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چکیده
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بیان مسئله :سه عامل فرهنگ ،آداب و رسوم و باورهای مذهبی مؤثرترین مؤلفههای تأثیرگذار بر
تمدنهای کهن از جمله ایران و چین بوده است .این مؤلفهها در تمدنهای مذکور به صورتهای
مختلف تجسم یافته و در تعریف هویت مکانی فضاهای مختلف از جمله باغها از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده است .در این راستا انجام مطالعۀ تطبیقی جهت بررسی چگونگی تأثیر مفاهیم آیینی
و فرهنگی در شکلگیری رمزها و فضاهای کالبدی باغسازی این دو تمدن مسئلۀ اصلی این تحقیق
است.
هدف :هدف اصلی این مقاله ،شناخت رمزهای بهکاررفته در ساختار کالبدی باغهای ایرانی (دورۀ
اسالمی) و باغهای چینی (دورههای تائو و بودا) و چگونگی ارتباط آن با باورهای آیینی و فرهنگی
این دو تمدن بوده است.
روش تحقیق :این پژوهش از گونه پژوهشهای کیفی است که در مرحلۀ جمعآوری اطالعات از روش
توصیفی_تحلیلی و تفسیری_تاریخی و در مرحلۀ تجزیه و تحلیل دادهها از روش استدالل منطقی
بهره گرفته است .این مقاله با نگاهی الیهای و با تمرکز بر تأثیر رمزهای برگرفته از باورهای مذهبی
انجام شده است .در این راستا ابتدا به بررسی رمزها ،انواع آن و چگونگی ظهور و نمایش عناصر
نمادین در باغسازی ایران و سپس چین پرداخته شده و با توجه به وجود ارتباط میان رمزهای
استفاده شده با باورهای مذهبی تمدن و سازندگان آن ،به مطالعۀ تطبیقی الیههای رمزگانی در
باغهای ایران و چین پرداخته شده است.
نتیجهگیری :یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تفاوتهای موجود در نگاه به طبیعت،
ریشههای آیینی و فرهنگی ،عوامل اقلیمی و تأثیر آن بر ظهور رمزهای عام و خاص ،باغهای ایرانی و
چینی از آغاز شکلگیری خود با روشهای متفاوتی روبهرو بودهاند .چنین به نظر میرسد که باغسازی
چینی با رویکرد تقدیس طبیعت ،از نمادها و نشانههایی برای یادآوری قدرتها و نیروهای نهفته در
طبیعت و دنیا استفاده کرده است .درحالیکه در باغسازی ایرانی نمادها و نشانهها در راستای نگاه
آیهای به طبیعت و در جهت یادآوری بهشت و قدرت خداوند در خلق طبیعت و دنیا است.
واژگان کلیدی :باغ ایرانی ،باغ چینی ،باورهای مذهبی ،رمزها.
* نویسنده مسئول،09122491153 :

haghighatbin@modares.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
جایگاه طبیعت در تمدنهای مختلف بر پایۀ باورها،
اعتقادات و جهانبینی موجود در آنهاست و براساس
ارزشهای برگرفته از آن باورها با طبیعت خویش ارتباط
برقرار میکنند (الیاده .)111 ،1375 ،لذا شناخت مفاهیم
طبیعت و جایگاه آن در اعتقادات و فرهنگ جامعه حائز
اهمیت است .در این میان به نظر میرسد که باغسازان
در ایران و چین در دورههای مختلف تاریخی برای ارتباط
بیشتر انسان با طبیعت و یادآوری اهمیت احترام به آن
از نمادهای گوناگونی بهره گرفتهاند .هنرمندان باغساز
ایرانی و چینی با علم و معرفت به جهانبینی دینی ،تحولی
عظیم در هنر باغسازی زمان خود به وجود آوردند که این
تغییرات هم در بخش عینی و هم در بخش ذهنی از نگاه
نمادشناسی قابل بررسی است .باغهای ايران و چین با
پيشينۀ اعتقادي آن ،پاسخگوي بخش زیادی از نیازهای
معنوی انسان بودهاند .هردو باغ ،آفرینندۀ ادراكي مشترك از
احترام و ارتباط با طبیعت و از شکل بیان متفاوت برخوردار
هستند .عناصر باغها به صورت نمادین ،نشاندهندۀ
فرهنگهای موجود در آن تمدنهاست و به واسطۀ همين
باورهاي عميق و اعتقادات موجود در ذات آنها بر ادراك
انسان تأثيرگذار است (شاهچراغی .)78 ،1388 ،باغهای
ايران و چین در مواردي تفاوتها و شباهتهای ظاهري و
معنایی دارند .هردو سبك باغسازی به دلیل رابطۀ عمیق
انسان با طبیعت و تعامل با باورهای مذهبی نسبت به
سایر سبکهای باغسازی جهان به عنوان الگوهایي مؤثر
و به نوعی باغسازی متأثر از ایدئولوژی شناخته میشوند.
از اینرو در این مقاله نحوۀ نگرش ایدئولوژیک و مذهبی
و اثرگذاری آن بر شکلگیری باغها ،به عنوان معیار اصلی
تطبیق در مقایسۀ باغهای چینی و ایرانی در نظر گرفته
شد که هردو از ریشههای مذهبی و ایدئولوژیک برخوردار
هستند.
یکی از رویکردهای بررسی و شناخت منظر و وجوه مختلف
آن در میان رویکردهای مختلف ،بهرهگیری از رویکردهای
معناشناختی است .در میان رویکردهای مختلف بررسی
معنا ،بهرهگیری از رویکرد نمادشناسی یکی از روشهای
معمول در بسیاری از عرصههاست (راپاپورت.)1384،
مفهوم نمادها به دنبال مفهوم متن است و متن ،حاصل
همنشینی بین الیههایی است که هریک براساس انتخاب
از آن رمزگانها تحقق عینی یافتهاند (سجودی1387،
 .)204،هر منظری متشکل از الیههایی است که درک
منظر ،نتیجۀ خوانش الیههاست و ارتباط بین الیهها منجر
به خوانش متن میشود و هر الیه از مجموعهای از رمزها
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تشکیل شده است .منظر باغ ،شامل الیههای متنی مختلفی
بوده که در الیههای طبیعی ،مصنوع و انسانی قابل بررسی
است .الیههای طبیعی و مصنوع ،نظام آب ،گیاه و خاک
را شامل میشود و الیۀ انسانی مرتبط با سیاست ،اقتصاد،
اجتماع ،فرهنگ و مذهب است .بدینترتیب در میان
الیههای متنی فرم باغ ،الیۀ انسانی به عنوان مؤثرترین
الیه در خوانش منظر باغ به حساب میآید و تأثیر خود را
بر الیههای مصنوع و طبیعی و تعریف فرم باغ میگذارد .به
بیان دیگر ارزشهای مذهبی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
بر الیههای مصنوع و طبیعی باغ تأثیرگذار است.
پیشینۀ تحقیق
در سالهاي گذشته ( )۱۳۲۸-۱۳۹۳تحقيقات ارزندهای
در زمینۀ نمادپردازی در باغ ایرانی و به صورت مجزا در
مورد باغسازی ایرانی و باغسازی سبک چینی ،صورت
گرفته است اما کمتر به بررسی عمیق و تأثیر باورهای
مذهبی چین در باغسازی این دوره پرداخته شده
است كه به برخي از آنها اشاره میشود :رسالۀ دکتری
«مهدی حقیقتبین» با عنوان «بررسی اصول طراحی و
زیباییشناسی باغ ایرانی در محورهای شاخص شهری
(صفوی) و تأثیر آن بر خارج از ایران» به بررسی اصول
طراحی و ویژگیهای فضایی باغ ایرانی پرداخته است.
«آزاده شاهچراغی» در کتاب «پارادایمهای پردیس» در
فصلی از کتاب به نظام معنایی در باغ ایرانی و به تأثیر
فرهنگ و باورهای مذهبی در باغ پرداخته است .درکتاب
«تاریخ مصور طراحی منظر» اثر «الیزابت بولتز» و «چیپ
سالیوان» ،به تبیین باغسازی چینی در دورههای مختلف
چین باستان پرداخته است .لیکن نمونهای که به بررسی
دقیق باغسازی چینی از دیدگاه نمادشناسی فضایی و
غیرفضایی پرداخته باشد ،یافت نشده است.
سؤال تحقیق
در این پژوهش سؤال اصلی عبارت است از اینکه :چگونه
مفاهیم آیینی و فرهنگی بر شکلگیری رمزها و فضاهای
کالبدی باغسازی تمدن ایران و چین تأثیر میگذارد؟
روش تحقیق
این پژوهش از گونه پژوهشهای کیفی است که در مرحلۀ
جمعآوری اطالعات از روش توصیفی_تحلیلی و تفسیری_
تاریخی و در مرحلۀ تجزیهو تحلیل دادهها از روش استدالل
منطقی بهره گرفته است .روند پژوهش حاضر ،با تمرکز بر
عوامل انسانی مرتبط با باورهای مذهبی ،فرهنگی موجود
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در باغ ،در قالب تصویر  1در سه الیۀ طبیعی ،مصنوع و
انسانی به خوانش باغسازی ایران و چین و رمزهای برگرفته
از آن پرداخته است.
یافتهها

