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Abstract 

Evaluation of influencing factors on durability and eternity of 
an architectural work and presented definitions of immortal 
work is essential because today, after two artistic periods of 
modernism and post modernism and their attempt to establish 
a modern artistic eternal and genuine heritage, the art life has 
become less than the past. As we are experiencing the 
formation of identity-less artistic works with no place among 
architects and people. This issue causes an art such as 
architecture to be forgotten as well as the loss of the assets of 
the country. In fact such architecture would become a 
consumable stuff with an expired date. The purpose of this 
research is to comprehend the definition of an eternity of a 
work and it’s forming factors.The research tries to answer the 
following questions:  
How far does eternity originate from physical attributions or 
culture factors of a work? How much does elite’s taste help 
eternity and what could be the role of public culture in this 
approach?  
In this paper with a qualitative, intuitive, and 
phenomenological approach the definitions of an eternal 
work is reviewed from three points of view including elite-
orientated, public orientated, and a pervasive approach. 
Finally architectural works within these points of views are 
studied. The outcome of the research suggests that neither of 
elite-orientated definition nor public-orientated one can cause 
the eternity of work or help to its durability. However, it 
shows that the requirements of the eternity of a work is to 
simultaneously consider all human dimensions presented in 
the architectural field including the human being, artist, 
community, history, nature, creator, society in relationship 
with two other dimensions of the nature and God that are 
close to unity and can create eternal work.  The five 
principles of Iranian traditional architecture presented by 
Pirnia are the eternity source because they are both seen in 
the nature and God's deed properties. These qualifications are 
more intellectual rather than native and as a result Iran 
traditional architecture forms manifestation of eternal 
architecture. 
Keywords 

Eternity, Lasting, Public liking, Elite liking           

  چكيده
بررسي عوامل موثر بر تداوم و جاودانگي يك اثر معماري و تعاريف گوناگون ارائه شده   

روزه پـس از دو دوره هنـري نـوگرا و    كه ام ضروري استآن جهت  از يك اثر جاودانه از
عمـر هنـر    تالش آنها براي ايجاد يك ميراث نوين هنري مانـدگار و اصـيل،   فرانوگرا و

گيـري آثـار  هنـري    شـاهد شـكل   امروزهكه  طوريه ب .بسيار كمتر از گذشته شده است
و جايگـاهي نداشـته   نيز عامه مردم  بينبلكه در ميان جامعه معماران  تنها هستيم كه نه

اين امر عالوه بـر از دسـت رفـتن سـرمايه كشـور       .چيزي براي عرضه به آيندگان ندارد
در واقـع چنـين   . شـود ارزش شدن هنري چـون معمـاري مـي   بي باعث فراموش شدن و

همچـون هـر    اسـير حالـت مصـرفي،    هـا، آرمان معماري دچار روزمرگي شده و بريده از
ل كه جاودانگي تـا چـه   يتوجه به اين مسا .گرددكااليي، داراي تاريخ مصرف و انقضا مي

 هاي فيزيكي اثر و تا چه حد در فرهنگ يا عوامل متـافيزيكي ريشـه دارد؟  حد به ويژگي
كند و جايگاه فرهنـگ عامـه در ايـن    بداعت نخبه پسندانه چقدر به جاودانگي كمك مي

رشناسـانه  شـهودي و پديدا  در اين مقاله با رويكردي كيفـي،  تواند باشد؟روند چگونه مي
پسـند و ديـدگاه   عـام  پسند،تعاريف گوناگون از يك اثر جاودانه در قالب سه نگرش نخبه

و در نهايت آثار معماري و مصاديق شـكل   ستافراگير مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته
تـوان چنـين   دست آمده مـي ه برحسب نتايج ب .ها بررسي شده استگرفته با اين نگرش
گرا، كه حتي در ارائه اصول مربـوط بـه   گرا و مردمهر دو تعريف نخبهاظهار نظر كرد كه 

آنچـه كـه از   . كننـد  توانند به جاودانگي يـك اثـر كمـك   نمي ماندگاري يك اثر ناتوانند،
زمان بـه تمـام   دهد كه الزمه جاودانگي يك اثر، توجه همها بدست آمد نشان ميبررسي

طبيعت وخداوند  تاريخ، جامعه، هنرمند، سان،ابعاد انساني مطرح در حوزه معماري چون ان
هـر دو بـه عنـوان    ) در نگرش عام پسند(و جامعه ) پسنددر نگرش نخبه(است و هنرمند 

شـوند و  انسان در ارتباط با دو بعد ديگر طبيعت و خدا است كه بـه وحـدت نزديـك مـي    
براي معماري  "رنياپي"اصول ارائه شده توسط مرحوم . توانند آثار جاوداني را بيافرينندمي

بـه ايـن جهـت     خودبسندگي و پرهيز از بيهـودگي،  نيارش، واري،سنتي ايران چون مردم
شود و هـم از صـفات فعـل خداونـد     كه هم در طبيعت مشاهده مي ستا مايه جاودانگي

اند و به همين جهت معمـاري  اين صفات بيش از آنكه بومي و سنتي باشد عقالني ،است
  .دهداز معماري جاودان را شكل مي اسالمي ايران مظهري

  واژگان كليدي 
 گرانخبه ،پسندعام ماندگاري، جاودانگي، 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  

  31 -44/راز جاودانگي آثار معماري /1388پاييز و زمستان / ششمسال /  دوازدهشماره 

 

32  

   مقدمه
بيند و جاودانگي را قدرت ميزيرا  ؛ندكساختن و آفريدن را معنادار ميجستجو براي يافتن اصول جاودانگي در ايمان به مرگ است كه 

انسان كه حضور خود را در دنياي مادي در واقع  .رسدناتواني به قدرت مي به اين وسيله ازقدرت است و انسان آن معماري تجسم 
زماني و بيها به عالقه انسانشاهكارهاي معماري  .كند با آفريدن آثار جاودانه خود را جاودانه كندبيند تالش ميكوتاه و اندك مي

هايي ويژگي ،اين آثار .بردزماني به سر ميو در بعد بيت ساآثاري كه گويي اكنون زاده شده .گذاردرا به نمايش ميهميشگي تازگي 
كه اثري را از اثر ديگر متمايز و آن را  ،چيستها پرسش اين است كه اين ويژگي .سازددارند كه آنها را از آثار مشابه متمايز مي

   1كند؟ماندگار و جاودان مي
      آب حيات عارفان تفسير هنرمندانه و معمارانه ازدانگي يك اثر و يا بررسي تعاريف مكاتب مختلف از راز جاوبه دنبال  مقالهاين 
حداقل تاكنون از صفت ماندگاري  كه(را معماري سنتي جاودانگي و نه ماندگاري دارد، مبناي  در واقع اين پژوهش قصد .است

  .رومند، جستجو نمايدهاي نوين كه گاه حتي از صفت ماندگاري هم محدر قياس با معماري )استبرخوردار بوده 
يك از آنها پرداخته شد و سپس در هاي مطرح در اين حوزه و شناخت مفاهيم هرتر واژهدر راستاي اين پژوهش ابتدا به بررسي دقيق

جه تو( ترفراگير هاينگرشو ) فرانوگرا( پسندعام ،)نوگرا( پسندتعاريف ارائه شده از يك اثر جاودان در سه نگرش كلي نخبه ،ادامه
  .مطرح و مورد ارزيابي و نقد قرار گرفت) همزمان به دو بعد هنرمند و جامعه

ماري ايران مورد مقايسه و عبا ديگاه پيرنيا در خصوص اصول م هاي گوناگون،بررسي نگرش دست آمده ازهدر نهايت اصول كلي ب
  .ارزيابي قرار گرفتميزان دقت آنها مورد 

  شناسيواژه
. استزمان بودن اثر  بي "الكساندر"تداوم يك اثر ماندگاري و جاودانگي آن در طول زمان و يا بنا به گفته منظور از در اين بحث 

