژوهش  بر فضایی که در  آن استفاده شده، مشتمل 
پیکره هاروشو    هاهینظر تحلیل  و  تجزیه  براي  بندي یی 

دهۀ   اواخر  در  که  و   1970فضاهاست  هیلیر  بیل  توسط 
بارتلت (در دانشگاه   همکاران در مدرسۀ معماري و طراحی 

لندن) مطرح به   کالج  پیکربندي  شده است.  منظور شناخت 
تئهاعرصه از  حاضر،  پژوهش  در  فضایی  فضا  ي  نحو  وري 

طریق   از  فضایی  روابط  بررسی  به  که  است  شده  استفاده 
 آنها پیوندي فضاها و جداسازي  ي بنیادین، مانند هم هایژگیو
مپ است  افزار دپسي نحو فضا نرم ابزارها. یکی از  پردازدی م

 

 ارتباطات فضاهاي مختلف با یکدیگر  توانیمکمک آن  که به 
آورد   دست  به   ,Hillier, 1999; Hillier & Hanson(را 

.1989; Madahi & Memarian, 2017; Montello, 2007; 

.Nourtaghani, 2017; Wineman, Peponis & Dalton, 

2006( . 
 

 روش پژوهش   
شناخت   توسعۀ  به  که  است  تطبیقی  نوع  از  پژوهش  این 

سازي ایران، چین و فرانسه پرداخته است. روش  ي باغ ها سبک 
ي  ها ل ی تحل تحلیلی همراه با    – این پژوهش، توصیفی تحقیق در  

داده نرم  است.  روش  افزاري  از  استفاده  با  نیاز  مورد  هاي 
ي و مراجعه به منابع اسنادي مختلف و بازدید میدانی از  ا کتابخانه 

در  شانگهاي  ي فین کاشان و ارم شیراز در ایران و باغ یو  ها باغ 
جمع  است. چین  شده  و    آوري  منطقی  استدالل  از  استفاده  با 

تطبیقی،   بررسی  ها ارزش تحلیل  یو  و  ارم  ورساي،  فین،  باغ  ي 
اند. در روند پژوهش، ابتدا مسئلۀ تحقیق و اهمیت و ضرورت  شده 

  ارائه آن بررسی و در قالب سؤاالت و اهداف ساختار کلی موضوع  
به  است.  پیشینۀ  شده  بررسی  موضوع،  منظور  تجربی  و  نظري 
افزار  ي ایران، چین و فرانسه و همچنین نرم ها باغ ادبیات نظري  

Depth map X   ي ارزیابی  ها شاخص اند. بر این اساس  بررسی شده
براساس  باغ  است.  شده  استخراج  نظر  مورد  و    ها ل ی تحل هاي 

صورت ها ی بررس  سبک  ي  سه  میان  تطبیقی  تحلیلی  گرفته 
 فرانسه صورت گرفته است. سازي ایران، چین و  باغ 

، ابزاري  Depth mapافزار نحو فضا یا همان  طورکلی، نرم به 
رایانه قدرتمند تحت سیستم  با ورود  هاي معمول  اي است که 

ي معماري و شهري به فضاي آن، قابلیت فرایندهایی  ها نقشه 
دارا   است،  حاضر  تحقیق  مطلوب  که  را  آنچه  .  باشد ی م مانند 

ا  استفاده  با  جدول همچنین  شکل ز  و  جمله  ها  از  که  هایی 
انواع    تواند ی م ، طراح یا محقق  شود ی م ي آن محسوب  ها ی خروج 
مناسب را پیش از  نۀ  ی گز هاي ذهنی خود را بررسی و  واره طرح 

افزار  مپ نرم دپس   . (Heidari & et al., 2017)اجرا، دریافت کند  
شود که با دو تفکر همراه است.  تجزیه و تحلیل محسوب می 

 & Hillierو نحو فضا (  ) Benedikt, 1979( تحلیل ایزوویستی  

Hanson, 1984  در  .( Depth map به دید  از  از  یکی  عنوان 
اندازه  مستقل  و  متغیرهاي  تجزیه  و  استفاده شده  شده  گیري 

شود. اولین متغیر  مشتق می  آن  ز تحلیل باقی متغیر با استفاده ا 
به   ها گره عنوان اتصال مستقیم  است که به  پذیري ارتباط  اتصال 

پذیري خود را  صورت جداگانه در پالن ارتباط هر گره دیگر به 
ي دیگر  رها ی متغ یکپارچگی بصري و طول فضا    .کند ی م نمایان  
یک گره از یک سیستم  لۀ  ی وس ه ب عنوان یک متغیر  که به   هستند 

ي  ها پالن نزلۀ یک کل یا جزء و اتصاالت آن با دیگر اجزا،  م به 
طول   و  بصري  نمایش  (   یی فضا یکپارچگی  را  فضاها)  عمق 

 . دهد ی م 
 Depth mapها با استفاده از  داده   ل ی و تحل   ه ی تجز 

Depth map   آید به شمار می   ل ی و تحل   ه ی افزار تجز نرم   ک ی  
تحل  است.  همراه  تفکر  دو  با  ( ست ی زوو ی ا   ل ی که   ,Benediktی 

فضایی و    ) 1979 در  ).  Hillier & Hanson, 1984(   تحلیل 
Depth map    از ) از    ی ک ی عنوان  به )  Visibilityپدیداري 

