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:چكيده  

. شود معماري ژاپن دستاورد فرهنگي رو به رشد است كه هرگز از ريشه ها و سنت هاي فرهنگي ژاپن جدا نمي      

در معماري معاصر . معماري معاصر ژاپن برگرفته از معماري سنتي اين كشور است، كه تركيبي از سنت و مدرنيته است

ژاپن ضمن حفظ اصالت و ريشه هاي فرهنگي اين كشور و تركيب آن با معماري مدرن سعي در حفظ هويت ملي و سنتي 

ماري سنتي آن وجود دارد كه تا به امروز در معماري معاصر ريشه هاي فرهنگ سنتي ژاپن در هنر و مع. آن شده است

در اين كشور به . اين كشور تداوم پيدا كرده است و معماران بزرگ اين كشور همچنان از اين سنت هاي تبيعت مي كنند

گرفته دليل آميختگي زندگي مردم با آئين هاي سنتي در تمام ادوار، توجه به اين موضوع توسط معماران ژاپن صورت 

دو  فوميهيكو ماكيتادائو آندو و . از اين رو در اين مقاله به معرفي دو تن از معماران معاصر ژاپن پرداخته شده است. است

و در آثارشان به معماري سنتي ژاپن توجه ويژه اي داشته برنده جايزه بين المللي پريتزكرز بوده اند  معماري هستند كه

از نظر  فوميهيكو ماكيحقيق و بررسي تطبيقي آثار دو معمار مطرح ژاپن تادائو آندو و در اين نوشته   سعي بر ت. اند
 آنهامعماري  ثارآنتايج تحقيق تدوين و بررسي  از. سبك، ايده ها و عناصر مورد استفاده در آثار اين دو معمار شده است

رهنگ سنتي ژاپن است، كه هريك به مي توان نتيجه گرفت كه اساس طراحي اين دو معمار برگرفته از معماري و ف

ابتدا منابع مرتبط با موضوع را جمع . است» كيفي«روش تحقيق در اين مقاله . نحوي سعي در احياي اين فرهنگ دارند

  .آوري كرده و اطالعات الزم از آن ها استخراج و سپس به تجزيه و تحليل مي پردازيم

  

، مينيماليسم، متابوليسمفوميهيكو ماكيآندو، تادائو  معماري سنتي ژاپن،:  هاي كليدي واژه   
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  :     مقدمه

معماران . استفاده از اصول معماري سنتي يكي از مسائلي است كه در معماري معاصر مورد توجه معماران قرار گرفته است      

ر كشور ژاپن توجه ويژه اي به با توجه به اين كه د. معاصر ديدگاه هاي مختلفي راجع به پيوند معماري سنتي و مدرن دارند

از اين رو معماران ژاپن براي . فرهنگها و سنت هاي كهن خود دارند، پيوند با معماري گذشته امري ضروري به شمار مي رود

. ايجاد فضاهاي معماري جديد به فضا ها و مفاهيم سنتي معماري توجه دارند، و آثارشان را با اين مفاهيم سنتي خلق مي كنند

آثار اين معماران الگويي در جهت شناخت و استفاده مفاهيم سنتي در معماري معاصر حتي در كشورهايي كه همچون  بررسي

. بود و مي توان معماري سنتي را به معماري مدرن پيوند داد  ژاپن داراي پيشينه غني در معماري هستند مورد استفاده خواهد

تي ژاپن پرداخته و سپس به بررسي آثار، ايده ها و اهداف دو معمار معاصر ژاپن در اين مقاله ابتدا به ارائه اصول معماري سن

فوميهيكو ماكي پرداخته و سپس با مقايسه سبك معماري آنها به پيوند با معماري گذشته ژاپن پي خواهيم برد و تادائو آندو و 

  .با روش ها و ايده هاي معماران شرقي در دنياي مدرن بيشتر آشنا مي شويم

  :صول معماري سنتي ژاپنا

در معماري سنتي ژاپن به اصول فضا سازي و مفاهيم فضايي توجه ويژه اي شده و عناصر فيزيكي بناي معماري وسيله اي       

در ژاپن به فضا اهميت داده مي شود و معتقدند فضايي كه به صورت كالبدي تعريف مي . براي نشان دادن اين مفاهيم است

كشور براي جدا سازي فضاها و بر روي نماها از    سنتي  ايندر معماري . قدر كافي قدرت تخيل را برانگيزد شود نمي تواند به

به اين گونه است فضاي . پوشش و صفحات ماتي استفاده مي شود، اين صفحات مات فضايي رازگونه و مبهم را ايجاد مي كنند

از ديگر اصول معماري سنتي . از فضا همان تصور غربي از فضا است به نوعي مي توان گفت درك ژاپني. كالبدي روح مي بخشند

همچنين در اين معماري توجه . ژاپن استفاده از فضاهاي خالي و حد فاصل دو چيز براي اتصال  بصري فضا هاي متفاوت است

