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  چكيده
كاررفته و نحوه چيدمان و ساختار  گيري، نوع عناصر به شكل شامل نحوه به طور عمدهتاريخي  يها يافته در مورد باغ ميقات انجاتحق

. عناصر و اجزاء و كالبد بر كاربر نيز بپردازد يرگذاريبر موارد فوق به تأث تا عالوه قصد دارد، اين مقاله كه است در حالي فضايي آنها
مادي و معنوي وي بوده و طراح و سازنده با اشراف براين موضوع دست به  يازهايكردن ن دست بشر به منظور برآورده يها هيساخت ما

باغ را  سازي شرقي در اين ميان، باغ. به آرامش، را برآورده سازد يابي انسان، به مانند دست فطري يازهايتا بتواند ن زده يخلق فضايي م
اين مقاله بر آن است تا دو . كند ياً زيبا و در اين رهگذار به مفاهيم بينشي در طراحي خود توجه مو نه صرف داند يفضايي مقدس م

 گيري منطقي تطبيقي همراه با نتيجه يا يافته طي قرون متمادي را به گونه كهن و تكامل يا ايراني و ژاپني، با سابقه يها نمونه از باغ
متفاوت طراحي جهت خلق مفهوم واحد را در انطباق با شرايط محيطي  يها وهيفتراقات آنها، شبه مقايسه بنشيند و با بيان اشتراكات و ا

نتايج حاكي از آن است كه مؤثرترين راه حصول آرامش در فضا از ترجمان كالبدي اعتقادات . و فرهنگي متنوع به مكاشفه بپردازد
 . متفاوت نمود يافته است يا ن به گونهگوناگو يها ميها و اقل اگرچه در فرهنگ شده مذهبي مردمان حاصل

  
  
  
  

 واژگان كليدي 
  .باغ ايراني، باغ ژاپني، آرامش، تفكر، مفهوم فضا
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  مقدمه 
مدهاي مثبت موجبات افزايش تنش را در جوامع فراهم و نياز اتكنولوژيك، عالوه بر پي يها شرفتيرشد روزافزون شهرنشيني و شتاب ناشي از پ

بررسي و تحليل فضاهايي كه پيش از اين بدين منظور و براي پاسخگويي به  رو به از اين. است كردهبخش را دوچندان  فضاهايي آرامش به
فراهم كند، ضروري به  وييرمادي انسان طراحي شده تا در سايه ايجاد آرامش و آسايش زمينه را براي غور و تفكر و حيات معنوي غ يازهاين

اند تا جايي كه  هوشمندانه طراحان آن، پاسخگوي اين نياز انسان بوده يها ايران و ژاپن با پيشينه اعتقادي و ظرافت يها باغ. رسد ينظر م
 يها از باغ )مهديزاده(گان نگارنديكي از تجربة شخصي . استايراني و ژاپني اين احساس قابل لمس  يها قرارگيري در محيط باغامروزه نيز با 

بر اين  يا زهيانگ خود ،از باغ ايراني ها افتيعنوان يك ايراني همراه با تمامي در سنتي ژاپن و ادراك حس آرامش و تفكر با قرارگيري در آن به
است كه نياز به  يا مقوله ،ها متفاوت است بدان يابي ولي ابزارهاي دست ،اين امر كه هر دو فضا آفرينندة ادراكي مشترك هستند .شدنوشتار 

كه به تناسب در  يافته است ها انتشار مطالعاتي در باب نحوه طراحي و چيدمان فضايي باغ ،پيش از اين .شود يآن حس م تر قيتحليل عم
 يها دهنده باغ تشكيل يگذاري عناصر و اجزايرليكن اين مقاله در پي آن است تا به نحوه تأث  ،شود يمپرداخته  ها بدان ي بعدي مقالهها بخش

  . بر انسان بپردازد يايراني و ژاپن
فضاي آسايش  آوردن زمينه طبيعت و استفاده از ابزار طبيعت به منظور تلطيف محيط و فراهم با يتوجه در انتخاب عناصر متشكله در همخوان

گذاري رنگ و ريتأث  كارگيري آنها، ميزان ها و به شناخت ادراكات بصري و حسي انسان از فرم .يكي از مواردي است كه به آن پرداخته شده است
آن و  يابي به فضاها و رعايت توالي دسترسي به نحوه چيدمان و سلسله مراتب دست شهودي انسان و سرعت انتقال آن، يها بافت در برداشت

 اًتمام ،شود يابزارهاي طراحي معماري در تفهيم و القاي معاني نهفته در فضا محسوب م نيتر گيري فضا كه يكي از مهم نظام حاكم در شكل
نكته قابل اشاره  .قلمداد مي شودثر مؤبه آرامش، آسايش و تفكر  يابي كه در ايجاد بستري مناسب براي خلق فضايي جهت دست استعواملي 

واسطه  مردمان مختلف نهفته شده است و به يها توجه به تعابير و تفاسيري است كه از عناصر گوناگون به صورت سمبليك در فرهنگ ،ديگر
گذاري بر ادراكات انسان را افزايش داد كه خود نيازمند پردازش در ريتأث توان يها م همين باورهاي عميق و اعتقادات موجود در ذات انسان

 يساز باغ سبك دو هر اما آنچه مسلم است از ،دارند ظاهري يها شباهت ها و تفاوت يموارد ايران و ژاپن در يها باغ. ه استگفتاري جداگان
در بيان رابطه انسان و  اساسي الگوي دو عنوان به دو هر يها ييتوانا نشانگر كه بسياري شده تقليدهاي جهان نقاط ساير در و ها قرن براي

:  1380 بختيار، و اردالن[خالق فضايي پاك، غرق آرامش و خالي از هر تنش و پديدآورندة محيطي تفكر انگيز  ؛ي ايرانيساز باغ .طبيعت است
كه  استاز عناصر، اجزا و ساختار را در خود دارا  يا مجموعه ،فضاي آرامش و تعمق و تفكر خالقذن  يها ژاپن به خصوص باغسازي  غبا و ]68
در ارتقاء معنوي و  و] 10: 1383 ميرفندرسكي،و  78: 1388 ،چراغي شاه[گو  مادي و معنوي انسان را پاسخ يازهاين همرحله به مرحل تواند يم

 ها يبه بهترين طراح يابي بهترين راهكار براي دست ،موجود يها گونه مدل شناخت، بررسي و تجزيه و تحليل اين .باشد رثؤتعالي فكري بشر م
  .در عصر حاضر خواهد بود

 ر تحول باغ ايراني در ادوار مختلف تاريخيسي
سال پيش،  3000نزديك به  ،هاي مورخان يوناني نوشته راساسب .اند ها عالقة خاصي داشته ها و باغچه به ساختن باغ امياال ميها از قد ايراني

مانده از  باقي يها به نوشته توان يسازي در اين منطقه م باغ يها از نشانه .احاطه كرده بود ها سيپرديا ها  هاي بيشتر ايرانيان را باغ پيرامون خانه
يكي  .[Moynihan, 1982]" داند آمده توسط خداي آفتاب مي كه خلقت چنين بهشتي را به دستور خداي آب و فراهم" : اشاره كرد يانسومر

