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معمــاری معاصــر ژاپــن، بــه تبعیــت از تاریــخ معاصر این ســرزمین، تحوالت بســیاری بــه خود دیده اســت. از 
اواســط قــرن نوزدهــم و با به گوش رســیدن زمزمه هــای مدرنیته و تجددگرایی، تفســیر ســنن فرهنگ ژاپنی 
به بیانی نو، همواره دغدغه ی هنرمندان و معماران ژاپنی بوده اســت. به زعم بســیاری از مستشــرقین، آغاز 
دوران ژاپــن مــدرن را می توان با آغــاز دوره ی امپراطوری ِمیجی در 1868 و اصالحات سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی او مصادف دانست. در این دوران تالش اصلی دولت مرکزی در راستای همگام شدن با تکنولوژی 
سریع الســیر غربی و همراه با تبادل معماران، هنرمندان، فیلســوفان، اقتصاددانان و تکنســین های غربی و 
که  ژاپنی بود. نتیجه ی این امر تبدیل شدن ژاپن به یک قدرت سیاسی و اقتصادی در آغاز قرن بیستم بود 
در بسیاری از زمینه ها، از جمله معماری و شهرسازی تکنولوژی های ساخت مرتبط، به یک قطب فرهنگی 
تبدیل شــده بود. تأثیر معماری ژاپنی بر کشــورهای اطراف از جمله کره و چین و حتی مناطق شــمالی روسیه 

را می توان دلیلی بر این ادعا دانست1. 

که هم به عنوان پیمانکار و هم آموزگار به ژاپن دعوت شــده  تا اوایل قرن بیســتم، معماران مستشــار غربی 
کاندر )1852- بودنــد، نقش بســزایی در شــکل گیری فرهنــگ جدید معماری ژاپن ایفــا کرده بودند. جاســیا 
گرایش به ســبک التقاط گرایی در معماری داشت، در زمره ی این افراد می توان  1920( معمار انگلیســی را که 
گردان او هم  کار بــردن تزئینات و ســبک و ســیاق طراحــی اروپایــی را در آثار شــا نــام بــرد. ســلیقه ی او در بــه 
می تــوان یافــت؛ آثــاری نظیــر بانک ژاپــن )1890-1896( و ایســتگاه راه آهن توکیو )1914( توســط تاتســونو 

1- علی رغم این که ژاپن در این دوران با چین )1894-1894( و روسیه )1904-1905( در جنگ بود.
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کا )1909( توســط  کاســا کاخ آ کینگو، موزه ی باستان شناســی هیوِکیکان )1901-1909(، موزه ی ملی توکیو و 
کاندر بر معماری ژاپن در این دوران و تالش معماران ژاپنی برای همگام  کاتایاما توکوما، نمونه هایی از تأثیر 
شــدن بــا روند مونومان گرایی1 در غرب، هســتند. معمــاران آلمانی همچون هرمان ِانــده و ویلهلم بوکمن نیز 
نقش مهمی در پیشرفت تکنولوژی ساخت در ژاپن و تغییر مصالح و تکنیک های ساختمان سازی داشتند. 
امــا تأثیرگــذاری غرب بر معماری ژاپن در ســال های بعد از حالت یکســویه بودن خارج شــد و در اواســط قرن 
گرفتند. از این جمله  کم بر معماری ژاپن قــرار  بیســتم، معماران غربی بســیار تحــت تأثیر فضای فرهنگی حا
که  که بــه اذعان خــود او، ایده هایش برای روند جدیــد طراحی معماری  گروپیــوس را نام برد  می تــوان والتــر 

گرفت.  کاتسورا در توکیو تأثیر زیادی  سال ها بعد در مدرسه و مکتب باهاوس توسعه یافت، از ویال 

