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چكيده
آئين ،بوديسم، شينتو، آئين كهن. سرزمين ژاپن در طول تاريخ ردپاي حضور اديان و آئين هاي متفاوتي بوده است

 سال قبل از ميالد تا قرن هفتم ميالدي 6000كنفسيوس و تائوئيسم اديان اوليه ژاپن بوده كه زمان شكل گيري آنها از 
آئيني بوده و مفاهيم و فضاهاي -ژاپن داراي پيشينه اي غني از معماري سنتي، متناسب با اين سابقه كهن. است

آئيني ژاپن -به گونه اي كه معماري سنتي. سنت ها شكل گرفته استمتفاوتي در طول زمان متناسب با اين آيين ها و 
چگونگي ايجاد پيوند با معماري گذشته در سرزمين هايي . داراي اصول تعريف شده اي در طراحي فضاي معماري است

لش هاي همواره به عنوان يكي از دغدغه ها و به بياني ديگر چا، كه داراي سابقه اي كهن از معماري سنتي مي باشند
در ژاپن نيز به دليل آميختگي اصول و آئين هاي مذهبي با . معماري معاصر چنين سرزمين هايي مطرح بوده است

در اين ميان سه تن . زندگي مردم در طول زمان لزوم توجه به اين پيوند توسط معماران معاصر ژاپن احساس شده است
كه تنها معماران ژاپني برنده جايزه بين المللي ، ماكي و تادائو آندوفوميهيكو ، از معماران معاصر ژاپن يعني كنزو تانگه

لذا تحليل اين دست از آثار اين سه معمار . بيش از ديگران در آثارشان به اين امر توجه داشته اند، پريتزكرز بوده اند
. فراهم آوردآئيني در معماري معاصر ژاپن را -مي تواند زمينه چگونگي تبلور مفاهيم و فضاهاي سنتي

روش تحقيق در اين نوشتار تحليل تطبيقي پروژه هاي خاص اين سه معمار با مفاهيم و اصول فضاسازي معماري اديان 
نتيجه اين رويكر تحليلي حكايت از آن دارد كه به دليل وجود مفاهيم مشخص غيركالبدي . و آئين كهن ژاپن مي باشد
همچنين به نظر . ه ارائه اين مفاهيم در كالبدهاي مختلف را دارا بوده اندمعماران معاصر زمين، در معماري كهن ژاپن

مي آيد كه فوميهيكو ماكي و تادائو آندو بيشتر داراي رويكرد محتوا گرا و مفهوم گرا نسبت به معماري گذشته ژاپن بوده 
تحليل . ا معماري كهن ژاپن بوده استو در مقابل كنزو تانگه بيشتر از اين دو معمار داراي رويكرد فرم گرا در ارتباط ب

به خوبي توانسته ، كرنولوژيك آثار اين معماران نيز نشان مي دهد كه با وجود تاثير پذيري هر سه معمار از لوكوربوزيه
. آئيني سرزمين خود را حفظ كنند-اند پيوند با معماري سنتي
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مقدمه
لي در سرزمين هايي كه رجوع به معماري سنتي و چگونگي استفاده از اصول آن در معماري معاصر همواره به عنوان يك دغدغه اص

نگاه ها و نگرش هاي متفاوتي در چگونگي پيوند بين معماري معاصر و . مطرح بوده است، داراي پيشينه اي غني از معماري هستند
گرا يك پيوند پيوند با معماري گذشته در نگاه هاي كالسيك. معماري سنتي در دوره هاي تاريخي متفاوت ارائه شده است

به طور اوليه رد كرده و نقد پست ، مدرنيست ها به گونه اي پيوند با هر آنچه را كه به تاريخ مربوط مي شود. ازانه استشبيه س
. مدرنيست ها بر اين موضوع در آثار پيشگامان آنها به يك ارتباط تقليد گونه و غير منسجم با تاريخ منجر مي شود

آميزشي منسجم با سنت ها و آئين هاي مردمان ، ي گذشته در سرزمين هايي كه معماريبه نظر مي آيد كه لزوم اين ارتباط با معمار
. چرا كه اين امر در پردازش هويت آن سرزمين نقش مهمي مي تواند ايفا كند، بيشتر احساس مي شود، آن سرزمين دارد

م و فضاهاي متفاوتي در طول زمان آئيني مي باشد و مفاهي-شينه اي كهن از معماري سنتييژاپن سرزميني است كه داراي پ
نقش مهمي در شكل ، در معماري تاريخي ژاپن دو عنصر آئين كهن و اديان. متناسب با اين آيين ها و سنت ها شكل گرفته است

. نقش اين عناصر به گونه اي بوده كه مفاهيم سنتي در فضاي معماري تبلور پيدا كند. گيري كليت فضاي معماري داشته است
 آميختگي اين دو عنصر با زندگي مردم ژاپن در طول زمان سبب شده كه معماران معاصر ژاپن نيز در خلق فضاهاي چگونگي

. معماري جديد به مفاهيم و فضاهاي معماري سنتي ژاپن توجه داشته باشند

گران سعي در برقراري اين پيوند با فوميهيكوماكي و تادائو آندو بيش از دي، به نظر مي آيد در ميان معماران معاصر ژاپن كنزو تانگه
اين سه معمار كه تنها معماران ژاپني برنده جايزه معماري بين المللي پريتزكرز نيز بوده اند و به . در آثارشان داشته اند، مفاهيم سنتي

مفاهيم و فضاهاي در تعداد قابل توجهي از آثارشان سعي در تبلور ، نوعي داراي جايگاهي خاص در صحنه بين المللي مي باشند
لذا بررسي اين دسته از آثار معماران فوق از يك سو جايگاه اصول معماري سنتي . آئيني ژاپن به شيوه هاي مختلف داشته اند-سنتي

ژاپن در معماري معاصر را تبيين مي كند و از سوي ديگر الگو هايي جهت تبلور مفاهيم كهن در معماري معاصر و به دنبال آن پيوند 
. ري گذشته و معاصر را ارائه مي دهدمعما

اصول و آئين هاي آنها پرداخته و با ارائه مفاهيم و اصول معماري ، در پي اين هدف اين نوشتار ابتدا به بررسي اديان در ژاپن
نه هاي فكري و جايگاه آئيني ژاپن به بررسي تطبيقي آثار سه معمار فوق در چگونگي تبلور اين مفاهيم دارد و در اين راه زمي-سنتي

مورد بررسي و كاوش ، آثار اين معماران به عنوان يك دسته از نمايندگان معماري معاصر شرق را در قياس با معماري معاصر غرب
. قرار مي دهد

دين در ژاپن
خ را فراهم آورده زمينه گسترش طيف نسبتا وسيعي از اديان در طول تاري، ژاپن سرزميني است كه با وجود وسعت كم جغرافيايي