كه چهار قطعه  استهاي متقاطع  هايي از جوي حطر ايي با شده در سامره كه نشانگر ايده باغ ايراني است كاسه هاي كشف ترين نقش از قديمي
متعدد از نقوش  يها اين نقش خود يكي از گونه ].1377انصاري، [ دهد و در هر قطعه يك درخت و يك پرنده وجود دارد باغ را نشان مي

سازي اهميت  شاورزي و باغهمچنين آيين و كيش قديم ايرانيان به ك. ]1388ويلبر، [ شرق باستان است يها در فرهنگ تر يميتمثيلي قد
اي آفرينندة " : گويد مي »اهورا«ه ب» زرتشت«خوانيم كه  مي ) 33فرگرد سوم، فقره (است، چنانكه در ونديداد  كردهخاصي داده و آن را ستايش 

ن مقدار گندم كشت آن كس كه بيشتري:  دهد اهورامزدا پاسخ مي "جهان مادي، چهارمين كسي كه زمين را به منتهي درجة وجد آورد كيست؟
را بخشكاند و زير كشت ) باتالق(كسي كه زمين خشك را آب دهد و زمين خيس . ها بنشاند ها بكارد و بيشترين درخت كند و بيشترين سبزي

  .]23-25:1384نصر،[ "برد
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هاي مقدس و  نار معابد و وجود نشانهها در ك آيد، حكايت از اهميت باغ برمياز دوران ايالم و آشور دشت شوش و چغازنبيل  يها آنچه از گزارش
ظهور هندسي باغ شاهي . رسد ، باغ ايراني با تمام ويژگي و عناصر اصليش به منصه ظهور مي بعد از آن در پاسارگاد. داردها نرمزآميز در درون آ

هاي سنگي پيرامون باغ شاهي و  ، آبراهه ها بعد نيز تداوم دارد، حضور زيباي حوضچه  اي كه در دوران بزرگ پاسارگاد به شيوه  در ميان باغ
با .افتد بار اتفاق مي گيرد، خلق جديدي است كه براي نخستين همچنين حصارِ گرداگرد باغ بزرگ پاسارگاد كه آرامگاه را نيز دربرمي و ها كوشك

پس از آن تاريخ معماري ايران . بهره نماند بي پذيري سازي ايران نيز از اين تأثير گسترش اسالم در ايران زمين و تأثير آن بر معماري، هنر باغ
ي حاشية شهرها در بهترين نقاط از نظر مواضع استحكامي است كه حتي بعد از ها باغي شهري و ها باغ، ها باغ -زمين شاهد ساخت كاخ

 ؛52:1383متدين،[ ؛]56 :1383 خوانساري،[ي هنرمندان مالحظه كرد ها ينقاشدر آثار نگارگري و  توان يمتخريب كامل مغوالن 
                                                                                                 .]1373 ،پروشاني

يي فضا، توان اي كه مي  شد به گونهسازي ايراني كه احداث  پذيري از شيوة باغ هاي متعدد به تأثير باغدر كشورهاي مختلف جهان،  در قرون بعد
محصور با ديوارهايي بلند، تقسيم فضا به چهار قسمت، استفاده از يك نهر اصلي، وجود كوشك يا قصر در مركز فضا، انتخاب قطعه زميني كه 

هايي كه  هاي ميوه و يا باغ هاي انگور، باغ منظور جريان و حركت آب و همچنين باغ طور طبيعي سراشيب بوده و يا ايجاد يك تپه مصنوعي به به
دستاوردها  نيتر با روي كار آمدن دولت صفويه بزرگ .]1388ويلبر، [ برشمردهاي معماري آنها  را از شاخصه شود يمنظور تفرجگاه ساخته م به

پس از . ]1373 ،پروشاني[ شود يسازي ايران محسوب م صفويه در تاريخ باغ يها آن وجود باغ نيتر دست آمد كه مهم در عرصة هنر معماري به
هايي كه در دوران زنديه  از نمونه باغ .وجود نيامد سازي ايران به اي در شيوة باغ توان گفت كه تغييرات عمده صفوي تا دوران قاجار مي دوران

  . كرد تن در شيراز اشاره آباد يزد، نمير تفت، باغ نظر، دلگشا و هفت دولتباغ توان به  مي شداحداث 
شاه و رجال به غرب و اعزام  نيهاي متعدد ناصرالد هاي خارجي و مسافرت ديك با اروپا و ارتباط با دولتدليل تعامل نز  در دوران قاجار نيز به

ها تحت تأثير هنر اروپايي  سازي ايران نيز مانند ديگر هنر محصلين و هنرمندان به اروپا سبب گسترش ارتباطات با فرهنگ غرب شد و هنر باغ
سازي اين  هاي باغ از ويژگي. سازي اروپايي توسط معماران ايراني مورد استفاده قرار گرفتند هاي باغ ايهم نقشها و  قرار گرفت و برخي از فرم

ها و همچنين قراردادن مجسمه در باغ و استفاده از چمن و  ها و ايجاد نظمي شبه هندسي در آن توان به آرايش گياهان با برش شاخه دوره مي
و باغ سازي با سبك  شود  ياز اين زمان به بعد باغ سازي سنتي ايران منقطع م ،اي اصلي اشاره كردگياهان زينتي در فضاي باز مقابل بن

  .كند پيدا ميغربي رواج  يها پارك
 ژاپني  يها سيري در مناظر باغ

و تغييرات حاصل از باشكوهي در ژاپن ايجاد شده  يها باغ ،در اين تاريخ طوالني. گردد يسال پيش برم 1000قدمت طراحي باغ در ژاپن به 
شناختي در جامعه ژاپن، شرايطي را براي خلق و رشد فرهنگي فراهم  زيبايي گذر زمان در وجوه گوناگون، سياست، مذهب، معماري و اصول

سازي  باغ مختلف يها وهيشده و به اين ترتيب ش جديد ترغيب يها ، هنرمندان و طراحان باغ ساز نيز به ايجاد فرمراتيتحت اين تأث. كرده است
 تخت يها مينياتور و باغ يها باغ  ،)بهشت يها باغ( ها تپه باغ:  شود يژاپن به سه دسته تقسيم م يها طور كلي باغ به. وجود آمد در ژاپن به

اتي در مختلف حاكم بر اين سرزمين تغيير يها تفكرات و حكومت ريمختلف تاريخي و تحت تأث يها كه در دوره )چاي يها ذن و باغ يها باغ(
گوناگون محيطي،  يها در روشنگري جنبه تواند يژاپن م يها مطالعه و تحليل در سير تحول تاريخي باغ. وجود آمده است ساختار كالبدي آنها به
  ].Wayembergh &Bring, 1981:7[ ثر افتدؤكالبدي و مفاهيم آن م

