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The garden is a body of the perspective and culture, which has shown itself in 
various ways depending on the beliefs and possibilities of its creators. Gardening 
has existed in the ancient cultures of many countries, including China and Iran, 
since time immemorial, which has become a major identity in the culture of the 
people of these regions. Traditional gardens in any culture and country are 
objectively reflected in the mindsets of the people of those areas. The application 
of the two main styles of traditional gardening leads to a better understanding of 
these gardening styles and shows the cultural complexities of the people of these 
countries in the form of garden knowledge. In this research, the gardens have been 
studied with an interpretive-historical view, by introducing the components and 
elements of the garden and showing its historical course from the emergence of 
valuable examples in the distant years until modern times. In fact, comparing the 
analysis of the two approaches to gardening makes it possible to identify the 
structural components of garden design; although they have a fixed physical 
nature, are very different regarding semantics and usage. The difference that 
arises from the rituals, cultures, thoughts and design possibilities of the people of 
these lands. Finally, in this study, by examining the structures and design 
identities of these two ancient gardening styles, it can be concluded that both 
gardening styles are similar and different in aspects. Both styles of gardening 
focus on beliefs and rituals, but this was more strongly demonstrated in Chinese 
gardening. There are also many differences in the belief in the design and 
arrangement of garden spaces. There are similarities and differences in many 
other aspects, such as the use of water and plants, the design of paths, buildings, 
etc., which in this study have been analyzed with a comparative approach in both 
styles of gardening. 
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 گوناگون  يها صورت  به آن  سازندگان  امکانات  و  باورها  به  بسته  که   است فرهنگ  و   منظر  از کالبدي   باغ
 از  ایران،   و   چین   جمله   از  کشورها   از   بسیاري   کهن   ي ها فرهنگ   در  سازي باغ   است.   داده   نمایش  را   خود 
 است.  شده  تبدیل  مناطق  این   مردمان  فرهنگ  از  اصلی   هویت  یک   به  که  داشته  وجود  دور   بسیار  هايزمان 

 سبک  دو  تطبیق است.  مناطق آن  مردمان هاي ذهنیت  عینی  نمود   کشوري  و فرهنگ  هر در سنتی   هاي باغ 
 فرهنگی   هايپیچیدگی   نمایش  و  سازيباغ   يها سبک   این  بهتر  هرچه   شناخت  موجب  سنتی  سازيباغ   اصلی 

 شناخت   به   یخ تاری – ي ری تفس   دیدي  با  پژوهش  این  در   شود. می   باغ  شناخت   غالب  در  کشورها  این  مردمان
 هاينمونه   ظهور   از   باغ   تاریخی  سیر  نمایش  و   باغ   عناصر   و   اجزا   معرفی   با  که   شناختی   است؛   شده   پرداخته   ها باغ 

 سازي باغ   رویکرد   دو   تحلیل   ۀسی مقا   درواقع   است.   گرفته  صورت   معاصر  زمان   تا  دور   بسیار   سالیان  در   ارزشمند 
 ماهیت   اینکه   وجود   با   اجزا  این   که   یابیم   دست  باغ   طراحی   از  ساختاري   اجزاي   شناخت   به   که   شود می   موجب 

 ها،آیین   از   مذکور  تفاوت   هستند.  متفاوت  بسیار  استفاده   ةنحو   و   معنایی  حیث   از  دارند،  ثابتی  فیزیکی
 با  پژوهش  این  در  تیدرنها   است.   گرفته  نشئت  هاسرزمین   این   مردمان  طراحی  امکانات  و  تفکرات   ها،فرهنگ 
 دو  هر   که   دریافت  را نتیجه  این  توانمی   سازيباغ  کهن  سبک   دو   این  طراحی   هاي هویت   و   ساختارها  بررسی
 توجه  ها ن یی آ  و   باورها   به   سازي باغ   سبک   دو   هر   هستند.   تفاوت   و   شباهت   داراي   یی هاجنبه   از   سازي باغ   سبک 

 طراحی  باور   در   همچنین   یافت.   نمایش   بیشتري   شدت   با   چینی   سازيباغ   در   امر  این   ولیکن   داشته،   ي ا ژه ی و 
 در  جمله   از   نیز   دیگر   هايجنبه   بسیاري   از  هستند.   بسیاري   ي ها تفاوت   داراي  نیز   باغ   فضاهاي   چیدمان  و 

 این  در  که هستند   هایی تفاوت   و  ها شباهت  داراي   ... و   هاساختمان  ، رها ی مس   طراحی   گیاهان،  و   آب  از  استفاده
 .اند گرفته   قرار  بررسی  و  تحلیل   مورد   سازيباغ  سبک   دو  هر  در  موارد  این تطبیقی   رویکردي  با  پژوهش
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 مقدمه 

  رابطۀ   دادن نشان   براي   فرد منحصربه   هویت   یک   سازي باغ 
  بیانگر   سازي باغ   است.   فرهنگی   و   مکان   هر   در   طبیعت   و   انسان 
  نیز   چینی  سازي باغ  است.  آن  سازندگان   باورهاي   و  عقاید  افکار، 

  مفهومی   تفکر   دهندة نشان   و   نیست   مستثنا   قاعده   این   از 
  زندگی  ي ها جنبه   تمام   در   که   افکاري   است.   آن   سازندگان 
  چینی   سازي باغ   است.   کرده   رخنه   باغ   کاربران   و   سازندگان 

  به  چین   مردم  سنتی  باورهاي  و   طبیعت   توسط   که  است   شعري 
  ایران   سنتی   ي ها باغ   ترتیب   همین   به   ولیکن   است،   درآمده   تحریر 

  غایت   نمایش   براي   فرد منحصربه   و   منظم   ساختاري   نمایانگر 
  هویتی   ایرانی   باغ   است.   محدود   و   بسته   فضایی   در   طبیعت   نهایی 

  تمام   در   سازي باغ   و   باغ   است.   طبیعت   نامالیمات   دل   در   مطلوب 
  در   را   خود   کالبدي   هاي ویژگی   و   داشته   وجود   ادیان   و   ها تمدن 
  و   فرهنگی   هاي ویژگی   به   توجه   عملکردي،   نیازهاي   به   پاسخ 
  طبق   است.   کرده ی م   کسب   خود   زمان   بر   حاکم   ادیان   آیینی 
  این   از   هنري   آثار   ي ها تفاوت   تمام   منشأ   نیز   ارسطویی   منطق 

  در   شود. می   آغاز   فاعلی   علت   از   دیگر   بیان   به   و   عوامل   مجموعه 
  مجموعه   وجودي،   علت   به   دهنده شکل   عامل   ن ی تر مهم   سازي باغ 

 & Bemanian, Taghwai(   است   ی فرهنگ  و  اعتقادي   بنیادهاي 

Sharif Shahidi, 2008 ( . 
  چین  و   ایران   سنتی   ي ها باغ   بررسی   به   پژوهش   این   در 

  اي پیشینه   با   جهان   سازي باغ   کهن   و   اصلی   سبک   دو   عنوان به 
  شناخت   راستاي   در   است.   شده   پرداخته   تطبیقی   روش   به   قوي 
  پذیرفته   صورت   بسیاري   مطالعات   چین   و   ایران   سنتی   ي ها باغ 

  با   سازي باغ   سبک   دو   این   تحلیل   به   یک هیچ   ولیکن   است، 
  ما   تطبیقی   تحلیل   این   نبود   است.   نپرداخته   تطبیقی   رویکردي 