قديمي ترين دين در ژاپن آئين كهن ژاپن است كه . نگاه به تاريخ در ژاپن ردپاي اديان و فرقه هاي متفاوتي را نمايان مي كند، است
ئين كهن آ. اين آئين جايگاه ويژه اي در ميان مردم ژاپن دارد.  سال قبل از ميالد نسبت مي دهند6000زمينه شكل گيري آن را به 

: عمدتا در سه دوره تاريخي مورد بررسي قرار مي دهندرا

. كه ارتباط بين دين و باروري مطرح است) م.  ق250م تا .  ق6000 (1جومون. 1

. كه اهميت ديني دفن و اموات و همچنين رسم دفن در كوزه از شاخصه هاي آن است)  م 225م تا .  ق250 (2يايويي. 2
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متناسب با اين دوره ها سنت هايي نيز . كه مقابر بزرگ سنگي با خندق از اين دوره به جاي مانده است)  م600 م تا 250 (3كوفون. 3
. 4با همين نام ها در ژاپن شكل گرفته است

دين ، آئين بودا، آئين هاي شينتو، پس از آئين كهن مهمترين آئين ها كه در بازه قرن ششم و هفتم ميالدي در ژاپن شكل مي گيرد
فرقه ، فرقه تنداي، الزم به ذكر است كه در آئين بودا در ژاپن فرقه هاي متعددي نظير فرقه شينگن. س و تائوئيسم هستندكنفسيو

5 در يك مقايسه تطبيقي اصول مشترك 1جدول شماره .  ميالدي شكل مي گيرند14فرقه نيچرن و فرقه ذن تا قرن، سرزمين پاك

. آئين اوليه ژاپن را ارائه مي دهد

دوره دوم را مي توان از زمان رواج مسيحيت در ژاپن ، اگر آئين هاي فوق را به عنوان دوره اول شكل گيري اديان در ژاپن تلقي كنيم
در اين زمينه . دين عامه و سوكاگاي شكل مي گيرند، از اين زمان به بعد آئين هاي ديگري نظير تنريكيو.  ميالدي دانست16در قرن 

يك آزادي ديني و ، زماني كه آئين شينتو از حمايت دولت محروم مي شود،1945 دوره پس از جنگ يعني پس از بايد اشاره كرد كه
 به طور خالصه اديان و آئين ها در ژاپن 1نمودار شماره . به تبع آن يك نوع دلسردي عمومي نسبت به اديان در ژاپن ايجاد مي شود

. را ارائه مي دهد

.مقايسه تطبيقي اصول مشترك آئين هاي اوليه ژاپن. 1ل جدو
نگارندگان: ماخذ

. اديان و آئين هاي ژاپن . 1نمودار 
نگارندگان: ماخذ
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ي سنتي ژاپنمفاهيم و اصول معمار
، نگاه به معماري سنتي و تاريخي ژاپن حكايت از آن دارد كه معماري ژاپن عالوه بر اصول فضاسازي، به دنبال بررسي اديان در ژاپن

يك دسته مفاهيم فضايي را در خود داشته كه قابليت تبلور در كالبد هاي مختلف را دارا هستند و به گونه اي مي توان گفت كالبد و 
و ، )Ma(ما، )Oku(مهمترين اين مفاهيم را مي توان اوكو. فيزيكي بناي معماري ابزاري در راستاي ابراز اين مفاهيم مي باشدعناصر 
.  دانست )Miegakure(مي گاكور

به . در اطراف محيط مورد نظرجهت ايجاد فضايي مبهم و رازگونه است، ايجاد حائل و پوششي اغلب ماتبه معناي(Oku)اوكو
هاله اي از فضا و اتفاقات بيروني را مشاهده ميكند اما دسترسي به اين فضا ها ، ن مثال گاهي انسان از پشت صفحات ماتعنوا

مردم ". اين نوع از فضا را اوكو مي نامند. لذا موجوديتي دست نيافتني و رازگونه ايجاد مي گردد. توسط صفحاتي محدود شده است
معتقد بر استقرار موجوديتي ، تان و مشاهده چيزهايي كه از دور دست به وضوح ديده نمي شوندروستايي در ژاپن با نگاه به كوهس
. اين فضا ها هنگام ورود به كوهستان گويي ناپديد شده وجلوه دوردست خود را از دست مي دهند. رازگونه در كالبد كوهستان هستند

ه از صفحات مات در نما موجب مي گردد كه وقتي از خارج ساختمان استفاد. چنين موجوديتي از فضا بيان ديگري از اوكو مي باشد
. اما در واقع موجوديت اصلي فضا مشخص نمي باشد، فضا و موجوديتي محو در پس صفحات مشاهده گردد، به داخل نگاه مي شود

را به مثابه مكان )Ma(ما". ]Levitt, 2005: 1-6["اين شيوه نيز در معماري ژاپن جهت بيان مفهوم سنتي اوكو به كار مي رود
: 1375،جودت["كه به حال و هواي اسرارآميزي كه از توزيع خارجي نمادها به وجود مي آيد نزديك است، تجربي تعريف كرد

فضا هميشه در درجه دوم اهميت قرار دارد زيرا فضايي كه صرفا به گونه كالبدي . به دقت آفريده مي شود)Ma(در ژاپن ما".]11
،  مي شود هرگز نمي تواند به قدر كافي قدرت تخيل را چندانكه ويژگي آن و تجربه انسان از آن با يكديگر پيوند خورده باشدتعريف

اين گونه درك مي شود كه نماد هاي ، يك مفهوم تخيلي است تا فيزيكي)Ma( در واقع از آنجا كه ما".]35، همان[بر انگيزد
ه و حتي سه بعدي باشد كه در آن صورت مي توان گفت كه درك ژاپني از مكان همان انگاره غربي بيروني آن مي تواند به هر انداز

را ميتوان معادل بهره گيري از فضاي خالي و حد فاصل دو چيز )(Ma اما در معماري استفاده از مفهوم ما".]44، همان["از فضاست
تفاده از صفحات مشبك باطرح هاي مختلف در دو سمت فضاهاي به عنوان مثال اس. براي اتصال بصري فضاهاي متفاوت ناميد

اين مسئله را در مقياس بزرگتر در . ارتباطي و در نماي قسمتهاي روبروي هم جهت اتصال بصري فضاها نمودي از اين مفهوم است
"ري فضا را داشته باشداحساس تداوم بص، شهر نيز مي توان تجربه نمود به نحوي كه فرد در داخل ساختمان با نگاه به بيرون

]Levitt, 2005: 1-6 & Maki, 1994: 265-67[."مي گاكور)Miegakure(  نيز به معناي ايجاد تصوير بصري مبهمي همانند 
عالوه بر مفاهيم فوق . ]Levitt, 2005: 1-6["مشاهده ماه از پشت ابرها مي باشد و در پي ايجاد يك ديد رازگونه و محوي ميباشد

