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  چكيده

گورستان محلي است كه آخرت و حيات پس از مرگ را به عنوان يكي از اصول دين اسلام به 
هاي فرهنگ و باورهاي مردمي محسوب گاهنمايد و از مهمترين تجليانسان يادآوري مي

ت و مفاهيمي متفاوت با آنچه امروزه در حال رخ هاي ايران در دوره اسلامي هويشود.آرامستانمي
اند؛ امري كه در طراحي اند و به عنوان مكاني براي زيارت و تفريح مطرح بودهدادن است، داشته

اند. مطالعه حاضر با هاي تيپ جايگزين شدهتوجهي واقع و با طرحهاي امروزي مورد بيگورستان
اي به تطبيقي و پژوهش ميداني با مطالعات كتابخانه -رويكرد پژوهشي كيفي و روش تحقيق تحليلي

پردازد. از نتايج اين پژوهش چنين ها مييابي و احداث گورستانبازشناسي بايدها و نبايدهاي مكان
آيد كه گورستان، به عنوان يك فضاي شهري بومي، محلي براي تعاملات اجتماعي، تجلي بر مي
و خوانايي فضاهاي شهري در گذشته كاربرد داشته است. به  خاطر بازماندگان، تشخص فرهنگيتعلق

هاي جهان تشيع عنوان مثال گورستان تخت فولاد اصفهان به عنوان يكي از با ارزشترين گورستان
مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش با مقايسه تطبيقي ميان آرامستان رضوان كه در خارج از 

به تدريج در حال تخريب است، جهت باز زنده سازي مفهومي شهر احداث شده و تخت فولاد كه 
  هاي پيشين انجام گرفته است.گورستان

  يابي، آرامستان تخت فولاد، گورستان رضوان.: آرامستان، منظر فرهنگي، مكانكليدواژه
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  مقدمه - ١
قبر، هاي مهمي درباره مرگ، معاد به عنوان يكي از اصول دين مبين اسلام، تاكيدات و توصيه

قبرستان و زيارت قبور در قرآن، احاديث پيامبر اكرم (ص) و امامان شيعه بيان كرده است. در اين 
راستا گورستان به عنوان فضاي شهريِ يادآور معاد و آخرت، يكي از فضاها و تاسيسات و تجهيزات 

فا يابي صحيح آن نقش مهمي در زندگي مسلمانان ايدهد كه مكانمهم شهري را تشكيل مي
نمايد. گورستان به عنوان يكي از مكانهاي مورد نياز بشر بويژه در شهرهاي شيعه، داراي بار مي

هاي گذشته، از جايگاه خاصي در اي است كه در دورهمعنايي، فرهنگي، اجتماعي و كالبدي ويژه
بر حس ساختار شهر و زندگي شهري برخوردار بوده است. مسلمانان با مراجعه به گورستان، علاوه 

شده است. امري كه تعلق در اين مكان، تجديد ديدار با امواتشان، مساله معاد برايشان يادآوري مي
ها در بيرون از محدوده شهري موجب جدايي كالبدي و يابي آرامستاندر دوره معاصر با مكان

ر، زيبايي دسترسي دشوار، اين مكانها براي مسلمانان شده و كيفيتهايي همچون تذكّر، آرامش خاط
مناظر شهري را تضعيف نموده است. در حاليكه در شهرسازي سنتي و گذشته، گورستان با داشتن 

ها، جايگاهي والا در محدوده شهري، در قالب الگوهايي همچون دارالرحمه، حياط مساجد و امامزاده
  شده است.يكي از فضاهاي شهري مسلمانان محسوب مي

نابسامان  وضع گوياي ايران، شهرهاي از تعدادي جامع رحط در هاگورستان وضعيت مطالعه
 كشور، شهرهاي از بسياري است. در مقوله اين كافي به توجه عدم و شهري هايطرح در هاگورستان
 تكليفي براي اراضي، كاربري ريزيبرنامه گورستان، به اكيد نياز و گورستاني فضاي كمبود علي رغم

 هايگورستان تغيير پيشنهاد جديد، فضاي درنظر گرفتن بدون حتي يا كند نمي روشن نياز اين
 كه گورستان احداث خصوص در پيشنهادات از شهرها برخي در اين، بر علاوه .است داده را موجود
 در. گرفته است انجام آن از مجزا فعاليتي در پذيرد، صورت جامع طرح قالب در بايستمي منطقاً
 عمومي خدماتي كاركردهاي از يكي مثابه به آن در گورستان فضاي كه رويكردي جامع، يهاطرح

  ).١٣٨٨شود (فرهادي پور، ندرتاً ديده مي باشد، اعتبار و اهميت داراي
يابي و ساماندهي هاي سوگواري، مكانهاي دهه گذشته درباره مباني تدفين و آئينپژوهش

گورستاني شدن شهرهاي كشور  هاي جديد و قديم، آشكار نمودند كه تجربه تك و كلانگورستان
بايست در مقياس متنوعي ها ميفاقد مطلوبيت حيات مدني رو به رشد جامعه ايران است. گورستان

اي وجود داشته باشند تا آحاد جامعه هاي ملي و منطقهاي تا گورستانهاي محلي و محلهاز گورستان
وداني خود را انتخاب كنند. گورستان و ايراني بتوانند برحسب شرايط زماني و مكاني خود، خانه جا

شود. با وجودي كه زمان به جلو به بعد وارد مرحله جديدي مي ٤٠مواجهه با آن در كشور ما از دهه 
ايم. مفهوم و معناي رود اما ما در حوزه انديشيدن و عمل كردن درباره گورستان به جلو نرفتهمي

داديم كه اولين طرح جامع تهران نيز بر اين امر گورستان را در حد يكي از خدمات شهري تقليل 
يابي دفع زباله و تصفيه طراز با مكانگورستان يكي از انواع خدمات شهريست و هم: گذاردصحه مي
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به اين سو با  ٤٠ست كه از دهه ا اين رفتاري. از شهر مستقر شود” بيرون"بايست خانه شهر مي
  ). ١٣٨٦؛ (حائري، )٥-٣: ١٣٨٨(حائري،  ايمگورستان در پيش گرفته

بوده است. در گذشته،  تيهمواره مورد اهم يمردگان و ارتباط با آنها در دل جامعه اسلام ميكرت
كردند و به تبع آن قبرستان را  يپاك نم شيخو رياز ذهن و ضم ي، مردگان را به سادگنيمردم متد

اي ، فاتحهستانده. با گذر از قلمرو گوردور افتا يابانيدانستند و نه باي از شهر ميهمواره گوشه زين
رفتار  نيفرستادند. آنها ابه ارمغان مي تيروح م يبرا يو سرور يشاد شيخوانند و به اعتقاد خومي

است.  جيما را انيدر م شيسنت هم چنان كماب نيدانستند و امي يبر سنت اسلام يخود را متك
 يآدم يزندگ انيموعظه و پند بر پا نيمهمتر عبور از گورستان، يدر سنت اسلام ن،يگذشته از ا
به حساب  نانياز جامعه متد يممكن است كه گورستان بخش يشود و گرفتن پند هنگامدانسته مي

  ).١٣٨٨(عدالت نژاد، ديآ
خاطرات و  ،يو يو طول دوران زندگ شوديانسان منتسب م كياست كه به  يگورستان، مكان

و تشخص  افتهي يرو مكان، خصلت أنسان نيشود. از امي ليتبد يكيزيف يابادها، در آن به نشانه
شود. آن انسان و انسان مي انيبه رابطه م ليرابطه فرد با گورستان تبد ،يطيشرا ني. در چنابديمي
 نيشود، هر چند آن مخاطب خاموش باشد. به سبب ااست مخاطب واقع مي دهيخاك آرم ريدر ز كه
اي به خود گونه گريمكان چهره د نيدفون در هر گورستان ام يهاتيبه تنوع شخص ،يژگيو

 تيفيك كيهنرمندان و...، هر  ،يمقدس، قهرمانان مل يهاتي. مزار عموم مردم، شخصرديگمي
فضاها  نيدفن شدگان، آنچه در ا يهايژگيكنند و بنا بر ومي جاديرا ا يگورستان يضااز ف يمتفاوت

فضاي گورستان، محلي است كه ناگزير، ). ١٣٨٨(اسمعيلي، ابديمي يمتنوع يافتد، معاناتفاق مي
فضا وارد مي  تجربه هاي مشتركي را براي بازماندگان به همراه دارد. به طوركلي، فردي كه به اين

شود يا هدفش زيارت يكي از مشاهير به خاك سپرده است يا مزار نزديكان و آشنايان از دست رفته؛ 
افرادي، با نگرش يا احساس مشترك براي وي وجود دارد و چه بسا  اتدر هر دو حال، امكان ملاق

برقراري تعاملات اجتماعي  تقويت ويژگي هايي مثبت و حتي تسكين دهنده براي آرامستان، امكان
  ).٨٤: ١٣٩٠زاد، (حقير و شوهاني بين اين افراد را افزايش دهد و از ناخوشايندي تجربة آن بكاهد

 از خارج و كلان يهامقياس در باز فضاهايي ها به مثابهاي ايران، گورستانامروزه در بيشتر شهره
 گورستان، عملكرد با شهري فضاي رسد نظر مي به كه است حالي در است؛ اين شده تبديل شهرها

است. تخت فولاد اصفهان نيز  دارا اجتماعي و فرهنگي يهاجنبه از را فراواني يهاها و پتانسيلظرفيت
تواند به عضو پويا و محركي هاي شهر است؛ كه قدمت زيادي دارد و ميسته از گورستانجزء اين د

ها و فراموشي مشاهير دفن شده در اين در شهر تبديل شود. متاسفانه از بين رفتن برخي از زمين
گورستان كه قدمتي از زمان صفويه را داراست و همچنين توسعه گورستان رضوان در خارج شهر 

 قيسوال تحق نيترراستا مهم نيدر اد بردن و تضعيف اين آرامستان ارزشمند شده است. سبب از يا
 يبر ارزشها ديها با تاكاحداث گورستان يو شهرساز يملاحظات معمار«كه  نيعبارت است از ا
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يابي بنابراين مساله اصلي پژوهش حاضر، نقد مقررات و معيارهاي مكان »كدامند؟ ياسلام_يرانيا
ها در يابي گورستانتوجهي به اصول مكانريزي شهري دوره معاصر و بيها در برنامهگورستان