  سبک   دو   این   بررسی   راستاي   در   پژوهشی   که   برد   سمت   این   به   را 
  روند  بررسی   به   راستا،   این   در   دهیم.   انجام   جهان   سازي باغ 

  پرداخته  ا ه آن   تاریخی  پیشینۀ  و  ها باغ   این   گیري شکل   ساختاري 
  این   ي ها تفاوت   و   ها شباهت   به   روند   این   بررسی   با   بتوان   تا   شد 
  بهتر   چه   هر   شناخت   به   که   امري   یافت؛   دست   سازي باغ   سبک   دو 

  که   شود ی م   موجب   و   انجامد ی م   ها باغ   این   ة دهند شکل   تفکرات 

  این   به   تر ق ی عم   و   تر ع ی وس   دیدي   سازي باغ   و   منظر   پژوهشگران 
 باشند.   داشته   سازي باغ   سبک   دو 

  يها ی ژگ ی و   با   معماري   از   خاصی   نوع   چینی   سازي باغ 
 ,Huang, Chang & Kuo(   است   فرد به منحصر   و  قوي  فرهنگی 

  و   طبیعی   شناسی زیبایی   از   ترکیبی   چینی   سازي باغ   ). 2004
  با  چینی،   سنتی   نقاشی   و   شعر   از   گیري بهره   با   که   است   هنري 
  ترکیبی   گیاهان   و   ها غرفه   ، ها آب   و   ها کوه   از   قدردانی   لذت 

  مناظر   از   استفاده   طریق   از   است.   کرده   ایجاد   را   العاده خارق 
  و   معماري  طراحی   گیاهان،   کشت   با   همراه   مصنوعی،   یا   طبیعی 

  با   همراه   زندگی   محیط   یک   چینی   سنتی   ي ها باغ   حیوانات، 
  کرده   ایجاد   خاص   اي منطقه   در   را   شناسانه زیبایی   ي ها ارزش 
  شکوه   از   هم   چینی   سازي باغ   هنر   . ) Fu & Tang, 2019(   است 

  خصوصی   باغ   زیبایی   از   هم   و   است   برخوردار   شمال   سلطنتی   باغ 
  ي ها باغ   . ) Bing, Guxin & Gongli, 2015(  برد ی م   بهره  جنوب 
  مناطق   در   ملموس،   فرهنگی   میراث   یک   عنوان به   چینی   سنتی 

  سنتی   باغ   . ) Zhai, 2015(   اند شده   حفظ   خوبی به   چین   مختلف 
  است   چین   عۀ جام   کوچک   عالم   از   اي نمونه   همانند   چینی 

 )Shen, Woolley & Prior, 2006 ( .   فضاي   هنري   درك   بر عالوه  
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  مختلف   عناصر   طریق   از   ایرانی   فرهنگ   ترویج   و   عملکرد   مختلف 
 ;Farahani, Motamed & Jamei, 2016(   است     طراحی 

Gharipour, 2011; Müller-Wille, 2001 .( 
  اصطالح به   یا   دیوارها   درون   که   است   ي ا منطقه   ایرانی   باغ 
  داراي   است.   شده   محصور   خارج   جهان   و   درون   جهان   بین   مرزي 
  محیط   درنهایت   که   است   محیط   زیاد   رطوبت   و   خنک   سایۀ 

 Divandari(   کند ی م   ایجاد   گرم   محیط   یک   قلب   در   را   دلپذیري 

et al., 2016 .(   غالباً  که  است   محصور  کامالً   ي ا منطقه  ایرانی  باغ  
  هاي ساختمان   و   آب   درختان،   گیاهان،   و   ها گل   از   استفاده   با 

  ، شوند ی م   ساخته   اعتقادات   و   هندسه   قوانین   براساس   که   خاص 
 ). Khoshouie & Alborzi, 2016(   گیرد می   شکل 
  یی ها کوه   باالي   در   شده ذوب   برف   از   که   کمی   آب   وجود   با 

  تمام   در   همیشه   ایرانی   ي ها باغ   داشتند،   جریان   دره   پایین   در   که 
  در  ها باغ   ایجاد   هنر  امر   این  جنبۀ   ن ی تر جذاب   بودند.   سبز   فصول 

  به   توجه   ). Kiani, 2004; Kohi, 2012(   است   مفهومی   الگوهاي 
  آب   و   دارد   قدیمی   ي ا شه ی ر   ایرانی   باغ   چهارگانۀ   عناصر   از   هریک 
  قسمت   چهار   به   کویر   دل   در   بهشتی   ایجاد   براي   بخش حیات 
  از   عنصر   چهار   ). SHahidi et al., 2010(   است   شده ی م   تقسیم 
  ایرانی   باغ   یک   مهم   عناصر   از   فضا   و   گیاهان   آب،   زمین،   جمله 
  باغ   ذهنی   چارچوب   یک   در   یکدیگر   کنار   در   عناصر   این   است. 
  در  توانند ی م   عناصر  سایر   حال   این   با   . دهند ی م  تشکیل   را   ایرانی 

  جانبی  عناصر   عنوان به  اگرچه  باشند.   داشته  نقش  ها باغ  تشکیل 
  گرفته   نظر   در   باغ   یک   اصلی   عناصر   مظاهر   و   جزئی   اجزاي   یا 
  یک   ایجاد   براي   حیاتی   عنصر   آب   ). Tajaddini, 2011(   شوند ی م 

 ). Haghshenas, 2014(   است   باغ 
  بدون   باغ   که   است   ایرانی   باغ   در   عناصر   ترین مهم   از   یکی   آب 

  با   آب   از   باغ   کاربردي   ي ها برنامه   بود.   خواهد   معنا بی   آن 
  و   نور   تمیزي،   روشنایی،  زندگی،  مانند   خود  مختلف  ي ها یی توانا 

  روح  در   را   شماري بی   احساسات   که   کنند ی م   استفاده   حرکت 
  افزایش   را   مخاطب   ذهنی   آسایش   و   آورد ی م   وجود   به   انسان 

  مانند   آب،   حرکتی   مختلف   ساختارهاي   همچنین   . دهد ی م 
  را   فنی   عملکردهاي   و   ذهنی   آسایش   ها فواره   و   نهرها   ، ها حوضه 
  این  به   توجه   با   ). Fekete & Haidari, 2015(   کند ی م   فراهم 

  حیاطی  و   مهم   ي ا مسئله   ایران   در   کافی   آب   ن ی تأم   که   واقعیت 
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  دستۀ   دو  براساس  توانیم  را  ایرانی  سنتی  باغ  عناصر
  آمده   2  جدول   در  که  کرد  بندي تقسیم  منظر  طراحی  اصلی
 .است

  است؛   کرده  تجربه  را  بسیاري  راتییتغ  ایرانی   سازيباغ
 ایران  سازيباغ طالیی دوران که صفوي دوران در خصوصبه

  شدنترکیب  دلیلبه  پهلوي  و   قاجار  همچون  یی ها دوره  و  است
 خود  اصلی   ماهیت  از  دورشدن  و   غربی  سازيباغ  عناصر  با

 ،3 جدول و 1 شکل در که است شده مدتکوتاه افولی دچار
 توضیحات  با  همراه  ایرانی  باغ   اتفاقات  ترینمهم  از  تعدادي
  مهم   باغ  چند  معرفی  به  نیز  ادامه  در  است.  شده  نگاشته

 .است شده پرداخته ایرانی سازيباغ

 یرانیا باغ  یاصل عناصر يبند دسته .2 جدول

 
 نگارندگان :منبع

 
 

 
 ایران سنتی سازيباغ  مهم اتفاقات تاریخی سیر .1 شکل

 Web Stock Review, n.d زمینه تصویر منبع نگارندگان، منبع:

