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  چکیده

 ت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.انی شدن و تکنولوژی ارتباطات، تبادل فرهنگی میان ملامروزه با افزایش خودآگاهی جمعی ملت ها در اثر فرایند جه

عاتی را به دنبال این در حالی است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بستر مناسبی جهت ایجاد تبادالت فرهنگی فراهم نیست. این امر در کشور ما تب

مکان دسترسی کافی به علوم و فناوری های نوین جهانی و همچنین ناشناخته ماندن فرهنگ غنی و پربار ایرانی برای داشته است که مهمترین آن ها عدم ا

هنگی میان دو سایر ملل دنیا است. در این مقاله با توجه به اشتراک های چشم گیر در مبانی فرهنگ ایران و ژاپن و تمایل دوسویه جهت گسترش تبادالت فر

این مقاله در وهله نخست بر اجتماعی ایران و ژاپن ارائه گردیده است.  -احی خانه فرهنگ به عنوان راهکاری جهت ارتقاء تعامالت فرهنگیکشور، چگونگی طر

ر جهت آن است که با ژرف اندیشی در فرهنگ دو کشور، به بن مایه هایی معمارانه دست یابد و سپس می کوشد با پیوند میان این دو، گام نخست را د

ای و  کتابخانه روش اطالعات به توصیفی استفاده شده است و و کیفی سترش تبادالت میان دو کشور آغاز نماید. در پژوهش حاضر از روش تحقیقگ

 .است مشاهدات میدانی گردآوری شده

 اجتماعی، مرکز فرهنگی -ایران، ژاپن، بین الملل، تعامالت فرهنگی  -کلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:dehghan.at@gmail.com
http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

ارائه راهکارهایی جهت طراحی مرکز فرهنگی  "* مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده اول، نرگس نعمتی پور با عنوان 

به راهنمایی دکتر عاطفه دهقان  "ژاپن( –فرهنگی)نمونه موردی: طراحی مرکز تعامالت فرهنگی ایران  -با رویکرد ارتقای تعامالت اجتماعی

 پشتی و مشاوره دکتر لیال زارع می باشد.توران 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1

یکی از دالیل  ؛از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است تبادل فرهنگی میان ملت هادر جهان امروز که عصر ارتباطات به شمار می آید، 

اد ملل مختلف در جامعه جهانی است که اهمیت وجود این تبادالت فرهنگی، ایجاد تقریب دیدگاه ها و نیل به خودآگاهی جمعی در بین افر

رسیدن به این هدف با ایجاد بستری مناسب برای تجلی ابعاد فرهنگی ملل گوناگون در هر کشوری امکان پذیر است. این در حالی است که در 

ی عمده برسر راه حصول به این و موانع بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بستر مناسبی جهت ایجاد و برقراری تبادالت فرهنگی فراهم نیست

این امر در کشور ما تبعاتی را به دنبال داشته است که مهمترین آن ها عدم امکان دسترسی کافی به علوم و فناوری های نوین مهم وجود دارد. 

عنوان یک ه می تواند ب دیکنز در آیندهامر این  جهانی و همچنین ناشناخته ماندن فرهنگ غنی و پربار ایرانی برای سایر ملل دنیا است که

در سطح بین  این گونه تعامالت فرهنگی و ضرورت برقراری به دلیل اهمیتالبته  تلقی گردد. مانملیتی جدی برای کشور -بحران فرهنگی

  :اشاره نمود توان به موارد ذیل ها می است که از جمله مهم ترین آن برداشته شدهگام های مقدماتی در این جهت در کشور ما نیز ، اللملی

در مجمع عمومی که این امر خاتمی محمدآقای  توسط رئیس جمهور وقت، "سال گفتگوی تمدن ها "با نام  1002نامگذاری سال  (2

ترویج فرهنگ ها و تمدن ها در سطح با هدف توسعه و  "گفتگوی تمدن ها"سازمان ملل متحد تصویب گردید و موسسه بین المللی 

 (2931, ایمهرپو)تاسیس گردید. ن فرهنگ صلح راگیر ساختو ف بین الملل

که با برگزاری هفته های فرهنگی، به گسترش تعامالت فرهنگی  "خانه هنرمندان ایران" ، مانندتالش های مراکز فرهنگی مردم نهاد (1

 با سایر کشور ها اقدام نموده اند.