مصالح و جزئيات اجرائي و همچنين چگونگي ،آئيني ژاپن داراي اصول و ويژگي هاي ديگري در چگونگي فضاسازي-معماري سنتي
آئيني ژاپن را مي توان به صورت خالصه -مفاهيم و اصول معماري سنتي. ارتباط با محيط اطراف بنا نظير طبيعت و شهر مي باشد

.  مشاهده كرد2در جدول شماره 
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ئيني در معماري معاصر ژاپن آ-يم و فضاهاي سنتيتبلور مفاه
آئيني ژاپن كه تركيبي از مفاهيم و كيفيت هاي فضايي و همچنيين چگونگي فضاسازي و استفاده از -پيشينه غني معماري سنتي

ه عنوان يكي سبب شده كه معماران معاصر ژاپن همواره معماري سنتي ژاپن را ب، مصالح خاص در يك هماهنگي با محيط مي باشد
در ميان اين معماران سه معمار برجسته كه تنها معماران ژاپني برنده جايزه معتبر پريتزكرز . از مراجع طراحي مورد توجه قرار دهند

لذا . فوميهيكوماكي و تادائو آندو بيش از ديگران در آثارشان به معماري گذشته ژاپن رجوع داشته اند، يعني كنزوتانگه، مي باشند
.  آئيني ژاپن را فراهم آورد_سي اين دست از پروژه هاي اين معماران مي تواند شيوه و رويكرد هر كدام در پيوند با معماري سنتيبرر

مباحث مطرح شده در زمينه دين در ژاپن و همچنين مفاهيم و اصول معماري سنتي ژاپن در واقع بستر و زمينه الزم براي تحليل آثار 
عوامل اثر گذار بر ،  به طور كلي مشخصات اين سه معمار3جدول شماره .  مذهبي را فراهم مي آورد-د سنتياين معماران با رويكر

. ارائه مي دهد، نها و پروژه هايي را كه در آنها پيوند با معماري تاريخي ژاپن ديده مي شودآكليت معماري 

آئيني ژاپن- مفاهيم و اصول معماري سنتي.2جدول 
نگارندگان: ماخذ

مذهبي آنها- مشخصات معماران و پروژه هاي با رويكرد سنتي.3جدول 

نگارندگان: ماخذ
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بررسي عوامل اثرگذار بر كليت معماري هنرمندان معاصر ژاپن

لعه مورديمطا

)Kenzo Tange(كنزو تانگه . الف
ايده ضمن توجه به ،تانگه از جمله معماراني بود كه بعد از جنگ جهاني دوم و با افزايش تقاضا جهت بازسازي بناها و طراحي شهري

بازنگري به ايده ،ظاتاز جمله اين مالح. انديشه هاي زيبا شناختي سنتي ژاپن را نيز در طرح هاي خود لحاظ كرد،هاي مدرنيستي
و همچنين ايجاد بافت و وارد نمودن جذابيت ) Tatamiاز جمله استفاده از مدول زيرانداز تاتامي (هاي فضايي و مدوالر ژاپني 
. در بناهاي مدرن و يا طراحي مجسمه ها و باغچه هاي سنتي ژاپني در كارهاي خود مي باشد، ساختارهاي سنتي بافت دار ژاپن

،هره گيري  از سيستم ستون و تير طره اي كه ياد آور شيوه ساخت قصرهاي امپراتوري گذشته ژاپن نيز بوده استتانگه با ب
استفاده از نظم ، يكي ديگر از موارد رجوع تانگه به گذشته.]AIArchitect, April4, 2005[5پايه هاي طراحي خود را شكل داد

Arareاين نوع نظم درهم يا اتفاقي را كه ژاپني ها آراره . ازي سنتي ژاپن مي باشداتفاقي در طراحي است كه از اصول فضاس

6آرايه بندي و چيدمان سنگ فرشها،نحوه استقرار بناها. در طراحي باغ هاي چاي دوره هاي متاخر نيز استفاده شده است،مي نامند

ميتوان اظهار نمود كه تانگه .]12-13، 1375،جودت[ برده شده است همكارانش در طرح توكيو به كارتوسط تانگه و،در اين فضا ها
امروزه . تالش بسياري در جهت خلق ساختارهايي نو از ريشه هاي سنتي نمود، از جمله معماراني است كه در سالهاي پس از جنگ

استفاده از سنت در كارهاي معماري بايد ، هالبته از ديدگاه تانگ. كارهاي وي را محل تالقي سنن ژاپني با معماري معاصر تلقي ميكنند
 ;AIArchitect, April4, 2005[به نحوي غير مستقيم صورت پذيرد يا به بيان ديگر پس از تاثير گذاري خود در كار ناپديد گردد

Suzuki, 2007[.الصه نمودبه طور كلي عناصر اصلي تشكيل دهنده فضاهاي ژاپني در نگاه تانگه  را مي توان در شش مورد خ :

 استفاده زياد از تزيينات و معد. 3) همانند مدول تاتامي( از مدول در طراحي ابعاد فضا هاستفاد. 2 و خوانايي فضايسادگ. 1
اين موارد معموال نشات گرفته از ويژگي .  داشتن با طبيعتيهارمون. 6 تقارنمعد. 5 از مصالح به شكل طبيعيهاستفاد. 4دكوراسيون
تانگه اين شش ويژگي را به دو دسته . ساختمان هاي مسكوني و همينطور چاي خانه ها تصور ميشدند، ر معابد شينتوهاي بناها د
) نام ميبردYayoi Traditionكه تانگه آنها را تحت عنوان سنت يايوئي(بر اساس نظر وي نيز سه ويژگي اول :تقسيم ميكند

ني و چاي خانه ها ميباشد اما تانگه سه ويژگي دوم را نشات گرفته از سنت جومونخانه هاي مسكو، برگرفته از معماري معابد شينتو
Jomon Traditionمي توان اظهار .  در ژاپن ميداند كه نشاني است ازحس و حال تحرك و انرژي موجود در زندگي عادي مردم

ليكن وي . سنت هاي جومون و يايوئي استنمود كه معماري تانگه شكل گرفته از كنكاشها و مشغله هاي ذهني او در رابطه با 
به  نحوي نو به منصه ظهور رساند، توانست  ايده هاي  سنتي ژاپني را كه در سالهاي قبل از جنگ  پديد آمده  بودند

]Yu Kishi, 2006[.

