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برخی علمای حوزوی باشد اما به دلیل برخی نقاط قوت و با عنایت به تأیید آن توسط داوران محترم ،منتشر شده است .بدیهی است که مسئولیت این مقاله همچون
سایر مقاالت منتشر شده در این مجله ،بر عهده نویسندگان محترم می باشد و نظرات مندرج در آن ،الزام ًا بیانگر نقطه نظرات قطب علمی معماری اسالمی نمی باشد.
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دیدگاه تفسیری به حیات و زندگی آثار تاریخی معماری ایران بر اساس قدمت معنادار آنها به عنوان تقدیر تاریخی یک
ملت -از شناخت کالبدی رایج فراتر رفته و عالوه بر جنبههای فنی و تکنیکی اثر ،جنبههای معنوی و روحانی آن را
نیز مورد توجه قرار میدهد .شناخت وجوه فراکالبدی و نامحسوس اثر تاریخی معماری نیازمند حضور در فضای اثر و
مقایسهی تطبیقی با دیگر علوم -مانند علوم انسانی -است .کهنگی اثر تاریخی عالوه بر جسم ،بر روح اثر نیز مؤثر
است و اثر را واجد کیفیاتی خاص میکند و در جهت تعامل بهتر انسان با اثر ،منشی خاص میطلبد .مسئلهی این مقاله
مقایسهی کهولت اثر با سالخوردگی انسان و اهمیت آن در دین اسالم است .هدف این مقاله ،برانگیختن زاویهی نگاهی
متفاوت به آثار تاریخی معماری ایرانی و ایجاد تعاملی سازنده بر اساس فهمی مشترک از نیازهای طرفین -انسان و
اثر تاریخی -است .سؤال اصلی مقاله این است که از مقایسهی تطبیقی کهنگی اثر تاریخی معماری با سالخوردگی،
چه نتایجی در زمینهی حفاظت از این آثار گرفته میشود؟ در جهت شناخت پدیدهی سالخوردگی اثر تاریخی با روش
توصیفی «سالخوردگی» را از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار داده و با روش مقایسهی تطبیقی و نگاه استعاری بر اساس
تشابهات دو پدیده ،شناخت حاصل را به عالم کالبدی معماری وارد خواهیم کرد .روش تجزیه و تحلیل دادهها (که عموم ًا
روایات اسالم است) روش تفسیری است .از نظر اسالم پیری بیماری نیست؛ بلکه موهبتی الهی است .همچنین زاویهی
نگاه اسالم به موضوع پیری کلنگر و قابل تعمیم به پیرانی خارج از پیران جامعه انسانی (مثل بناهای تاریخی) است.
نتایج حاصل از مقایسهی روایات در شأن پیری با آثار تاریخی معماری را میتوان چنین برشمرد .1 :حضور در اثر تاریخی
متذکر است .2 .وضع موجود اثر تاریخی وضع احسن است؛ چراکه در طول زمان بخشهای بیکیفیت یا دارای خطا در
طرح و ساخت ،محکوم به جایگزینی توسط اثری بهتر بودهاند .3 .حفظ آثار پیری از آنجا که مصالح انفاس گذشتگان را
در خود ضبط کردهاند؛ ارجح بر نوسازی است و وقار حاصل از کهنگی مصالح همان حس احترامی را در شخص حاضر
برمیانگیزد؛ که موی سپید شخص سالخورده.
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مقدمه
بیان مسئله

آثار تاریخی معماری ایرانی به شکلی معنادار زندهاند .از
آنجا که در جهت مداخلهی سازنده در آثار تاریخی معماری
ایرانی و تعامل انسان با این آثار در جهت باززندهسازی
و احیای آنها ،شناخت گام اول است .شناخت کیفیات
حیات اثر تاریخی معماری به موازات شناخت کالبدی اثر
دارای اهمیت است .شناخت کالبد اثر نزدیکتر به درک
توسط حواس انسان است؛ اما شناخت روح مکان اثر نیاز
به مداقهی بسیار در حال اثر ،مقایسهی تطبیقی با دیگر
علوم -به خصوص علوم انسانی -و رجوع به برداشتهای
باطنی شخصی دارد .هرچند شاید بارزترین وجه باطنی
آثار تاریخی معماری ایرانی سالخوردگی آنها نباشد؛ اما
عامترین وجه است .مسئلهی اصلی این مقاله ،توجه به این
سالخوردگی و مقایسهی آن با سالخوردگی انسان و اهمیت
آن در دین اسالم است.

دلیل انتخاب موضوع (ضرورت و اهمیت)

سالخوردگی فقط محدود به انسان نمیشود و هرآنچه که
زنده است و عمری بر آن گذشته را میتوان سالخورده نامید.
سالخوردگان جامعهی انسانی متذکر مرگ ،راوی تجربیات
گوناگون و القاکنندهی آرامش -حاصل از گذر سالیان دراز
عمر -هستند .سیسرون -خطیب رومی -میگوید« :ادعای
اینکه پیر از عهده کاری برنمیآید؛ سخن بیهودهای است و
به این میماند که گوییم سکاندار در دریا کاری نمیکند»
(گوشهگیر  .)150 ،1380اثر تاریخی معماری سالخورده نیز
همین نقشها را تا حدی میتواند ایفا کند و این در صورتی
است که حفظ احترام به آنها بر اساس نگاه موزهای یا
تقدسگرایانه ،مانع ایفای نقش فعال این آثار در جامعه
نشود.
در جهت شناخت پیری و عوارض آن مبحث پیرشناسی
به دالیل پیری و چگونگی کاهش عوارض آن میپردازد.
از آنجا که «بسیاری از پیرشناسان ،سالخوردگی را یک
بیماری محسوب میدارند» (اصالن )8 ،1361؛ تفاوتی
اساسی در مبانی اعتقادی جامعه اسالمی با این تفکر وجود