مبانی نظری

• الیههای فضایی و غیر فضایی سازندۀ منظر در باغ ایرانی

منظر باغ ایرانی به مثابۀ متن از الیههای طبیعی ،مصنوع
و انسانی تشکیل شده است .الیههای طبیعی و مصنوع در
باغسازی ایرانی ،الیههای فضایی باغ به حساب میآیند و
معرف نظم آب ،زمین و گیاه میشوند .الیههای مذکور
مرتبط با رمزهای عام در باغسازی ایرانی شکل میگیرند.
الیۀ انسانی ،الیۀ غیرفضایی باغ به حساب میآید و ریشه
در باورهای مذهبی و اعتقادی و جهانبینی سازندگان
داشته است .از اینرو در فرهنگها و زمانهای مختلف به
گونههای متنوعی استفاده شده و مرتبط با رمزهای خاص
شکل گرفته و در تعریف نظام معنایی باغ ایرانی نقش
بسزایی دارد.
• الیههای طبیعی و مصنوع

رمزهای عام :الگوی نظامدهنده و نظم عناصر سهگانۀ آب،
گیاه و خاک ،رمزهای عام باغ ایرانی به حساب میآیند که
ارتباط میان این رمزها ،الیۀ طبیعی و مصنوع منظر در باغ
ایرانی را تشکیل میدهد.
نظم آب :در ساختار کالبدی باغ ،آب به دو صورت
جاری (روان و فورانی) و ساکن از عناصر اصلی طراحی
و سازماندهی باغ بوده است .آب جاری در محورهای
باغ عالوه بر زیبایی مسیر ،نقش آبدهی به درختان
و پایداری باغ را ایفا میکند و آب به صورت ساکن در

• الیههای غیر فضایی (الیۀ انسانی)

رمزهای خاص :چنین به نظر میرسد خوانش الیۀ انسانی
منوط به شناسایی ارتباط میان رمزهای خاص است و
میتوان رمزهای خاص در الیۀ انسانی را در دو دستۀ
ویژه بررسی کرد .دستۀ اول رمزهای عددی و دستۀ دوم
رمزهایی هستند که مرتبط با بهشت و تعریف باغ ایرانی
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تصویر  .1الیههای مختلف شکلگیری و خوانش باغسازی .مأخذ :نگارندگان.