لذا الزم ؛ گونه تعامالت کشورمان با سایر کشورها، از نقصان برنامه ریزی و عملکرد صحیح در این رابطه حکایت دارد اما وضعیت کنونی این

می توان به این موارد اشاره کرد:  جمله آن از که فعالیت های اجرایی مفید و کاربردی صورت پذیرد ،است در جهت تحقق بخشیدن به این مهم

؛ ایجاد بستری مناسب فرهنگی متناسب با نیاز ملی و جهانی -فعالیت های علمی؛ ثرؤبرنامه ریزی هدفمند و هماهنگی های م و سیاست گذاری

 (2931, ایمهرپو). ویژه در میان نوجوانان و جوانانه گفت و گو در جامعه ب توسعه ظرفیت؛ گسترش ارتباطات بین المللیجهت 

راستای انتخاب صحیح کشورهای مورد توجه برای تعامالت با توجه به موارد ذکر شده در باال، نحوه سیاست گذاری و برنامه ریزی باید در 

لذا با توجه به اشتراک های چشم گیر در مبانی فرهنگ ایران و ژاپن و تاثیر پذیری فرهنگ ژاپنی از فرهنگ و هنر ایرانی،  اجتماعی باشد؛

ه بنابراین ایجاد بستری مناسب ب؛ گردد دو کشور امری ممکن و حائز اهمیت تلقی می میان تمایل دوسویه جهت گسترش تبادالت فرهنگی

با هدف برداشتن گامی و عنوان تمدن پرچم دار فناوری، پیشرفت و صنعت از شرق دور( ه منظور گسترش روابط فرهنگی ایران با کشور ژاپن )ب

ی، به در عرصه های بین الملل مهم در جهت شناساندن و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل و غنی ایران زمین به سایر کشور ها با چشم انداز حضور

خانه فرهنگ "مد نظر قرار گرفته است و در این راستا، راهکارهای طراحی مرکزی فرهنگی، با عنوان  این پژوهش عنوان هدف هدف اصلی

اولیه  ام هایکه تاکنون گ الزم به ذکر است. مورد بررسی قرار گرفته است در جهت گسترش این تبادالت ی نوینگامبه صورت  "ژاپن -ایران
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مد نظر با  "ژاپن-خانه فرهنگ ایران"در قالب اما ایجاد کانونی دائمی،  ،برداشته شده است جهت گسترش روابط فرهنگی میان دو کشوردر  ای

کارگرفته ه تالش سازنده ای جهت مرتفع ساختن آن بنیازی است که تا کنون  ،کشور دو احترام به ساختار، اندیشه ها، هنر و فرهنگقرار دادن 

در پی این اقدام، . همچنین می تواند گامی بلند در جهت دست یابی به این هدف باشدو این در حالی است که توجه به این مهم نشده است 

 .اقدام خواهند کردادامه تبادالت فرهنگی با ایران در جهت  دست اندرکاران فعالیت های فرهنگی در ژاپن نیز با انگیزه بیشتری

بررسی کلیاتی از در مقاله حاضر،  اجتماعی، -راهکارهایی جهت طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد ارتقای تعامالت فرهنگینیل به  در راستای

اشتراک ها و تفاوت ها در ریشه های فرهنگی و اجتماعی آن ها و همچنین بررسی راهکارهای معمارانه طراحی فرهنگ هر دو کشور، بررسی 

 به عنوان مقوله های اساسی حائز اهمیت است. در نمونه های موفق فرهنگی فضا 

 پیدایش فرهنگ و تعامالت فرهنگی و ضرورت این مقوله -2
بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفتاری، همواره در عرصه اجتماع مطرح است چراکه در آن مجموعه ای از عقاید،  "فرهنگ"

در یک کلمه بینش انسان  های رفتاری و سنت ها، باورها و الگو

درواقع مبین اولویت های  متبلور می گردد. فرهنگ هر ملتی 

معنوی و معیاری برای  انسانی در دستیابی به اهداف مادی، 

غلط و... می باشد. بطور کلی  تشخیص و تمایز نیک و بد، صحیح و 

یکدیگر و عامل ایجاد حس  فرهنگ، متمایز کننده جوامع از 

, یقیحق) یک اجتماع می باشد همبستگی و تعلق خاطر مردم  هویت،

فرهنگی و تمایل به ایجاد  با بررسی تاریخ آغاز تبادالت .  (2933

طول تاریخ زندگی بشر این  ارتباط متوجه می شویم که همواره در 

مراجعه به متون دینی با این  تمایل وجود داشته است. چنانچه با 

گفتگو میان هابیل -بر روی کره خاکی  واقعیت تاریخی مواجه می شویم که نقطه آغاز تبادل فرهنگی به نخستین روزهای شروع زندگی انسان

نسبت داده شده است. به مرور زمان این تبادالت فرهنگی از قوام وگسترش بیشتری برخوردار شده است. به گفته اکثریت محققین  -و قابیل

یاء، موثر در هدایت تمدن ها به تاریخ قدیم و جدید، مهم ترین تبادالت آغازین فرهنگی در منطقه خاورمیانه بوقوع پیوست )خاورمیانه مهد انب

سمت کمال(. پس از آن می توان به مناطق چین و جنوب آسیا اشاره نمود و سپس یونان و روم باستان. مناطق ذکر شده بعنوان محورهای 

