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چکيده:
دين شينتو از روزگاران بسيار قديم دين بومي مردم ژاپن بوده و از نظر قدمت، يکي از اديان كهنسال جهان 
ــد. اين دين در ميان اديان عالم، به جهت نقشي  ــتي مشخص نمي باش ــت که مبدأ و پيدايش آن به درس بوده اس
ــي داشته است، منحصر به فرد است. در آن هنگام که  ــكل دادن ثبات ملي پيروان خود از نظر سياس كه  در ش
ــينتو اهميت ملي پيدا کرد.  ــاير اديان وارداتي مطرح گرديد، دين ش در ژاپن ضرورت برپايي قدرتي در برابر س
هرچند جاذبه ساير اديان چون بودا به دليل داشتن اصول و دستورالعمل ها در اين سرزمين قوي بوده است، اما 
حكمرانان و افراد بانفوذ جامعه، در مواقع اضطراري و نيز هنگام به خطر افتادن مليت، شينتو را مطابق عاليق 
رهروانشان و متأثر از اديان موفق، آراسته و عرضه داشته اند. اما به هر حال،حس وطن پرستي و ملي گرايي 
ژاپن باعث گرديد تا هنرها و به ويژه معماري، خصوصيات منحصر به فرد خود را خصوصًا در زمينه عبادتگاه 
ــت ندهد. چنانچه در معماري معاصر نيز  ــظ نمايد و با وجود تغييرات اجتناب ناپذير، هويت خود را از دس حف
پيشگاماني در سطح بين المللي کارهايي ماندگار، موافق با هويت و مفاهيم مذهبي و سنتي ملي ارائه مي نمايند.    
ــن مقاله با مطالعه  ــوص معماري، اي ــينتو در هنرها و بخص ــتفاده از مفاهيم آييني ش ــيوه اس ــا توجه به ش ب
نمونه هايي از معابد، که بيانگر حضور فيزيکي آموزه هاي شينتوئيسم است، اثرات آن را در نمونه هاي معماري 
ــت. هدف از اين مقاله ارائه مشترکات و مضامين پايدار ديني  ــي کرده اس ديني متأثر از اين تفکر اعتقادي بررس
ــتار،  ــتفاده در اين نوش ــت.  روش مورد اس ــته تا اکنون بدان متوصل بوده اس ــت که معماري ژاپن از گذش  اس
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۱۶۱۳۸۹

مقدمه
ــله  ــن ژاپن به دليل کثرت اديان و طيفي از تجربه ديني که در اين سلس دي
ــگفتي و حيرت همگان است (ارهارت،۱۳۸۴، ۵).  جزاير وجود دارد، موجب ش

ــرر اقيانوس باز  ــه روي حمله هاي مک ــد صدف، ب ــگ ژاپني همانن  فرهن
ــن قاره اي را به مرواريد بدل مي کند. اين تبديالت  مي شود و دانه هاي ش

آشکارا سليقه هاي ژاپني را منعکس مي کنند.
 اما آنها نوع خاصي از دريافت را نشان مي دهند. الگوهاي سازگاري، 
ــوند که هنر ژاپني انگيزه هاي نو را مي پذيرد. از آنجا  هنگامي ظاهر مي ش
ــه اين الگوها بازتابي از ويژگي هاي فرهنگي يا قومي اند، باقي مي مانند؛  ک
اگر چه در خاستگاه و يا زمانشان تفاوت هايي وجود دارد ( استنلي بيکر، 
ــوي اديان، دين شينتو  ــده از س ۱۳۸۴: ۱۳). در ميان اين الگوهاي ارائه ش
ــيب و فرازي  ــير پر ش دين بومي مردم ژاپن از آغاز پيدايش تا امروز س
ــت و با وجود اثرپذيري و اثر بخشي بسياري که در تعامل  را پيموده اس
ــبب اهميت ملي و سياسي از  ــيايي داشته است، به س ــاير اديان آس با س
ــت. با اين وجود، اثرات هنري و  ويژگي هاي قابل تفحصي برخوردار اس
زيباشناسي ژاپن نشانگر تأثير پذيري از آيين هاي بودا، تائو و کنفوسيوس 
ــد. از نظر هلن گادنر : « هنر هاي ژاپني نه از پيوستگي و استمرار  مي باش
سبک هاي هنرهاي هندي برخوردار هستند و نه از تنوع گسترده هنرهاي 
ــير تکامل هنرهاي ژاپني تحت تأثير يک سلسله عوامل پراکنده  چيني، س
ــت. ليکن صرف نظر از اينکه شکل ها و سبک هاي جديد  خارجي بوده اس
ــته اند، سنت هاي بومي  ــرزمين داش چه تاثير عظيمي بر هنرهاي اين س
ــواره خودنمايي کرده اند، به همين علت الگوي هنرهاي ژاپن با توالي  هم
هماهنگ دوره هاي مشخص عاريت گيري، جذب و بازگشت به الگوهاي 

بومي شکل گرفته است.» 
ــوان به عناصر و معيارهايي  ــان الگوهاي هنرهاي ژاپني مي ت در مي
ــه داليل ويژگي هاي   ــايل منطقه اي دارند و ب ــه در مس پي برد که ريش
ــت با معيارها و نيازها، ماندگار  ــي و جغرافيايي و همچنين مطابق اقليم
ــته اند.  ــر و معماري ژاپني تبديل گش ــي پايدار در هن ــده و به اصول ش
ــري از هنرها و عقايد  ــع در مقابل تأثير پذي ــياري از مواق حتي در بس
ــده  ــوند فرهنگ وارد ش ــي، تأثيرگذار نيز بوده اند تا موجب ش واردات
ــي دقيق علل و  مجال ماندگاري در ميان مردم ژاپن را بيابد. لذا بررس
ــينتو در  نتايج ورود اديان مختلف به ژاپن و نيز داليل تجديد حيات ش
ــال هاي پس از جنگ و نيز بررسي وجوه اشتراک بين آنها مي تواند  س
ــبي را براي تحقيق در زمينه مضامين پايدار و استمرار  ــرايط مناس ش

استفاده از آنها در معماري ايزدکده ها و... فراهم آورد. با توجه به اين 
ــت تا با تحليل ويژگي هاي اديان  ــتار سعي شده اس هدف، در اين نوش
ــينتو (که  ــينتو  و همچنين معماري ايزدکده هاي ش در ژاپن، به ويژه ش
مي تواند نمونه بارزي براي بيان عقايد ديني و مفاهيم ارزشي در ميان 
ــد)، خصوصيات پابرجا در معماري ژاپن مورد بحث و  رهروانش باش

بررسي قرار گيرد.