دارد .در اسالم پیری بیماری نیست؛ بلکه موهبتی الهی
است« .موى سپيد ]نشانهی پیری [نور است؛ آن را نكنيد»
(مجلسی  .)69 ،1365مبحث این مقاله شناخت آثار تاریخی
معماری ایرانی در بستر اعتقادی اسالم است و زاویهی نگاه
اسالم به موضوع پیری کلنگر و قابل تعمیم به پیرانی
دیگر نیز است .بنابراین در جهت شناخت سالخوردگی و
نحوهی تعامل با آن به روایاتی در این موضوع اشاره خواهد
شد .اصلیترین هدف این مقاله ،برانگیختن زاویه نگاهی
متفاوت به آثار تاریخی معماری ایرانی و ایجاد تعاملی
سازنده بر اساس فهمی مشترک از نیازهای طرفین -نیاز
انسان به اثر تاریخی سالخورده و نیاز اثر تاریخی سالخورده
به انسان -است.

سؤاالت تحقیق

 oچگونه میتوان گذر عمر بر اثر تاریخی معماری را
سالخوردگی نامید؟
 oاز مقایسهی تطبیقی کهنگی اثر تاریخی معماری با
سالخوردگی ،چه نتایجی در زمینهی حفاظت از این آثار
گرفته میشود؟
روش تحقیق
با توجه به کیفی بودن ماهیت موضوع و اهمیت وجوه
نامحسوس معماری روش کلی تحقیق ،روش کیفی خواهد
بود .بر همین اساس با روش توصیفی «سالخوردگی و
پیری» را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس با روش
مقایسهی تطبیقی شناخت حاصل شده را به عالم کالبدی
معماری وارد خواهیم کرد .الزم به ذکر است که دیدگاه
استعاری به پدیدهی مورد نظر اثر تاریخی معماری -عامل
اصلی شکلگیری چهارچوب مقاله و روند پیشرفت آن
است .در جهت اثبات نگاه استعاری حاکم بر مقاله -که اثر
تاریخی معماری را موجودی زنده میداند و روایات اسالم
در باب سالخوردگی در مورد آنها مصداق پیدا میکند-
با ارائهی ادلهای مختصر در باب زندهانگاری اثر تاریخی
معماری و اهمیت نگاه استعاری در شکلگیری چهارچوب
فکری این مقاله شروع خواهیم کرد .برای ورود به تفکر
اسالمی در زمینهی شناخت آثار تاریخی معماری ،ارائهی
واژهای نشأت گرفته از متن اسالم عطر مکان -به جای
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واژهی مهم روح مکان و شرح مختصر زنده قلمداد کردن
اثر معماری بر اساس تفکر اسالمی ارائه خواهد شد.

 .1حیات جمادات

 .1-1روح مکان اثر تاریخی معماری

روح مکان در آثار تاریخی معماری دارای تمایزاتی با آثار
معماری جدید است و مهمترین آنها کهولت یا سالخوردگی
است .یکی از کسانی که در زمینه روح مکان آثار تاریخی
عقاید عمیق و جالبی مطرح کرده؛ جان راسکین است.
مهمترین اصطالحی که او در مورد روح مکان آثار تاریخی
معماری به کار میبرد  voicefullnessاست .ترجمهی
تحتالفظی این کلمه «پرصدایی» یا «صدادار بودن»
است؛ اما در واقع به این معنی است که فضاهای معماری
دارای قابلیت انتقال نواهای خاموش از گذشتگان به
امروزاند« .راسکین در مشعل خاطره متذکر میشود که
شکوهمندترین وجه معماری ،گذر عمر آن و حس عمیق
سرشار از حیاتش (طنین نواهای خاموش) است .نه تنها
عبوسیت و خشونت نگاه یا مهربانی رازگونه ،بلکه حتی
تصویب اعتراض و محکومیت ،احساساتی هستند که ما
در دیوارهایی که مدتها پیش با امواج حضور انسانهایی
از نسلهای گذشته آغشته شدهاند؛ درک میکنیم .هر بنا
طنین نواهای خاموشی از انسانهایی که در تمام دورههای
پیشین در آن حضور داشتهاند به دست میدهد و نکتهی
مهم در مورد این گذشته این است که نمیتوان برای آن
جایگزینی یافت» (استنلی پرایس .)9 ،1996
 .1-2عطر مکان؛ آیا در تفکر اسالمی میتوان برای
جمادات بطور کلی و اثر معماری بطور خاص احکام
اخالقی صادر کرد؟

