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شهرامروزه  چکیده: س شاکله  صر ب سمت  یاریمعا شورها به  سوق پ یجهان شهراز ک ست دایو مدرن  . یکی از کرده ا

سازنده مهم صر  شکیل میترین عنا شهر ت صویر  ستند که با درکنار هم قرار گرفتن آنها ت ین شود. در اشهر تک بناها ه

شورهامیان  سابقه معمارمانند ژاپن کهن  یک سمت نخود جدا بمان یمعمار یاگر از گذشته دارند، یطوالن یکه  د و به 

سدددرده  یبه فراموشدد جامعه یو هنر یمذهب ،یاجتماع ،یفرهنگ یهاتسددن منطقه، تیهو د،نبرو شیشدددن پ یجهان

 اصول نیهم یهیبر پا زیآن ن مندتیهو یاست و معمار ختهیمردم آم یبا زندگ یمذهب یهانییدر ژاپن اصول آ شود.یم

شد.یم سع با ضر  س یدر پژوهش حا ست که با برر صر به معرف یساز در بناهاتیهو یفاکتورها یبر آن ا  یعمارم یمعا

شود یتیهو سی قرار گیرد ژاپن پرداخته  شهر از منظر معماری مورد برر ضر با روش  قیتحق هدف، نی. با اتا هویت  حا

ص سیق ،یلیتحل -یفیتو ست. یاکتابخانه و یا س یبرا شکل گرفته ا   یتیهو یابتدا فاکتورها ژاپن، یمعمار یتیهو یبرر

ی با بناها نیبنا از ب 22سددد   انتخاب شددد، ،ژاپن مرتبط بود یتیهو میفاکتور که با مفاه 8آنها  انیشددد و از م تحلیل

شد بودند، یتیهو یفاکتورها یکه دارا شهرت جهانی شد یهابنا یرو یتیهو یفاکتورها لیبا تحلو  انتخاب    ه،انتخاب 

ت معنایی و فاکتور هوی ،تمامی بناهای انتخاب شدد   در کلی طوربه اینکه نتیجه .دیگرد نییهر بنا تع یبرا یتینوع فاکتور هو

بالعک   وو اصالت منطقه در بناها  تیهو حفظدر  ییبسزا ریکه تاث کن ،ساز دیگر منطقه ص ق میح اقل یک فاکتور هویت

 باشد.اصالت  کهن و با یمعماران در کشورها یبرا ییالگو تواندکه می استداشته 

 معناییهویت، معماری ژاپن، معماری سنتی، هویت واژگان کلیدی: 

 
  v.fooladi@ymail.com :وحدانه فوالدی*

 مقدمه -1

ی استخراج مطالعه راهکارهای معمارانه و نحوه

مبانی هویت در معماری کشورهای موفق از جهت دارا 

تواند به عنوان بودن معماری معاصر هویتمند می

راهنمایی برای معماران ایرانی باشد تا بتوانند معماری 

معاصر ایران را بیش از پیش به هویت اصیل معماری 

ا که شاکله نمای شهری از ایران نزدیک کنند. از آنج

با  .گیردکنار هم قرار گرفتن همین تک بناها شکل می

رعایت کردن هویت معماری ایران در یکایک بناها، 

راوی ابعاد مختلف هویت ایرانیان تصویر شهرهای ایرانی 

در نوشتار حاضر معماری معاصر ژاپن که خواهد بود. 

ر هویت ای است مورد تحلیل از منظدارای هویت ویژه

 قرار گرفته است.

 یعنی خیاز تار شیژاپن در دوران پ یهنر تیخالق

 آغاز شده است یقمر 0777در حدود سال 

است.  یادیقدمت ز یدارا بیترت نی(. بد9881،ی)زارع

آن  یسنت یمعمار یدارد که رو یمختلف انیژاپن اد

وامل ع یژاپن یسنت یداشته است. معمار ییبسزا ریتاث
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 یسنت یهایطراح شود.یبخش متعدد را شامل م تیهو

 مسیکه آثار مدرن ییجا ،ییایآس یدر کشورها یتیو هو

کشورها را به همراه  نیا یخیتار یگسست با گذشته

و توسعه و  یشهر تیرشد جمع یداشته و نرخ باال

 نیبر ا ینیادیمهم و بن راتیتاث یتکنولوژ یهجوم ناگهان

برخوردار  یاژهیو یاز معنا یسنت یمعمار امر داشته،

 (. 9110)ابل، است

گذشته در  یبا معمار وندیپ جادیا یچگونگ

 یسنت یکهن از معمار یاسابقه یکه دارا ییهانیسرزم

 یانیها و به باز دغدغه یکیهمواره به عنوان  باشند،یم

 ییهانیسرزم نیمعاصر چن یمعمار یهاچالش گرید

(. 9880،و همکاران یرخانی)ام مطرح بوده است

کنار حفظ هسته  رد یو سهولت فرهنگ یریرپذییتغ

 .است یفرهنگ ژاپن اساس فرهنگ ژاپن تیو ماه یاصل

 ،یمذهب یهااست که سرشار از مکان یژاپن کشور

 ,.habib, et al) است یدست عیو صنا یعیطب ،یخیتار

2013). 

 یهانییاصول و آ یختگیآم لیژاپن به دل در

 نیمردم در طول زمان لزوم توجه به ا یبا زندگ یمذهب

 احساس شده است. یتوسط معماران معاصر ژاپن وندیپ

 ژاپن، یمعمار تیهو یمعرف یدر نوشتار حاضر برا

ه شد لیمعاصر ژاپن تحل یدر بناها یتیهو یفاکتورها

شتر ابعاد یمنظور شناخت بهها بیبررس نیا است.

معماران کمک  باشد که بهیژاپن م یسنت یمعمار

مدرن و  یبه سمت معمار لیتما یکند به جایم

 شیکشور خود گرا نیشیپ یتیهو یبه معمار تیهویب

  داشته باشند.