۱. اديان در ژاپن
سنت هاي بومي برای ژاپن در سال ۵۵۲ ميالدي در اثر رويدادي 
ــتند. در آن سال فرمانرواي ايالتي در کره،  ــيار مهم از هم گسس بس
پيکره مفرغين و طالکاري شده بودا را براي امپراطور ژاپن فرستاد 
ــد. دين جديد  ــريعت بودا نيز وارد ژاپن ش و همراه با اين تمثال ،ش
ــود ولي پس از آن، آيين بودا  ــال با مخالفت مردم روبرو ب تا ۵۰ س
ــد از اين جريان و  ــن تحکيم گرديد. بع ــاي مالزمش در ژاپ و هنر ه
ــده پس از آن ژاپن در معرض تأثير عامل جديدي  نزديک به يک س
ــود آمد  ــد تلفيقي به وج ــبک جدي ــرار گرفت و س ــن ق ــمت چي  از س
ــينتو  (گاردنر، ۱۳۷۸: ۷۲۸). کمي پس از ورود دين از طرف چين، ش
به پا خاست و شکل جديد خود را يافت. شينتو به طور کامل اشکال 
ــکل آييني مشخص  جديدي نيافريد بلکه ميراث موجود قبل را به ش
سازماندهي نمود. شينتو با درک اينکه مي توان در آيين هاي بيگانه 
ــا افزودن آنها  ــعه يافت و ب ــتفاده نمود، توس ــرف و از آنها اس تص
ــي کاملي درآورد ــورت نظام دين ــي، خود را به ص ــه عناصر بوم  ب

(ارهارت، ۱۳۸۴: ۱۳۳).
ــو و بودا در دين  ــيوس، تائ ــه آيين کنفوس از اين رو، تأثيرگذاري س

شينتو امري بديعي  است (نمودار شماره۱). 
 عقايد و اعمال دين ژاپن شبکه اي به هم پيوسته از يک جهان بيني کلي 
را به وجود آورده است که با ايجاد ارتباط بين انسان و يک قدرت الهي 
يا مقدس، زندگي وي را غني مي سازد. اشکال ديني که واسطه انتقال اين 
قدرت مقدس هستند از لحاظ نوع و تحوالت تاريخي تا حدودي متفاوت، 
اما اصول آنها يکي است (ارهارت، ۱۳۸۴، ۱۹۷-۱۹۸) به اين ترتيب است 
ــته  ــه فرد، به جاي آنکه منحصراً به يکي از اين اديان تعلق خاطر داش ک
باشد، آگاهانه با تعدادي از آنها مرتبط است يا ناآگاهانه در مراسم آنها 

شرکت مي کند (همان، ۱۳۸۴،۱۵).
به طور کلي مي توان تاريخ مذهبي ژاپن را به سه دوره تقسيم کرد:

نمودار شماره ۱- تأثير پذيري شينتو از سه آيين مهم وارداتي به ژاپن ( تنظيم از نگارندگان، براساس ارهارت، ۱۳۸۴: ۱۱۵)



۱۷

ــرح زير خالصه  وجوه پايدار در تاريخ مذهبي ژاپن  را مي توان به ش
نمود:

۱-  ارتباط بين انسان، خدايان و طبيعت (مرتبه انسان و خدايان برابر 
است و يک انسان ممکن است خدا باشد)

۲-  احترام به نظام خانواده ( دين برپايه نيا پرستي)
۳- مناسک تطهير 

۴- جشن هاي محلي و آيين هاي خاص
۵- هماهنگي و اختالط امور روزانه با دين

۶- پيوند ميان ملت و دولت. (نمودار شماره۲)

نمودار شماره۲- وجوه پايدار در تاريخ مذهبي ژاپن

در ميان مردم ژاپن آيين هاي متعدد شينتو ،کنفوسيوس و بودا رواج 
ــه در باورهايي دارد که ژاپني هاي  ــينتو ريش دارد. از اين ميان، آيين ش
ــتان اعتقاد به اصالت و پايندگي روح داشته اند. اين مذهب در ابتدا  باس
ــت؛ به صورتي که مردم تا قرن ها از قهرمانان و  بيشتر محلي بوده اس
رهروان برجسته، خدا مي ساختند و ارواح آنان و يا ارواح خانواده خود 
را پرستش مي کردند. سرانجام، افسانه مبدأ الوهيت خاندان امپراتوري، 
به يکي از عقايد اساسي شينتو تبديل شد و عاملي شد براي يکپارچگي 

کشور زير لواي دودمان امپراتوري (شقاقي، ۱۳۸۴: ۱۶۰- ۱۶۱).

۲. جهان بيني آيين شينتو
قديمي ترين دين ژاپن ، دين شينتو،  وجوه مشترك فراواني با آيين هاي 

آنيميستي ( قايل به وجود نفس در همه موجودات) و شمني۱ دارد. مناسك 
و اعياد آن مبتني بر تعظيم كامي ها ، يعني خدايان طبيعت است كه گردش 
فصول و امور زميني را تنظيم مي كنند ( لويي ميشون،۱۳۸۰، ۶۵). دنياي 
شمني دنيايي است که در آن، امر قدسي در آن واحد هم بر عالم طبيعت 
ــانها سيطره داد. از اين ديدگاه، تمايز روشني بين امر  و هم بر عالم انس
ــي و طبيعت وجود ندارد. يکي از شاخه هاي مهم آيين شمني، آيين  قدس
شينتو است، اما نه فقط به دليل ويژگي هاي ذاتي اين آيين، بلکه به دليل 
ــدن سريع ژاپن، همچنان تا به امروز،  آنکه اين آيين علی رغم متجدد ش
ــت. در آغاز، اين دين نامي نداشت ولي  بنياد فرهنگ و جامعه ژاپني اس
زماني که در مواجهه با آيين بوداي وادراتي از سوي چين قرار گرفت، 
شينتو به معناي « راه کامي» ،به صورت اصطالحي متمايز از بودسودو 
«راه بودا» مورد استفاده قرار گرفت. آيين شينتو در طول تاريخ خود با 
آيين بودا  و آيين نوکنفوسيوس ترکيب شد تا اينکه در قرن هفدهم بار 

ديگر احيا گشت. 
ــمني به طور عموم،  ــينتو به تبع آيين ش ــي آيين ش جهان شناس
ــمان اعلي «تاکامانوهارا۲»،  ــه مرتبه را شامل مي شود : پهنه آس س
ــري اعم از  ــه همان عالم بش ــوکاني۳» ک ــه « ناکاتس ــرزمين ميان س
ــادون « يومي »  ــت و عالم م ــان اس ــاي طبيعي و پيرامون انس فض
ــت. بنابراين تاريخ سرزمين ژاپن از آسمان  که سرزمين مرگ اس
ــينتو و  ــا الهه هاي ش ــاي طبيعي اش ب ــود و ويژگي ه ــاز مي ش آغ
ــت. آيين  ــد در ارتباط اس ــيطره دارن ــياء س ــه بر همه اش ــي ک کام
ــد مي ورزد و  ــي در طبيعت تأکي ــي زيباي ــر اهميت عرفان ــينتو ب ش
ــه عالم طبيعي  ــت را همان جمالي مي داند ک ــم و هماهنگي طبيع نظ
ــر، ۱۳۸۵: ۴۷- ۴۹). در  ــذارد (نص ــش مي گ ــه به نماي ــه وج در هم
ــه ايزاناگي و  ــت ک ــن آمده اس ــينتو چني ــي ش ــته هاي تاريخ نوش
ــتند ــت جزيره ژاپن هس ــينتو، آفريننده هش  ايزانامي از خدايان ش