در قرآن مکان دارای جایگاهی خاص است ،خداوند برکت
خود را بر مکان و شهر نازل میکند و شهری را مبارک قرار
میدهد 3و حتی به آن شهر قسم یاد میکند4؛ از طرف دیگر
عذاب بر شهر نازل میشود و شهر است که آینه عبرت
دیگران قرار میگیرد .5زنده بودن مکان بر اساس زندگی
جاری در آن ،باعث شده که قرآن برکت یا عذابی که به
انسان برمیگردد را به شهر نسبت دهد .حیات مکان باعث
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«بر اساس تعریف سنتی علمی قرن بیستمی ،حیات -یا
به تعبیر بهتر یک نظام زنده -به عنوان نوعی خاص از
مکانیزم (سازوکار) تعریف میشود .واژهی حیات تنها برای
نظامی مشخص و محدود از پدیدهها بکار رفته است؛ اما
در واقع هر شکل از نظم از مرتبهای از حیات برخوردار
است؛ حیات مفهومی مکانیکی و محدود که تنها برای
دستگاههای تولیدمثلکنندهی زیستمحیطی به کار
میرود؛ نیست .حیات کیفیتی است که در ذات فضا نهفته
است و برای هر آجر ،هر سنگ ،هر فرد ،هر نوع ساختار
فیزیکی که در فضا ظاهر میشود؛ بکار میرود .هرچیز،
حیات خود را دارد» (الکساندر  .)30 ،1390هرچند بر حسب
ظاهر جمادات در قیاس با جانداران و انسان ،بهرهی کمی
از حیات بردهاند؛ اما همجواریشان با انسان باعث ارتقای
سطح کیفی حیات آنها میشود .این قاعدهی کلی بر کالبد
معماری نیز حاکم است .معمار بخشی از حیات خویش را
در مجموعهای از جمادات به ودیعه میگذارد و انسانهای
دیگری که از فضای ایجاد شده در قالب معماری استفاده
میکنند؛ نیز با هر نفس و هر قدمی بخشی از حیات خویش
را با کالبد معماری به اشتراک میگذارند« .هر بخش از فضا
از مرتبهای از حیات برخوردار است که به طور عینی وجود
دارد و قابل مشاهده و اندازهگیری است» (الکساندر ،1390
 .)62این حیات اثر به روح مکان تعبیر میشود.
روح مکان دلیل حیات و بقای اثر تاریخی معماری است
و «حفظ اثر هنری به معنای حفظ کامل اثر به همراه
فرامتن (روح مکان) آن است» (کریر  .)29 ،1386روح
مکان موضوع پایهای هر رسالهای است که قصد ورود به
وجوه کیفی و فراکالبدی معماری را داشته باشد« .ما ناگزیر
به گوش سپردن به مکان و کوشش برای درک روح آن
هستیم» (پورتوقسی .)154 ،1974 1چراکه تنها راه درک
صحیح اثر هنری ،پرداختن به وجوه مادی و معنوی توأمان
است« .وقتی که ما به اثری هنری مینگریم؛ مکالمه و
تعاملی بین وجه زیباییشناسانهی اثر هنری و چشمان ما

برقرار میگردد .تمرکز بر وجوه مادی اثر هنری ،فراتر و
بیشتر از وجوه هنرمندانه و زیباییشناسانه ،کاهش ارزش
آثار هنری به اشیاء را در پی دارد» (استنلی پرایس،1996 2
.)4
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عدم تالش برای یافتن اصطالحی بومی رایج شده است.
عطر مکان که در روایت فوق آمده ،تعبیر مناسبتری برای
تفسیر حیات آثار تاریخی معماری ایرانی است.
 .1-3استعاره ارگانیک و تطبیق سالخوردگی معماری
با سالخوردگی انسان

پس از قبول اثر تاریخی معماری به عنوان موجودی زنده،
برای درک بهتر مسئلهی شباهت انسان و بنا (در موضوع
سالخوردگی) باید از استعاره 6کمک گرفت« .استعاره
توصيفي است كه از طريق تشبيه يك پديده به پديدهاي
ديگر كه با هم وجوه مشتركي دارند؛ به روشن شدن
ذهن و شناخت ناشناختهها كمك ميكند .استعاره پديد
آوردن اينهماني بين دو پديدهاي است كه نميتوان به
طور طبيعي آن را معادل تصور كرد» (بینشمهر ،1388
« .)72استعاره ميتواند معناي جديدي بيافريند؛ شباهت
خلق كند و از آن طريق ،واقعيتي جديد را تعيين كند»
(ليكاف و جانسون  )463 ،1387یکی از مباحث مفید در
این زمینه ،بحث استعاره ارگانیک شهر است؛ شهر -شبیه
انسان -دارای اجزائی با روابط ارگانیک است .مامفورد 7شهر
را با انسان پیوند داد .شهر از نظر او تجلی ارگانیک زندگی
اجتماعی در توازن زیستمحیطی با شهرهای کوچک و
بزرگ دیگر در محدوده منطقهای وسیعتر است و به همین
دلیل نیز میتوان شهر او را با بدن انسان مقایسه کرد و به
آن شهرانسان 8گفت.
 .2پیری در آیات و روایات