  )بهشتي يها باغ( ها باغتپه  •
ها متعلق به اشراف و متمولين آن  اين باغ. است 9 - 12بين قرن ،)Heian( در دوره هيان "شين" بوط به باغسازي ژاپن مر آغازين باغ يها دوره

 ،ها، وجود استخري بزرگ در مجاورت مجموعه مسكوني متشكل از چند ساختمان متصل به هم اصلي اين باغ هاي از ويژگي. دوره بوده است
 .مانده نيز تغييراتي به وجود آمده است باقي يها و در ساختار باغ. دوره شين باقي نمانده است يها امروزه آثار دست نخورده زيادي از باغ. است

اندازي در  چشم يا تپه يها باغ .استمانده و اسناد مكتوب  جاي به يها ياين دوره بيشتر براساس نقاش يها مانده از ويژگي باغ اطالعات باقي
 ,Wayembergh& Bring[ اند  يب عناصر طبيعي و دست ساز همانند پل و معبد شكل گرفتهمقياس كوچك از طبيعت هستند كه از ترك

 ). 1تصوير( ؛]1981:7
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 مربوط به اوايل دوره موروماچيو در نزديكي ژاپن  )Kamakura( ها است كه نمونه آن در كاماكارا ديگر از باغ تپه يا گونه باغ بهشت
)Muromachi(  باغ بهشت در معابد بودا و برپايه . تفكرات آيين بودا به نام سرزمين پاك به وجود آمد ريأثتحت ت كه است 14و 13در قرن

ها شباهت ظاهري بسياري  برخي از اين باغ. ها در پي به تصوير كشيدن سرزمين پاك بر روي زمين بودند اين باغ. اعتقادات جديد شكل گرفت
، اما هدف طراحي، خلق فضاي آرامش و اميد و )براساس تفكرات مادي بود معنويت وكه تهي از  ييها باغ(دوره شين داشتند  يها به باغ

ها امكان حركت و گردش در محيط باغ وجود داشت و مسيرهايي به  در اين باغ. پناهگاهي براي انسان خسته از زندگي روزمره و پرمخاطره بود
گياهان موجود در باغ به . ا اقامت در ايوان و نوشيدن چاي از فضا لذت ببرندسمت ايوان مشرف به تاالب در نظر گرفته شده بود تا ميهمانان ب

. رفت يسنگي از موارد تكميلي طراحي باغ به شمار م يها طور طبيعي اجازه رشد داشتند و عناصري مانند فانوس سنگي، حوض سنگي و راه
  ].Wayembergh & Bring, 1981:8[ حريم داخلي توجه داشتند طراحان باغ در اين دوره به آرامش و آسودگي

  
  
  

  
  
  
  
  

  
   )Karesansui( خشك يها باغ •

اين دين وارداتي بر  تسلط .يافتندبه وجود آمده و گسترش ) Zenki Sekitei(سنگي ذن  يها در اوايل دوره موروماچي و پذيرش آيين ذن باغ
رستگاري، اعتماد به نفس، فداكاري و نظم و انضباط . قه سامورايي شدعامل استقبال در طب 12جامعه سياسي و فرهنگي ژاپن تا پايان قرن 

خشك با الهام از طبيعت و تفكرات  يها در باغ). 2تصوير( منعكس شده است ها ييها به وسيله سامورا فلسفه ذن در چيدمان و طراحي اين باغ
آبشار سنگي بدون جريان واقعي از آب، بخشي از عناصر ساخت نمادين ، براي مثال. آيين ذن در خلق فضا دست به نمادپردازي زده شد

ادامه يافت و به مناظر خشك تغيير  15در قرن ) Sekitei( سكيتايسنگي در اواخر دوره  يها ساخت باغ. شود يدهنده به باغ محسوب م شكل
و  ها  است ها و شكل از هرگونه گل و گياه و حداقل فرم عاري باًيتقر ،پردازند يافراطي به انتزاع طبيعت م يا ها به گونه گونه باغ نام دادند، اين

متفاوت  يها چاي و گونه يها ديگر چون باغ يها سنگي باغ يها بعد از باغ با اينكه .كشد يدنياي كيهاني را در فضاي محدود باغ به تصوير م
  .]Rogers, 2001[ ديآ يمآن شكل گرفتند ولي در تمام موارد اصول باغ سازي و احترام به طبيعت در آن به چشم 

 )Chaniwa( چاي يها باغ •
براي  يا دريچه تازه ،اين رسم .خوران كمك كرد ي نقاشي بسي فراتر رفت و در دوره آيشكاگا به پيدايش رسم چايزهامر نفوذ آيين ذن از

 يها باغ .يار طبقه اشراف تبديل شددر اندك زماني به نهاد اجتماعي بزرگي در اخت گران ژاپني گشود و عرضه محصوالت هنرمندان و صنعت
 گرفتند يمورد استفاده قرار م شد يگاه و گذرگاه موقتي كه مراسم چاي در آن انجام م عنوان توقف ك محصوري بودند كه بهچفضاهاي كو ،چاي

. شدند ياي طبيعي باغ ساخته ممخصوصي با سادگي تمام و با نمايي هماهنگ با فض يها خانه چاي هاين دور يها باغ لذا در ].5: 1386حسيني،[
كه عمدتاً  شدند يها را شسته و از درگاهي كوتاهي داخل فضايي ساده م طبيعي دست يها مهمانان پس از گذر از راه سنگ فرش در چشمه

  :از عبارت است ) 3تصوير (ها  دهنده اين باغ عناصر تشكيل. چهارگوش و اندازه آن براي ايجاد احساس صميميت مناسب بوده است
 Lanteren (Toro)نوعي فانوس سنگي معروف به  .1

. استهاي مصنوع، پل، و عناصر تزئيني، و طبيعت در مقياس كوچك  تپه ها شامل تپه عناصر سازنده باغ .1تصوير
  .1387مهديزاده، آبان 

Pic1. Constructor elements of garden hills (Tsukiyama Gardens): Artificial 
hills, bridge, Decorative elements and nature in Small-scale. Photographed by 
Mehdizadeh, 2008. 