شکل گیری فرهنگ عمومی و تجلی نوعی خاص از رفتار فرهنگی، . (یریتسخ)اصلی تبادالت فرهنگی، بر سایر نقاط جهان تاثیر گذاشتند 

ظهور یابد، بلکه امری فرایندی است که در گذر زمان متولد شده و عینیت می یابد. این امر فرایندی بر پدیده ای خلق الساعه نیست که یکباره 

ه ها بسترهایی متکی است و آن بسترها هستند که فرهنگ ملی و رفتاری را می پرورانند. این مولد های فرهنگ عبارتند از افکار، ایده ها، اندیش

 (شورورزی.ع) ، عمل ها و عکس العمل های یک ملت.
 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

 

 

   
 دیاگرام ارتباط فرهنگ با سایر مقوله ها  -2شکل      

 فرهنگ و جامعه -2-1
از مردم در صورتیکه جامعه تجمع  در تعریف تمایز فرهنگ و جامعه نظرات گوناگونی وجود دارد. فرهنگ عبارتست از شیوه ی زندگی تجمعی

و  نظام یافته افرادی است که شیوه ی زندگی معینی را دارا باشند. به عبارت ساده تر یک جامعه متشکل از افراد است که کیفیت و نحوه رفتار

آن که درخت را زنده نگه  شاید بتوان جامعه را درختی پر شاخ و برگ دانست که ریشه هایافراد فرهنگشان را تشکیل می دهد.  اعمال آن

کنند را هم یک اجتماع خواند  توان مجموعه ای از مورچه ها یا زنبورهایی که با هم زندگی می میدارند همان فرهنگ است. یا بعنوان مثال می

 (2931, نییآ) توان از فرهنگ برایشان سخن گفت. اما نمی

 

 فرهنگ، هنر و معماری  -2-2

 هنر از مظاهر بارز فرهنگ است. یک فرهنگ، اگرچه در ارزش ها و هنجار ها و اندیشه ها بروز پیدا میکند، اما یکی از جاهایی که می تواند

جلوه ای واال داشته باشد هنر است. هنر جایی است که فرهنگ به تقویت خود می پردازد. از نقاشی های ابتدایی که انسان های نخستین در 

درک فضاها در معماری در هر فرهنگ با فرهنگ  توان جلوه هایی از هنر و فرهنگ دید. ی کشیدند تا شکل ساختن خانه هایشان را میغارها م

دیگر متفاوت است. نوع زندگی افراد در یک جامعه خود به خود محیط زندگی آنها را هم تحت تاثیر میگذارد. بررسی فضاها در هر فرهنگ، 

ه ی پیچیده و به ظاهر گیج کننده است. این که محیط های بظاهر گیج کننده بطور اتفاقی به وجود نیامده، بلکه معموال نشان دهنده یک رابط

 (2931, نییآ) خود بیانگر ساختی بر اساس طرح و نظم اقتصادی می باشد.

 

 تمدن و فرهنگ ایران باستان -3
فرهنگ ایران باستان از جمله کهن ترین و غنی ترین فرهنگ های خاورمیانه محسوب می گردد. آثار و اسناد موجود )همانند کتیبه ها و سنگ 

ه نوشته ها از دوران داریوش کبیر( گواهی می دهد بر اینکه نیاکان ما از روزگار دیرین دارای فرهنگی بسیار ارجمند و تمدنی بسیار درخشند

.  ایرانیان در طلب و کسب معارف اقوام دیگر و اقتباس از آنها همواره نقش فعالی داشته اند.حتی در زمانی که هیچ (2992موقر, )است بوده 

فشار خارجی، ایرانیان را به این کار وادار نمی کرده است. بنابراین به جرات می توان گفت که شکل گیری و تکوین تمدن ایران، مرهون 

 (2931, میسل)گفتگوی تمدن هاست. 

 

 فرهنگ ژاپن -4
دی براساس افسانه های ژاپنی، ژاپنیان از تبار الهه خورشیدند، از این گذشته سرزمین ژاپن نیز مقدس و آسمانی بشمار می رود. ریشه های نژا

مرتون, )مردم ژاپن درهم و برهم است. پیش از رسیدن ژاپنی ها به این سرزمین، نژادهای دیگری در آنجا می زیستندریال از جمله نژاد آینو 

پیش از میالد، امپراطور جیمو در یاماتو  330افسانه های تاریخی امپراطوری ژاپن آمیخته ای از واقعیت و داستان می باشد. در سال  .(2931

دو بعنوان نخستین امپراطور ژاپن به تخت پادشاهی نشست. افسانه جیمو به داستان جمشید در تاریخ ایران مانند است. این افسانه ها اغلب در 

یخی ژاپن آمده اند: کو جی کی، نیهون شوکی. الهه آفتاب یا کامی را نیای بزرگ خاندان امپراطور و مادر روحانی مردم ژاپن می نامند. کتاب تار
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 افسانه آفرینش و بنیاد امپراطوری ژاپن، هسته آیین باستانی شینتو است که باید آن را نخستین مایه فرهنگ ژاپن دانست. خدایان شینتو را

وان با مالئکه ادیان بزرگ و بویژه فرشتگان در آیین زرتشت یا پریان در باور مردم کهن ایران یکی دانست. در فرهنگ قدیم ژاپن، شاید بت

پژوهندگان، اخالقیات ژاپن باستان را بنیاد  ارزشهای ذوقی جایگاه عمده ای داشت و مهم ترین تمایز برای ژاپنی ها میان زشتی و زیبایی بود.