  ل ی و تحل   ه ی . تجز شود ی استفاده م   ي ر ی گ مستقل اندازه   ي رها ی متغ 
با    3 مطابق جدول وابسته    ر ی متغ   در این پژوهش براساس چهار 

 صورت گرفته است.   Depth map  افزار نرم   استفاده از 
عنوان  به که   است   پذیري ارتباط   وابسته   ر ی متغ   ن ی اول  ●

هر قسمت فضا به قسمت دیگر فضا    م ی اتصال مستق 
آمده از آن  دست که از طریق گراف به   شود ی م تعریف  

ارتباط    توان ی م  دست  ها قسمت به  فضا  مختلف  ي 
 . یافت 

عمق فضایی) است که  (   یی فضا یر طول  دومین متغ  ●
تا بتوان از    شود ی م ایجاد    فضاها گرافی براساس طول  

پذیري فضاهاي مختلف باغ با  طریق آن نسبت ارتباط 
 ها را به دست آورد. ن آ   طول 

یکپارچگی بصري و   هاي سوم و چهارم که شاملریمتغ
این   دارند.  فضاها  طبر ادغام و ارتباتمرکز    هستند،   آنتروپی

عنوان کل فضا و ایجاد فضاهاي  متغیر با ایجاد یک گراف به 
که در    کندی مبستۀ کوچک ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی  

 ریمقاد. با تفکیک  شودی ماي پیوسته  انتها موجب ایجاد شبکه 
  و جداسازي فضاها   هاچرخش  دتعدا  ي سازکپارچهیحاصل از  
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با    3 مطابق جدول وابسته    ر ی متغ   در این پژوهش براساس چهار 

 صورت گرفته است.   Depth map  افزار نرم   استفاده از 
عنوان  به که   است   پذیري ارتباط   وابسته   ر ی متغ   ن ی اول  ●

هر قسمت فضا به قسمت دیگر فضا    م ی اتصال مستق 
آمده از آن  دست که از طریق گراف به   شود ی م تعریف  

ارتباط    توان ی م  دست  ها قسمت به  فضا  مختلف  ي 
 . یافت 

عمق فضایی) است که  (   یی فضا یر طول  دومین متغ  ●
تا بتوان از    شود ی م ایجاد    فضاها گرافی براساس طول  

پذیري فضاهاي مختلف باغ با  طریق آن نسبت ارتباط 
 ها را به دست آورد. ن آ   طول 

یکپارچگی بصري و   هاي سوم و چهارم که شاملریمتغ
این   دارند.  فضاها  طبر ادغام و ارتباتمرکز    هستند،   آنتروپی

عنوان کل فضا و ایجاد فضاهاي  متغیر با ایجاد یک گراف به 
که در    کندی مبستۀ کوچک ارتباط آنها را با یکدیگر بررسی  

 ریمقاد. با تفکیک  شودی ماي پیوسته  انتها موجب ایجاد شبکه 
  و جداسازي فضاها   هاچرخش  دتعدا  ي سازکپارچهیحاصل از  
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با در    ي برا  دیکه  را هاگراف  ،شود  جادیا  مسیرحرکت  یی 
ي رنگی میزان یکپارچگی و هابازه که با استفاده از    سازدی م

 . دهدی مآنتروپی را در فضا نمایش 

با    رهای متغ و مقایسۀ این    هاگرافاز تحلیل مستقل همۀ  
، نقاط قوت و ضعف فضا را به دست  هایژگیو   توانیمیکدیگر  

 . نمایش داده شده است  4 ، که در جدولآورد
 

   Depth map x  يرهای. متغ3 جدول

 وابسته  يرهایمتغ  مستقل  ریمتغ 

 
 )Visibilityي ( دار یپد

 ) Connectivityي (ریپذارتباط
 ) Line Length( فضا طول 

 ) Visual Integrationي ( بصر  یکپارچگ ی
 ) Visual Entropyی ( آنتروپ

 منبع: نگارندگان
 

 Depth map xبا   لی. تحل4 جدول

 کاشان نیف باغ ي شانگها وی باغ راز یش ارم باغ فرانسه  يورسا  باغ باغ

 ي ر یپذارتباط 
 15 19 1 4 حداقل 
 1158/ 82 37/ 499 449/ 12 1265/ 01 متوسط 
 4120 1641 2210 5840 حداکثر 

 فضا  طول
 ) فضا (عمق 

 6/ 64 3/ 30 0/ 04 2/ 05 حداقل 
 75/ 45 29/ 90 42/ 45 57/ 35 متوسط 
 281/ 50 252/ 31 617/ 61 434/ 32 حداکثر 

 ی آنتروپ 
 1 1/ 41 0 0/ 54 حداقل 
 0/ 91 2/ 07 1/ 90 1/ 97 متوسط 
 2/ 28 2/ 31 2/ 31 2/ 32 حداکثر 

 ي بصر  یکپارچگی
 2/ 80 2/ 30 0/ 90 2/ 26 حداقل 
 5/ 50 4/ 02 4/ 04 4/ 62 متوسط 
 15/ 42 8/ 82 8/ 87 6/ 48 حداکثر 

 منبع: نگارندگان

 
پذیري در باغ ورساي فرانسه با  بیشترین میزان ارتباط 

پذیري در باغ ارم شیراز  و کمترین میزان ارتباط   5840عدد  
 است.   1با عدد  

با عدد   باغ ارم شیراز  بیشترین میزان عمق فضایی در 
کمترین میزان عمق فضایی در باغ ارم شیراز با عدد  و    617
 است.   0/ 04

در باغ ورساي فرانسه با عدد    بیشترین میزان آنتروپی 
آنتروپی   2/ 31 میزان  عدد    و کمترین  با  ارم شیراز  باغ  در 

 صفر است. 