 

منظر سخت

ورودي ها و خروجی ها
معماري
نظرگاه

دیوارها و جداره ها

منظر نرم

الگوي شکلی باغ
عناصر نمادین

آب
نگاره ها

درختان و گیاهان
عناصر حسی

 

 ی رانیا باغ  مهم اتفاقات .3 جدول

 رانیا سازيباغ مهم راتییتغ سلسله انیپا سلسله آغاز )یپادشاه يها(دودمان هاسلسله

 الد یم از  قبل 350 الد یم از  قبل 550 ان یهخامنش ۀ سلسل 1

  ی ران ی ا   سازي باغ   بروز 
  باغ   مات ی تقس   ی ده سامان 
  آب   ي رها ی مس   وجود 
  منظم   صورت ه ب   اهان ی گ   و   درختان   کاشت 
  آب   حرکت   ي نمادپرداز 
  ها س ی پرد   جاد ی ا 
  و  ق ی عم   رابطۀ   جلوة   ش ی نما   دوره   ن ی ا   در   سازي باغ  

 است.  عت ی طب   و   انسان   ی عرفان 

 الد یم از  بعد 651 الد یم از بعد 224 ان یساسان  ۀ سلسل 2
  دژ   ه ی شب   یی وارها ی د   ي دارا   باغ 
  باغ   یی گرا برون 
  ف اطرا   ي ها ن ی زم   و   باغ   وسته ی پ   ۀ رابط 

 آب   ي جو   و   درخت   گل،   ب ی ترک   از   استفاده   الد یم از  بعد 1055 الد یم از بعد 932 ه یبو آل ۀ سلسل 3
  شهر   بافت   در   باغ   ساخت 

 الد یم از  بعد 1424 الد یم از  بعد 1155 اتابکان  ۀ سلسل 4
  ی حکومت   باغ   ساخت 
  شهر   بافت   در   باغ   ساخت 
  شهر   بافت   در   ی ع ی طب   عناصر   به   توجه 

 الد یم از  بعد 1506 الد یم از  بعد 1370 ان ی موریت ۀ سلسل 5

  ها باغ   اد ی ز   وسعت 
  بلند   ي وارها ی د   با   باغ   بودن محصور 
  قسمت   چهار   به   فضا   م ی تقس 
  باغ   در   ی اصل   نهر   از   استفاده 
  باغ   مرکز   در   کوشک   ي ر ی قرارگ 
  ی مصنوع   ي ها تپه   جاد ی ا   ا ی   ب ی ش   در   باغ   ي ر ی گ قرار 
  ی ضلع   6  و   4  ، 3  اشکال   با   ها باغچه   ساخت 

 الد یم از  بعد 1736 الد یم از  بعد 1501 ان ی صفو ۀ سلسل 6

  ی ران ی ا   باغ   4  ي الگو   اساس بر   باغ   ی طراح 
  یی تا هشت   و   یی تا چهار   ي ها ف ی رد   در   درختان   از   استفاده 
  شهرها   با   ن آ   دادن ارتباط   و   ها باغ   حصار   برداشتن 
  مشبک   دة کنن احاطه   ي وارها ی د   از   استفاده 

 الد یم از  بعد 1925 الد یم از  بعد 1796 ان ی قاجار ۀ سلسل 7

  ي فرانسو   باالخص   و   ی غرب   سازي باغ   از   ي ر ی پذ ر ی تأث 
  ها حوضچه   ، ی ن ی تزئ   درختان   ، ي کار چمن   ع ی وس   سطوح  
 ي کار گل   و 
  بکر   عت ی طب   از   باغ   زکردن ی متما 
  کاشت   و   باغ   چارچوب   عنوان به   وارها ی د   نقش   بر   د ی ک أ ت  

 وارها ی د   یۀ حاش   در   درختان 
  اي ه تپه   رمتقارن، ی غ   و   ی منحن   خطوط   از   استفاده  

  ر، ی مستد   ل، ی مستط   الشکل مختلف   قطعات   و   ها ابان ی خ   ، ی مصنوع 
  فواره،   نما، ی ع ی طب   ي ها تپه   ره، ی جز   اچه، ی در   ؛ ی ض ی ب   و   ي لوز   قوس، 

  ي ها ی ژگ ی و   از   گلخانه   و   ی فرنگ   مبلمان   نات، یی تز   مجسمه،   بشار، آ 
 .کرد   نفوذ   ران ی ا   سازي باغ   در   که   بود   یی اروپا   سازي باغ 

 ران ی ا   ی مل   باغ   پارك   ن ی اول   جاد ی ا   الد یم از  بعد 1979 الد یم از  بعد 1925 ي پهلو ۀ سلسل 8
 ,Habib, Etesam & Ghoddusifar, 2014; Hamzenejad, Saadatjoo & Ansari, 2014; Mansouri & Arab Solgharمنبع:

2016; Vida, 2017;   Ansari, 2012; Cyrus, 2015; 

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400

46



 

 ی رانیا باغ  مهم اتفاقات .3 جدول

 رانیا سازيباغ مهم راتییتغ سلسله انیپا سلسله آغاز )یپادشاه يها(دودمان هاسلسله

 الد یم از  قبل 350 الد یم از  قبل 550 ان یهخامنش ۀ سلسل 1

  ی ران ی ا   سازي باغ   بروز 
  باغ   مات ی تقس   ی ده سامان 
  آب   ي رها ی مس   وجود 
  منظم   صورت ه ب   اهان ی گ   و   درختان   کاشت 
  آب   حرکت   ي نمادپرداز 
  ها س ی پرد   جاد ی ا 
  و  ق ی عم   رابطۀ   جلوة   ش ی نما   دوره   ن ی ا   در   سازي باغ  

 است.  عت ی طب   و   انسان   ی عرفان 

 الد یم از  بعد 651 الد یم از بعد 224 ان یساسان  ۀ سلسل 2
  دژ   ه ی شب   یی وارها ی د   ي دارا   باغ 
  باغ   یی گرا برون 
  ف اطرا   ي ها ن ی زم   و   باغ   وسته ی پ   ۀ رابط 

 آب   ي جو   و   درخت   گل،   ب ی ترک   از   استفاده   الد یم از  بعد 1055 الد یم از بعد 932 ه یبو آل ۀ سلسل 3
  شهر   بافت   در   باغ   ساخت 

 الد یم از  بعد 1424 الد یم از  بعد 1155 اتابکان  ۀ سلسل 4
  ی حکومت   باغ   ساخت 
  شهر   بافت   در   باغ   ساخت 
  شهر   بافت   در   ی ع ی طب   عناصر   به   توجه 

 الد یم از  بعد 1506 الد یم از  بعد 1370 ان ی موریت ۀ سلسل 5

  ها باغ   اد ی ز   وسعت 
  بلند   ي وارها ی د   با   باغ   بودن محصور 
  قسمت   چهار   به   فضا   م ی تقس 
  باغ   در   ی اصل   نهر   از   استفاده 
  باغ   مرکز   در   کوشک   ي ر ی قرارگ 
  ی مصنوع   ي ها تپه   جاد ی ا   ا ی   ب ی ش   در   باغ   ي ر ی گ قرار 
  ی ضلع   6  و   4  ، 3  اشکال   با   ها باغچه   ساخت 

 الد یم از  بعد 1736 الد یم از  بعد 1501 ان ی صفو ۀ سلسل 6

  ی ران ی ا   باغ   4  ي الگو   اساس بر   باغ   ی طراح 
  یی تا هشت   و   یی تا چهار   ي ها ف ی رد   در   درختان   از   استفاده 
  شهرها   با   ن آ   دادن ارتباط   و   ها باغ   حصار   برداشتن 
  مشبک   دة کنن احاطه   ي وارها ی د   از   استفاده 