:شودنمونه هايي از آثار تانگه كه در آن پيوند با معماري تاريخي ژاپن ديده مي
National Gymnasiumsمجموعه ورزشي. 1

ياد آور فرم يكي از نمادهاي كهن ژاپني به نام ) 1تصوير(سقف اين مجموعه.  در توكيو اجرا شد1964اين مجموعه در سال 
ي مقدس در تومواي همچنين به عنوان نماد.)2تصوير(باشد كه نشاني از موفقيت در ژاپن كهن بوده استمي)Tomo-e( اي -تومو

در اين بنا بياني هنري از فرم و حركت ديده ميشود كه اين مسئله نيز تالشي در جهت . آيين هاي شينتو و بوديسم مطرح بوده است
.]AIArchitect, April4, 2005[در معماري ژاپني بوده است)كه پيشترذكرگرديد(نزديك شدن به سنت جومون 
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Hiroshima peace Memorialبناي يادبود هيروشيما. 2

) 3تصوير( هذلولوي-فرم پوسته سهموي.  توسط تانگه در شهر هيروشيما طراحي و اجرا شد1964اين بنا در سال 
دور بــودهكــه بنــاي مقــابر حكمرانــان در ژاپــن ســالهاي ) 4تصــوير( داردHaniwaدر ايــن كــار اشــاره بــه فــرم باســتاني هــانيوا 

.]Kultermann,1989,P163-165[7است

 Kagawa Prefectural Officeساختمان اداري كاگا وا. 3

استفاده از تيرهاي بتني و ستون ها به صورت .  در ناحيه كاگاوا طراحي كرد1955-58كنزو تانگه اين ساختمان اداري را سال هاي 
استفاده از نمادهاي فرقه ذنهمچنين ) 5تصوير(. باشدميمعماري قصرهاي امپراتوري گذشته ژاپن  بنا ياد آور  ايننمايان در

نشان نماد تومواي. 2تصوير 
AIArchitect, April4, 2005: ماخذ 

فرم سقف از نماد تومواي                             بهره گيري . 1تصوير 
AIArchitect, April4, 2005: ماخذ

بناي يادبود هيروشيما      . 3تصوير 
www.aia.org:ماخذ 

 بناي باستاني هانيوا.4تصوير 
www.aia.org: ماخذ
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 از ديگر تمهيداتي است كه تانگه براي ايجاد پيوند با معماري آييني  بر روي سراميك هاي تزييني ديوارها)فرقه هاي آيين بودااز(
.)6تصوير(ژاپن در نظر گرفته است

و) 7تصوير(.  كه توسط صخره هاي سنگي تزيين ميشوندRock Gardenاي سنتي ژاپني معروف به باغ سنگ طراحي باغچه ه
از ديگر موارد قايل مالحظه در پيوند معماري معاصر تانگه با Ryonajiتالش براي نزديك شدن به سنت باغ سازي معبد ريوناجي

نوعي در جلوي ساختمان اداري و ايجاد بافت در مصالح مدرني چون بتن استفاده از درياچه مص. آداب و سنن تاريخي اين كشور است
. در جهت ارتباط و آميختگي بيشتر با طبيعت استسنن ژاپني  برگرفته از همگي، در اين پروژه ديده مي شودكه 

]TIME in Partnership with CNN, ©2008, P1-2[.

:بندي نمودار تانگه را مي توان به صورت زير طبقهبرخي روش هاي رجوع به سنت در آث

نگاه فرم گرا و برداشت مشابه يا مستقيم از عناصر تاريخي•
بازنگري به ايده هاي فضايي و مدوالر ژاپني•
ايجاد بافت و استفاده از ساختار هاي سنتي بافت دار در بنا•
ر هاي امپراطوري گذشته ژاپناي بر گرفته از معماري قصاستفاده از سيستم ستون و تير طره•
طراحي باغچه هاي سنتي •
استفاده از نظم درهم يا اتفاقي در طراحي پروژه•
استفاده از مصالح به شكل طبيعي•
پايبندي به سنن يايوئي و جومون•
استفاده از نمادها و فرم هاي كهن ژاپني چون نماد تومواي و فرم باستاني هانيوا•

استفاده از باغ سنگ هاي سنتي. 7تصوير 
www.time.com :ماخذ 

د نمادهاي ذن بر روي سراميك هاايجا. 6تصوير 
www.time.com  :ماخذ

تير و ستون نمايان. 5تصوير 
www.time.com:ماخذ 
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)Fumihiko Maki ( فوميهيكو ماكي. ب 

تكنولوژي اگرچه موجب خلق و نوآوري هاي جديد ميگردد اما به تنهايي طراح را به مدينه فاضله مورد نظر ، بنا بر اعتقاد ماكي
ماكي همچنين . به كاهش زيبايي حقيقي در بنا منجرميشود، اخالقي جامعه-از نظر وي عدم توجه به اصول سنتي. نمي رساند

. سيار حائز اهميت دانسته و اين مسئله را دغدغه اصلي معمارمعاصر ميشماردب معماري را سبكي در كارهاي

Architectural Record Symposium,Feb26,27,28. 2004. P3-7[.توسعه ،  از جمله انديشه هاي اصلي در كارهاي ماكي
 ميباشد كه توسط وي جهت ايجاد ارتباط بين Okuايده هاي طراحي شهري بر پايه يكي از مفاهيم فضايي سنتي ژاپن به نام اوكو

جهت ايجاد ، ماكي همچنين از حاميان استفاده از فضاهاي خالي و حد فاصل دو چيز. بناها و فضاهاي شهري به كار گرفته شده است
.  شناخته شده است(Ma)استفاده از فضاي حد فاصل در معماري سنتي ژاپن تحت عنوان ما. ارتباط بين اجزاءوعناصر گوناگون است

نمونه بارز ديگر از ايده هاي زيبا شناختي ژاپني كه . اين مفهوم ضمنا منعكس كننده ايده هاي فضايي مورد نظر بوديسم بوده است
تمركز بر ايجاد بازشوها به سوي باغچه هاي سنتي ژاپني در طبقه همكف ساختمان ها ، پايه هاي طراحي ماكي را شكل داده است

استفاده ،يكي ديگر از جنبه هاي مورد توجه ماكي.]. January 1993, p. 172. Maki,Levitt, 2005, P1-6[بوده است
 وي در پروژه هايي چون ساختمان مركز تحقيقات 1990هنرمندانه از نور در طراحي است كه اين امر به خصوص در كارهاي دهه 

.]Frampton, 1993[به اوج مي رسد) Keio ) 1994دانشگاه كيو

:شود نمونه هايي از آثار ماكي كه در آن پيوند با معماري تاريخي ژاپن ديده مي
Keioوساختمان مركز تحقيقات در دانشگاه كي. 1

استفاده هنرمندانه از نور كه همواره از نكات .  در شهر كيو طراحي و اجرا شدFujisawaفوجيساوا در ناحيه1994اين پروژه در سال 
 از بارزترين روش هاي بكاررفته توسط ماكي در اين پروژه مي باشدت در طراحي فضاهاي سنتي ژاپن بوده استحائز اهمي

]Frampton Kenneth, 1993[.