  هاي قديمي قابل بازشناسي است.شهرسازي معاصر است كه در قياس با گورستان
  
  روش تحقيق: -٢

ريزي، طراحي و احداث يابي، برنامهتحليل و بررسي بايد و نبايدهاي مكان«اين پژوهش با هدف 
شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين است؛ كه با رويكرد پژوهش كيفي انجام مي» گورستانها

هاي هاي موردي است كه در حوزههاي توصيفي، تحليلي، تطبيقي و پژوهشپژوهش، روش
هاي ميداني انجام اي و برداشتهاي مطالعه اسنادي و كتابخانهموضعي، با كاربست شيوه_موضوعي

حاضر در ابتدا واژه گورستان در كتب و منابع مختلف ارائه و سپس با بهره شده است. در مطالعه 
هاي يابي گورستانگيري از تكنيك دلفي به جمع بندي عوامل موثر و معيارهاي ارزيابي در مكان

نفر از صاحب نظران  ٣٥اي تدوين شد و در بين شهري پرداخته شده است. در اين روش پرسشنامه
يد. اين تكنيك در دو راند متوالي انجام شد. نتايج پرسشنامه جمع بندي شده و اين حوزه توزيع گرد

هاي شهري تصوير شده است. سپس يابي گورستانها و عوامل تاثير گذار بر مكاندر قالب مولفه
عوامل تبيين و تدقيق شده توسط صاحب نظران، به صورت كامل تر و مجزا بررسي شده و معيارهاي 

ر گذار بر هر محوريت آورده شده؛ و در نهايت چهارچوب پژوهش تدوين گرديده است. ارزيابي و تاثي
هاي موردي (مشتمل بر گورستان تخت فولاد و آرامستان باغ رضوان در بخش دوم از پژوهش، نمونه

ها به آزمون و ارزيابي گذاشته شده است. در شهر اصفهان) معرفي و چهارچوب تحقيق در نمونه
وب پژوهش، پرسشنامه دوم تدوين گرديده و در ميان مراجعين هر دو فضا توزيع براساس چهارچ

گرديد تا به مقايسه تطبيقي اين دو نمونه موردي پرداخته شود. حجم جامعه آماري در هر دو فضا 
نفر از مراجعين هر دو فضا اين پرسشنامه توزيع گرديد.  ١٠٠نفر بوده است كه در مجموع ميان  ٥٠

ريزي و طراحي هاي پژوهش، پيشنهادات و رهنمودهاي برنامهبندي يافتهت با جمعاين در نهاي
فرآيند پژوهش حاضر را  ١يابي ارائه شده است. شكل شماره ها با تاكيد بر ملاحظات مكانگورستان

  به تصوير كشيده است.
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  مأخذ: نگارندگان.فرآيند پژوهش،  -١شكل 

  
  مباني و چهارچوب نظري پژوهش- ٣
  واژه شناسي- ١- ٣

كنند، ويليام دورانت معتقد ها براي دفن اموات خود استفاده ميمحلي است كه انسان ١گورستان
) كه دليلي بر اهميت تاريخي گور دارد. در ١٣٦٩(دورانت،"معماري، از آراستن گورها آغاز شد"است 

گاه، گلزار مومنين، شهرها معاصر ايراني از عناويني همچون قبرستان، آرامستان، دارالرحمه، آرام
در فرهنگ شود. بهشت زهرا، وادي رحمت، گلزار مومنين، باغ رضوان، بهشت رضا و ... استفاده مي

كنند، سرزميني كه در آن گور جائي كه مردگان را زير خاك مي«فارسي عميد، گورستان به معناي 
). واژه قبر در ١٠٤٧: ١٣٧١آمده است (عميد،  »بسيار باشد، قبرستان، گورسان و وادي خاموشان

 آرامستان يا ٢انمزارست قبرستان، گورستان،). ١٣٩٧، URL3(است  برزخ به معناى روايات بسيارى از
در فرهنگ دهخدا گورستان به همان قبرستان معني شده و در انسان است.  اجساد محل دفن

تحرك انسان روح و بيكنند. محل دفن جسم بيفرهنگ معين جايي كه مردگان را در آن دفن مي
 در فضايي فرهنگي ايجاد و معماري آغازگر و اصلي عامل_دقيق تعريف در_(آرامستان ورستاناست.گ

 كه فضا، هواي روحاني و حال معرفي براي است نامي بخش آرامش فضاي يا شهرهاست). آرامستان
 زندگي از بعد و معماريعنوان  با خود كتاب در نيز است. هاروارد كالوين گورستان از تر شايسته

 در نيز آمريكا المعارف دايرهمؤلفان  ».گردد مي آغاز آرامگاه با اروپاي شمالي در معماري«ويسد: نمي

                                           
١ cemetery  

  ؛«graveyard» "ارزِهم شناسيباستان "مزارستان ٢
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    ياد شودمي آغاز آنها با معماري كه عناصري عنوان به هازيگورات و از مقابر معماري آغاز مبحث
  ).١٣٨٥(نوروزي فرد، كنندمي

  
المعارف و فرهنگ لغات دايره  تعاريف مربوط به گورستان و آرامستان در -١جدول 

  معتبر داخلي و جهاني.

 
 ماخذ: نگارندگان

  
  هاي شهرييابي گورستانتبيين و تدقيق عوامل تاثيرگذار بر مكان - ٢- ٣

ها به مثابه يك مكان شهري، داراي بار تر نيز مورد اشاره قرار گرفت، گورستانطور كه پيشهمان
اي هستند كه واجد قدمتي به بلنداي حيات انسان است. ويژهمعنايي، فرهنگي، اجتماعي و كالبدي 

باشد. اي را در ساختار شهر و عملكردهاي آن دارا ميهاي شهري، جايگاه و خاستگاه ويژهاين مكان
 با ديدار تجديد فضا، اين در تعلق حس بر هاي ويژه شهري، علاوهمردم با مراجعه به اين مكان

عوامل و عناصر بسياري در تبيين مكان و  .است شدهمي يادآوري انبرايش معاد مساله امواتشان،
اي باشد. در همين راستا با بهره گيري از تكنيك دلفي، پرسشنامهموقعيت اين فضاها تاثير گذار مي

نفر از صاحب نظران اين حوزه توزيع شد. با توجه به مطالب آورده شده  ٣٥تدوين گرديده و در ميان 
يابي هاي تاثيرگذار بر مكانو جمع بندي نظرات صاحب نظران، عوامل و نظامها در پرسشنامه

نظام و  ؛يطيمح ستيظام و مسائل و ابعاد زشود: نهاي شهري در سه دسته جاي داده ميگورستان
  ).٢(شكل  يو كالبد يو نظام و مسائل و ابعاد فرم ؛يو اجتماع يفرهنگ يمسائل و ابعاد اعتقاد
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هاي شهري براساس جمع بندي تكنيك يابي گورستانمسائل و ابعاد تاثيرگذار بر مكاننظام و  -٢شكل

  دلفي، مأخذ: نگارندگان.

  
) در ادامه اين سه محوريت به ٢هاي شهري (شكليابي گورستانبا توجه به عوامل موثر بر مكان

هر سه موضوع نيز هاي تاثيرگذار بر تفضيل بيان و بررسي شده و سپس معيارهاي ارزيابي و كيفيت
  ارائه گرديده است.

  نظام، مسائل و ابعاد زيست محيطي گورستان-٣- ٣
 يهاتيآن از حساس يطيمح ستيز يهاگورستان، شناخت جنبه يعملكرد تيا توجه به ماهب

 يطيمح ستييابي گورستان از بعد زضوابط مكان نياز نكات مهم تدو يك.ياي برخوردار استژهيو
مجموعه با توجه به  نيانجام شده در ا ياست. پهنه بند هنهشور به پنج پك يهااستان ميتقس

و جنس  زيآبر يهاحوضه ،ياهيپوشش گ م،يشامل اقل ستيز طيمح يديعوامل كل يتشابهات نسب
 ميبا خوشه تقس يها به نوبه خود به چند پهنه فرعپهنه نياز ا كياست. هر  رفتهيخاك صورت پذ

دارند  گريكديبا  يشتريب يهاكه مشابهت ييهاار هم قرار گرفتن استاناند تا امكان كنشده يبند
 يهانهپه د،ينماصدق مي يشنهاديپ يهاپهنه ياراض ٨٥از  شيشابهات حداقل در بت ني. اديفراهم آ

 يهاپهنه استان ،يغرب هاياستانپهنه  ،يشمال يهاشناخته شده عبارتند از پهنه استان ياصل
شناخته  يارهاياز مع كيو وزن هر  تياهم ،يانيم يهابهانه استان يجنوب يها. پهنه استانيشرق

يابي مكان اتيشناخته شده متفاوت بوده و عمل يهااز پهنه كيدر هر  ستيز طيمح نهيشده در زم
  .دينما يروياز آنها پ ستيبامي

 ياجرا يجهت دفن اجساد و مراجعه مكرر بازماندگان برا يگورستان به عنوان محل طيمح
خصوصا بهداشت  از جهت بهداشتي بايد مورد بررسي قرار گرفته واهل قبور  ارتيمراسم مختلف با ز

دهد كه خود را به وضوح بروز مي تياهم يمسئله زمان نيباشد. ا يخاص يژگيو يدارا ديبا طيمح
شته با به گذ يها از زمان فوت وكه ممكن است مدت ميسروكار دار يبا كالبد انسان ميمتوجه باش
گونه مواقع است كه  نيجان خود را از دست داده باشد. در ا رداريواگ يعفون يماريبه ب علت ابتلا
تواند لازم، مي ياز اصول و استانداردها يكردن بعضن ينيب شيو پ يبهداشت نيمواز تيعدم رعا

 آن ديگر د. نكتهنماي مختلف يهايماريب وعيش يبرا يبا محل يبه كانون آلودگ ليگورستان را تبد
 كلان هايگورستان يابيمكان ضوابط طرح محيطي زيست و تاريخي مطالعات به توجه با كه

 فضاهاي كه پذيرفت بايد امروزه بهداشتي پيشگيرانه ملاحظات به عنايت با و كشور شهرهاي
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 در كه يرويكرد. است گورستان به نياز رفع برايها گزينه ترين مناسب ازها شهر داخل گورستاني
از موارد ديگري  .يابدمي اعتبار و اهميت عمومي خدمات كاركردهاي ساير مانند گورستان مكان آن

و مستندات  يفقدان اطلاعات كاف ،از شهر شده رونيرانده شدن گورستان به ب كه مورد كم توجهي و
استفرار  شمرده شده كه از آن جمله نحوه طيمحگورستان بر  يبهداشت راتيدر مورد تأث يعلم

  )١٣٨٨(فرهادي پور،گورستان نسبت به باد غالب است.
  