با   باغ ارم شیراز  بیشترین میزان یکپارچگی بصري در 
ارم  و کمترین میزان یکپارچگی بصري در    8/ 87عدد   باغ 

 است.   0/ 90شیراز با عدد  
توان کلیه افزار دپس، میهاي موجود از نرمبر اساس داده

شکل  باغ  با  متناسب  را  داده   4ها  میانگین  اساس  ها بر 
 بندي کرد که از قرار زیر هستند: دسته

 

 

 
 رهای متغ لی . تحل4 شکل

 نگارندگان: منبع
 

پذیري در باغ ورساي فرانسه و بیشترین میانگین ارتباط
 کمترین آن براي باغ یو شانگهاي است. 

و  کاشان  فین  باغ  در  فضایی  عمق  میانگین  بیشترین 
 براي باغ یو شانگهاي است.  نآ نیکمتر

در یو شانگهاي و کمترین آن   بیشترین میانگین آنتروپی
 براي باغ فین کاشان است. 

بیشترین میزان یکپارچگی بصري براي باغ فین کاشان  
 و کمترین آن براي باغ یو شانگهاي است.

ها بر اساس متغییرهاي ساختارهاي فضایی هر یک از باغ
 است.  5تحلیلی دپس مپ مطابق جدول 

ي اصلی رهایمسطورکلی از ورودي، خروجی،  یک باغ به 
و بناهایی تشکیل شده است؛ از    هاظرگاه ن،  هامنظره و فرعی،  

از  این قسمت  هر  در هایژگیوبراساس    هاباغ رو  که  یی 

تحلیل    6نمایش داده شده، در جدول    4و    1،  2،  3ي  هاشکل
 شده است. 

 ها ی و خروج  ها ي ورود 
بیشترین ارتباط فضایی براي باغ ورساي فرانسه و  ●

 کمترین آن براي باغ فین کاشان است. 
براي   ● فضایی  عمق  و  هاباغ بیشترین  شیراز  ارم  ي 

شانگهاي  یو  باغ  براي  آن  کمترین  و  کاشان  فین 
 است. 

براي باغ فین و کمترین آن براي    بیشترین آنتروپی  ●
 ي ورساي فرانسه و ارم شیراز است. هاباغ 

فین   ● باغ  براي  بصري  یکپارچگی  میزان  کمترین 
داراي یکپارچگی بصري   هاباغ کاشان است و باغی 

 یکسانی هستند. 
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 رهای متغ لی . تحل4 شکل

 نگارندگان: منبع
 

پذیري در باغ ورساي فرانسه و بیشترین میانگین ارتباط
 کمترین آن براي باغ یو شانگهاي است. 

و  کاشان  فین  باغ  در  فضایی  عمق  میانگین  بیشترین 
 براي باغ یو شانگهاي است.  نآ نیکمتر

در یو شانگهاي و کمترین آن   بیشترین میانگین آنتروپی
 براي باغ فین کاشان است. 

بیشترین میزان یکپارچگی بصري براي باغ فین کاشان  
 و کمترین آن براي باغ یو شانگهاي است.

ها بر اساس متغییرهاي ساختارهاي فضایی هر یک از باغ
 است.  5تحلیلی دپس مپ مطابق جدول 

ي اصلی رهایمسطورکلی از ورودي، خروجی،  یک باغ به 
و بناهایی تشکیل شده است؛ از    هاظرگاه ن،  هامنظره و فرعی،  

از  این قسمت  هر  در هایژگیوبراساس    هاباغ رو  که  یی 

تحلیل    6نمایش داده شده، در جدول    4و    1،  2،  3ي  هاشکل
 شده است. 

 ها ی و خروج  ها ي ورود 
بیشترین ارتباط فضایی براي باغ ورساي فرانسه و  ●

 کمترین آن براي باغ فین کاشان است. 
براي   ● فضایی  عمق  و  هاباغ بیشترین  شیراز  ارم  ي 

شانگهاي  یو  باغ  براي  آن  کمترین  و  کاشان  فین 
 است. 

براي باغ فین و کمترین آن براي    بیشترین آنتروپی  ●
 ي ورساي فرانسه و ارم شیراز است. هاباغ 

فین   ● باغ  براي  بصري  یکپارچگی  میزان  کمترین 
داراي یکپارچگی بصري   هاباغ کاشان است و باغی 

 یکسانی هستند. 