8مركز تساوي حقوق زن و مرد. 2

ل نيمه طراحي كركره هاي عمودي به شك.  در شمال توكيو طراحي كردنيهونماتسو در شهر كوچك 2000ماكي اين بنا را در سال 
اين )8تصوير(. شود كه افراد از داخل ساختمان ديدي محو نسبت به خارج و فضاي اطراف داشته باشند موجب ميدر اين پروژه، بسته

 استفاده از صفحات مات و تالش همچنين.  اوكو در طراحي فضاست سنتيهمان استفاده ار مفهوم، فضاي راز گونه شكل گرفته
 ايجاد ارتباط بصري بين فضاها از طريق صفحات مشبك  و)كه پيشتر توضيح داده شد(يي مي گا كوربراي نزديكي به مفهوم فضا

. بكاربسته است، از ديگر مواردي است كه ماكي براي ايجاد پيوند با معماري سنتي ژاپن، )مامفهوم (

) Levitt, 2005, P1-6. Maki,1986(.

Tepiaپاويون نمايشگاهي تپيا. 3

صفحات سنتي ژاپني به نام شوجي ، در اين بنا.  توسط ماكي در شهر ميناتو در توكيو طراحي و اجرا شد1989در سال اين پاويون 
)Shoji Screen(استبكار رفته، نمايد فلز بسيار نازك وبراق كه ديدي محو را به داخل ايجاد ميي به نحو جديدي از نوع  .
.]Levitt, 2005, P1-6 . Ishii, 1990, v. 65, no, 8-9, p. 65[)تالش براي رسيدن به مفهوم اوكو)(9تصوير(
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9سالن كنگره سالزبورگ. 4

استفاده از صفحات مشبك در دو سمت فضاهاي ،  اجراي آن به اتمام رسيد1992در پروژه ساختمان كنگره سالزبورگ كه در سال 
تالش براي رسيدن ( فضاي حد فاصل جهت اتصال بصري فضاهاي متفاوتارتباطي و در نماي قسمتهاي مقابل هم و بهره گيري از

)11و10تصاوير(باشداز جمله شيوه هاي بكارگرفته شده توسط ماكي در ايجاد پيوند با معماري سنتي ژاپن مي، ) مابه مفهوم
]Levitt Brendon, 2005, P1-6[.

:بندي نمودبرخي روش هاي رجوع به سنت در آثار ماكي را مي توان به صورت زير طبقه
نگاه مفهوم گرا به سنن ژاپني و توجه ويژه به مفاهيم سه گانه فضايي•
توجه به سبكي در آثار معماري•
توسعه ايده هاي طراحي شهري بر پايه مفهوم فضايي اوكو•

تالش  استفاده از صفحات مات با مصالح جديد و.9تصوير 
.پيابراي رسيدن به مفهوم اوكو در ساختمان ت

Levitt, Brendon 2005: ماخذ 

GEC ساختمان .8تصوير 
Levitt, Brendon 2005: خذ  ما

استفاده از صفحات مشبك و فضاي مابين.11تصوير 
Maki Fumihiko, Jan.1993:ماخذ 

ساختمان سالن كنگره سالزبورگ                   . 10    تصوير 
Maki Fumihiko, Jan.1993: ماخذ
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ل و توجه به مفهوم مااستفاده از فضاهاي خالي و حدفاص•
ايجاد بازشوها به سوي باغچه هاي سنتي در طبقه همكف•
استفاده هنرمندانه از نور•
ايجاد ديد محو و راز گونه به داخل و خارج•
استفاده از صفحات مات و تالش براي رسيدن به مفهوم مي گاكور•
استفاده از صفحات سنتي شوجي در بنا•
 فضاهاي ارتباطياستفاده از صفحات مشبك در طرفين•

Tadao Andoتادائو آندو. ج
نمونه اي روشن از ويژگي هاي پست ، مينيماليسم شاعرانه آندو، ايسوزاكي وديگران، ماكي، در مقايسه با معماران خالقي چون تانگه

سم استمدرن را براي رسيدن به يك معماري مردم وار به نمايش ميگذارد و اين نقطه مقابل قواعد سرسختانه مدرني
]AIArchitect, April4, 2005[.فرم ساختمان را به ساده ترين شكل ايجاد ميكند تا بتواند خلوص فضايي آن را افزايش ، آندو

فضاي خالصي را ايجاد ،اين فرم ساده. ارتباط بين فرم ها را از بين برده و از فرم به صورت مجزا استفاده ميكند،در نتيجه. دهد
مصالح و رنگ ها نيز ساده انتخاب ،عالوه بر فرم. نقطه ديد ما بيشتر به فضا معطوف ميشود تا بازي فرم،بنا بر اين. مي كند
ساختمان هاي آندو حاوي منابع نور بسيار زياد مي باشند كه در نتيجه وجود بازشوها به فضاي . ]15، 1384، فوراياما ماسائو[مي شوند

استفاده از طرح حياط هاي ، از جمله پيوند هاي آندو با معماري گذشته ژاپن.  از آجرهاي شيشه اي ايجاد شده استآزاد و استفاده زياد
. در شهر اوزاكا مي باشد كه آندو اين طرح را در مقياس شهري مورد استفاده قرار داده است،مركزي موجود در خانه هاي سنتي

همه از تمهيداتي است كه آندو براي كاستن از فضاي بسته و خفه ، ر فضاي روبازاستفاده از پلكان بزرگ و پل هاي ارتباطي د
 يعني هنگامي كه استفاده از 1980 از اواسط دهه ايده هاي آندو به خصوص. به كار برده است، ساختمان هاي مسكوني شهري

ن شكل گيري بنا ها در اطراف حياط هاي تراسها و فضا هاي روباز واتصال مجموعه هاي ساختماني توسط پلهاي ارتباطي و همچني
در رابطه با معماري آييني . ]AIArchitect, April4, 2005[به سرعت درهمه جامورد استفاده قرار گرفت، مركزي رواج يافت
قفه در به طور مثال وي رسوم تجديد ساخت در ايزه را تالشي بي و. آندو حائز نگرشي متفاوت و خاص خود ميباشد،گذشته ژاپن نيز

در . جهت رسيدن به خلوص معنوي دانسته و معتقد است حس خلق كردن بويژه در معابد ايزه به شكلي زيبا و ابتدايي ديده ميشود
اما به تنهايي براي بيان معماري ، آندو  معتقد است كه مصالح اگرچه ابزاري براي خلق فضاست، رابطه با مصالح به كار رفته در بناها

استفاده از چوب را در ايزه بسيار ساده و با خلوص باال و متفاوت با استفاده از اين مصالح در چاي خانه هاي ژاپني وي . كافي نيست
پيوند اين . ريشه در معماري سنتي ژاپن و از جمله معابد ايزه دارد،در حقيقت خلوص و سادگي كارهاي اين معمار ژاپني. مي داند