ــه دين  ــينتو ک (Hackin,J and The others,1932:388-389).  ش
ــت، مبتني بر پرستش کامي هاست که آفريده  بومي مردم ژاپن اس
ــمند تر  ــه کامي از بقيه ارزش ــتند و از ميان آنها، س همين زوج هس
ــت  ــمان اس ــت بلند آس ــيد۴ که کامي دش بوده اند. اولي الهه خورش
ــومي الهه ماه که کامي  ــرادرش که موکل زمين بوده و س دومي ب

ــقاقي، ۱۳۸۴: ۱۵۶ ).  ــت (ش قلمرو تاريکي بوده اس

جدول۱- تاريخ مذهبي   ژاپن (تنظيم از نگارندگان براساس ارهارت، ۱۳۸۴ :۹تا۱۲
دوره تکوين

(پيش از تاريخ -۷۴۸)
دوره تحول و گسترش

(از قرن ۹ تا ۱۷)
دوران تحجر و تجديد حيات 

( رکود و ظاهر گرايي دوره دوم)
کشت برنج

ساخت روستاهاي کوچک
قبيله در مقام واحد ديني

رشد زندگي تجملي
اهميت مقامات فئودال و طبقه جنگجويان

گسترش فنون کشاورزي 
گسترش و رشد شهرها

دوران پس از جنگ جهاني دوم۱۹۴۵ - ۱۶۰۰
(پس از ۱۹۴۵)

(تمام اديان به غير از 
مسيحيت به ظهور رسيدند)

(آغاز نفوذ بودا به مناطق روستايي و 
شکل گيري ذن و اختالط آيين ها - معرفي 

مسيحيت)

اعالم ممنوعيت مسيحيت

استقرار دين شينتو به عنوان دين دولتي
تجديد حيات ميجي* (۱۸۶۸)

ظهور سکوالريسم در هنرهاي مردمي
رشد شهرها از نظر وسعت و اهميت

محروميت شينتو از حمايت دولت و 
يکسان شمردن تمام اديان

طرد ملي گرايي
تمايل به دمکراسي و فراملي گرايي

بازسازي شهرها
رواج دين گريزي 

* منظور از تجديد حيات : تصفيه زيارتگاه ها و روحانيون شينتو از نفوذ بودا بوده است (در سال ۱۸۶۸ شينتو يگانه اساس حکومت اعالم گرديد). نهضت بازگشت ميجي داراي دو هدف بود: ۱- 
هدف سياسي : بازگرداندن فرمانروايي مستقيم امپراتور  ۲-هدف ديني : احياي شينتو به مثابه پايه هاي معنوي حکومت و جامعه بود.

مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن 
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ــين » به معناي کامي و  « تو » به  ــينتو مرکب از دو واژه « ش عبارت ش
معناي راه است. در آيين شينتو خداي مطلقي که خالق و فرمانرواي تمام 
ــان با همکاري و هماهنگي  ــد وجود ندارد، بلکه کليه امور جه جهان باش
 کامي ها که هر يک وظيفه خاصي را بر عهده دارند به سرانجام مي رسد. 
ــينتو کوجيکي،  ــاي مقدس ش ــماره۲). کتاب ه ــدول ش ــان، ۱۵۷) (ج ( هم
ــينکي نام دارند که به ترتيب مربوط به تاريخ دوران  نيهونگي، وينگي ش
 باستان ،دومي درباره تاريخ  ژاپن و سومي پر از سرود ها و نيايش هاست

(اسدي زاده و ديگران، ۱۳۷۷: ۱۳۵۰). « آداب شينتو در متن مکان و زمان 
ــود. مکان مقدس، جاي تجلي خداست که ايزدکده ها در  مقدس ثبت مي ش
آن قرار دارند و زمان مقدس دوره اي است که آيين هاي اصلي در طي آن 

اجرا مي شود» (شقاقي، ۱۳۸۴، ۱۶۲).

۳. مباني انسجام فرهنگي و هنري ژاپن 
ــي خود، با  ــه هاي ماقبل تاريخ ــتن از ريش ــگ ژاپني بدون گسس فرهن
ــرعت از  ــراري روابط متقابل دروني با فرهنگ هاي وارداتي که به س برق
ــد. اين استمرار و  ــنتي ثابت متحول مي ش غربال ژاپني عبور کرد، در س

انسجام فرهنگي باعث شده که هنرهاي ژاپني به عنوان  اجزاي اين نظام 
ــتمر از درون نو  شوند، در حاليکه  در فعل و انفعالي پويا ،به صورت مس

مباني خود را همواره حفظ کرده اند (اعتضادي،۱۳۸۱: ۶۵-۶۲).
يکي از ويژگي هاي تمدن ژاپن، بقاي باورهاي نخستين آنها است که با 
چشم انداز ناهموار اين سرزمين پيوند دارد. ژاپني ها همواره از نيروهاي 
نامرئي هراس داشتند و خدا ساختن طبيعت در دين شينتو نيز راهي براي 
ــت (دله، ۱۳۸۲: ۱۵). در فرهنگ ژاپني «عمل درست در  رام کردن آن هاس
ــک آييني کهن ژاپني  برگرفته از باورهاي  ــت. مناس زندگي» يک اصل اس
اساطيري، اعمالي در رابطه مستقيم با زندگي هستند. اين مراسم که هنوز 
ــت، مناسکي رازآلود و سري و  به قوت در جامعه ژاپني برقرار مانده اس
جداي از زندگي روزمره نيست. بلکه جزئي از زندگي عادي است و آنقدر 
ــد و به شکل رقص ها و  ــت که رازآلود به نظر نمي رس با زندگي يگانه اس
نمايش هاي آييني توسط عامه مردم اجرا مي شود (اعتضادي، ۱۳۸۱: ۶۷). 
مي توان گفت که تقديس طبيعت و نياکان و نيز احترام به نهاد خانواده از 
ــترکي بوده است که مکتب شينتو در آيين هايي  جمله وجوه اعتقادي مش

همانند تائو و بودا کشف نموده است. 

خصوصيات آيين شينتو
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( Kami way)
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رقص و موسيقي و نمايش گوهي= نشانگر حضور کامي ( پيشکش نمادين، چوبي است که 

از دو طرف آن نوارهاي کاغذي را به شکل زيگزاگ تا خورده 
آويزان مي کنند)

 (در ميان اشياء يا پديده هايي 
که از زمان هاي کهن آنها را 

کامي مي ناميدند؛ کيفيت هاي 
باروري، رشد و توليد، 

پديده هاي طبيعي، اشياي 
طبيعي و ارواح نياکان نيز  

وجو دارد.) 