كاغذ : شوجي(مات  ويژه اي به طبيعت، نور، استفاده از مصالح بومي همچون چوب، ديوارهاي مشبك چوبي، شيشه و صفحات

كفپوش ساخته شده (براي ايجاد ارتباط بصري با بيرون ، استفاده از تاتامي  )ساخته شده درخت توت براي كاغذ درهاي كشويي

براي فضاسازي . به عنوان مدول و استفاده از رنگ هاي سنتي و تك رنگ است) از پوشال برنج در انداره هاي مشخص

از بناها و مسيرهاي شهري از معابر و مسيرهاي كم عرض براي ايجاد حس . ا ايجاد مي كنندبازشوهايي رو به سوي باغچه ه

در بناهاي گذشته ژاپن نيز . همچنين فضاهاي رابط براي ارتباط با محيط و طبيعت ايجاد مي كنند. حركت استفاده مي كنند

  .به سادگي و خلوص تاكيد شده و بناها فاقد تزئينات  هستند

: معماران ژاپنيبررسي آثار   

Tadao Ando . تادئو آندو : الف       

م داير كرده است  1970ميالدي است، كه كارگاه معماري خود را در سال  1941تادائو آندو، متولد اوزاكا ژاپن در سال      

او از معماران پست . را از آن خود كرد 1جايزه پريتزكر 1995وي يكي از معمار ژاپني است كه در سال ). 5:1387فورياما، (

او معماري است . مدرن نسل دوم ژاپن است كه با توجه به سبك مدرن آثارش از معماري سنتي ژاپن تبعيت مي كند

هنرمند  3آندو متاثر از آثار نقاشي جوزف آلبرز. است 2خودآموخته كه آثارش متاثر از آثار معماران بزرگ غربي چون لوكوربوزيه

د گزيده مربع كار مي كرد و رنگ هاي متمايز و شفاف را به كار مي برد نيز، دايره ها و مربع هاي باهاوس كه در محدوديت خو

رويكرد آندو به مكان و فضاي معماري آنجايي كه مكان را شالوده ) 89:1385آندو،(ساده رابراي فرم هاي معماري اش برگزيد 
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آندو، (درباره فضا و مكان نزديك مي شود  4نديشه هاي هايدگرفضا مي شمارد و براي ساختن فضا درصدد تهيه مكان است، به ا

اهميت دادن به طبيعت، نور و ساده گرايي از ويژگي هاي سبك اوست كه آثار اين معمار مطرح را به سنت و ). 163:1387

آندو . ده استبه طور كلي مي توان گفت آثار او از كنار هم گذاشتن سنت و تجدد به وجود آم. فرهنگ خود نزديك مي كند

با مطالعه ) 70:1387 ،ليو(شيوه طراحي خود را با مشاهده تواَمان معماري سنتي و كهن ژاپن و معماري غرب به دست آمورد 

اهميت دادن به فضا و طبيعت، آفتاب، آسمان، . بر روي آثار آندو مي توان دريافت كه او پيوند دهنده معماري شرق و غرب است

لح سنتي ژاپن در كارهايش را از معماري ژاپن آموخته و استفاده از مصالح مدرن همچون بتن را از معماري باد و استفاده از مصا

او با بهره گيري از مصالح سنتي ژاپن تاكيد بر فرهنگ ژاپني خود مي كند و از مصالح غربي همچون بتن . غرب آموخته است

سبك . ز شيشه را براي شفاييت و نرم كردن بتن استفاده مي كندبراي نشان دادن عظمت آثارش و در تضاد با آن استفاده ا

است، كه در فرهنگ و معماري ژاپن پركاربرد بوده و در آثار مدرن غربي نيز بسيار مورد توجه معماران  5معماري آندو مينيمال

ن حال كارآمد را براي آثار خود او سبكي ساده، به دور از تزئينات با استفاده از اشكال خالص هندسي و در عي. مدرن بوده است

هدف آندو، تغيي . معماري آندو تلفيقي از سادگي فرم و پيچيدگي فضا به همراه مصالح خالص و نمايان است. برگزيده است

مصالح معماري وي، بتن خام، خورشيد، آسمان، سايه و آب است يا به عبارت بهتر، . معناي طبيعت از گذرگاه معماري است

عناصر اصلي و متناقض . اين معمار بر اين است كه استفاده كنندگان بنا بايد طبيعت را تجربه و احساس كنندتاكيد . فضا

فورياما، (او از جذابيت فرم صرف نظر كرده و بر جذابيت فضا تاكيد مي كند . معماري آندو، نظم، مردم، احساسات انساني است

او عناصر را براي درك بهتر . لكرگرايي و ايجاد فضاهاي نمادين را نام برداز مشخصه اصلي معماري آندو مي توان عم). 5:1387