ي رنگ هاي معماري خود را نيز برگرفت از رنگهاي مونوكروم فضاهاي معماري سنتي ژاپن معمار با گذشته به نحوي است كه حت
Nikkoاز نظر آندو با وجود اينكه در رابطه با جلوه هاي زيبايي معماري ژاپني بويژه از طريق تحليل معبد نيكو . مي داند Toshogu

ا مي توان معماري زاپن را به دو قطب متغير پيرامون سبك ام،   بحث هاي زيادي مطرح گرديده است10و بناهاي قصر كاتسورا 
، آندو. استفاده هوشمندانه اي از طبيعت دانست،از نظر وي معماري سبك سوكيا را مي توان.  نيز تعبير نمودSukyiaژاپني سوكيا 

يكي از جنبه هاي ،گرددپردازش به فضاهاي داخلي در معماري چايخانه ها را كه به خصوص در نتيجه كوچكي فضا تشديد مي 
از نظر وي پست مدرنيسمي كه در . سبك سوكيا دانسته و معتقد است كه معماري معاصر ژاپن را بسيار تحت تاثير قرار داده است

.]Dal Co, 1996, P. 468-470[بياني ديگر از ويژگي هاي سبك سنتي سوكيا مي باشد،  در ژاپن به منصه ظهور رسيد1980دهه 
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 :شودهايي از آثار آندو كه در آن پيوند با معماري تاريخي ژاپن ديده مينمونه 

Water Templeمعبد آب . 1
به عنوان محل اجتماعي براي اعضاي فرقه شينگون در ،  در جزيره آواجي طراحي و اجرا شد1989-91اين پروژه كه در سال هاي 

ريشه ، )13و12تصاوير(ح ديده شده و از جهت ديگراز ديدها پنهان مي ماند بنا كه از يك زاويه به وضو اينفرم. نظر گرفته شده است
در معماري آييني ژاپن بسيار ديده شده كه  غير مستقيم به فضا همچنين ورود. در عقايد بوديسم وسنتهاي فلسفي كهن ژاپن دارد

بنا به اعتقادات  بوديسم سمبلي از بهشت وكه در) 15تصوير( گل نيلوفر آبياستفاده از. شوددر اينجا به وضوح ديده مي، است
اين گل . از ديگر موارد قابل توجه طراحي آندو در اين پروژه است، در آن مستقراست)(Amida Buddhaژاپني ها روح آميدا بودا
. همچنين نشاني از نوزايي و شكوفايي دراين آيين است و باشدحامل پيامي از بهشت مي

تداعي كننده اولين مرحله تطهيرنفس در ، شودنگها و شن هاي سفيد كه بر روي كف مسير ورودي ساختمان معبد ديده ميس
 همه از جنبه هاي مورد استفاده كه،آميختن با طبيعت و مواجه شدن با آب زالل به عنوان آينههمچنين 11. آيين هاي ژاپني است

از ديگر موارد درخور توجه در اين طرح .  است از ديگر راهكارهاي آندو براي پيوند با گذشتهيدر مديتيشن و اعمال بوديسم ژاپن
 دقيقا از سنتهاي فضاسازي معابد فرقه  مي باشد كهدر داخل معبد) 16تصوير(استفاده از ديواره هاي مشبك چوبي به شكل مربع

ورودي نمادين . شود ديده ميفضامجسمه آميدا بودا در مركز ، ن فرقه اي معابد ساير هماننددر اينجا نيز. برگرفته شده استشينگون 
 بوديسم و از جمله باغ چاي 12اشاره به ورودي هاي نمادين كوچك درميان باغهاي چاي)14تصوير(تعبيه شده در ديوار بتني عظيم

از ديگر روش هاي مورد استفاده ) 17صوير ت(استفاده از فرم مانداالي بوديسم در پالن ساختمانهمچنين .  داردFushinanفوشينان
استفاده از تكنيك مديتيشن بوسيله ،يكي از اصول مهارتي فرقه شينگون.  سنتي كشورش مي باشد–آندو در رجوع به معماري آييني 
مت استيا دنياي بي انتهاي حك Kongo-Kaiيكي از اين مانداال ها نماينده كونگو كاي. باشددو مانداال يا جهان نما مي

يا دنياي كوچك  Taiko-Kaiكه در برخي كتب از آن به نام جنيه الماس ياد ميشود و ديگري نماينده تايكو كاي) 18تصوير(
دنياي هستي در اين دو جهان نما تصوير ،كه در بعضي كتب با نام جنبه زهدان خوانده ميشود و در واقع) 19تصوير(محسوسات است

،در اين طرح آندو با استفاده از انعكاس آسمان بي انتها در استخر به فرم مانداال"]85-1384،87، رتبايرون ارها. اچ[. شده است
و با قرار دادن فضاي كوچك معبد در زير استخر و ) 15تصوير(را تداعي نموده است13)جنبه الماس(جهان بي انتهاي حكمت شينگون 

شكل گيري فرم بنا بر اساس    . 13تصوير 
سنت هاي فلسفي و كهن ژاپن

www.floornature.com: ماخذ 

پالن معبد آب در جزيره آواجي. 12تصوير 
www.floornature.com:ماخذ 
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"را نمايانده است14)جنبه زهدان(جهان كوچك محسوسات،ميگردداستفاده از نور و دكور قرمز كه هنگام غروب تشديد 
] Nitschke, 1993, 62-83, Zanchi, Aug, 2002[.

 در گل نيلوفر آبي، سمبلي از بهشت. 15تصوير 
 ,Günter Nitschke: ماخذ . بوديسم

ورودي نمادين تعبيه شده در ديوار بتني              . 14صوير ت
Günter Nitschke, 1993: ماخذ . سمت چپ تصوير

تبلور فرم مانداالي بوديسم در پالن معبد آب. 17صوير ت
Günter Nitschke, 1993: ماخذ 

ساختار ديوارهاي مشبك چوبي بر مبناي         . 16تصوير 
Günter Nitschke, 1993: ماخذ . سنن فرقه شينگون

مانداالي نماينده تايكوكاي. 19تصوير 
Günter Nitschke, 1993: ماخذ 

 مانداالي نماينده كونگو كاي.18تصوير 
Günter Nitschke, 1993: ماخذ 
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Komyo-Ji-Saijoوبازسازي و ترميم معبد كوميو جي سايج. 2

250 در حدود Edoبازسازي معبدي قديمي متعلق به دوره ادو،  در شهر سايجو واقع شده استEhimeايهايم كه در ناحيه اين پروژه
جهت فراهم آوردن امكان اجراي مراسم مذهبي و ايجاد فضايي جهت اسكان ، بازسازي ضمنا شامل گسترش فضا. سال قبل است

:نكات قابل توجه در اين پروژه به شرح زير است. ين  طراحي يك تاالر پذيرايي جهت ميهمانان مي باشدراهبين معبد و همچن