اجراي آيين هايي در چوب تطهير
بزرگداشت زندگي و

رويدادهاي مهم براي هر 
فرد

پرچم = نمود حضور کامي
شمشير = نمود قدرت دفاع کامي در برابر شر و نماد قدرت کامي 

براي حفاظت از صلح
ريسمان مقدس = نمادي از محل مقدس

جدول ۲- خصوصيات آيين شينتو (تنظيم توسط نگارندگان براساس ئونو، ۱۳۸۱ )

نمودار شماره۳- تأثيرپذيري هنر و زيباشناختي ژاپني از عناصر محيطي و سياسي



۱۹
۴. هنر و معماري

نخستين ساخته هاي شناخته شده بشر در ژاپن ظروف و پيکره هاي 
ــفالين متعلق به فرهنگ جومون است که ظاهراً در اوايل  کوچک اندام س
ــت. در دوران اين  ــته اس هزاره چهارم پيش از ميالد در ژاپن رونق داش
فرهنگ ناهمگن، خالقيت ژاپني به طور ويژه اي در عرصه توليد هانيوا۵ 
خود نمايي مي کرد. معماري نيز در وهله اول در ژاپن، به مسکن های چاله 
ــاده با بام کاهگلي بر روي پايه هاي خيزراني  مانند و ساختمان هاي س
ــت که  ــي آنچه از برخي هانيواها مي آموزيم اين اس ــد، ول محدود مي ش
ــيار تکامل يافته اي رسيده  ــده پنجم به مرحله بس معماري چوبي۶ تا س
بود و برخي ساختمان ها، داراي ويژگي هايي چون ساخته شدن در دو 
طبقه، با بام هاي شيبدار و شيرواني هاي تزيين شده بودند. در اين دوران 
ساختمان هاي چوبي عظيم نيز ساخته شدند. ولي از اين نخستين دوره 
ــور  تاريخ ژاپن، چيزي جز تپه هاي عظيم که مقبره فرمانروايان اين کش
بودند بر جاي نمانده است. ( گاردنر، ۱۳۷۸: ۷۲۷). « در هنر ژاپن نبايد به 
دنبال پرشماري و تعدد بي محاباي خالقيت و در پي جذابيت هاي فراوان 
باشيم. بالعکس، هنر ژاپن بيشتر عصاره اي عالي و تالشي براي رسيدن 
به هدفي است که در جهت ذائقه مطبوع و سخت گيرانه سمت گيري شده 
ــت که عميقًا خواهان  ــد ضعف هنر ژاپن آن نيس ــت. به نظر مي رس اس
اصالت است، بلکه بيشتر آن است که هنرمند در توليد اثر خويش بيش 
از اندازه به ضمير ناخود آگاه متکي است و در اجرا به دليل مهارتي که 

دارد اغوا مي شود. » ( بنيون،۱۳۸۳).

۴-۱. اقتباس معماري از دين در ژاپن :
ــتين  ــد. قدمت نخس در ژاپن، معماري نيز مانند تاريخ با تأخير آغاز ش
بناهاي يادبود - گور تپه هاي سلطنتي که به کوفون معروف است - به قرن 
سوم ميالدي مي رسد. کوفون عبارت است از تلي مدور که سکويي در جلو 

آن قرار دارد، با پالن کلي شبيه به سوراخ کليد (جدول شماره۳).

۴-۲. خانه ژاپني:
ــرده با زمين اطرافش  ــکن سنتي ژاپني تقريبًا هميشه ارتباطي فش مس
دارد و در هر کجا که ميسر باشد، در داخل يک باغ حصار بندي شده با 
پرچين هاي خيزراني قرار داده شده است و يکنواختي و هماهنگي تناسب ها 
با استفاده از زير انداز سنتي (تاتامي۷) به عنوان واحدي براي ابعاد اتاق ها 
تأمين مي شود. اين ساختمان اساسًا از چند تير عمودي تشکيل مي شود 
که بام را  روي خود نگه مي دارند. ديوارها به جاي آنکه نقش نگهدارنده 
ــته باشند به صورت تيغه هايي چوبي در آمده و به صورت کشويي  داش
ــته ولي قابل  ــد، به طوريکه با فضا به عنوان چيزي پيوس ــت مي کنن حرک

تقسيم به اجزاي هماهنگ رفتار مي شود (گاردنر، ۱۳۷۸: ۷۴۰ - ۷۴۱).

۴-۳. معماري ايزدكده ها :
ــکل شناخته شده براي مکان هاي مقدس ژاپن، کانجو؛  قديمي ترين ش
محوطه اي مستطيل شکل پوشيده شده از شن بوده است که پيرامونش 
ــتون در چهار طرف آن قرار مي داده اند.  ــنگ چين کرده و چهارس را س
ــتون و يا يک درخت وجود داشته  ــنگ، يک س ــط اين محوطه س در وس
ــتن  ــاده ترين روش براي تطهير و ياري خواس ــت. در واقع،  اين س اس
ــقاقي، ۱۳۸۴: ۱۶۴). بعدها  ــماره۱) (ش ــت (تصوير ش ــي بوده اس از کام
ــازه هاي معماري ظاهر و در  ــاده از شن در ميان س ــتطيل س همين مس
ــده و در مقابل ساختمان هاي مهم كاخ قرار مي گيرد و  پهنه گسترده ش
شن سفيد نيز همچنان در ايزدكده ها به معناي نمادين مسيري براي راه 

رفتن و تطهير شدن به كار مي رود.

ــه ايزدکده هاي  ــاهده معماري ژاپني، بايد ب ــت، براي مش بديهي اس
ــود جوش  ــا تجلي خ ــان، ۷۲۹) ايزدکده ه ــرد. (هم ــه ک ــينتو مراجع ش
ــده، فراهم  ــود اوليه از يک ايزدک ــتند. مقص ــان مردم به کامي هس ايم
آوردن مسکني براي يک يا چند کامي است که در آن مي توان به کامي 
ــتيد.  ــينتويي آن را پرس ــي بر طبق باورها و اعمال ش ــت کرد؛يعن  خدم
( ئونو، ۱۳۸۱: ۳۳-۳۴) اولين ايزدكده هاي ساخته شده، ايسه و ايزومو، از 

جدول۳- هنر در دوران ماقبل تاريخ ( هزاره ۱۱ ام تا حدود قرن ۶ ام) تنظيم از نگارندگان برگرفته از (استنلي بيکر ،۱۳۸۴)
هنر در دوران ماقبل تاريخ ( هزاره ۱۱ ام تا حدود قرن ۶ ام)

دوره کوفون (۳۰۰- ۶۰۰ م )فرهنگ يايويي(۳۰۰ق م - ۳۰۰ م )فرهنگ جومون(۱۱۰۰۰- ۳۰۰ ق م )
اين دوره به خاطر تزئينات سطح متمايز 

سفالينه هايش با نام عمومي جومون ( نقش 
ريسمان ) نيز خوانده مي شود .

فرهنگ يايويي نامش را از سفالينه چرخ ساز 
خاصي مي گيرد که اولين بار در محل يايويي در 

نزديکي توکيو کشف شد.

سومين و آخرين دوره ماقبل تاريخ براي 
گورتل هاي خاص اش کوفون خوانده مي شود.

دايره هاي سنگي و سنگ عمود وسط آنها(منهير)
که در مرکز هر يک از آنها يک گودال تدفين 

چهار گوش هست که استخوانها را در آن 
مي گذاشتند و با سنگ ريزه مي پوشاندند

متمدن و صلح جو و پااليش يافته
استفاده از فن آوري پيشرفته

عشق به چيزهاي بي پيرايه و تازگي دست نخورده 
که صفات اساسي هنر ژاپني اند اولين بار در دوره 

يايويي آشکار شدند.

گورتل هاي عظيمي اند که اول گرد و بعد به 
شکل سوراخ کليد بودند.