حوضها و استخرها به صورت آیینهای استفاده شده است
(حقیقتبین ،انصاری و بمانیان .)9 ،1392،در واقع آب و
نظم آب در باغ ایرانی از نگاه نشانهای و در معنای عام خود
داللت بر سرزندگی ،حیات ،روشنی و پاکی دارد.
نظم گیاه :نظم گیاه و حضور عناصر سبز در ساختار کالبدی
باغ به دو صورت طبیعی و انسانساخت ،از مهمترین عوامل
تعریفکنندۀ هویت بصری و کالبدی باغ ،به عنوان مکانی
جهت ارتباط با طبیعت است .نقش ویژۀ نظم گیاه در باغ به
صورت تصویری از بهشت جاویدان و تعریف هویت بصری
توجه ویژه
باغ ،موجب شد این نظم از سوی سازندگان مورد ّ
واقع شود و نظم آب و زمین در جهت پایداری و دوام آن
مورد استفاده قرار گیرد (همان .)10 ،نظم گیاه در برخی
از باغهای ایرانی در جهت تعریف و تصویرسازی ذهنی از
طبیعت بکر به صورت ارگانیک_نظم غیر هندسی_ است.
نظم زمین :نظم زمین به دو صورت استفاده از اختالف
ارتفاع در قسمتهای مختلف زمین برای ایجاد فضا یا
ایجاد سطوح و الیههای مختلف بر سطح زمین ،مث ً
ال رفتن
به سطح زیرزمین یا ایجاد سطح مصنوعی در ارتفاع (اهری،
 .)55 ،1385همچنین نظم زمین در جهت فراهمکردن
چشماندازهای مناسب در باغ به کار میرود .کوشک،
محورها و دیوار باغ از مهمترین و مؤثرترین عناصر در نظم
زمین هستند.
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هستند و به عنوان تمثیلی از بهشت استفاده شدهاند.
الف) رمزهای خاص عددی :چنین به نظر میرسد که در
باغسازی ایرانی میان تعداد بعضی از عناصر استفادهشده و
همچنین تقسیمات هندسی انجامگرفته با باورهای مذهبی
و اعتقادی سازندگان نسبت مستقیم وجود دارد .در قرآن
و متون اسالمی به اعدادی چون سه ،چهار ،هفت ،هشت و
چهل توجه ویژهای شده است .از اینرو این اعداد مقدس
به صورت نمادین توسط هنرمندان مسلمان در آثار هنری
خلق و استفاده شده است .اعداد سه ،چهار ،هفت و هشت
مهمترین اعدادی هستند که به صورت نمادین توسط
هنرمندان باغساز در باغسازی ایرانیاسالمی مورد استفاده
و توجه قرارگرفتهاند (حقیقتبین و انصاری.)52 ،1393،
عدد سه :عالوه بر تقسیمات سهبخشی عناصر مصنوع
کالبدی (تقسیمات نما و حصار و ،)...سازمان فضایی باغ
ایرانی در مقیاس خرد و کالن از سه مرتبۀ ورود ،عبور
و سکون تشکیل شده است که این مراتب به وسیلۀ
عناصر و اجزای به کاررفته در این فضاها تعریف میشود
(فقیه.)136 ،1383،
عدد چهار :نمود عدد چهار در باغ ایرانی ،در الگوی چهارباغ
دیده میشود که ریشۀ طرح چهارباغ را براساس مستندات
تاریخی ،چهارگانهها (چهار جهت اصلی ،چهارفصل،
چهارعنصر سازنده) در هنر و فرهنگ ایران باستان میدانند
و در دورۀ اسالمی در توصیف قرآن ،به عنوان تمثیلی از
بهشت جاویدان (بهشت و چهار رود جاری در آن) استفاده
شده است (انصاری و محمودینژاد.)43 ،1386،
عدد هفت :در باغ ایرانیاسالمی نیز برخی عناصر باغ
هفتتایی استفاده شدهاند و عدد هفت براساس تعالیم
مذهبی عددی مقدس است و بسیاری از عبادات اسالمی
از هفت مرحله ،بخش و یا رکن تشکیل شدهاند .چنانکه
«شاردن» تعداد حوضهای ساخته شده در چهار باغ
اصفهان را هفت حوض ذکر کرده است (شاردن،1363،
.)147
عدد هشت :همانطورکه هشتبهشت نوعی طرح معماری
ایرانی است که میان باغها ساخته میشود ،هشت عدد
رمزی محسوب میشده و جایگاه پاکان و پارسیان و مکانی
است که در آن اجسام معنویت و واقعیتهای معنوی
جسمیت مییابند (دادبه.)49 ،1383،
ب) نمادهای مرتبط با بهشت :با ظهور دین اسالم و حضور
هنرمندان و معماران مسلمان ،صورتهای سمبلیک
باستانی به صورت اسلیمی ،نقوش هندسی ،نقوش طبیعی
و خط تغییر میکند .شخص با مشاهدۀ این تصاویر و
نمادها از عالم مادی جدا میشود و به عرفان و اشراقی
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در عالم معنوی میرسد (اردالن و بختیار.)24 ،1379 ،
این تحول در باغسازی ایرانی نیز تأثیر گذاشته و ظهور
مفاهیم جدیدی در این شیوۀ باغسازی را باعث میشود.
در همین راستا ایرانیان از عناوینی مرتبط با بهشت در
نامگذاری باغها استفاده کرده و حتی «نام بهشت را بر
باغهای مختلف نیز اطالق میکنند» (ویلبر.)41 ،1385 ،
در ادامه مفاهیم سمبلک برگرفته از باغ ایرانی در قالب
تصویر  2ارائه شده است.
الیههای فضایی و غیر فضایی سازندۀ منظر در باغ
چینی
خاستگاه شکلگیری باغ چینی را میتوان از دو منظر معنا
و کالبد بررسی کرد .به کارگیری مفاهیم ذهنی همراه با
زیبایی عینی ،ویژگی مهم هنر سنتی چین و در غایت آن
باغسازی است .در باغهای چینی ،باغ ترکیبی از نمادهای
مختلف و هر عنصری در باغ بهگونهای نشانهای از مفهومی
ویژه است .باغهای تفریحی را برای تماشا و تفریح و
باغهای مذهبی را مکانی برای تفکر و تأمل میساختند
و آن را سمبل استقرار و پایداری میدانستند (روحانی،
 .)71 ،1389لذا جهت درک کلی در این باب ،به بررسی
نمادها در ساختار باغ چینی در دو دستۀ کلی رمزهای عام
شامل نظام آب ،خاک ،گیاه و رمزهای خاص که برگرفته
از اعتقادات و جهانبینی مردمان آن سرزمین در دورههای
زمانی مختلف بوده پرداخته شده است .این تحقیق تأکید
بر باغهای مذهبی دارد و از پرداختن به باغهای تفریحی
خاص اجتناب شده است.

• الیههای طبیعی و مصنوع

رمزهای عام :در باغسازی چینی عناصر مختلف و گیاهانی
که در بسیاری از باغها به کار میرود هرکدام به عنوان
نمادی عام و دربرگیرندۀ نظام عینی و ذهنی موجود در باغ
محسوب میشود .شکلهای مختلف سنگها و جانمایي
خاص آنها ،همچنین عنصر آب ،گياهان زينتي و چگونگی
ايجاد رابطۀ خاص بين این عناصر که در بخشهای
جداگانه نظام سهگانۀ آب ،گیاه و خاک را تداعی می کند،
از مهمترین نمادهای عام بوده که در ذیل بررسی شده
است.
نظم آب :در ساختار کالبدی باغ چینی ،آب بهصورت ساکن
و جاری ،از عناصر اصلی و سازماندهندۀ باغ به حساب
میآیند و هرکدام نشانۀ مفاهیم موجود در آموزههای تائو
و بودا محسوب میشود .نظم آب در باغ چینی ارگانیک و
انعکاس تصاویر در آب به منزلۀ آرامش حاصل از بازتاب
روحی ناب بهکاررفته است .آب جاری به مثابۀ رودی است
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نمود مفاهیم سمبلیک در عناصر باغ ایرانی
الیۀ مصنوع

الیۀ طبیعی

الیۀ انسانی
معنا و رمزهای خاص

معنا و رمزهای عام
رمز اصلی :گیاهان و

رمز اصلی :آب و

رمز اصلی :خاک و

ارتباط ،احترام و
سازگاری با طبیعت

سرزندگی ،حیات،
روشنی و پاکی

الگوی کالبدی ،فضایی
و عملکردی باغ

نظام حاکم بر آن

نظام حاکم بر آن

نظام حاکم بر آن

نظم آب

نظم خاک

نظم گیاه

اعداد

نظم آب
بهشت

یادآوری ارزش خاص بعضی
اعداد که در قرآن و متون
اسالمی بر آنها تأکید شده است.