 پیشینه تحقیق -2

 ۀنیکه در زم یشمندانیاند دگاهیبه منظور ارائه د

 قیژاپن تحق یسنت یو معمار یمعمار تیهو

را انتخاب  شانیاز ا یاز نظرات برخ یادهیاند،گزکرده

 شده است:

است که  ییمعنا انگریب یدر معمار تیمفهوم هو"

 تیمبنا هو نیا بر مخاطب خود در بر دارد. یاثر برا کی

 زیتمام ییمعنا و گذشته، فرهنگ خ،یتوجه به تار نیدر ع

 ای تیهو گذشته خواهد داشت. یاز تکرار صرف الگوها

تعامل و کنش متقابل  محصول ،یاثر معمار کی یمعنا

تعامل  یبوده که بر مبنا رفرد و آن اث انیم یاجتماع

مخاطب شکل  یذهن ریاثر و تصو یهایژگیو انیم

 (.22 :9812،و همکاران یمانی)سل "ردیگیم

انجام  یهاتی، فعال9819 ییمطالعات تقوا براساس

را در ذهن انسان  یشده در مکان در طول زمان خاطرات

ا ب باشند. یجمع ای یکند،که ممکن است فردیم جادیا

که از  یجمع یهاباره به آنها، خاطره نیرجوع چند

باشند، در ذهن انسان نقش یبخش انسان متیعوامل هو

 کند.یم گرید یبا جاها وتبندد و مکان را متفایم

باشد و در طول زمان با انسان و یصلب نم یامر تیهو

 شود.یمتحول م شیباورها

به آن خوب توجه  دیکه با باستیز یبوم یمعمار

بخصوص  .دیشیآن اند یپرمعن یهاکرد و راجع به بخش

به  دنیکه در آن رس یسنت یمعمار تیدرک ماه

 یلیفس یهابدون استفاده از سوخت یحرارت شیآسا

 یمعمار ییبایز جالب است. اریبس است، ریپذامکان

را  هیناح کی یکه آب و هوا یمیاقل طیاز شرا یبوم

 .(Kimura,1994) ردیگینشات م ردیگیدربرم

شامل  یاز نقطه نظر شهرها و  معمار تیهو مفهوم

 یفرهنگ ،ییایجغراف ،یعیگسترده از عوامل طب یفیتعر

 ،یشهر تیهو است. یاجتماع یزندگ یو هنجارها

 یدر مورد آنها گاه یشهر ریو تصاو یمعمار تیهو

دوره  کیدر  یمتفاوت اریبس یهااوقات توسط مولفه

ا با م رایاخ .ردیگیشکل م یشهر یفضا کیدر  یطوالن

 نیا .میشهرها مواجه هست تیشکل از دست دادن هو

 را به همراه خواهد داشت یادیمشکالت ز یتیهویب

(Yaldiz, et al., 2014). 

 یبندطبقه یاست که برا یاصطالح یبوم یمعمار

دسترس شود که از منابع در یاستفاده م ییهاروش

 یمبو یمعمار شود.یکار برده مهب ازهایرفع ن یبرا یمحل

 یاز فرهنگ عامه یتکامل بلندمدت بخش یجهینت
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 یعیاز نظر طب یبوم یمعمار نیبنابرا است. یسنت

خاص که در  انمک کی یاجتماع طیسازگار است و شرا

 .(Nguyen, et al., 2011) آن وجود دارد

 یهایژگیو ینهیدر زم 9812 یو ماجد نصر

با  ییفضا خود نوشتند: هر یفضاها در مقاله یتیهو

 یینها تیاست و هو تیشدت و ضعف متفاوت واجد هو

 ،یطیمح ،یکالبد ،یعملکرد یهاتیهو ندیبرآ فضا،

 شیفضا عالوه بر کالبد خو ن است.آ ییو معنا یفرهنگ

 نیا یشناسییبایو ز یهندس یهایژگیو مضاف بر و

هست که در خاطره  زین یمعان ایواجد معنا و  کالبد،

 بندد.یجامعه نقش م یجمع

هایی رقم فرهنگی معماری را همان ارزش هویت

، چرا شودزند که تنها در بستر ابنیه سنتی ادراک میمی

ها را در گیرد تا ارزشکه معماری به آن دلیل شکل می

خویش بدروراند و صورتی کالبدی بر آنها متصور شود. 

های معماری و شهرسازی، واجد رسالتی است تا ارزش

ذات خویش پاس دارد و به  نکهن فرهنگی را در درو

عنصری هویت بخش در ساختار فرهنگی  لیدل نیهم

باشد، همانطور که التزام همگونی فرهنگ و معماری یم

و  بی)حب شوددر آثار معماری جهان مشاهده می

 (.9880،همکاران

 یهانییو آ انیاد خیژاپن در طول تار نیسرزم

 یانهیشیپ یژاپن دارا در آن حضور داشتند. یمتفاوت

 یو فضاها میبوده و مفاه ینییآ-یسنت یاز معمار یغن

ها ها و سنتنییآ نیدر طول زمان متناسب با ا یمتفاوت

 ینییآ-یسنت یکه معمار یابه گونه شکل گرفته است.

 یفضا یدر طراح یاشده فیاصول تعر یژاپن دارا

رجوع  یاز آثار معماران ژاپن یبرخ یبررس است. یمعمار

 یمعمار میگذشته و استفاده از اصول و مفاه یبه معمار

و  یرخانی)ام دهدیژاپن را نشان م ینییآ-یسنت

 (.9880،همکاران

 یسنت میدرمورد مفاه 9810 یهمدانییعطا

و  یسنت یرجوع به معمار ژاپن گفته است: یمعمار

معاصر همواره  یاستفاده از اصول آن در معمار یچگونگ

 یبا هنر و معمار ییکشورها یبرا یابه عنوان دغدغه

 نیگذشته در اول یبا معمار وندیپ .دیآیکهن به شمار م

 یسنت یمعمار ناتیعناصر و تزئ ها،از فرم یروینگاه با پ

 یمعمار ریمعاصر ژاپن تحت تاث یمعمار شود.یحاصل م

 قرار گرفته است. تهیسنت و مدرن یغرب در دوگانگ

را به همراه  یجینتا نهیزم نیدر ا یتالش معماران ژاپن

پندآموز  یرانیمعماران ا یتواند برایداشته است که م

 باشد.