پيدايش اولين ايزدکده ايسه و ايزومو
پيدايش تاريخ اسطوره اي و نوشتن کوجي کي

تأثير شديد از قاره آسيا

تصوير شماره۱- کانجو، محوطه مقدس
 پوشيده با ريگ و چهارستون در چهار طرف آن

( منبع : شقاقي، ۱۳۸۴:  ۱۶۴)

مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن 
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 اهميت بيشتري نسبت به ساير ايزدكده ها برخودار هستند ( استنلي بيکر،
۱۳۸۴: ۴۰). مرقدهاي شينتو به شيوه معمول هر بيست سال يکبار نابود 
مي شدند و رو نوشت هايي برابر با اصل به جايشان ساخته مي شد. اين 
ــده ميالدي تاکنون پيوسته تکرار شده است. (شقاقي، ۱۳۸۴:  روند از س
ــكل گرفته  ــينتو۸  ش ــاي ايزدکده، طبق عملكردهاي آيين ش ۱۶۶). فضاه
ــكش ها در  ــاختمان، جايي را براي ارائه پيش ــت. در ابتدا  تنها يك س اس
اختيار رهروان شينتو قرار مي داده است، ولي كم كم فضاهاي اصلي و 
فرعي در كنار هم، ايزدكده هاي شينتو را شكل گرفته و در قرون وسطا،  
ــدن پيروان اين دين،  مجموعه هاي ايزدكده محصور در  به دليل زياد ش
ــاخته شدند. شينتو  بيش از آنکه  ميان حصارها و با تعبيه توري ئي س
ــده باشد،  ــاب ش ــخص از اصول يا گرايش مذهبي حس مجموعه اي مش

بيان طبيعي زندگي ژاپني است (ارهارت، ۱۳۸۴: ۳۹). 
ــت ها قرار  ــتاني و دش ايزدكده ها همانند محوري ميان منطقه كوهس
ــماره۲). منطقه كوهستاني نمودار مرگ و نوزايي  مي گيرند ( تصوير ش
است و دشت ها از طريق كشت محصول با زندگي و فعاليت پيوند دارد. 
ــتايي زندگي مي كنند كه پيرامون ايزدكده ساخته اند  ــان ها در روس انس
ــتند، در بهار، آنان را به  ــاي فصلي خدايان را مي پرس و در آن چرخه ه
دشت ها دعوت مي كنند تا فرآيند رشد محصول را نظاره كنند و در پاييز 
سپاس خود را با پيشكش كردن اولين محصول به آنها نشان مي دهند و 

سپس آنان را به كوهستان بازمي گرداند تا باززايي كنند.
بناي ايزدکده عمومًا از يک يا چند خداي خانه تشکيل شده است که در 
محوطه آن ساختمان هاي جانبي ديگري مانند نمازخانه، تاالر پيشکش، 
تاالري براي رقص هاي مقدس و کاله فرنگي غسل قرار گرفته اند. مطابق 
با بزرگي و کوچکي يا اهميت ايزدکده ،ساختمان هاي ديگري نيز به آن 
اضافه مي شود، با اين وجود در ژاپن ايزدکده هاي تک سازه اي کوچک 
از همه نوع ديگر بيش ترند. در ايزدکده هاي بزرگ ممکن است يک ميدان، 
ــنگي يا فلزي نيز وجود داشته  پل مقدس، الواح يادبود و فانوس هاي س
ــتگان جنگ ها تعلق دارد به  ــتاني که به درگذش ــد. گاهي نيز گورس باش

مجموعه ايزدکده متصل مي باشد۹ (ئونو، ۱۳۸۱: ۴۲).
ــراف آن در ارتباط  ــري ايزدکده نيز با محيط طبيعي اط محل قرارگي
است و گاهي يک ايزدکده در يک محل به دليل وجود درخت، بيشه،کوه، 

ــت. همچنين  ــي گاه کامي بوده قرار گرفته اس ــه تجل ــکان ک و... در آن م
هرگاه که محوطه اطراف ايزدکده فاقد هرگونه طبيعت زيبا و تأثير گذار 
ــود تا به طور مصنوعي زيبايي هايي آفريده شود تا  ــت، سعي مي ش اس
ــينتو به رغم  ــد حس عارفانه و نزديکي را القا کند. ايزدکده هاي ش بتوان
ورود و تسلط آيين بودا، همچنان در جنگل هاي آرام و کنار ساحل هاي 
ساکت ساخته مي شدند ولي بعدها اغلب در مجموعه هاي بودايي ادغام 
ــانگر جلوه هاي محلي ارزش هاي کلي بودا بوده است  ــدند که اين نش ش

(استنلي بيکر،۱۳۸۴: ۴۴). 

۴-۴. مراحل پيدايش معماري ايزدکده هاي شينتو 
ــينتويي، مانند زيارتگاه هاي  ــاختمان سازي ش ۱- مرحله نخست س
ــي از خلوص شديد آکنده است و با نظامي  ــه و ايزومو،  با احساس ايس
ــله مراتبي و بر مبناي تقارن و هندسه محوري شناخته مي شود. سلس

آرايه بندي و فرم ساختمان ها مشخص و ساده اند؛ بدين نحو فضاهايي 
ــاظ تاثير فرا  ــيع و از لح ــود مي آمده اند از لحاظ مقياس وس ــه به وج ک

انساني هستند. (تصوير شماره۳)
ــتم، معماري شينتويي، اصول نظم سلسله مراتبي  ۲- پس از قرن هش
ــينتو و  ــيوه بيان آن تغيير يافت. گرايش به ش ــود را حفظ کرد ولي ش خ
آيين بودا در هم ادغام شدند، سايت هاي کوهستاني نسبت به سايت هاي 
ــاالري مصمم شد که معابد  ــراف س هموار در اولويت قرار گرفتند و اش
بزرگتري براي خدايان پيشين بسازد؛ به طوري که در محوطه هاي معبد 
نوعي ترکيب بين سبک هاي شينتويي و بودايي به چشم مي خورد. طبيعت 
به تدريج در معماري جذب شد، در حالي که ثروت افزوده به صورت هاي 
ــازي جاري شد، بلکه به صورت هاي  ــاختمان س گوناگوني نه تنها در س

تزئيني نيز به کار گرفته شد. (تصاوير شماره۴و۵)
ــينتو و بودا  ــال ۱۸۶۸، گرايش به ش ــس از انقالب مي جي در س ۳- پ
براي برقراري مجدد تصوير خداگونه اي از امپراتور، به طور مصنوعي 
ــدند. سبک بيان براي اين حرکت جديد، طبيعتًا تا حدي  از يکديگر جدا ش
از نخستين زيارتگاه هاي ناب شينتو، مايه مي گرفت. سبک شي مل۱۰ به 
ــريعت رسمي سرمشق قرار گرفت و  گونه اي مکانيکي در مطابقت با ش

به کار برده شد.(تصوير شماره۶) ( نيتشکه، ۱۳۷۵: ۳۲  )

تصوير شماره۲- نحوه قرارگيري ايزدكده هايا مزارع برنج نسبت به عناصر طبيعي چون كوه و رودخانه و قرارگيري توري ئي در آكس 
Gunter,Nitschke,(1993),Gunter,Nitschke,(2003)  : منظر از طبيعت ماخذ
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۴-۵. بررسـي معمـاري ايزدكـده ايسـه و ايزومـو بـه عنوان 
مهمترين ايزدكده هاي ژاپن