 الد یم از  بعد 1925 الد یم از  بعد 1796 ان ی قاجار ۀ سلسل 7

  ي فرانسو   باالخص   و   ی غرب   سازي باغ   از   ي ر ی پذ ر ی تأث 
  ها حوضچه   ، ی ن ی تزئ   درختان   ، ي کار چمن   ع ی وس   سطوح  
 ي کار گل   و 
  بکر   عت ی طب   از   باغ   زکردن ی متما 
  کاشت   و   باغ   چارچوب   عنوان به   وارها ی د   نقش   بر   د ی ک أ ت  

 وارها ی د   یۀ حاش   در   درختان 
  اي ه تپه   رمتقارن، ی غ   و   ی منحن   خطوط   از   استفاده  

  ر، ی مستد   ل، ی مستط   الشکل مختلف   قطعات   و   ها ابان ی خ   ، ی مصنوع 
  فواره،   نما، ی ع ی طب   ي ها تپه   ره، ی جز   اچه، ی در   ؛ ی ض ی ب   و   ي لوز   قوس، 

  ي ها ی ژگ ی و   از   گلخانه   و   ی فرنگ   مبلمان   نات، یی تز   مجسمه،   بشار، آ 
 .کرد   نفوذ   ران ی ا   سازي باغ   در   که   بود   یی اروپا   سازي باغ 

 ران ی ا   ی مل   باغ   پارك   ن ی اول   جاد ی ا   الد یم از  بعد 1979 الد یم از  بعد 1925 ي پهلو ۀ سلسل 8
 ,Habib, Etesam & Ghoddusifar, 2014; Hamzenejad, Saadatjoo & Ansari, 2014; Mansouri & Arab Solgharمنبع:

2016; Vida, 2017;   Ansari, 2012; Cyrus, 2015; 

باغ های سنتی ایران و چین ǀ علیرضا قلی نژاد پیربازاری

47



 

 

 
  عصر   در  اصفهان  شهر  در  ایرانی  مهم  يهاباغ   از  بسیاري

  باغ   اینکه  با   قاجار   دوران  در  البته  ؛ اندگرفته  شکل  صفوي
  بود،   غربی  يهاباغ  عناصر  با  شدنترکیب  حال  در  ایرانی

  باغ   نام   به   کرمان  در  ایرانی  سنتی   باغ  از  العاده خارق   اينمونه 
  مهم   يهاباغ  از  تعدادي  4  جدول  در  است.  گرفته  شکل  ماهان
 . اند شده معرفی  ایرانی

 
 ی رانیا مهم  باغ  چند یمعرف .4 جدول

 باغ پالن باغ عناصر باغ  ساخت خیتار شهر کشور  باغ نام

 نیف باغ

 
 
 
 
 

 ران یا

 ي الدیم 1590 کاشان 

  ي الگو   در   باغ   بودن بسته  
  ۀ ل ی وس ه ب   باغ   ی اصل 

 وارها ی د 
  آب   ر ه ن   و   حوض   وجود 
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  باغ   ی بخش چهار   ي الگو  
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 Haidari & Fekete, 2015 :منبع

 ي الدیم 1646 اصفهان  ستون چهل باغ

 
 Haidari & Fekete, 2015 :منبع

 ي الدیم 17 قرن اصفهان  بهشت هشت باغ
 

 Haidari & Fekete, 2015 :منبع

  ي الدیم 1850 کرمان  ماهان باغ
 Haidari & Fekete, 2015 :منبع

 نگارندگان :منبع
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 است  شده  طراحی  طبیعت  کرانبی  يهاتمیر  تأیید

)Panzaru, 2010.(  چینی  زبان  در  باغ  نوشتاري   نماد    園

 از  ترکیبی  براساس  نماد  این  که  است)  باغ  معناي  به  (یوان،
  و   بیرونی   لبۀ口    .1  است.  شده  نوشته  باغ   حیاتی  جزء  چهار

 (کوچک)口  . 3   هاسازه  و   معماري  زمین土    . 2  باغ   دیوارهاي
 ,Sui, Xun(  گیاهان   و   ها سنگ  نمایانگر  衣  . 4  ها برکه  و  آب

& Liu,  2010 .( 

 

  وام   شناسیزیبایی  تلفیق  طریق  از  چینی  باغ  يهامدل
  اساسی   عناصر  از  آب  و  سنگ  ).Fowler, 2010(  اند شده  گرفته

  طبیعت   به  شبیه  يامنظره  ایجاد   براي  چین  يهاباغ  در
 ,Keswick, Jencks & Hardie,  2003; Pang(  هستند

2012; Xu, et al., 2015(.  عنوان به چینی  سنتی  سازيباغ  هنر  
  این  د؛شومی محسوب چین سنتی فرهنگ  از اساسی  بخشی

 همچون  شناسانه  زیبایی  یی ها یژگ یو  شامل  سازيباغ  هنر
 چین   سنتی  سازيباغ  ست.  کالسیک  هنر  و  ادبیات  فلسفه،
 مفهوم  و  است  گذشته  در   ادبا  خرد  و   هنري  استعدادهاي  مظهر

  باغ   طراحی  طورکلیبه  ؛دهدیم  ارائه  را  غنی   بسیار  فرهنگی
  بصري   يهاسکانس  ایجاد  جهت  پیچدرپیچ  طراحی  یک  چینی

 ).Yang, 2018( است گوناگون
  دیگر  از توانینم را چینی سنتی ي هاباغ در نمادپردازي

  دیوارها،   نمود.  جدا  غیره  و   ها برکه  دیوارها،  مانند  باغ  عناصر
  ي هاکوه  ،هاپل  عبوري،  مسیرهاي  ،هاغرفه  ،ها پنجره  ،هادروازه

  و   فیزیکی   ماهیت  وجود  با  چینی  باغ   عناصر  همۀ  و   مصنوعی
  هستند   نیز  نمادپردازي  و  مفهومی  هویتی   داراي  خود  ذاتی

)Minford, 1998.(  باغ   کنندةمتمایز  يهایژگیو  از  یکی  
 آن   نمادپردازي  سازيباغ  يها سبک  دیگر  با  مقایسه  در  چینی
  ، ها آب  ،ها سنگ   چینی،  باغ  یک  در  ).Mello, 2014(  است

  و   شاعرانه  خطوط  ، هابه یکت  و  ها ساختمان  مسیرها،  گیاهان، 
 ).Ge, 1992(  هستند  هانشانه  از  خاص  ايمجموعه   تزیینی

 تفسیري   نیازمند   چینی  کالسیک  باغ  یک  عمیق  معانی   درك
  با   ايپنجره  ).Hlavach, 2014(  است  موشکافانه   و   دقیق
  استفاده   مورد  نمادین   الگوهاي  از  یکی  خورده،ترك  یخ  الگوي

 ,Sui, Xun( است چینی سنتی  باغ مسیرهاي  و ها پنجره در

& Liu, 2010.(   شکل، ماه  يهادروازه  اژدها،   مانند   الگوهایی  
  عناصر   از  تعدادي  پشتالك  و   قرمز  ماهی   سفید،   يوارهاید

 هستند.  چینی باغ  مفهومی
  که  چینی  سنتی  فرهنگ  التقاطی   ماهیت  وجود  با 
 تلفیق  را  بودائیسم  و  کنفوسیوسی  تائوئیسم،  يهاسنت 