  
  .١٣٩٢نمايي از مقابر و فضايي زيستي محيطي، ماخذ: وحيدزادگان و ديگران، -٣شكل 

  
 نور و آب و درخت ازاي آميزه كه آن طبيعي يهاجلوه و فضايي مطلوبيت واسطه به گورستان

 گزيني خلوت حال عين در و جمعي يهاآيين اييبرپ فراغت، گذران براي مناسب مكاني بوده،
 در كيفيتي چنين فقدان كه گرفت نتيجه توانمي اوصاف، اين با. است شدهمي محسوب
 براي مكاني صرفا را گورستان كه است رويكردي معلول اخير، سالهاي در شده احداث هايگورستان

 قرار ريزي برنامه اصلي تدفين محور تظرفي يعني مسئله كمي بعد طبيعتا و پنداردمي مردگان دفن
 گورستان، به اكيد نياز و گورستاني فضاي كمبود رغم علي كشور شهرهاي از بسياري گيرد. درمي

 فضاي گرفتن نظر در بدون حتي يا نميكند روشن نياز اين براي تكليفي اراضي، كاربري ريزي برنامه
هاي جديد در كشور يابيمتاسفانه با مكان. است داده را موجود هايگورستان تغيير پيشنهاد جديد،

  ها، اين مكان دور از شهرها و به مكاني صرفا عملكردي بدل شده است.در جهت احداث گورستان
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  ابعاد زيست محيطي گورستان،  -٢جدول 
  اصول و معيارها  توضيح  كيفيت

ايجاد فضاهاي باز سبز و در ارتباط با طبيعت   سبزينگي
  الگوي باغ ايراني (باغ مزار)  موجود

  حضور افراد در مجموعه، سرزندگي
معماري مقابر و آرامگاهي و 

همچنين تبديل ارامستانها به 
  موزه اي در فضاي باز

 سازگاري با طبيعت
حفظ منابع طبيعي(ارگانيك) و ايجاد فضاهاي 

  مصنوع و همساز با طبيعت
با توجه به ساخت قبور و منابع 

  موجود در مكان
امكان مشاركت 

مراجعين در كاشت و 
ارتباط با عناصر 

  طبيعي

بازماندگان به عنوان نشانه هاي شخصي و خانوادگي 
  به كاشت درخت در محدوده مزارها بپردازند.

و گياهان با   درخت تركيب
  سنگ مزارها

بهداشت و پاكيزگي 
  محيط

وجود غسالخانه، دفع زباله بهينه، آب شستشو، آب 
  ـــ  سرويسهاي بهداشتي شرب بهداشتي،

عدم قرارگيري در مسير باد غالب به سمت شهر   سلامت شهر
  ـــ  براي ممانعت از ورود آلودگيهاي آن به شهر

  ماخذ: نگارندگان.

  
  نظام، مسائل و ابعاد فرمي و كالبدي گورستان- ٤- ٣

 شمار به شناختي باستان و معماري فرهنگي، تاريخي، لحاظ به ارزشي با منابع هاگورستان
 بلكه نيستند، مردگان به مربوط صرفا كه شوندمي قلمداد اهميت پر ميراثي فضاها اين. روندمي

شوند (فيضي و رازقي مي قلمداد آنها يهاسوژه تنها مردگان كه زندگان؛ به مربوط هستند فضاهايي
هاي سالتوان گورستان را جايي دانست كه در آن خاطرات، طول عمر و كل ). مي١٣٨٨اصل، 

گيرد. اين نشانه فيزيكي به نوعي اي فيزيكي تبديل شده و در مكان قرار ميزندگي فرد به نشانه
بخشد. تك ها بر روي آن به مكان رنگ تعلق ميشود كه با قرار گرفتن نشانهتعلقِ خاطر مبدل مي

ندگان به عنوان تواند مكان را براي بازماها ميدرختها در كنار آن و حتي شعرها و سنگ نبشته
... و هنرمندان ملي، قهرمانان مقدس، يهاشخصيت به مردم عموم محيطي خاطرانگيز بدل كند. مزار

 دفن شدگان، يهاويژگي بر بنا و كنندمي ايجاد را گورستاني فضاي از متفاوتي كيفيت يك هر و
 شخصيتي گورستان، در كه مواردي يابد. درمي متنوعي معاني افتد،مي اتفاق فضاها اين در آنچه

 تبديل مكان و فرد ميان انساني رابطه اين است، شده سپرده خاك به جامعه، يك براي شده شناخته
  ).١٣٨٨شود (اسماعيلي،مي اجتماعي مشترك نسبتا تجربه يك به

گاهي  شد.گرفت و جزوي از اندام شهر محسوب ميدرگذشته گورستان در فضاي شهري قرار مي
اي بود كه نيازهاي افراد محله را برطرف ساخته و منظري شهري را در درون و محلهدر اندازه خرد 

اي عميق ميان ديگر عوامل تشكيل دهنده اعم از فضاهاي شهري باز و فضاهاي سبز، شهر با رابطه
 يهاآموزه به توجه ها، باآرامستان يابيمكان درگذشته، معمولاً ساخت.تعاملات اجتماعي برقرار مي
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 انتخاب دارند ويژه خاطر تعلق آن به نسبت مردم كه مقدس مكاني عنوان به فرهنگي و و نيدي
دلايل  ها در شهرهاي بزرگ بر اساس مقياس شهري و بههم اكنون گورستان .شدندمي

اي عملكردي و ديگر نيازهاي شهر به خارج شهر منتقل شده و به صورت لكه و محيطيزيست
ها ارتباط ميان ميانسالان و گشته است. در پي خاموش شدن گورستانحيات تبديل متروك و بي

 .شودهاي تاريخي و مشترك آنها نيز روز به روز كمتر ميسالان با جوانان كم شده و هويتكهن
هاي كنوني با قرار گرفتن در خارج از شهرها و دور بودن از توان اشاره داشت آرامستانبنابراين مي

ين اختصاص آنها براي جمعيت شهر به فضايي صرفا عملكردي تبديل شده و مناطق محلي و همچن
آنها از ايجاد حس مكان و تعلق خاطر براي مردم به دور ساخته است. در گذشته اين مقابر با توجه 

  آمده است.به محلي بودن آنها جزيي از هويت منطقه و يا محله ساكنين به حساب مي
  

  گورستان؛  ابعاد فرمي و كالبدي -٣جدول 

  
  ماخذ: نگارندگان.

  
در پويايي و ايجاد حس مكان در شهرها نقش مهمي را ايفا كرده و عضوي  توانندمي هاگورستان

در شهرهاي فعلي ما مشكل اصلي نداشتن فضاهاي باز . ثابت و مانا در منظر درون شهر تبديل شوند
توانند ها ميدر صورتي كه آرامستان گيرد.و ساخت و سازهاي بي رويه ايست كه در آنها صورت مي

به عنوان نوعي فضاي باز و سبز و تفرج گاهي در نظر گرفته و مكاني براي برقراري تعاملات اجتماعي 
توانند مانند گذشته مكاني براي برگزاري مراسمات آييني و و ارتباط مردم شوند. هم چنين مي

ها زايش دهند. علاوه بر آن گورستانمذهبي شده و حس معنوي و روح مذهبي را در شهر اف
شود در بيشتر اي باشند از تاريخ و فرهنگ و تمدن.همانطور كه مشاهده ميتوانند موزهمي
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اند كه هاي قديمي از جمله تخت فولاد كه به آن اشاره خواهد شد مشاهير بسياري آراميدهگورستان
. با مشاركت مردم براي شكل دهي و ها گرددتواند زنده كننده بخش فرهنگي اين آرامستانمي

توان هاي تاريخي و فرهنگي اين فضاها در همكاري با مسئولين ميهاي لايهجلوگيري از تخريب
  هاي گسترده شهري تبديل كرد.ها را به فضايي براي تفرج و همچنين عرصهگورستان

  نظام، مسائل و ابعاد اعتقادي/ فرهنگي/ اجتماعي گورستان - ٥- ٣
)، نقطه گسست ١: ٢٠٠٠عنوان قطعي ترين و ناگزيرين رويداد زندگي انسان (تيلور، مرگ به 

اند و گورستان به عنوان نقطه رابطه فيزيكي افرادي است كه در زمان حيات، با يكديگر زيسته
ها بازتابي از سكونت انساني در تاريخي ترين باشد. گورستانپيوست دو گروه زندگان و مردگان مي

ها و باشند. مكاني كه ارتباط تنگاتنگي با جامعه انساني داشته و بر مبناي تاثيرگذاريمي فرم خويش
). چنين به نظر ٢٠٠٦دهند (شوندل ميلر، هاي دو جانبه به حيات خويش ادامه ميتاثيرپذيري

ها، زمان و فرهنگ هر عصر براي هميشه منجمد شده و شايد از اين منظر رسد كه در اين مكانمي
توان مهمترين عملكرد اين فضاها را انتقال گذشته به حال و حال به آينده دانست ت كه مياس

  ).٢٠٠٣(ورپول، 
منظر فرهنگي، حوزهاي جغرافيايي است كه منابع طبيعي و فرهنگي را در اشتراك با رويدادهاي 

هاي ان هنر، زمينهگيرد. مناظر فرهنگي، حاصل عملكرد و ارتباط ميتاريخي، فعاليت و افراد در بر مي
اي و همچنين در ارتباط مستقيم با زمينه هاي هويت منطقهمتفاوت، روايات فرهنگي و ويژگي

هاي آموزشي، تفريحي، اجتماعي، اقتصادي و نمايشي را كه افراد، جوامع و اكولوژيكي هستند. فرصت
فرهنگي لغتي است كه  آورند. منظرملتها براي فهم و درك خودشان به آن نياز دارند، فراهم مي

منظر  به وسيله كارل ساور، استاد دانشگاه كاليفرنيا به كار گرفته شد. ١٩٢٠اولين بار در دهه 
فرمهايي كه بر روي منظر فيزيكي به وسيله فعاليتهاي آدمي اضافه شده «فرهنگي بعدها به عنوان 

       » فرهنگ«و » ظرمن«لغت منظر فرهنگي از دو واژه  ).De Blij,1977.تعريف شد (» است
    هاي مميزه وجودي هرشخص است كه به وسيلهبه معني ويژگي» فرهنگ«تشكيل شده است. 