 (2939رجبزاده, )می نامند.   "فرهنگ ذوقی"اسی یافته و فرهنگ آن روزگار را زیبایی شن

 

 ژاپناشتراکات فرهنگی ایران و  -5

کشور پهناور ایران در غرب آسیا علی رغم دوری مسافت، در طی قرون متمادی با کشور ژاپن ارتباط داشته است.کهن ترین کتاب تاریخی ژاپن 

ن )نیهون شوکی( که از حضور ایرانیان در آنجا سخن گفته، گواهی بر این ادعاست. عالوه بر این مستندات تاریخی گواهی بر تاثیر فرهنگ ایرا

. شماری از محققان و دانشمندان ژاپنی اشاراتی به خاستگاه مشترک در تمدن و فرهنگ ایران و ژاپن، با (2933, یگوچ)بر ژاپن می نماید 

پارسی( از راه چین، مناسبات فرهنگی و تمدنی =  po-siسی، -شته اند. ژاپنی ها از زمان های دور با ایرانیان )پواستناد نشانه های تاریخی دا

بجا داشته اند که آثار بجای مانده از آن در معابد و گنجینه های امپراتوری ژاپن گواه این ادعاست.همچنین نوشته ای به زبان پهلوی و سغدی 

در ضبط رویدادهای  -تاریخنامه باستانی ژاپن-عبد هوریوجی نیز موید این تعامل فرهنگی است. در نیهون شوگی مانده بر لوحی چوبی در م

بنابراین برطبق اسناد تاریخی موجود، تاثیر پادشاهی شکوهمند   میالدی، از آمدن افرادی از ایران زمین به سرزمین ژاپن یاد شده است. 311

چنانچه خانم هیروکونیشی زاوا )ملقب  .(2932رجبزاده, ) مشهود است ایه ریزی امپراطوری و اندیشه های ژاپنایران و اندیشه های ایرانی بر پ

به شاهدخت ساسانی در ژاپن( از خاندانی اصیل در مرکز ژاپن برای نخستین بار از نیاکان ایرانی خودنزد مقامهای فرهنگی ایران در توکیو 

ان شاهزادگان ایرانی که هزار و چندصد سال پیش )در پی برافتادن ساسانیان( به ژاپن آمده و در برپایی سخن گفت؛ نیاکانی از بازماندگ

از این منظر  .(Nishizawa, 2333)، شاه ایران می رسیم پادشاهی ژاپن نقش داشته اند. از دنبال کردن این اسامی به نام کورش کبیر

که این امر خود می تواند بر  م می خوردایران کهن و ژاپن به چشاشتراکات فرهنگی )در آثار و نمادها و...( بسیاری بین دو فرهنگ و تمدن 

 تشویق و تسهیل گسترش ارتباطات فرهنگی دو کشور بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت باشد.

 

 گسترش مناسبات و تبادالت فرهنگی ایران و ژاپن -6

باید نکات مثبت سایر تمدن ها و فرهنگ ها اقتباس شود و نکات مثبت تمدن  "الوین تافلر" موج سومیا  "مک لوهان" دهکده جهانیبرطبق 

سازمان ها و ارگان های دولتی نیز می توانند . (2913, یریدهش) نشاط داشت خودی نیز عرضه گردد تا بتوان در عرصه بین المللی حضوری با

ن در جهت نیل به گسترش ارتباطات فرهنگی موثر باشند. این ارگان ها بیشترین زمینه ارتباط با خارج از کشور را دارند. لذا امکاناتی همچو

ن پایگاه هایی در کشور از جمله شرکت در سمینارها و کنفرانس های بین المللی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی و برپایی چنی

راهکارهای کمک به شناختن و شناخته شدن فرهنگ کشورهاست. در زمینه تبادالت فرهنگی و یا اطالع رسانی فرهنگی می توان از امکانات 

ها بهره جست. ایشان در تولید اطالعات برای بهره برداری کارشناسان و محققان داخلی و خارجی و تبادل این اطالعات با سایر کشور 

 (ینیرحسیم)

 بررسی برخی از نمونه موردی های موفق مراکز تبادالت فرهنگی  -7

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                                                    
 (NCTAE2016) یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالم فناوری در مهندسی کاربردی یمل شیهما نیولا               

 2931بهمن ماه  12، واحد تهران غرب

 

 

موردی های خارجی درمی یابیم که کانسپت کلی طراح، توجه به این بخش از پژوهش حاضر نشان دهنده این است که پس از بررسی نمونه 

معماری، فضاسازی و هنر منطبق با کشور مورد نظر تبادالت فرهنگی می باشد که صرف نظر از سلسقه شخصی کشور میزبان صورت می 

 پذیرد. گویی مصداق کوچکی از فرهنگ ها، باورها و معماری کشور میهمان فضا سازی می گردد.