  .Wright, 2008 :مأخذ . كند كيد ميأر تصيين ذن بيشتر بر مفاهيم و ذات عناآتفكرات .  2تصوير
Pic2. The school of Zen thought emphasizes the meaning and nature of 
elements.  Wright, 2008 
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 )Tsukubai( شكل يا حوض آب كاسه .2
 )Kakei(كه آب از ميان آن جريان دارد  ساقه بامبو .3
 )Tobi ishi(چين  سنگ مسير .4
 )Machi-ai(فضاي مصنوع معماري  .5

  .ببرند لذت آنها از م توانستنده مياني و خيلي زود طبقه نماندند باقي اشراف اختيار طبقه رد زيادي چاي مدت يها باغ
  
  
  

  
  

  

اي  به گونهاشاره كرد  "كاي"سبك  يها به باغ توان يچاي با تغيير پايتخت به وجود آمد كه م يها در باغ نه چندان اساسي پس از آن تغييراتي
 يها گذاري سبك پايه زمان دوره اين ديگر سوي از .شدند يم گرفته نظررد هم شخصي يها قهيو سل تر ساده يها طرح زمان اين در تنها كه

سازي  جديد در باغ يها دهيبود، بعد از آن نيز با برقراري ارتباط كشور ژاپن با خارج تغييراتي در مصالح نو و ا باغ طراحي در )گرا شكل( فرمال
به  توجه و ساختار فضايي باغ، رويشي تارتقارن، ساخ هندسه، و ساختار لحاظ به ي ايران و ژاپنها باغ .]90: 1388سميعي [ شود يژاپن ديده م

 انتزاعي نمادگرايي و محصوريت فضايي، سياليت مراتب، سلسله وحدت، مفاهيم و وجود دارند هم با اساسي تضادهاي شهري، منظر و محيط
 يها جلوه نمايش مايي،بزرگن و از مقياس استفاده .است متفاوت گيري، شكل يها شهير در ولي مشترك، باغ دو ظاهري يها جلوه حدود در
مطابق  .]330 :همان[دانست  باغ دو در تشابه ميزان بيشترين داراي باطن و ظاهر در توان يم را پاكيزگي و تطهير به دادن اهميت و آب

ه در اين مقاله ي خشك ذن است كها باغي سنتي ايراني، ها باغسازي ژاپن از لحاظ هندسه و معنا به  غگونه با نيتر كينزد ديآ يمآنچه در پي 
  . شود يمبه بررسي تطبيقي اين دو گونه باغ از وجوه گوناگون پرداخته 

 بررسي تطبيقي 
 ژاپن ذن  يها ايران و باغ سنتي سازي عناصر متشكله در باغ •

دهنده  تشكيل يزانظم موجود در بين اج. ]186 : 1383، گروتر[است  دهندة آن تشكيل تابع چگونگي و نظم حاكم بر عناصر هر فضاشخصيت 
شن، سنگ، آب و :  چون تركيب زيبايي بين عناصر مختلفي ،در باغ ژاپني. يك باغ، نظم بين فضاي مصنوع با نظم حاكم بر طبيعت است

در اين ميان . دهند يو نرده وجود دارد و گياهان طبيعي و محيط اطراف بخشي از زيبايي باغ را تشكيل متزئيناتي مانند فانوس، حوض آب 
استفاده از عناصري . با شن هستند كه جزايري سنگي با دقت در آن قرار گرفته است يا متشكل از سطحي ماسه) سنگي يها باغ(ذن  يها اغب

گرايي و احترام به نحوه ارتباط بين  طبيعت. دارد ها يچون سنگ و شن به عنوان نماد عناصر طبيعي، ريشه در اعتقادات شينتو و باورهاي ژاپن
  . شود يسازي اين دوره محسوب م باغ يها يژگياز و ذن ژاپن يها وجود در باغاجزاء م

با اين حال به داليل . شود يو طبيعت جلوه ذات الهي محسوب م در فرهنگ ايراني و ژاپني ارتباط نزديكي بين انسان و طبيعت وجود دارد
ها  گيري باغ كارگيري عناصر طبيعي در شكل سرزمين نحوه استفاده و بهاقليمي و تفكرات عرفاني و فلسفي گوناگون در باورهاي مردمان اين دو 

و اعمال شايسته انسان است و معمار ايراني  ها يكيباغ جلوه بهشت وعده داده شده به پاس ن ،اسالمي - با توجه به تفكرات ايراني. متفاوت است
هماهنگ و زيبا از آب و گياه، سايه روشن،  يا باغ ايراني مجموعه. تكه در وصف اين بهشت بارها شنيده اس كند يترسيم م يا آن را به گونه

  .]1386، نعيما[متين و آرام است  اي هرنگ، فضا، معماري و نقوش بر پايه هندس
ان باغ باغ ايراني كه زاده اين اقليم است، آب و نحوه حركت آن است، حتي مك، مهمترين ويژگي با توجه به اقليم گرم و خشك اكثر نقاط ايران

در كنار اين عنصر حيات بخش در باغ ايراني، گياهان به منظور  كند يو هندسه آن متأثر از حضور آب است كه با اشكال گوناگون در باغ جلوه م

  .1387مهديزاده، آبان : عكس . هاي چاي عناصر تكميل كننده باغ .3تصوير
Pic3. Complementary elements of Chaniwa Gardens. Photographed by Mehdizadeh, 2008. 
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بر ادراك بصري و آسايش روح و جسم، عنصر ديگر  رگذاريايجاد فضايي دلنشين در تباين با محيط خشك اطراف، به عنوان عامل تأث
  .)4تصوير(آيد  به حساب ميده فضاي باغ دهن شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 غالب در طرح يها فرم •

باقاعده و تابع  يها باغ ايراني بر اساس فرم. كارگيري فرم در فضا است ايراني و ژاپني به يها بنيادين ميان طراحي باغ يها يكي از تفاوت
از پيچيدگي در  كه به طوري ؛تكميل و بازسازي شود ،ه آساني در ذهن ناظرب تواند يبيني آنها م قابليت پيش. قوانين هندسي شكل گرفته است

ها و  كننده فرم قاعده در باغ ژاپني بيشتر تداعي بي يها ها در باغ ايراني، فرم مند بودن فرم با قاعده تقابلدر . ادراك بصري فضا پرهيز شده است
هنرمند ژاپني براساس حساسيتي ظريف و موشكافانه در طبيعت اثري را خلق  .رديگ يكه به پيروي از خطوط طبيعت شكل م استخطوط آزادي 

  ].50: 1379اعتضادي، [بلكه بياني باطني از ذات آن است  ،كه نه تقليدي ظاهري از طبيعت كند يم
منظور درك بيشتر فضا و به  را تداعياحساس نرمي  وزني و سنگي حالت بي يها باغ يها سنگ منحني در اطراف قطعه يها استفاده از فرم
كه در جهت افقي گسترش دارند براي انسان  ييها يعني فرم "خوابيده" يها درك فرم .كند يافقي تعريف م يا ها را در صفحه گستردگي فرم

اپني ديده ژ يها به وفور در باغ ها يژگيتوجه به اين و. ]285:  1383گروتر، [ شود يتر است و خطوط عمودي باعث ايجاد حس آرامش م آسان
اشكال به منظور خلق فضايي آرام به  نيتر چهارگوش خلوص و سادگي را با ساده يها كارگيري فرم در باغ ايراني طراح با به). 5 تصوير( شود يم

ماني گوياي چهار جهت آسمان است و نيز چهار فصل سال و به اين دليل عددي كيهاني و نمادين در اديان آس عدد چهار،. تصوير كشيده است
  ].323 :1383گروتر،[ ديآ يحساب مبه 

  
  
  
  