         هاي مردم، شود و شامل باورها و ارزشمردم در يك مكان يا زمان به اشتراك گذارده مي
ناي سطحي از به مع» منظر«شود. فرهنگ، روش زندگي يك جامعه است. نهادها و تكنولوژي مي

اندازد. به تصويري از زمين اشاره دارد. زمين با چشم انداز است كه چشم به يكباره به آن نظر مي
» منظر لوحي است كه انسان آثار خود را بر آن نگاشته است. منظر، تاريخي براي نقل است«
)١٩٨٧, Lizet & Ravingnan(  

 بخشي دهنده شكل عامل پديده مرگ كه ستا اين هاآرامستان مورد در توجه قابل و مهم موضوع
ي هامعماري تنها كه گويدمي چنين لوس آدولف دليل همين و به ماست پيرامون محيط مناظر از

 براساس بقيه و است مقابر و هامعماري آرامگاه كرد، ياد آن از معماري عنوان به بتوان كه دنيا در رايج
 معماري يعني واژه است؛ معماري اصولاً يادمان و آرامگاه يمعمار اما اندوجود آمده به كاركردي نياز
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 متفاوت يهاگونه گيري شكل باعث مرگ توجه به هاتمدن همه در اصولاً  .است موضوع اين برازنده
 هستند يادبودهايي و هانشانه اجتماع محل ها). آرامستان١٣٩٥(مسعودي اصل ،.است شده معماري

 مثابه به آن از و نموده تبديل ي خاصهامكان به را هاآن تاريخي، يفرهنگ و طبيعي عناصر كه تركيب
يكي  عنوان به مرگ يادبودهاي معماري واقع شود. درمي ياد تاريخي و طبيعي– فرهنگي يهامحيط

 يهانشانه داراي سنگ شمار بي متشكل از سنگي يهاكتابخانه جهان، يهامعماري ترين قديمي از
مناظر آرامستاني  پديدآمدن باعث اجتماعي و تاريخي-فرهنگي مفاهيم باشد ومي تاريخي و سمبوليك

ها، ضروري است به ابعاد مذكور توجه ريزي و طراحي گورستان). در برنامه(Miller, 2006شده است 
ها از حضور مراجعين در فضاي معنوي و تماشاي اساسي شود. كاركرد اجتماعي و فرهنگي گورستان

رستان گرفته تا برگزاري مراسمات و اداي نذر و ... همگي از كاركردهاي مهم منظر فرهنگي گو
  ها هستند. گورستان

  هاي اسلاميجايگاه مدفن انسان و گورستان در آموزه - ١- ٥- ٣
در دين اسلام در خصوص زيارت قبور اينطور اشاره شده است كه از سرگذشت انها براي زندگي 

شدن زندگاني امروز شده و همچنين با يادآوري معاد و نيز مشخص  ي بهترامروز عبرت گرفته و مايه
كند. قرآن كريم در آيات متعددي به معاد و نبودن زمان مرگ استفاده از لحظات عمر را توصيه مي

تعدادي از اين آيات را با نكات كليدي آورده شده  ٢رستاخير انسان تاكيد نموده است. جدول شماره 
اكرم (ص) و امامان شيعه نيز، احاديث متعددي در خصوص اهميت مرگ و است. همچنين پيامبر 

به قبرستان زيارت اهل قبور برويد «فرمايد: اند. پيامبر اكرم (ص) در حديثي ميزيارت قبور فرموده
فرمايند: ). امام علي (ع) نيز در اين باره مي٥١٠ص نهج الفصاحة،» (تا ياد آخرت در شما زنده شود

شوند، را زيارت كنيد (به زيارت اهل قبور برويد)، زيرا آنان از زيارت شما خوشحال مي مردگان خود«
جدول  .)١٥٢ص  وسائل الشيعة» (و هر يك از شما حاجت خود را نزد قبر پدر و مادر خود بخواهد

  دهد.زير تعدادي از احاديث در رابطه با موضوع مرگ، قبرستان و يادآوري معاد، را نشان مي
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  هاي مرتبط با مدفن و گورستان در قرآنتوصيه -٤جدول

  
  ماخذ: نگارندگان.

  
  هاي مرتبط با مدفن و گورستان در احاديث پيامبر اسلام و امامانتوصيه -٥جدول 

  
  ماخذ: نگارندگان.

  
از هاي مكرري دارند. علماي اسلامي نيز در باب زيارت قبور و ضرورت مراجعه به قبرستان توصيه

له باب استحباب زيارت قبور و درخواست حاجات از صاحب قبر و يا (درخواست حاجت) نزد قبر جم
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گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: اگر صاحب قبر پدر و مادر فرد باشند. به عنوان مثال راوي مي
وقتي  سوال كردم:» بله«رويد؟ امام(ع) فرمودند: آيا شما نيز به زيارت اموات و درگذشتگان خود مي

آري! به خدا «كنند؟ حضرت(ع) فرمودند: رويم آنها از آمدن ما اطلاع پيدا ميبه زيارت آنها مي
، در باب ٣وسايل الشيعه: ج ( »كنند.شوند و احساس ُانس ميسوگند، آنها مطلع شده، خوشحال مي

  )تدفن ميّ
  اسلامي: _گورستان به عنوان فضاي شهري ايراني -٢- ٥- ٣

سفر  يار نيستيكه به د يتناسب گذشت زمان به كسان با و يور هر از چند گاهاهل قب ارتيزدر 
حه تفا مينينشكه بر آنها نامشان حك شده مي ييهابر سر سنگ م،يكنمراجعه مي، اندكرده

نوع مراجعه به  ني. اميينمادرگذشته و بازماندگان طلب مغفرت مي يو از خداوند برا ميخوانمي
اهل قبور، آرامش  ارتيروند كه با زمي نانيهرنششو رو به رشد دارد و اگر چه  يگورستان روند دائم

علاوه برآن  قبرستان،. نديافزامي يشهر تيريمد يهااز بحران يكنند، ناخواسته بر تعداد دايقلب پ
 شود،مي تلقىاز حيات ّ اىمرحله مرگ اينكه نسان است، باعنايت بها منزلگاه بعدى و عبرت كه آيينه

درميان مسلمانان، محل مراجعه آنان بوده است. به اين ترتيب، قبرستان مكانى منفور نيست؛ مكانى 
توان با حضور در قبرستان با آنان ارتباط برقرار  ؛ و مىانداست كه نزديكان و دوستان در آن غنوده

داق بارز تعامل و مص يتسل، اندكسانى كه عزيزى را از دست دادهبه كرد. علاوه بر آن، دلدارى دادن 
 انجام هاى مربوطهها مكان برپايى آيينعمدتا در قبرستان ت. همچنينوحدت اجتماعى بوده اس

  )١٣٩٢زاده، . (نقيشده استمي
  

   
) ؛ ٧: ١٣٩٢زاده، ؛ بهشت زهراي تهران (سمت راست) (نقيقبرستان به عنوان فضاى شهرى - ٤شكل 

 )URL1:www.vom.ir) (آرامستان و گلزار شهداي ميانه (سمت چپ

  
كه منظرپردازي براي مردگان، كاركردي نيز براي زندگان دارد و اين همجواري مرگ و  يياز آنجا

در بسياري از جوامع، رابطه بين  ،بخشدهاي تدفيني اهميت و توان عاطفي ميزندگي، به سايت
 اندها قرار گرفتهناسشهاي دوسويه آنها مورد بحث انسانفضاي زندگي و تدفيني و تاثيرپذيري

 جوانب از آگاهي كنار در شهر در هاگورستان اجتماعي و فرهنگي نقش بر ). با علم١٣٩٦(منصوري، 
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 هاگورستان نقش ارتقاي براي راهكارهايي به بيان پايدار، توسعة محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي،
 پيشنهادي كلي طور به است. شده پرداخته پايدار توسعة به يابيدست سوي به ايران، شهرهاي در

موجود  تاريخي هايگورستان كيفي ارتقاي و شود: احيامي مطرح هاي زيربرنامه از تركيبي مبني بر
در جهت پويايي و باز زنده سازي اين امكان تاريخي، استفاده درست در ساخت اماكن و مراكز 

ن گسترش آن، بهره گيري از انديشي در صورت امكامتناسب با بافت تاريخي موجود و چاره
  هاي درون شهري به منزله فضاهاي سبز شهري و همچنين محل جذب گردشگر و مردم.آرامستان

  
  ابعاد اجتماعي و فرهنگي گورستان؛  -٦جدول 

  
  ماخذ: نگارندگان.