هايي  پيش از پرداختن به اين بحث، بايد توجه كرد كه درك واژه جاودان و ماندگار و جايگاه آن در معماري و نيز مقايسه آن با واژه
  .سازد رود ادامه مسير را هموارتر مي برابر آن به كار مي كه امروز خواسته يا ناخواسته به نادرست

ماندگاري عبارت  "لينچ"به قول . "ماندگار يعني ماندني، يعني آنچه كه بتواند باقي باشد و تداوم يابد" : Durability)(ماندگاري
                 ت طي دوره طوالنياست از ميزان مقاومت عناصر يك شهر در مقابل فرسودگي و زوال و دارا بودن توانايي فعالي

      .]108 :1379پاكزاد، [
  .]فرهنگ معين[هميشه، دائم، پايدار، پاينده  - مخفف جاويدان : ) (Eternalجاودان

بيشتر بر جنبه فيزيكي اثر و مقاومت كالبدي آن در مقابل فرسايش ناشي از گذشت زمان و عوامل  يواژه ماندگار رسدبه نظر مي 
بسياري  اگرچه كالبد .و اثر بخشي و جذابيت داردسخن از نوعي حيات  ،كه واژه جاويدان عالوه بر ماناييدر حالي لت دارددالمختلف 
 ،كنندنمي بخشيسازي و حياتولي از آنجا كه حيات ندارند و براي مردم فرهنگ است؛باقي  همچنانمعماري  ماندگار از آثار
  .اندي مردهگي نداشته و در عين ماندگارنجاودا

  هاي ارائه شده در مورد تداوم يك اثربندي ديدگاهطبقه .1
تواند وجود  از اين رو جايي كه چيزي براي ستايش شدن وجود ندارد، معماري هم نمي. كند معماري چيزي را ماندگار و ستايش مي"

  .]19 : 1385پاالسما، [ "داشته باشد
به اين ترتيب توجه به . شوند ميتبديل بخشي از خاطرات جمعي به گيرند و  بار مي مانند و هاي ماندگار در طول زمان مي پديده

برخوردار زمان ديگري غير از زمان حال  ازشود، در اين حالت فضا ميحس تعلق به فضا  افزايشماندگارها در طراحي فضا باعث 
يافته است و تماميت پديده جاودان، يك پديده تكامل. بيان نوعي تداوم تاريخي و به دنبال آن تداوم فرهنگي است ،ماندگاري. است
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كند و  ها حكم مرجع را پيدا مي ها و بررسيرغم همه تحوالت پيرامون بماند، در تحليلدارد و چون توانسته است در طول زمان علي
  .مي شودهاي مختلف قابل بررسي و استناد در هر دوره از ديدگاه

از . ثر استؤهاي بعدي و همچنين شرايط پيرامون آن م در دوره آن، نحوه برخورد با شهاير ويژگيشدن يك پديده، عالوه ب هجاودان
خاصيت اثرگذاري از از قوه جاذبه حقيقي و در نتيجه  يعني يك خانه و يا يك موسيقي روح دارد، گوييم مثالًمي رو زماني كههمين 

مجسمه يا نقاشي از  يكمقبره دركرمان و  يكسجد در اصفهان و يا م يكبايد از خودمان بپرسيم چرا  .مطلوب برخوردار است
به ظاهر زيبا خالي از جاذبه و  آثاربديهي است بايد به دنبال عامل اين جاذبه باشيم و از خود بپرسيم چرا  اثرگذار است؟ آنژ عميقاًميكل

رغم آنكه در نهايتاً علي ].6:  1385آيوازيان، [ رددادقيق و همه جانبه  يك بررسي متفكرانه، به طرح اين مسئله نياز روح است؟
:  1379پاكزاد، [را از هم تفكيك كرد، ماندگاري در هر سه آنها قابل بررسي است يك پديده توان معنا، كاركرد و كالبد  واقعيت نمي

108[.  
 مقالهبلكه اين  نيست؛مانايي يك اثر  هاي كالبدي برايدستورالعمل ارايهبررسي عناصر و اجزاي فيزيكي و يا  ،اين بحث هدفاما 

ها و تعاريف مختلف معماران و فيلسوفان در طول تاريخ در حوزه رموز جاودانگي يك اثر و رابطه آن با بررسي و ارزيابي ديدگاه
جامع و به اصول  دهاي مذكور بتواندست آوردن جوهره و نقاط مثبت هريك از ديدگاههب مي باشد تا با خواست و پسند مخاطب

  .دوخلق آثار نايل شفرايند فراگير در 
  : بندي كردتوان رويكردهاي موجود در اين حوزه را در سه دسته كلي طبقهلذا با اين ديدگاه مي 

 )هنر پيشيني ،معمار محور( خواص و جامعه آكادميكوجود ايده خاص و منحصر به فرد براساس نظر  ؛شرط جاودانگي. 1
  )هنر پسيني ،محورمردم(عوام هاي مردمي و نظر به ايده توجه ؛شرط جاودانگي. 2
  )تر، هنر جامعبعد يا به تعبيري ساحتي فراتر و جامعبه هر دو توجه ( ديدگاه فراگير. 3

بندي آنها در كنار هم و به ويژه هايي منفرد صورت گرفته است، اما دستههاي فوق پژوهشالزم به ذكر است در هريك از ديدگاه
گرفته و اين پژوهش تالش رسد كمتر صورتبندي آنها و ارائه يك نظر نهايي، به نظر ميجمع ،رويكردهاي گوناگون فراگيربررسي 

  .دارد تا مبادي آن را آغاز نمايد

  )توجه به نظرخواص و جامعه آكادميك(شرط جاودانگي وجود ايده خاص و منحصر به فرد  .1. 1
  تبيين . 1. 1. 1
ها، مجالت و ساير ها و افراد پيشرو معماري و مراكز خاص تحقيقاتي و دانشگاهي در تعامل با تريبونوذ ستارهاين گرايش زير نف 

ل ملموس انساني، اجتماعي، اقتصادي و ياندازي مجرد از مسامعماري با چشم ،در اين گرايش. اي شكل گرفته است هاي حرفه رسانه
  .]27:  1385زاده، محمد[ود ش ساير ملزومات حيات واقعي جوامع تفسير مي

 "خياطان جامعه"زماني دانشنامه معتبرالروس معماران را . توان به صاحبان اين ديدگاه اطالق كرد را مي 2واژه معماري براي معماران
 ديگربارت به ع .دوزند تعريف كرده بود؛ اما بدين تعبير، معماران درست همانند دوزندگاني هستند كه قبا را برازنده تن خويش مي

  .]5 : 1381مزيني، [مردم  حتينهند تا طبع و نياز صاحبكار، و يا  معماران به سليقه و گرايش خويش بيشتر وقع مي
اين . چه بيشتر به معمار و امكان ابراز خالقيت فردي او تا حد ممكن استل به اعطاي آزادي عمل هريوجه اخالقي اين گرايش قا

از  خطر بالقوه دور شدن هرچه بيشتر معمار ،سازد و از سوي ديگر ها و تصورات نو روبرو مي يي وسيع از ايدهما را با دنيا ،امر از يك سو
    فارغ از ساخته شدن  ،كم نقش ايده و فكر نوكم به اين ترتيب. به همراه دارد تر،سنتيدر جوامع  ويژهزندگي و از مخاطب را به 

با   هاي معمار است و رابطه ضمن اينكه حتي ساخته شدن آن نيز در جهت تبلور ايده ،شود واجد ارزش بيشتري مي ،)يا نشدن(
  .]425  : 1383معيني و ساعي نيا، [مخاطب از طريق بستر فكري و فرهنگي ممكن است 
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ه خود برخاسته توان معماران پيشرو دانست كه به مخالفت با حرف و سبك زمان با توجه به موارد اشاره شده صاحبان اين ديدگاه را مي
گيري هر سبك معماري، به وجود  شود كه در آغاز شكل از آثار معماري مي گروهآثار اين دسته بيشتر شامل آن . اند و حرفي تازه زده