تحلیل نحو فضایی باغ های ثبت شده در فهرست میراث جهانی ǀ علیرضا قلی نژاد پیر بازاری و کامیاب کیانی

315



 

 

 فضا يبصر یکپارچگی  يها. پالن5 جدول

 یکپارچگی بصري  آنتروپی  طول فضا (عمق فضا) ارتباط پذیري  باغ ها

 باغ ورساي 

    

 ارم شیراز باغ 

    

 باغ یو شانگهاي 

    

 باغ فین کاشان

    

 راهنما

 

 نگارندگان: منبع

 
 Depth map xباغ به کمک  يفضاها لی. تحل6 جدول

 هاشاخصه باغ  يفضاها
  يورسا  باغ

 فرانسه 
 کاشان نیف باغ ي شانگها وی باغ راز یش ارم باغ

 ی خروج/  يورود 

 حداکثر  ي ر یپذارتباط 
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 متوسط  فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط حداقل  حداقل  ی آنتروپ 

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 

 هاشاخصه باغ  يفضاها
  يورسا  باغ

 فرانسه 
 کاشان نیف باغ ي شانگها وی باغ راز یش ارم باغ

  يبنا ير یقرارگ محل
 مجموعه  یاصل

 حداکثر  ي ر یپذارتباط 
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 حداکثر  شی افزا  به رو  متوسط

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط حداقل 

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 ی اصل يرهایمس

 حداکثر  ي ر یپذارتباط 
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
  به رو  متوسط

 کاهش
 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 ی فرع  يرهایمس

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر  حداکثر  ي ر یپذارتباط 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
  به رو  متوسط

 کاهش
 کاهش  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 یی فضا  يهاش یگشا

 ي ر یپذارتباط 
  رو متوسط / حداکثر
 کاهش به

 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط حداکثر 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  رو  متوسط/  حداقل
 ش یافزا به

  به رو  متوسط
 کاهش

 کاهش  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط

  رو متوسط / شیافزا
 کاهش به

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 منبع: نگارندگان
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 هاشاخصه باغ  يفضاها
  يورسا  باغ

 فرانسه 
 کاشان نیف باغ ي شانگها وی باغ راز یش ارم باغ

  يبنا ير یقرارگ محل
 مجموعه  یاصل

 حداکثر  ي ر یپذارتباط 
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 حداکثر  شی افزا  به رو  متوسط

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط حداقل 

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 ی اصل يرهایمس

 حداکثر  ي ر یپذارتباط 
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
  به رو  متوسط

 کاهش
 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 ی فرع  يرهایمس

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر  حداکثر  ي ر یپذارتباط 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 کاهش  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  به رو  متوسط

 کاهش
  به رو  متوسط

 کاهش
 کاهش  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط
 ش یافزا

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 یی فضا  يهاش یگشا

 ي ر یپذارتباط 
  رو متوسط / حداکثر
 کاهش به

 شی افزا  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط حداکثر 

 فضا  طول
  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط حداکثر 

 ی آنتروپ 
  رو  متوسط/  حداقل
 ش یافزا به

  به رو  متوسط
 کاهش

 کاهش  به رو  متوسط کاهش  به رو  متوسط

 ي بصر  یکپارچگی
  به رو  متوسط

  رو متوسط / شیافزا
 کاهش به

  به رو  متوسط
 ش یافزا

 شی افزا  به رو  متوسط شی افزا  به رو  متوسط

 منبع: نگارندگان
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 مجموعه   ی اصل   ي بنا   ي ر ی قرارگ   محل 
ي ورساي فرانسه و هاباغ بیشترین ارتباط فضایی براي   ●

ي ارم شیراز و یو شانگهاي هاباغفین کاشان است و  
 متوسط هستند. 

و  ● است  شانگهاي  یو  باغ  براي  فضایی  عمق  بیشترین 
 ي دیگر برابر هستند. هاباغ 

براي باغ فین کاشان و کمترین آن   بیشترین آنتروپی  ●
 ي ورساي فرانسه و یو شانگهاي است. هاباغبراي 

 برابر است.  هاباغیکپارچگی بصري در همۀ  ●
 ی اصل   ي رها ی مس 
ي ورساي فرانسه و هاباغ بیشترین ارتباط فضایی براي   ●

ي ارم شیراز و فین کاشان هاباغیو شانگهاي است و  
 متوسط هستند. 

بیشترین عمق فضایی براي باغ یو شانگهاي و کمترین  ●
 آن براي باغ فین کاشان است. 

ي هاباغ باغ فین کاشان است و  براي    بیشترین آنتروپی  ●
 دیگر متوسط هستند. 

 برابر است.  هاباغیکپارچگی بصري در همۀ  ●
 ی فرع   ي رها ی مس 
ي ورساي فرانسه و هاباغ بیشترین ارتباط فضایی براي   ●

ي یو شانگهاي و فین کاشان هاباغارم شیراز است و  
 متوسط هستند. 