یادآوری و تمثیل بهشت و زیباییهای
توصیف شده آن در قرآن

ارتباط ،احترام و سازگاری با طبیعت است.

زیبایی و سازماندهی کالبدی باغ

نظم آب جاری ،متناسب با نظم زمین و معرف هدایت،

مهمترین عامل تعریفکنندۀ هویت بصری باغ ،به عنوان مکانی جهت

جاری

ساکن
معرف سطح آیینهای و تلطیفکنندۀ فضای باغ

معرف نظام حرکتی انسانی و آبی باغ

مهمترین عامل تعریفکنندۀ هویت کالبدی ،فضایی و عملکردی باغ و

عبور ،سکون :سه کشیدگی در باغ ایرانی

عدد :3تقسیمات سه بخشی عناصر کالبدی ،سه مرتبه ورود،

قرآن

چهار عن صر سازنده و  )..و چهار نهر به شتی تو صیف شده در

عدد چهار :چهارگانهها در باغ (چهار جهت ا صلی ،چهارف صل،

عدد هفت :تعداد هفت تایی بعضی از عناصر باغ ،

از تعداد درهای بهشت

عدد هشت :تمثیلی از بهشت با ساختن هشت بهشت و تمثیلی

نامگذاری باغها با عناوین مرتبط با بهشت و تمثیلی از بهشت

بهشت

طبیعت و احترام به زمینهها

سازندگان در منظر عینی و ذهنی باغ

استفاده از عناصر باغ به بصورت نمادین و بارمعنایی مرتبط با

سازماندهی کالبدی ،فضایی و معنایی باغ در جهت تقویت ارتباط با

بازنمایی و یادآوری باورهای مذهبی ،اعتقادی ،جهانبینی

تصویر  .2مفاهیم سمبلیک (نظام کالبدی_ معنایی) باغهای ایرانی اسالمی .مأخذ :نگارندگان.

............................................................

که حرکت میکند .عالوه بر این نمود آبهای جاری در
باغ تائو ،آبشار و فوارههایی هستند که نماد فعال یانگ
به همراه سرشت یینی آب در قالب مفهوم و شکلی خاص
صورت پذیرفتهاند (بورکهارت .)188 ،1369 ،در هر باغ
چینی ،مطابق با اصول و روشهای خاص مکان برکه و یا
استخر مشخص میشود و سپس به گونهای احداث میشود
که سطح آرام آب در میان صخرهها ،شنها و علفزارها
گسترده شود و مانند یک آیینه عمل کند .از اینرو است
که باغ چینی از یکسو منعکسکنندۀ روح و ذهن انسانی

است و از سوی دیگر ذهن و روح او مجددا ً آیینهای تمامنما
از طبیعت باغ است« :آیینهای در آیینۀ دیگر» (& Addis
 .)Lombardo & Tzo, 1993, 7برکهها اغلب به گونهای
طرح میشوند که برای بزرگ جلوهدادن باغ ،انتهای آن از
دید پنهان است (.)Rogers, 2001, 282
نظم گیاه :نظم گیاه در باغ چینی به دو صورت طبیعی و
انسانکاشت است .در باغسازی چینی درختان با توجه به
ساختارهای طبیعی خود در باغ قرار میگیرند و بر کاشت
آنها قواعد همگون و ایجاد بافت وسیع اعمال نمیشود تا

..............................................................................
نشریه علمی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

33

مهدی حقیقتبین و ساناز علیدوست ماسوله

حداکثر طبیعیبودن رعایت و آهنگ رشد آنها در باغ دیده
شود (بورکهارت .)180 ،1369 ،سادگي ،محدوديت و ثبات
در طرحهای كاشت از طريق استفاده از گياهان هميشه
سبز فراهم میشود كه سبب آرايش تدريجي ،هارمونی
رنگ و فرم میشود.گياهان در يكديگر تداخل نمیکنند
بلكه فضاي كافي براي رشد به آنها داده میشود تا عالوه
بر نقش گیاه در هویت کالبدی باغ ،گلها و درختان در
باغ داراي معنايي نمادين باشند .عنصر درخت ،نشانهای از
نیروی یین زمین بوده که سعی در رسیدن به بهشت دارد و
خط ارتباطی یین و یانگ طبیعت با نیروهای مقدس است
(شریعتی.)191 ،1374،
نظم زمین :نظم زمین در باغ چینی ،در الیۀ مصنوع
نشاندهندۀ فرم طبیعی زمین است و داللت بر ابهام
و شگفتی موجود در طبیعت بکر دارد .باغ ،نمایش
مینیاتوری از کل جهان و نماد کوچکبودن انسان نسبت
به جهان است .در الیۀ طبیعی باغ ،فضاهای ساخته شده در
تطابق و هماهنگی با اشکال و عوارض طبیعی زمین است
( .)Yu,1990,125زمینهای شبیه مناطق کوهستانی برای
احداث ،در باغهای چینی انتخاب میشدند .هدف از ایجاد
مجدد تپه و جنگل نمایش جذابیت شاعرانه طبیعت به
منظور جلب مردم و ایجاد حس آرامش موجود در طبیعت
است ( .)Qingxi, 2003, 2-3در هر باغ چینی ترکیبی
از نواحی مسطح (نواحی قرارگیری کوشک و همسطح
دریاچه) ،نواحی پرشیب (تپههای طبیعی و یا مصنوع)
در مسیر حرکت و برای نشاندادن منظرهای متفاوت در
هر لحظه و شکلگیری پرسپکتیو از دید پرنده و سطح
1
ساختهشدهای بر روی زمین (کوشک) دیده میشود

...........................................................

(.)Grolier Incorporated ,1989, 465
• الیههای غیر فضایی (الیۀ انسانی)

رمزهای خاص :اساس ارتباط با طبیعت بر پایۀ ارزشهای
برگرفته از باورهای دینی است و به نظر میرسد که
باغسازان چین در این راستا از بار معنایی نمادها بهره
بردهاند که هم در بخش عینی و هم در بخش ذهنی با
تأکید بر تأثیر آن بر نمادهای برگرفته از آن نمود پیداکرده
است .چنین به نظر میرسد رمزهای خاص در باغ چینی
که نظام معنایی باغ را نشان میدهد ،شامل تجسمبخشیدن
به چند دسته از معانی و باورهاست:
 .1معانی مرتبط با جهان ،عظمت جهان و کوچکبودن
انسان در برابر آن و جاودانگی (باغ تمثیلی است از جهان
و در واقع کوچکشدۀ طبیعت از دید پرنده)  .2معانی
مرتبط با تعادل نظام هستی به واسطۀ تعادل عناصر نرینه
و مادینۀ جهان (یین و یانگ)  .3معانی و ارزشهای مرتبط