سالخوردگی و پیری مختص انسان نیست؛ بلکه گذر عمر
بر هر موجودی (اعم از انسان و جماد) باعث کهولت و
سالخوردگی جسم او میشود .از تأثیرات این سالخوردگی
بر روح انسان اطالعات نسبی وجود دارد؛ اما تأثیرات این
سالخوردگی بر روح اثر تاریخی معماری ایرانی و کیفیت آن
مورد مداقه قرار نگرفته است .برای شناخت اثر سالخوردگی
کالبد اثر تاریخی معماری بر روح مکان اثر میتوان از
مقایسه تطبیقی با موضوعی مشابه که بیشتر مورد توجه
بوده  -سالخوردگی انسان -کمک گرفت .ذکر این نکته
الزم است که سالخوردگی اثر تاریخی معماری فقط در حد
کهنگی و از کارافتادگی کالبدی مورد توجه قرار گرفته و
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شده که به انسان در برخورد با آن توصیههایی شود؛ که
میتوان آن را اخالق حضور در معماری نامید ،مثل مواردی
که قرآن انسان را به عبرتآموزی و اندیشه یا به حرمت
نهادن به مکان توصیه میکند.
حضرت رسول(ص) مکانی که ذکر اهل بیت در آن گفته
شود را دارای خاصیتی میدانند که فرشتگان را به خود
جذب میکند« .عن امالمؤمنین ا ّمسلمه ،انها قالت سمعت
علیبن
رسولاهلل یقول :ما قو ٌم اجمعوا یذکرون فضل ّ
ابیطالب ّال هبطت علیهم المالئکه السماء حتی تحف
بهم .فاذا تفرقوا عرجت المالئکه الی السماء .فیقول بهم
المالئکه :انا نشم من رایحتکم ما ال نشمه من المالئکه،
فلم نر رائحه اطیب منها .فیقولون :ک ّنا عند قوم یذکرون
مح ّمد و اهل بیته ،فعلف فینا من ریحهم فتعطرنا .فیقولون:
اهبطوا بنا الیهم .فیقولون :تفرقوا و مضی کل واحد منهم
الی منزله .فیقولون :اهبطوا بنا حتی نتعطر بذلک المکان»
(جوهرچی  :)627 ،1358از امسلمه روایت شده که شنیدم
رسولاهلل(ص) میفرمود :هیچ قومی نیستند که جمع
شوند و ذکر فضائل علیبن ابیطالب(ع) کنند؛ مگر اینکه
فرشتگان از آسمان نزول میکنند تا به آنها بپیوندند .پس
زمانی که مجلس پایان یابد و آن جمع پراکنده شوند؛
فرشتگان به آسمان عروج میکنند و دیگر فرشتگان به
آنها میگویند :ما بوی خوشی از شما استشمام میکنیم که
بوی فرشتگان نیست و از آنها به مشمام نمیرسد؛ و ما تا به
حال رائحهای خوشتر از آن نیافتهایم .پس آنها میگویند:
ما نزد قومی بودیم که ]فضائل[ محمد(ص) و اهل بیتش
را ذکر میکردند؛ از بوی خوش آنها خوردیم و معطر شدیم.
میگویند :ما را نزد آنها برید .میگویند :آن جمع متفرق
شدند و هر کدام از آنها به جایی دیگر رفته است .میگویند:
با ما نازل شوید تا از آن مکان ]که ذکر اهل بیت در آن
جاری بوده[ خود را معطر کنیم.
نکتهی مهمی که باید در این بخش به آن اشاره کرد؛
اصطالح عطر مکان است .در تفسیر حیات اثر تاریخی
معماری استفاده از اصطالح روح مکان -که ترجمهی
اصطالحی التین است و فاقد همهی وجوه لطیف حیات
آثار تاریخی معماری ایرانی در بطن خود است -به دلیل
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توجه به آثار آن بر روح مکان اثر تاریخی معماری مغفول
بوده و تنها راه شناخت آن و درک کیفیاتش ،رجوع به
نمونهای مشابه است.
نو بودن مبحث سالخوردگی اثر تاریخی معماری و طرح
مبحثی مشابه (آداب برخورد با انسان سالخورده) در
اسالم و همچنین واحد بودن منشأ علوم مختلف9؛ ایدهی
مقایسهی تطبیقی و الگوبرداری از آداب مطرح شده در
وادی انسانی برای وادی معماری را تقویت میکند .برای
شناخت خصوصیات سالخوردگی یا پیری و همچنین
نحوهی تعامل سالخورده با دیگران و بالعکس مراجعه
به منابع مکتوب اسالمی راهگشا است .موضوع مورد نظر
روایاتی که در ادامه آورده خواهد شد؛ انسان پیر است؛ اما
دربردارندهی مفاهیمی است که قابل تعمیم به اثر تاریخی
به عنوان موجود سالخورده نیز هست .از میان روایات متعدد
در باب پیری ،روایات منتخب زیر که هر کدام در قالب
سرفصلهایی مجزا ارائه میشوند؛ در جهت تدوین قواعد
چگونگی برخورد و مداخله در اثر تاریخی معماری راهگشا
هستند .مهمترین وجه این تحقیق تبیین اخالق مواجه با
اثر تاریخی معماری به عنوان موجودی زنده و سالخورده،
با رجوع به اسالم است .وجهی که در منشورها و بیانههایی
که به روح مکان و ارزشهای معنوی آثار تاریخی معماری
پرداختهاند؛ کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه احیای
آثار تاریخی معماری بومی و وابسته به شرایط محیطی ،نیاز
به اصول و اخالق بومی -و متناسب با اعتقادی که اثر بر
مبنای آن شکل گرفته است -دارد.
 .2-1واژهشناسی عربی پیری و سالخوردگی

 .2-1-1مواهب

که به تجربهمندی ،فکرورزی ،صاحب فن بودن و هیبت
حاصل از پیری اشاره دارد .این موارد در اثر تاریخی معماری
نیز صادق است؛ اثر حاصل تجربیات گذشتگان است و
هر اثر تاریخی معماری بر پایه قرنها تجربه فنی و تفکر
معمارانه پیش از خود بنا شده است.
« oشيخ به قولى از  40سالگى و به قولى از  50تا آخر عمر
است و به قولى تا  80است» (قرشی .)111 ،1371
يا أَيُّ َها الْ َع ِزي ُز إِ َّن لَ ُه أَب ًا شَ ْيخ ًا َكبِيراً (يوسف.)78 :
َ « oذ َّكى ال َّر ُج ُل :در مورد انسان وقتى گفته مىشود كه
انسان پير مىشود و بخاطر تجربهها و سختيهايش در
زندگى آزموده شده و از هوش دقيقى بهرهمند است .البته
هر پيرى ُم َذ ِّكى ناميده نمىشود مگر زمانى كه داراى
تجارب و تمرينات فكرى باشد» (راغب اصفهانی ،1374
 .)16چون اينگونه تجربهها و كارآزمودگيها كمتر در كسى
غير از پيران يافت مىشود؛ واژه ذكاء درباره آنان بكار
مىرود؛ و نیز دربارهی هر چيز ديرپاى و گرامى و نجيب.
َ oاليفَن (جمع ُيفْن) :پيرمرد سالمند ،آنكه به فنون مختلف
آگاه باشد (قرشی .)1003 ،1371
 oشيب :سفيد شدن موى.
س شَ ْيب ًا (مريم.)4 :
 oإِن ِّي َو َه َن الْ َع ْظ ُم ِم ِّني َو اشْ َت َع َل ال َّرأْ ُ 
َ oو ُج َل :پير شد (قرشی .)977 ،1371
ل ِج ٌل»َ :مر ِد پير و
«ر ُج ٌ
ِ o
الج ّل :مترادف َ
الجليل است؛ َ
سالمند (قرشی .)299 ،1371
 .2-1-2عوارض