و   ● است  شیراز  ارم  باغ  براي  فضایی  عمق  بیشترین 
 آن براي باغ فین کاشان است.  کمترین

 برابر است.  هاباغبیشترین آنتروپی در همۀ  ●
 برابر است.  هاباغیکپارچگی بصري در همۀ  ●

 یی فضا   ي ها ش ی گشا 
براي   ● فضایی  ارتباط  و  هاباغبیشترین  شیراز  ارم  ي 

 کمترین آن براي باغ یو شانگهاي است. 
ي ارم شیراز است و هاباغ بیشترین عمق فضایی براي   ●

 ي دیگر برابر هستند. هاباغ 
متوسط رو به کاهش است؛ جز در  کلی آنتروپیطوربه ●

یی بسیار کم و در هاقسمتباغ ورساي فرانسه که در  
 یی رو به افزایش است.هاقسمت

یی از باغ ورساي هاقسمتجز در  یکپارچگی بصري به ●
 برابر است.  هاباغفرانسه در همۀ 

در   7مطابق جدول    ناخت روابط فضاییبراي تحلیل ش
از   باغ  کلی  نمایشنمودارها ساختار  رابطۀ  دهندة  ي 

پذیر با هر سه متغیر دیگر استفاده شده است تا بتوان ارتباط
ارتباط  راتییتغ  ریتأث بر  متغیر  فضاي  هر  را   هاباغ پذیري 

کرد. جدول    بررسی  تحلیل    8در  پذیرفته  صورت  تغییرات 
 شده است. 

 
 يبصر ی کپارچگیبه  فضا ير یپذارتباطنسبت  ي. نمودارها7جدول 

 باغ ها
 ارتباط پذیري 

 یکپارچگی بصري  آنتروپی  طول فضا 

 باغ ورساي 

   

 باغ ارم شیراز 

   
 

 باغ یو شانگهاي 

   

 باغ فین کاشان

   
 نگارندگان: منبع

 
 هادر باغ رهایمتغ ۀرابط لی . تحل8 جدول

 ي بصر  یکپارچگی ی آنتروپ  فضا  طول هاباغ

 
 ي ر یپذارتباط 

 آرام  رشد آرام  رشد هماهنگ  و ع یسر رشد فرانسه  ي ورسا باغ
 آرام  ی کم رشد آرام  رشد ع یسر رشد راز یش ارم  باغ
 آرام  رشد آرام  رشد هماهنگ  و ع یسر رشد ي شانگها وی باغ
 هماهنگ  و ع یسر رشد آرام  رشد ع ی نسبتاً سر رشد کاشان نیف  باغ

 منبع: نگارندگان
 

دلیل پذیري در باغ ورساي به نسبت طول فضا به ارتباط
باال بوده، رابطه  آنکه اي مثبت دارد و  شیب خط تراز رو به 

تراز   که خط  آنجا  از  قطر    باًیتقرهمچنین  ست،  محورهادر 
نیز در باغ    پذیري و آنتروپیاي قوي است. ارتباط داراي رابطه
به رابطهورساي  داراي  تراز  باالي خط  به  رو  اي  دلیل شیب 

به  ولی  است،  متقابل  و  ترا  آنکهدلیل  مثبت  محور خط  از  ز 
کم   عناصر  متقابل  رشد  سرعت  دارد،  فاصله  نمودار  اصلی 

پذیري و یکپارچگی بصري نیز در باغ  ارتباط رابطۀ  است. در  
به بوده،    آنکهدلیل  ورساي  مثبت  نمودار  تراز  خط  شیب 

اما  رابطه دارد،  متقابل میان عناصر وجود  فاصلۀ    لیدلبهاي 
 عناصر آرام است. خط تراز از محور اصلی نمودار رشد 

اي پذیري باغ ارم شیراز به نسبت طول فضا رابطهارتباط
مثبت و رشدي سریع دارد؛ زیرا خط تراز نمودار رو به باال و  

با    باًیتقر رابطه  در  اما  است،  نمودار  اصلی  محور  با  مطابق 
خط تراز کمی از   آنکهدلیل  و یکپارچگی بصري به   آنتروپی

عناصر   رشد  سرعت  دارد،  فاصله  نمودار  اصلی    تر آراممحور 
اي مثبت  رابطه  ترازهادلیل شیب رو به باالي خط  است و به 

ارتباط دارد.  وجود  عناصر  میان  متقابل  یو و  باغ  در  پذیري 
آنتروپی فضا،  طول  عنصر  سه  با  مقایسه  در  و   شانگهاي 

ي تراز هرکدام هاخط دلیل شیب مثبت  یکپارچگی بصري به 
، این رابطه فضاهااي متقابل است، ولی در رابطه با طول  رابطه

می   تري قو شمار  بهبه  و  اصلی آید  محور  به  نزدیکی  دلیل 
کمی   دیگر  عنصر  دو  با  رابطه  در  و  است.   ترفیضعنمودار 

باغ فین نسبت به طول فضا و یکپارچگی  ارتباط پذیري در 
بودن  دلیل نزدیکبل است که به اي قوي و متقا بصري رابطه 

و   نمودار  اصلی  رابطههاخطمحور  داراي  تراز  و  ي  قوي  اي 
ارتباط آنتروپی رشدي سریع هستند، ولی  به    پذیري نسبت 

داربودن خط تراز از محور اصلی داراي رشدي دلیل فاصله به
ارتباط   ترآهسته به  بهاست. همۀ عناصر نسبت  دلیل پذیري 

 اي مثبت و متقابل دارند. رابطه هاترازشیب مثبت خط 
 

 ها داده تحلیل  

سازي هویتی است که در هر فرهنگ و جامعه براساس باغ 
شکل   محیطی  تأثیرات  و  امکانات  عقاید،  . ردیگی مباورها، 
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 باغ یو شانگهاي 

   