..............................................................................
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با طبیعت و ارتباط با آن  .4معانی مرتبط با باورهای
فرهنگی و سنتی در ارتباط با گیاهان ،آب و بعضی اشکال
هندسی .بدین منظور به بررسی نظام معنایی باغ چینی در
حوزههای ذیل ،در ادامه پرداخته شده است.
• معانی مرتبط با جهان :در شکلگیری نظام هندسی
باغهای چینی ،عالوه بر توجه به هویت کالبدی (رمزهای
عام) باغ ،معانی مرتبط با جهانبینی چینی و ارتباط با
طبیعت و جهان مورد توجه قرار گرفته است .این مهم
تأکیدی است بر جایگاه انسان که بخشی از نظام معنایی
باغ را تشکیل میدهد .باغ ،تمثیلی از جهان و مدل کوچکی
از طبیعت با دید پرنده است .در این راستا استفاده از
گياهان هميشه سبز ،نمادی از جاودانگی و طبیعت جهان
در مقیاس کوچک بوده و نظم زمین نشاندهندۀ ابهام و
شگفتی موجود در طبیعت بکر است.
• معانی مرتبط با تعادل نظام هستی و ارزشهای طبیعی
(یین و یانگ) :به نظر میرسد تائوییسم تأثیر بسزایی در
نحوۀ زندگی و ارتباط مردم چین نسبت به طبیعت داشته
است .بینش تائویی جهان را نظامی رو به تکامل دائمی
میداند و هدف نهایی جهان را سعادت معرفی میکند
که همان رسیدن به تائو است .تائو جایی است که آرامش
در تغییر دائم و توازن میان نیروهای متضاد یین و یانگ
به دست میآید (وثیق .)47 ،1387،باغهای چین ،تعادل
تضادهای موجود در طبیعت را با ارجاع به نیروی یین و
یانگ دائویستها الگوبرداری کردند .کلمۀ چینی«منظر»
 Shan Shuiبه معنی آب و کوهستان است (Erickson,
 )Mingyuan, Sigg & Fischer, 2011که در باغها با حفر
برکه و برافراشتن کوه متناظر میشود .صخرهها در باغ
نماد کوهها (نیروی مذکر (یین)) و آب نماد یانگ (نیروی
مؤنث) است .اصل یین و یانگ همچنین در تقابل هندسۀ
مستقیمالخط شهرها ،سازهها و عناصر تزیینی (نمایش هنر
بشری) با فرمهای بیقاعدۀ آزاد باغها (نمایش طبیعت)
دیده میشود ( .)Boults & Sullivan, 1949, 42در
باغهای تائوییسم اهمیت طبیعت و کمرنگبودن فعالیت
انسان و فضاهای ساختۀ دست بشر مورد نظر بوده است.
باغ «خانه طبیعی انسان» است .بینظمی خطوط نشان
از جنبش و زندگی دارد .هرچیز قانونمند و متقارن ،با
طبیعت آزاد بیگانه است .تغییر و تعامل نماد نظریۀ یین
یانگ ،باعث شده است که سازندگان باغهای چینی به
دنبال ویژگیهای نامنظم و غیرمنتظرهای باشند که تخیل
بیننده را برمیانگیزد (.)Rowley & Morris, 1947
• معانی مرتبط با باورهای فرهنگی و سنتی در ارتباط با
نظم گیاه ،آب و نظم هندسی :چنین به نظر میرسد که
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در باغسازی چینی ،رمزهای خاص عددی و نمود آن در
تقسیمات هندسی ،تجسم بهشت زمینی در آموزههای تائو
و بودا ،برگرفته از باورهای مذهبی و فرهنگ باستانی چین
است .لذا در ذیل به بررسی رمزهای عددی و تجسم بهشت
در شکلگیری نظامهای باغ چینی پرداخته میشود.
الف :رمزهای خاص عددی

ب :رمزهای مرتبط با بهشت

درسال  219ق.م اولین امپراتور خاندان کین هیئتی را به
3

بحث

مطالعۀ تطبیقی نمادپردازی باغهای ایران و چین

آنچه در پي ميآيد نتيجۀ مطالعات ،بررسيها وتحلیلهاست
كه با مقايسۀ مفاهیم سمبلیک و نمادهای باغهای ايران
و چین و همچنین بررسی نظامهای کالبدی و معنایی در
الگوهای باغسازی ایرانی و چینی در نمونهای از هردو باغ در

............................................................

• عدد چهار :رمز بسیار کهنسالی است که در آغاز حیات
بشر به صورت چهار رودخانۀ بهشت نمودار میشود .چهار
جهت اصلی در فضا ،چهار مرحلۀ ماه ،چهار فصل ،چهار
رنگ اصلی و جز آن ،همه مبانی و ارکان تجربه و مفهوم
انسان از جهان و زندگی تائو است که در تقسیمبندی
فضاهای داخلی کوشک و تعداد عناصر کالبدی باغ مورد
استفاده قرار گرفته است .انتخاب گیاهان به نحوی بود که
زیباییهای چهارفصل را به نمایش در میآورد و معتقد
بودند که گیاهان دارای چرخۀ زندگی هستند (تولد،
زندگی ،مرگ)؛ (.)Rogers, 2001, 282
• عدد نه :حدیثی در مورد ن ٌه آسمان در چین باستان
وجود دارد و تکرار عدد  9در ساختار باغ چینی حاکی
از این است که جهان «ن ٌه» آسمان دارد و نمود آن در
آرایش سنگهای موجود در باغ دیده میشود .ن ٌه سنگ در
دایرۀ اول ،هجده سنگ در دایرۀ دوم و بیستوهفت سنگ
در دایرۀ سوم قرارگرفته است و به همین ترتیب سنگها
به صورت تصاعدی چیده و طوری طرحریزی شدهاند که
تأکید بر اهمیت عدد « »9در ساختار باغ چینی دارند
(توئو.)117 ،1384 ،
• عدد یک و سطح مربع :سطح مربع در آیین بودایی
چین ،نماد زمین است .نمود آن در سقفهای هرمی شکل
کوشک در باغ بودایی دیده میشود .هرچیز مربع شکل،
در پی یافتن مرکزی است .زیرا کمال غایی چهار در ظهور
یک است .این یک به عنوان ملخص چهار در بسیاری
از صور ذهنی ،تمثیالت و استعارات انسان مجسم شده
است .مانداال 2به عنوان نمادی برای جهان هستی ،نوعی
کمال اولیه و تمامیت را القا میکند (کوپر.)140 ،1379،
همگرایی دایرهها ،آن را به محلی برای تمرکز حواس و
نمودار سیر سالکان تبدیل کرده است و این شکل تمامیت
روان را در تمامی جنبههای آن از جمله رابطۀ انسان و
طبیعت بیان میکند و نمود آن را میتوان در معابد بودایی
باغ مشاهده کرد (همان.)291 ،