 (؛ Maison de la culture du Japon) در پاریــس  ژاپـن  فرهنـگ  خانـه -7-1

  است  از کشورهایی  یکی  ژاپن  شک بی زیرا کرد.  اشاره  ژاپن  به  توان دارند می  حضور محسوسی  از نظر فرهنگی  در فرانسه  که  کشورهایی  در بین

خود ایجاد کند.آشنایی با خانه فرهنگ ژاپن در فرانسه نشان از اهمیت فعالیت فرهنگی در   برایرا   خاصی  جایگاه  در فرانسه  است  توانسته  که

  ، رییس فرانسوا میتران مشترک  ایده  در واقع  طرح  گردد. این باز می 2331  سال  به  در پاریس  ژاپن  فرهنگ  ایجاد خانه  اندیشه  جهان کنونی دارد.

هدف از  شد.  برای اجرای این طرح تشکیل  مشترک  دو کمیته 2333  در سال بود.  ژاپن  وزیر وقت ، نخست سوزوکی و زنکو  فرانسه  وقت  جمهوری

ساخت این مجموعه فرهنگی در شهر پاریس، شناساندن فرهنگ ژاپن به عموم فرانسویان و نیز تقویت پیوندهای میان دو کشور بوده است. 

دیک برج ایفل بوده که از دو سمت به یک ساختمان قدیمی و یک زمین ورزشی متصل می باشد.  در زمین پیشنهادی در کناره رود سن و نز

پروژه ارائه شده، طرح ماسایوکی یاماناکا و  119مسابقه ای بین المللی برای انتخاب طرح برتر برگزار شد و هیات داوری از میان  2333سال 

  بهو در کناره رود سن   ایفل  برج  را نزدیکی  مترمربع 2310  مساحت  به  زمینی 2339  لدر سا  فرانسه  دولتکنت آرمسترانگ را برگزید. 

،   شده  ارائه  طرح 119  از بین  نهایی  طرح  از انتخاب  درآورد وپس  ژاپن  دولت  اجاره  به  فرانک 100  سالی  نمادین  بهای  با اجاره سال 30  مدت

 (http://www.paysdefrance.blogfa.com/post-22.aspx) شد.  زده  زمین به2331   بنا در سال  این  تأسیس  کلنگ

 

 

 

 

 

 

نقشه موقعیت  -1شکل

جغرافیایی مجموعه 

. فرهنگی ژاپن در پاریس

 . منبع: اینترنتنمای اصلی مجموعه، رو به رود سن   -9شکل          منبع: اینترنت

 

 ؛ ( INSTITUT DU MONDE ARABE ،(IMA)) انستیتو جهان عرب در پاریس -7-2
کشور عربی و در جهت حفظ و اشاعه ارزش های فرهنگی  23مطالعاتی است که با همکاری  -موسسه فرهنگی جهان عرب، بنیادی فرهنگی

فرانسه  ، درمحله تاریخی پاریس، در پاریس در پاریس پنجم 2331جهان عرب و مبادالت علمی میان اعراب و کشورهای اروپایی در سال 

هدف این مرکز معرفی فرهنگ عربی و اسالمی به فرانسویان و تاسیس یک پل فرهنگی میان تمدن عربی و غربی و توسعه  تاسیس شده است.

.ی همکاری های فرهنگی و هنری مشترک می باشد زمان ریاست جمهوری والری ژیسکاردستن تصویب و  2319در سال   ساخت این موسسه 
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با  حمایت فرانسوا 

میتران  جهت اجرای طرحهای 

بزرگ ،  ساختمان این 

توسط یک  موسسه 

گروه  مهندس معمار با طرح 

ترکیبی  فرهنگ عربی و غربی 

ساخته  شد و در دسامبر 

درهای این مرکز به روی عموم گشوده شد.2331 ژان "و در طی مسابقه ای بین المللی به  2332طراحی ساختمان اصلی این مرکز در سال  

"نوول  Jean Nouvel معمار صاحب نام فرانسوی سپرده شد. استفاده خالقانه نوول از تکنولوژی روز و موفقیت وی در انعکاس موتیف هایی از ( 

معماری جهان عرب در کالبد ساختمانی مدرن، از مهم ترین عوامل شهرت این ساختمان بود. این اثر که از شاخص ترین کانون های فرهنگی 