 باغ فین کاشان

   
 نگارندگان: منبع

 
 هادر باغ رهایمتغ ۀرابط لی . تحل8 جدول

 ي بصر  یکپارچگی ی آنتروپ  فضا  طول هاباغ

 
 ي ر یپذارتباط 

 آرام  رشد آرام  رشد هماهنگ  و ع یسر رشد فرانسه  ي ورسا باغ
 آرام  ی کم رشد آرام  رشد ع یسر رشد راز یش ارم  باغ
 آرام  رشد آرام  رشد هماهنگ  و ع یسر رشد ي شانگها وی باغ
 هماهنگ  و ع یسر رشد آرام  رشد ع ی نسبتاً سر رشد کاشان نیف  باغ

 منبع: نگارندگان
 

دلیل پذیري در باغ ورساي به نسبت طول فضا به ارتباط
باال بوده، رابطه  آنکه اي مثبت دارد و  شیب خط تراز رو به 

تراز   که خط  آنجا  از  قطر    باًیتقرهمچنین  ست،  محورهادر 
نیز در باغ    پذیري و آنتروپیاي قوي است. ارتباط داراي رابطه
به رابطهورساي  داراي  تراز  باالي خط  به  رو  اي  دلیل شیب 

به  ولی  است،  متقابل  و  ترا  آنکهدلیل  مثبت  محور خط  از  ز 
کم   عناصر  متقابل  رشد  سرعت  دارد،  فاصله  نمودار  اصلی 

پذیري و یکپارچگی بصري نیز در باغ  ارتباط رابطۀ  است. در  
به بوده،    آنکهدلیل  ورساي  مثبت  نمودار  تراز  خط  شیب 

اما  رابطه دارد،  متقابل میان عناصر وجود  فاصلۀ    لیدلبهاي 
 عناصر آرام است. خط تراز از محور اصلی نمودار رشد 

اي پذیري باغ ارم شیراز به نسبت طول فضا رابطهارتباط
مثبت و رشدي سریع دارد؛ زیرا خط تراز نمودار رو به باال و  

با    باًیتقر رابطه  در  اما  است،  نمودار  اصلی  محور  با  مطابق 
خط تراز کمی از   آنکهدلیل  و یکپارچگی بصري به   آنتروپی

عناصر   رشد  سرعت  دارد،  فاصله  نمودار  اصلی    تر آراممحور 
اي مثبت  رابطه  ترازهادلیل شیب رو به باالي خط  است و به 

ارتباط دارد.  وجود  عناصر  میان  متقابل  یو و  باغ  در  پذیري 
آنتروپی فضا،  طول  عنصر  سه  با  مقایسه  در  و   شانگهاي 

ي تراز هرکدام هاخط دلیل شیب مثبت  یکپارچگی بصري به 
، این رابطه فضاهااي متقابل است، ولی در رابطه با طول  رابطه

می   تري قو شمار  بهبه  و  اصلی آید  محور  به  نزدیکی  دلیل 
کمی   دیگر  عنصر  دو  با  رابطه  در  و  است.   ترفیضعنمودار 

باغ فین نسبت به طول فضا و یکپارچگی  ارتباط پذیري در 
بودن  دلیل نزدیکبل است که به اي قوي و متقا بصري رابطه 

و   نمودار  اصلی  رابطههاخطمحور  داراي  تراز  و  ي  قوي  اي 
ارتباط آنتروپی رشدي سریع هستند، ولی  به    پذیري نسبت 

داربودن خط تراز از محور اصلی داراي رشدي دلیل فاصله به
ارتباط   ترآهسته به  بهاست. همۀ عناصر نسبت  دلیل پذیري 

 اي مثبت و متقابل دارند. رابطه هاترازشیب مثبت خط 
 

 ها داده تحلیل  

سازي هویتی است که در هر فرهنگ و جامعه براساس باغ 
شکل   محیطی  تأثیرات  و  امکانات  عقاید،  . ردیگی مباورها، 

تحلیل نحو فضایی باغ های ثبت شده در فهرست میراث جهانی ǀ علیرضا قلی نژاد پیر بازاری و کامیاب کیانی

319



 

 

از باغ  براساس اصولی محکمی شکل گرفته که  ایران  سازي 
از   است.  آمده  وجود  به  ایران  اقلیم خشک  این  جملۀ  پس 

براساس یک محور مرکزي توجه    توانی ماصول   به طراحی 
ارتباط موجب  که  و هاقسمتپذیري  کرد  باغ  مختلف  ي 

باغ   فضاهاي  همۀ  به  ورودي  از  باغ  منظر  و  دید  افزایش 
. درواقع باغ ایرانی باوري بر مبناي ساخت منظرگاهی  شودی م

سازي فرانسه دائمی و دیدي ابدي در دل کویر است، اما باغ 
یی دیگر بنا شده است. باغ  هاارزشو چین براساس اصولی و  

طراحی   مبناي  بر  نهایت    ترده ی چیپفرانسوي  ایجاد  براي  و 
  تر کوچکي  هاقسمتبه    کردن فضاهاروابط فضایی و تقسیم 

ي فضایی مختلف بنا نهاده شده است. درواقع هاحسو ایجاد  
سازي چینی  باغ فرانسوي منزلگاه ادغام مناظر است، اما باغ 

سازي براساس اصول آیینی مردم چین بنا شده است. در باغ 
با فضایی  هاشکستایجاد    چین  روابط  پالن،  در  مختلف  ي 

قع باغ ي بصري افزایش یافته است. درواهاسکانس کاهش و  
 چینی، منظري با چندین ظاهر گوناگون است. 

