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 کيدهچ

 همان به رسيدن وجودي گوهر اين. است بوده خود وجودي گوهر به رسيدن تکاپوي در همواره انسان

 .است کرده پيدا نمود معماري و هنر در که است؛ امروز تا خلقت ابتداي از انسان هر چيستي و کيستي

 سنتي، جهان. است داشته بر در را فرهنگ آن پي در و هويت دگرگوني جهان، به انسان نگاه تفاوت

 و زمين بر چنگ که مدرني جهان مقابلش در و بود ايمان و حکمت در غرق و آسمان بر سر که جهاني

 ...صنعت و علم داراي

 مدرن عقالنيت با و گذاشت کنار را سنتي ساختار که نهاد بنا را جهاني نابرابر، جهان دو اين رويارويي

 .کرد گذاري پايه را جديد اي جامعه خود

 دوران در آن باختن رو و رنگ چگونگي به و پردازد مي معاصر جامعه در هويت بررسي به مقاله اين

 مي قرار بررسي مورد را مدرن جامعه هويت بحران و شده پرداخته فرهنگ و هويت مفهوم به ابتدا. حال

 .دهد

 هاي نمونه وانشبازخ با شد سعي که است بوده مدرن دوران در هويت بازيابي براي تالش گام آخرين در

 به را آن بلکه نبود شيفتگي و تسليم صرفا مدرن به سنت نگاه آن در که ژاپن معاصر معماري موردي

 .کرد خلق ژاپني هويت با مدرني معماري و گرفت خدمت

 

 هويت، فرهنگ، بحران، مدرنيته، خاطره جمعی واژه های کلیدی:
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 مقدمه

 در جديدي رويکرد معاصر دوران در مدرنيسم شروع با. شناخت رنيتهمد را بيستم قرن براي غرب ميراث بتوان شايد

 آن در ريشه هويت که جايي دقيقا کرد؛ پيدا معنا سنت و گذشته با تضاد در مدرنيسم. گرفت شکل شهرسازي و معماري

 انديشه ي مهه با متفاوت و متمايز را آن سنتگرايان که شد جديد معماري نوعي آمدن وجود به باعث تضاد همين. داشت

 يکسان همه براي را هويت و سنت تاريخ، متفاوت؛ فضاهاي خلق و انديشيدن در تفاوت با مدرنيته. دانستند مي خود هاي

 .کرد توصيف

 که وقتي امر اين. داشتند آگاهي کالبدشان از بيشتر مردم و داشت وجود تري روشن و تر قوي ارتباطات مدرنيته از قبل

 (35،1331 آندو،.) رفت بين از داد قرار گرايي فايده و خردگرايي احکام ي سيطره تحت را يانسان توجهات مدرنيته

 هر فرهنگ و گذشته در توان مي را هويت اما گسلد، مي سنت جهان با را خود هاي پيوند ي همه مدرنيته که همانطور

 .يافت ملت

 چنين بودن صحيح فرض با. گيرند مي قرار هم روي در رو و يکديگر با تضاد در مدرنيته و هويت تعبير اين با پس

 داده دست از را معنا خود امروز کالبد در مدرن معماري. دهيم قرار کنکاش مورد را امروز معماري توانيم مي تضادي

 خود ي سيطره تحت را هويت اي جامعه هر به ورود با مدرنيته راستي به  اما. است جامعه هويت همان معنا اين و است

 !است؟ داده قرار

 داده جاي خود در را مدرنيته که است صنعتي کامال کشوري ژاپن که يابيم مي در ژاپني معماري در تر دقيق بررسي با

 نمي فراموشي دست به آن در را مکان روح تنها نه و پذيرد مي خود در را معماري جديد جنبش اين که کشوري. است

 معماران معماري بررسي با. کند مي خلق مکان روح با اما مدرن اهاييفض آن، در خود هويت افزودن با بلکه سپارد

 .شناسيم باز جديد فضاهاي خلق در را سنت و مدرنيته کنش برهم اين توانيم مي ژاپني نام صاحب و معروف