ــنت معماري زيارتگاه شينتو، در  ــه۱۱: قديمي ترين س ۱- ايزدكده ايس
ــود که فرم  خانه هاي چوبي پيش از تاريخ در  ايزدکده ايسه ديده مي ش
ــت. سقف گالي پوش و دو قسمتي اين بنا، بر دو تير پايه ي  آن پابرجاس
ــن زيارتگاه ها در  ــازه اي تکيه دارد.اي ــو دو ديوار چوبي س آزاد در جل
ــده اند. ايزدكده  ــي مذهبي واقع اند و به نيرو هاي طبيعت تقديم ش نواح
ايسه در شهر ايسه ژاپن قرار داشته و شامل دو مجموعه بسيار ساده 
ــده (Geku) يا ايزدكده  ــي۱۳ و ايزدك ــا ايزدكده داخل ــد، نايكو۱۲ ي مي باش
خارجي كه در ۶ كيلومتري از مجموعه اول قرار دارد. ايزدکده ايسه به 
آماتارا سوامي۱۴ الهه خورشيد تعلق دارد که در ابتدا فقط از يک فضاي 
ــده است. بناي امروزي اين ايزدکده در نيمه  باز محصور تشکيل مي ش
دوم قرن هفتم ساخته شده و از آن هنگام تاکنون (به استثناي يک مورد) 
ــاختمان ايزدکده خراب شده و بر  ــال يک بار به تناوب، س ــت س هربيس
ــده است، از  روي جايگاه ديگري (که در کنار هم قرار دارد)  از نو بنا ش
ــبک ايزدکده تغيير نکرده است. روح زيارتگاه  ايزدکده يک  آن زمان س
ــود و ساختمان بر  ــت که به آن قلب گفته مي ش تيرک چوبي مدفون اس

روي آن بنا مي گردد. از تيرک قلب دو عدد موجود است که در هر کدام 
ــت  ــت. هر تيرک به طور متناوب هر بيس از اين مکان ها يکي مدفون اس
ــط محفظه چوبي خاصي حفاظت  ــال يک بار بي پناه مي ماند و توس س
ــرقي و غربي  مي گردد۱۵.( گروتر، ۱۳۷۵: ۱۴۰). هر مجموعه به بخش ش
ــود، هنگامي که از يک بخش استفاده مي شود بخش ديگر  تقسيم مي ش
ــيده از سنگ ريزه نگاه مي دارند. هر مجموعه با  را خالي با زميني پوش

چهار رديف نرده چوبي محصور شده است (تصوير شماره۳).
ــودن) با عرض سه دهنه و عمق دو دهنه روي  خداي خانه اصلي (ش
سازه اي از ستون در هوا معلق است و پيرامون آن را ايوان سرپوشيده اي 
ــت که به دهنه مرکزي منتهي  ــت. راه ورودي پلکاني اس در بر گرفته اس
مي شود. شايد برخي عناصر مانند رديف بودن و محوطه محصور چند 
ــند که از معماري قاره اي  رديفه و تأکيدهاي تزييني فلزي، جزئياتي باش
ــده اند. اما ويژگي هاي متمايزي همانند بام با تاج هاي چنگالي  گرفته ش
که هر دو سر آن رو به آسمان است و تير نيزه مانندي که در طول آن 
ــر باريکي به طور عرضي روي آن  ــکل دو س ــتوانه اي ش چوب هاي اس
ــتقيم در  ــتون هاي اصلي به طور مس ــت و  قرارگيري س قرار گرفته اس

زمين، از عناصر معماري بومي هستند(تصاوير شماره۷ و۸ ).

مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن 
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در آيين شينتو اعتقاد بر اين است که الهه در ساختمان اصلي سکني 
ــت و به جهت نامرئي و ناتوان بودن ازبازنمود تصويري آن،  گزيده اس
نشانه هايي چون آينه به عنوان نماد خلوص، جواهر به عنوان نماد دانش 
و شمشير به عنوان نماد قدرت در آنجا قرار داده اند. براي نزديک شدن 
به الهه، انسان ملزم به انجام سلسله اي تزکيه هاي جسمي و رواني است. 
ــينتو از نوعي آرايه بندي سلسله مراتبي  نظم مکان محوطه زيارتگاه ش
ــانه اصلي الهه هماهنگي دارد. زيارتگاه  ــکيل مي شود که با نش فضا تش
ــته و  ــبک متفاوت محصور گش ــم مرکز با اندازه و س ــا چهار نرده ه ب
 دروازه هايي، براي نشان دادن مراحل گوناگون خلوص قرار گرفته اند۱۶ 
ــکوهمند ايزدکده ايزه  ــي خالص و ش ــکه، ۱۳۷۵: ۱۴- ۱۵). طراح (نيتش
ــاس عدم تزئين  ــداد محدودي از عناصر تزئيني، براس ــا دارا بودن تع ب
ــاخت و  ــت. تأثير مصالح مرغوب، منطق س ــت بنا گرديده اس و صراح
نسبت هاي زيبا (در ابعاد) نمايانگر زيبايي معماري اصيل و واقعي است. 
ــادگي) بدون انقطاع، حتي در زماني که سبک هاي معماري  اين روح (س
ــدت رواج يافته بود، به حيات خود ادامه داد. به همين ترتيب  چيني به ش
ــت. پس  ــامل اجزاي اصلي بدون تزئين بوده اس رنگ آميزي نيز فقط ش
ــتر از رنگ، تنها از  ــتفاده بيش ــن بودا به ژاپن، با وجود اس از ورود آيي
ــد  ــبز مايل به آبي بهره گرفته ش رنگ هاي قرمز چيني، اخراي زرد و س
ــن و ساده بود (قاري پور و شايان،  و رنگ آميزي تزئيني عمومًا روش

 .(۱۰۹ :۱۳۸۲
ــي، از ايزدکده هاي مهم در  ــالف ايزدکده هاي محل ايزدکده ايزه برخ
سراسر ژاپن است، به طوريکه آن را نگهبان ملت مي دانند و پرستش در 
ــتش واالترين  ــت. اين پرس آن چيزي بيش از بيان ايمان به کامي آن اس
تجلي احترام به امپراتور و به تمام تعلقات فرهنگي، تاريخي  و دانستگي 

نژادي مردم ژاپن است (شقاقي، ۱۳۸۴: ۱۶۸).
ــردم ژاپن، عبادتگاه ايزومو واقع  ــده ايزومو: بنا به عقيده م ۲- ايزدك
ــهر تايشا ، كهن ترين ايزدكده در ژاپن مي باشد چنانچه نام آن در  در ش
افسانه اي از كتاب كوجيكي آمده است. ساختمان اين بنا به سبك « تايشا 
زوكوري »ساخته شده و سقف بنا در دو طبقه و به شکل منحني بر روي 
يك تاالر كشيده بنا گرديده است. معماري ايزدکده ها، سبک هاي بسيار 
گوناگوني را نشان مي دهد که در اکثر موارد، بازتابي از زمان و مکاني 