( جایزه معتبر آقا خان نمود.  وب می شود، ژان نوول را موفق به دریافتشهر پاریس فرانسه محس http://www.iiwfs.com/islam-

world/islam-world-islamic-centers/45-institut-du-monde-arabe( 

 

 

 

 

 

 

 
مجموعه  نقشه موقعیت  -1شکل

فرهنگی جهان عرب در  .پاریس

 پایان نامه خانه ای برای فرهنگ ایران. مهرپویا منبع: نمای شمالی مجموعه. -1شکل    منبع: اینترنت

ای است که بدون استفاده از مصالح سنتی نظیر کاشی و آجر و با پرهیز از تکرار نقش و نگارهای معماری اسالمی  شاخصه اصلی بنا جداره

یادآور معماری مشرق زمین می باشد. استفاده از نظم، ریتم، تکرار و اشکال خالص نظیر مربع، دایره و شش ضلعی به نحوی انتزاعی یادآور 

ین های عربی است. در ضمن کنترل و بازی با نور در فضاهای داخلی موسسه به وفور دیده می شود که ثمره نماهای مملو از تزیینات در سرزم

 (2931, ایمهرپو) طراحی هوشمندانه فیلترهای نوری است و احساسی همانند آنچه در مساجد تجربه می شود را بر می انگیزد.
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 منبع: اینترنت .تزئینات عربی بکار رفته در سایت مجموعه -1شکل                         . منبع: اینترنتنورپردازی عربی بکار رفته در داخل مجموعه  -3شکل

 

 در فرهنگ های ایران و ژاپنو باغ سازی بررسی تطبیقی و مقایسه ای محوطه سازی  -8

 اساسی تضادهای شهری، منظر و محیط به توجه و فضایی ساختار باغ، رویشی ساختار تقارن، هندسه، و ساختار لحاظ به ژاپن و ایران های باغ

 باغ دو ظاهری های جلوه حدود در انتزاعی نمادگرایی و محصوریت فضایی، سیالیت مراتب، سلسله وحدت، مفاهیم وجود و دارند هم با

 و تطهیر به دادن اهمیت و آب های جلوه نمایش بزرگنمایی، و مقیاس از استفاده. است متفاوت گیری، شکل های ریشه در ولی مشترک،

 . (2933, یعیسم) دانست باغ دو در تشابه میزان بیشترین دارای باطن و ظاهر در توان می را پاکیزگی

ث آنها تا به امروز بجا مانده است، می توان به سه نوع متعلق به سه فرهنگ و در سه عرصه جغرافیایی از انواع چشم انداز مصنوع بشر که میرا

باغ های چینی بعنوان الگویی جهت طراحی  .(یاعتضاد)اشاره کرد: باغ های فرهنگ ایرانی، باغ های فرهنگ چینی، باغ های فرهنگ اروپایی 

در دیدگاه شرقی به باغسازی )شامل باغسازی ایرانی و ژاپنی( مرگ )فصل زمستان( یکی از اجزاء دور زندگی به  باغ های ژاپنی قرار گرفت.

صل حیاتی برای باغ و باغبان به شمار می رود که شمار می رود؛ کما اینکه فصل زمستان برای باغ های شرقی و خصوصا برای باغ ژاپنی، یک ف

مانند فصل بهار از اهمیت خاصی برخوردار است. در فصل زمستان باغبان ژاپنی مشغول نگهداری و حراست از باغ می شود. خالف این قضیه 

است. در این فصل باغبان غربی باغ را درمورد دیدگاه غربی به باغسازی وجود دارد؛ چنانچه فصل زمستان برای باغبان غربی فصل طاعون باغ 

 منظور به بشر دست های مایه ساخت. (2932, یمالز)رها می کند زیرا در جهان بینی غربی، مرگ )فصل زمستان( پایان همه چیز می باشد 

 فطری نیازهای بتواند تا زده می فضایی به خلق دست موضوع براین اشراف با سازنده و طراح و بوده وی معنوی و مادی نیازهای کردن برآورده

 این در و زیبا صرفاً نه و داند می مقدس را فضایی باغ شرقی غسازی با میان، این در  .سازد برآورده را آرامش، به یابی دست مانند به انسان،

 .(2930سراج, )کند  می توجه خود طراحی در بینشی مفاهیم به رهگذار
 

 ژاپنی سازی باغ  -8-1
 حاصل تغییرات و شده ایجاد ژاپن در باشکوهی های باغ طوالنی، تاریخ این در .گردد برمی پیش سال 1000 به ژاپن در باغ طراحی قدمت

 فرهنگی رشد و خلق برای را شرایطی ژاپن، جامعه در شناختی زیبایی اصول و معماری مذهب، سیاست، گوناگون، وجوه در زمان گذر از

 تخت های باغ و مینیاتور های باغ بهشت(، های )باغ ها باغ تپه : شود می تقسیم دسته سه به ژاپن غ های با کلی طور به .است کرده فراهم