بــا پایــان جنــگ جهانــی دوم و اشــغال ژاپــن توســط آمریــکا، نقطه ی عطــف دیگــری در توســعه ی فرهنگ 
کــه تا پیش از این توســط  معمــاری در ایــن کشــور رقــم خــورد. در ایــن دوران، ایده هــای ملی گرایــی افراطی 
حکومــت ترویــج می شــد، جــای خود را به تمایــل برای جهانی شــدن داد و دغدغه ی معمــاران ژاپنی هم به 
تبع آن به ســمت تالش برای بازتفســیر الگوهای معماری ســنتی با ابزارهای مدرن شــد. این تالش تا جایی 
کی و دیگر ســردمداران  کنزو تانگه، فومیهیکو ما که از دهه 60 میالدی و با ظهور معمارانی چون  پیش رفت 
جنبــش متابولیســم، ژاپــن بــه یکــی از قطب هــای مدرنیســم در معمــاری تبدیل شــد. حتی ســال ها بعد و با 
زوال مدرنیســم به مثابه یک ســبک بین المللی معماری، بســیاری از دســتاوردهای معماران مدرن ژاپنی در 
نسل های بعدی ادامه پیدا کرد و نه تنها در پروژه های بزرگ مقیاس که حتی در پروژه های مسکونی کوچک 
که  کرد. بهترین مثال در این زمینه را شاید بتوان آثار تادئو آندو دانست  نیز می توان ردپای آن ها را مشاهده 

هم مدرنیسم و هم ریشه در سنت زیبایی شناسی ژاپن، دارد. 

امــروزه، معمــاری مســکونی در ژاپــن را می تــوان یک ســنت فرهنگــی بدون انقطاع دانســت که طی ســالیان 
ک  کرده اســت. هر چند در نگاه اول شــاید این وجوه اشــترا متمــادی، بــا نیازهــا و امکانــات جدید وفــق پیدا 
به طور مشــخص به چشــم نیایــد. اما وقتی مفاهیم اساســی معماری خانه های ژاپنــی را از نظر می گذرانیم، 
می توان دریافت که این پیوستگی فرهنگی چگونه با گذر زمان حفظ شده و رشد پیدا کرده است. مفاهیمی 
کــّرات در آثار معمــاران معاصر  کــه به  کامــل یــا ســادگی در عین پیچیدگی  همچــون کمینه گرایــی، زیبایــی نا
ژاپنــی تجلــی یافته اند. مثاًل، یک ضرب المثل ژاپنی می گوید »انســان در بیداری یــک نیم تاتامی و در خواب 
کمینــه فضای مورد نیاز افــراد در خانه را بیــان می کند، در بطن  گزاره که  یــک تاتامــی2 فضــا نیــاز دارد.« این 
که بســیار به فلســفه معماری  خود بیان گر میل به حذف فضاها و تجمالت اضافی در خانه اســت. رویکردی 
مدرن نزدیک است. نمود دیگر پیوستگی سنت معماری در ژاپن و رشد و توسعه ی یکنواخت آن را می توان 
در ایــن واقعیــت یافــت که در ژاپن بســیاری از طبقــات اجتماعی و نه فقــط ثروتمندان و قشــر مرفه، طراحی 
که در بسیاری از نقاط دنیا از جمله کشور خودمان،  خانه های خود را به معماران حرفه ای می سپارند. امری 

1- monumentalism
که مدول ابعاد فضا هم بودند.  کف در معماری سنتی ژاپن  2-  حصیرهای پوشش 
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کارفرمایان نوعی تجمل به حساب می آید. این رویکرد، که خاص بستر اقتصادی و فرهنگی شهرهای  برای 
ژاپن و شــاید به دلیل تصور ارزشــمند بودن زمین در مقابل ارزشــمندی فضا باشــد، سبب شده تا بدعت های 
معمارانه ی بســیاری از جانب معماران جوان ژاپنی مشــاهده شــود که خود به رشد سلیقه و فرهنگ معماری 
کــه برنامه های تلویزیونــی محبوبی در ژاپن  در میــان عمــوم مردم هم کمک بســیاری کرده اســت. تا جایی 
بــا موضــوع معرفــی آخرین رویکردها و روش ها برای طراحی و بازســازی خانه ها وجــود دارد و نقش مهمی در 

ترویج فرهنگ رو به رشد معماری داشته است. 