  
  بافت و رنگ  •

ترتيب كنتراست كم در بافت و رنگ  بدين .كند يدر خلق فضاي باغ از موادي با جنس يكسان و داراي بافت استفاده مژاپن ذن  يها طراح باغ
ها كه در آغاز ساخت باغ جز عناصر طراحي باغ  ها و سرخس رشد خزه. )6تصوير(تا توانايي غلبه بر توجه بصري را نداشته باشد  شود يايجاد م

مثلث شكل را  يحالت) وتويك( جيناويباغ رهاي چيده شده در ي سنگپالن و نما. 5 تصوير
است و سبب از  ييايو پو ييبرونگرا ،ينمودار سادگ يمثلث از نظر ادراك بصر .كند يالقاء م

  .نگارندگان : مأخذ .]Zen-G, 2011[شود  يدر فضا م يكنندگ و خسته يكنواختيرفتن  نيب
Pic5. Both of the horizontal and vertical facade of stone arrangements 
in Ryōan-ji garden (Kyoto) introduce triangle, which is the shape 
symbolizing simplicity and dynamism from visual perception point of 
view and lessens the uniformity of the space and prevents it from 
being boring .photograph from Zen-G, 2011.     

  .نگارندگان: خذ ٔما. دهنده باغ ايراني عناصر تشكيل. 4 تصوير
Pic4. Constituent elements of Iranian Gardens/ 
Authors. 
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گذشت  راتيشناختي كه اصالت و زيبايي را در نقش تأث و اين حالت از ديدگاه ذن، هم به جهت اصل زيبايي شوند ياند، بخشي از باغ م نبوده
                                                .شود يب مو هم از جهت ارج نهادن به روال طبيعي زندگي، يك ارزش معنوي محسو كند يزمان جستجو م

]Van Tonder &LyonsT, 2005 : 358[.  

  
  
  
  

  
دهنده فضا  نمادين در درگيركردن حواس انسان با محيط و اجزاء و عناصر تشكيل يها خوان و توجه به ارزش ها و مصالح هم استفاده از رنگ

كه چهار حس  دهد ي، ولي تجارب عيني نشان مكند ينقش را در باغ ايفا م نيتر حس بينايي مهم ،اه غربياز ديدگ .نقش مهمي را به عهده دارد
ثر هستند، با اين تفاوت كه در باغ ايراني، ؤبينايي، بويايي، شنوايي و المسه براي برقراري ارتباط با فضا و دريافت ادراك محيطي و معناي باغ م

مسعودي، [ كند يالميرا ا تري طوري كه از ميان پنج حس، حس المسه نقش مهم به ؛صر باغ وجود داردبين ناظر و عناي تر كينزدتماس 
) 7تصوير( ريوآن جيبراي مثال در باغ . استحس بينايي بيشترين حس درگير با باغ  ،ذن يها باغ ويژه بهژاپن  يها اما در باغ ،]166:1388

ايراني  يها ولي در باغ ،گونه است اين  ذن به يها بينايي ميسر است و اين ارتباط در بيشتر باغفقط از طريق حس  ،باط انسان با  فضاي باغتار
   .با اجزاء و عناصر باغ در ارتباط باشد تواند يگانه م جاي باغ تمام حواس پنج در جاي

  
  

  
  
  

  
حاصل از رنگ و بافت به دليل تغيير فصول و گذشت يكي از وجوه قابل اشاره كه بيشتر ريشه در اعتقادات و مفاهيم سمبليك دارد تغييرات 

ذن و استفاده از درختان  يها زمينه باغ به دليل اقليم ژاپن و وجود طبيعت سرسبز در پس استژاپني و ايراني  يها زمان در طراحي باغ
   .ها كامالً مشهود است فصول در اين باغ زمان و تغييرات ايراني گذر يها پذير در طراحي باغ خزان

  
  
  
  
  
  
  

 

محيط اطراف و  همخواني فضا با "يج باغ ريوان". 6تصوير
ت كم از ايجاد غلبه بصري بر عنصري خاص ايجاد كنتراس

  .Ciccone& Ahn, 1998: مأخذ . كند ميجلوگيري 
Pic6. The match of space with surrounding 
environment in "Ryōan-ji" garden – the low 
contrast prevents the visual dominance of a 
special object. [Ciccone & Ahn, 1998].  

  Ciccone& Ahn, 1998  :مأخذ   .در كيوتو باغ ريوآن جي ژاپن .7 تصوير
Pic7. Ryōan-ji Garden in the Kyoto city of Japan. [Ciccone& Ahn, 1998 .]  

باغ ( تغيير فصل و تغيير رنگ در باغ هاي ايراني. 8تصوير 
  .مهديزاده و نيكوگفتار: عكس  . و ژاپني )فين

Pict8. Seasonal and color change in 
 the Iranian and Japanese Gardens/ Authors. 
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  نظم هندسي •

ها و بناها را در هماهنگي با طبيعت به  مجموعه ،وار كه نظمي اندام يا نظمي پنهان است، به گونه خورد يآنچه در طراحي باغ ژاپني به چشم م
 استبناها مد نظر  در اين رشد ارگانيك توجه به ناقرينگي در عين رعايت انتظام محوري مجموعه و يا تك. دهد يارگانيك شكل م يا گونه

وار معماري در طبيعت و نفوذ سيال طبيعت در فضاهاي دروني در عرصه شناخت شهودي  ناقرينگي و رشد اندام. ]26: 1381پور، ريدشايان و قا[
خت باغ با حفظ اما معمار ايراني در سا] 61: 1379، اعتضادي[ غير قطعي و سيال است يا دهيژاپني و نوع ويژه درك او از مكان به عنوان پد

باغ ايراني با نظمي هندسي حضور . رديگ ياقليمي، هندسه را در خدمت ساخت محيط م يها تيبا توجه به محدود نظم موجود در طبيعت و
 ،يساختار هندس نظام ايراني باغ در. ]1386و عمراني  جيحاني[ آورد يپديد م يا گياهان در باغ را سامان بخشيده و از آب نيز منظومه

 "تأمل فوريت، دار بودن، هدف احساس طيمستقيم در مح حركت" .كند يم معين را )هم بر عمود( متقاطع و گاه مستقيم حركتي ورهايمح
با توجه به ساختار باغ ايراني جهت حركت در آن از سمت پايين شيب به سمت باال و در جهت خالف جريان آب در حال . دهد يم انسان به

 ميل ذاتي طور به انسان. همراه دارد به را رفتن باالتر براي انگيزه اكتشاف، محيط، احساس در باال سمت به حركت. استگردش در باغ 
كوشك و يا همان  ،بخش باغ نيتر ترين و مهمبا توجه به ساختار باغ ايراني باال. كند حركت ،حسي يها نشانه يعني ها، هدف سمت به دارد

 در كه را روان آب از در اين مسير منظري .به آن است  يابي صلي قرار گرفته و در واقع هدف دستسرچشمه آب است كه بر روي محورهاي ا
 لمس ،گياهان عطر ،هيو سا نور بازي آنكه ضمن، كند يم را مشاهده است پراكنش يا جهش ريزش، عبور، در حال وي جهت حركت خالف