  
ها براي افراد در گذشته مكاني آشنا بوده كه با منظر و طبيعت با توجه به جدول فوق گورستان

 كه است اين هاآرامستان مورد در توجه قابل و مهم ي پيوندي عميق برقرار ساخته است. موضوعشهر
دليل مورد اهميت  همين و به ماست پيرامون محيط مناظر از بخشي دهنده شكل عامل پديده مرگ

اي از يك فضاي عمومي را با فضايي و واقع شده است. اين شكل دهندگي در فضا به نوعي گوشه
سازد.وجود مردم باعث افزايش برقراري كوچك كه محيطي ذهنيست را فراهم مي خصوصي

گيري ارتباطشان با يكديگر به خصوص در مورد حضور كهنسالان و ميانسالان كنار جوانان و شكل



  ١٣٩٨ تابستاندهم، نوزي شمارهم، شش.. مطالعات ساختار و كاركرد شهري، سال ..............................١١٠
  

شده و با وجود رفت و آمدها و تعاملات اجتماعي و بالا رفتن تر ميان آنها را موجب مياي عميقرابطه
  شده است.ظر اين مكان به مكاني امن بدل ميچشمان نا

  ها:يابي و احداث گورستانقوانين و مقررات مكان-٦- ٣
اي كه در اذهان در مورد آن وجود دارد، هاي ويژهبه رغم اهميت خاص گورستان و حساسيت

شود. ريزي گورستان در فرآيند تهيه طرحهاي جامع شهري چندان جدي در نظر گرفته نميبرنامه
مطالعات پروژه در  ن،يچندگانه است. بنابرا يبا عملكردها ژهيو ييفضا يرانيشهر ا خيورستان در تارگ

 ينظر گاهييابي گورستان است و پامكان يهاانيدو سطح انجام گرفته است: سطح اول، شناخت بن
كرد نظام عمل نييو تب فييابي با تعرسطح دوم مطالعات مكان .دهديمطالعات پروژه را شكل م

 ،يلحم يها، انواع گورستاننهيزم نيشود. در ايآغاز م يمتنوع عملكرد يهااسيها در مقگورستان
ها و تياقل يهاشهدا، گورستان ي(گلزارها ژهيو يهاو گورستان ي، درون شهريبرون شهر

درون  يهاسلسله مراتب گورستان ك،يهر  اتيو با ذكر خصوص شده حيتشري) خصوص يهاگورستان
  شده است.  يبررس يرشه

. مورد نظر است يموثر بر انتخاب مكان كاربر يهامولفه ييشناسا ازمندين ييابي هر كاربرمكان
مطالعات انجام گرفته توسط كارشناسان  يرو، ط نيقاعده مستني نبوده و از ا نياز ا نيزها گورستان

 يشناسجامعه ،يشهر تصاداق ،كفيترا ي،شهر يزيربرنامه ي،شهر يطراح يهاو متخصصان حوزه
 يهاانيو با در نظر گرفتن بن يشهر تيريو مد طيبهداشت مح ،ستيز طيمح ي،شناسانسان ،يشهر

ر بمؤثر  يهااز مؤلفه ياشده و مجموعه افتهيمطالعات به آن دست  هيشناخت كه در سطح اول
بهداشت و ، ستيط زيو مح يشهر يو طراح يزيربرنامه يسه حوزه مطالعات كييابي به تفكمكان

 ياريسببه  يبوده و قابل تسر ريها فراگمولفه نياند. امدون و منظم شده يفرهنگ- يمطالعات اجتماع
  ).١٣٨٨پور،هستند (فرهادي كشور ياز شهرها

طرح، به موضوع گورستان به  نيكشور در ا يهايابي گورستانضوابط مكان ياصل يكردهايرو
 رياعتبار خود را از س يكرديرو نيشده است، چن ستهينگر يومو عرصه عم يشهر يفضا كيمثابه 

گرفته  كرده،يبرقرار م ينيشهرنش يكه با زندگ يونديو پ رانيا يحضور گورستان در شهرها يخيتار
ساكنان  يمحترم برا ييها، فضاشود كه گورستاناستنباط مي نيچن يخير تاريس نيا دراست. 

 نيشده است. در چنيرشد شهر مانع تداوم حضور آنها نم ،حتراما نياند و به واسطه اشهرها بوده
نفس بوده  هيعبور و مرور فلسفه وجود و ترك نيعبور بوده و ماحصل ا يبرا ييگورستان فضا يطيشرا
ها را يابي آرامستانها، معيارهاي مكاننامه ابلاغي و ملاك عمل سازمان شهرداري. مطابق آيينتاس

  ل زير ارائه نمود: توان در قالب جدومي
  
  
  



  ١١١....................................ا عصر حاضرها از گذشته تيابي و توسعه آرامستانبازشناسي اصول حاكم بر مكان
 

 
 

  معيارهاي مكانيابي آرامستان ها؛  -٧جدول 

  .٦-٤: ١٣٨٨و وزارت بهداشت،  هايسازمان شهردارماخذ: 

  

معيارهاي مكانيابي آرامستان ها
  

  توضيحات  ماده
  نباشد. لومتريك ١٠فاصله آرامستان تا محدوده شهر كمتر از   ١ماده 
  انتخاب شود كه امكان توسعه شهر در آن جهت وجود نداشته باشد. يدرمحل ديمستان باآرا  ٢ماده 
 يدر مجاورت رودخانه، چشمه، قنات، مراكز آموزش ايو  يرانش ر،يگ ليس يدراراض ديآرامستان نبا  ٣ماده 

  احداث شود. ييمواد غذا ديو تول يمراكز صنعت ،يتيو ترب
  در جهت وزش بادهاي غالب به طرف شهر انتخاب شود. ديآرامستان نبا  ٤ماده 
از حداقل  يهاي ارتباطبه آن آسان باشد و راه يشود تا دسترس انتخاب يدر محل ديآرامستان با  ٥ماده 

  .رديصورت گ منيكاملاً ا طيتقاطع ممكن برخوردار باشد تا رفت و آمد در شرا
  و دج نباشد. يصخره اي، گسل ،يانتخاب شود كه جنس خاك آن باتلاق يدرمحل ديستان باآرام  ٦ماده 
تر از مجتمع  نيدر ارتفاع پائ ديقرار دارند. آرامستان با بيش كي در يستياگر آرامستان و مجتمع ز  ٧ماده 

  .ابدين انيتا آبهاي آلوده به طرف مجتمع جر رديقرار گ يستيز
آبهاي  هيتخل ستميمناسب و س بيش ديبا يو روان آبهاي سطح عيسر هيآرامستان براي تخل  ٨ماده 

  داشته باشد. يسطح
  سال انتخاب شود. ٣٠وبراي يمترمربع براي هرمتوف٢گرفتن مساحت آرامستان با درنظر   ٩ماده 

ماده 
١٠  

اند، شده جادينامه ا نييآ نيكه قبل از اجراي ا ييهافصل ناظر به آرامستان نيمقررات مندرج درا
  .گردد ينم

ماده 
١١  

بخشداري در مناطق  ايشهرداري در مناطق شهري و دييداراي نقشه مورد تأ ديآرامستان با
  محل باشد. يئروستا

ماده 
١٢  

  ) محصور گردد.واريالمقدور با د يبطور كامل (بهتر است حت ديآرامستان با

ماده 
١٣  

  .رديكاري انجام گكاري وگلفضاي سبز، درخت جاديسازي، امحوطه بندي،ابانيخ ديدر آرامستان با

ماده 
١٤  

  .مناسب داشته باشد يبهداشت سيغسالخانه، سردخانه، نماز خانه وسرو ديآرامستان با

ماده 
١٥  

و  نيبراي مصرف مراجع يفيو ك ياز نظر كم يسالم و بهداشت يدنيآب آشام ديدرآرامستان با
  .پرسنل وجود داشته باشد

ماده 
١٦  

فضاي سبز نصب تابلوهاي هشدار دهنده به تعداد  ازيجداگانه آب مورد ن ستميدر صورت وجود س
 يالزام »باشديشرب م ريآب غ«بر آنكه  يمردم مبن ديد و در محل مناسب و در معرض يكاف

  است.
ماده 
١٧  

  است. يها الزامو فاضلاب تمام قسمت يآبهاي سطح يجمع آوري و دفع بهداشت ستميوجود س

ماده 
١٨  

  است. يزنانه و مردانه مجزا از هم الزام ،ي) به تعداد كافيي(توالت و دستشو يبهداشت سيوجود سرو

ماده 
١٩  

 يالزام يهاي مختلف آرامستان به تعداد كافو قسمت يدر محوطه عموم يصب سطل زباله بهداشتن
  است.

ماده 
٢٠  

  شود. ييدر صورت وجود به موقع شستشو و گندزدا انيوسائط حمل و نقل متوف نگيپارك

ماده 
٢١  

 يمقررات بهداشت ديها بافعال در آرامستان يينگهداري و عرضه مواد غذا د،يتول ه،يمراكز ته هيكل
و  يشيآرا ،يدنيآشام ،يقانون مواد خوردن ١٣قانون اصلاح ماده  يينامه اجرا نيمربوطه را مطابق آئ

  .ندينما تيرا رعا يبهداشت
ماده 
٢٢  

بصورت دوره گردي در آرامستان و اطراف آن  يدنيو آشام يعرضه و فروش هر گونه مواد خوردن
  ممنوع است.

ماده 
٢٣  

و مشابه موجود در محوطه  يسنگ تراش ،يكارگاههاي فن يو مقررات بهداشت طيشرا هيكل تيرعا
  است يهاي مربوط الزامنامه نيآرامستان مطابق آئ
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اي در قالب سند ملي مصوبه ٨/٥/١٣٩٧شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ 
هاي تاريخي ايران منتشر نموده است. در اين مصوبه مراحل حفاظت راست از گورستانحفاظت و ح
هاي تاريخي را يك فرآيند متصور شده است. مراحل اين فرآيند مشتمل بر اين موارد از گورستان

  باشد:مي
 مستندنگاري، شناسايي و ارزيابي دقيق )١

 اقدامات نگاهداري و حفاظت )٢

 انونيمديريت يكپارچه و اقدامات ق )٣

 اطلاع رساني و ترغيب و آموزش )٤

هاي بين المللي (برداشت شده از مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، همكاري )٥
١٣٩٧.(  

هاي شهري در جدول زير جمع بندي قوانين و مقررات و مصوبات موجود در خصوص گورستان
  آورده شده است.

  ها، گورستانيابي و احداث قوانين و مقررات در مكان - ٨جدول 

  ماخذ: نگارندگان.