در  تیو هو یدر کتاب معمار 9110ابل   یکر

 ژاپن مطرح کرده است: یتیو هو یسنت یمعمار ینهیزم

 نیها به دنبال منظر و تامیژاپن ییفضا یهادهیا

ها در یسنت ژاپن است. یگریارزشمند د یهادرس

 متحرک یگربر مشاهدهیمتحرک مبتن یرابطه با فضا

 یجهان یژاپن یمعمار متحرک دارد. یدیو نقاط د

 ند.کیکننده به مشارکت فرد را ارائه مو دعوت رکاملیغ

ل آنجا و معمو یکه چوب مصالح سنت یژاپن یدر معمار

 یهاتیمحدود که وجود دارد، یمشکالت ،است

وجود  نیبا ا باشد.یم یتکنولوژ یو شکل یساختار

 دیخود پد یبا استفاده از سنت محل ییها بناهایژاپن

 دهد.ینشان م نهیزم نیدر ا راآنها  تیآوردند که موفق

معاصر ژاپن هنوز  یها در معمارتداوم استفاده از سنت

مدرن  ییهاادامه دارد و استفاده از سنت به صورت ارزش

و با  ریپذمدوالر انعطاف یفضا شده است. لیتاو

 یهستند که از معمار ییاجزا ،یساختارها و قاب چوب

 یفوالدمسلح و  یبتن یژاپن با ساختارها یگذشته

 است. افتهیتطابق 

در ژاپن هم  ی: معمارکندبیان می 9881 یزارع

شود و یآغاز م هیاول یهااز گودال نیمانند چ

 یهاهیپا یو بر رو یساده با بام گل یهاساختمان

و  اریبس یهاوجود جنگل .دیگردیمحدود م یزرانیخ

 یدر معمار یبارش باران دو عامل هستند که نقش اساس

وان چوب به عن داند.کاربراستفاده از مصالح داشته ژهیوبه

دار در مقابل بیش یهاسقف جادیو ا یمصالح اصل

است.  تیاهم یدارا نیآن سرزم یآسالیس یهاباران
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ار برقر عتیبا طب یو منطق قیعم وندیژاپن پ یمعمار

 یاهیگ شهیر یتمام مواد ساختمان بایتقر کرده است.

مرطوب باعث  یآب و هوا چون که درجه حرارت، دارند.

 یاهیتحت پوشش گ یژاپن ریجزا ددرص 17شده که 

 قصرها، انواع معابد، یدارا یژاپن یمعمار .رندیقرار گ

 است. یمقابر و منازل شخص

 مبانی نظری -3

از معنا  زیچ چیه ،یسنت یاز هنرها کی چیدر ه       

ائل ظاهر و باطن ق زیهر چ یبرا یتفکر سنت .ستین یته

 شیخو یعالوه بر عملکرد ظاهر یهر اثر هنر است.

و  )نصر است یو روحان یمعنو یواجد ساحت

 :دیگویم یالهور اقبال ست؟یچ تیهو (.9812،یماجد

 نیبنابرا ام.است که من با آن منم و زنده یگوهر تیهو

با  همراه ،یدگاهیاز د تیهو توان اذعان داشت،یم

 ءیش آنچه ت،یماه شود.یآشکار م تیو ماه عتیطب

و  دابییم صیکه تشخ یهنگام به آن است، ءیبودن ش

خن به س کند.یم زیگونه متما گریبودن د ءیخود را از ش

 یبرا ییجا کند.یم نییخود بودن خود را تع گرید

با  ییهر فضا (.9111زاده، می)رح کندیآماده م تیهو

 یینها تیاست و هو تیشدت و ضعف متفاوت واجد هو

 یکلش ،یکارکرد ن،ینماد ،ییمعنا یهاتیهو ندیفضا برآ

و  عتیارتباط با طب ،یو عاطف یحس نات،یو تناسب، تزئ

هرکدام از  فیتعار 9در جدول  باشد.یبافت و مصالح م

 آورده شده است. یتیارکان هو

تیهو نواعا فیتعار :1جدول

 فیتعر تیهو

ها و اصول رایج است که نهایتا با استفاده از زبانی معنای اثر یک طراح در سازگاری آن با سنت هویت معنایی

 متعارف ارائه شود.

 باشد.ها یا نمادها یا کهن الگوها در بنا میبیان نمادین و فرهنگی نشانه هویت نمادین

 شامل هویت کارکردی محیط یا اشیاء مشابه کاربرد آن در گذشته باشد،ی اگر کاربرد و استفاده هویت کارکردی

 شود.می

 اندازه یا تناسباتی از گذشته باشد. دارای شکل اولیه، هویت شکلی و تناسب

 آرایش و تزئینات بنا مشابه بناهای سنتی باشد. تزئینات

 باشد.ها میپدیدهگذاری ایجاد لذت و ارزش محصول برقراری ارتباط، احساسی و عاطفی

 شود.در صورتی که بنا در ارتباط با یکی از عناصر طبیعی قرار گیرد را شامل می ارتباط با طبیعت

 مواد مورد استفاده یا ساختاری مشابه بناهای سنتی گذشته داشته باشد. بافت و مصالح

 

پردازان در رابطه با مفهوم و اصول سازنده هینظر دگاهید

توسط سلیمانی و  2در جدول  یدر معمار تیهو

.شده است یجمع آور 9811همکاران 
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)برگرفته از سلیمانی و  پردازانهینظر دگاهیاز د یدر معمار تیمفهوم و اصول سازنده هو :2 جدول

(13، 1331همکاران،

 هینظر

 پردازان

 استنتاج اصول یدر معمار تیدر رابطه با مفهوم هو هادگاهید

داند که قابل یها و علوم ماز مهارت یارا مجموعه یجنکز، معمار دگاهیاو بنابر د ابل سیکر

 تیدادن به هوآن را در شکل یاست اما عملکرد اصل ریناپذلینبوده و تقل فیتوص

دهیرا به عنوان پد ی(. او اختالط فرهنگ 201 : 9880کند )ابل، یم یمکان معرف

خالق تعامل  یندهایو فرا داندیم یمعمار تیهو یریگدر شکل یعیطب یا

 :ان)هم کندیم انیب یفرهنگ تیهو فیتعر نیتررا به عنوان مناسب یفرهنگ

 یفرهنگ یدگیرا محصول درهم تن یواقع یامنطقه یمبنا او معمار نی(. بر ا212

 یطراح ی(. و 892 :کند )همانیم فیتعر یواردات یهاکردن مدل یهاو منطق

 یابر یحلکننده را به عنوان راهمصرف یازهایبا ن نگو هماه یمشارکت ،یتعامل

 22 :کند )همانیم انیب یبه آثار معمار یبخشتیو هو یدگیچیپ تنوع، جادیا

 ،یورزمان بودن نوآیاصل ب رشیو پذ تهی(. او با رد نگرش تضادگونه سنت و مدرن

 ناز اصول مهم دوران پست مدر یکیرا به عنوان  ندهیگذشته و آ انیوحدت م

(. او  221 :کند )همانیم انیب یونتور« هم آن ن،یهم ا» دگاهیو مطابق با د

 یامنطقه یمهم در ارائه معمار یمناسب را عامل یاستفاده از فنّاور نیهمچن

 (.887 :)همان داندیم

 بافت،انطباق با 

 م،یانطباق با اقل

 با فرهنگ، انطباق

 انسان، یازهایبا ن انطباق

 با روح زمان، انطباق

و  یفرم با فنّاور انطباق

 مصالح

 راپاپورت

 