 تغییراتی سرزمین این بر حاکم مختلف های حکومت و تفکرات تأثیر تحت و تاریخی مختلف های دوره در که چای( های باغ و ذن های )باغ

 (Wayemberg, 1891) است. آمده وجود به آنها کالبدی ساختار در
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فانوس باغ و مسیر رسیدن به باغ  -10شکل    (Wright, 2008نمونه باغ سنگی ژاپنی. منبع: ) -9شکل     باغ بهشت یا گردشی. منبع: اینترنت -8شکل

 اینترنتمنبع: . چای ژاپنی

 

 باغ سازی ایرانی  -8-2

 سال 3000 به نزدیک یونانی، مورخان های نوشته براساس اند. داشته خاصی عالقة ها باغچه و غ ها با ساختن به االیام قدیم از ها ایرانی

 نوشته به توان می منطقه این در سازی باغ های نشانه از بود. کرده احاطه ها پردیس یا غها با را ایرانیان بیشتر خانه های پیش، پیرامون

 که" : کرد اشاره از سومریان مانده باقی های

  "داند می آفتاب خدای توسط فراهم آمده و آب خدای دستور به را بهشتی چنین خلقت

(Moynihan, 1892). ساخته محصور ای محدوده صورت به و معموال است ایران در سرزمین کالبدی تاریخی، فرهنگی، ای پدیده ایرانی باغ 

 آسوده و ایمن مطلوب، محیطی و شوند می تلفیق با هم واضح ای هندسه تحت مشخصی معماری درنظام ابنیه و آب گیاه، درآن که شود می

شاهچراغی, )است  بهشت از تمثیلی و انسانی اندیشه مجرد اساس بر یافته سامان طبیعت باغ، ایرانی، نگاه در آورند. وجود می به انسان برای

2933). 

  

 

 

 

 

 

 
باغ نارنجستان قوام، شیراز.  -11شکل

 .منبع: مقاله باغ ایرانی، زبانی رمزآلود

                            تقواییحسن 

باغ فین کاشان. منبع:  -12شکل

 اینترنت
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امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکانات موجود همچون رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، شبکه های اطالعاتی 

کامپیوتری و دیگر راهها، ارتباطات و انتقال اطالعات، امری ساده و همگانی گشته است. این ارتباطات و تماس ها اهداف گوناگونی را 

ی دارند؛ در سطح شهر، ملی و حتی بین الملل اما مهم ترین این ارتباطات، ارتباط میان ملل دنبال می کنند و دامنه های متفاوت

متفاوت است. این نوع تماس و تبادل موجبات رشد داد و ستد اندیشه ها، افراد و کاال ها را فراهم می سازد و مردم و ملت ها را به 

میزان هوشیاری و توسعه یافتگی فرهنگی، سعی در برقراری و افزایش یکدیگر نزدیک می گرداند. لذا تمامی کشور ها متناسب با 

ارتباطات سازنده فرهنگی میان خود و سایر ملل می نمایند. کشورمان ایران نیز از سال ها پیش اقداماتی را در این رابطه آغاز نموده 

 ز بین المللی گفت و گوی تمدن ها می باشد.است که از جمله آن بنیان گذاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و همچنین مرک

 (2931, ایمهرپو)
 

  ژاپن در ایران راهکارهایی جهت بهبود طراحی مرکز فرهنگیارائه  -20

 مراکزپس از بررسی نمونه موردی های با توجه به آن چه در سر فصل های قبل در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، 

درمی یابیم که کانسپت کلی طراح، توجه به معماری، فضاسازی و هنر منطبق با کشور مورد نظر تبادالت فرهنگی می باشد  فرهنگی

ورت می پذیرد. گویی مصداق کوچکی از فرهنگ ها، باورها و معماری کشور میهمان قه شخصی کشور میزبان صیکه صرف نظر از سل

بنابراین توجه و احترام به همین اصول در حوزه های معماری و هنر دو کشور می تواند موجب بهبود طراحی و  فضا سازی می گردد.

های  را به شکل عرفی با ساختمان日本建築  ، (Nihon kenchiku )معماری ژاپنی )به ژاپنی: )کاربردی بودن فضاها گردد. چنانچه 

ها درهای کشویی )شوجی یا فوسوما( به جای دیوار  شناسند. در این ساختمان های سفالی یا کاهگلی می چوبی، با ارتفاع کم و سقف

به موقعیت، بتوان تغییر دهند که پیکربندی فضاهای داخلی را، بسته  شوند و به این ترتیب این امکان را به دست می به کار برده می

را می توان برآیندی از محیط طبیعی و محیط مصنوع دانست. استفاده از الوار های چوبی درختان و بخصوص  داد. معماری ژاپنی

همچنین تاثیر  (2932, نژادیمهدو)درختانی چون سدر، کاج و صنوبر حاصل توجه به مصالح بوم آورد در معماری سنتی ژاپنی است. 