است که ايزدکده هاي معيني پديد آمدند و عالوه بر سبک هاي شين مي و 
تاي شا که پيش از اين گفته شد، سبک هاي ديگري هست که نامشان را 
ــماره۹).  از ايزدکده هاي معروف گرفته اند (ئونو، ۱۳۸۱: ۵۳)(تصوير ش
ــت، مي توان  ــا در امان مانده اس ــبك كه از نفوذ بيگانه ه ــه جز چند س ب
ــانه هاي اين نفوذ را با اضافه شدن رنگ و تزيينات در ديگر سبك ها  نش
ــود و جلوه عيني تمرکز و تفکر  ــه وضوح ديد. (همان، ۵۷) در واقع نم ب
در معماري اصيل ژاپن را مي توان در سادگي فضا، ايجاد پرسپکتيو ها 
ــب و عاري از اغتشاش براي بيننده، استفاده از طبيعت  و ديدهاي مناس
ــاهده نمود  ــب براي تمرکز مش ــه منظور ايجاد فضاي مناس ــي جان ب  ب

(قاري پور و شايان: ۵۱).
ــم و تشريفات شينتو ،فضا با نوارهاي پاکيزه کاغذي سفيد  در مراس
ــار تير از جنس  ــده و بين چه ــيده ش ــه از روبان هاي کتاني به نخ کش ک
خيزران آويز شده است، به نمايش درمي آيد، بدين ترتيب فضاي متعلق 
ــم مي گردد و به الهه که در وضع کنوني به گونه اي موقتي  به خدا مجس
ــديد با روش هاي  ــن روش در تضاد ش ــود. اي ــود دارد توجه مي ش وج
ــطوح يا فرم هاي  ــا معموًال  از خال بين س ــول غربي که در آن فض معم
ــکه، ۱۳۷۵: ۴۹ ). از طرفي، درک  جامد به وجود مي آيد قرار دارد ( نيتش
ــده، از زمان هاي بسيار دور فقط  ژاپني از مکان در مقوله فرم تثبيت ش
ــتون به هم پيوسته بوده است. در توسعه معماري مسکوني  با تير و س
ــپس نمادين بود،  ــاختاري و س ــه در ابتدا نيازي س ــتون مرکز ک آن س
جانشين تکيه گاه هاي دورتادور شده است. فضاهاي داخلي به گونه اي 
ظريف به وسيله سکوها، بالکن ها و راهروهاي باز به فضاهاي خارجي 
پيوند خورده اند. هدف اصلي، دستيابي به تداوم فضايي است. بنابراين 
فضاهاي داخلي و خارجي طوري ساخته شده اند که در هم ادغام شوند. 
ــخت و جدا کننده به  ــت که از ديواره اي س مي توان گفت به اين دليل اس

ندرت استفاده شده است(همان: ۴۶- ۴۷ ). 
ــنتي ژاپن احتياجي به ديوار هاي  ــازه معماري س به اين ترتيب در س
ــازي فضاها  ــن را در جداس ــط نقش پارتيش ــوده و ديوار فق ــزرگ نب ب
ــته است. بنابراين هر چند ديوارهاي گلي نيز  باکاربردهاي متفاوت داش
وجود دارد ولي اکثر ديوارها بسيار سبک با چهارچوب چوبي و روکش 

کاغذي هستند. ۱۷
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۵. نتيجه گيري
به دليل مبهم بودن منشاء پيدايش اكثر اديان بومي و منطقه اي، 
ــياري در ارتباط با معماري مرتبط با اين زمينه وجود  عقايد بس
ــه مرتبط با  ــا در اين رابط ــر اظهار نظره ــه اكث ــه طوريك دارد، ب
ــناد و مداركي است كه خود در برخي اوقات از آسيب اغراق  اس
ــت.  ــانه ها به دور نبوده اس ــطوره ها و افس ــي تلفيق با اس و گاه
ــه آن، مي تواند  ــته ب ــا اين وجود مطالعه اديان و هنرهاي وابس ب
ــکار نموده و زمينه اي براي  مفاهيم بكارگرفته در اين آثار را آش
استمرار هنر هاي فرهنگي و قومي را برمبناي مفاهيم آنها فراهم 
ــرفت و جهاني  ــاس پيش ــراي نيل به چنين هدفي و براس آورد. ب
شدن معماري ژاپن، اين پژوهش با بررسي زمينه هاي پيدايش و 
ــناد و  مفاهيم و اثرات آن در معماري ديني ژاپن با بكارگيري اس
ــه هاي معماري ايزدكده ها و تحليل آن ها به نتايج ذيل دست  نقش

ــت: يافته اس
ــينتو و به همان نسبت اديان وارداتي به اين  - معماري ايزدكده هاي ش
ــتراك در ذات دين مورد پذيرش واقع شده و  ــرزمين، به دليل نكات اش س
مضامين مشترك آنها به صورت مضاميني پايدار و قابل استناد، در اختيار 

تمام دوران هاي معماري ژاپن قرار گرفته است:

ــده ايزدكده ها در متن مقاله، وجوه  ــي ش - طبق خصوصيات بررس
ــتفاده در ايزدكده هاي شينتو عبارتند ازموارد زير  مشترك و مورد اس

که در جدول شماره۴ نيز ارائه گرديده است:
۱- استفاده از طبيعت و ايجاد هماهنگي با طبيعت براي تمرکز بيشتر، 
ــت، همانگونه كه  چنانچه معماري به منزله قابي براي منظره طبيعت اس
ــي را بر عهده  ــد در طراحي ايزدكده ها، محوطه ها نقش مهم ــاره ش اش
داشتند و در مكان هايي  با پتانسيل هاي طبيعي انتخاب شده اند و يا در 

طراحي نظرگاهي به سوي طبيعت داشتند. 
۲- پرهيز از پيچيدگي و سعي در طراحي پالن و سازه ساده، استفاده 
ــتطيل در طرح ها و نيز ستون هاي دورتا دور  از پالن هاي مربع و يا مس

آن گواه بر اين مساله است.
۴- حداکثر استفاده از خصوصيات و زيبايي هاي مصالح، استفاده از 

مصالح بومي منطقه (چوب) و به صورت خام و طبيعي.
۵- دوري جستن از تزيينات زايد و الحاقي، سادگي در عين زيبايي.

۶- هماهنگي با محيط اطراف. 
ــتانداردهاي و اندازه هاي به کار رفته در معماري  ــتفاده از اس ۷- اس
سنتي( استفاده از تاتامي و..)  موارد فوق به صورت جدول شماره۴ بر 

اساس اصول و ريشه ها و بيان هندسي آنها مرتب شده است.