آثار آندو به گونه اي خلق شده كه موجب تقويت تبادل بين افراد و فضا مي . فضا به صورت متناقض در كنار هم به كار مي برد

ه و احساسات مردم در خلق آثارش مورد او در آثارش به صورت ويژه اي توجه به آسايش و رفاه مصرف كنندگان فضا كرد. شود

در تمام آثارش از طبيعت بهره مي برد و گاهي . همچنين آندو براي طبيعت احترام زيادي قائل است. توجه قرار مي دهد

او شكل بتن را با استفاده از . طراحي خود را به گونه اي انجام مي دهد كه نياز به تغيير و دست زدن به محيط پيرامون نباشد

. نور پردازي و ايجاد سايه روشن طبيعي تر نمايش مي دهد و با تلفيق آن با طبيعت حس آرامش را به اثرش القا مي كند

معماري آندو تلفيقي است از ديوارها و هندسه آسمان، ديوارها كه فاقد تزئينات و با مصالح خالص طراحي شده است و صرفا 

آسمان كه نقش حساس و . نهايت فضايي نرم و انعطاف پذير را به وجود مي آورند جهت جدا كردن فضاها به كار رفته اند و در

تعيين كننده در معماري او دارد و از نظر او قرارگيري آسمان در هر قسمت ساختمان اهميت ويژه اي دارد و به نوعي ازآسمان 

در معماري او فضاي . شده است روح مي دهد براي تزئين بنا استفاده مي كند و به بنايي كه از بتن سنگين و بي روح ساخته

آندو ساختن فضا را را مهمتر از ساختن  .مرده وجود ندارد و با به كار بردن فضاها در كنار هم به هر قسمت جان مي بخشد

ر وي د. مكان مي شمارد ليكن ابزار او براي اين آفرينش گري، گرد هم آوردن عناصر طبيعي و محيطي در يك چشم انداز است

اين باره مي گويد كه هندسه، چشم انداز پيرامون را همچون يك قااب جدا مي سازد و آن را برتري مي دهد و بدين گونه با 

هندسه به واسطه تراشيدن نور به درون فرم ها و به كارگيري . فراهم آوردن دايره ها و مربع ها، مكان معماري را مي سازد

. ساختار آثار آندو به سه صورت شكل گرفته است). 30:1380شيرازي، (و مي نشيند خطوط و احجام، با روح سايت به گفتگ

كه داراي فرم خالص، طراحي واضح و فضايي آرام است كه به صورت ريتم وحدت بخش از كل به جز : معماري يگانه انگاري

بيشتر توجه ام بر فرم بوده و داراي  از نظر او فرم بر فضا غالب است و. ف و در بيشتر آثار او ديده مي شود.تبديل مي شود

. معماري دوگانه انگاري آندو كه نوآوري وي محسوب مي شود به يكسان بودن ارزش فرم و فضا مي پردازد. تمركز فضايي است

 در نهايت معماري كثرت گرايي كه بيشتر پروژه هاي او. از نظر او خلق اثر بر اساس تضاد بين فرم و فضاي پويا شكل مي گيرد

در اين سبك از معماري آندو فرم هاي متنوع با جهت گيري هاي . به بعد به اين صورت شكل گرفته است 1985 از سال

رفتن به . فرم ها از نظر بصري سبك تر و پراكنده تر شده و فضا از تركيبات مختلف شكل مي گيرد. مختلف به چشم مي خورد

از ديگر عوامل اثر گذار در آثار آندو مي توان به عالقه به . ين گونه آثار استسوي روشنايي و پويايي از توجهات آندو در خلق ا

شروع معماري آندو متاثر از كارها لوكوربوزيه است، اما در . چوب و استفاده از آن در آثارش و معماري سنتي معابد ژاپن دانست



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

او فرم ساختمان را به ساده ترين شكل . مدرنيسم استمعماري او مردم وار و برخالف قوانين . آثارش از سبك او تقليد نمي كند

طراحي مي كند تا خلوص فضايي را به نمايش بگذارد تا بتواند ارتباط بين فرم ها را از بين برده و از فرم به صورت مجزا استفاده 

گ ها را به صورت ساده مصالح و رن. با فرم هاي ساده و به وجود آوردن فضاي خاص، توجه را به فضا معطوف مي كند. مي كند

آندو از منابع . از نظر او اگرچه مصالح ابزاري براي خلق فضاست، اما به تنهايي براي بيان معماري كافي نيست. انتخاب مي كند

همچنين استفاده . نور به وفور در كارهايش استفاده مي كند و به اين منظور از بازشوهاي زياد رو به فضاي آزاد استفاده مي كند

پلكان هاي بزرگ و پل هاي ارتباطي در فضاهاي روباز و اتصال مجموعه ساختماني توسط پل هاي ارتباطي و شكل گيري  از