تعدد کلمات این بخش از توجه اسالم به حاالت مختلف
ضعف جسمانی حکایت دارد .کالبد بسیاری از آثار تاریخی
معماری نیز با توجه به گذر زمان ،فرسودگی مصالح و
ناپایداریهای سازهای ،برای کاربریهای سنگین مناسب
نیست.
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تعدد کلمات مورد استفاده برای یک مفهوم در یک زبان،
نشان از اهمیت آن مفهوم در فرهنگ آن زبان دارد .زبان
عربی -که زبان فرهنگ اسالمی است -برای حاالت
مختلف سالخوردگی کلمات خاص خود را دارد و این نشان
از اهمیت سالخوردگی و دقت نظر این فرهنگ و مبلغان
آن به این مسئله است .در کل میتوان این کلمات را به دو
بخش مواهب و مزایای پیری و عوارض و کاستیهای آن
دستهبندی کرد .نکتهی بسیار مهمی که این تقسیمبندی
به آن اشاره دارد این است که زمانی میتوان از مواهب

پدیدهای بهره برد که عوارض و کاستیهایش به خوبی
شناخته شده باشند؛ به بیان دیگر زمانی انسان میتواند
نیازهای خود را به یک پدیده  -مثل اثر تاریخی معماری-
عرضه کند و پاسخ درخور دریافت کند که به نیازهای آن
پدیده پاسخ مناسب داده باشد.
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 oال ِه َّمة :پيرمرد يا پيرزن فرتوت و مردنى ،ج ه َِمم :آغاز
آهنگ و عزم كار ،تصميم قاطع (قرشی .)963 ،1371
 oالن ُُّكس :سالمندانى كه بسيار پير و فرتوت شده باشند
(قرشی .)934 ،1371
«صار شيخ ًا فاني ًا» :پير
 oالفان ِي [فني] :پير فرتوت و سالمند؛ َ
فرتوت و ناتوان شد (قرشی .)653 ،1371
ري :آنكه بسيار سالمند و پير شده باشد (قرشی
 oال ُّد ْه ّ
.)399 ،1371
 oال َهدَّاج :بر وزن ف ّعال صيغه مبالغه است ،آنكه بسان
پيرمردان راه رود (قرشی .)951 ،1371
 .2-2سالخوردگی در روایات

در این بخش روایاتی که به حرمت سالخورده ،دلیل آن و
الزامات اخالقی حاصل از آن برای انسان داللت دارند ،در
قالب تیترهایی مجزا پرداخته میشود و در انتهای هر بخش
اثر آن روایات بر دیدگاه انسان در مواجه با اثر تاریخی
معماری ارائه میشود .ترتیب ارائه روایات حرکت از کلیات
به جزئیات است.
 .2-2-1خداوند حرمت سالخورده را نگه میدارد.

«ابوبصير گفت :روزى خدمت حضرت صادق(ع) رسيدم؛ در
هنگام پيرى كه ديگر ضعيف شده و نزديك مرگم بود ولى
از آخرت بيمناك بودم كه چگونه مىتوان در گرفتاريهاى
آخرت صبر نمود .امام صادق(ع) فرمودند :مگر نميدانى
خداوند جوانان شما را گرامى ميدارد و از پيرمردان حيا و
خجالت ميكشد که (حساب بكشد)» (وشنوی قمی ،1418
.)323
 .2-2-2باب استحباب احترام و بزرگداشت شخص
مسن مؤمن
ّ

[در ح ّد اعالى نفاق باشد] .1 .كسى كه مويش را در اسالم
سفيد كرده باشد .2 .حافظ قرآن .3 .پيشواى عادل.
« .5حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرمودند :هركه پيرى را از بهر
پيريش حرمت دارد به قيامت از فزعاالكبر [وحشت بزرگ]
ايمن گردد» (قضاعی .)188 ،1391
 .6حضرت اميرالمؤمنين(ع) فرمودند :دانشمند را به خاطر
علمش و بزرگسال را به خاطر سن او ،بايد احترام كرد.
« .7حق سالخورده اين است كه حرمت پيريش را بدارى؛
او را مقدم دارى؛ در اختالفات (خصمانه) با او روبرو نشوى؛
در راه بر وى سبقت نگيرى؛ پيشاپيش او نروى؛ نادانش
نشمارى؛ اگر رفتار جاهالنهاى كرد تحمل كنى؛ به مقتضاى
سوابق مسلمانى و سالمندى احترامش كنى كه حق سن و
سال نيز چون حق اسالم است» (جنتی .)452 ،1383
 oاصل حفظ حرمت اثر تاریخی معماری (در موقع مرمت
اثر و بعد از آن ،در موقع حضور در آن)
در اینجا یک تفاوت بنیادی تفکر اسالمی و تفکر غیراسالمی
در برخورد با اثر تاریخی معماری آشکار میشود؛ در تفکر
اسالمی سالخوردگی اثر تاریخی معماری  -در وهلهی
اول و بسیار مهمتر از دیگر دالیل -برای او ایجاد حرمت
میکند و در تفکر غیراسالمی سندیت تاریخیاش.
 .2-2-3پیری تذکر است.

 .1أَ َولَ ْم ن َُع ِّم ْر ُك ْم ما َي َت َذ َّك ُر فِي ِه َم ْن تَ َذ َّك َر (فاطر  )33آيا عمر
نداديم شما را؟ آنقدر كه پند و اندرز گيرد؛ كسى كه بايد
پند بگيرد.
« .2حضرت رسول(ص) میفرمایندّ :
لكل شىء حصاد و
السبعين :هر چيزى را درونى
الس ّتين الى ّ
حصاد ا ّمتى ما بين ّ
است و درون ا ّمت من ميان شصت و هفتاد بود.
حضرت رسول(ص) فرمودند :پيرى نور بنده است هركه
خواهد كه بهشتى را ببيند گو جوانى را ببين كه به پيران
مانندگى كند؛ يعنى چنان كه پير طمع از خون و فساد و
خمر و زمر ببريده باشد آن جوان نيز ببريده باشد و هركه
خواهد كه دوزخى را ببيند گو پيرى را ببين كه بجوانان
مانندگى كند» (قضاعی .)188 ،1391
 oحضور انسان در اثر تاریخی معماری ،تذکر است.
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 .1حضرت رسول(ص) فرمودند :پيران را بزرگ و محترم
داريد زيرا احترام به آنها بمنزله احترام به مقام الهي است.
 .2حضرت صادق(ع) فرمودند :تجليل از پيرمرد تجليل از
خداى ع ّز و ّ
جل است.
 .3حضرت صادق(ع) فرمودند :كسى كه به بزرگ ما احترام
و به كوچك ما رحم نكند از ما نيست.
 .4حضرت صادق(ع) فرمودند :سه كس حقّشان ناشناخته
نمىماند مگر از جانب منافقى كه به نفاق شناخته شده باشد
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 .2-2-4در سالخوردگی عقل ثبات مییابد و پیر
منشأ برکت میگردد.