 دارد ها انسان ي گذشته در ريشه تنها نه هويت. است انسان دارد را هويت ي دغدقه که موجودي تنها گفت بتوان شايد

 با رفتارها همين. دارد متفاوتي رفتارهاي اطراف محيط با رويارويي در انسان. شود مي منجر هم آينده و حال به بلکه

 با ها انسان. باشد مي تغيير حال در مدام که است فردي هويت يک داراي انساني هر. اوست مندي هويت نشانه محيط

 .شود مي ها آن جمعي هويت گيري شکل باعث که ددارن متفاوتي رفتارهاي يکديگر کنار در بودن

 مي پي ديگر کلي و جزيي اطالعات و خود هستي به ديگران با رابطه ايجاد با و هستند اجتماعي موجودات ها انسان

 فرهنگ که مشترکي عناصر گرفتن با و گردد مي فردي هويت گيري شکل سبب کردن پيدا رشد و حضور همين. برند

 (26،1331فر، بهزاد. )شوند مي مشترک تاريخ عوامل، اين تمام. يابد مي جمعي ويته شود مي خوانده

 گروهي و فردي هاي شاخصه. دهد مي قرار الشعاع تحت را انسان کردار و رفتار اجتماع از خاص اي طبقه در بودن

 .ارندگذ مي تاثير فرد روي بر مستقيم غير طور به و باشند مي فرهنگ ايجاد براي هاي وسيله نيز

 آيد نمي بر فرد ي عهده از تنها آن بر موثر عوامل و فرهنگ تغيير اما دهد تغيير را خود اجتماعي طبقه تواند مي انسان

 يک خصوصيات چون باشد مي مهم شخصيت گيري شکل در فرهنگ. باشد مي نسل يک تغيير گاهي و زمان نيازمند و

 .آورد مي وجود به را جامعه

 اين ساخت در خاص عواملي و شود مي ساخته هويت رسد؛ مي نظر به طبيعي که چند هر يستن ذاتي و طبيعي هويت

 محمدي، گل. )شمرد بر توان مي فرهنگ و زمان فضا، و مکان را منابع اين از برخي. کارند اندر دست مهم

223،1331) 
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 فضا و مکان

 مکان. بعد سه در فضا و شود مي خالصه دبع دو در مکان که چرا. است فضا درک از تر ساده مراتب به مکان درک

 مهم جايي آن مکان و فضا( 22،1331 بهزادفر،. )دارد گرايش بودن نامتناهي به و مرکز فضايي و محدود و پذير مرز

 ماندن پايدار و ثابت بودن، متمايز و خاص فضاي به اول وهله در داشتن هويت. سازند مي را هويت اجزاي که شوند مي

 با سرزمين و مکان. کنند مي تامين را انسان هويت احراز عوامل ترين مهم فضا و مکان. است داشتن لقتع جمع به و

 را انسان اجتماعي نياز...  و دريا رودخانه، ها، کوه رشته مانند جغرافيايي هاي ويژگي ي واسطه به عيني هاي مرزبندي

 (22،1331 ،بهزادفر. )کند مي برآورده بودن پايدار و بودن متمايز براي

 ي سلطه زير کامال فضا سنتي جوامع در. داشتند مدرن جوامع به نسبت را مندتري مکان اجتماعي زندگي سنتي، جوامع

 و تامين توانايي مکان بدانيم، بودن ديگران با و جمع در و ثبات و تداوم بودن، متمايز فضاي را هويت اگر. بود مکان

 .دارد فضا از بيشتر را هويت حفظ

 هويت تاز و تاخت ي صحنه تواند مي آساني به فضا رو همين از. نامتناهي فضا و باشد مي محدود و پذير مرز نمکا

 فرهنگي فضاي يک به را محل و برد مي تحليل را مکان سازي هويت توانايي شدن، جهاني بحران در که چرا. شود

 و ساده ي رابطه و شود مي تبديل اجتماعي زندگي بستر به که آيد مي حساب به نامکان يک که فضا. کند مي تبديل پيچيده