استفاده از مدول . ب. استفاده از فرم پايه بناي معابد دوره ادو و شبكه چوبي كه در معماري معابد كهن ژاپني مرسوم بوده است. الف
استفاده . ج) 20تصوير(. نماي ساختمان كه از ويژگي هاي معماري ژاپني استثابت شبكه هاي كوچك چوبي و گسترش آن در كل 

. از شبكه ها و شيشه هاي مات در معبد جهت اتصال بصري فضاي داخل و خارج معبد كه از سنن فضا سازي معماري ژاپني است
اطراف ساختمان و تشديد فضاي رازگونه و قرار دادن استخر آب در . د)  كه پيشتر بيان شدما و اوكوتالش براي رسيدن به مفاهيم (

بجز برخي ،در شكل محيط طبيعي اطراف سايت و در بافت كلي،طبق سنن فضا سازي ژاپني) ه. مذهبي با انعكاس نور در داخل آب
رها كردن ديوارهاي سنگي در سايت به صورت دست نخورده از نتايج اين سنت . تغييري داده نشده است، ترميم هاي اندك

. استفاده از سيستم تير و ستون كه يادآور بناي كهن معابد و قصرهاي امپراتوري ژاپن است) و. اسازي ژاپني استفض

)Zanchi, Aug, 2002 .( .

Expo92پاويون ژاپن در نمايشگاه سويل. 3

وب به طور طبيعي و دست نخورده همانند استفاده از چ.  در سويل اسپانيا طراحي و اجرا گشت1989-92اين پاويون در سال هاي 
آندو چوبهاي سفيد و ساده به كار رفته در نما را با .  از جمله موارد درخور توجه در اين طرح استسنت ديرينه در معماري معابد ژاپني

 برگرفته و  اين پروژه را در قابليت برپايي و نصب غرفه با تكنولوژي جديدوي. كندچوبهاي ساده و عاري از تزيينات ايزه مقايسه مي
پلكان ورودي كه مردم را به داخل همچنين . داندمينمادي از مراسم تجديد ساخت بناهاي چوبي در معبد ايزه از آيين شينتو 

سعي در نمايش . قرار داده شده استكند به نشان پلي بين ژاپن و غرب و دعوت از مردم براي آشنايي با فرهنگ ژاپني راهنمايي مي
و با در معرض ديد قرار دادن آن ) كه داراي ارزشي نمادين در معماري آييني ژاپن بويژه آيين شينتو است(يت ستونهاي چوبياهم

از ديگر شيوه هاي مورد نظر آندو براي پيوند با اصول و مفاهيم سنتي فضا رنگ مونو كروم  براي فضاي اطراف همچنين استفاده از 
 ويژگي هاي متجلي در سبك  جمله بنا از ايناستفاده از چوب و جزئيات به كار رفته درر است كه الزم به ذك. سازي در ژاپن است

.]Dal Co, 1996, P. 380-383,468-470[) 22و21تصاوير(. باشد نيز ميسوكيا و معماري چايخانه هاي ژاپني

 استفاده از مدول ثابت شبكه هاي چوبي و گسترش آن در كل نما20.تصوير 
Zanchi Flores, Aug, 2002: ماخذ 
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: Rokko-1986 كليساي روكوپروژه. 4

Rokko-1986پروژه كليساي روكو . 4

كه جهت رسيدن به خلوص و آمادگي براي ورود به بناي اصلي (اين پروژه تماما بر اساس اصول سازماندهي فضاهاي مقدس ژاپني
و Shisen-do)1641(ه نام شيسن دوطراحي شده است كه خصوصا حائزمشتركاتي است با بناي كهن مقبره شاعري ب) مي باشد

. آندو محتواي فضا و حركت فضايي را در ارتباط با مقبره شيسن دو به خوبي نمايانده است

A .گذر از داخل يك ورودي بسيار كوچك است،اولين مرحله در ورود به فضاي مقبره شيسن دو .

داخل فضاي تاريك و محقريك باغچه ژاپني ،ورودي كوچكاز طريق يك ، در كليساي آندو نيز ابتدا بعد از گذر از پلكان•
. )گذر از ورودي بسيار كوچك اولين تكنيك فضايي ژاپني جهت ايجاد آمادگي و خلوص در افراد است(. ميشويم

B .عرض . مرحله دوم در مقبره شيسن دو عبور از پلكان كم عرض و تنگي است كه از دو طرف توسط درختان پوشيده شده است
.)24تصوير(ار كم مسير در اينجا در افراد ايجاد حس حركت مي نمايدبسي

در كليساي آندو نيز در ادامه از مسيري كم عرض و باريك ميگذريم كه از يك سمت با ديواري كوتاه و از طرف ديگر با •
. قاي دوري مقصد استتكنيك دوم استفاده از مسير كم عرض و ايجاد حس حركت ضمن ال(. درختان پوشيده شده است 

)راه زيادي تا خلوص نهايي مانده(

استفاده از چوب به طور طبيعي در پاوين ژاپن. 21تصوير 
Dal Co Francesco, (1996): ماخذ 

سعي در نمايش اهميت ستون هاي چوبي با ارزشي نمادين. 22تصوير 
Dal Co Francesco, (1996): ماخذ 

 پلكان كم عرض مقبره شيسن دوورودي و. 24تصوير 
Günter Nitschke, 1993:ماخذ 
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C . مرحله سوم در بناي مقبره شيسن دو مواجه شدان با بن بست شكل گرفته با گياهان در انتهاي مسير باريك و طوالني پيموده
ستيابي به مقصد نهايي شده و يك تغيير جهت ناگهاني در مسير است كه گويي در ابتدا حس دور شدن از مقصد اصلي يا دشواري د

.)28تصوير(را ايجاد مينمايد

Uدر كليساي آندو نيز مسير پيموده شده در ابتدا ظاهرا به بن بستي ختم ميشود كه توسط پلكاني و با يك تغيير جهت •
. شكل ادامه مي يابد

D .ر مسيرناگهاني و خستگي راه رسيدن به يك فضاي كوچك استراحت است كه بعد از تغيي،مرحله چهارم در مقبره شيسن دو
. تجربه ميشود

. در كليساي آندو نيز اين فضا به فرم نيم دايره در پالن در نظر گرفته شده است•

E .فرد مجدد با يك ورودي و يك ، بعد از گذر از اين همه مراحل.  استتكرار، پنجمين تكنيك فضاسازي در اين مقبره قديمي
لذا افراد بار ديگر وارد ميشوند اما اينبار با مرحله باالتري از خلوص روحي. مواجه مي شود، مسير مانند آنچه پيشتر پيموده

.)25و26تصاوير(

 با وارد شدن به تونل باريك پوشيده شده با سقف شفاف و تكرار مراحل فوق نشان داده در كليساي آندو نيز اين مسئله•
.)23تصوير(شده است