استفاده از رنگ هاي سنتي و تك رنگ و خلوص و سادگي آثار . بناها در اطراف حياط هاي مركزي در آثارش به چشم مي خورد

الزم به ذكر است كه آندو توجه خاصي به بناهاي مذهبي دارد و از فرهنگ . داين معمار ژاپني ريشه در معماري سنتي ژاپن دار

به طور مثال از ستون هاي چوبي و رنگ قرمز كه اهميت مذهبي دارد استفاده مي . سنتي ژاپن در اين بناها استفاده مي كند

يسم در اين آثار رم هاي نمادين و سمبلهمچنين از ف. ورودي بناها را به صورت غير مستقيم در اين بناها طراحي مي كند. كند

 .استفاده مي كند

 

:نمونه آثار تادئو آندو  

:1992-6 لسويژاپن در نمايشگاه  پاويون   .1 

ژاپن براي ساخت اين پاويون  ازچوب و مواد سنتياو  .به نمايش گذاشتپاويون فرهنگ ژاپني خود را  در اينآندو       

آندو با اين بنا  )2تصوير(. ماي ساختمان هم سادگي بناهاي ژاپني احساس مي شودهمچنين در ن) 1تصوير(. استفاده كرد

مي ساختمان بازديدكننده از طريق يك پل قوسي شكل وارد . را به بازديدكنندگان نشان داد روح ژاپنيو توصيف  ژاپنفرهنگ 

از اتاق هاي توريستي  مجموع ايژاپني ،  فرهنگانتقال حس آندو براي .كه به طبقه دوم از شرق و غرب منتهي مي شود ،دنشو

متر  17اتاق ها در اندازه و ارتفاع با همديگر فرق مي كنند و هرجفت آن بيش از  اين .كرده استدر اندازه هاي مختلف طرح 

  .بلندي داشته و از طريق پوشش تفلون روشن مي شود 

 

:1تصوير استفاده از چوب و ستون هاي چوبي   

www.architectureweek.com : منبع  
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.شده است طراحي به صورت ساده و فاقد از تزئينات نماي ساختمان به: 2تصوير  

www.architectureweek.com : منبع  

 

  1989: -7كليساي نور 2.

در معماري استوار است؛ و  5ي آندو، يعني اهميت دادن به طبيعت و مينيماليسم ي نگرش و فلسفه ي نور برپايهكليسا      

 .بيافريند و دريافت و ادراكي متفاوت براي افراد ايجاد كند تواند در آن فضايي نوين را ست كه نور مي اي ا طراحي آن به گونه

كليسا داراي حجمي مكعبي مستطيل شكل است كه به وسيله يك . يد استجهت قرارگيري اين كليسا بر اساس تابش خورش

 .اين ديوار فضا را به دو قسمت نمازخانه و ورودي مثلثي شكل تقسيم مي كند .درجه بريده شده است ١۵ديوار محوطه با زاويه 

 .)4تصوير( ي نمازخانه قرار گيرددرجه بچرخد تا روبرو ١٨٠شخصي كه از طريق بازشو زاويه دار روي ديوار وارد مي شود بايد 

در ديوار پشت محراب چند شكاف عمودي و افقي ايجاد شده تا . كف نمازخانه به وسيله پله هايي به سمت محراب شيب دارد

كف آن و نيمكت ها نيز از الوارهاي كم ارزش ساخته شده است تا با سطح زبر و ناصافشان  .)3تصوير( صليبي را به وجود آورند
  .بي پيرايه و با صداقت فضا را مورد تاكيد قرار دهندهويت 

و  ي بسته تاريكي، محوطهو  تهي، روشنايو  ي توپر آندو، كليساي نور داراي معماريِ دوگانه، يعني ماهيت دوگانه ز ديدا

اصول كاري و تفكر  ديگر از .آورد بندي، فاقد تزيين و خالص را پديد مي اين دوگانگي، فضايي بي آرايه. ي باز و آزاد است محوطه

مورب در ) خط(قرار گرفتن يك ورودي از جمله اين تضاد ها . مي توان آن را ديد تادائو آندو مي باشد كه در كليساي نور نيز

استفاده از كنتراست نور كه حجم تاريك كليسا به وسيله نورهايي به شكل صليب روشن  ،برابر حجم مكعب و منظم نمازخانه

استفاده از تضاد حتي در بين مصالح انتخاب شده از . ه نوعي تداعي كننده و تقابل خوبي و بدي نيز مي باشندكه ب ،مي شود

دارد و در كنار آن شيشه كه ) از نظر ديد(بتن ماهيتي زبر خشن و بسته  .طرف آندو نيز به چشم مي خورد يعني بتن و شيشه

نظر اين دو عنصر كنار هم باعث مي شود تا خصوصيات بتن بيشتر به تضاد . ماهيتي شفاف صاف دارد به كار برده شده است