« .1حضرت رسول(ص) فرمودند :بركت همراه بزرگترهاى
شماست» (کمرهای .)91 ،1364
« .2مرد چون پير شد عقلش ثبات و نظرش استحكام
مىيابد و نادانىاش كم مىشود» (بروجردی .)557 ،1386
 .2-2-5تغییر در احوال پیر با گذر عمر

وصيت خود كه
«فرمود پيغمبر(ص) حضرت على(ع) را در ّ
يا على؛ بنده مسلمان چون بيايد بر وى 40سال ،ببرد خدا
از وى بال و ديوانگى و خوره و پيسى را و چون بيايد بر وى
 50سال دوست دارند او را اهل هفت آسمان و چون بيايد
 60سال بنويسد خدا حسنات او را و پاك كند از او گناهان
او را و چون بيايد بر وى 70سال آمرزيده شود از وى آنچه
گذشته است از گناهان او و چون بيايد او را  80سال قبول
كند خدا شفاعت او را روز قيامت در جميع اهل بيت او و
چون بيايد بر وى  90سال بنويسد خدا نام او را نزد اهل
آسمان اسير خدا در زمين .يا على تو با حقى و حق با تو
است» (شعیری .)175 ،1388
مکانهایی که در دوره حیاتشان جایگاه امور نیکو
بودهاند (مانند حرمهای معصومین) ،بخشی از بهشت در
زمین خوانده میشوند و بر اساس روایات این مکانها
از ابتدای خلق زمین برای این منظور مشخص شدهاند.
حضرت رسول(ص) به حضرت امیر(ع) فرمودند« :ای
اباالحسن! خداوند قبر تو و فرزندانت را قطعهای از قطعهها
و عرصههای بهشت قرار داده است و دلهای برگزیدگان
خلقش و بندگانش را مشتاق زیارت شما قرارداده است»
(شیخ حرعاملی  ،1380ج ،387 ،14حدیث .)19440
 .2-2-6نقش پیر در جامعه و وظیفه جامعه نسبت
به او

 .2-2-7توصیه در حفظ آثار پیری

«درباره موى سپيد و بريدن و كندن آن و در علت آن:
 .1امیرالمؤمنین(ع) فرمودند :موى سپيد را نكنيد كه نور
مسلمان است و هركه مو در اسالم سپيد كند نور او باشد
در قيامت.
 .2حضرت صادق(ع) فرمودند :مردم مو سپيد نمىكردند
و ابراهيم(ع) بود كه تا سپيدى در ريش خود ديد .گفت:
پروردگارا اين چيست؟ فرمود :اين وقار است .و او گفت:
پروردگارا وقار مرا فزون كن» (مجلسی .)69 ،1365
«علت سفيدى مو و اولين زمان پيدايش آن:
 .3حضرت صادق(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع) فرمودند:
در زمانهاى گذشته مردان پير ميشدند وليكن ريش آنها
سفيد نميگرديد و گاهى ميشد كه شخصى داخل مجلسى
ميشد كه پدرى با پسرانش در آن مجلس بودند و بر وى
معلوم نبود كه كداميك از ايشان پدر است! از اين جهت
مىپرسيد كداميك از شما پدر است؟ و (اين چنين بود تا)
زمان حضرت ابراهيم(ع) شد .آن حضرت عرض كرد :خدايا
قرار بده براى من (عالمت) پيرى را تا به آن وسيله شناخته
شوم ،از اين جهت موى سر و ريش آن حضرت سفيد
گرديد» (ابن بابویه .)228 ،1366
 oاهمیت حفظ آثار سالخوردگی (و نشانههای وقار) اثر
تاریخی معماری در مرمت اثر
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بي في ا ّمته :پير در ميان كسان
« .1الشّ يخ في أهله كال ّن ّ
خود چون پيمبر در امت خويش است» (پاینده )540 ،1382
« .2پير سالخورده كورى مىگذشت و از مردم كمك
مىخواست؛ اميرالمؤمنين(ع) فرمودند :اين کيست؟ گفتند:
يا اميرالمؤمنين ،مردى نصرانى است .فرمودند :از او آن
اندازه كار كشيديد و چون پير و ناتوان شد او را به حال

خود رها كرديد؟ خرج او را از بيتالمال بدهيد» (حکیمی
.)657 ،1380
 oآنچه به عنوان اثر تاریخی معماری امروز حاضر است
اشاره به زندگی انسانها و شکلگیری آداب آنها بر اساس
عقل دارد و مهمترین دلیل باقی ماندن اثر تاریخی معماری
در گذر زمان ،سیطره عقل بر آن است؛ چراکه مانند انسانی
است که سن  40را پشت سر گذاشته و پخته شده است.
گذر عمر بر موجود زنده اعم از انسان و اثر معماری او را
واجد کیفیتی
سالخوردگی -میکند که نوع برخورد خداوند با او را تغییرمیدهد.
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 .2-2-8توجه به کهولت پیران و مراعات حال آنها