 

تیفعال و خواسته با مطابق و مناسب ییهاطیمح خلق ،یطراح یاصل هدف او

 فرهنگ نقش بر دیتأک با او (.9819 راپاپورت،) باشدیم کنندگاناستفاده یها

 ستیبایم شده ساخته شکل و فرهنگ نیب ارتباط» که است معتقد یمعمار در

 :همان)« باشد باز یانتها با دارد امکان که آنجا تا یطراح تا باشد ریپذانعطاف

 و داندیم کنندگاناستفاده به مربوط و کنندهیتداع یمفهوم را یمعن او. (901

 با یگتنگاتن ارتباط در که کندیم یمعرف یفرهنگ یرییمتغ را آن مبنا نیا بر

 صورتبه طیمح از یاریبس یمعن سدینویم او. دارد قرار شدن یشخص مفهوم

« دیآیم وجودبه آن رییتغ و کردن کامل آن، بر شدن مسلط با -یشخص

 هتشاب و ییخوانا شیافزا با» که است معتقد نیهمچن او (.22: 9819 راپاپورت،)

 «دابییم شیافزا یمعان شود،یم منتقل قیطر آن از که ییهاامیپ و یمعان نیب

 .( 19 :همان)

 انسان، نیازهای با انطباق

 فرهنگ، با انطباق

 سازی شخصی قابلیت

 (،پذیریفانعطا)

 (خوانایی) بافت با انطباق

کنت 

 فرامپتون

 بریمبتن بایستی که داندمی ناپذیررتغیی نسبتاً ایمقوله را محلی فرهنگ او

 گراییمنطقه توضیح در ( و978: 9881فرامدتون،) شود تعریف زمان شرایط

 درک فرعی تجربه نوعی عنوان به باید انتقادی گراییمنطقه د:نویسیم انتقادی

 خواهانه آزادی هایجنبه مدرنیزاسیون، از انتقاد عین در آن طریق از که شود

  تداوم

 زمان، روح با انطباق

 فرهنگ، با انطباق

 وی فنّاور با فرم انطباق
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د. نشو گرفته نادیده وجه هیچ به مدرن معماری میراث پیشرفت حال در و

 ترمهم را تکتونیک واقعیت یک عنوان به معمار تشخیص انتقادی گراییمنطقه

 و محصور معماری نوعی انتقادی را گراییمنطقه او (.998 :همان(داندمی

 را توپوگرافی است، تأثیرگذار مکانی خاص عوامل روی بر که داندمی هوشیار

 معین شرایط به پاسخ برای خاص ظرفیتی عبارتی دارای به و بخشیده نظم

همچنین  وی (.991 :همان)ت اس نور و هوا و آب محل، سوی از شده تحمیل

 بومی زبان عاطفی تحریک با یکسو از انتقادی گراییمنطقه" که است معتقد

 حسب بر عناصر زبانی بازسازی به معتقد دیگر سوی از و است مخالف

 (.991:)همان "است کلی چارچوبی قالب در منفصل اپیزودهای

 مصالح،

 ،ینوآور و تیخالق

 میاقل با انطباق

 فرایندی شکل که است معتقد و داندمی فرایند یک را هویت آکوره چارلز آچارلز کوره

 مشکالت حل و برمبنای زمان طی در آن توسعه و گیریشکل موجب هویت،

 آگاهانه خود مفهومی پدیده این که است معتقد او طرفی از .گرددمی واقعی

(. Corria, 1983: 10) باشدمی  مخاطب درک نگاه بیرونی و نیازمند بلکه نبوده

 مصالح، با آن تطبیق و اصول برداشت مستلزم را معاصر معماری او مبنا این بر

 تطبیق محلی هویت و شرایط با را معماری که داندمی هاسنت و اقلیم عادات،

 در اساسی نقشی داند کهمی اساسی عاملی را اقلیم مفهوم آکوره .دهدمی

 ویژگی آ کوره(.Tbid: 10دارد ) هاملت رسوم و آداب و فرهنگ بناها، فرم تعیین

 هایجلوه هویت که مفهوم این به داند،می بودن آن گراکثرت را هویت دیگر

 .گرفت نظر در آن برای را مشخص جواب یک تواننمی و داشته زیادی بسیار

 :Tbid) بردمی  نام هویت دیگر ویژگی عنوان به تغییر و پویایی از او همچنین

98.) 

 تداوم،

 سازی، شخصی قابلیت

 انسان، نیازهای با انطباق

 و فنّاوری با فرم انطباق

 مصالح،

 اقلیم، با انطباق

 فرهنگ، با انطباق

 زمان روح با انطباق

 هاخواسته به مردم هویتی نیازهای به پاسخ برای باید طراحان" است معتقد او جان لنگ

 هایاستدالل شود شرایط عوض که هرگاه. باشند داشته توجه آنها تمایالت و

 شده ساخته محیط همچنین او (.202،9817 لنگ،) است نیاز مورد جدیدی

 بوده آنها آورنده وجودبه اجتماعی نهادهای معرف داند کهمی فرهنگی رمزی را

 نیز محیط کالبدی فرم جامعه، عملکرد به نسبت انسان ادراک تغییر با و

 نیازهای به پاسخ مسأله، حل را طراحی هدف وی (.272 :هماند )کنتغییرمی

 معتقد او مبنا این ( بر200:همان )داندیم انسان تجربه ساختن غنی و انسانی

 از تواندمی است، جامعه خدمت در حقیقتاً که طراحی خالق کار هر که است

 هایتوتفا از آگاهی و محیط هایدرک قابلیت و مردم با همدلی طریق

 نسبت انسان تجربه بردن باال این بر عالوه او (.201:همان) کند رشد فرهنگی

 طراحان اصلی وظایف از یکی عنوان به خالق، تفکر از استفاده با گذشته را به

 (.282:همان) کندیم  بیان

 زمان، روح با انطباق

 انسان، نیازهای با انطباق

 سازی، شخصی قابلیت

  بافت، با انطباق

 فرهنگ، با انطباق

 نوآوری و خالقیت

 که کرده تعریف"ل مح یک معنی» یا معنی شکل ترینهساد به را هویت او کوین لینج

 هویت با نزدیکی ارتباط و بخشدمی مکان به را نظیربی و مشخص شخصیتی

 داندمی معنی اجزاء از را خوانایی و شفافیت سازگاری، او .کندمی پیدا شخصی

 کنندمی بیان را غیرفضایی هایو ارزش شکل میان ارتباط که

 عملکرد و فرم انطباق

 ،(شفافیت)