آندو اين كليساي مسيحي را از تركيب معماري مينيمال و   .بتن به شيشه شفافيت بيشتري نيز مي دهد بيايد، همچنين

  . معماري سنتي ژاپن طراحي كرده است
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نما ساختمان و ايجاد نورگير به صورت صليب: ٣تصوير  

      www.designboom.com   :منبع

 

پالن و مقطع كليسا نور  : ٤تصوير           

  www.designboom.com : منبع   

 

.91-1989معبد آب  3.
 8

 : 

يك استخر بيضي  زيرو در  سالن اين معبد در داخل زمين . اين معبد يكي از خالقانه ترين آثار آندو به شمار مي رود      

راه ورود به سالن پلكاني است كه از روي سطح آب شروع مي شود و به نظر مي رسد . شكل بزرگ پر از نيلوفرهاي آبي قرار دارد

اين سالن از يك اتاق گرد با يك شبكه بندي از ستونهاي چوبي تشكيل  ).۵تصوير( كه بازديد كنندگان را به زير آب مي كشد

اين رنگ در پايان روز . فضاي داخلي سالن و ستون ها به رنگ قرمز است. اي مربع شكل قرار گرفته استشده كه درون محوطه 

هنگامي كه تابش قرمز غروب فضا را پر مي كند و سايه هاي بلند ستون ها را به درون حجم زير زميني مي اندازد به رنگ قرمز 

استفاده  .طرح معبد رشته اي از تجربياتي را كه بر زندگي روزمره فائق آمده اند را خلق مي كند. )۶تصوير( پر رنگ در مي آيد

از ديوارهاي مشبك چوبي، رنگ قرمز، نور، طبيعت، نمادي از نيلوفر آبي و سادگي، همه از اصول معماري سنتي اپن است كه 

  .آندو براي خلق اين اثر از آنها استفاده كرده است
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ديوارهاي جداكننده و ورودي منحني و پلكاني در آب  :5تصوير  

www.andotadao.org : منبع   

 

استفاده از ستون هاي چوبي، ديوارهاي مشبك و قرمز: ۶تصوير  

Tadao Ando.The Colours of Light Richard Pare  منبع:  

 

:Fumihiko Maki . ي فوميهيكو ماك: ب  

وي يكي از معمار ژاپني است كه . فوميهيكو ماكي يكي از شاخص ترين معماران ژاپن است كه آثارش شهرت جهاني دارد      

او اولين معمار ژاپني است كه به غرب سفر كرده و آموزش هاي معماري را در . جايزه پريتزكر را از آن خود كرد ١٩٩٣در سال 

او از . وربوزيه گذرانده است،  اما معماري اش غربي و خصوصا دنباله رو لوكوبوزيه نيستدوران مدرن و به سبك طرح هاي لوك

ماكي آثار زيادي در سراسر دنيا طراحي كرده است و . آثار او متاثر مفاهيم سنتي فضاسازي ژاپن است. شاگردان كنزوتانگه است

ماري غربي تبعيت نكرده و در آثارش ردي از معماري سنتش برخي از اين آثار در غرب بوده است اما با اين حال از صرفا از مع

در معماري  ١٩۶٠است كه از شاخه هاي معماري مدرن بوده كه در دهه  6سبك معماري ماكي متابوليسم .ژاپن ديده مي شود

كال هندسي و معماري متابوليسم برگرفته از اش. به شهرت جهاني خو رسيده است ١٩٧٠ژاپن بسيار تاثير گذار بوده و در دهه

را نيز  ژاپنهاي زندگي سنتي مردم  هاي رياضي است كه عالوه بر منعكس كردن زندگي الكترونيكي عصر مدرن، روش فرمول
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از بازگشت به ژاپن به اين جنبش گرويد و به نوعي به اين  بعد ١٩۶٠ماكي از معماران جواني بود كه در دهه . كند فراموش نمي

اين دوره در معماري ژاپن دوره رشد و طراوت و چاالكي به شمار . ماكي توانست در اين دوره به شهرت برسيد. جنبش شكل داد

ايجاد . اكيد ويژه اي دارداو به طراحي انسان محور ت. انسان بوده است به آن توجه دارد در طراحياز مواردي كه ماكي . مي رفت

كه گذشته معماري ژاپن با  است معمارياو . فضا پويا، مستقل و انعطاف پذير از ديگر ويژگي هاي طرح هاي ماكي است

موختن از معماري جهان و آكي از ويژگي مهم ديگر وي نيز گشتن و ي .هوشمندي به معماري معاصري هويت مند ارتقا بخشيد

تا كنون بيش از پنجاه سال از شروع جنبش متابوليسم مي  .است انه و درياي مديترانه بود و البته ايرانخصوصا معماري خاور مي

گذرد و تا حدودي از شهرت اين گروه كاشته شده است ولي همچنان نظريه هاي اصيل اين گروه مورد توجه معماران ژاپني 