 .1حمایت از والدین ،تواضع و خشوع در برابر آنها بخصوص
در ایام پیری و ناتوانی ایشان از دستورات قرآن به مؤمنان
است .دستور با ترحم برخورد کردن با پیران از سنتهای
اصیل اسالم است.
َو َقضي َربُّ َ
ين ا ِحسانا ا ِ ّما َيب ُل َغ َّن
ك اَالتَ ُعبدوا ا ِال ا ّيا ُه َو بِالوال ِ َد ِ
رهما
ِالهما َفالتَقُل لَ ُهما اُ ٍّف َوالتَن َه ُ
عِن َد َك الك َِب َر اَ َح ُد ُهما اَو ك ُ
ناح ال ُّذ ِّل م َِن
َو ُقل لَ ُهما َقوال َكريما (َ )23و اخْ ف ْ
ِض لَ ُهما َج َ
ي َصغيراً (( )24اسراء):
ال َّر ْح َم ِة َو ُق ْل َر ِّب ْار َح ْم ُهما َكما َربَّيان 
و خدای تو حكم فرموده كه جز او هیچکس را نپرستید و
در حق پدر و مادر ،نيكي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از
آنها پير شوند و موجب زحمت شما باشند ،مواظب باشيد
كلمهاي كه رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به
آنها مرسانيد و با ايشان به ا ِكرام و احترام ،سخن گوييد
و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی
نزدشان بگسترانید.
 .2اهمیت رعایت حال پیر توسط جوان؛
امام باقر(ع) فرمودند :پدرم به مردى نگريست كه همراه
پسرش راه میرفتند و پسر به بازوى پدرش تكيه داده بود.
پدرم تا زنده بود؛ با آن جوان (به خاطر اين بیحرمتى نسبت
به پدرش) صحبت نكرد.
 oتوجه به اقتضای سن در احیای اثر تاریخی
هر کاربری را نمیتوان به اثر تاریخی تحمیل کرد .عالوه
بر آن در مرمت و احیاء اثر تاریخی معماری باید عالوه بر
خواستههای کاربران ،به نیازهای اثر تاریخی معماری نیز
توجه کرد.
نتیجه