  ).2و  1 ويراتص(اند  آمده
اين . اشاره كرد... و  توان به معمارمحور بودن، ناديده گرفتن انسان به عنوان مخاطب، نو بودن هاي معماري اين گروه مياز ويژگي

چنانچه دكتر  استمين و رفع نيازي از انسان ساخته شده باشد به دنبال مطرح كردن خود و سازنده خود أآثار بيشتر از آنكه براي ت
بود از براي خدمت به خدا و خلق خدا و معماري براي  "تكليفي"معماري براي معمار پيشين":  نويسد حجت در تعريف اين اوضاع مي

  .]65:  1380حجت، [ "است از براي معروفيت و خودنمايي" تكلفي"عمار امروز م
و  ستا تواند جوابگوي نيازهايي باشد كه براي رفع آنها ساخته شده پس از مدت كوتاهي، كاربران خود را از دست داده و نمي اين آثار

انسان را از درون خود بيرون كرده و به تماشاي خود  در واقع. شود مي هايي براي عرضه خود در نهايت تبديل به موزه يا مجسمه
تنها به اين معنا ممكن است ماندگار شود اما حيات .... آيزنمن، و  2000آثاري چون ويالساواي لوكوربوزيه، كليساي . دارند وامي

  .تواند دارا باشدجاودانه در كنار عملكرد مناسب را نمي
اشاره كرد كه راه حل تداوم و جاودانگي را در ... ، "لوكوربوزيه"، "پيتر آيزنمن"توان به  مي پردازان اين ديدگاهاز پيروان و نظريه

   3.كنند رهايي و جدايي از انسان و جامعه جستجو مي
: به گفته او  .توان در اين دسته قرار داد را با توجه به تعريف او از يك اثر ماندگار مي "صارمي"چون  برخي معماراندر ايران نيز 

كه  بيشتر معماران اين گروه، ].10: 1371صارمي، [معماري مانا يعني خالقيت و مهارت داشتن و نترسيدن از ايجاد چيزي جديد 
  .بر خالقيت و نو آوري تاكيد دارند ،تعداد آنها در ايران كم نيست، بيش از آنكه به اصالت و هويت توجه كنندامروزه 

  اهجايگاه انسان در اين ديدگ. 2. 1. 1
در مقابل انسان ظاهر شده و نقش انسان تنها در مرحله  به عنوان نوعي معبوددر اين نگرش معماري چون بتي، جهت تحسين و 

توان  تنها معماري و معمار آن است و كاربر در اين ميان عنصري منفعل است كه مي ،گويي هدف. شود ستايش اثر مطرح مي
ديگر ] انسان[بدين ترتيب ".نگرد گرا مياي ضد انسان آيزنمن عصر جديد را به چشم دوره. كردها و ساليق او را برايش تعيين خواسته

به تواند  شود و از اين رو مي هاي مستقل از انسان نگريسته مي ها به عنوان ايده پديده. شود به عنوان عامل آغازين در نظر گرفته نمي
   .]Eisenman,2007:55[" وندلحاظ مقياس از مسير عادي خارج و به طور كلي جدا ش

به گفته . دكردن انسان و نيازهاي او دارموشسعي در فرا ،گرفتن مقياس انسانيگري با خودنمايي و ناديدهبراي مثال موزه گوگنهايم
    "كند توانيم به معماري بدون مردم فكر كنيم كه معماري بيش از مردم دوام پيدا مي به اين دليل موجه مي"آلدوروسي،

  .]5 : 1381مزيني،[
  گراياننقد نخبه .3. 1. 1

توان اين نكته را يادآوردي كرد كه بديهي است يك اثر هنري شامل دو بخش فرم و محتوا  در پاسخ به اين نوع گرايش و نگرش مي
  طرح و خلق اثر كه در واقع در اين نگرش وظيفه مهم . تواند ضمن داشتن فرم به ظاهر زيبا، از محتوا خالي باشد يك اثر مي. است

قرباني  ديگراست فراموش شده و به عبارت  "بخشيمعني و تعالي يآفريني، القا، افقمين نيازهاي ويأدر خدمت مخاطب بودن و ت"
ها  السما از آن به عنوان مرگ هنر معماري در جامعه وفور نعمتاپيوهاني اين همان اتفاقي است كه  .شودخودخواهي هنرمند آن مي

اند و تنها در اميال و تفاسير شخصي از ها به وحدت نرسيدهها در افق آرماندر حقيقت انسان .]22:  1385 پاالسما،[ كند يياد م
قادر نيست معنايي هميشگي و نيازي دائم را در انسان پاسخ دهد و به همين كه آن نيز شود معماري متكثري فراهم مي حقيقت،

  .شودكننده ميستهجهت ظرف مدت كوتاهي غيرجذاب و خ
مقياسي و غير انساني بودن آنها دانسته و به اين نگرش راز ماندگاري بناهاي عظيم و كهن گذشته همچون اهرام مصري را در بزرگ

هر اثري كه . است شدهميختن دو مفهوم ماندگاري و جاودانگي ايجاد آاين اشكال از . ستا مقياس مشابهدنبال كارهاي عجيب و بي
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جاودانه نيست و گاه تنها به عنوان يك ميراث فرهنگي مرده و غيرفعال باقي مانده و شايد در آينده هم لزوماً امروز ماندگار بوده تا به 
 ،اي را به نمايش گذاشتهاصول معمارانه جاودانهاهرام ها اگر چه مطابق برخي تحليل. ماندگار باشد ولي حيات جاودان نداشته باشد

غير  اماو به همين جهت هرچند ماندگار  ستا داد و فرعونيتي غيراجتماعي و غيرانساني تحت فشار شكل گرفتهاساس استب ولي بر
  . ستا جاودانه

    
  

    
  
  
  

                                             
                                                

  

  

  )هنرپسيني( بودن عاميانه و مردمي :شرط جاودانگي  .2. 1
      تبيين. 1. 2. 1 

كنند و زندگي و كار مي ،مردم در فضاي معماري .گيرندبيان هنري است كه همه مردم خواه ناخواه در معرض آن قرار مي ،معماري
   ايپديده وماًعم ،زيرا طراحي شود،به مردم مربوط مي ضرورتاً ها،ها گرفته تا مقبرهخراشاز آسمان ،هر بنايي .ورزندعشق مي

جستجو براي يافتن پاسخي دموكراتيك براي مشاركت . در فضا است آنهاي هاي پيكر انسان و كنشريخت و مبتني بر اندازهانسان
اينگرسول، [. تعريف كردند "عوام فريبانه"آن را روندي كساندر زونيس و ليان لوفاير گيري رويكردي بود كه آلباعث شكل ،مردم

1387  :21 - 20[.  
در اين  .است هم ناميده "معماري مردمي"يا  "معماري پاپ"مدرن است كه آن را ترين طرفداران اين ديدگاه مكتب پستمهم از

توان ديد كه اين تالش باز هم نتوانسته خود را از اما در نهايت مي .شودپسند استفاده ميههاي عاميينات و رنگتز از احجام، ،معماري
 با وجود آنكه در تالش براي "چارلز جنكز"كه طوريهب .نظر عام شده است با شوخيا كند و تبديل به نوعي ساليق معمار جد

  ].105 -  110:  1384،قباديان[ سازدمي ،پسندددر نهايت آنچه كه خود ميولي ساختن طبق نظر مشتري است 
  نقد. 2. 2. 1

 كار بردن نظرات تخصصي خوده ان اثري را ايجاد كرد و معمار ناگزير از بتوتنها با توجه صرف به پسند مردم نمي رسد،به نظر مي
  .شده استاي چون معماري گيري حرفهشكل وهنرمند معمار از يك فرد عادي است؛ به طوري كه اين امر باعث تمايز 