شرقیترین بخش جهان فرستاد (جایی که جاودانهها به
عنوان شیان 4شناخته میشدند) ،اعتقاد بر این بود که آنها
در جزایر طلسمشدهای ساکن هستند و پس از آن اعتقاد
به یک چهارگانۀ بهشتی در اسطورهشناسی چینی محکم
باقی ماند .جزایر دورافتادۀ شیان در شعر ،نقاشی ،باغسازی
و سایر هنرهای چینی تصویر میشود .کوهها و صخرههای
مرتبط باهم نمادی از کوههای جاودانهاند که خود مضمونی
بهشتی به حساب می آید و همواره در تاریخ برای باغ چینی
تکرار شده است .باغسازان چینی برای همانندسازی چنین
صحنههایی ،باغدریاچههایی ساختند که در آن صخرههایی
شبیه قلههای چهار جزیرۀ جاویدان از آب سر برمیافراشت
( .)Rogers, 2001, 282تائوییسم ایدۀ زندگی جاویدان را
از طریق ارتباط با جاودانگان عرفانیای که در جزیرههای
کوهستانی دریای شرقی ساکن بودند دنبال کرد .بنابراین
باغها ترکیبی از دریاچهها و صخرههایی بودند که به تقلید
از اقامتگاههای کوهستانی جاوادنگان (بهشت روی زمین)
شکل گرفت ( .)Boults & Sullivan,1949, 39فضاهای
صمیمی و آرام موجود در باغهای تائو ،منعکسکنندۀ بهشت
بر روی زمین هستند و باغ را نمادی از بهشتی میدانستند
که حافظ زندگی انسان است ( .)Cooper, 1977تائوییسم
راه رستگاری را در ارتباط فراتر انسان با محیط میداند و از
اینرو ارتباط بینامتنی میان انسان ،زمین و سپهر را انتظام
میبخشد و باغ را تجلی بهشت میداند (.)Liu, 2014, 15
باغهای بودا بر روی تپهها ساختهاند و صعود از آن نشانۀ
صعود به بهشت است (همان .)25 ،ترتیببندی تراسها در
معابد بودایی براساس شکل و ارتفاع ،نشانۀ اشراق مرحله
به مرحلۀ انسان در تعالیم بودایی و رسیدن به نیرواناست.
تأثیر نمادپردازی کوه «سومرو» را میتوان در این معابد
و باغ اطراف آن به وضوح مشاهده کرد (Incorporated
 .)Grolier, 1989,465چنین به نظر میرسد که میتوان
تجسم ویژگیهای بهشت جاودان را در عناصر باغ چینی
همچون گذر از پل ،برکهها و سطوح آیینهای ،درختان و
گلها که تصویری بهشتگونه ارائه میدهند مشاهده کرد.
به طورکلی مفاهیم نمادین باغهای چینی و نمود آن به
اختصار در تصویر 3جمعبندی شد.

..............................................................................
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نمود مفاهیم نمادین در عناصر باغ چینی
الیۀ طبیعی

الیۀ انسانی

الیۀ مصنوع

معنا و رمزگانهای خاص

معنا و رمزگانهای عام

حداکثر طبییعی
جلوهدادن باغ و خلق
چشمانداز طبیعی

الگوی کالبدی،
فضایی و عملکردی
باغ

سرزندگی ،حیات،

معانی مرتبط

معانی مرتبط با
تعادل نظام
هستی

ارزشهای
طبیعی

با جهان

روشنی و پاکی

آموزههای یین و یانگ

مناظر قاب شده

منظر طبیعی اطراف باغ در ترکیب با مناظر طبیعی انسانساز به صورت

گیاهان همیشه سبز در راستای دستیابی و ماندگاری

نظم ارگانیک و حداکثر طبیعی جلوهدادن ،نمایشی از طبیعت بکر،

فرم طبیعی زمین که نشاندهندۀ ابهام و شگفتی موجود در طبیعت بکر

تطابق و سازگاری

نظم ارگانیک و تقلید از فرمهای طبیعی ،سیالیت ،زودگذری

شکلگیری منظرهای گوناگون و پرسپکتیو از دید پرنده

جاری

ساکن

سرشتبینی آب در قالب مفهوم و شکلی خاص

عنوان نمادی از طبیعت جهان در مقیاس کوچک

سادگی و محدودیت و ثبات در طرح کاشت و گیاهان همیشه سیز به

باغ نمایش مینیاتوری از کل جهان

فرم طبیعی زمین نشاندهندۀ ابهام و شگفتی موجود در طبیعت بکر و

زمین و عناصر آبی

اهمیت طبیعت و کمرنگبودن فعالیت ساختۀ دست بشر در فرم طبیعی

درترکیب صخره و آب

جلوهدادن باغ

تعادل تضادهای موجود در طبیعت با ارجاع به نیروی یین و یانگ

سازماندهی کالبدی و معنایی باغ در جهت تقویت ارتباط با طبیعت و طبیعی

اعداد

بهشت
باغ و عناصر باغ تجسم ویژگیهای بهشتی (برکه و صخره)

نمودار .3مفاهیم سمبلیک(نظام کالبدی_ معنایی) باغهای چینی .مأخذ  :نگارندگان.

معانی مرتبط با
باورهای فرهنگی و
سنتی

یادآوری ارزش خاص بعضی اعداد و مرتبط با فرهنگ باستانی چین

و نظام حاکم بر آن

و نظام حاکم بر آن

نظام حاکم بر آن

تمثیل بهشت زمینی موجود در آیینهای تائو و بودا در تپههای مصنوعی

رمزگان اصلی:گیاهان

رمزگان اصلی :خاک

رمزگان اصلی :آب و

نظم گیاه

نظم زمین

نظم آب

نظم گیاه

نظم زمین

نظم آب

بازنمایی باورهای فرهنگی و سنتی و آموزههای دینی در منظر عینی و ذهنی
باغ

...........................................................

تصویر .3مفاهیم نمادین (نظام کالبدی_ معنایی) باغهای چینی .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  4در این مقاله انجام پذيرفت .بيان نتيجه به صورت
جدول  1و  2آمده است و به مقايسۀ مفهومی و کالبدی
باغهاي ايراني و چینی از منظر رمزهای عام و رمزهای خاص
ميپردازد .به اين ترتيب عناصر تأثيرگذار و مفاهيم نهفته در
آنها را آشكار ساخته و ميتوان با بيان تفاوتها و شباهتها
در باغها به مباني برگرفته از باورها و مذاهب و ظهور نمادها

..............................................................................
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در هركدام از اين باغها ،نايل آمد .چنین به نظر میرسد که
در رمزگانهای عام شامل نظام آب ،گیاه و زمین ،در باغسازی
ایرانی عالوه بر جنبههای معنایی از نظم هندسی راستگوشه
پیروی شده است؛ لیکن در باغسازی چینی تأکید اصلی
بر جنبههای معنایی و نظام غیرهندسی در جهت الگوهای
طبیعی بوده که مطابق با فرهنگ و آیینهای چینی از قدرت

نشریه علمی باغ نظر /42-29 ،)77(16 ،آبان 1398

تصویر .4نظامهای کالبدی و معنایی در الگوهای باغسازی ایرانی و چینی .مأخذ :نگارندگان.