انواع   ابعاد
  گورستان/زمان

مقررات موجود براي حفاظت/احياء 
گورستان قديمي يا احداث 

  گورستان جديد
  ها و خلاءهاي مقرراتيضعف

ي
ي و فرهنگ

حوزه اجتماع
  

هاي گورستان
  قديمي

توجه مصوبه جديد شورايعالي -
شهرسازي و معماري به بحث 
  گردشگري و منظر فرهنگي آن

  به گورستان به عنوان فضاي شهري عدم توجه -
  عدم توجه به ساير كاركردهاي فرهنگي گورستان -

  بي توجهي به مشاركت مردم -
عدم توجه به گورستان به عنوان فضاي سبز  -

  شهري و ايجاد مكاني براي تفرج و جذب گردشگر

هاي گورستان
  يابي در بيرون شهرمكان -  معاصر

  به منطقه مسافت زياد براي رسيدن افراد-
بي توجهي به نياز هر محله و يا منطقه به داشتن -

  گورستان

ي
ي و كالبد

حوزه فرم
هاي گورستان 

  قديمي

توجه مصوبه جديد شورايعالي -
حفظ نمادها،  شهرسازي و معماري به

هاي ها و زيارتگاهها و آرامگاهنشانه
  هاي تاريخيموجود در گورستان

؛ضرورت هاي قديميحذف تدريجي گورستان -
  تدوين قوانين حفاظتي

احيا و بازسازي براي حفظ آنها و تبديل به  -
  مناطقي تفرجي

هاي گورستان
  معاصر

  يابي در بيرون شهرمكان -
  محصور شدن توسط ديوار -
وجود غسالخانه سردخانه و  -

  سرويسهاي بهداشتي و پاركينگ
  مراكز تهيه مواد غذايي -

  ـــ

ي
ت محيط

س
حوزه زي

هاي گورستان 
  قديمي

توجه مصوبه جديد شورايعالي  -
شهرسازي و معماري به عناصر سبز و 

  هاي تاريخيبا قدمت گورستان
  عجين با منطقه و محله و فضاي سبز طبيعي-

هاي گورستان
  معاصر

گل كاري ايجاد فضاي سبز و خيابان -
  كشي

  آب آشاميدني و مناسب تعبيه شود -
  هاي سطحي و آلودهسيستم دفع آب -

  هاسيستم دفع زباله -

  ـــ
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  ارائه چهارچوب مطالعاتي پژوهش -٧- ٣
يابي هاي موثر در مكانهمانطور كه پيشتر نيز مورد اشاره قرار گرفت، عوامل و نظام

هاي شهري (كه با بهره گيري از تكنيك دلفي جمع آوري شده است) در سه دسته قرار گورستان
و  يفرهنگ ينظام و مسائل و ابعاد اعتقاد ؛يطيمح ستيو مسائل و ابعاد زنظام شود: داده مي

هاي ارزيابي اين سه محوريت را ي. معيارها و كيفيتو كالبد يو نظام و مسائل و ابعاد فرم ؛ياجتماع
ها و معيارهاي ارزيابي هر محور با استفاده از توان در قالب چهارچوب پژوهش عنوان نمود. كيفيتمي

 ٥هاي مطالعه شهري و نظرات كارشناسان و صاحب نظران استخراج شده است. شكل و نظام احاديث
هاي شهري را يابي گورستانها و معيارهاي ارزيابي عوامل موثر بر مكانچهارچوب پژوهش و نظام

  دهد.نشان مي
  

  
  چهارچوب پژوهش، مأخذ: نگارندگان. -٥شكل 

  
  هاي مورديبررسي نمونه - ٤

اضر دو گورستان به عنوان نمونه موردي انتخاب گرديده است: گورستان تخت در پژوهش ح
هاي انتخاب شده در داخل شهر و ديگري بيرون از . يكي از نمونهاصفهان در شهر باغ رضوانفولاد و 

شهر قرار گرفته است. گورستان تخت فولاد در داخل شهر اصفهان واقع شده است و از جمله فضاها 
باشد. اما در كنار اين مجموعه، گورستان باغ رضوان تاريخي و كهن در اين شهر ميهاي و مجموعه

يابي و احداث گرديده است. در ادامه پژوهش، به عنوان نمونه موردي دوم، در بيرون از شهر مكان
 اين دو گورستان معرفي شده است.
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  گورستان تخت فولاد اصفهان- ١- ٤
 اين حصارهاي از خارج در و اصفهان شرقي جنوب در ابتدا الارض لسان يا فولاد تخت گورستان

 توسعه غربي شمال و مغرب سوي از بعد، قرون در و گرفت شكل نون بن يوشع قبر اطراف در شهر
 شمال بخش در كه خانقاهش در وي دفن الدين و ركن بابا فوت از . بعد)٤٩ ص ،١٠ج/ ٢. (يافت
 شكل ديگر سوي از. گرديد مردم توجه مركز وي ي بقعه داشت، قرار پارچه كوله روستاي غربي
 فولاد تخت روستاي ايجاد به منجر الدين كن بابار گورستان غربي شمال در فولاد بابا تكيه گيري

روستايي  عنوان به فولاد تخت از بعد، به دوم عباس شاه عصر تاريخي متون كه طوري به شد،
 هم به فولاد تخت و الدين باباركن الارض، لسان گورستان سه قاجار دوره در. كنندمي ياد كوچك
 اين اصفهان شهر گسترش از پس. گرديد اصفهان شهر عمومي گورستان مهمترين و شد متصل
 انقطاعي جديد، يهاخيابان احداث با و گرديد محسوب شهر اراضي جزو آن، مجاور آباد گبر و روستا

 در بروجردي و ريزي رفيعا، ميرزا زيباي و بزرگ تكاياي كه طوري به گرفت، صورت گورستان در
  .گرفتند قرار جديد خيابان جنوبي حاشيه
  

    
 :URL6اصفهان دوره صفوي (ماخذ: -٦شكل

www.isfahan.ir(  
 :URL6اصفهان دوره قاجاريه(ماخذ:- ٧شكل

www.isfahan.ir(  

    
 :URL6اصفهان دوره پهلوي(ماخذ: -٨شكل

www.isfahan.ir(  
رستان تخت فولاد در شهر موقعيت گو -٩شكل

  اصفهان
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 :است شده ناميده تاريخي اسم سه به اصفهان در قديمي گورستان تسميه اين در خصوص وجه
 استاد فرزند فولاد استاد مرحوم كه زماني فولاد. از تخت -٣الدين  ركن بابا  -٢الارض  لسان -١

 دفن محل اين در بوده لمهديا قشون فرماندهان از يكي كه فاضل عارف حلوايي، الدين شجاع
  بزرگ انبياي از "يوشع" جناب قبر است. وجود شده ناميده فولاد تخت نام به مكان اين گرديده،

 از باشد بيشتر كمي شايد و قبل سال هزار دو به مربوط كه مقدس سرزمين اين در اسرائيل بني
 از بيش مدفن حاضر، تا عصر سلاما از پيش از آن قلمرو زيرا باشدمي گورستان و زمين اين امتيازات
 و هنرمندان ديگر و خوشنويسان صوفيان، عرفا، حكما، فلاسفه، شعرا، علما، بزرگان، از نفر ششصد

 فولاد تخت مزار گذشته قرون در .باشدمي اعصار و قرون طول در اصفهان نامي مردان و زنان و رجال
  .)١٣٨٤طاهري،(است بوده رياضت و عبادت جايگاههاي از يكي

 سنگابها، و سقاخانه انبارها، آب مساجد، تكايا، به توانكالبدي در اين گورستان مي عناصر اين از
. كرد اشاره خانقاه و خانه چله خانه، رياضت قربانگاه، غسالخانه، كاروانسرا، خانه، ضيافت يخچال،
 حك آنها بر نغز ياشعار كه هستند تزئيناتي يا نبشته سنگ داراي معماري عناصر اين از بسياري

  )١٣٨٨(ميرزايي و ديگران، . باشندمي ادبي لحاظ به توجه شايسته كه است شده
  

  
  )١٣٨٩قبور و عناصر مهم در گورستان تخت فولاد، (ماخذ: فريد و محمدنژاد كبريا، -١٠شكل
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ان و مناظري ارزشمند كالبدي، فرهنگي، بصري در گورستان تخت فولاد(ماخذ: وحيدزادگ -١١شكل 

  ) )١٣٩٢ديگران

  
  كروكي از آرامستان تخت فولاد اصفهان (ماخذ: نگارندگان)-١٢شكل 

  
  گورستان باغ رضوان اصفهان: - ٢- ٤

 مساحت اين سوم و يك .هكتار تاسيس شد ٧٥٠با مساحت  ١٣٦٣اين گورستان در سال 
 يهادر قسمت و همين طور امكان گسترش اين آرامستان .است داده تشكيل سبز فضاي را گورستان

  است. پذير امكان شرقي و شمالي
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(سمت چپ و وسطي) موقعيت گورستان تخت فولاد در شهر اصفهان  و نقشه مسيرهاي  ١٣شكل 

(سمت راست)  -١٤) URL4:www.google.com/mapsدسترسي آن  و شكل، ماخذ: نگارندگان برگرفته از (
  )١٣٩٢در گورستان باغ رضوان (وحيدزادگان و ديگران،اجتماعي تصاويري از قبور بدون الگوي فررهنگي

  
  هاي پژوهشبحث و يافته -٥

هاي موردي در اين بخش از پژوهش حاضر، به بررسي و آزمون چهارچوب پژوهش در نمونه
مشتمل بر گورستان تخت فولاد و آرامستان باغ رضوان شهر اصفهان پرداخته شده است. همانطور 

اي تاريخي و كهن در داخل شهر اصفهان بوده گورستان تخت فولاد مجموعهكه پيشتر نيز گفته شد، 
نمايد و آرامستان باغ رضوان در بيرون از شهر اصفهان و كه در ارتباط با سيستم پوياي شهر عمل مي

باشد. وجود تكايا و فضاهاي مذعبي و فعال در در صرفا فضايي كاركردي در جهت دفن اجساد مي
هاي مهم و باارزش در اين مجموعه ان تخت فولاد نيز از جمله ديگر ويژگيطول سال در گورست

هايي است. پيوند موجود ميان باشد كه آرامستان باغ رضوان فاقد چنين اتفاقات و پديدهشهري مي
هاي شهري موجب پيدايش تعلق خاطر در مردم شده و تمايل اين گورستان تخت فولاد با ساير بافت

باشد؛ اما آرامستان باغ رضوان هاي برگزار شده در اين فضا بيشتر ميمراسم مردم به حضور در
اي تدوين و ميان هايي است. با توجه به چهارچوب پژوهش پرسشنامهمتاسفانه خالي از چنين حس

مراجعين هر دو فضا توزيع گرديد و به مقايسه اين دو فضا پرداخته شد. نتايج حاصله از مقايسه 
به تفكيك  ٨ا از ديدگاه مردم و مشاهده پژوهشگران تحقيق حاضر در قالب جدول تطبيقي اين فض

  ها و معيارها آورده شده است.مولفه
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هاي شهري در گورستان تخت يابي گورستانبررسي عوامل و معيارهاي تاثيرگذار بر مكان -٩جدول 
  فولاد و آرامستان باغ رضوان شهر اصفهان

معيارهاي   عوامل
  هاي پژوهشيافته  آرامستان باغ رضوان  ستان تخت فولادگور  ارزيابي

د ز
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  ي

  ينگيسبز

فضاهاي سبز موجود در 
اين گورستان، منظر 

شهري مطلوبي را به آن 
  داده است.