يا  گيرد،اين كار صورت مي فرار است و هنگامي كه مشخصاً نوعيبه مثابه نوعي گفتمان در معماري " مردم"متمايز كردن مفهوم"
  .]20:  1387اينگرسول، [ "عوام فريبانه ولي فردگرايا نيرنگي  آيد،نيات خوب از كار درمي ي ازبيان خام

  موزه گوگنهايم گري .1 ويرتص
 /eventspace.persianblog.ir/post/89: مأخذ  

  ويال ساواي لوكوربورزيه .2 تصوير
 همان: مأخذ  

گـويي ايـن آثـار تنهـا در     .نياز مردم و طبيعت را ديد گي خواست هنرمند بر جامعه،توان چيرهمي در هر دو آثار
معماري حتي از منطـق عمـومي و   ، "وفور نعمت جامعه"در  .ستا جهت معرفي خود و معمار خود ساخته شده

   .شودگيرد و نقش معيارهاي وحدت بخش اجتماعي بسيار كمرنگ ميصله مينيز فا... كاركردي و
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عماري جاودانه با مردم چيست و باالخره آيا اثر واال بايد مردمي باشد يا رابطه م كه رسدبممكن است در اين گفته تناقضي به نظر 
شود مردم تنها زماني جاودانه و هميشگي ميجانب از داشتني بودن و تحسين قض در اين نكته نهفته است كه دوستحل تنا ؟نباشد

ها مورد در همه زمان بلكه افقي را برايشان بگشايد كه هميشه و، اكتفا نكند ،اندكه هنرمند تنها به آنچه مردم در اين زمان خواسته
او براي  .زماني و مكاني سوق دهدتر فراهاي متعاليجذاب ولي مقطعي و زودگذر به اليه هايانبز از هاآن نياز و توجه مردم باشد و

پسند ديري هنر رواج گرفته عامه .تفاوت هنر واال و هنر عامه پسند در همين است. اين كار بايد پيش از مخاطب به آنجا دست يابد
تر بيان موضوع را روشن - شاعر معروف آلماني - شايد سخن گوته  .شودميديگر " مد"ي جانشين "مد"پايد و در اندك زمان نمي
 در عين توجه به آفريدن آن چيزي كه مردم دوست دارند" هنرمند بايد آن چيزي را كه مردم بايد دوست داشته باشند بيافريند" :كند 

  .] 7 : 1381 مزيني،[
تحت نام كلي ديدگاه  ستا ه به هر دو ساحت با درجات مختلف شكل گرفتهكه در اين جهت و توج يهايلذا در ادامه بحث به ديدگاه

  .شودپرداخته مي "فراگير"
   
 

 

  
  

                                              
                                                                     

  
    

                                                                                 

  

  

  

  

  فراگير هاي نسبتاًديدگاه. 3. 1
ها را پيدا كرد كه نه مثل ديدگاه نخست در فكر اي ديگر از نگرش توان دسته مي ،هاي حصري كه به آنها اشاره شدعالوه بر نگرش

حجت در مقدمه مهديآنچه ؛ و نه تابع مطلق خواست مردم باشد هاي صرف معمار اثر و پيروي از انديشه گرايي و فردگرايينخبه
 مطابقت كامل اين دو و) زندگي انسان( و مظروف )بنا( توجه همزمان و برابر به ظرف الكساندر از آن با عنوان "راه بي زمان"كتاب 
  ].8:  1386 ،حجت[ كندياد مي

   روند تحول معناي جاودانگي در معماري. 3تصاوير 
  www.v3k2.blogfa.com :ماخذ 

برد آثار معروف و ماندگار در جامعه معماران و يـا عامـه مـردم در هـر     توان پيمي "الف تا د"به ترتيب از  باالوير ادر تص
اما در گذشته يك بستر معنوي و سنت آسماني بستر جاودانگي بـود  . از خود دوره آثاري بودند كامال متفاوت با دوره قبل

   . ويـال سـاوا   : ب. كليساي گوتيـك  : الف .جذابيت و مخاطب پسندي معيار جاودانگي گرديد به تدريج فردگرايي و نهايتاً
  . موزه گوگنهام:  د. ميدان نيو اورلئان :  ج

 ب الف

 د ج
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توان افراد نيز مي اين در واقع در ميان .اندفوق بوده مع به هر دو نگرشرويكردي جادرصدد يافتن پردازان مختلفي معماران و نظريه
    هاي يك از آنها با درجات مختلف به يك سمت از گرايشهاي مختلف و راهكارهاي گوناگوني را مشاهده كرد كه هرنگرش
  .دارندپسند تمايل بيشتري پسند يا عامنخبه

  .شودپردازان اين حوزه پرداخته ميعماران و نظريهدر ادامه به بررسي نظرات تني چند از م
  )كريستوفر الكساندر( عام و فرا زمان و مكان انسان پاسخ عقالني نيازهاي :جاودانگي راز  .1. 3. 1

ذارد گ الكساندر عظمت اثر معماري را نه در بزرگي و نو بودن آن و نه در محبوبيت معمار آن بلكه در اثري كه بر ذهن كاربر خود مي
كريستوفر "پوپوليستي متعلق به  با گرايش غالب احتماالً اثرگذارترين نظريه طراحي. كند جستجو مي ،شود و در ذهن او جاودانه مي

كه هر  قاعده است 256اي از  چكيده نظريهاين . را پيشنهاد كرد) 1977(در بركلي است كه يك زبان الگو  "لكساندر و همكارانشا
هاي نشيمن را ها و اتاقاين الگوها از مقياس محله تا ايوان. تواند با موفقيت يك ساختمان را طراحي كند آنها ميكسي با استفاده از 

 "تناسب"كه در طول زمان  هاي مختلف گرفته شدههاي مطلوب موجود در معماري بومي فرهنگشود و از تحليل وضعيت شامل مي
 . ]22 : 1387اينگرسول، [ ستا كاركردي خود را ثابت كرده

اما بايد به اين نكته توجه  .يعني طرفدار پسند عامه قرار داد ،با توجه به مطالب باال شايد در نگاه نخست بتوان او را در دسته دوم
كند ولي اين به معناي طرفداري وي از مدگرايي و آنچه كه در معماري داشت كه هرچند او از مردم و رفتارهاي آنها صحبت مي

شود او سعي در توجه به مردم و نيازهايشان دارد تا بنايي كه طراحي مي واقعدر . نيست ،به عنوان پسند عام مطرح شدمدرن پست
  .مدت مردم نباشدكاري بيهوده در جهت معرفي معمار و يا جلب توجه كوتاه مين اين نيازها باشد و صرفاَأبتواند در خدمت ت

او يك حوض ساده در وسط يك باغ دور افتاده را جاودانه . كالبد خاصي مورد نياز نيست، از ديدگاه وي براي جاودانه بودن يك اثر
اي شيرين ايجاد كرده است كه اكنون نيز شيريني آن را در هر بار يادآوري آن صحنه  او در يك لحظه خاطره برايخواند، زيرا  مي

رسد بسياري از كه به نظر ميدر حالي(گاني و جاودانه است و به زعم او چنين احساسي هم ]8 : 1386الكساندر، [ كند احساس مي
  .)ها نباشدقابل تعميم به همه فرهنگ ،انگيزاصول خاطره

معمار خالق كسي نيست كه صرفاً به :  گويد تعريف الكساندر از معمار كامالً متفاوت با ديدگاه دسته اول است به طوري كه مي
بلكه هنرمندي است كه با به كارگيري تمامي توان حسي و ادراكي خود  ؛پردازد اوت ميطراحي فضاهاي غيرمتعارف و نو يا متف

  .]10 : 1386الكساندر،[ تر شودبرداران تا حد ممكن به مطلوبيت خود نزديك كند كه در آن زندگي بهره فضايي طراحي مي
) گراهانخبه(در مقابل از اعتبار او در ميان خواص الكساندر با مطرح كردن اين ديدگاه در ميان عامه مردم به محبوبيت رسيد ولي 