و ارزشهای خاصی برخوردار بوده است .همچنین در رمزهای
خاص نیز باغسازی ایرانی به مفاهیم مذهبی چون بهشت
اشاره دارد لیکن در باغسازی چینی اشاره رمزگانهای خاص
عالوه بر بهشت ،به جهان دنیوی و طبیعت آن نیز معطوف
است.

............................................................

نتیجهگیری
براساس مطالعات و بررسیهای انجامشده مقایسۀ
مفاهیم سمبلیک با غهای ایران و چین در این مقاله
به صورت جدول مقایسهای این دو باغ از منظر رمزهای
فضایی و غیرفضایی در سه الیۀ طبیعی ،کالبدی و
انسانی پرداخته شده است که الیۀ طبیعی و کالبدی
به معنا و رمزهای عام و الیۀ انسانی به رمزهای خاص
تقسیمبندی شده است .بدینترتیب مفاهیم نهفته در

آنها و نمود این مفاهیم آشکار شده و میتوان با بیان
تفاو تها و تشابهات در با غها به مبانی شکلگیری
باغها پرداخته تا ابزار دستیابی به مفاهیم را در آنها
به قیاس بنشاند .با توجه به تفاو تهای موجود در نگاه
به طبیعت ،ریشههای تاریخی ،محیطهای اجتماعی،
زمینههای فرهنگی و عوامل مذهبی در رمزهای عام و
خاص ،با غهای ایرانی و چینی از آغاز شکلگیری خود
با روشهای متفاوتی روبهرو بود هاند .با وجود تفاوت در
باورهای مذهبی دوگونه باغ بررسی شده ،میتوان تبلور
اعتقادی مردمان را در ساختار کلبدی و فضایی هردو
سبک با غسازی مشاهده کرد .به گونهای که در با غهای
ایرانی ،شکلگیری کالبد باغ و استفاده از نمادهای
مذهبی در جهت یادآوری آموز ههای مذهبی _اسالمی
همچون تجلی بهشت بوده ،ولی در با غهای چینی ،کالبد

..............................................................................
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جدول .1مطالعۀ تطبیقی نمادپردازی باغهای چین و ایران از منظر رمزهای عام .مأخذ :نگارندگان.
باغسازی ایرانی
نظام ها

نوع آرایش

معنای منتقل شده

باغسازی ایرانی

آب سطحگونه و آیینهای

نوع آرایش

مصادیق رمزگان عام در

باغسازی چینی

عالم مثال

چینی

نظم ارگانیک و تقلید از فرمهای

ساکن

ساکن

طبیعی

تجسم ویژگیهای بهشتی با نگاه به سطح

ارزشهای طبیعی

تلطیفکنندۀ باغ

مصادیق رمزگان عام در باغسازی

معنای منتقل شده

آینهای آب
انعکاس تصاویر در آب

آرامبخشی حاصل از بازتاب روحی ناب
ورود به واقعیتی دیگر

نظم آب

افزایش شکوه و زیبایی

طبیعی

جاری

مسیر ،نقش آبدهی به درختان و پایداری

بهشت

نظم غیر هندسی _ارگانیک

خلق تصویرسازی ذهنی از

طبیعی

تجسم ویژگیهای بهشتی و

آبشار و فوارههای باغ

منظر طبیعی اطراف باغ در ترکیب

بزرگ جلوهدادن باغ نسبت به آنچه

با مناظر طبیعی انسانساز به صورت

که هست

مناظر قاب شده

نظم ارگانیک و حداکثر طبیعی
جلوهدادن
استفاده غالب از گیاهان همیشه سبز

کاشت گیاهان چهارفصل و همیشه سبز به

الیۀ کالبدی

صورت ترکیبی

جاودانگی

الیۀ کالبدی

رمزهای عام

نظم گیاه

تعریف هویت بصری باغ

باغ نمايانگر گوشهاي از طبيعت

کاشت گیاه در محورها

نمایانگر هویت کالبدی باغ

هدایت دید ،تنوع و تعریف حدود

ارتباط و احترام و سازگاری

سادگی و محدودیت و ثبات در

تداعی سادگی ذات طبیعت و غیر منتظره

طرح کاشت

بودن مناظر

توجه به طبیعت و ارزشهای طبیعی

نظم هندسی راستگوشه

الیۀ طبیعی

طبیعت بکر

جاری

آب جاری در محورهای باغ عالوه بر زیبایی

تمثیلی از رودهای جاری

موجود در یین و یانگ

تعادل آموزههای تائو

هویت کالبدی باغ

تعادل نظام هستی بر گرفته از

تقویت نمایش نظم هندسی در محورها و

نظم ارگانیک و تقلید از فرمهای

سیالیت ،زودگذری تطابق و سازگاری

با طبیعت

استفۀه بهینه از شیب طبیعی زمین در جهت

هماهنگی با اشکال و عوارض طبیعی

طبیعت بکر

زمین

انتقال آب
مینیاتوری از کل جهان و کوچکبودن

نظم زمین

الیۀ مصنوع کالبدی

چیدمان بر روی زمین

..............................................................................
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در باغ بودا
کوشک در پایینترین سطح و همجوار

تعادل موجود در عناصر کالبدی و

برکه در باغ تائو

طبیعی باغ برگرفته از تعادل موجود در
یین و یانگ

آموزههای تائو

منظرۀ گسترده و پرسپکتیو از دید ناظر با نحوۀ

در منظر باغ

الیۀ مصنوع

شفافیت و گستردگی بصری

کوشک بر فراز تپه و مکان صعبالعبور

تعادل نظام هستی برگرفته از تعادل

...........................................................

انسان نسبت به جهان
صعود از تپهها نشانۀ صعود به بهشت

جایگاه انسان نسبت به جهان و هستی

فراهمکردن چشماندازهای مناسب

فضاهای مصنوع در باغ در تطابق و

تقویت حس ابهام و شگفتی موجود در
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جدول .2مطالعۀ تطبیقی نمادپردازی باغهای چین و ایران از منظر رمزهای خاص .مأخذ :نگارندگان.
باغسازی چینی

باغسازی ایرانی
نماد

اعداد نمادین

مصادیق رمزگان خاص در
باغسازی ایرانی

عدد3

جهان «ن ُه»آسمان دارد و نمود آن در آرایش
سنگهای موجود در باغ

تجلی آموزههای
چین باستان و
نه آسمان بودن
جهان

مربع در پی یافتن مرکزی است ،کمال غایی چهار در
ظهور یک است.