از نظر كمي ميزان سرانه 
فضاي سبز موجود در اين 
آرامستان بالا بوده؛ اما در 
 اختيار مردم به دليل دوري

  از شهر قرار نمي گيرد.

وجود فضاي سبز در فضاهايي نظير 
ها از ملزومات مهم و اساسي گورستان

باشد. اما نزديكي چنين فضاهايي مي
به شهر، عملكرد فضاهاي سبز موجود 

  دهد.ها را افزايش ميدر آرامستان

  يسرزندگ

فضاي سبز و عنصر آب 
موجود و برگزاري 

مراسمات و حضور روزانه 
ميزان سرزندگي را  مردم

  افزايش داده است.

وجود فضاي سبز عامل 
مهمي در سرزندگي 

باشد اما فقدان حضور مي
مردم در طول روزهاي 

هفته از ميزان سرزندگي 
  اين فضا كاسته است.

وجود عناصر سبز و ساير عوامل زيست 
محيطي، در كنار حضور مردم معنا 
يافته و بستر سرزندگي ميگردد اين 

ورستان تاريخي تخت فولاد امر در گ
  وجود دارد.

با  يسازگار
  عتيطب

عجين شدن عناصر سبز 
موجود در اين گورستان با 

  بافت پيرامون و بستر .

وجود فضاي سبز در 
ها آرامستان به صورت پهنه

و خطوط بسيار، از جمله 
هاي موجود در اين ويژگي

  باشد.فضا مي

برقراري ارتباط عناصر زيست محيطي 
ها با بافت پيرامون در گورستان موجود

تواند كيفيات محيطي را ارتقا داد. مي
اين امر در گورستان تخت فولاد قابل 

  مشاهده است.

 مشاركت
با  نيمراجع
  عتيطب

حضور روزانه مردم، قرار 
گيري در بافت شهري، 

هاي مناسبي را در زمينه
جهت استفاده روزانه از 
فضاهاي سبز را فراهم 

  آورده است.

دوري آرامستان باغ رضوان 
از شهر و حضور مردم در 

برخي از روزهاي ماه و سال 
امكان بهره وري از فضاهاي 
سبز اين محدوده را تقليل 

  داده است.

ارتباط فضا با بافت پيرامون و ميزان 
فاصله از شهر در مشاركت مراجعين 
تاثير داشته و اين امر در گورستان 

  باشد.تخت فولاد مشهود مي

و  بهداشت
 يزگيپاك

  طيمح

بهداشت و پاكيزگي در 
  محيط وجود دارد.

بهداشت و پاكيزگي در 
محيط به دليل مديريت 
دولتي در محدوده وجود 

  دارد

وجود بهداشت و پاكيزگي در 
ها به دو طريق تمايل مردم و محدوده

  شود.حمايت دولت فراهم مي

  شهر سلامت

ارتباط فضاهاي سبز با 
ه نوعي در بافت پيرامون ب

راستاي سلامت شهر قدم 
  برداشته است.

دوري از شهر به دليل 
وجود خلل در فرايند دفن 

به سلامت شهر كمك نموده 
  است.

تلاش در جهت تجهيز و ارتقا سيستم 
هاي تواند گورستانو فرايند دفن مي

  داخل شهر را از اين ايراد مبرا نمايد.
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  نيو تبا تنوع

فضايي آميخته با 
ارامگاهاي بزرگان و فضاي 

سبز تنوع در فضا را به 
  همراه داشته است.

يكنواختي موجود و ديدگاه 
  صرفا كالبدي

با وجود مقابر با ارزش و قديمي و 
همچيني فضاهاي نشستن براي افراد و 
ايجاد فضاي تفكر، محيطي متنوع را 
  در اختيار شهروندان قرار داده است.

 يدسترس
  آسان

قرارگيري فضا در داخل 
محله و بافت شهري 

دسترسي به اين فضا را 
  آسان نموده است.

دوري از شهر، ميزان تردد و 
دسترسي آسان مردم را 

كاهش داده است و نمايانگر 
تئوري كالبد مبنا در 

  باشد.يابي ميمكان

هاي ها در بافتقرار گيري گورستان
واند از تشهري و در دسترس مردم مي

هاي مهم بوده كه اين جمله محوريت
فضاهاي شهري را در ارتباط با ساختار 

پوياي شهر قرار داده و از انزوا و 
هاي صرفا كاركردي در شهر ديدگاه

  بپرهيزد.

 يشهر يفضا
  ياسلام-يرانيا

اين مكان با ايجاد فضايي 
معنوي تر و وجود مقابر 

مذهبي بيشتر اين تفكر را 
يد و نمايانگر نماايجاد مي

اسلامي -يك فضاي ايراني
  باشد.مي

آرامستان باغ رضوان نيز به 
عنوان يك فضاي مذهبي 
ديدگاه اسلامي بودن را به 

گذارد اما در نمايش مي
قالب عنوان فضاي شهري 

  موفق نبوده است.

قرار گيري چنين فضاهايي در ارتباط 
توان ساختار قوي با ساختار شهر مي

قا داده و رنگ و بويي شهري را نيز ارت
  ايراني نيز به ساختار ببخشد.-اسلامي
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هاي شهري در گورستان يابي گورستانبررسي عوامل و معيارهاي تاثيرگذار بر مكان -٩جدول ادامه 
  تخت فولاد و آرامستان باغ رضوان شهر اصفهان

  
  

معيارهاي   عوامل
  پژوهش هاييافته  آرامستان باغ رضوان  گورستان تخت فولاد  ارزيابي
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  و نماد نشانه

به دليل وجود عناصر، 
فضاها و معاني ارزشمند و 
تاريخي در گورستان تخت 

ها و فولاد، آرامگاه
هاي متعدد نشانه زيارتگاه

و نماد در اين محدوده 
  نمايد.بسيار قوي عمل مي

فقدان وجود نشانه و نماد 
هر، در اين فضا و دوري از ش

از كيفيت اين فضا كاسته و 
صرفا به صورا كاركردي 

  نمايد.عمل مي

هاي متعدد و وجود آرامگاه و زيارتگاه
مقابر در گورستان تاريخي تخت فولاد 

ها و نمادهاي بسياري را در نشانه
اختيار تصويرذهني شهروندان قرار 

  داده است.

و  ييخوانا
  تشخص

وجود عناصر، فضاها و 
د و تاريخي معاني ارزشمن

در گورستان تخت فولاد، 
هاي ها و زيارتگاهآرامگاه

متعدد خوانايي و تشخص 
  فضا را افزايش داده است.

فقدان وجود نشانه و نماد 
در اين فضا و دوري از شهر، 
خوانايي آن را كاهش داده 

  است.

هاي متعدد و وجود آرامگاه و زيارتگاه
مقابر در گورستان تاريخي تخت فولاد 

نايي اين فضا را افزايش داده است خوا
و ارتباط بسيار قوي تري را با مردم 

  برقرار نموده است.

گشت  امكان
  و گذار

قرار گيري اين مكان در 
دل شهر و بافت، تمايل 
مردم به حضور و بهره 
گيري از اين فضا را 
  افزايش داده است.

دوري از شهر و دسترسي 
صرفا سواره محور به اين 

يل مردم براي فضا از تما
حضور در اين فضا كاسته 

است و تنها در برخي 
روزهاي ماه و سال پذيراي 

  باشد.حضور مردم مي

قرار گيري گورستان تخت فولاد در 
هاي شهري ميزان دل شهر و بافت

تمايل مردم به حضور در اين فضا را 
افزايش داده است و مكاني براي حضور 

 همه اقشار فراهم نموده است و توجه
يكسان به پياده و سواره را داشته 

  است.
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  آرامش
فضايي آميخته با 

ارامگاهاي بزرگان و فضاي 
  سبز

بيرون از شهر و صرفا جهت 
  دفن اجساد

با وجود مقابر با ارزش و قديمي و 
همچيني فضاهاي نشستن براي افراد و 

ا آرامش ايجاد فضاي تفكر، محيطي ب
  بيشتر فراهم شده است.

  يريحضورپذ
با قرار گرفتن در دل شهر 
داراي فضايي پويا تر براي 

  باشد.حضور مردم مي

صرفا در مراسمات و آخر 
ها براي زيارت قبور هفته

  شود.مورد استفاده واقع مي

توانند در هاي قديمي ميگورستان
جذب مردم و برقراري تعاملات 

گرفتن در دل محله و اجتماعي با قرار 
  منطقه شهر موثر واقع شوند.

تعلق و  رنگ
  يبخش تيهو

اين گورستان تاريخي 
جزيي از محلات شهري 
بوده و براي افراد منطقه 
با گذر هر روزه از كنار آن 
ايجاد خاطره انگيزي كرده 

هاي هر و جزئي از تجربه
روزه افراد همان منطقه و 

  محله است.