 مي بين از را سازي هويت نباشد، صلب و کليت ثبات، که فضايي. ريزد مي بهم را هويت و فرهنگ مکان، ميان مستقيم

 (222،1331 محمدي، گل. )برد

 

 زمان

. باشد مطمئن خود تداوم از که باشد هويت داراي تواند مي هنگامي انسان که چرا. است ساز هويت عوامل ديگر از زمان

 مي اجتماعي و فردي تداوم باعث اجتماع و فرد در هويت تداوم. است زمان طول در شخصيت ثبات احساس تداوم اين

 .است« تاريخ» اجتماع هر ي گذشته و«  خاطره» فرد هر ي گذشته. دارد معنا پر اي گذشته در ريشه تداوم اين و شود

 ...است فنا به وممحک تاريخ بدون ملت

 

 فرهنگ

 امکان تفاوت اين. شود مي خاص زندگي ي شيوه آمدن پديد باعث تفاوت. بخش انسجام هم است آفرين تفاوت هم فرهنگ

 .بخشد مي معنا ها انسان زندگي به و کند مي فراهم را يابي هويت

. کنند مي معنادار را خود دگيزن ديگران با ارتباط طريق از جمعي صورت به چه و فردي صورت به چه ها انسان

 .است فرهنگ خود معنا اين که شود مي برقرار هويتي چهارچوب در ها انسان زندگي شدن معنادار

 ديگر با تعامالت نبود دليل به. کرد مي فراهم فرهنگ براي انحصاري فضايي مشخص، مرزبندي سنتي، جوامع در

 با شدن جهاني فرآيند. شد مي حل خوبي به ثبات بر انسان ويته نياز و بود کم بسيار فرهنگي دگرگوني ها، فرهنگ

 زمينه در را فرهنگ توانايي و قابليت و برد بين از را فرهنگ مصونيت انحصار، بردن بين از و مرزها اين شکستن

 در اجتماعي زندگي رو همين از. شد سبب را زمان و فضا از مکان جدايي فرآيند شدن جهاني. داد کاهش سازي هويت

 کاهش اجتماعي ي گستره و اجتماعي روابط کردن مقيد و کردن محدود در مکان توانايي و گرفت شکل گسترده فضاي

 .يافت

 هم با مختلف هاي قوميت رسوم، و آداب و اديان. کنند مي برخورد يکديگر با مختلف هاي فرهنگ مرز بدون دنياي در

 جاي نوسان و پويايي و رود مي بين از بيش و کم فرهنگي خلوص و ثبات تعامالت همين ي نتيجه در و شوند مي روبرو
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 ديگر فرهنگ شدن نسبي. آورد مي پديد را ها فرهنگ شدن نسبي فرهنگ، خلوص و ثبات شدن کمرنگ. گيرد مي را آن

 و جمعي هويت دگرگوني باعث امر همين و باشد سنتي جوامع سازي هويت براي استوار الگويي و چهارچوب تواند نمي

 .شود مي فردي

 هويتي چند بلکه نيست خاص هويت يک داراي ديگر که هستيم تکه چهل انساني با مواجه در نخواهيم يا و بخواهيم ما

 شمال غرب، و شرق خودي، غير و خودي ديگران، و ما مانند کرد مي مشخص را فرهنگي مرزهاي که تعاريفي. است

 (3،1323 شايگان،.) است رفته بين از شدن جهاني با مواجه در جنوب، و

 الک در رفتن فرو به هم و دارد شدن جهاني به گرايش هم. است دوگانگي گرفتار ديگري زمان هر از پيش امروز انسان

 (12،1323 شايگان،. )گردد باز فرهنگي و عاطفي امنيت به تا دارد را خود پيشين اقوام زندگي واکاوي و خويش

 دهد تشخيص را آن تواند مي مکان يک با رويارويي در شخص هر که معني اين به هويت. است هويت داراي شهر هر

 .گردد مي شهر يک هويت گيري شکل باعث کيفيت اين. شناسد باز ديگر هاي مکان از و

 از انسان که شود مي شامل را حقيقتي امروزه دنياي در که مفهومي تشخيص، امکان دادن دست از معناي به هويتي بي