  باغ   منظرة   در  را  تأثیر  بیشترین  تائوئیسمی  فلسفۀ  ،کند یم
  و   تائوئیسم  کنفوسیوسی،  ي باورها  ترکیب  ).Pan, 1995(  دارد

  دلیل به  تاریخ  طول  در  چینی  سنتی  سازيباغ  در  بودائیسم
  مهم   بسیار  ،اندداشته   هریک  که  فرديمنحصربه   يهایژگیو

  این   دارد.   قرار  چین  مردم  فرهنگ  تأثیر  تحت  قاًیعم  و   بوده
  در   بسزایی  راتیتأث  مختلف  ي هادوره  در   اعتقادات  و   باورها 

  تأثیر   تحت  .اندداشته   چینی  سنتی  يهاباغ  هویت  و  طراحی
 بیشتر  کردهتحصیل   روشنفکران  چینی،   سنتی  اعتقادي  آیین

  فضاهاي   در  طبیعت  بصري  يهاسکانس  از  تقلید   فرایند  درگیر
 ). Kuo, 2003(  اندبوده  هاباغ  محدود  و مصنوعی
  مسیرها،   ،هاپل  دیوارها،  شامل  چینی  باغ  عناصر  دیگر

  ، ها پنجره  ، مبلمان  شده،بنديقاب  مناظر  ، هایخروج  و  ورودي
  که   است  زنده   موجودات  و سنگ  آب،  گیاهان،  بناها،   معماري
  و   هویتی  ساختار  از  بخشی  دهندةتشکیل  خود  نوبۀبه  هریک
 کلی  صورتبه  5  جدول  در  که  است  چینی  سنتی  باغ معنایی

   .است شده اشاره آنها به
(Beattie, 2007; Bedingfeld, 1997; Brown, 

Wolfenden & Sneddon, 2018; Chai, .2007; Dong & 

Zhou, 2013; Hsiao, 2018; Jerebtsov & Pivtorak,. 
2012; Ji, 1988; Keswick, Jencks & .  . Hardie, 2003;. 
Knapp, 1999, 2012; Kuitert, 2015; Li, .2017; Liang, 

et al., 2020; Lo, 2005; Özçalik, 2018; .Parkes, 2005; 

Rinaldi, 2012; Sui, Xun, & Liu, 2010; .Tours, n.d.; 
Wang, 2017; Yu & Del Tredici, 1993; Zhang, 2003; 
Zhongxin, 2014).. 

 وارها ی د 
  که   دارند   دووجهی  رویکردي  چینی  باغ   خارجی  يوارهاید

 جدا  اطراف  محیط  از  را  باغ  که  هستند  پوششی  باغ  خارج  از
  اي زمینهپس  دارند،   که  سفیدي  رنگ  با   باغ  داخل  از  و   اندکرده

  سنتی   باغ  هستند.  باغ  اجزاي  دیگر  نمایش  براي  مناسب
 که  است  گوناگونی  بصري  يهايبندسکانس  داراي  چینی

  ي هاسکانس  جداکننده  ايپوسته   عنوانبه  داخلی  يوارهاید
 ,Bedingfeld(   کنندیم  جدا  یکدیگر  از  را  باغ  گوناگون  بصري

1997; Hsiao, 2018; Zhang, 2003.( 
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 ها پل 
  دلیل به   که   دارند   مختلفی   انواع   چینی   سنتی   باغ   در   ها پل 

  ي ساختارها   ها پل   هستند.   گوناگون   بصري   ي ها سکانس   ایجاد 
  منظر   از   جزئی   خود   که   هستند   باغ   مختلف   فضاهاي   دهندة اتصال 

  البته   شوند؛ می   محسوب   نیز   چینی   سنتی   باغ   شدة بندي سکانس 
  که   اند شده   بصري   منظر   یک   به   تبدیل   ها پل   این   از   برخی 

  از   عبور  هنگام  فرد  که  شود ی م  گفته  گالري  پل  آنها   به  اصطالح به 
  است،   شده   طراحی   پل   مسیر   در   که   یی ها پنجره   لۀ ی وس ه ب   پل   روي 

 . ) Tours, n.d(   کند ی م   مشاهده   هم   کنار   را   بصري   سکانس   چندین 

 رها ی مس 
  که   آیند می   شمار   به   باغی   هر   اصلی   ي ها مؤلفه   جزء   رها ی مس 
  دستۀ   دو   به   رها ی مس   چینی   باغ   در   هستند.   باغ   اجزاي   دهندة اتصال 
  درپیچ پیچ  ي رها ی مس  و  مستقیم   ي رها ی مس  . د ن شو ی م  تقسیم  کلی 
  چینی   سنتی   باغ   انگیز شگفت   بصري   ي ها جنبه   نمایش   براي   که 
  استفاده   رها ی مس   این   از   منظره   موقعیت   به   توجه   با   مخاطب   به 
 ). Keswick, Jencks & Hardie, 2003(   شود ی م 

 ها ی خروج   و   ي ورود 
  اشکال   با   یی ها دروازه  شبیه  طورکلیبه  چینی   باغ   ورودي

 که   است  اي)دایره(  شکلماه  طرح  مانند  مختلف  يهاطرح  و
  طراحی  مانند   نمادین   مفاهیم  این   دارد.  نمادین   مفاهیم 

  است   باغ  ساکنان  یمنیخوش  و  سعادت  براي  الگوهایی
)Keswick, Jencks & Hardie, 2003 .( 

 ها پنجره   و   درها   ، ها قاب   مناظر، 
  باغ   مختلف  فضاهاي  در  توان  می  را  نظرگاهی  يهاقاب
  باغ   ي هاغرفه  و   راهروها   در  ها يبندقاب  این   نمود.  مشاهده

 لۀیوسبه  باغ  يهاجداره  کنندةتقسیم   درواقع  که  دارند  وجود
  ي هاسکانس  بصري  نمایش  موجب  که  هستند  ییهاحفره 
  و   گوناگون  انواع  نیز  درها  . شوندیم  بازدیدکننده  به  باغ  منظر
 خود  که  دارند  دایرهنیم  و  ماه  طرح  همچون  گوناگون  يهاطرح 

  و   هستند  باغ  از  دیگري  قسمت  به  ورود  براي  گذرگاهی   هم
 به  دید   از   دیگري  نوع   باغ.  مختلف  فضاهاي   کنندة قاب  هم 

  قرض   مناظر نام  به  دارد  وجود  چینی  سنتی  باغ  در  نیز  مناظر

  در   زیبایی  منظرة  به  دید  که  است  قابی  درواقع  که  شدهگرفته
  زیبایی  و  آمیزاغراق   مفهومی  پایانبی  پنجرة  دارد.  باغ  از  خارج

 از  خوردهبرش  الگوي  یک  ها پنجره  است.  چینی  باغ   بخش  از
  مختلف   هاي قسمت  بین   زیبایی  ارتباط  که  است  باغ   دیوارهاي

 Ji, 1988; Kuitert, 2015; Yu & Del(  کند یم  ایجاد   باغ

Tredici, 1993; Zhang, 2003.( 

 مبلمان 
  و   بوده  اصلی  عناصر  از  یکی  چینی  باغ  طراحی  در  مبلمان

  است.   بوده باغ بناهاي  داخل و  باغ  محوطۀ  فضاي  بخشزینت 
 براساس  باغ  محوطۀ  و  بناها  داخلی  فضاي  در  باغ  مبلمان
 اصول  از  شده  گرفته  الهام  که  کیهانی  تعادل  و  تقارن  اصول
 جنس  از  داخلی   مبلمان  .اند گرفتهیم  قرار  است،  شوییفنگ
  مبلمان   و  بوده  هاساختمان  يهاجداره  با  هماهنگ  و  چوب