نماد زمین ،یک
ملخص چهار
در بسیاری از
صور ذهنی
و تمثیالت و
استعارات انسان
مجسم شده

نمود عدد  5و فرد در تعداد عناصر و طبقات عمارت
باغسازی چینی

چکیده
چهارگانگی،
ذات و هستهای
که همه چیز را
متعالی میسازد

دایره در سانسکریت
(شکلگیری دایره)

نمادی برای
جهان هستی
و نوعی کمال
اولیه و تمامیت و
کلیت

تمثیلی از بهشت جاویدان (بهشت و چهار رود جاری)
تعداد هفتتایی برخی از عناصر باغ

نماد عددی

عدد7

رمزهای خاص(الیۀ انسانی)

عدد 1

هفتمرحله ،بخش یا
رکنبودن بسیاری از
عبادات اسالمی

عدد 5

(Yung
& Michiko
)2005, 684

عدد 8

مانداال
همگرایی دایرهها

تکرار عدد  8در آرایش عناصر کالبدی
باغ

تمثیلی از بهشت و
ویژگیهای بهشتی

عدد  8در نام باغ (هشت بهشت)

باورهای مذهبی و فرهنگی

چهار رودخانه بهشت ،چهار جهت اصلی در فضا ،چهار
مرحلۀ ماه ،چهار فصل ،چهار رنگ اصلی

ارکان تجربه و
مفهوم انسان از
جهان

عدد9

عدد 4

چهارگانهها در باغ

چهار جهت اصلی،
چهار فصل ،چهار
عنصر سازنده

عدد 4

بخشی
سه
تقسیمات
کالبدی،کشیدگی سه محور اصلی

عناصر

سه مرتبه ورود ،عبور
و سکون در چیدمان
کالبدی باغ

اعداد نمادین

معنای منتقل شده

مصادیق رمزگان عام در باغسازی چینی

معنای منتقلشده

محلی برای تمرکز
حواس ،سلوک درونی و
نمودار سیر سالکان

جدول .3مطالعۀ تطبیقی نمادپردازی باغهای چین و ایران از منظر نمادهای مرتبط با بهشت .مأخذ :نگارندگان.
باغسازی ایرانی

مذاهب

رمزهای خاص(الیۀ انسانی)

تائو

باغ ،نمادی از بهشت که در آن محافظ زندگی انسان است
رسیدن به بهشت در مسیرصعبالعبور باغ بر فراز تپه
بودا

نامگذاری باغها با عناوین مرتبط با بهشت و تمثیلی از بهشت برین
بر روی زمین

ترکیب برکه و صخره ،مضمون بهشتی جاودانه

اشراق مرحله به مرحله در باغ و رسیدن به رستگاری

باورهای مذهبی و فرهنگی

استفاده از عناصر باغ به صورت نمادین و بار معنایی مرتبط با بهشت

باغ تجلی بهشت ،برگرفته از اقامتگاههای کوهستانی
جاودانگان

............................................................

نماد مرتبط با بهشت

باغسازی چینی

..............................................................................
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باغ در جهت انجام مراسم مذهبی و نمود آن مفاهیم و
آموزهها در عناصر مختلف باغ بوده است .خالقیت در
بهکارگیری قوای طبیعت در دو هنر با غسازی با توجه به
دیدگاه معنوی مردمان این دو سرزمین ،به بهترین شکل
جلوهگر شده است .باغ در فرهنگ ایرانی فضایی است که
طبیعت در آن با بهکارگیری هندسهای غیر طبیعی نظم

یافته ،حال آنکه در فرهنگ چینی با غسازی با الهام و
تقلید از طبیعت همراه بوده و تنها گوشهای از طبیعت با
تمامی اجزای آن و با دقت بازسازی شده است .در ادامه
به بیان اشتراکات و افتراقات در با غسازی چینی و ایرانی
در قالب تصویر  5پرداخته شده تا مفاهیم نهفته در آنها
را به قیاس بنشاند.

تفاوتها

شباهتها
باغسازی ایرانی

باغسازی چینی

نظم

باورهای مذهبی و فرهنگی (تجلی
بهشت)

آب

توجه و احترام به ارزشهای طبیعی

توجه و احترام به ارزشهای طبیعی

رمزهای عام

باورهای مذهبی و فرهنگی

باورهای مذهبی و فرهنگی

زمین

آب و سطح آیینهگون پیوند
بهشت و زمین

تجلی بهشت دنیوی در باغ

ارتباط و احترام و سازگاری با
طبیعت

از گوشهای گر نمایان باغ

کاشت درختان با نظم هندسی و
بدون هرس
پرسپکتیواز دید ناظر با نحوۀ
چیدمان
گستردگی بصری

طبیعت
طراحی باغ به فرم طبیعی با
نظم ارگانیک
پرسپکتیو از دید پرنده
ابهام بصری و شگفتی

احترام به ارزشهای طبیعی

احترام و سازگار با طبیعت

شبیه و هماهنگ با طبیعت

نظم طبیعت و انسان ،حفظ
عناصر طبیعی

اهمیت طبیعت و کمرنگبودن
فعالیت ساختۀ دست بشر

اعتقاد به جهانی که تجلی
خداست ،رابطهای بر پایۀ احترام
به طبیعت

راه رستگاری در ارتباط فراتر
انسان با طبیعت

رمزهای خاص

تبلور اعتقادی مردمان

یادآور آموزههای مذهبی اسالمی

انجام مراسم مذهبی

خالقیت در بهکارگیری قوای
طبیعت
توجه به جهان و طبیعت

...........................................................

گیاه

نظم

توجه و احترام به ارزشهای طبیعی

نظام
معنایی

تصویر  .5مقایسۀ شباهتها و تفاوتها در نظامهای باغسازی ایرانی و چینی .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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پینوشتها

 .1در باغهای تائو و بودا با توجه به آموزهها و باورهای موجود در آنها
جایگاه کوشک متفاوت است .در آیین بودا کوشک و معابد بودایی در
باغها بر روی تپهها ساخته میشوند و صعود از آن نشانۀ صعود به بهشت
است .ترتیببندی تراسها در باغ براساس شکل و ارتفاع نشانۀ اشراق
مرحله به مرحله انسان در تعلیمات بودایی و رسیدن به نیرواناست

(.)Morris, 1983, 23

.2
.3
.4

( Mandalaبه معنی دایره در سانسکریت).

Qin
Xian
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