به  ورساي  وجود  باغ  به هاگره دلیل  فضایی  در ي  ویژه 
بی هاقسمت باغ  اصلی  ي مرکزي  دارد. دلیل  نظمی کمتري 

بی  مناسب  کمتربودن  اتصال  ورساي  باغ  در  بصري  نظمی 
درحالی است؛  یکدیگر  با  بهفضاها  یو  باغ  در  دلیل  که 

مسهاشکست  مختلف  محدود  ي  ارتباط  و  با    هاقسمتیر 
 توانی منظمی افزایش یافته است که این امر را  یکدیگر بی 

ي فین و ارم هاباغي باغ مشاهده کرد. در  هاقسمتدر همۀ  
در   نسبی  ارتباطی  که  ها قسمتنیز  دارد  وجود  مختلف  ي 

نظمی در باغ شده است. یکی  جلوگیري از افزایش بی  موجب
کردن از فرم پیروي   هاباغ در این    نظمیدالیل کاهش بی   از

   .عمود بر هم است ي محورهاایرانی و طراحی براساس  باغ
 

 ي ر ی گ جه ی نت 

از جمله معماري    هانهی زمي بشر در همۀ  هاساخته دست
ي محیطی اعم از هایژگیوشاهدي بر انطباق نوع زندگی با  

و... است.    ي جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، فرهنگیهایژگیو
تفاوت شباهت این  وجود  با  محتواي ها  از  ناشی  که  هایی 

مشترك  وجوه  به  منجر  مرتبط،  استانداردهاي  و  عملکردي 
ها و وجوه مختلف از ، در مقیاس شوندی مشکلی و محتوایی  
ي ظاهري و باطنی  هاصورت،  هایدسترسجمله ارتباطات و  

به  و...  یکپارچگی  انتظام،  باغ،  بصري  بارز اگونهدرك  ي 
می افتراق  خودنمایی  و  تفاوت  وجوه  این  جمله  از  کنند. 

آنتروپی و یکپارچگی    ،فضاهاپذیري، طول  به ارتباط  توانی م
ها در برخی  ها و شباهتبصري اشاره کرد. هرچند این تفاوت

درك دارند، با استفاده از ، اندرکنشی ملموس و قابلهانمونه 
درك و  خوبی قابل ابی بههاي ارزیهاي تحلیلی و زمینه روش

افزارهاي  شناسایی هستند. در مقالۀ حاضر، با استفاده از نرم
از دو  هانه یزم تخصصی   تاریخی  باغ  تفاوت دو  و  ي شباهت 

تمام   شد.  مقایسه  ایرانی  باغ  دو  با  فرهنگی    ها نمونهحوزه 
قرون   به  جهانی    میالدي   17و    16متعلق  ثبت  داراي  و 

 هستند. 
نتایج    به  توجه  تحلیلی دست بهبا  حوزة  در  آمده 

صورت میانگین  ي منتخب، به هانمونه پذیري از میان  ارتباط
پذیري و باغ یو شانگهاي  باغ ورساي بیشترین درجۀ ارتباط

ارتباط درجۀ  بهکمترین  ورساي  باغ  دارند.  را  دلیل  پذیري 
شبکۀ دسترسی پرتراکم با انضباط بیشتر از این حیث رتبۀ  

د. این ویژگی ناشی از جایگاه و رتبۀ باالي این باالتري را دار
باغ  خصوصیات  همچنین  و  قرون  باغ  در    17و    16سازي 

و همچنین   اروپا  در  توپوگرافیک محل  های ژگیومیالدي  ي 
باغ یو شانگهاي  این ویژگی در  از سوي دیگر  احداث دارد. 

ي هایژگیو نداشتن شبکۀ دسترسی و همچنین  دلیل انتظام به
باغ، درجۀ کمتري دارند. در    توپوگرافیک تحلیل  حوزة  این 

صورت میانگین باغ  ي منتخب به هانمونه طول فضاها از میان  
  پذیري و باغ یو شانگهاي فین کاشان، بیشترین درجۀ ارتباط

دلیل طراحی پذیري را دارند. باغ فین به کمترین درجۀ ارتباط 
طور عمود بر هم طراحی ي دسترسی که بهرهایمساي شبکه 
داراي تری طوالني  رها یمس ،  اندشده  حیث  این  از  و  دارد  ي 

به  شانگهاي  یو  ولی  فضاست،  طول  سبک بیشترین  دلیل 
جست در  که  آن  خاص  بیشترین  طراحی  نمایش  وجوي 

ي بصري است، خردشدگی فضایی بیشتري دارد. هاسکانس 

 

که این باغ    اندشده ن  این خردشدگی فضاهاي باغ منجر به ای
 داراي کمترین طول فضاها باشد. 