حذف و تقريباً از  آمريكا و اروپا هاي معماري دانشكدهبسياري از زمان وي از برنامه آموزشي  به طوري كه كتاب راه بي. كاسته شد
  دانند كه عقايد  ن كودكي ميدر نقد وي او را چو "ويليام ساندرز"كانون توجه انتشارات دانشگاهي خارج شده است و افرادي چون 

          به دليلگيري خواص و صاحبنظران در مقابل او شايد چنين موضع. تواند در جهان امروز تاثيرگذار باشد اي دارد و نمي لوحانهساده
ويژه  هحرفه بكردن اين كار است كه براي صاحبان در كار طراحي و عمومي اورد شهرت معمار و نقش منحصر به فرد  توجهي وبي

 .خصوص صاحبان شهرت و خودكامگي چندان خوشايند نيست

محتمل است كه اگر معماران و جامعه به طوركلي اين كتاب ":  گويد كه الكساندر در پاسخ به نقدهايي كه به وي شده است ميچنان
  .]21 : 1382، ساندرز[ "برودحباب معماري اواخر قرن بيستم و تالش آن براي خام كردن مردم از بين  ،را جدي بگيرند

  نقد الكساندر. 1. 1. 3. 1
او در مقاله خود به برخي از  .اشاره كرد "جفري برادبنت"توان به مي ستا از جمله كساني كه ديدگاه الكساندر را مورد نقد قرار داده

  : عبارت است ازاز جمله اين خطاها  .خطاهاي الكساندر اشاره كرده است
 .بندي كردن آفريدن اثر جاودانه استو تالش براي فرمول حاصل نگاه ماشيني به مسئله طراحي كار الكساندر .1
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در  ؛داندها را نيز به يك اندازه قوي ميداند و ارتباط متقابل آنارزش يكسان ميو نيازها را داراي  هاهمه خواسته ،سازيبراي ساده. 2
  .سطحي آنها ترديدهاي جدي وجود داردآوري كرده و همجمعكه در جامعيت همه نيازهاي انساني كه او حالي

اين در حالي است و  دارند حل طراحيتري در شكل راهدخالت بسيار عميق ،هاي متقابلها و ارتباطغفلت از اينكه برخي خواسته. 3
  .هاي اصيل و جاودانه نسبت همساني با همه نيازها نداردايده اساساًكه 

براي بيان دقيق اين امر مثال  .تميز قائل شود اهميتو كيفيت  ،قوتهاي متقابل از نظر تواند ميان اين ارتباطيالكساندر نم ،در كل
ها مدنظر بعيد است كه امور مربوط به سازماندهي كلي يك طرح همزمان با جزييات فني در و پنجره مثالً. تواند راهگشا باشدزير مي
مورد هاي بعد تري از انسان پاسخ داده شود و نيازهاي كالبدي و مادي در گامزهاي مجرد و انتزاعيتواند نيادر مرحله ايده مي .باشد

گيرد و اي ايجاد شده در روش الكساندر اين معناي طبيعي در مسئله طراحي را ناديده ميسفانه الگوي خوشهأمت. قرار گيردتوجه 
  ].90 : 1384 الوسون،[ كندراهكار غريبي را بر طراح تحميل مي

توجهي او به ترين اشكالي كه از بعد مباني نظري بر او وارد است كمرسد عالوه بر صحت همه اشكاالت برادبنت مهمبه نظر مي
خوبي  أكه البته مبد(از آنجا كه الكساندر بحث خود را از پاسخگويي به نيازهاي عقالني انسان آغاز كرده . هاي معنوي استآرمان
ترين نيازهاي انساني است را به شكل كمرنگ و ضعيف مورد توجه قرار داده است و همين ها كه يكي از مهمنحوزه آرما) است

كننده هنر در طول تاريخ جنبه آرمانگرايي انسان ترين عامل جاودانهكه مهم چرا ؛شود الگوهاي جاودانه او همه جانبه نباشدسبب مي
حث درباره جنبه هنري معماري از قضاوت درباره جنبه عملكردي آن بسيار ه داشت كه باز بعد معمارانه نيز بايد توج. بوده است

گونه كه كريستفر الكساندر از بسياري از اين معيارها همان به است "عيني"تر است زيرا معيارهاي جنبه عملكردي معماري مشكل
توان به آساني و  ولي به معيارهاي جنبه هنري معماري نمي. پاسخي قطعي دادتوان  مي ،خود پرسيده و با آري و نه به آنها جواب داده

تر بسياري از معيارهاي جنبه هنري معماري را  از آن مهم. برخي از آنان اساساً معيارپذير نيستند. سادگي با آري و نه پاسخ گفت
كند و  نه معماري را تضعيف ميتوان بدون در نظر گرفتن اثري خاص از پيش وضع كرد هر معياري از اين دست كيفيت خالقا نمي

ذهني است و مسئله سليقه و هنجارهاي پسنديده در آن مطرح است يعني  ،جنبه هنري معماري. سازد معماري را خشك و مقيد مي
ي، مزين[بردار نيست گونه كه او دوست دارد قطعيتاين مسئله آن .ستود يا آن را رد كرد "ل متقنيدال"را به  توان اثري معماري نمي

مكان معماري با همه  زباني و تشريح دستور زبان عقالني و بي زمان وبه هر حال پيشگامي او در الگوشناسي فرا .]7 : 1381
   .  اشكاالت آن امري ستودني و قابل تحسين است

كند كه تصوير سمت چپ در ميان عام و خاص مورد تقدير است و تصويرسـمت  بيند ولي اين نكته را فراموش ميرا به يك اندازه ماندگار مي دو آثار الكساندر هر
انگيزي در ذهن اشخاص تمايز قائل نيست و آنهـا را از يـك جـنس    خاطره او بين جاودانگي در سنت عظيم اجتماعي و معنوي و. ا در ذهن مالك خودراست تنه

سمت چپ مقبره . كنددر واقع توجه او در اين موارد بيش از كالبد معماري متوجه رويداد و رفتارهايي است كه در يك  فضا رخ داده و آن را ماندگار مي. انگاردمي
  ].338،  304:  1386 الكساندر،[  عطار در نيشابور و سمت راست يك كلبه ساده يك حاشيه نشين كه بر اساس سليقه خود چيده است

  1386الكساندر،: ماخذ . آثار ماندگار در ديدگاه الكساندر. 4تصاوير 
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  )و جان راسكين4راجر اسكروتن(پاسخگويي به سنت فرهنگي تاريخي مردم : جاودانگي راز . 2. 3. 1
      نگر را زاييده همان هاي عوامانه و سطحيگرايياو همه مردم. گرا دانسترا بايد از منتقدان جدي خالقيت نخبه "تناسكرو"

است و به اين دليل معتقد  در بستر صحيح سنتي آن ذوق عمومي او به لزوم هماهنگي با. داندهاي خالقيت فردي ميكاريافراط
به نظر او به هم پيوستگي معماري در گستره . داند هاي خالقيت مي ذوق عمومي و پرهيز از وسوسه وظيفه اكثر معماران را همراهي با

 هايي است كه بهگذارد و هنر بزرگ معماري به وجود آوردن نظام شهرها و تداوم تاريخي آن جايي براي هنرنمايي جديد باقي نمي
گويد لذا مي. بسازد ،يش از آن ساخته شده استپمره را در ادامه آنچه كند بناهاي مورد نياز زندگي روز معمار معمولي كمك مييك 

 آميز احتياج نداردو معماري به كار نبوغ هستند (lesser mortals)هاي معمولي يا كمي باالتر از معمولي آدم ،اكثر معماران
  .  ]4 : 1381اسكروتن، [

اينكه يك  .نساني ممكن است در سطح كودكانه و پرورش نيافته باقي بماندزيبايي يك اثر مانند هر استعداد ا در نظر اسكروتن پسند
او بايد چگونگي  .كندمسئله را حل نمي ام آن را مي پسنديم،يا حتي بگويد من و همكاران فرهيخته پسندم،معمار بگويد من آن را مي