 است  بوده  باغ  محوطۀ  با  هماهنگ  و  سنگ  جنس  از  خارجی
)Knapp, 1999, 2012; Lo, 2005.( 

 ي معمار 
  یی هامؤلفه  جزء  چینی  باغ   يهاساختمان  و   بناها   معماري

  معماري   هستند.  مؤثر  بسیار  باغ  کلی   بنديترکیب  در  که  است
  سنتی   يهاخانه   همچون  چینی  سنتی  باغ  يهاساختمان 

  و  زمین  دادناتصال  براي  عنصري  خانه  بام  که  است  چینی
 داراي  که  بوده  چوب  از  ساختمان  بناي  و  است  آسمان

  ست. بناها  داخلی  مبلمان   و   باغ   طبیعی   عناصر  با   هماهنگی 
  شامل   که  شودیم  تقسیم  دسته  چند  به  باغ  فضاهاي  معماري

  و   پاییز  نظرگاه  غرفۀ  ها،گل  غرفه  تشریفاتی،  يهاسالن
 ;Bedingfeld, 1997(  است  خدماتی   و   اقامتی   هاي ساختمان 

.Chai, 2007; Keswick, Jencks & Hardie, 2003; Lo, 

2005; Zhang, 2003 .( 

 ها گل   و   درختان   اهان، ی گ 
  گیاهان،   شامل   که   چینی  سنتی   باغ  سبزینگی  طورکلیبه

  طبیعت   از  تقلید   اصل  براساس  ، شودیم  ها گل  و  درختان
  شده   گیاهانی   از  استفاده  به  ايویژه  توجه  همچنین  است.
  در   طبیعت  تغییر  تا   کنندمی  تغییر  زمان  طول   در  که  است

 

  در   پوششی  گیاهانی   از  استفاده  شود.   تداعی   نیز  باغ   فضاي
  و   باغ  در  حرکت  سرعت  کاهش دلیلبه  رهایمس  از  بعضی  کف

  چینی   باغ  در  نیز  خاص  مناظر  به  مخاطب  توجه  کردنجلب
 ,Sui, Xun, & Liu, 2010; Yu & Del Tredici(  دارد  وجود

1993; Zhongxin, 2014.( 

 آب 
  ؛ شودیم  استفاده  چینی  باغ  در  مختلفی  يهاگونه  به  آب

 قسمت  در  طورکلیبه  که  جاري  آب  و  ها اچهیدر  ،ها برکه  مانند 
  شودیم   مشاهده   آب  از   بزرگی  برکۀ  چین  ي هاباغ  اکثر  مرکزي

)Dong & Zhou, 2013; Özçalik, 2018; Rinaldi, 2012; 

Shi, Kondolf & Li, 2018; Wang, 2017 ( 

 ها صخره   و   ها سنگ 
 شکل   به  عتیطب  از  د یتقل  لیدلهب  هاصخره  و  هاسنگ 

  . رندیگیم  قرار  استفاده  مورد  ینیچ  یسنت  باغ  در  یخاص

  هم   که  هستند  ینیچ  یسنت  باغ  ی اصل  عناصر  ءجز  ها سنگ 
  ي هاانیجر  تقویت  جنبۀ  هم   و   دارند   شناسیزیبایی  جنبۀ
 ,.Beattie, 2007; Li, 2017; Liang et al(  باغ   در  انرژي

2020; Parkes, 2005.( 

 زنده   موجودات 
  ماهی   آب،  ي رهایمس  و   ها برکه  در  چینی  سنتی   باغ   در

  براساس   موجودات  این  که  شودیم  مشاهده  پشتالك  و  قرمز
 براي  سعادت   و  خوشبختی  ایجاد   و   شویی فنگ  باورهاي 
 & Brown, Wolfenden(  اندگرفته  قرار  باغ  در  ساکنان

Sneddon, 2018; Jerebtsov & Pivtorak, 2012.(  در 
 .است آمده  ینیچ باغ يساختار ياجزا ،5 جدول

 
 ی نیچ باغ  يساختار ياجزا .5 جدول

 هاشکل ي ساختار ياجزا هاشکل ي ساختار ياجزا

 رهایمس .۱
 يرهایمس 

 میمستق
 يرهایمس 
  جیپردچیپ

 Du, 2009 :منبع

 يمعمار  .۲
 یفات ی تشر  سالن 
 هاگل   ۀ غرف 
 زیی پا  نظرگاه  ۀ غرف 

 و   یاقامت   يها ساختمان 
  یخدمات 

 Gisling, 2007 :منبع

 هاپل .۳
 یسنگ پل 

 شکل یقوس
 گزاگ یز پل 
 ی بیصل پل 
 يگالر پل  

 Hałun, 2009a :منبع

 باغ  يبندبیترک  .۴

 
 Kanga, 2006  :منبع
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 ی نیچ باغ  يساختار ياجزا .5 جدول

 هاشکل ي ساختار ياجزا هاشکل ي ساختار ياجزا

 رهایمس .۱
 يرهایمس 

 میمستق
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 یسنگ پل 
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 Kanga, 2006  :منبع
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 هاشکل ي ساختار ياجزا هاشکل ي ساختار ياجزا

 وارها ید .۵
 ی خارج  يوارهاید 
 ی داخل   يوارهاید 

 
 Mobot, n.d :منبع

 زنده  موجودات .۶
 قرمز  یماه 

 پشتالك

 
 Iwanafish, 2007 :منبع

 مبلمان .۷
 ی خارج مبلمان 
 ی داخل  مبلمان 

 
 CGTN, 2019 :منبع

 ها صخره و هاسنگ .۸

 
 Hałun, 2009b :منبع

 ، هاقاب مناظر،  .۹
 هاپنجره و درها

  راهروها  يبندقاب 
 ماه ةدرواز 
 قرض مناظر  

  شده گرفته
  Keiren, 2021  :منبع

 آب .۱۰
 ها برکه 
 ها اچهیدر 
 ي جار آب

 
 Mätes, 2011 :منبع

 و يورود .۱۱
 ها یخروج

 
 Sui, Xun, & Liu, 2010 :منبع

 ینآیی يباورها .۱۲
  سمیتائوئ 
 سم یبود 
 وس یکنفوس 

 
 Pfctdayelise, 2005 :منبع

  درختان اهان، یگ  .۱۳
 ها گل و

 
 Sui, Xun, & Liu, 2010 :منبع

 و هاالمان .۱۴
 هاسمبل

 
 Sui, Xun, & Liu, 2010 :منبع

 نگارندگان :منبع
 

 

 دستۀ  دو  براساس  توانیم  را  چینی  سنتی  باغ  عناصر
  نمایش   6  جدول   در  که  کرد  بنديتقسیم  منظر  طراحی  اصلی
 است. شده  داده

 دستخوش  مختلف  يها دوره  در  چینی   سنتی  سازيباغ
 کوچک  و  بزرگ  يهاسلسله   است.  شده  مختلفی  تغییرات

  آنها   نیترمهم  که  اندداشته   داريباغ  به  ياژهیو  توجه  چینی
  ادامه   در  همچنین  است.  شده   ذکر  7  جدول   و   2  شکل  در

 است. شده  آورده چینی سنتی مهم  باغ چند از فهرستی
 

 

 
 

 ی نی چ باغ  یاصل عناصر يبنددسته .6 جدول

 
 نگارندگان  :منبع

 

 