 ،(خواناییت )باف با انطباق

  ،(سازگاری)بافرهنگ انطباق
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 تا که است مکانی خوب، مکان یک" که است معتقد وی (.902،9817لینچ،)

 از اش،جامعه از را وی باشد، داشته تناسب وی فرهنگ و با شخص حدودی

 کرده را احاطه چیز همه که فضا و زمان جهان و زندگی شبکه از اش،گذشته

 آن از لیکن .باشندمی خاص - فرهنگ هر به وابسته نماها این .سازد آگاه

 تر، و خشک گرما، و سرما زندگی نظیر عمومی و مشترک تجارب از دسته

 و توجه ثابت، و متحرک مرده، و زنده کوچکی، و بزرگی تاریکی، و روشنی

 (.989:)همان"بردمی بهره نیز محدودیت و آزادی کثافت، و پاکیزگی غفلت،

  زمان، روح با انطباق

 سازی،شخصی قابلیت

 انسان نیازهای با انطباق

نوربرگ 

 شولتز

 فرم به را آنها هویت و دانسته یکدیگر با مرتبط را اشیاء کجایی و چیستی او

 را هویت ( شولتز09:9880شولتز، نوربرگ) کندمی تعریف آنها حضور ویژه

 جو یا اتمسفر /هواسده صورت به که داندمی یافته وحدت و یکدارچه مفهومی

 شودمی شناخته مکان روح به که (.28:)همان گذاردمی تأثیر مخاطب بر مکان

 معماری" که است معتقد (. او19:همان)ماندمی پایدار زمان و تاریخ طول در و

 مشارکت معماری لزوماً  مراقبت معماری اما است؛ مراقبت اصیل معماری

 زیست اصلی را صفت صوری انسجام شولتز (.991،9882شولتز، )نوربرگ"است

 این او آورد.می هم گرد را عالم ساختمان، یک که است معتقد و دانسته جهان

 فضامندی معمار کار یعنی) فکری تجسم سه اصل حسب بر را آمدن هم گرد

 کم که را چیزی محیط به ساختمان)یعنی  تکامل ،(دهدمی شرح را محیط

 مکان به مکانی از مفهوم عالمی جایی به جا)نمادآوری و (کنداضافه می دارد

 (.992 :همان) کندمی تعریف( دیگر

 عملکرد و فرم انطباق

 ،(شفافیت)

 ،(خوانایی) بافت با انطباق

 فرهنگ با انطباق

 ،(سازگاری)

 زمان، روح با انطباق

 سازی،شخصی قابلیت

 انسان نیازهای با انطباق

 

 روش تحقیق -4

 یمعمار یتیهو یبررس یبراحاضر  قیدر تحق

که در منابع  یتیهو یفاکتورها در مرحله اول ژاپن،

د بو فتهشده بود و مورد بحث قرار گر فیمختلف تعر

 میکه با مفاه ییآنها فاکتورها انیشد و از م یبررس

 اطالعات یآورجمع ژاپن مرتبط بود انتخاب شد، یتیهو

پردازان با استفاده از متون و اسناد هینظرنظریات و 

 هیبا تجز در مرحله دوم است.صورت گرفته  ،یاکتابخانه

ه آنها پرداخته شد ییمحتوا لیبه تحل یفیک لیو تحل

ه ب یمعان انیو ب یشناسرابطه پ  از واژه نیاست. در ا

 یهایژگیو .پرداخته شدو انواع آن  تیواژه هو  فیتعر

 ،ییمعناهویت : بندی شدعنوان دسته 8 شامل یتیهو

، و تناسب یشکل هویت ،یکارکرد هویت ن،ینماد هویت

 ارتباطدر  هویت ،یو عاطف یحس هویت نات،یتزئ هویت

در مرحله  .باشدیبافت و مصالح م هویتو  عتیبا طب

سوم بناهای دارای هویت و ارزشمند تاریخی ژاپن 

 ریاخ یدر سده  ژاپن که یبناهاانتخاب شد. همچنین 

 یاز لحاظ معمار طوری که ،و ساخت شده بودند یطراح

شهرت  یکه در طراح یتوسط معماران ،اشندمشهور ب

 یدارا تینهاو در  طراحی شده باشند دارند، یجهان

 انتخاب ،اشندو سبک پست مدرن ب یتیهو یهایژگیو

در مرحله چهارم . عدد رسید 22ند که تعداد آنها به شد

انجام  یهاو پژوهش دوممرحله  دستاوردهای یهیبرپا

 تیهو هایویژگی ناختش یبرا نهیزم نیشده در ا

ن به همی. صورت گرفت یقیتطب مقایسه ،ژاپن یمعمار

 یرویاد شده  معماری تیهو هایانواع ویژگیمنظور 

 با و قرار گرفت قیدق یمورد بررسبنای منتخب  22

 مورد مقایسهژاپن  تاریخی مندتیهو یبناها ریتصو

 روشدر این مقاله  یطور کلبه  شد.قرار داده  یقیتطب

 است. یاسیو ق یلیتحل ،یفیتوص قیتحق

 های پژوهشیافته -1

 یفاکتورها ژاپن، یمعمار تیهو یمعرف یبرا       
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ژاپن مورد  یشاخص معمار یبنا از بناها 22در  یتیهو

 یارتباط با گذشته یقرار گرفت و نحوه یتیهو لیتحل

طور که که داشتند همان یتیهو یآنها و نوع فاکتورها

ه قرار گرفت لیمورد تحل آمده است، 8در جدول شماره 

 .است

معاصر ژاپن مندتیهو یبناها لیتحل :3جدول 

شاخص تاریخی ) یبنا ریتصو بنا ریتصو نام بنا

 (یتیهو

 تیهو

 یمعمار

 شاخص

 بنا یتیشاخص هو یژگیو

امپریال 

هتل 

 توکیو
  

 هویت

 اولیه

 شکلی

 یمعمار از فرم لحاظ از بنا نیا

 ریتاث ژاپن و نیچ معابد

 مطابق هتل .است رفتهیپذ

 ساخته ژاپن یمحل طیشرا

 .است شده

کلیسای 

 نور

  

هویت 

 کارکردی

در سنت ژاپنی پنجره نوعی 

و در  رودتجمل به شمار می

ی فقیران آفتاب فقط از خانه

هایی که در ها و روزنهشکاف

زمستان با کاغذهای روغنی 

شود به درون پوشانیده می

 آید.می

مرکز 

نتلوزیو

ی 

 فوجی

  

 هویت

شکلی 

 )تناسب(

در معماری ژاپنی مقیاس یا 

پیمونی وجود دارد که 

براساس آن ساختمان را بنیاد 

این واحد تقریبا  گذارد.می

ر د انگلیسی است.معادل فوت 

نمای این بنا از این مدول 

 استفاده شده است.