با  معماري مدرن ،بنا به عقيده اسكروتن .شوديو مسئله اين است كه ادعاي او و همكارانش چگونه ثابت م كارش را توجيه كند
در مقابل فرزانگي و دستاورد  مرعون گونهشناختي ما ندارند، اي با عادات زيبايياحجام و تناسباتي كه ميانه تحميل لجوجانه اشكال،

  .]4 : 1381اسكروتن، [ ايستندگذشته مي
جزييات كالسيكي و گوتيكي  .هاي مدرنيستيي است به ممنوعيتپست مدرنيسم واكنش"مدرنيسم معتقد است كه او با نقد پست

راه حل . ]5 : 1381اسكروتن، [ "سازدشان ميتهي ،گيرد و از آخرين بقاياي معنيممنوع شده توسط پدر سختگيرش را به بازي مي
او . ز فردگرايي قابل دستيابي استهاي انساني است كه در آخرين تحليل با تواضع و همدلي و پرهيز ااو بازگشت به اخالق و فضيلت

داند و بازگشت به يك نظام از قبل مي قرونهاي افراطي زداييقداستريشه اصلي ظهور نظام استبدادي و پر ديسيپلين نوگرا را 
  .دانداصول مشترك و انساني را راه حل خروج از وضع موجود مي
  5.تر استايي سنتي نزديكگربه اين ترتيب اسكروتن در ميان اين طيف، قدري به جمع

  بيان جان راسكين
                                   .كند يادآوري ميدر نظر گرفتن اصول آكادميك  بارا هنر  بودنپسند  از جمله كساني است كه عامه راسكين

هنر امري است مربوط به عامه كيد كرد كه أنخستين كس در انگلستان بود كه بر اين حقيقت ت نراسكي"بنا به گفته آرنولد هاورز
  .]1548: 1375 هاوزر،[ "مردم

  : مي گويدبر اساس نظريات قرار مي دهد و خود را  مبناي كاردر حقيقت اسكروتن 
  .  ]5: 1381اسكروتن، [" اشكال و كار برآورنده بنا را بفهمد تواند مصالح،مي راسكين معتقد است كه هركس با هر شرايط روحي،"

ت گرفته و ارزشي فرازمان و أو ضروري كه از اخالق انساني نشبه هفت اصل و قانون كلي  "هفت مشعل معماري"او در كتاب 
آفرينش كه پيروي از آنها براي  "زندگي، خاطره و اطاعتزيبايي،  قدرت، صداقت، فداكاري،"اصولي همچون ميكند؛كيد أمكان دارد ت
جوان به عنوان يك  معماران اي است كهقطعنامه ،"عتامشعل اط"خر يعنياصل آ .ضروري است، و جاودانه شايسته ييك معمار
براي ماندن بيشتر و عدم القاء هنرمند بودن به خودشان، قبل از رسيدن به يك استاد هنرمند و همچنين براي پرهيز از  ،هنرآموز

رازي است كه الكساندر و اسكروتن نيز بر آن واقع همان  اين اصول در .]64 : 1381 كياني،[ خودپسندي بايد زير آن را امضا كنند
هاي اند و از آنجا كه راسكين وضعيت پيچيده معماري متاخر را نديده و آن را درك نكرده راه حل او مباني ديگر راه حلكردهد كيأت

  . دهدمطرح شده جديد را شكل مي
  )يوهاني پاالسما و برخي معماران ارگانيك( گرايي در دو بعد اجتماعي و طبيعيناشي از ذاتگي نجاوداراز  .3. 3. 1

ترين منتقدان فقدان جاودانگي در دوران نوگرا و فرانوگرا هستند و از بعضي جهات معماران ارگانيك را گاه پديدارشناسان از مهم
او در  .قابل توجهي داردهاي انديشه ،گر و منتقد فنالنديتحليل "پاالسما"از ميان آنها  .كنندبندي مينزديك به اين نگرش طبقه
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پرداخته و كار آنها  ...و "ليبسكيند"و  "گه ري"به نقد جدي معماران فردگرا همچون " معمار خودمختار و تعهد اجتماعي"مقاله مهم
بانه فريرا نيز سطحي و عوام  "گريوز"و  "ونتوري"همچنين كار معماران فرانوگراي اجتماعي همچون . كندرا خودخواهانه ارزيابي مي

ثمره . نامدمي" جامعه وفور نعمت"كه او آنها را  داندمي گيري جوامع مصرفي جديدكند و اين وضعيت را ناشي از شكلقلمداد مي
كند كه اين جامعه آن است كه معماري در آن از سودمندي فاصله گرفته و به سمت خودمحوري و يا شوخي با مخاطب ميل مي

براي ": به گفته او  .و هم فردي باشد هم اجتماعي براي جاودانه شدن بايد هنر قد است كه اساساًاو معت. زودگذر و مصرفي است
براي هدف غايي و  دار،توانيم بگوييم كه معماري عميق و ريشهما حتي مي زدودن چهره دروغين اجتماعي طرح،

 با گيري اجتماعي با ارزش،با جهت اش،اجتماعي اًهنر بدون توجه به استفاده ظاهر شود و در نهايت،خلق مي"خودرستگاري"رواني
از يك سو توجه به نظر پاالسما  ."هايي بيش نيستسبك و مانند اينها بهانه وظيفه، تمام مفاهيم تعهد، .و كار دارد هنرمند سر "من"

كارفرما و پذيرش او به عنوان دادن به خواست صريح تن و از سوي ديگر معتقد است كه اساساً داندرا مهم مياجتماع و كارفرما 
نيز هنري  از بدفهمي ماهيت آفرينش ثير متقابل فرد خالق و عرف جامعه است،أعالوه بر اينكه مبتني بر ت مرجع اصلي طراحي،

و هنر  انجامدسرانجام به نابودسازي بعد هنري طراحي مي گرا است،آميزي عملاين نگرش كه به طرز وسواس .شودمي اشين
  .]23 : 1385 پاالسما،[ آوردمد روز و سرگرمي پايين مي حدرا تا معماري 

ما به معماري  .جلب توجه يا ستايش نباشد فزني، امروزه ما به معماريي نياز داريم كه به دنبال خودشيريني يا ال" بنا به گفته پاالسما
  ].21 : 1373 پاالسما،[" همدلي و فروتني نياز داريم

و از  فردي و جمعي همراه با پرهيز از افراط در هريك از آنها را مطرح كردهاو همزمان توجه به دو ساحت  ،با توجه به اين نگرش
چونان خياطي كه با نبوغ خود و توجه به ويژگي جسماني مشتري  ؛كنداستفاده مي هنر براي "برابري طلب و بخشانسانيت" صفات

و اين همان كاري است كه معمار بايد در جامعه  او را به كمال مطلوب برساند ،دوزد كه عالوه بر پوشاندن نواقصخود لباسي را مي
انجام دهد يعني توجه به نيازهاي جامعه و خواست آنها و استفاده از نبوغ فكري خود در جهت برآوردن نيازها و تكامل بخشيدن به 

        آهستگي، سازي،آرمان اصالت، سكوت،او براساس مباني اجتماعي و طبيعي سنت فنالندي پيشنهاداتي همچون  .جامعه
با هر نوع  دارداين اصول تالش . كندانگيزي و توجه به جنبه فضايي معماري را براي بهبود معماري معاصر مطرح ميبر احساس

سازي و رمانبهترين الگويي كه پديدارشناسان براي آ. شدن معماري بكاهدفردگرايي مبارزه كند و در عين حال از سطحي و مبتذل
معماران ارگانيك را به عنوان نمونه خوبي از نوع نگاهشان  كنند طبيعت و روح مكان طبيعي است و معموالًمطرح مي... اصالت و
  . در هريك از آنها متفاوت استتالش معماران ارگانيك براي تحقق هويت طبيعي و اجتماعي . كنندمي   معرفي 