 بي را خود و شود مي کمبود دچار کند متصل خاص هويتي به را خود نتواند انسان هرگاه. ماند مي باز هويت تشخيص

 .کند مي قلمداد ريشه بي فردي را خود انسان هويتي، بي اين راستاي در. خواند مي هويت

 شهرهاي با نيسممدر برخورد.پيوست وقوع به غربي شهرسازي و معماري در عميق تحولي غرب، در مدرنيته شروع با

 بهزادفر،.)است گرفته سرچشمه غربي رسوم و آداب و فرهنگ از که باشد غربي الگوهاي همان با نبايد اسالمي

46،1333) 

 مدرن فرهنگ انتقال طريق از که آن از قبل جنبش اين. داشت تهران شهري هويت روي به اي ويژه تاثير مدرنيسم جنبش

 .شد کشور وارد کالبدي زاراب با شود منتقل ايراني جامعه به

 اين است، شده ما وجود الينفک جز ما هاي وابستگي و تعلقات همه از مستقل کلمه، وسيع معناي در مدرنيته که اين

 هنگامي حتي. است شده افزوده ايم داشته خود آنچه به و گشته تبديل تازه هويت به جديد بعد اين. کند مي تشديد را واقعيت

 خود که شناختي معرفت ابزار کمک به را کار اين باز گوييم، مي سخن زيانبارش آثار از و کنيم مي طغيان آن عليه که

. ايم پذيرفته را مدرنيته خود، ي خواسته رغم به شايد و ناخودآگاهانه ما واقع در. دهيم مي انجام گذاشته، اختيارمان در آن

 به را ما نگاه طرز و ما هستي ي شيوه که فرآيندي ايم، دهکر طي را« ناخودآگاه شدن غربي» فرآيند ديگر، عبارت به

 (112،1323 شايگان،. )است کرده خود به مشروط چيزها

 و اعتقاد هنر، يعني حقيقت سه اين حضور شاهد اجتماعي صحنه و عمومي فرهنگ در بار نخستين براي جديد دنياي در

 (35،1322 نصر،.)هستيم اديان ساير قدسي و معنوي هاي انسان

 آن براي ثابت اصول. باشد نادرست امر برابر در قيمت هر به آن از دفاع به مجبور که ندارد ديني اصول هيچ مدرنيست

 (44،1322 نصر،. )است نظري تنگ و گرايي جزم دهنده نشان ها،

 کالبدي يا عيني دسته دو به ها مولفه اين. شناخت را آن شخصيت ي سازنده هاي مولفه بايد شهر يک هويت شناختن براي

 محيط. شوند مي  تفکيک يکديگر از انساني و مصنوع طبيعي، محيط سه طريق از که شوند مي تقسيم روحي يا ذهني و

 خيابان ها، راه شهري، هاي بلوک بناها، شهر هر مصنوع اجزاي. است...  و ماهور تپه رود، دشت، کوه، همان طبيعي

 .گردد مي...  و رسوم و آداب محلي، اعتقادات دين، سواد، زبان، شامل نيز يانسان ي جنبه و باشد تواند مي...  و ها

 چيزي. باشند مي شهروندانشان ادراک وراي در هويت و معني فاقد هاي مکان به شکل تغيير حال در شهرها امروزه

 مي کجا از حصوالتم و مواد دانيم مي ندرت به و نداريم آگاهي اطرافمان دنياي هاي ريشه درباره ديگر ما که است

 (61،1333 بهزادفر،. ) است بوده کار در مقصودي چه اساسا و چيست پشت در کسي چه! چيست مالک کسي چه آيند،
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 کجاست؟ از تحول و دگرديسي اين راستي به. هستيم آن شاهد روزها اين دنياي در که است اتفاقي همان اين

 در.  آيد مي حساب به جامعه آن فرهنگ مطالعه براي مناسبي ادنم و جامعه يک فرهنگ بيروني مظاهر از يکي معماري