باشد مربوط به كل شهر مي
و همه افراد از هر ناحيه 
شهر براي دفن مردگان 

خود به آن مراجعه كرده و 
اي كلي براي همه تجربه

  آورد.اافراد فراهم مي

گورستان تخت فولاد جزيي از خاطرات 
باشد شهري و تعلقات مردم منطقه مي

و بايد از تخريب آن جلوگيري نمود و 
سعي در ارتقا كيفيات آن به عنوان 

  شهري داشت. يك فضاي

 يشهر منظر
  مطلوب

با ايجاد فضاهايي براي 
نشستن و فضاي سبز 

مناطق آرامگاهي مامني 
باشد و براي آرامش مي

مردم همه روزه از آن گذر 
  كند.مي

يابي اين آرامستان با مكان
در بيرون شهر عملا از يك 
فضا جدايافته است. ميزان 
كّمي فضاهاي سبز در اين 

ده اما در آرامستان زياد بو
  اختيار شهروندان نيست.

با جلوگيري از تخريب فولاد شهر 
اي براي تفرج توان به منطقهمي

هاي فعال عمومي و يكي از مكان
  مردمي نمود پيدا كند.
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هاي شهري در گورستان يابي گورستانبررسي عوامل و معيارهاي تاثيرگذار بر مكان -٩جدول ادامه 
  غ رضوان شهر اصفهانتخت فولاد و آرامستان با

  ماخذ: نگارندگان.
  

  گيري:بندي و نتيجهجمع - ٦
ها يادآور يكي از اصول دين اسلام يعني اصل معاد هستند. اين فضاها با يادآوري مرگ، گورستان

نمايد. با رت و حيات پس از مرگ، انسان را به انديشه و بازنگري در زندگي دنيوي وي گوشزد ميآخ
توجه به اهميت معماري گورستان و معماري تدفيني كه از گذشته تا به امروز از آن كاسته نشده و 

رفته و در جزو انسان در همه ادوار تاريخي با آن رو به رو بوده است، اين مكان بايد مورد توجه قرار گ
تواند با رسيدگي هاي شهري اين فضا ميعناصر درون شهر جاي يابد. با قرارگيري اين فضاها در اندام

ها و همچنين تكايا موجود (تخت فولاد) حيات دوباره خويش را باز يابد و و توجه به مقابر و آرامگاه
ي روابط اجتماعي افراد شود. اين به مكاني پويا مبدل گشته و فضايي براي تعاملات مردم و برقرا

ها با محيط طبيعي، ارگانيك و فضاي سبز در شهرهاي بزرگ باززنده سازي و همسو شدن آرامستان

معيارهاي   عوامل
  هاي پژوهشيافته  آرامستان باغ رضوان  گورستان تخت فولاد  ارزيابي
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  به معاد تذكر

اين مكان با ايجاد فضايي 
معنوي تر و وجود مقابر 

مذهبي بيشتر اين تفكر را 
  نمايد.ايجاد مي

ا وجود در اين مكان نيز ب
مقابر و مراسمات تدفين و.. 
انسان به تفكر در رابطه با 

  شود.معاد وادار مي

ها ناخواسته ها و آرامستانگورستان
تفكر زندگي پس از مرگ را ياد آور 

شوند. اما چه بسا بهتر است كه در مي
فضايي با آرامش بيشتر اين امر صورت 

  گيرد.

 يبرگزار
و  دادهايرو
  هانييآ

ها و و آئينمراسمات 
رويدادهاي مذهبي شهر و 

محله در اين مكان در 
هاي آرامگاه و زيارتگاه

موجود در آن انجام 
  شود.مي

هايي مربوط به نماز بخش
خانه تعبيه شده اما براي 

  ها نيست.مراسمات و آيين

آرامستان باغ رضوان فاقد مكان براي 
مراسمات است اما در عين حال تخت 

هاي مقدسي و زيارتگاهها فولاد آرامگاه
  توان استفاده نمود.دارد كه مي

و  يمنيا
  تيامن

با قرار گرفتن در مناطق 
شهري و افزايش رفت و 
امد مردم و تعلق خاطر 
مردم محله نسبت به آن 
  ايمني نيز بالا رفته است.

با دور بودن از شهر و ورود 
همه افراد شهر، امنيت در 
اين آرامستان كم شده 

  است.

ر نظر گرفتن مكاني بعنوان با د
گورستان براي هر منطقه، حس امنيت 

هاي شهري افزايش در محدوده
  يابد.مي

  مكان حس

به دليل وجود عناصر، 
فضاها و معاني ارزشمند و 
تاريخي در گورستان تخت 
فولاد، حس مكان بالايي در 

ميان شهروندان وجود 
  دارد.

مكنايابي اين فضا دور از 
يدگاه صرفا شهر اصفهان و د

كاركردي به اين فضاي 
شهري كيفياتي نظير حس 
مكان را در آن تقليل داده 

  است.

وجود فضاهايي تحت عنوان آرامستان 
هاي شهري و در پيوند با در بافت

تواند ميزان حس ساختار شهر مي
مكان مردم را افزايش دهد و ديدگا 
  مردم را نسبت به اين امر تغيير دهد.

و  يكوكارين
  ساناح

سنت حسنه نيكوكاري و 
احسان در مراسمات، 

هاي رويدادها و آيين
مذهبي/سنتي در اين 

فضاي شهري هميشه در 
  باشد.حال برگزاري مي

نيكوكاري و احسان در 
ميان صاحبان متوفي در 
برخي از روزهاي خاص 
نظير آخرين روزهاي هر 

  شود.سال برگزار مي

سنت نيكوكاري و احسان به عنوان جز 
يي ناپذير از سنت مردم بوده و در جدا

هر دو فضاي مورد بررسي وجود دارد. 
اما در گورستان تاريخي اين امر بيشتر 

  باشد.و سرزنده تر مي
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تواند فرصتي براي امروز كه با ساخت و سازهاي بي رويه از وجود چنين فضاهايي محروم شدند، مي
  بهتر شدن مناظر شهري باشد.

ررسي و آسيب شناسي مكانيابي آرامستان هاي شهري در پژوهش حاضر با هدف مطالعه، ب
بيرون از شهر تدوين گرديده است. در همين راستا در ابتداي پژوهش مباني نظري اين حوزه آورده و 
سپس با توجه به مباني نظري و بهره گيري از تكنيك دلفي به ارائه چهارچوب پژوهش پرداخته 

ونه موردي مطروحه، به بررسي وضعيت حال حاضر هر دو شده است. در ادامه بعد از معرفي دو نم
آرامستان براساس مولفه ها و معيارهاي چهارچوب پژوهش پرداخته شد. نمونه هاي مورد انتخاب 
شده آرامستان تخت فولاد و آرامستان باغ رضوان شهر اصفهان مي باشد. آرامستان تخت فولاد از 

رسد. اين آرامستان متاسفانه مورد وره صفوي ميهاي تاريخي است كه قدمت آن به دگورستان
هاي آن فروخته هاي اين مجموعه تخريب شده و زمينتوجهي قرارگرفته و بعضي از قسمتبي

توان با راهكارهايي از اين تخريب و از ياد برده شدن جلوگيري كرده و به حيات آن اند. اما ميشده
دهد، وجود آرامستان در داخل شهر و اتصال آن  كمك كرد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي

به سيستم پوياي شهر و ساختار شهر مي تواند بستري مناسب در جهت ارتقا كيفيات فضاي شهري 
اسلامي فراهم نمايد. در ادامه راهكارهايي براساس چهارچوب پژوهش -برپايه زمينه شهرهاي ايراني

هاي فرمي/كالبدي، راهكارهاي اعتقادي/ در سه محوريت (راهكارهاي زيست محيطي، راهكار
  فرهنگي/ اجتماعي) ارائه شده است.

  
  راهكارهاي زيست محيطي:

  ايجاد راهكارهايي براي تفرج و گردشگري با حفظ كردن مقابر و به وجود آوردن معماري
  آرامگاهي

 سبز در اسلامي، سبزينگي و فضاي _استفاده از الگوي بومي باغ مزار براي ارتقاي هويت ايراني
  منطقه
 فراهم نمودن امكان كاشت درختان مثمر توسط مرردم و مراجعين  

  راهكارهاي فرمي/كالبدي:
  ايجاد موزه و فضاهايي با عملكردهاي مورد نياز فرهنگي در آرامستان  
  ايجاد فضاهايي براي تعامل مردم و همچنين تردد هرچه بيشتر افراد براي پويايي و سرزندگي  
 اي محلي با الگوهاي بومي و بناهاي يادمانيهايجاد آرامستان  
 اي براي ارتقاي حس خوانايي و هويت مجموعه آرامستانطراحي وروديهاي يادماني دروازه  
 نورپردازي فضاهاي مختلف آرامستان و ارتقاي تنوع، تباين و امنيت در محيط آرامستان  
 پرهيز از احداث آرامستان با الگوي تيپ و بي هويت صرفا كالبدي  
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  توجه جامع به نيازمنديهاي عمومي مراجعين در احداث آرامستهانهاي جديد و توسعه
هاي فعلي (ريزفضاهايي همچون مسجد يا نمازخانه، سرويسهاي بهداشتي، وضوخانه، سالن آرامستان

  پذيرايي و رستوران، سالنهاي سوگواري، ارامگاههاي خانوادگي، پاركينگ همگاني و ....)
 دن يادمان در مقياس خرد و زيرنظر مديريت مجموعه توسط بازماندگان امكان اضافه نمو

  متوفيان.
 هاي دور از شهر و توجه به قابليت مراجعه هاي جديد در فاصلهيابي ارامستاناجتناب از مكان

  براي تمامي اقشار سني و جنسي. 
  راهكارهاي اعتقادي/فرهنگي/اجتماعي:

 بازندگان متوفيان در ساخت، نگهداري و توسعه  فراهم نمودن امكان مشاركت شهروندان و
  هاآرامستان

 توسعه سنت حسنه وقف در راستاي تامين نيازمنديهاي ارامستان و كمك به مستمندان  
 اي با توجه به معيارهاي اجتماعي، فرهنگي و هاي جديد محلي و منطقهيابي آرامستانمكان
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