را  هدفمند و مستقيم محورهاي ايراني، باغ هندسي ساختار نظام بنابراين. دهد يم قرار تأثير تحت را وي گانه پنج حواس تمامي خنكي هوا،
 را به اكتشاف و تأمل بودن، دار هدف احساس ، مسيرها گونه اين محيط، شناسي در روان شده انجام تحقيقات براساس كه كند يم تعريف
 تأمل و كسب آرامش مطلوب، خلوت براي مساعد محيط ركز حواس،تم نظامِ همراه به ايراني باغ در اصلي دهنده جهت نظامِ .دهد يم انسان
  .]78:  1388، شاهچراغي[ آورد مي پديد انسان براي

سازي را  اوج قرينه. است متقارن بوده و بر روي محور يا مركز تقارن واقع ها كوشك. ايراني است يها تقارن يكي از اصول طراحي در باغ
مستطيلي بسته به مكان  يها باغ. اند ها نيز قرينه كاشته شده ها و گل ر محور اصلي حتي درختان، درختچهد. در محورهاي اصلي ديد توان يم

قرينگي و  ،بدين ترتيب ].89:  1389 حيدرنتاج،[مربع اغلب چهار محور تقارن دارد  يها قرارگيري كوشك، يك يا دو محور تقارن و پالن
ذن ژاپن، توجه به تعادل و هماهنگي و خلق فضايي ساده و به دور از پيچيدگي در  يها بودن باغ رگانيكمند بودن باغ ايراني و ناقرينگي و ا نظام

كه با قرارگيري در اين فضا ادراكات ذهني انسان به آساني با فضا عجين و درك و فهم مكان  شود يفرم و هندسه، يكي از عواملي محسوب م
  . استامر احساس امنيت و عامل برقراري آرامش در فضا  كه مرز اين شد بيشتر خواهد

 ايران و ژاپن  يها در باغ ساختار و ساماندهي فضايي •

ژاپن شفافيت موجود در  يها در باغ. آيد حساب مي بهشفافيت از ملزومات درك مفاهيم طراحي باغ و نحوه برقراري ارتباط فضاهاي آن 
باعث  تداوم ، كند يشويي آنها، امكان جريان سيال و آزاد از فضاي داخل به خارج ساختمان ايجاد مسنگي كه درهاي ك يها ساختمان معابد باغ

شايان، [ايران نيز مشاهده كرد  يها در معماري باغ توان يگونه كه عدم وجود مرز ميان فضاهاي مختلف را م همان. شود مينگاه 
باغ رابطه پيدا  يها و با بقيه قسمت گذرد يديد انسان از آن م كه طوري ؛ بهكند يا مجزا نمبنا در باغ ايراني فضاي باغ ر " ].28 : 1381پور يقادر
كه بنا و باغ ارتباطي سيال و بالواسطه پيدا  يا به گونه ؛ديآ يو حد فاصلي به وجود نم ابدي يهمچنين فضاي باغ به داخل بنا راه م. كند يم
 درگير يا گونه ستقيم و غير مستقيم به وجودآمده از اين سياليت كه در هريك از فضاهاي باغ بهارتباط م يبرقرار. ]1369 دانشدوست،[ كنند يم

چه آنجا كه از ميان كوشك و يا معبد به واسطه حواس بينايي  ؛سازي در نظر گرفته شده است شود، براي برقراري مستقيم با طبيعت در باغ مي
  .به وجود آيد و به دنبال آن آرامش ر مستقيم و حركت در باغ حس برقراري ارتباط با طبيعتو چه به واسطه حضو كند پيدا ميبا باغ ارتباط 

  
  
  
  

  .نگارندگان: خذ ٔما. 1388با بهرگيري از مسعودي،  باغ شاهزاده كرمان 9 تصوير
Pic9. Bagh-e Shahzade Maham Iran. [after Masoudi, 1388]. 
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كوشك در باغ ايراني بر روي مظهر آب ساخته  با يكديگر دارد؛گيري  ژاپن و ايران تفاوت چشم يها نحوه قرارگيري بناهاي موجود در باغ 
ژاپني  يها ولي در باغ) 9تصوير ( رديگ ينقطه از باغ و بر روي محور اصلي شكل م نيندتركيدي دارد معموالً در بلٔو چون جنبه تا شود يم

 .)10تصوير ( ؛]1378، سوزوكي[ شدند يسطح درياچه ساخته م ترين سطح باغ يعنى هم ها كامالً هم سطح طبيعت و گاهى در پائين كوشك

  
  
  
  

  
اهميت، ارزش  نا بهبراساس اين اصل فضاها و عناصر مختلف ب .صل سلسله مراتب استا ،سازي ايران و ژاپن مشتركات باغ نيتر يكي از مهم

سلسه . شود يايراني به خوبي ديده م ي سنتيها اين اصل در طراحي اغلب باغ. رنديگ يكاركردي و بسياري از عوامل ديگر در كنار هم قرار م
شروع و با گذشتن از هشتي و محور اصلي به كوشك باغ ) جلوخان(بيرون باغ  ورودي يا گاهي ميدان و آب نمايي در ها از سردر مراتب در باغ

وجود نظم و توالي در جايگيري  ].90 :1389 حيدرنتاج،[ جستجو كرد توان ياين اصل را در ارتفاع، رنگ و اندازه عناصر باغ هم م. رسد يم
براي مثال كمال استادي در چيدمان  فضايي معبد ذن  .پن نيز وجود داردژا يها ها در باغ ، ديدها و حركتها تيفضاها و عملكردها و وقوع فعال

كردن  است كه با كم يا اين توالي حركتي و سلسله مراتب دسترسي به گونه. )11تصوير ( در نزديكي كيوتو در يك جا گرد آمده است ريوان جي
يك تجربه حسي و عاطفي كه  ؛الق و قدرتمند به تصوير درآمده استارتفاع، تغيير در ميزان نور فضاها و گذشتن از يك پيچ، ناگاه تصويري خ

ارمغان اصول طراحي مشترك معماري باغ سازي ايران و ، ]180:  1385هال، [ه است از تركيب سكوت و نظمي بي نهايت ساده احاطه شد
  .ژاپن است

  
                        

  

  
  
  
شناختي است  كننده نياز زيبايي آوردهرب گاهي و بودهدر مواردي جوابگوي نياز عملكردي ، ها دهيپدي اصل ريتم و تكرار موزون عناصر و ريكارگ به
دار  شيب يها نيبندي حاصل از زم صفحه يها وارهيحاشيه باغ، د يها وارهيدر د توان يدر باغ ايراني را مگيري از ريتم  بهره]. 1378 ،زاده سلطان[