هانگی 

 فارست

 
 

احترام به 

 طبیعت

ای ساخته دراین طرح خانه

بدون آنکه هیچ یک از  شد

های موجود درسایت درخت

اتصال انسان به  قطع شوند.

طبیعت و محیط طبیعی 

ریشه در معماری سنتی ژاپن 

 دارد.
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ی خانه

بدون 

 دیوار

  

هویت 

 کارکردی

 گرید صورت هاپرده حضور

 است؛ یژاپن کهن یهایشوج

 از ییکشو یوارهاید همان

 از که یکاغذ افیال جن 

 یهایژگیو از یکی میقد

 و بوده یژاپن یهاخانه یاصل

 سطوح یرو پوشش عنوان به

 .شدیم استفاده هاپنجره و در

ی خانه

 کاغذی

 

 

 احترام

 طبیعت

 حفظ

 طیمح

 ستیز

 تیهو

 هیاول

 یشکل

 دیآیم بوجود درختان از کاغذ

 از را یمعمار هاانسان و

 کنندیم جادیا درختان

 از یمعمار جادیا نیبنابرا

 با .باشد ریپذامکان دیبا کاغذ

 یاهخانه نیاول نکهیا به توجه

 شکل و بودند یچوب یژاپن

 یسنت یهاخانه از زین پالن

 .است برگرفته ژاپن

ترمینال 

بین 

المللی 

میوکوها

 ا

 

 

 به احترام

 عتیطب

 تیهو

 و یحس

 یعاطف

 اب هاسقف و هاکف بنا نیا در 

 یطیمح تا اندشده ختهیآم هم

 گذار و گشت یبرا کدارچهی

 وجود به یمیصم یطیمح در

 و داخل یفضا نیب مرز .آورد

 .است شده شکسته را خارج

 یژاپن یسنت یبناها مانند

 و داخل یفضا نیب ارتباط

 .است شده جادیا رونیب

ساختما

 TODن 

 
 

 تیهو

 یکارکرد

 با ارتباط

 رونیب

 تیشفاف

 و

 ییبرونگرا

 مانند زین TOD ساختمان در

 حجم ژاپن یسنت یبناها

 لیتشک سازه را ساختمان

 سبک، وارهاید و دهدیم

 .هستند شفاف و یتوخال

 زین نرویب با ارتباط و تیشفاف

 بنا نیا بارز اتیخصوص از

 .باشدیم
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چایخانه 

 سنتی

 

 

هویت 

شکلی، 

اولیه و 

 نمادین

 کی موقت یهنر اثر نیا 

 یاقتصاد یساختار

 که باشدیم ریپذهیتوج

 8) یتاتام دو ابعاد به ییفضا

 کرده اشغال را (مربع متر

 پروژه نیا یکاربر. است

 یسنت خانهچای کی ،یتجرب

 یژاپن یمعمار که است یژاپن

 را کیپارامتر یمعمار  با را

 .نمود قیتلف

ساختما

ن 

تجاری 

اداری 
Hulic 

 

 

 جادیا

 ارتباط

 یبصر

 و درون

 رونیب

 تیهو

 یکارکرد

 تیهو

 یاحساس

 عابران یاشهیش ینما یطراح

 اب. دهدیم قرار ریتأث تحت را

 ساختمان نیا کنار از گذر

 درون جنبش و تکاپو

 دیکنیم مشاهده را ساختمان

 از یمطلق درک به و

 دست بنا درون یهاتیفعال

 یسنت یبناها مانند .دیابییم

 داخل و بوده برونگرا که ژاپن

 ارتباط در هم با بنا خارج و

 .هستند

مجموعه 

میراث 

جهانی 

 فوجی
  

 تیهو

 هیاول

 یفرم

 مصالح

 یبوم

 یهامکان ادآوری مجموعه نیا

 ژاپن در یسنت مقدس

 ارزش یدارا که باشدیم

 طراح. باشدیم یفاخر یمعنو

 نیا یطراح با داشته قصد

 تقارن و آرامش تیاهم مرکز

 ندهیآ یهانسل به را یمعنو

 و ساده یفرم .کند منتقل

 تمام که فرد منحصربه

 یسنت و یفرهنگ یهایژگیو

 داده یجا درخود را ژاپن

 .است
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مجموعه 

فرهنگی 

ناگانو 

  ژاپن

 

 تیهو

 یدرکارک

 تیهو

 فرم هیاول

 فرد به منحصر یهایژگیو از

 آن سقف یطراح پروژه نیا

 عنوان تحت که باشدیم

Gangi، از دهیپوش مناطق در 

 .است مرسوم ژاپن، برف

 به ساختمان کف یطراح

 است مرطوب و نرم یاگونه

 یعیطب نیزم همانند که

 یمیصم یفضا و باشدیم

 .است شده جادهیا

دفتر 

اداری 

 در ژاپن

 

 

  تیهو

اولیه 

 فرمی

 تیهو

 نینماد

 یبازساز از یادار دفتر نیا

 قخل ژاپن در یمیقد انبار کی

 دنچ یطیمح است؛ شده

 ییفضا کیتفک با یعملکرد

 کارفرما نظر به بنا! متفاوت

 یطراح ینحو به دفتر نیا

 زا بتوانند انیمشتر که شده

 در مانتگف و وقت گذراندن

 یطراح یبرا .ببرند لذت آن

 و هیاول فرم از آن یداخل

 یژاپن یمعمار نینماد

 .است شده استفاده

کلینیک 

آساهی

 کو

 
 

 تیهو

 یکارکرد

 تیهو

اولیه 

 وفرمی 

هویت 

 نینماد

خصوصیات بارز سنتی این بنا 

استفاده از سقف شیبدار و 

ایجاد شکاف برای نورگیری به 

که به  باشدجای پنجره می

شکل نمادین یادآور معماری 

 سنتی ژاپنی است.

