


 الزم فضای کمبود و جمعیت زیادی از حاکی رفت می کار به ژاپن و چین در که سازی غ با سبک•
 .بود وسیع سازی باغ برای

 .گرفت می انجام دارویی گیاهان پرورش منظور به بیشتر باغبانی•

 .داشت چین سازی باغ بر بسزا تاثیری مذهب•

 .شدند ساخته آزاد های فرم و طبیعی های سبک به ها باغ اغلب چین در  بودائیسم مذهب ازظهور بعد•
 .نمایند احداث زیبا های تپه و زار بیشه و کرده تقلید طبیعت از که شد می سعی

 .ساختند می دوباره کوچکتر مقیاس به را آن و برگزیده را طبیعی منظره یک•

   .بودند خاصی چیز نماد کدام هر رفت کارمی به غها با این در که گیاهانی و مختلف وسایل•

 می تامل و تفکر برای مکانی را آن اطراف و مقدس اماکن و تفرج و تماشا برای را تفریحی غهای با•
 بخشهای و معابد اطراف در هایی باغ ولی .شد می احداث ثروتمندان برای بیشتر ها باغ این و ساختند
 .ساختند می نیز شهر عمومی



 .دانستند می پایداری و استقرار سمبل را آن و شمرده مهم خیلی را درخت ها چینی•

 .بردند ژاپن به را سازی غ با سبک این بودائیسم مذهب مبلغین•

 بینی نازک و ظرافت ولی بود متشکل جزیره و آبگیر یک از فقط ژاپنی های غ با کار اوائل در•

 .گشت ژاپنی خاص غسازی با سبک پیدایش باعث گیاهان به آنان عالقه و ها ژاپنی

 اوج به و یافته تکامل میالدی سیزدهم قرن در تدریج به و بوده تر ساده ژاپن و چین اولیه های باغ•

 غ با آن از بعد . بودند ها غ با این سبک اولیه پایه فلسفی عقاید و ها سمبل زمان تااین .رسید زیبایی

 .شد همگان استفاده برای و تزئینی بیشتر سازی

 که شد می زیاد دقت و توجه گیاه انتخاب موقع در .داشتند ژاپن های باغ در خاصی اهمیت گیاهان•

 .کند برآورده احسن وجه به را طراح منظور و شده شناخته مخصوص گیاه آن خاصیت



  عمر طول نماد عالوه به و بوده سبز سال مدت تمام در چون شد می استفاده زیاد دائمی گیاهان از•
 گلدار گیاهان از ولی .کاشتند می دائمی درختان این بین در را گلدار های درختچه و درختان .بودند
  .شد می استفاده بندرت ساله یک

 به میالد از قبل سال هزار از است گلدان در کوچک درختان پرورش و کشت که Bonsai بونزائی هنر•
 .دارد نیاز زیاد حوصله و دقت به هنر این .رفت می کار

 است انگلیسی های باغ و دور خاور سازی باغ سبک از مخلوطی که طبیعی های باغ مختلف ممالک در•
 .است شده احداث

 که هایی غ با و دیده را محیط های ظرافت توانستند خود خاص بینی ظریف با ها ژاپنی و ها چینی•
 .کنند احداث را داشت آنان خرم و سبز سر ممالک بکر طبیعت به زیادی شباهت

 طبیعی حالت با مقایر که مستقیم های خیابان و محورها و هندسی های فرم از هرگز مذکور های باغ در•
 .شود نمی استفاده است











 سنگ1.

 و نمایند می مشخص را ها سنگ مکان اول همیشه ها ژاپنی باغ، احداث در•

 .دانند می طراحی اول چهارچوب را ها سنگ

 در همگن فضایی ایجاد برای ولی .است متنوع بسیار ها سنگ رنگ و فرم•

 .شود می استفاده جنس و رنگ یک از فقط همیشه طرح هر

 .دارند خاصی نماد هم ها سنگ فرم و ظاهری شکل ژاپنی طراحان عقیده به•





 هاانتخاب و ترتیب سنگ 

 انتخاب و جایگاه سنگ ها مهمترین بخش•
 .یک باغ سنگی ژاپنی ست  
 
 :   یکی از اصول انتخاب سنگ؛ رنگ،  شکل ، اندازه و تعداد است•

 .پرهیز از استفاده از  سنگ ها با رنگ های روشن که ممکن است بیننده را منحرف سازد
 شکل سنگ ها دارای دسته بندی سنتی ست              بلند و عمودی

 کوتاه وعمودی                                                                                                                                    
 آرک گونه                                                                                                                                   
 شیبدار                                                                                                                                 
 صاف                                                                                                                                  































  چند گردد می احداث جهان مختلف نقاط در که ژاپنی های باغ اکثر در•

 شخص نرود کار به اجسام این اگر گاهی.دارد وجود انسان ساخته جسم

 .شناسد نمی ژاپنی باغ یک عنوان به را باغ آن ناظر

 پل ، پاگودا ،فانوس :از عبارتند اجسام این•

 



















 از بارزی نمونه گردیده احداث ذن بودائی معبد یک در که Royan ji Gardens جی رویان مسطح باغ•

 .است ژاپنی سبک

 مختلف های اندازه به سنگ قلوه و شن و سنگ تخته از که دهد می نشان را رودخانه خشک بستر باغ این•

 .است یافته تشکیل درختچه و درخت چند و

 های سنگ فرم از باغ این در .اند کرده مجسم را خشک رودخانه یک منظر جی رویان باغ طراحان•

 رودخانه بستر پوشاندن برای مختلف های اندازه به گرد های شن از و ها، صخره نمایاندن برای بزرگ

 .است شده استفاده

 .باشند رودخانه آب جریان و مسیر نمایانگر تا شده داده شکل چنگک توسط رودخانه بستر های شن•

 