تكرار چيدمان پراكنده  ؛خورد يژاپني نيز به چشم م يها همين توالي و تكرار در طراحي اجزاء و عناصر باغ .كردمشاهده  ها يو حتي در كف ساز
 هايِ باغ چين در مسير سنگ. ذن و توالي تكرار شيارها در سطح شن به صورت امواج آرام از موارد قابل اشاره است يها ها در طراحي باغ سنگ
 .شود يديگر از تكرار و توالي محسوب م اي نيز گونه ،شده چيده هم كنار يها سنگ از منفك ييها تكه اكه ب مسيرهاي دسترسي قديمي، چاي
 پيدا بيشتري ذهني مسير آرامش طول در شخص شكل بدين بود؛ بنا رسيدن به تا زمان گذر و ريتأخ ايجاد چنين مسيرهايي ايجاد از هدف
 ديد ويهاز تغيير باعث ها خم پيچ و اين حال عين در .يدرس يم داخلي و دلنشين آرام محيط به بيروني جهان فضاي از آهسته آهسته و كرده
  .شد يم آنها ادراك در پويايي و مناظر رؤيت بهتر سبب ژاپني باغ ارگانيك طرح به با توجه و شده
  مفاهيم سمبليك •
فرهنگ تركيبي و سنتي پايدار  چونسي متأثر از مكاتب پايدار شنا ژاپن، به منزله سمبلي از آثار هنري زنده و تركيبي از اصول زيبايي يها باغ 

ايراني بر اساس تفكر حاكم بر شرق و نياز انسان  يها ژاپن و باغ يها گيري باغ پايه و اساس شكل. ]61:  1379اعتضادي، [ شود تلقي ميذن 
  .  )12تصوير ( شرقي به برقراري ارتباط تنگاتنگ با طبيعت است

  . باغ گينكاكيوجي ژاپن . 10 تصوير
  Wayembergh & Bring, 1981 :خذ ٔما

Pic10. Ginkauji Garden, Japan 
. [Wayemberg & Bring, 1981] 

  ). چپ( ژاپن يج وآنيباغ ر پالن .11تصوير 
  ).راست( كاشان نيو باغ ف Wayemberg & Bring, 1981: مأخذ 

Pic11. Ryōan-ji Garden plan, Kyoto, Japan (left) 
[Wayemberg & Bring, 1981] And Fin garden in 
kashan, Iran (right).   
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سمبليك و عرفاني خود  شناسي هنر و فلسفه چين است، با اين حال شخصيت و كليت ساختاري همه عناصر باغ ژاپني متعلق به زيبايياگرچه 
و تركيب ) دايره، مثلث(شناسي، با استفاده از اشكال نمادين هندسي  را براساس مشاهدات دقيق طبيعت و ايجاد خطوط منحني و اصول زيبايي

و  آورند يوجود م كه در طبيعت وجود دارد به ييها تيباغ خود را با توجه به محدود ها يژاپن. ، سازمان يافته است)س اعداد فردبراسا(ذاتي اعداد 
 ،پنهان، مشاهده عادي يها گواهي است از فرم ،اصول زيبايي موجود در باغ سنتي ژاپني. اين يك نظام معماري خارج از نظم فضايي است

درآنها ذهن و معنويت باهم هماهنگ هستند كه تعادل و واحدهاي متناقض  ،ماليسم ميني ،سادگي ،هام، عدم تقارن و حركتاحترام به طبيعت، ال
]Panzaru,  2007[ .يها پرداخت در را دارد تكثر و تنوع به گرايش كه انسان سليقه بخشي از ذن غيرمادي فلسفه بنابر ژاپني معماري 

 آرامش، براي مأمني همچون مسكن ژهيو به ژاپن معماري در دروني فضاي كه يحال در ،كند يم رضاءا )بيرون( محيط طبيعي زيباشناختي
 .ديآ ينم دست به طبيعت با رابطه در جز خلوت اين .]1379 اعتضادي،[ شود يم عظيم طراحي خلوت سوي به يابي راه و سكون

خلق فضاي  ،طور كلي در تفكر طراحان باغ به. ايراني است يها ژاپن و باغ يها نكته مهم در اين بخش توجه به نمادپردازي در طراحي باغ
خلق فضايي ساده و پررمز و راز ابزاري براي تفكر، تعمق و سفر از دنياي . نظر قرار داشته است بيشتر مد ت فضايي صرفاٌ زيبابه نسب مقدس

منظور توجه به  كيد بر سكون، سكوت و آرامش دروني دارد كه بهٔشني و سنگي ذن ژاپن تا يها فضاهاي خالي باغ. است بيرون به جهان درون
خالصه و برساوي از  است كه خودجنوب سونگ  يها ياز نقاش اي ذن ژاپن خالصه يها باغدر واقع  .راي هستي استرابطه بين هستي و و

در باغ ايراني آنچه با سرشت آدمي .معماري به كار رفته است يها هيدر باغ ايراني نيز انتزاعي از طبيعت به صورت تزئينات در آرا. هستندطبيعت 
انسان در اين فضاي آرام و پرمضمون كه خود خالق . كند يشكل معنا م نيتر و زندگي را به مطلوب كند پيدا مي همخوان و آميخته است، حضور
به  با برقراري پيوند در باغ ايراني، عناصر. ]147: 1374ميرفندرسكي،[ پردازدشود و به مكاشفه رازها و حقايق ميآن است جزيي از آن نيز مي

و از نظر سمبليك  و عرفاني .  باغ ايراني مكاني براي سير از ظاهر به باطن است. كنند يضور و تمركز دعوت مح انسان را بهشكل  زيباترين
 هرجا كه چرا است تقارن در مربع شكل با صراحتاً چهار عدد .است ارتباط آن در به وابسته اعداد و صفات و مربع شكل بانيز   ايراني فرهنگ

 شكل منطقي مربعيـ  ايراني ستيز بيهوده و گرا عقل بيني نجها در خصوص به ـ گيرند قرار هم با ارتباط در بخواهند يا عناصر چهارگانه
  .]61: 1388 ،سميعي[ است چهارگانه ارتباطات ايجاد براي شكل ترين هيافت لكما و نيتر ، عاقالنهنيتر ساده ،نيتر منظم مربع .رديگ يم

 ايران و ژاپن  ياه باغمقايسه تطبيقي كالبدي و مفهومي 
ايران و ژاپن در  يها ست كه با مقايسه ساختار كالبدي، مفهومي باغا اي شده انجام يها ليو تحل ها ينتيجه مطالعات، بررس ديآ يم  آنچه در پي

 يها عناصر متشكله، فرم ايراني و ژاپن از منظر يها به مقايسه جامع باغ واين بيان نتيجه به صورت جدول خواهد آمد . پذيرفتاين مقاله انجام 
و مفاهيم نهفته در  رگذاريبه اين ترتيب عناصر تأث. )1جدول( پردازد يغالب، رنگ و بافت، نظم هندسي و ساختار فضايي و مفاهيم سمبليك م

  .ها، نايل آمد اين باغبه آرامش در هركدام از  يابي ها به مباني دست ها در باغ ها و شباهت با بيان تفاوت توان يآنها را آشكار ساخته و م
  گيري نتيجه