موضوع چگونگي پيوند مهمترين اين اصول  .وعيت دارندشدت موض هاي اساسي متابوليسم همچنان به از ايده برخي. است

هاي غربي و همچنين ضرورت تلفيق مدرنيته با ميراث فرهنگ ملي  با مدل) كه فرهنگي آسيايي است(فرهنگ سنتي ژاپني 

ان اين ماكي يكي از معمار .هاي مختلف جامعه معاصر را ارتقا بخشد براي ايجاد محيطي كه بتواند هماهنگي و مشاركت جنبه

جنبش است كه نقش مهمي در شكل گيري و تكامل آن داشته است و همچنان طرح هاي خود را بر اساس اصول ونظريه هاي 

او توجه ويژه اي به اين موضوع در طرح هاي خود دارد و حتي پروژه هايي كه در كشورهاي ديگر . اين جنبش انجام مي دهد

به اعتقاد ماكي، با وجود اين كه تكنولوژي موجب نوآوري هاي . ي ژاپن را يافتانجام داده مي توان ردپايي از معماري سنت

از نظر او بي توجهي به مفاهيم و اصول سنتي . جديد مي شود، اما طراح به تنهايي با تكنولوژي به طرح مطلوب نمي رسد

ز فضاهاي خالي است و از اين فضا ها از ايده هاي اصلي ماكي در آثارش ، استفاده ا. موجب كاهش زيبايي واقعي اثر مي شود

از ديگر ايده هاي زيباشناختي ژ اپني كه در آثار ماكي به چشم مي خورد، ايجاد . براي ارتباط بين اجزا و عناصر گوناگون است

ور نيز ماكي از ن. بازشو در طبقه همكف به اين فضاهاي باز منتهي مي شوند. بازشوها به سوي باغ و باغچه هاي سنتي بوده است

طراحي كرده است به وضوح  ١٩٩٠اين نورپردازي ها در آثاري كه در دهه . به صورت هنرمندانه در آثارش استفاده مي كند

استفاده  . از ديگر ايده هاي ماكي كه متاثر از معماري سنتي است مي توان به معماري مفهوم گراي او اشاره كرد. ديده مي شود

همچنين ماكي با .  ر اطراف فضا هاي ارتباطي از ديگر توجهات او به معماري سنتي استفضا هاي خالي و صفحات مشبك د
 .صفحات مات و ديد محو به داخل و خارج محيطي رازگونه در آثارش ايجاد مي كند

  

:نمونه آثار فوميهيكو ماكي   

:2013  - 9 موزه آقاخان  .1 

موزه در اين . محسوب مي شود ابتكارات فرهنگي و اقتصادي جهانيقسمتي از اين بنا در تورنتو كانادا بنا شده است و       

است كه در  طراحي كرده ساختمان موزه به شكل مستطيلي بسيار زيباماكي  .است فرهنگ و سنت اسالمي به نمايش درآمده

 .است فاده شدهاست هاي مختلف تركيبي از نور و رموز نورپردازي و افكتاين بنا از  .داردقديمي سبكي عين مدرن بودن 

از  نماي ساختمان به ساده طراحي شده و به رنگ سفيد و. است بتون مسلح و فوالدهمچنين مصالح استفاده شده در اين بنا 

ماكي هم در خارج و داخل بنا، پااليش و ). 7تصوير(  وري از نور طبيعي شده است باعث بهره كه اين سنگ گرانيت است

در واقع مي توان گفت  .)8تصوير( ريفانه از الگوهاي هندسي در معماري اسالمي الهام ميگيردكند و ظ خويشتن داري اعمال مي

ماكي با طراحي صفحاتي با نقوش ..  اين موزه تركيبي از معماري مدرن برگرفته از معماري ژاپن به همراه معماري اسالمي است

ر صفحات ماتي است كه در نماي بناهاي ژاپن استفاده مي اسالمي، هم معماري اسالمي اين بنا را نشان مي دهد و هم ياد آو

  .همچنين ماكي اين فضا را به طور هنرمندانه اي با طبيعت آميخته است. شود
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 .اي از سنگ گرانيت سفيد دارد رويه  ساختمان با زاويه هاي تند،: ٧تصوير

 نشريه چهارچوب: منبع  

 

.اننمايي از نقوش اسالمي در اين ساختم: ٨تصوير  

نشريه چهارچوب: منبع   

   :1989- 10 كز كنوانسيون نيپونمر  01 

ه ب ماكي هر فضا را. از بتن پيش ساخته و يك فريم فوالدي سازه اي ساخته شده است در توكيو بنا شده و اين مجموعه      

ه پاسخگو به نيازهاي نمايشگاه كه با شيوه اي متمايز ، فضاهاي مستقل ، پويا وانعطاف پذيري را ك طراحي كرده استگونه اي 