که پیش روی شماســت، در راســتای شــناخت این مفاهیم و ارزش های معماری معاصر ژاپن، به ویژه  کتابی 
کلودیا  کوچک؛ مسکن معاصر ژاپن« از انتشارات ِبرکهوزر، نوشته ی  در حوزه ی مسکن، با عنوان »خانه های 
هیلدنر، معمار و روزنامه نگار ساکن مونیخ، ترجمه شده است. با توجه به شباهت های سنت فرهنگی ژاپن با 
کهن به پاسخ هایی برای  که راه کارهای موفق معماران ژاپنی در ترجمه ی ارزش های فرهنگی  ما، امید است 
نیازهای امروز، به ویژه در حوزه ی مسکن، مورد توجه معماران، طراحان و تصمیم گیران این حوزه قرار گیرد.

الزم به ذکر است از آنجا که در متن کتاب بارها به اجزای معماری خانه های ژاپنی اشاره شده و برای آشنایی 
کتاب  گردآوری و همراه با تصاویری در قالب پیوست در انتهای  بهتر خواننده، فهرستی  از این اجزا و عناصر 

معرفی می گردد. 
روزبه محمودی
زمـــــسـتان 1399
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ِکـئـی نابشیما/121 خانه ی موزائیکی/تا
125/ BOW-WOW ج ماچیا/آتلیه ی بر

128 زیبایی و میـــرایـــی 

خانه ی موریاما/استودیو طراحی ساپوز/131
خانه ی مینیمالیست/شینیچی اوگاوا و همکاران/137

141/ UID آتلیه ی عروسک چینی/معماران

146 باغچه به عنوان جزئی از معماری 

خانه ی توکیو/جین ایچی سامِپی/149
خانه ی اچ/معماران سو فوجیموتو/153
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9  |  خانه های کوچک

 ابتدا در ســاختمان های کوچک تجلی می یابنــد. این امر در  رویکردهــای جدیــد در طراحــی معماری معمــواًل
معماری ژاپن هم صدق می کند که در آن، اختصاِر معماری در ساختمان های مسکونی، به معماران فرصتی 
می دهــد تــا بــه درک مفاهیم غیــر معمول، آزمایش با مــواد و فرم ها و اجرای ایده های جدیــد برای خلق فضا 
بپردازند. ناظران و متخصصان کشــورهای دیگر، ســخت گیری هایی را که در ساخت این خانه های کوچک 
کرده اند. برای مثال، در پروژه خانه ی چوبی  گرفته می شــود، همواره تحســین  کار  توســط معماران ژاپنی به 
نهایی، ســو فوجیموتو مفهوم »جنگل« را مطرح می کند و معتقد اســت نمی توان به ســادگی آن را به عنوان 
کرد بلکــه باید آن را در قالب اجزا و مواد تشــکیل دهنده اش شــناخت ) ص.  کامــل و جامع درک  یــک تصویــر 
کار می کند و براساس این قوانین سخت گیرانه، فضاهایی را  کاراساوا با الگوریتم ها  63(. در مقابل، یوسوکه 
که به شکل نامنتظر طبیعی به نظر می رسد  که آن را »هرج و مرج منظم« می نامد. فضاهایی  ایجاد می کند 
) ص. 95( »آزمــون و خطاها«یــی ازین دســت اغلب شــکل های دیگر طراحی را پایه ریــزی می کنند و موجب 

گسترده تر و در نتیجه معماری به تکامل بیشتری برسد.  می شوند وظایف معماران 

کلیِد معماری ژاپن
کارفرمایان  که برای  گفته می شود  کتاب عبارت »خانه های کوچک« به شــکلی از معماری مســکونی  در این 
گــر چه متون زیادی  خصوصــی طراحــی شــده و از حیث فضا و طراحی در نوع خود برجســته و متمایز اســت. ا
کتاب به این موضوع در ســطحی جامع تر می پردازد  در مورد خانه های مینیمال ژاپنی منتشــر شــده، اما این 
و بــه دنبــال آشــکار کردن ویژگی های طراحی ایــن خانه ها برای معماران معاصــر از طریق ارائه ی خالصه ای 
کــردن موضوع، هــم به مقدماتــی از تاریــخ معماری  گونــه ی مســکونی اســت و برای روشــن  ازمعمــاری ایــن 
پرداختــه و هــم اصــول فرهنگــی و اجتماعــی که بــر معماری مســکن تک خانــواری در ژاپن تأثیــر می گذارند، 