ها پرداخته  ها و تشابهات اين باغ ايراني و ژاپني در تمامي ابعاد كالبدي، محيطي و مفهومي، به بيان تفاوت يها اين مقاله با مقايسة تطبيقي باغ
فضاهاي جديد با كيفيت آرامش، آسايش و ور خلق گذارترين ابرازها را به منظيرو تأث. اندبه مفاهيم را در آنها به قياس بنش يابي تا ابزار دست

با وجود تفاوت در مذهب و آيين ملل دو . توجيه حفاظت از اين فضاها را پيش رو قرار دهد همچنين ومحلي براي غور، انديشه و تخيل خالق 

  .نگارندگان :خذ ٔما. هاي ايران و ژاپن اعد طراحي باغاصول و قو . 12تصوير
             Pic12. Principles and rules for designing Iranian and Japanese garden/ Authors. 
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ژاپني  يها ايراني و هم باغ يها ه هم باغبا توجه به اينك. تبلور اعتقادي مردمان را در هر دو مالحظه نمود توان يشده، م گونه باغ بررسي
به آرامش در فضا، ترجمان  يابي ؛ لذا بهترين راه دستهستندمتفاوت، در افراد حاضر در آنها  ييها القاكننده حس آرامش و تسكين، البته به گونه

كه در  شود يمحسوب م ييها ييرها و تواناتلطيف فضا و توانايي برقراري ارتباط دروني با طبيعت از ابزا. استكالبدي اعتقادات مردمان 
سازي ايران و ژاپن با توجه به ديدگاه معنوي  هنر باغكارگيري نيروي طبيعت در  خالقيت در به .كار گمارده شده است سازي ايران و ژاپن به باغ

سازي، خالق انديشه زيبا و  يكي با قرينه ؛گر شده است صورت خود جلوه نيباتريمردمان اين دو سرزمين، براي هدايت ذهن و آرامش روح به ز
تا با استفاده از خطوط و فضايي ساده، ادراكات ذهني محيط را براي آرامش روح و روان خواناتر كند و  شود يخلق تصويرگرايي منطقي م

يابي به  است در خلق فضا، دست آنچه مسلم .دينما يم راتريتر و جسم و روح را پذ ديگري با برداشتي انتزاعي و سادگي فضا، محيط را ملموس
  .سلسله مراتب آسايش و آرامش و تفكر مد نظر بوده است

  
 

 ها تفاوت تشابهات

 )Land dry( ژاپني يها باغ )Land scape( ايراني يها باغ )Land dry( ژاپني يها باغ )Land scape( ايراني يها باغ

عناصر 
 متشكله

سردر، محوطه، عمارت كوشك، (فضاي مصنوع 
 )فضاي رابط

 ،)عنصر موجود در باغ نيتر ياصل(سنگ  گياهان ،)عنصر موجود در باغ نيتر ياصل(آب  )سردر، محوطه، معبد، فضاهاي رابط( فضاي مصنوع
 شن و ماسه

قبل از رسيدن به بناي  دار بيوجود محور غالب در مسير ش  فرعي يها وجود محوري غالب در ميان راه  غالب يها رمف
  باغ) معبد( اصلي

با  خطوط منحني و دوار و هماهنگ  متقاطع و منظم هندسي يها فرم
  خطوط طبيعت

به   تغيير زمان با توجه به تغيير رنگ درختان  رنگ و بافت
 يها و رنگ  يا روزهيكارگيري رنگ سبز، ف

  طبيعي

جز  هب .پذير در كنار درختان هميشه سبز استفاده از درختان خزان
) وجود طبيعت اطراف فضا(ينه باغ تغيير رنگ موجود در پس زم

  .در محيط  وجود ندارد رنگ غالبي

طراحي طبيعت در طبقات متفاوت باغ توسط 
  ها درختان و بوته

در محوطه ساختمان اصلي باغ استفاده 
عمده از درختان كه با تغيير فصل 

  .دارند ينمايشگاهي از رنگ را عرضه م

 نظم هندسي

   ي در فرمخلق فضاهاي ساده و بدون پيچيدگ

استفاده از نظم هندسي براساس تقارن محوري 
 و مركزي

  

برخوردار  ،استفاده از تقارن قراردادي
كيد به ٔبودن تقارن در مكان طراحي با تا

 مركز فضا
سان و اعتقادات نظم ساخته شده توسط ان نظم طبيعت و انسان ايجاد پرسپكتيو  از ديدگاه ناظر با  نحوه چيدمان عناصر در كنار يكديگر

 وي

 پذيري انعطاف شده از پيش طراحي

 ساختار فضايي

   رعايت سلسله مراتب دسترسي
فقدان ارتباط بصري با محيط پيرامون باغ 

 بلندبودن حصار پيرامون باغ) داليل اقليمي به(

  
ايجاد ارتباط بصري با محيط پيرامون باغ  

كوتاه بودن حصار  ،به عنوان پس زمينه
 باغپيرامون 

در طراحي  عمارت  اصل شفافيت يريبكارگ
 كوشك  در داخل باغ

 اصل شفافيت در طراحي  معبد در داخل باغ يريبكارگ

 سكون حركت

 )  ها اندازه سنگ(، ريتم )ها چيدمان سنگ(تعادل  ) ها ها، كرت درختان، فواره(تعادل، ريتم 

 مصالحانتخاب و چيدمان عناصر و ( هماهنگي
 )خوان باهم و با فضاهم

 در طراحي همه عناصر باغ و موقعيت، ارتفاع و رنگ هماهنگي

 طراحي باغ در محيط محصور

مفاهيم 
 سمبليك

  
اعتقاد به جهاني كه تجلي  خداست و تالش به 

دادن الطاف  تر جلوه منظور هرچه با شكوه
پي (iخداوند مانند نقش آب در فضاي باغ

 )نوشت ندارد

  
بودا  يها نييآ ريتأث وه نگرش به جهان و اعتقادات تحتشي ريتأث

سياليت و ( ،)بخشى از طبيعت است نه فراتر از آن انسان(
 )غيرقطعي و دائمي بودن همه چيز

  
 ،ارتباط انسان با عناصر باغ

  ،طراحي محدوده سرسبز در محيط كويري
 عنصر باغ نيتر يآب اصل

  
  ،عدم ارتباط فيزيكي انسان با عناصر باغ
  ،طراحي فضايي خشك در محيطي سبز

 عنصر باغ نيتر يسنگ اصل

منظور رسيدن به آسايش و  خلق محيطي به
 يابي به آرامش دست

  خلق محيطي به منظور سكوت و تفكر
 

سه (استفاده از اعداد فرد در جزئيات معماري 
 )ها ي، پنج درها يدر

 ها گها و مجموعه سن استفاده از اعداد فرد در چيدمان سنگ

 حفظ ماهيت اصلي عناصر طبيعي در طراحي باغ احترام به طبيعت

  .نگارندگان :خذ ٔما .هاي ايران و ژاپن مقايسه تطبيقي باغ. 1جدول
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