1986كليساي روكو پالن . 26تصوير 
Günter Nitschke, 1993:ماخذ 

1641مقبره شيسن دو پالن . 25تصوير 
Günter Nitschke, (1993):ماخذ 

تونل باريك پوشيده با سقف شيشه اي در كليساي آندو.23تصوير 
Günter Nitschke, 1993: ماخذ 
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:بندي نمودبرخي روش هاي رجوع به سنت در آثار آندو را مي توان به صورت زير طبقه
)مفهوم گرا+ فرم گرا(رويكرد تركيبي در طرح ها •
توجه به خلوص فضايي در طرح•
استفاده از منابع نور بسيار زياد در نتيجه وجود بازشو ها به فضاي آزاد•
استفاده زياد از آجر هاي شيشه اي و ديوارهاي مشبك چوبي جهت ايجاد ديد راز گونه•
بازشناسي و طرح حياط هاي مركزي برگرفته از خانه هاي سنتي شهر اوزاكا•
 اهميت مذهبي ستون هاي چوبي در معماري سنتياستفاده از چوب به صورت ساده و سعي در نشان دادن•
استفاده از رنگ هاي مونوكروم•
بهره گيري از سبك معماري سوكيا و سبك ساخت قصر هاي امپراطوري•
ورود غير مستقيم به فضا در بنا هاي مذهبي•
اي چاياستفاده از سمبليم به طور مثال در استفاده از نماد گل نيلوفر آبي و ورودي هاي نمادين باغ ه•
استفاده از فرم هاي نمادين همچون مانداال •
بهره گيري از معماري معابد ايزه•
)همچون تكنيك تكرار مسير( جهت رسيدن به خلوص ، استفاده از تكنيك هاي فضايي در ساخت معابد•

 گيرينتيجه
ماري گذشته و استفاده از اصول و مفاهيم بررسي آثار سه معمار ژاپني در ارتباط با معماري كهن ژاپن به وضوح اهميت رجوع به مع

بررسي آثار اين سه معمار در تطبيق با فضاهاي معماري اديان كهن ژاپن و اصول . آئيني ژاپن را نشان مي دهد-معماري سنتي
و ، )Ma(ما، )Oku( اوكوطراحي آنها نشان مي دهد كه در معماري كهن ژاپن به دليل وجود مفاهيمي غير كالبدي نظير

. معماران معاصر با انعطلف پذيري بيشتري توانسته اند كالبدي اين مفاهيم را در آثار خود متبلور كنند ) Miegakure(مي گاكور

در يك مقايسه تطبيقي از آثار اين سه معمار بايد اشاره كرد كه اين معماران سعي كرده اند از كيفيت هاي فضايي اديان و آئين هاي 
. شينتو و بوديسم در آثارشان استفاده كنند،  طور ويژه آئين كهنمختلف و به

 كه عناصر تاريخي را به صورت مستقيم و يا برداشتي مشابه از فرم آن -همچنين تحليل آثار نمايانگر آن است كه نگاه فرم گرا
م سه گانه فضايي اهميت زيادي داده و ماكي به مفاهي.  در آثار تانگه به نسبت دو معمار ديگر بيشتر بارز است-استفاده مي كند

آندو در يك رويكرد تركيبي حركت و سلسله مراتب فضايي را در آثار خود به شيوه اي نو ارائه داده و تا آنجا . نگاهي مفهوم گرا دارد
بطور كلي لكن . پيش مي رود كه در بعضي پروژه هاي خود نظير معبد آب در آواجي تحولي در معماري بوديسم ايجاد مي كند

بررسي نمود كه جزييات هر گروه ، به ترتيب ذكر شده در زير، هاي پيوند با سنت در معماري امروز ژاپن را مي توان در چهار بعدروش
.  ذكر شده است2به تفصيل در جدول شماره 

) مي گاكور، ما، اوكو(استفاده از مفاهيم و كيفيت هاي فضايي همچون •
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مصالح و جزييات اجرا•
گونگي فضاسازي بر اساس تكنيك هاي سنتي ساخت در معابد و باغ هاچ•
چگونگي ارتباط با محيط و پيوند شهر با طبيعت•

با وجود آنكه تانگه شاگرد .مساله مهم ديگر تحليل كرنولوژيك آثار اين سه معمار در تطبيق با سبك هاي رايج زمانه است
اين معماران همواره ، ز سوي ديگر معماري لوكوربوزيه تاثير عميقي بر آندو گذاشته استلوكوربوزيه بوده و ماكي نيز شاگرد تانگه و ا

زماني است كه اين سه معمار موفق به كسب يك 1985-1995دهه . معماري كهن ژاپن را به عنوان يك مرجع طراحي دانسته اند
معماري .عرف معماري معاصر ژاپن به معماري جهان استجايزه معتبر بين المللي مي گردند و به نوعي اين دهه با اين سه معمار م

 مانند آنچه در پاره -كه سنت ها و آئين ها جايگاه خود را در آن حفظ كرده و در عين حال به تقليدهاي نامناسب از معماري گذشته
.  نينجاميده است-اي آثار پست مدرنيست ها و كالسيك گرايان ديده مي شود

آئيني مي تواند در سرزمين هاي ديگر با توجه به - معمار ژاپني در پيوند معماري معاصر و معماري سنتيلذا تجربه آثار اين سه
. شاخصه هاي معماري آنها مورد توجه قرار گيرد

. تحليل كرنولوژيك آثار سه معمار در مقايسه با سبك هاي رايج.2نمودار 
نگارندگان: ماخذ
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پي نوشت 
1 .Jomon

2 .Yayoi

3 .Kofun

:به . ك. براي اطالعات بيشتر ر. 4

. تهران، انتشارات سمت، ترجمه مليحه معلم، يكپارچگي و چندگانگي:دين ژاپن، )1384(بايرون ارهارت.      اچ

اين . همواره حائز معاني بسيار بوده است،در طول تاريخ معماري يادماني و سنتي اين كشور، الزم به ذكر است كه ستون. 5
. مسئله در معماري معابد ژاپن به وضوح مشاهده مي گردد

به معني دانه هايي كه پراكنده  (mamemaki-ishiايشي -يوه نظم اتفاقي مامه ماكيچيدن سنگ فرش ها به ش. 6
. ناميده ميشود)ميشوند

S. A Jeruieفرم پاگودا به نشان جلوگيري ازحوادث مشابه ديگر در هيروشيما توسط،قبل از تصويب طرح نهايي. 7
. درنظرگرفته شده بود

8 .Gender Equality Center (GEC)

9 .Salzburg Congress Hall 

10 .Katsura Detached palace

خود را براي ورود به فضايي مقدس ، در معابد ژاپني افراد با گذر از روي اين شن ها به عنوان يكي از اولين مراحل تطهير. 11
. آماده ميكنند

12 .Middle Crawl-Through Gate

13 .World of Diamond-like transparent wisdom

14 .World of Womb-like phenomenal experience
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