خانه 

فرهنگی 

 ژاپن

 
 

احترام به 

 طبیعت

استفاده 

از مصالح 

 بومی

 یطیمح ارائه با کوما کنگو

 از یکی در ریدلدذ و گرم

 شهر، نیا شلوغ یهاابانیخ

 یطراح را یدلنواز ساختمان

 به متصل ینما. است نموده

 الیمتر لهیوس به ابانیخ ضلع

 دهیرس اجرا به وود ترمو چوب

 به نسبت را ییمجزا فرم که
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 خود اطراف یبناها و طیمح

 از چوب .است کرده جادیا

 یژاپن یهاخانه هیاول مصالح

 .است

کلیسای 

 روی آب

  

 با ارتباط

 عنصر

 ی،عیطب

 تیشفاف

 ارتباط و

 و درون

 رونیب

این ساختمان حول یکی از 

عناصر طبیعی ساخته شده 

 است و آن هم آب است.

صلیب یکه و تنها از دریاچه 

 سر در آورده است.

ورزشگ

اه ملی 

 یویوگی

  

 هویت

 نمادین

 فرم ادآوری مجموعه نیا سقف

 یژاپن کهن ینمادها از یکی

 که باشدیم( یموتوا) نام به

 ژاپن در تیموفق از ینشان

 به یموتوا .است بوده کهن

 نییآ در مقدس ینماد عنوان

 دهبو مطرح سمیبود و نتویش

 .است

ی خانه

کنزو 

 تانگه

 
 

 تیهو

 ،نینماد

معنایی، 

 و هیاول

ی، شکل

 با ازتباط

 ،عتیطب

 و بافت

 مصالح

اش را کامال کنزو تانگه خانه

مطابق با سنت و هویت ژاپن 

 تقریبا است. هطراحی و ساخت

ی های یک خانهی هویتهمه

 باشد.ژاپنی سنتی را دارا می

برج 

اسکای 

 تری

 

 تیهو

 نینماد

 و یشکل

 تناسب

 در هایژاپن یمعمار سبک از

 گرفته الهام پاگودا ساخت

 یبناها پاگودا .است شده

 دور خاور منطقه شکل یچتر

 در که هستند ژاپن ژهیو به

 زا. اند شده ساخته طبقه چند

 پاگودا یهاسازه که ییجا آن

 هستند، مقاوم زلزله مقابل در

 زاهم  ویتوک یتر یاسکا برج
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 ساخته یمرکز ستون کی

 بروز مواقع در که شده

 حرکت ن،یزم یهالرزش

 یهالرزه و کرده دایپ یآونگ

 .کندیم یخنث را نیزم

معبد 

 آب

 
 

 تیهو

 نینماد

 تیهو

 ییمعنا

 با ارتباط

 عتیطب

 ،فضا به میمستق ریغ یورود

 که) یآب لوفرین شینما

( است بهشت از یسمبل

 دیسف یهاشن از استفاده

 ،یورود ریمس یسازکف یبرا

 چهارگانه عناصر از یریگبهره

 اب مواجه نمونه یبرا) عتیطب

 هاستفاد و (نهییآ عنوان به آب

 غالب نور عنوان به قرمز نور از

 معبد، یداخل طراحی در

 فلسفه از یینمودها توانیم

 .کرد مشاهده را سمیبود

مرکز 

رسانه 

فرهنگی 

 سندای

  

 تیهو

 ییمعنا

 با تباطرا

 عتیطب

 منطقه، اطراف عتیطب در

 یهاستون عتیطب درختان،

 ادامه را ساختمان یفلز

 در ساختمان نیا .دهندیم

 درختان با ابانیخ ریمس

 راتییتغ. است شده یطراح

 راتییتغ با همگام ساختمان

 آن بودن باز .است فصول

 و تابستان سبز فصل بازتاب

 فصل در هاابانیخ نیهمچن

 یفضا کی .است زمستان

 با ریپذانعطاف شگاهینما

 تیقابل با ییوارهاید

 .دارند ییجاجابه

مرکز 

همایش 

 شهر نارا

 
 

 تیهو

 یکارکرد

 و بافت

 مصالح

 تیهو

 و گرانیباز نیب یصحنه

 و دهبو رییتغ قابل انیتماشاچ

 باال متحرک صورت به وارهاید

 ژهیو به و هاکف .شده نییپا و

 همکف یطبقه یهایصندل



 

 
 1333، بهار و تابستان  4، شمارۀ  3شهرسازی ایران، دورۀ 

 

 ییمعنا

 با ارتباط

 عتیطب

 یباالبرها یلهیوس به

 یعمود طور به کیدرویه

 عناصر .شودیم جابجا

 ییفضاها یبرا یداخل یمعمار

 کنسرتی واصل هال همچون

 دهی شطراح متحرک و سبک

 از پوسته پوشش .است

 فلز از ییهالیتا و کیسرام

 بافت و رنگ به که بوده یرو

 .باشدیم یسنت یهاکیسرام

انجام شده موارد شاخص  یهایپ  از بررس       

  سد بناها و تطابق آنها با گذشته انجام شد. یتیهو

قرار گرفت و  یابیبناها مورد ارز یرو یتیتمام موارد هو

بناها با نام طراحان و سال ساخت آنها جداگانه آورده 

د.باشیقابل مشاهده م 2شده است که در جدول شماره 

 

بناها یرو یتیموارد هو یبررس :4جدول

سال  طراحنام  نام بنا

 ساخت

هویت 

 معنایی

هویت 

 نمادین

شکلی  کارکردی

و 

 تناسب

ارتباط  حسی تزئینات

با 

 طبیعت

بافت و 

 مصالح

امدریال 

 هتل توکیو

فرانک 

لوید 

 رایت

9128 * *   * *  * 

تادائو  کلیسای نور

 آندو

9181 * * * *   *  

مرکز 

تلوزیونی 

 فوجی

کنزو 

 تانگه

9119 *   *     

هانگی 

 فارست

  * *     * 2770 شیگروبن

خانه بدون 

 دیوار

      *  * 9110 شیگروبن

خانه 

 کاغذی

 * *   *   * 9111 شیگروبن

  * *     * 2772فرشیدموپایانه بین 
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المللی 