به روشني مسير خود را از دو  خلق كردند كهعميق و ماندگار  ستند و با آفريدن آثار خود جنبشي نسبتاًپرداز نيمعماران ارگانيك نظريه
   گرايي را دهند و هويتها ارزش بااليي به آثار آنان ميالسما و ديگر اگزيستانسياليستاپ. نمودميجريان نوگرا و فرانوگرا جدا 

كند و در بيان ويژگي آثار خود از واژه هويت استفاده مي "رايت"چنانچه  .دانندارشان ميترين ويژگي آنها و رمز جاودانگي آثبرجسته
 . ]20 : 1371 لويد رايت،[ داندآن را راز جاودانگي اثر معماري مي

  نقد. 1. 3. 3. 1
. ز سخنان مهمي دارندپديدارشناسان در نقد معماري معاصر بسيار توانا عمل نمودند و حتي در توصيف و تحليل معماري گذشته ني

گرايي و كه مباني نظري آنها نيز با نقد آرمانرسد همچنانبه نظر مي. ندانقدهايي وارد نموده ،هاي فوقهريك از جريان بر ولي
ها به ويژه توجهي به آرمانپذيرترين نقد وارد بر آنها بيترين و خدشهمهم 6گرايي محيطي شكل گرفتذات اصالت به روح مكان و

را تا حدودي جامع  هاي انسان و نيازهاي اوارزش آنها. همين اشكال به معماران ارگانيك نيز وارد است. هاي معنوي باشدآرمان
كارفرمايان خاص، آثار آنها را . دار استبه ياري افراد سرمايه تقديس طبيعت نوعيولي در عمل آنچه رايت انجام داده  ،توصيف كردند

 بايد در اينجا انسان است كه .گرايي به نام اشرافيت پيش بردنداز فرد موجهيدور كرده و به سمت شكل كمي از سنت اجتماعي 
  : گويد ميمعماران ارگانيك  نقدالكساندر در  .كند نه معماري انسان را معماري را كشف 
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و نيز  .اند م به اين كيفيت دست نيافتهترين معماران، همچون فرانك لويد رايت و آلوار آلتو، ه "طبيعي"حقيقت اين است كه حتي "
     ، با نماهايي از چوب سرخ نامنظم، و فضاهاي داخلي كهنه و "عاميانه"مسلكانه حقيقت اين است كه معماري آزاد و هيپي

ها را با نرا آنام برسند، زي توانند به كيفيت بي آاليش نيستند و نميها بي اين مكان .روستايي مĤب، هم به اين كيفيت نرسيده است
اند چيزي يا خيالي را به عالم خارج تحميل  اند زيرا كوشيده سازندگان اين بناها آنها را به روش خود ساخته. اند نگاهي بيروني ساخته

سازند كه طبيعي جلوه كند، اين طبيعي نمودنشان نيز حساب شده است و در نهايت تظاهري  حتي وقتي آن چيزها را طوري مي. كنند
  .]468 : 1386الكساندر، [ "نيستبيش 

  الگوي پيشنهادي از جاودانگي  .4. 1
براي  ؟هاي گوناگون چه بوده استهمه حوادث و مصائب بسيار و نگرش در گذر از اين راز عزت و ماندگاري هنرهاي سنتي ايران،

  : نكته اساسي توجه داشت سهرسيدن به پاسخ بايد به 
 زماني و مكانيو هنرمند در عرصه  داردتا قيامت  ] ذر[ پيدايش از عالم ينامحدود ر فرا تاريخيبست ريشه در نخست آنكه هنر سنتي،

شود اصول عالم كه گاه به تعبير سنت الهي در خلق عالم بيان مي مشترك سراسر تاريخ بشري يا اساساًآزاد است كه مضامين  خود،
ثابت است و از  كالبد فيزيكي انسان نيز در طول تاريخ نسبتاً در عين حال. ايدمخاطبين ارائه نمبراي قابل فهم  يو در قالبرا برگزيند 

تا حدودي فرازمان و مكان هستند،  ...كليات رفتارهاي وابسته به جسم انسان همچون نشستن، برخاستن، خوردن، خوابيدن وكه آنجا 
تواند الگوهاي فرهنگي و د و تنها با تطابق مختصري ميبينمعمار سنتي خود را در يك بستر متغير و پرتالطم نيازهاي كالبدي نمي

و تهذيبي كه در خود ايجاد كرده هيچ نقشي براي با اخالص  آنكه هنرمند سنتي، سوم. اقليمي موجود را با نياز مخاطب سازگار نمايد
به پيشگاه الهي  باشد نامه بهتر است بيداند و اثرش را خدمت ناچيزي كاو خود را فقير و محتاج الهي مي ،گذاردخود در اثر باقي نمي

   .است _ خالق اصلي زيبايي_ الهيوحي  هايبازتابي از درك مشترك انساني از آموزه آنچه پديد آورده،در حقيقت . مي كندتقديم 
زيبايي  با اتصال بهپذيرد و قيد زمان نمي ماهيت فردي ندارد، ؛شودماندگار مي در نتيجه داشتن چنين اعتقادي است كه اثر هنرمند،

به سودمندي  چنين معماري بيش از هر چيز .]280 : 1382 ياوري،[ نشيندشود و گرد فراموشي بر آن نميحقيقي هرگز كهنه نمي
  .نديشدامي ذات باري تعاليكانون همه آنها يعني و  سنت اجتماعي، تاريخي، طبيعي، معنوياثر و مسئوليت در برابر مادي و معنوي 

  بيان پيرنيا از ماندگاري يا جاودانگي معماري ارزيابي

اصولي چون  .كنند به اين تعريف نزديك باشدآن معرفي مي از "پيرنيا"كه مرحوم  هاييبا ويژگيمعماري ايراني  رسدبه نظر مي
  .استيك اثر  جاودانگيهاي  اري، پرهيز از بيهودگي، نيارش، خودبسندگي، همان كليد واژهو مردم
       سخن پيرنيا هيچ زبان شكلي از معماري سنتي توصيف نشده و به خوبي چهار اصل عقالني و كلي كه در همه در  اساساً

   رسد اگرچه پيرنيا در عمل كامالًبه نظر مي .مطرح شده است ،قابل اجرا استن شكل آن تريحتي به مدرندار؛ هاي پايمعماري
اما اصول او به هيچ وجه  ؛گرايي نسبت دادرا به ماندگاري اوبتوان اي كه شايد به گونهداد؛ گرا بود و به اصول سنتي اهميت ميسنت

گرايي پست مدرن واري ايشان با مردمبه طور مثال مردم .كندپاسدار معماري تاريخي نيست و يك جاودانگي عقالني را دنبال مي
  .نيستدارد و به هيچ وجه با مدگرايي و مخاطب محوري يكي  فاصله زيادي

در معماري ايران مطرح نكرده است ولي  طور كه باب ميل نوگرايان است،آن اگرچه اصلي را مبني بر خالقيت و نوآوري فردي،پيرنيا 
   7.در نگرش ايشان در كنار رعايت هريك از اصول عقالني گفته شده، راه براي هر خالقيتي باز است

 ،به طبيعت گيردبا اين اصول شكل اثري كه عنوان آفرينش الهي نيز وجود دارد و اين اصول برخاسته از منطق عقلي، در طبيعت به 
  .احترام گذاشته و همواره زنده است ،عقل انسانيبه  و انسان، خدا
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  گيرينتيجه
   . و خود را ابدي سازد خود را انكار كند زوالتا  ،كند تا بماند انسان معماري مي

هاي علمي و عملي صرف هاي فيزيكي و آموزش توان آن را با كميت چيزي است كه نمي يك اثر معماري هر چه هست، جاودانگي
در شعر حافظ  "آن"اين همان چيزي شبيه . هاي تدوين شده از ديگران فراگرفت و به ديگران آموخت فروكاست و آن را با قاعده