تذکر این امر بدیهی است.
 .2انسان در سالخوردگی دارای قوهی تشخیصی است که
کمتر از او انتظار خطا میرود و هرچه سن باالتر رود؛ بر
حرمت شخص سالخورده افزوده میگردد .وضع موجود
اثر تاریخی نیز وضع احسن است؛ چراکه در طول زمان
بخشهایی اگر دارای کیفیت نبوده یا خطایی در طرح
و ساختشان صورت گرفته ،محکوم به نابودی بودهاند.
بنابراین آثار تاریخی معماری مرجعی بینقص و معلمی
خاموش برای رجوع و یادگیری هستند و به همین دلیل
نیز شایسته احترماند.
 .3حفظ آثار پیری از آنجا که مصالح انفاس گذشتگان را
در خود ضبط کردهاند ،ارجح بر نوسازی و تعویض مصالح
است و وقار حاصل از کهنگی مصالح همان حس احترامی
را در شخص حاضر برمیانگیزد؛ که موی سپید شخص
سالخورده .ظاهر اثر تاریخی سالخورده باید متناسب با شأن
اثر باشد و نوسازی در صورتی که اندیشیده نباشد از وقار
متناسب با سن اثر میکاهد.
 .4پیر و اثر تاریخی سالخورده در جامعه همانند پیامبر که
متذکر است؛ نقش تذکردهنده دارند .همین وظیفه خط مشی
احیا و نحوهی برخورد با اثر تاریخی را مشخص میکند؛
باید شرایط حضور انسان در محضر اثر فراهم شود؛ چراکه
کهنگی مصالح برای شخص حاضر در محضر اثر تاریخی
معماری ،آرامش حاصل از مشاهده پیر را به همراه دارد.
 .5آثار تاریخی هر شهر یا کشور تکیهگاه فرهنگی مردم آن
شهر یا کشوراند .وجود پیر در جامعه انسانی و آثار تاریخی
در شهر عامل وحدتبخش انسانها است .در جهت اثبات
صدق این ادعا میتوان به نقش محوری «بزرگ خاندان»
در خانواده استناد کرد .امروز جامعه ایرانی از نقش فرهنگی
عمیق آثار تاریخی معماری خویش غافل است و برای آنها
حداکثر به عنوان یک سند تاریخی ارزش و احترام قائل
است.
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بر اساس روایات فوق در وادی شناخت و مواجه با آثار
تاریخی معماری ایرانی میتوان این نتایج را استنباط کرد؛
 .1لزوم حفظ احترام اثر سالخورده در موقع حضور انسان
در اثر (برای عموم جامعه) و در عرصه مداخله (برای
متخصصان) ،چراکه خداوند نیز در محاسبه پیران با حیاء
عمل میکند .بیتفاوتی عموم جامعه در موقع حضور در
اثر تاریخی و همچنین متخصصان در موقع مداخله و عدم
توجه آنها به حرمت اثر به عنوان موجودی سالخورده ،دلیل
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پینوشت
.1
Stanley Price .2
َّ
َّ
ِّ
ً
ْ
َ
َ
َ
ِين (آلعمران)96 :
 .3إِ َّن أَ َّو َل بَ ْي ٍت ُوضِ َع ل ِلن ِ
َّاس للذِي ب ِ َبكة ُم َب َاركا َو ُه ًدى لل َعالم َ
نخستين خانهای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است .خانهای که جهانيان را سبب برکت و هدايت است.
نت ح ٌِّل ب ِ َه َذا الْ َبلَ ِد (بلد1 :و )2سوگند به اين شهر و حال آنكه تو در اين شهر جاى دارى.
َ .4ل ُأ ْقسِ ُم ب ِ َه َذا الْ َبلَ ِد َ ،وأَ َ
َ .5ف َك َأيِّن ِّمن َق ْر َي ٍة أَ ْهلَ ْك َنا َها َوهِي َظال َِم ٌة َف ِهي خَ ا ِو َي ٌة َعلَى ُع ُروشِ َها َوب ِ ْئ ٍر ُّم َع َّطلَ ٍة َو َق ْص ٍر َّمشِ يدٍ ،أَ َفلَ ْم َيسِ ُيروا فِي ْ َ
ض … (حج 45 :و  )46و چه
ال ْر ِ
َ
َ
بسيار شهرها را كه ستمكار بودند هالكشان كرديم و سقفهايش فرو ريخته و چاههاى متروك و كوشكهاى افراشته را ( )۴۵آيا در زمين
گردش نكردهاند … ()۴۶
 .6استعاره به معنی «به عاریت گرفتن» میباشد و یک صنعت ادبی است که ا ز ویژگیهای مشترک دو پدیده برای توضیح ابعاد نامأنوس پدیده
دیگر استفاده میشود« .امروزه ،استعاره مقولهاي صرفا مرتبط با زبان نيست ،بلكه يك فرايند مرتبط با انديشه است .استعاره حامل بستههاي
معناشناختي است .مهمترين كاركرد شناختي استعاره ،فراهم ساختن درك يك مفهوم انتزاعي از طريق مفهومي ملموستر است .سيستم فكري
ما اساس ًا ماهيتي استعاري دارد .استعاره ابزاري است كه با سادهسازي موضوع به آدمي در درك مفاهيم و پديدههاي ناشناخته و پيچيده كمك
مي كند .گزاف نيست اگر بگوييم درك هر پديده عبارت است از دست يافتن به استعارهاي براي آن از طريق جايگزين كردن با چيزي آشناتر»
(بینش ،مهر  .)72-70 :1388ماهيت استعاره جز ديدن مشابهتها و تصويرگري اين مشابهتها در جهت سادهسازي پديدههاي پيچيده نيست.
بنابراين وقتي فردي را به شير تشبيه ميكنيم و استعاره شير را براي او به كار ميبريم ،بايد توجه كنيم كه شير فقط از لحاظ شجاعت شبيه آن
مرد است و از جهات متعدد ديگر با او تفاوت دارد.
 )1990-1895( Lewis Mumford.7منتقد معماری ،طراح شهر و تاریخنگار فرهنگی آمریکایی
Anthropopolis .8
 .9تمایز علوم ،بالذات و ناشی از سنخیت ذاتی قضایای یک علم است .به عقیدهی یونگ ،ما همه جزئی از یک کل هستیم« .روان ما با ساختمان
جهان همآهنگ است .آنچه در عالم کبیر اتفاق میافتد؛ در کوچکترین و ذهنیترین مرزهای روان نیز رج میدهد» (یونگ .)231 ،1370
portoghesi
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Abstract
Getting older in every existence (animate beings and inanimate objects) cusses a quality, which
could be called senescence. Physical appearance of senescence results in internal challenge, change
and development. In order to improve a correct interaction between human and historical site, it is
necessary to study the unknown capacities of Iranian historical architecture. Compared with the
physical aspects, understanding the semantic dimensions of a monument is intangible. Understanding
the ultra-physical aspects of a monument is subtler compared with the physical aspects and requires
attendance in workspace and comparative analogy with other sciences - such as the humanities.
Aging is not just limited to humans and everything that is alive past life it can be called old. Reverent
look in historic monuments based on considering them as a museum or sanctify, prevent playing
there active role –as a mentor- in society. The Elderlies in Human Society reminding the death, they
are narrating diverse experiences, comprising relaxation based on a long life against the glancing
emotions in contemporary age. If we do not notice these things, old mans should be waiting to dying,
and slow down progress of their aging is a annoying matter to the new society. Cicero says: The
assertion that old mans could not be accomplished any task and he is useless, it is like the saying, the
helmsman at sea will do nothing. Aging and obsolescence of monument is also effective on work’s
soul in addition to its body and gives specific qualities to the work and demands special clerk for better
interaction of human with work. The subject of this paper is to compare the work aging with human
aging and its significance in Islam. When we look at a work of art, a dialogue is opened between the
work of art as an aesthetic object and our eye. Concentration on the material aspects over the artistic
or aesthetic ones tends to reduce works of art to objects. Ruskin In the lamp of memory ( written in
1848 ) remark that the greatest glory of a building is in its age, and the deep sense of voicefulness,
of stern watching, of mysterious sympathy, nay, even of approval condemnation, which we feel
in walls that have long been washed by the passing waves of humanity. Buildings achieve such
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voicefulness from the succeeding generations that use them. One thing we can’t do with the past is
replicate it. This paper is aimed to stimulate different view angles to Iranian architecture monuments
and to create constructive interaction based on mutual understanding of both parties› needs – human
and monument. In order to understand the phenomenon of monument aging with descriptive and
phenomenology method, we will examine «aging» from Islamic point of view and will import the
resulting understanding into the physical universe of architecture using adaptive method. It should
be noted that the metaphorical view Effects about Iranian historical architecture is the main cause
in shaping the framework paper progress. According to Islam, aging is not a disease, but it is a gift
of God (the Holy Prophet (peace be upon him)) said: white hair is light, do not trim it); also Islamic
point of view to aging subject is holistic and is generalizable to the elders out of the elders of human
society (such as historical buildings). The results of comparing the narratives of aging dignity with
architectural monuments; 1. The presence in monument is reminder, because old human and old
monument has the role of remaindering like prophet. 2. The necessity of maintaining the respect
of aging work in both human presences in work realm and in physical interventions realm. 3. The
monument status is the best, because the poor sections or errors in design and construction over
time have been sentenced to replacement by better work. 4. Preserving aging works is preferable to
renewing because they have recorded ancients’ self materials and dignity resulting from aging of
materials creates the same sense of respect in present person that white hair of the elderly person
creates this respect.
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