معرفی شده است. 
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مقالــه مقدماتــی توســط اولــف ِمِیر، تحوالت در معماری مســکونی ژاپن را از زمان مدرنیســم به خوبی روشــن 
که بین سال های 1940 و  می کند. نویســنده، پروژه های برجســته ی معماری مسکونی دوره های مختلف را 
2000 ساخته شده، توضیح می دهد. این بررسی دقیق، خوانندگان را به پروژه های معاصر نزدیک تر می کند 
و بــه آن هــا فرصتــی می دهد تا میان حال و گذشــته تناظر برقــرار کنند و جنبه های مختلــف یک اثر معماری 
را بشناســند. معماران معاصری که خانه هایشــان در بخش پروژه ارائه شــده اند بیشتر از نسل جوان معماری 
ژاپن هستند. برای بسیاری از آن ها ویالهای کوچک برای مشتریان خصوصی، تنها مجال تحقق ایده های 
طراحی است، زیرا معماران جوان با چالش های متعددی برای رقابت در بازار ژاپن روبرو هستند. اما ساخت 

کوچک به آن ها فرصت می دهد تا شناخته شده و در سطح بین المللی دیده شوند. خانه های 

کوچک  شهر خانه های 
معمــاران ژاپنــی در مقایســه با همکاران اروپایی خود، بنــا به دالیل متعدد راحت تــر می توانند ایده های خود 
را بــرای طراحــی ســاختمان های مســکونی به عرصه ی ظهــور در آورنــد. اول اینکه در خصــوص طراحی فرم 
کــه یک معمار  کارفرمایــان ژاپنی وقتی  مســکن، هیــچ دســتورالعمل و ضوابط مشــخصی وجود نــدارد. دوم، 
که از  کرده اند. آن ها خانه هایی ویــژه می خواهند  اســتخدام می کننــد دقیقــًا می دانند که چه چیز را انتخــاب 
توده های قهوه ای و ســبز شــهر متمایز باشــد؛ از این رو، آن ها آماده پذیرش این موضوع هســتند که معماری 
کــرد، بلکه خواهان  کار نخواهد  گیرنــده ی عملکردهای روزانه  بــه طــور انحصاری به عنوان پوســته ی در بر 

هم زیستی و انطباق عادات زندگی با فضا است.

که تا  مشتریان ژاپنی بیشتر پذیرای ایده های غیر متعارف و جسورانه هستند زیرا به دنبال خانه ای نیستند 
که در آن به عنوان یک اصل متعارف، ســاختمان های  کنند. در مقایســه با اروپا،  ابد قرار باشــد در آن زندگی 
گیرنــد، یک خانه ی ژاپنی به طور متوســط  مســکونی می تواننــد چند نســل بدون مشــکل مورد اســتفاده قرار 
که در ژاپن خانه باید در درجه اول نیازهای  تنها بیست و پنج سال عمر می کند. دلیل این تفاوت این است 
که شــرایط زندگی در خانه تغییر  کند. هنگامی  یک لحظه و یک دوره ی زمانی مشــخص از زندگی را برآورده 
می کند، ســاختمان ویران شــده و بدون هیچ نگرانی ســاختمانی دیگر جایگزین آن می شود. در ارزش گذاری 
که  که زمین جایی است  گرفته می شود؛ چرا  که دارای ارزش واقعی در نظر  امالک این زمین است و نه خانه 

فضاها در آن ساخته می شوند. 