 رياسازه اي به اين عظمت، تكنيك هاي مختلف معمبراي چنين  .هاي مختلف با محصوالت متنوع باشد، را بوجود آورده است

ي كه در اين ديتيل هاي معماري اجرائي دقيق. كندتا فضاهاي داخلي اين مجموعه را وسيع تر و راحت تر  اعمال شده است،

اين ديتيل . )9تصوير( مقياس عظيم كل حجم را به ديتيل هاي ظريف با مقياس انساني تبديل كرده است ،ر رفتهمجموعه به كا

 . )10تصوير( ها، در مقايسه با مقياس عظيم كل پروژه ، مقياسي مناسب و معقولي را در طبقه همكف بوجود آورده است
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استفاده از بتن مسلح، فوالد : ٩تصوير  

www.archdaily.com : منبع  

 

   سازه و مقياس انساني مجموعه : ١٠تصوير

www.archdaily.com :منبع   

 

 :1992-11 سالن كنگره سالزبورگ   .3  

در اين ساختمان همچون ديگر طرح هاي . اتريش  به بهره برداري رسيد در 1992ل ساپروژه سالن كنگره سالزبورگ در       

، )11تصوير(استفاده از مصالح مدرن همچون بتن و شيشه و طراحي ساده نما . ماكي، مي توان  آثار معماري ژاپن را در آن ديد

نماها، استفاده از فضاي خالي  ، استفاده از صفحات مشبك در دو سمت فضاي ارتباطي و )12تصوير(بهره گيري از نور طبيعي

براي اتصال بصري فضاهاي مختلف، استفاده از صفحات مات و ايجاد ديد محو در فضاي داخلي از كارهايي است كه او در خلق 
 .اين اثر استفاده كرده است
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استفاده پنجره هاي بزرگ جهت نور مناسب: ١١تصوير             

www.salzburgcongress.at/enl :منبع  

   

نماي ساختمان به صورت ساده با مصالح مدرن: ١٢تصوير  

www.salzburgcongress.at/enl :منبع  

 

:نتيجه گيري  

با وجود اين مسئله آنها معماري . تحت تاثير معماري لوكوربوزيه بوده اند ماكي و آندو از معماران معاصري هستند كه هر دو      

به نوعي مي توان گفت سبك معماري . سنتي خود را رها نكرده، و آثار خود را بر اساس مفاهيم سنتي ژاپن طراحي مي كنند

رويكرد مفهوم گرا، رويكردي فرم گرا نيز ماكي داراي رويكردي مفهوم گرا و آندو عالوه بر . آنها تركيبي از سنت و مدرنيته است

در آثار آندو فرم ها به صورت ناب و ساده با بهره گيري از مصالح مدرن و بدون تزيينات به گونه اي عريان و در عين حال . دارد

ت استاندارها، روح از نظر آندو معماري بايد عالوه بر رعاي. زيبا تركيب شده اند و ساختمان ها به گونه اي استوار نمايان هستند

ابتدا طبيعت و . بدين منظورآندو  از معماري سنتي ژاپني كه ريشه در فرهنگ او دارد بهره برده است. انسان را تعالي بخشد

اين گونه . عناصر آن را نيز نور، آب، گياهان را در معماري خود قرار داده و سپس آنها را به عناصر معماري تبديل مي كند

اين در حالي . آندو فضا را با احساس خود تلفيق مي كند. ي قابل درك است و فضايي مطلوب به وجود مي آوردمعماري به راحت
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در نهايت فضايي پويا، مستقل و انعطاف پذير به وجود  است كه در آثار ماكي نيز فرم ها به گونه اي در هم آميخته مي شوند كه

آثار اين دو معمار برگرفته  .كند و او به طراحي انسان محور تاكيد ويژه اي داردماكي نيز از مصالح مدرن استفاده مي . مي آورند

آنها در . از معماري مدرن است كه آندو براي طرح هاي خود سبك منيمال را برگزيده و ماكي سبك متابوليسم را برگزيده است

معماري مدرني را به وجود آورده اند كه در آن خلق آثارشان معماري سنتي ژاپن را حفظ نموده و با به كار گيري دانش گذشته 

بنا ها زيبا، ساده و در عين حال پرجنب و جوش هستند، و با استفاده از مصالح مدرن و تركيب آن با مصالح سنتي جوي 

ص از او به طور خال. آنچه كه در آثار آندو به چشم مي خورد، خلوص بيشتر فضا و مكان است. غيرقابل توصيف ايجاد كرده اند

. فرم ها و مصالح استفاده مي كند و اين سادگي را  تركيب با طبيعت، نور و آب در هم مي آميزد و اثر ويژه اي را خلق مي كند

اين دو معمار . در حالي كه ماكي در آثارش پيچيدگي و تحرك بيشتري دارد و اين به دليل تاثير او از سبك متابوليسم است