تصوير شماره ۹- ايزدکده ها و نام سبک ها که برگرفته از 
ايزدکده هاست

 http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/entry.php?entryID=248§
History and Typology of Shrine Architecture

تاريخ دسترسي :۸۸/۷/۵
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ويژگي مهم و حائز اهميت اين عناصر در اين است که حاوي مفاهيمي 
از زيبا شناسي مي باشند که داراي اشتراکات صوري بسياري با مفاهيم 

همپايه در مدرنيسم هستند. 
ــجام و تداوم فرهنگي ژاپن تا دوران معاصر، در عين حال که  - انس
ــا همواره مباني ثابت حفظ  ــده ام صورت هاي متنوعي از هنر پديدار ش

شده اند و اين راز تنوع و انسجام در فرهنگ ژاپن است.
- چهره معماري كنوني ژاپن به دليل به كارگيري ساختار فرهنگي 
ــت ملي رنگ نباخته  ــرش تجدد، هيچگاه از هوي ــنتي، علي رغم پذي س
ــتفاده از مكاتب  ــود اس ــاران آن با وج ــه آثار معم ــت، به طوريك اس
ــه در ايران  ــوند، (چيزي ك ــناخته مي ش ــواره بازش ــمي،  هم مدرنيس
ــتيم) و پژوهش هايي در  ــاهد افول روز به روز آن هس ــفانه ش متأس
ــتفاده صحيح از عناصر و مفاهيم  ادامه اين مطلب، مي تواند روش اس
ــد در حوزه طراحي و مباني نظري به  ــي و ملي را در كالبد جدي هويت

معماران بياموزد.

جدول ۴- خصوصيات معماري ايزدكده هاي شينتو بر اساس اصول و ريشه ها
بيان هندسيريشه هااصول

استفاده از مصالح بومي ( چوب) 

شينتو
طبيعت
اقليم

جغرافياي 
منطقه

كشت برنج

 مدوالر -  سلسله مراتبي -  منظم - 
به دور از پيچيدگي استفاده از بام هاي شيب دار

محصور در ۴ پرچين متحدالمركز
فضاي اصلي بر روي صفحه

سادگي در ساخت بنا
استفاده از مدول هايي به نام تاتامي

 گرافيك هندسي ساده شده ايزدكدهعدم استفاده از تنوع رنگي 
هماهنگي با طبيعت(همگام با طبيعت)

تعبيه بهترين منظر به سمت كوهستان و طبيعت-جهت دادن به طراحي ها
استفاده از نشانه ها براي القاي فضاي روحاني( استفاده از دروازه توري ئي)

استفاده از پالن هاي مربع و مستطيلي شكل در پالن عبادتگاه ها
تطهير ( ساخت ايزدكده ايسه هر ۲۰ سال)



۲۵ مضامين ديني شينتو و تأثير آن بر معماري ايزدکده هاي ژاپن 

پي نوشت ها:
۱- آيين شمني (Shamanism ) که دين باستاني آسياي مرکزي و شرقي بوده است، با دين تبتي باستاني ”پو“، با آيين شينتو در ژاپن و با اديان امريکاي شمالي همراه 
با جريان هاي ديني مهم ديگر مرتبط است، ديدگاهي ازلي درباره نظم طبيعت و ارتباط نزديک انسان با عالم طبيعت عرضه مي کند. ساختار مبنايي دنياي شمني بر پايه مراتب 
سه گانه عوالم باال، ميانه وپايين يا آسمان، زمين و عالم زيرين بنا شده است که اين مراتب به وسيله يک محور اصلي يعني همان رکن عالم « axis mundi »، که مغول ها 
ــت با کوه کيهاني که در اديان مختلف با نام هاي گوناگون و در مکان هاي متفاوت چون کوه  از آن به « رکن طاليي » تعبير کرده اند، به هم مي پيوندد. اين رکن منطبق اس
البرز در ايران معروف بوده است. ستاره قطبي بر باالي اين کوه کيهاني قرار دارد و از طريق اين ستاره، مردم باستان به عرصه هاي باال صعود مي کردند، اين کوه مقدس توسط 
شجره عالم تکميل شده است. «درختي که حيات دارد و حيات مي بخشد.» به عنوان محور کيهان، همه اجزاي آن مبين <زنده نگاري ماده> يا به تعبيري <روانمندانگاري ماده> 
(Panpsychism) حيات و شعور دارند، آنچه که در همه اديان شمني شاخص همين شعور و حيات موجود در کيهان است که بر همه طبيعت مسلط مي باشد و مبدا و منبع هر 

چيزي است که در قالب نظم در عرصه طبيعت مشاهده مي کنيم ( نصر، ۱۳۸۵: ۴۷- ۴۹)  
2- Takamanohara
3- Nakatsukuni

۴-  براساس اساطير ژاپني، ژاپنيان از تبار الهه خورشيدند، از اين گذشته سرزمين ژاپن نيز مقدس و آسماني به شمار مي رود. (شقاقي، ۱۳۸۴: ۱۵۵)
۵- هانيوا به لوله هاي برجسته کاري شده اي از جنس سفال گفته مي شود که مانند حصار دور تا دور تپه هاي تدفيني کارگذاشته مي شود؛ هدف از اين کار احتماال جلوگيري 
ــب، پرنده و يا حتي خانه تزيين و برجسته نمايي مي شود.  ــان، گاه به شکل اس ــت .بخش فوقاني هانيوا غالبًا با چهره انس ــايش طبيعي تپه ها يا حفاظت از مردگان اس از فرس

(گاردنر، ۱۳۷۸: ۷۲۷)
۶- چون ژاپن و جزاير اطرافش منشاء آتشفشاني دارند، سنگ مناسب براي کنده کاري يا ساختمان سازي در آن بسيار اندک است .در عرصه معماري،  اين کمبود به ساخته 

شدن ساختمان هاي چوبي مناسب و مقاوم در برابر زلزله ها و توفان هاي مکرر انجاميد. (همان:۷۲۶)
۷- تعداد خاصي تاتامي با نوع خاصي از اتاق ارتباط دارد .چون در معماري سنتي ژاپن،  اندازه هاي طول ،سطح و حجم هماهنگ اند و بنابر اين اندازه هاي معين اتاق براي 

منظور هاي خاصي به کاربرده مي شوند .بدين ترتيب اتاقي با ۴,۵ تاتامي به معناي اتاق خصوصي است. (نيتشکه، ۱۳۷۵: ۴۵)
۸- مراسم آيين شينتو از چهار رکن اصلي تطهر،پيشکش ،دعا ،ضيافت نمادين تشکيل مي شود (شقاقي، ۱۳۸۴: ۱۶۶)

۹- ايزدکده هاي ژاپني به اندازه ها و اشکال گوناگون هستند.کوچکترين اندازه آنها معابدي هستند که در منازل وجود دارند و خداي طاقچه (کاميدان) مي باشند که کامي 
را روي طاقچه ها قرار مي دهند. (حامدي، ۱۳۸۴: ۲۲۲)

10-  Shimmel
11-Ise
12- Naiku
13- Inner
14-Amatarasuomi kami

۱۵- شايد دليل اين جابجايي و تخريب و ساختن متناوب، به آيين تطهير شينتو برگردد که شامل تطهير تمام ابزار و لوازم و حتي ايزدکده ها نيز مي شود. ( شقاقي، ۱۳۸۴: ۱۶۷)
۱۶-  تنها امپراتور و کشيش اعظم در فرصت خاص مي توانند داخل شودن شوند. دروازه دوم با پرده اي از ابريشم خالص سفيد، در دورترين محل قرار دارد که به عابدان 

معمولي هيچگاه اجازه ورود به آن داده نمي شود.
۱۷- براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به اميرخاني و ديگران، ۱۳۸۷: ۶
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