 
 ن ی چ   ی سنت   ي ساز باغ   مهم   اتفاقات   ی خ ی تار   ر ی س   . 2  شکل 

 نگارندگان   منبع: 
 ) Blossom Vector, n.d(   : نه ی زم   ر ی تصو   منبع 

منظر سخت

دیوارها
پل ها

مسیرها
ورودي ها و دسترسی ها
مناظر، قاب ها، درها و 

پنجره ها
مبلمان
معماري

منظر نرم

گیاهان، درختان و گل ها
آب

سنگ ها و صخره ها
موجودات زنده

المان ها و سمبل ها
باورهاي آیینی
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 ی ن ی چ   ی سنت   ي ساز باغ   مهم   اتفاقات   . 7  جدول 
 ن ی چ   ی سنت   ي ساز باغ   مهم   رات ی تغ  سلسله   ان ی پا  سلسله   آغاز  ) ی پادشاه   ي ها (دودمان   ها سلسله 

 ی ن ی چ   ي ساز باغ   آغاز   ) الد ی م   از   قبل (   1046 ) الد ی م   از   قبل (   1600 شانگ   ۀ سلسل  1
  همراه   زرد   رود   ة در   امتداد   در   ی ن ی چ   ي ها باغ   ن ی اول   ساخت  

 شکار   ي برا   یی فضاها   و   اهان ی گ   با 
  از   استفاده  Bonniisas   ی ن ی چ   باغ   به   ی بخش یی با ی ز   ي برا 

 ) الد ی م   از   قبل (   256 ) الد ی م   از   قبل (   1045 ژو   ۀ سلسل  2

 ) الد ی م   از   قبل (   206 ) الد ی م   از   قبل (   221 ن ی ک   ۀ سلسل  3
  وآن ی   کارکتور   وورد   )Yuan (   عنوان   به   ی ن ی چ   ي ها باغ   به  

  کوچک،   شکل مربع   ساختار   با   ي ا صحنه   از   ي نماد 
 مزارع   و   آب   ي ها حوضچه 

 ) الد ی م   از   بعد (   220 ) الد ی م   از   قبل (   206 هان   ۀ سلسل  4

  ي ها باغ   از   متشکل   ی ب ی ترک   ي ها باغ   ن ی اول   ساخت   آغاز  
 شکار   و   ی جانورشناس   ، ی شناس اه ی گ 
  جاودانه   ي ها باغ   از   ي ر ی گ الهام   )Liezi (   جاد ی ا   موجب   که  

 .است   شده   ی ن ی چ   باغ   در   ی جاودانگ   با   ی مصنوع   ر ی جزا 
  پادشاه   ي ساز جوان   و   استراحت   ي برا   ی محل   به   باغ   ل ی تبد 

  و   ها کوه   با   ی ن ی چ   ي ها باغ   در   د ی جد   ی دگ ی چ ی پ   ظهور   ) الد ی م   از   بعد (   265 ) الد ی م   از   بعد (   220 ي و   ۀ سلسل  5
 ی ع ی طب   ي ها رودخانه 

  معبدها   باغ   ن ی اول   ظهور 
  ی ن ی چ   باغ   در   ی ادب   و   ي هنر   ي ها جنبه   ظهور 
  شعرها   و   ها ی نقاش   ف ی توص   براساس   ی ن ی چ   باغ   ی طراح 
  ها رودخانه   و   ها کوه   از   شده د ی تقل   باغ   به   ی ن ی چ   باغ   نام   ر یی تغ 
  و   ها اچه ی در   با   شده ن یی تز   ی سلطنت   ي ها باغ   با   تانگ   ۀ سلسل  

  باغ   یی طال   ة دور   ن ی اول   شروع   موجب   مختلف،   ورآالت ی ز 
  ي ها برکه   و   ها کوه   ساخت   با   ن ی همچن   شدند.  ی ن ی چ 

  موجب   جاودانه،   ر ی جزا   ۀ افسان   از   الهام   با   و   ی مصنوع 
 شد.  کوچک   و   بزرگ   ي ها باغ   گسترش 

 ) الد ی م   از   بعد (   618 ) الد ی م   از   بعد (   581 سو   ۀ سلسل  6

 ) الد ی م   از   بعد (   907 ) الد ی م   از   بعد (   618 تانگ   ۀ سلسل  7

  باغ   ی طراح   در   هنرمندان   و   سندگان ی نو   ة گسترد   حضور   ) الد ی م   از   بعد (   1279 ) الد ی م   از   بعد (   960 سانگ   ۀ سلسل  8
 ی ن ی چ 
  محل   ي برا   یی نما   جاد ی ا   و   باغ   ی طراح   در   سنگ   از   استفاده  

 پادشاه   کردن خوشحال   جهت   در   پادشاه   استراحت 
  باغ   و   ی ن ی چ   باغ   گسترش   ن، ی چ   بر   ها مغول   تسلط   وجود   با  

 دارد.  ادامه   همچنان   دانشمندان 

 ) الد ی م   از   بعد (   1368 ) الد ی م   از   بعد (   1279 وآن ی   ۀ سلسل  9

 ی ن ی چ   باغ   ی ساختمان   ي ها سازه   به   ژه ی و   توجه   ) الد ی م   از   بعد (   1644 ) الد ی م   از   بعد (   1368 نگ ی م   ۀ سلسل  10
  آن   کردن بهتر   ي برا   ی ن ی چ   باغ   ی کل   ي فضا   و   ظاهر   ۀ توسع 
  الد ی م   از   بعد (   1911 ) الد ی م   از   بعد (   1644 نگ ی چ   ۀ سلسل  11 ی ن ی چ   باغ   در   نواز چشم   و   ر ی دلپذ   مناظر   جاد ی ا ( 

 Chaoxiong, 2007; Chiu & Li, 2010; Kelly, 2021  : منبع 

 
  چین   سوژو   شهر   در   چینی   سنتی   مهم   ي ها باغ   از   بسیاري 

  ن ی تر ت ی هو با   و   بهترین   از   یکی   شانگهایی   در   ولیکن   دارند،   قرار 
  از   را   باغ   این   که   خاصی   ویژگی   دارد.   قرار   چین   سنتی   هاي باغ 

  این   ایجاد   براي   که   است   این   ، کند ی م   متمایز   چینی   هاي باغ   دیگر 

  است.   شده   ایجاد   مصنوعی   هاي تپه   و   مصنوعی   آب   ي رها ی مس   باغ 
  اند شده   معرفی   چینی   سنتی   ي ها باغ   از   تعدادي   ، 8  جدول   در 
 )Chaoxiong, 2007; Sui, Xun, & Liu,  2010 ( . 