میان    آنتروپیحوزة  در   بههانمونهدر  صورت ي منتخب 
آنتروپی درجۀ  بیشترین  داراي  شانگهاي  یو  باغ  و   میانگین 

هستند که این امر   فین کاشان داراي کمترین درجه آنتروپی
فین  حوزة  در   باغ  است.  بوده  معکوس  بصري  یکپارچگی 

یز داراي بیشترین درجۀ یکپارچگی بصري و باغ یو  کاشان ن
شانگهاي داراي کمترین درجه یکپارچگی بصري هستند. در 

دلیل پیروي باغ از سبک طراحی باغ ایرانی شاهد  باغ فین به 

افزایش شبکۀ   موجب  که  هستیم  باغ  در  فضا  منظم 
آنتروپیارتباط کاهش  و  بصري  است.    پذیري  شده  باغ  در 

فین باغ  یک  درواقع  نمایش  درصدد  باغ  پارچۀ  کاشان  منظر 
به شانگهاي  یو  باغ  در  ولیکن  سبک است،  از  پیروي  دلیل 

ي هاسکانس ي سنتی چینی که درصدد نمایش  هاباغ طراحی  
کمترین   باغ  این  است،  باغ  قسمت  هر  در  گوناگون  بصري 

توان را دارد. می   میزان یکپارچگی بصري و بیشترین آنتروپی 
 . ا را مشاهده نمودهلیه نمونه مقایسه ک 9در جدول 

 
 هاباغ سۀی. مقا9 جدول

باغ   يهاسبک
 ي ساز

 باغ ساختار و  ییفضا ارتباط

 کاشان نیف باغ
 یی فضا عمق نیانگیم نیشتریب ●
 ی آنتروپ نیانگیم نیکمتر ●
 ي بصر یکپارچگی نیانگیم نیشتریب ●

  يرهایمتغ انیدر م  ینسب یتعادل جادیا ●
 رها یمتغ انیبه تعامل م دنیباغ و رس

 گر یکدی ي بر رو رهای متغ همۀبرابر  ریتأث ●

 راز یش ارم باغ

 ير یپذارتباط  نیکمتر ●
 ییفضا عمق نیشتریب ●
 فضا  عمق نیکمتر ●
 ی آنتروپ نیکمتر ●
 ي بصر  ی کپارجگی نیشتریب ●
 ي بصر یکپارچگی نیکمتر ●

مختلف   يطول فضاها  انیتعادل م نبود ●
است که    شدهاي ی طراح جاد یموجب ا

و   کم  یآنتروپاز آن  ییهادر قسمت 
  ییهاو در قسمت  ادیز يبصر  یکپارچگ ی

 برعکس آن است. 
 افته یسازمان  ی طراح نبود ●

 ي شانگها وی باغ

 ي ریپذ ارتباط نیانگیم نیکمتر ●
 فضا عمق نیانگیم نیکمتر ●
 ی آنتروپ نیانگیم نیشتریب ●
 ي بصر یکپارچگی نیانگیم نیکمتر ●

  یول  ،کم طول   با یی فضاها یطراح ●
  ي ریپذارتباطو با  گریکدی متعادل با 

مناسب   ی تعادل جادی ا  ينسبتاً مناسب برا
 باغ  يدر فضا

 فرانسه  يورسا  باغ
 ير یپذارتباط نیشتریب ●
 ی آنتروپ نیشتریب ●
 يریپذارتباط نیانگیم نیشتریب ●

موجب شده   ییفضا ماتیتقس شیافزا ●
  خود  تینها به ير یپذارتباطاست که  

  دا یپ  شیافزا زین  یآنتروپ یول  ،برسد
 کند. 

  در فضا يریپذارتباطبه  ژهی و توجه ●
 ی طراح

 منبع: نگارندگان
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گرفته بر روي این  نحو فضایی صورت  با تحلیل تطبیقی،
دلیل ي فین و ارم به هاباغنتیجه گرفت که    توانیمي  هاباغ 

به    ترسادهطراحی   داراي  هاباغ نسبت  ورساي  و  یو  ي 
وجود   آنهاپیچیدگی کمتري هستند و تعادلی میان اجزاي  

ي فضاهاي بسیاري در  هاشکستدلیل اینکه  دارد، اما باغ یو به
ي بصري متنوع وجود دارد، داراي هاسکانس آن براي ایجاد  

همین   ولی  است،  کمتري  بصري  با  هاتکه عمق  کوچک  ي 
خلق   را  زیبا  تعادلی  هم  اندکردهیکدیگر  ورساي  باغ  در   .

ایجاد  به از فضاي منظرهادلیل  استفاده  نهایت  و  ي مختلف 
ارتباط  خودباغ،  نهایت  به  همۀ   پذیري  است.  رسیده 

صورتهالیتحل پژوهش  ي  این  در  مبنایی    تواندی مگرفته 
تحلیل   این  هاباغ براي  در  بیشتر  باغهاسبک ي  با  ي  سازي 

باشد.   از    توانیم یکدیگر  دقیقی  تحلیلی  و   هاتفاوتبا 
سازي ایران، چین و فرانسه  ي باغ هاسبکي اصلی  هاشباهت 

به چارچوبی   هاسبکي این  هاباغ بیشتر    ي هانمونه و با بررسی  
سازي جهان مهم باغ   یق از اشتراکات و افتراقات سه سبکدق

 دست یافت. 
 

 

 ي سپاسگزار 
 . وجود ندارد

 

 منابع مالی 
نویسندگان   مشارکت  طریق  از  پژوهش  این  مالی  منابع 

 . شده است   ن ی تأم 
 

 تعارض منافع 

 .تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد
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