با طبیعت با ایجاد غالمگردش  اقلیم بر معماری ژاپن بواسطه سقف های شیبدار، احداث بنا روی پیلوتی و برونگرایی و ارتباط

(Engawa) .به دور بنا از نکات حائز اهمیت می باشد که می توان از آنها بعنوان شاخصه های معماری ژاپنی در طراحی بهره برد 

همچنین در طراحی بناها و فضاهای مجموعه می توان از معماری های مدرن خاص ژاپن مانند سبک متابولیسم، معماری کپسولی 

بهره برد. همچنین استفاده از عناصرو المان های شاخص در معماری و هنر ژاپنی مانند دروازه، پاگودا، نورپردازی های رنگارنگ نیز 

شب هنگام و همچنین المان های شاخص طبیعی و موجود در سرزمین ژاپن که برای آن جامعه حائز اهمیت است؛ همانند کوه 

 )محقق(وانند تاثیر بسزایی در ایجاد مجموعه ای با روح ژاپنی داشته باشد.فوجی، ساکورا، جزیره ای بودن و می ت
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)نمونه موردی خانه فرهنگ ایران و  اجتماعی -نمودار سلسله مراتب دسترسی به راهکارهایی جهت طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد ارتقای تعامالت فرهنگی

 ژاپن(. منبع: نگارنده

 

 نتیجه گیری

کلیاتی از فرهنگ هر دو  اجتماعی، -در این مقاله، راهکارهایی جهت طراحی مرکز فرهنگی با رویکرد ارتقای تعامالت فرهنگیدر پژوهش حاضر 

راهکارهای معمارانه طراحی فضا در نمونه های موفق  همچنینرهنگی و اجتماعی آن ها و کشور، بررسی اشتراک ها و تفاوت ها در ریشه های ف

کشورمان ایران نیز از سال ها پیش اقداماتی را در این رابطه آغاز نموده است که از جمله آن بنیان گذاری ر گرفت. مورد بررسی قرافرهنگی 

در کنار این مجموعه ها، مراکزی برای ارائه  سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و همچنین مرکز بین المللی گفت و گوی تمدن ها می باشد.

جود دارد که از جمله آن ها می توان به خانه هنرمندان ایران در تهران و خانه هنرمندان اصفهان نیز اشاره نمود. تعامالت فرهنگی و اجتماعی و

پاسخگوی نیاز به گسترش تالش این مجموعه ها نیز به شکل موقت و در قالب هفته های فرهنگی ارائه می گردد که شاید آن چنان که باید 

های عملی که بتوانند نیاز به  با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط محقق، کمبود راهکار نهایتدر کشور نگردد. تعامالت فرهنگی 

بستری دائمی و مناسب را در رابطه با تامین امکان گسترش روابط فرهنگی کشورمان با کشورهای هم جهت از لحاظ فرهنگی )مثل کشور 

ش های محقق و با توجه به پژوه ژاپن( ، محقق را بر آن داشت تا ضمن تحقیقات گسترده تر، قدمی در راه ایجاد چنین بستری برداشته شود.

 ویژگی با هماهنگ معماری بستر در ژاپن و ایران فرهنگی تعامالت و تبادالت گسترش و ایجاد ضرورتهمچنین اطالعات کلی در این مقاله، 

 مجموعه وجود به نیاز ساختن مرتفع لذا .گردد می تایید "ژاپن-ایران فرهنگی های رایزنی گسترش مرکز " عنوان تحت هنری؛ فرهنگی، های

 سمینار و ها فعالیت موقت، یا دائمی های گالری و ها نمایشگاه قبیل از مرتبط، های فعالیت تمامی انجام امکان دائمی بطور بتواند که پویا ای

 این باشد می اهمیت حائز میان این در آنچه .آورد بوجود خود در را ....و علمی و هنری آموزشی های کالس مختلف، سطوح در فرهنگی های

 این و سازد می ممکن -ژاپن کشور در مشابهی مجموعه چنین ایجاد -بعدی گام برای را مسیر ایران، در مجموعه این ساخت و طراحی که است

 همچنین .داشت خواهد کشور آن در ایرانی، معاصر هنرمندان معرفی نیز و ایران هنری-فرهنگی غنی چهره شناساندن بر بسزایی تاثیر امر

 با رابطه در را ایرانی شهروندان عمومی اطالعات ژاپن، معماری و هنری فرهنگی، های ویژگی به توجه با ایران در مجموعه این ساخت و طراحی

 ارتقا و سایر مقوله ها (ای سازه فناوری ژاپنی، باغسازی انواع مانند) ژاپن معماری و تفکر و ها سنت و...(، یامائوته اوریگامی، همچون) ژاپنی هنر

 .بخشید خواهد
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