 

 ن ی چ   مهم   ي ها باغ   از   ي تعداد   . 8  جدول 

 شهر  کشور  باغ   نام 
  ساخت   خ ی تار 

 باغ 
 باغ   پالن  باغ   عناصر 

Master of Nets 
garden 

 
 
 
 
 
 
 
 ن ی چ 

 ي الد ی م   1140 سوژو 

  آب   ي ها برکه   و   ها چشمه 
  آب   حوض 
  ها آبراه 
  ها پل 
  ی سنگ   عناصر 
  ي ا اسطوره   ي ها مجسمه 
  ها وان ی ا 
  اهان ی گ 
  و   ی خارج   ي وارها ی د  

 ی داخل 

 
 Yang, 2018    : منبع 

Lion Grove Garden  ي الد ی م   1342 سوژو 
 

 Yang, 2018    : منبع 

Lingering Garden  ي الد ی م   1593 سوژو 
 

 Yang, 2018  : منبع 

Yu Garden 
 
 

 ي الد ی م   1559 ي شانگها 
 

 & Yu, Gu    : منبع 
Ostwald,  2016 

 نگارندگان   : منبع 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

  مفهومی   نمایش  همچون  مفاهیمی   به  چینی   سنتی  باغ 
  باغ   تبدیل  یا   کننده خزان   گیاهان  لۀیوسهب  باغ   در   زندگی   گذر
  نشیب  و فراز پر  يهاسکانس نمایش صحنۀ به مخاطب براي

  ایجاد   با  ،مختلف  حاالت  در  گیاه  و  سنگ  آب،  لۀیوسهب  زندگی
  ي باورها  و  تفکرات  نمایش  درصدد  گوناگون  بصري  مناظر
  است.   چینی  باغ  نام   به  محدود  فضاي   یک   قالب  در  چین  مردم
  عینیت  به  چین  کهن  مردم  يهاتیذهن  براساس  که  باغی

  از   استفاده  با   ایرانی  سنتی  باغ  ولیکن  است،  شده  تبدیل
  مناطق   دل   در  که  است  آن  درصدد  سبزهمیشه   درختان
  ي کردیرو  با  و   دهد  نمایش  را  دائمی  سبزینگی  ایران  کویري

 گرفته   قرار  مستقیم  محوري  اصلی  کوشک  تا  ورودي  از  که
  شده   تقویت  آب  و  درختان  گیاهان،  لۀیوسهب  هم  که  است

  باغ   دادن  نشان  عظیم  و  انتهاییبی  نمایش   درصدد  است،
  ایرانی   و   چینی  سنتی   باغ   اساسی   و   اصلی   تفاوت  است.  ایرانی

  در  چینی  سنتی  باغ  در  ست.آنها  ساخت  هدف   و  ماهیت  در
  منظرة  چندین  ایجاد  جويوجست   در  سرسبز  کشور  یک

 در ایرانی سنتی باغ در ولیکن هستند، باغ فضاي در طبیعت
 ایجاد  جويوجست   در  آب  کمبود  وجود  با  و  خشک  يامنطقه 

 است.  آب از استفاده نوع نیترهنرمندانه با  منتظم طبیعتی
 دارد،  مختلف  اجزاي  و   هویت  فرهنگی   هر  در  سازيباغ

  ها باغ  در  که  هستند  اياساسی  اجزاي  کلی  صورتبه  ولی
  هویتی   بعد   و  استفاده  نحوة  بعد   از  ولی  دارند،  یکسان  ماهیت

  و   چین  سنتی  سازي باغ  هستند.   یی هاتفاوت  داراي  معنایی   –
  مانند   اجزایی  در  و  نبوده  مستثنا  قاعده   این  از  نیز  ایران

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 1 بهار 1400
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  آب،   از  استفاده  ورودي،   سردر   وجود  باغ،  اطراف  دیوارهاي
  درختان  و   گیاهان  از  استفاده  باغ،  فضاي   در  معماري  وجود

  معنوي  ماهیت  داراي  حال  عین   در  و  یکسان   ماهیت  داراي  و... 

  کامل   صورتبه  تطبیقی  تحلیلی  9  جدول   در  هستند.  متفاوت
 .است شده انجام سازيباغ سبک دو میان

 
 ن یچ و رانیا ی سنت يسازباغ  یقیتطب لیتحل .9 جدول

 یرانیا باغ ی نیچ باغ عناصر

  اصول به توجه و نهاآ يبررکا براساس بناها يریقرارگ  يمعمار
 بناها  يریقرارگ محل انتخاب در ینییآ  يباورها و

 باغ یاصل محور در باغ یاصل کوشک يریقرارگ 
 باغ  يهاهیحاش  و يورود در باغ یفرع يفضاها  يریقرارگ 

 ها جداره و وارهاید

 له یوسهب یرونیب يفضا از باغ جداکردن و محصورکردن  
 وارها ید

  دیسف رنگ  با باغ یداخل منظر در وارهاید از استفاده  
 باغ مختلف مناظر يبرا يانهیزم عنوانبه

 یرونیب عالم از باغ جداکردن و محصورکردن 
 یرونیب ماتینامال برابر در باغ یداخل طیمح از حفاظت  

 باغ 

 ها یخروج و يورود

  يبرا یگذرگاه  عنوانهب باغ يورود سردر از استفاده 
 باغ  يفضا به ورود

 موجب که باغ یداخل يفضا به يورود  محدود دید  
 .شودی م باغ يفضا یرازآلودگ شیافزا

  باغ به ورود يبرا یگذرگاه عنوانبه باغ سردر از استفاده 
  باغ  منظر يبرا یقاب عنوانبه يدوور از استفاده 
 است  بوده  زین یاقامتگاه جنبۀ يدار  يدوور. 
 باغ یاصل کوشک به يورود از گسترده  دید 

 آب

  باغ انۀیم يفضا در یاصل يعنصر عنوانبه استفاده 
  مناظر جادیا يبرا آب يانهییآ سطح از استفاده  

 مختلف
 يریگیماه يبرا ییفضا عنوانهب بزرگ يها برکه جادیا، 

 هاپشتالك و قرمز انیماه یزندگ و  استراحت
 )یمنیخوش لیدلهب(

 باغ کوشک مقابل در باغ یاصل حوض يریقرارگ 
 آب انیجر لۀ یوسهب باغ یاصل محور امتداد 
 آب  يمحورها لۀیوسهب باغ يبندمیتقس 

 اهان یگ  و درختان

  آنها فصول رییتغ با که یدرختان و اهانیگ از استفاده 
 .کنندمی ر ییتغ زین

  يبصر مناظر جادیا يبرا گوناگون اهانیگ از استفاده 
 مختلف

 باغ  يفضا در یعیطب مناظر دیتقل 

 درختان و اهانیگ لۀ یوسهب باغ یاصل محور تیتقو 
 یۀحاش در درختان کاشت لۀ یوسهب باغ میحر تیتقو 

 باغ  يوارهاید یداخل
  سبز شه یهم درختان از استفاده 

 و یشکل يالگو
 باغ  يبندبیترک 

 يبرا مختلف يهاشکست جادیا براساس باغ یطراح 
 است. يبصر مناظر تعداد نیشتریب خلق

 برخورد از ی چهارقسمت ییالگو جادیا براساس باغ یطراح  
 .است باغ یاصل محور دو

  ...و یمنیخوش اجزا، تعادل همچون یم یمفاه جادیا  ینییآ يباورها
 نیچ  مردم ینییآ يباورها  براساس باغ یطراح در

  براساس باغ یطراح در ییتاچهار باتیترک از استفاده 
 ران یا مردم ینییآ يباورها 

 ی حس عناصر

 يبرا یمصنوع صورته ب باغ در یعیطب مناظر جادیا  
 عت یطب با رابطه حس تیتقو

  و... قرمز یماه  اژدها، همچون ییهاالمان از استفاده  
  و یمنیخوش  همچون ییباورها تیتقو موجب که

 .شودی م ناساکن سعادت

 مقابل در که  یبزرگ آب ضحو در یاصل کوشک انعکاس  
 دارد. قرار آن

 و آب  لۀیوسهب کوشک به سردر از يقو محور جادیا 
 باغ یت ینهایب و یینمابزرگ حس موجب که اهانیگ
 .شودیم

 نگارندگان منبع:
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 مالی   منابع 

 نشده  مالی   حمایت  نهادي   و  ارگان  هیچ  توسط   مقاله  این 
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 منافع   تعارض 

 ندارد وجود  نویسندگان بین منافعی  تعارض
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