این درک متفاوت از ساختمان نیز الهام بخش غرفه ی نمایشگاهی ژاپن در دوساالنه معماری در سال 2010 
کیتایاما برای بنیاد ژاپن هدایت شــد، عکس های  ُکه  که توســط   ،Tokyo Metabolizing بود. در نمایشــگاه
که افراد را به طور مداوم در  ماهواره ای از این شــهر چند میلیون نفری با ترتیبی ســریع نمایش داده شــدند، 
حال تغییر نشــان می داد تا دگرگونی را به عنوان یک ویژگی اساســی توکیو آشــکار کند. اما نه ســاختمان های 
عمومــی و نــه بلوک هــای آپارتمانی بزرگ، هیچ یک در درجه اول عامل این تغییر ســریع نیســتند. دلیل این 
کنان خــود انطباق یابند.  کــه می توانند به راحتی با شــرایط متغیر زندگی ســا امــر خانه هــای کوچکی هســتند 
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در نتیجــه ایــن خانه هــا می توانند به عنــوان زنده ترین و خودجوش ترین اجزای بافت شــهری در نظر گرفته 
شوند. 

استقالل طراحی 
که مفهوم  کتاب تنها به این دلیل امکان پذیر بوده  طراحی و ساخت بسیاری از پروژه های ارائه شده در این 
کشورهای اروپایی تعریف می شود. تفسیر این مفهوم بیشتر تابعی  »پایداری« در ژاپن متفاوت با بسیاری از 
کنان خانــه اســت تــا عملکــرد ســاختمان. خانه هــا هر کجــا که نیاز باشــد به صــورت محلی گرم و ســرد  از ســا
که فرض می شود بایستی به دمای ویژه ای رسانده شود، و نه فضا. و این  می شوند. بدن افراد چیزی است 
گرمایش و سرمایش رومیزی انجام می شود. از این رو سرما  امر با اضافه کردن یا برداشتن لباس و یا با عناصر 
گرمــا اجــازه ورود بــه اتــاق را دارند و از پیش خانه درگیــر »تقابل« با این محدودیت ها نیســت بلکه با آن ها  و 
بــه »تعادل« می رســد. البته این شــیوه ی تفکر ژاپنی در مورد مفهوم پایداری را می تــوان به طور انتقادی نیز 
گرفــت، امــا هر کس که به اســتفاده مؤثر از انــرژی در خانه های ژاپنی نگاه می کنــد نمی تواند به طور  در نظــر 
که در  کاری هایی  کنان خانه به ویژه با توجه به فدا کند. آســتانه ی تحمل باالتر ســا کامل پایداری آن را نفی 
مورد آسایش محیطی خود می کنند، به معنای آزادی طراحی بیشتر برای معماران است. طراحان می توانند 
در طرح هــای خــود بیشــتر ریســک کنند، چرخه هــای عمر بنا را کوتاه تــر فرض کنند، و تصاویــر ذهنی خود را 
کنند. بنابرایــن رویکرد ژاپنی به طراحی معماری )به ویژه در  کم و بیــش بــدون تغییر به زبان معماری ترجمه 
کشــورهای اروپایی رویکردی تقریبًا  حوزه ی مســکن( بســیار آزاد به نظر می رســد، حال آن که در بســیاری از 
متضاد به چشــم می خورد که به جای تمرکز بر روی ُبعد معمارانه طراحی، مســائل زیســت محیطی یا ضوابط 
ســاختمانی معیار طراحی مســکن قلمداد می شود. در چنین شــرایطی معمار کمتر شبیه یک طراح خالق فضا 

به نظر می رسد و بیشتر واسطه ای بین مراجع ساخت و ساز و برنامه ریزان خواهد بود. 

با وجود اینکه شرایط تاریخی، اجتماعی و قانونی در شرق و غرب بسیار متفاوت است، اما خانه های کوچک 
ژاپن می توانند منبع الهامی برای دنیای غرب باشــند. پروژه های ارائه شــده در این کتاب می توانند اشــتیاق 
به نوآوری در معماری مسکونی را نشان دهند. در غرب نمی توان معماری را بدون بهره وری انرژی و قوانین 

کرد، اما شاید بتوان آن را با ظرافت شاعرانه ی بیشتری انجام داد. مربوطه تصور 

کلودیا هیلدنر
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