ر خود دارند و براي اينكه معماري سنتي ژاپن به فراموشي سپرده نشود آن را با معماري مدرن و تاكيد ويژه اي بر فرهنگ كشو

سبك معماري . معاصر در هم آميخته اند تا به اين وسيله از معماري بومي خود در دوران معاصر نهايت استفاده را كرده باشند

در نتيجه با تامل در آثار معماران ژاپن مي . ني است دانستژاپ ءآندو و ماكي را مي توان مدرنيسمي كه منعكس كننده منشا

توان از تجربيات اين معماران شرقي در استفاده از مدرنيته و تركيب آن با معماري بومي، حتي در كشورهاي ديگري كه 

 .يشينه معماري هستند استفاده نمودهمچون ژاپن داراي پ

  

: پي نوشت  

 

 .١ Pritzker Architecture Prize 

  .٢ Le Corbusier 

   .٣ Josef Albers   

  .۴ Martin Heidegger ( ١٩٧۶-١٨٨٩ ) 

  .۵  Minimal / Minimalism: literalist art 

.۶  Japanese Pavilion for Expo ٩٢, Seville,     Spain, ١٩٩٢ 
 
 .٧  church of the Light lbaraki, Osaka       prefectuer , Japan, ١٩٩٢ 
   
.٨  water Temple, Awaji Island, Hyogo Prefecture, Japan, ١٩٩١ 
 
.٩  The Aga Khan Museum, Toronto, Canada,  ٢٠١٣  
.١٠  Salzburg Congress Center , Austria,  ١٩٩٢    

 
.١١  Nippon Convention Center,Chiba, Japan, ١٩٨٩ 

 

 Metabolism.12  

  

 
 
 
 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

 :مراجع

  

  1387، نشرخاك، محمدعلي اشرف گنجوي، حميد محمديترجمه ،  تادائو آندو ،ماسائو فورياما] ١[ 

 1380فرهنگ،  آندو فضا را چگونه مي نويسد؟، معماري و. شيرازي، محمدرضا ] ٢[

باغ  ، ،آييني در خلق فضاها و آثار معماران معاصر ژاپن - اميرخاني،رنجبر، پورجعفر، بررسي چگونگي به گارگيري مفاهيم وآداب سنتي] ٣[

 1387نظر، شماره نهم، 

هام از طبيعت در پسران، پورمحمد، شكيبا، بررسي تطبيقي آثار تادئو آندو و سانتياگو كاالواترا به منظور ارائه راهكارهايي براي ا] ۴[ 

 1393 طراحي معماري، شماره  هفتم،

 1387، معماري ايران،  architecturalrecordتادئو آندو در گفتگو با نشريه ] ۵[ 

 ]۶[   Tadao Ando.The Colours of Light    Richard Pare                              ١٩٩٧ .  

 ]٧[   http://www.andotadao.org 

]٨[   http://www.maki-and-associates.co.jp 

]٩[   http://www.archdaily.com 

]١٠[   www.architectureweek.com 

]١١[   http://www.designboom.com 

]١٢[   http://wikipedia.org/ 

]١٣[   http://www.designboom.com  

 

 

 

 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 
 

 

 

A comparative study of architecture Tadao Ando & Fumihiko Maki 

Zohreh Torabi١, Hamideh Roohi ٢    

 

١ Assistant Professor, Department of architecture, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, 
Iran   

Email: zohrehtoraby@yahoo.com 

٢ MA student, Department of architecture, Hidaj Branch, Islamic Azad University, Hidaj, Iran 

Email: shivaroohi@yahoo.com 

 

Abstract:  

Japan is growing architectural and cultural achievement that has never been isolated from the roots 
and cultural traditions  . Japanese contemporary architecture from  traditional architecture, which 
combines tradition and modernity. In Japan, contemporary architecture while preserving  cultural 
originality and roots combined with modern architecture to maintain , national identity and tradition. 
The roots of traditional Japanese art and traditional architecture that has been perpetuated in 
 contemporary today's architecture and the great architects of the country continue to follow this 
tradition. People living in this country because of the fusion of traditional rituals at all times, pay 
attention to this issue by Japanese architects. Therefore, this article introduces two contemporary 
Japanese architects dealt with. Tadao Ando architect Fumihiko Maki and two who have been Pritzker 
Prize-winning International and special attention had traditional Japanese architectural works. This 
paper tries to investigate the comparative effects of two leading Japanese architect Ando and maki 
style, ideas and elements used in the works of the architect. The results of this research to develop and 
evaluate Summary can be concluded that the design of the two architects from the architecture and the 
traditional culture of Japan, each some how try to revive this culture. This article is a qualitative 
research method. The relevant resources to collect and extract information from them, and then we 
analysis. 
 

 
Keywords: traditional Japanese architecture, Tadao Ando, Fumihiko Maki, minimalism, metabolism 

 

 

 

 