 یوکوهاما

سوی 

 والخاندرو

ساختمان 
TOD 

     * *  * 2772 تویوایتو

چایخانه 

سنتی 

 ژاپنی

f.a.d.s 

kou arc 
2798 * *  *  *  * 

ساختمان 

اداری 

تجاری 
Hulic 

Tatehito 

sakura 
2790 *  *   *   

مجموعه 

میراث 

جهانی 

 فوجی

 *    * * * * 2799 شیگروبن

مجموعه 

فرهنگی 

 ناگانو ژاپن

کنگو 

 کوما

2791 *  * *    * 

دفتر اداری 

 در ژاپن

TS 

design 

office 

2799 * *  *    * 

کلینیک 

 آساهیکو

Michio 

kinoshit

a 

2792 *  * *  *   

خانه 

فرهنگی 

 ژاپن

کنگو 

 کوما

2798 *     * * * 

کلیسای 

 روی آب

تادائو 

 آندو

9188 * *    * *  

ورزشگاه 

ملی 

 یویوگی

کنرو 

 تانگه

9192 * *       

برج اسکای 

 تری

nikken 

sekki 

group 

2792 * *  *     

خانه کنزو 

 تانگه

کنزو 

 تانگه

9118 * * * * * * * * 

تادائو  آب معبد

 آندو

9119 * *     *  

  *      * 2779 تویوایتومرکز رسانه 
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فرهنگی 

 سندای

مرکز 

همایش 

 شهر نارا

آراتا 

 ایسوزاکی

9112 *  *    * * 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

گذشته در ژاپن  یبا معمار وندیپ جادیا یچگونگ

 باشند،یم یسنت یکهن از معمار یاسابقه یکه دارا

 یمعمار یهاها و چالشاز دغدغه یکیهمواره به عنوان 

 یهنیشیبا توجه به پ رود.یبه شمار مآن کشور معاصر 

پست مدرن ژاپن  یبناها یکه رو ییهایو بررس قیتحق

که در هر اثر نمود  یتیهو یفاکتورها صورت گرفت،

که  ییفاکتورها مشخص شد. 8و 2بود در جدول  افتهی

 یکهن ژاپن یهاو سنت تیمعاصر را با هو یمعمار

در بناها  یتیهو یاز فاکتورها یبعض دادند.یارتباط م

در بناها با  نیکار برده شده بود همچنهب شتریب

 یتیهو یاز فاکتورها یادیتعداد ز متفاوت، یهایکاربر

 9بود که به اختصار در نمودار شماره  هاستفاده شد

 شده است. یبندجمع

 

نمودار مقایسه فاکتورهای هویتی و تعداد کاربرد در بناها :1نمودار
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شود یمشاهده م 9که در نمودار شماره همانطور

 یتیهو یکاربرد را در بناها نیترشیب ییمعنا تیهو

در قسمت  9با توجه به جدول شماره  داشته است.

اثر  یمعنا"صورت هب ییمعنا تیهو یچارچوب مفهوم

است  جیها و اصول راآن با سنت یطراح در سازگار کی

 فیعرت" ارائه شود رفمتعا یبا استفاده از زبان تایکه نها

انتخاب شده با  یبناها یتمام بیترت نیبد شود.یم

دوم بناها  یدر مرتبه کهن ژاپن سازگار است. یهاسنت

 تناسبات با گذشته در ارتباط ای یاز لحاظ شکل شتریب

 "کن"به نام  یریگژاپن واحد اندازه یدر معمار بودند.

دو  نیب یریگاندازه یواحد در ابتدا برا نیا وجود دارد.

 یواحد نه تنها برا نیبعدها ا رفت.یستون به کار م

 در بایز یصورت مدولهسنجش ابعاد و فضاها بلکه ب

رفت و به آنها یکار مبه یمعمار یمصالح و نما سازه،

م ه عتیو ارتباط با طب نینماد تیهو .دیبخشینظم م

 نیا را به خود اختصاص داده است. یادینسبتا ز یبناها

 یانتخاب یاز بناها یادیاست که تعداد ز یمعن نیبد

 عتیبا طب تیاز گذشته در خود داشتند و با شفاف ینماد

ا از بناه یاتعداد قابل مالحظه در ارتباط بودند. رونیب

 د.دهنیقرار م ریتحت تاث یرا از لحاظ حس نندهیب زین

 ینتس یمشابه بناها یساختار ایمواد  زیاز بناها ن یبخش

بودند که با  زین ییبناها تیدر نها .شتندداگذشته 

 مشابه کاربرد آن در گذشته، اءیاش ای طیمح یاستفاده

عداد ت برقرار کرده بودند. وندیژاپن پ یسنت یبا معمار

 مشترک با گذشته داشتند. ناتیتزئ زیاز بناها ن یکم

زنده نگه  یمعاصر ژاپن برا یبناها یدر طراح

 یاز فاکتورها و سنت کهن کشورشان، تیداشتن هو

 اند.در بناها استفاده کرده یمتعدد یمعمار یتیهو

 سهیبناها در مقا نیکاربرد در ا نیشتریب ییمعنا تیهو

 یدهندهداشت که نشان گرید یتیهو یبا فاکتورها

 نیشیپ یهاسنتبا  یانتخاب یبناها یهمه یسازگار

 معاصر ژاپن، یدر معمار یتیهو یبناها یبررس باشد.یم

 نیزمسر نیگذشته در ا یبا معمار وندیپ جادیا یچگونگ

 یبرا ندهیمعماران آ یبرا ییدهد که الگویرا نشان م

شدن بناها با  ادیراه خواهد شد تا از ز نیا یادامه

ت اس دیام شود. یریشگیاساس و نامفهوم پیب یهاطرح

 ینهیشیپ یدارا یدر کشورها یتیهو یهایطراح با

 یهابرداشت شدن، تهیمدرن ،یتیهویاز ب کهن،

 ییمعنایشدن و ب یجهان ،یغرب یخردانه از معماریب

 یهر کشور یمعمار نیهمچن .دیبه عمل آ یریجلوگ

 نیکهن آن سرزم ینهیشیو پ نیریاصالت د یرنگ و بو

 یقهیطر وم،همانطور که آداب و رس .ردیرا به خود بگ

 نیریبا سا یهر کشور و ملت یهاو سنت نییآ ،یزندگ

 تسیبایم زیهر منطقه ن یبناها یمعمار متفاوت است،

 متفاوت بودن، یهاییبایخاص آن محدوده باشد تا ز

 د.شو انیو اصالت داشتن کشورها نما تیهو
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