. دارد وجود کشور اين در نيز امروزه که هستيم گذشته از اي روحيه تشخيص و هويت شاهد ژاپن کشور به نگاه

 هويت و روحيه است، داده رخ مردم زندگي جوانب و سطوح کليه در سال دويست طي در که اي عمده تحوالتي برخالف

 زنند مي اقداماتي به دست ها شهر در مدرنيته بهانه به معماران امروزه. است مانده باقي نخورده دست چنان هم ها رشه

 شود نمي بيشتر شهر تشخص و هويت به نسبت احساسش تنها نه آثار اين ديدن با بيننده. است هويت گونه هر فاقد که

 معماري آندو تادائو باور به. کند مي زندگي هويتي چه با و است روحيه کدام با و شهر کدام در کند مي فراموش بلکه

 که گيرد مي توان زماني معماري و. دانست طبيعت و واقعي مصالح ناب، هندسه عنصر؛ سه تبلور در توان مي را ژاپن

 (33،1331 آندو،. )شوند جمع هم با عنصر سه اين که يابد مي نشاط و شور و

 اي گونه به است کرده برقرار طبيعت با منطقي و ژرف پيوند ژاپن معماري. است طوبمر و گرم طبيعتي داراي ژاپن

 اندروني فضاي و ست برونگرا کامال ژاپن سنتي معماري. دارند گياهي ريشه سنتي هاي ساختمان مصالح و مواد تمام که

 گرانه طبيعت شناسي زيبايي و گيرند مي شکل باغ دل در ها خانه. مجزا صورت به نه و بيند مي همسان را بيروني و

 .نيست طبيعت دشمن ساختمان است، افتاده اتفاق مدرن توسعه در آنچه برخالف. دارند

 

 آندو تادائو

 و بود نوزدهم قرن خاص مسلح بتن و شيشه فلز،. شويم مي مواجه انکار و نفي معماري با آندو معماري با برخورد در

 فرم با که خاصي فضاهاي در آندو کارهاي( 1331 ،34 آندو،. )دارد وجود هم مدرنيستي ي گرايانه جهاني هاي ايده در

 در او معماري.  دهد مي شهري فضاي به خاصي جذابيت و شگفتي که شوند مي تعريف شده، احاطه خالص بتني هاي

 روي کليساي در آندو. نمايد ابراز مدرن معماري گرايي کثرت با را خود مخالفت تا کند مي رسوخ شهري مدرن معماري

. است فضايي روحانيت و مرکزيت واسطه به فضا تنش. سازد مي تنش پر حال عين در و تناسب داراي فضايي آب

« هوکايدو» در« يوباري» کوه رشته در ساز و ساخت از خالي اي محدوده روي بر کليسا اين( 15 ،1333 فورياما،)

 ساده ها فرم اين(. 134 ،1333 فورياما،)باشد مي متفاوت هاي اندازه با شده ادغام هم در مربع دو آن پالن و دارد قرار

 ساده، هاي فرم اين. باشند مي يکدست و يکنواخت رنگي داراي و اند شده ساخته يکساني و ساده مصالح از هستند،

 مي اردو نور آن، از پس ولي. سازند مي يکنواخت را فضا عبارتي، به. کنند مي ايجاد را مقدسي و خشک فضاهاي

 انگيز هيجان و دراماتيک فضايي به را خالص فضاي بنابراين. است کننده خيره و بخش حيات که نمادين نوري. شود

 ،1333 فورياما،. )بخشد مي جسميت آن ي هندسه به و سازد مي خارج يکنواختي از را فضا سايه، و نور. کند مي تبديل

 و فضا به توجه دليل به ولي. است گرفته شکل فرم و فضا بين که هستيم رو روبه پنهاني تضادي با آندو معماري در( 15

 در. کند مي ايجاد فرم کردن محدود و کردن خالصه با را فضا آندو. است رفته بين از تضاد اين فرم، به توجه عدم

 ديوار. شوند مي وارد نمازخانه انتهايي قسمت به و روند مي پايين تاريک پلکان يک داخل از کنندگان بازديد آب، کليساي