 رااين رمز ماندگاري . توان ديد و شنيد ش جان ميو تنها با عشق به كار و چشم دل و گو بوده "ميان"و  "مو"است كه فراتر از 
اين كيفيت از دل تاريخ و فرهنگ . شمرد در ساختمان برمي "آيين جاودان"نامد و دست يافتن به آن را  مي "نامكيفيت بي"الكساندر

توجه به مفاهيم و  تطور كه شعر حافظ به علهمان. رويد ولي هرگز در گذشته محبوس نشده و از اين روست كه جاودان است مي
  .است هاي گوناگون زنده و جاودانها و مكانويل و تفسير بودن در زمانأقابل ت دردهاي مشترك انساني و

در  "معني"نبودن  كنند،بحراني معرفي ميو  هسرگشت و گاه "بريده از آسمان و درمانده بر زمين "،رامعماري امروز  ،گاه ريشه اينكه
معمار بزرگ پيشين خويشتن را حقير و . است "ي ابدي و جاويدانخدا"به جاي  "فاني و غير جاويدان ودخ" جايگزينيمعماري و 
كرد و معمار سركش امروز،  را برپا ميهاي جاودان و ابدي  ترين مصالح واالترين عمارت اييخواند و با كمترين امكانات و ابتد فقير مي

تر به اقتباس و توليد آثاري اعجاب برانگيز و يا صرفاً  ي از امكاناتي به مراتب پيشرفتهبيند و با برخوردار خود را بزرگ و برجسته مي
  . ستكه زودگذر و مصرفي ا كند عملكردي بسنده مي

مباني كه روزگاري . گيرد ت ميأبلكه از كمبود مباني نظري ما نش ،در واقع بحران معماري امروز ناشي از كمبود خالقيت نيست
در واقع آنچه ضامن بقا و جاودانگي . ايمو اكنون بر اثر غفلت و ناسپاسي خود آنها را از دست داده جود ما ريشه داشتقدرتمندانه در و

بخش در كنار توجه انتساب آن به خالق هستيهاي هنري، آفرينندگانشان و آفرينش عدم اتكاء ،اين ميراث تمدن معماري شده است
  .استري متعادل به تمام ابعاد مطرح در معما

 

 
  
  
  
  
 

    

   
  
  
  
  

  

 نگارنده : مأخذ . مسجد مقصوديه تبريز. ب. 5تصوير  نگارنده: مأخذ . مسجد كبود تبريز. الف. 5وير تص

توجه به تمام ساحات  ،آنچه موجب جاودانگي هر دوي اينها شده استاما . توان جزء آثار جاودان به حساب آوردرا مي و آثارهر د
كه اولي با گرايش طوريهب استيك متفاوت ميزان توجه به اين عوامل در هر اگر چه. معماري در طراحي و ساخت آنها است

آثار احتياج نوع  اي به هر دوهر جامعهالزم به ذكر است . استپسند شكل گرفته عام پسند و دومي با گرايش غالبغالب نخبه
                     .دارد
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  هاپي نوشت
اند و به اند و در سراسر تاريخ حكيمان، عارفان و هنرمندان در صدد دسترسي به آن بودهعارفان راز جاودانگي را تحت عنوان آب حيات مطرح كرده .1

سي به أكند كه عارفان با تا اشاره مياين تحقيق به دنبال تشريح مباني عرفاني جاودانگي نيست و تنه .نسبت دستيابي به آن، آثارشان جاودانه شده است
اگر . دانندجاودانگي را در تشبه به خدا و كسب صفات الهي مي ]27و 26 : الرحمن[ "كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذو الجالل و االكرام"آيه 
يا همان راز (ش كه آني دارد مقصود او از ضمير مبهم گويد بنده طلعت آن باداند و به اشاره ميزيبايي ظاهري را براي دلربايي آثار كافي نمي ،حافظ

 .، رنگ خدا يا صبغه اهللا است كه او هم به شكل راز گونه آن را معرفي نموده است)جاودانگي
2.   (Architecture for Architect)  
هـاي  بخش ايدهالهام. ]5 : 1381مزيني، ["ارد نشودداند و هركس هندسه نمي ": اين افراد گاه افالطون را به سبب آنكه بر سر در آكادمي خود نوشت. 3

كنند كه افالطون نه تنها به تعبيري در را به روي عامه مردم بست بلكه از دانشمندان و يا جوانـان جويـاي   دانند و اين سخن را چنان تفسير ميخود مي
هـا بـا علـم هندسـه بـراي      در حاليكه منظور افالطون گزينش قابليت. ج دادگرايي را رواو خود نوعي نخبه. دانان اجازه ورود داد دانش نيز فقط به هندسه

  . گرايي فردگرايانه و اين دو فرقي بارز دارنددرك حقيقت است نه نخبه
 كه برخي متون معتبربه طوري. شناسي معماري مباحث بسيار كليدي و حساسي دارداسكروتن فيلسوف تحليلي انگليسي معاصر در حوزه زيبايي .4

  . استرا قابل اعتناترين نوشته اخير در اين زمينه دانسته  مباحث او شناسي معماري،در ذيل موضوع زيبايي 2000 ره المعارف راتلجيهمچون دا
 ها،روازياصولي كه بتوان بلندپ .معماري نياز به مباني و اصول دارد" : مي گويد ميرميران. در ايران نظريه مشابه توسط ميرميران مطرح شده است .5

  ].10 : 1371، مير ميران[ "هاي طراحي را در قالب آن معني و مفهوم و نظام بخشيدبند و باريها و بيسرگرداني
گرايي افالطوني خود را با نقد ماهيت )existentialism(كه مهمترين مبناي نظري پديدارشناسي معاصر است وجودگرايي  "هايدگر"آراي . 6
)essentialism (گرايي او انو آرم)utopianism (شكل بخشيد.  
بر اساس سخن ايشان . ستا به آن حساس بوده اما كامالً، انداگرچه ايشان در اصول معماري ايراني به مسئله الگومداري اين معماري توجه نكرده. 7

 ركردن آن با شرايط مورد نياز رخ داده استست و افزود و سازگاايعني ك "و كردن برسا" خالقيت در معماري گذشته با انتخاب الگوهاي كهن و
  ].29  : 1383پيرنيا،[

  نقدها نظريه پرداز /معمار مكتب  عامل جاودانگي  

يك  هاينگرش
  اودانگيجبه  جانبه

  تشخص و منحصر به فردي
  نوگرا

  نخبه گرا

  لوكربوزيه

  آيزنمن
  انزوا از مردم

  مردمي بودن
  عامه پسند

  فرانوگرا
  ونتوري

  گريوز
به  توجهيبي مدگرايي

  ارزشهاي متعالي

هاي نسبتا نگرش
فراگير به 

  اودانگي ج

جاودانگي اصول عقالني 
كم توجهي به تنوع الگوها  الكساندر  زبان الگو  مشترك

  و سنت معنوي

  جاودانگي سنت تاريخي
  سنت تاريخي

  مانتيسيزمرو

  اسكروتن

  راسكين
اصالت بيش از اندازه به 

  تاريخ

جاودانگي اصول طبيعي 
  اپاالسم پديدارشناسي  اجتماعي

 آلتو، رايت

باالتر قرار دادن شان 
  طبيعت از انسان و معنويت

كم توجهي به مظاهر   اردالن  سنت معنوي  جاودانگي الهي منشاء ملكوتي
  مصداقي

  اعتدال در بهره از همه موارد  نگرش پيشنهادي
امكان رشد معماري 

گذشته در چارچوب اصول 
  همه جانبه

به طور نسبي اصول نظري 
    )در نظر(پيرنيا

 نگارنده: مأخذ . انگيدبررسي نگرش هاي گوناگون به جاو. 1جدول 

به دليل مجال كوتاه مقاله و اهميت . ترين نظريات رقيب مطرح شونددر جدول فوق تالش شده مهم
  . شودتشريح آنها به مجالي ديگر واگذار مي) گرايي معنويهمچون سنت(ها برخي ديدگاه
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