 ،1333 فورياما،. )سازد مي فراهم درياچه سمت به را وسيعي ديد و است شيشه از و شفاف کامال محراب پشت

. دارد تعلق آن به که است نمادين شکلي به مدرن روزمره زندگي براي فضاهايي ساختن اي معماري چنين از هدف(134

 انساني قلمروي يا باشد؛ شده بريده جامعه کران بي ي زمينه پس از که کند جاداي ديواري خواهد مي بتن ي وسيله به آندو

 (53 ،1333 آندو،.) کند رشد پيرامون اجتماع همگوني ميان در تا توانست خواهد فرد که
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 ایتو تویو

 تصور که ستا شده منجر هايي ساختمان تحقق به معماري، مفاهيم انقالب با همراه اخير، هاي سال در آوري فن پيشرفت

 طبيعي هاي خصلت از که است بوده نظامي يافتن دنبال به ايتو تويو شرايطي، چنين در. نبود ممکن تر پيش ها آن

 در و بنيادين فضاهاي و کند مي رها را بيستم قرن مدرن معماري ثابت چارچوب رو، اين از. باشد برخوردار بيشتري

 مي ممکن ها آن درک و بعدي سه هاي مدل ارائه تکنولوژيکي، تحوالت مدد به که آورد مي وجود به را اي بافته هم

. است گرفته الهام شناور هاي جلبک از حقيقت در ژاپن، سندايي بندر در سندايي مدياتک بناي در( 45 مروجي،. )شود

 اين طراحي در واقع در( 43 مروجي،.)هستند معلق فضا ميان در طبقات که گويي روشن؛ هم و است شفاف هم بنا اين

 عنصر سه شامل طرح اين. است شده استفاده مفهومي هاي فرم از تشريفاتي، و رسمي هاي فرم از استفاده جاي به بنا

 که است منطقه اطراف طبيعت دهنده امتداد فلزي هايستون مانند درخت ماهيت. است «پوسته» و «لوله» ،«صفحه»

 تنها و سبز تابستان از بازتابي بودن باز ها،فصل با همراه اختمانس تغييرات. اندشده طراحي خيابان درختان صف در

 راستاي در ايتو. است کرده انتخاب خود شعار عنوان به را «بــــاد» ايتو تويو. است زمستان فصل طول در هاخيابان

 هندسه قبيل از تکنيکهاي» گذارد؛ مي اجرا مرحله به ديگري از پس يکي را مختلفي هاي تکنيک بادگونه آثار خلق

 به را «سازه بدون معماري مدل» ها آن با نهايت در ،«بودن اي لحظه و ناپايدار» ،«بودن روشن و سبک» ،«منحني

 .کند مي خلق معماري جديد مدل يک عنوان

 

 (SANAA)سانا گروه

 ديدگاه دهنده انعکاس واقع در که است کرده پيدا نمود ها ساختمان از انواعي در ژاپن معاصر معماري از ديگري جلوه

 عظمت ادعاي و برتر تکنولوژي به نسبت چنين هم و جهان، يا ژاپن امروز جامعه به نسبت ها آن معماران انتقادي هاي

 در اما دانند مي شهري جوامع امروز واقعيات تاباندن باز را معماري رسالت گرچه گروه اين. اند کنوني دنياي در آن

 ذاتي ابهام نوعي با معماري اين ديگر عبارت به. دارند اعتراض آن هماهنگي نا و اريناپايد به نيز خود حال عين

 فرآيند و معماري خالقيت بين مرزهاي رو اين از شهر؛ با تضاد در هم و هستند شهر جذب هم ها آن. شود مي مشخص

 جاي متمايزي نسبتا گروه در خود ،شد گفته چه آن حسب بر ها ساختمان از دسته اين و اند رفته بين از نيز انتقادي هاي

 .گيرند مي

 ارتباط هم با توانند مي آن در مردم که کند مي خلق را فضايي لوزان، در رولکس يادگيري مرکز پروژه در سانا گروه

 تواند مي پروژه اين( 22 زاوا، شي ني ريو+ سجيما کازويو.)برشمرد خيالي پارکي توان مي را مرکز اين. کنند برقرار

 فضايي چونان ساختمان اين. دهد نشان را( مستوي) صاف سطح ساختار چارچوب وراي حرکت براي اي دهنده اماله

 و فضا هر شود مي موجب گويي نورگير يا پاسيو قطعات حضور آن در و گردد مي نمايان تکي حجمي با عادي، غير

 مي حفظ يکديگر از نيز را الزم فاصله که حال عين در باشند، داشته را يکديگر به اتصال امکان ها، گوشه و کنج همه

 ( 22 زاوا، شي ني ريو+ سجيما کازويو.)کنند

 براي و شوند مي خالصه طبقه يک در ها کاربري تمامي. گيرد مي شکل معمارانه فرمي با طبقه يک در ساختمان اين

 شکل تغيير اين. شود مي داده آن به کلش موجي يا مانند تاب و پيچ شکلي تغيير ساختمان، براي متفاوت هاي تراز ايجاد

 الزم هاي رابطه زيرا نيست، کامل جدايي که آورد، مي وجود به ها آن بين نيز را استقالل و جدايي نوعي ساختمان، در

 ( 22 زاوا، شي ني ريو+ سجيما کازويو.)است شده حفظ آن در فضايي تداوم و
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 حسي نيز و فضا، از متفاوتي حس ايجاد. است شده توجه داخل و خارج يا بيرون و درون بين ارتباط به ساختمان اين در

 چيره البته که گشودگي، داراي هايي گذرگاه هستيم؛ شاهد کار در ها گذرگاه از گشتن ي تجربه در را زمان از ديگرگونه

 .آورد مي داخل به را طبيعت اما نيستند غالب و
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 گیري نتیجه

 صنعتي انقالب. است بوده چند تغييراتي دستخوش اي جامعه هر فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، تحوالت پس در امروزه

 منجر جديد هاي نگرش. نبود ممکن تر پيش ها آن تصور که شد هايي ساختمان خلق سبب آوري فن پيشرفت آن تبع به و

 آن فرهنگ کننده کسمنع هنر و معماري کشوري، هر تاريخ در. شد انسان و محيط معماري، از جديد هاي تعريف به

 بهره بي گفتمان اين از نيز شرق دنياي غرب، در بيستم و نوزدهم قرن در مدرنيسم و مدرنيته ورود با. هستند جامعه

 و محکم طبيعي و تاريخي هاي واقعيت بر را خود ي زيباشناسانه هاي پايه سنت، ساحت در که شرقي فرهنگ. نماند

 امکان اين آيا اما نبود، گذشته  با پيوستگي جز چيزي شرقي، هويت. نماند امان در نشد مدرن تندباد از بود، استوارکرده

 !کرد؟ حفظ گذشته با همچنان را پيوند هاي رشته نو، و انگيز شگفت دنياي اين در که داشت وجود

که هنوز است در تباط با گذشته نرسيده ايم و هنوز هم شايد ما ايرانی ها در پس اين تحوالت به پاسخی روشن برای ار

مناسبی نداريم. اما همان طور که از بررسی آثار معماران معاصر ژاپنی بر می آيد حال و روز  پاسخبرخورد با مدرنيته 

معماری ر گمی در بياورند. يافته اند و توانسته اند خود را از سر د دست آنان متفاوت است. آن ها به جوابی روشن

و چه به لحاظ محتوا عاری از جريان مدرنيست نبوده است. اما آن چه از مرور آثار  امروز در ژاپن، چه به لحاظ فرم

به دست می آيد ريشه در سنت و فرهنگ ژاپنی دارد. ما تا به امروز در باز زنده هنرمندان و معماران آن مرز و بوم 

است که آن ها توانسته اند با لهجه  سازی سنت در معماری خود موفق نبوده ايم اما آن چه در همين آثار ديده می شود آن

 و روايتی ژاپنی معماری معاصر خود را به منصه ظهور برسانند.
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