تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسالمی

اصغر منتظرالقائم( **1نویسنده مسئول) ،فردین کوشکی

1

(تاریخ دریافت98/01/20 :

تاریخ پذیرش)98/06/05 :

چکیده

همچنان که مرگ مرحلهای گریزناپذیر از حیات انســان اســت ،آرامســتان نیز همواره یکی از فضاهای اصلی و غیرقابل اجتناب هر
سکونتگاه انسانی و از آن جمله شهرهای ایرانی  -اسالمی بوده است .در پژوهش حاضر به تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از
منظری بومی و اسالمی پرداخته شده است .روش تحقیق ،کیفی و روش نمونهگیری به صورت هدفمند است .در مقایسه بین آرامستانهای
محلی (رویکرد غیرمتمرکز) و باغ رضوان (رویکرد متمرکز) ،نتایج نشان میدهد در آرامستان باغ رضوان خدماترسانی بهتر است و مسائل
بهداشتی و شرعی بیشــتر رعایت میشود .دسترسی به آرامستانهای محلی اصفهان آسانتر اســت .آرامستانهای محلی دارای مقیاس
انسانیترند و باعث ایجاد انسجام اجتماعی بیشتر میشوند .با تقویت آرامستانهای محلی ،آزادی افراد برای تعیین مکان تدفین بیشتر است
و همچنین به دلیل دسترسی راحت به فضای آرامستان ،یاد مرگ را در جامعه و شهر تقویت میکند و غایت فضای آرامستان را که ایجاد
تذکر برای زندگان است ،تأمین مینماید.
واژگانکلیدی :آرامستان ،ساماندهی ،آرامستانهای محلی ،باغ رضوان و الگوی ایرانی اسالمی.

* مقالــه حاضــر برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا عنــوان «شناســایی و تحلیــل شــیوه ســاماندهی آرامســتانهای محلــی (رویکــرد غیرمتمرکــز) در شــهر اصفهــان»
کــه مجــری طــرح دکتــر اصغــر منتظرالقائــم ،همــکار اصلــی آقــای فردیــن کوشــکی و کارفرمــا ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری اصفهــان اســت.
** E-Mail: montazer5337@yahoo.com

تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسالمی

 1استاد گروه تاریخ ،دانشگاه اصفهان
 2دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه اصفهان
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مقدمه
ّ
وضعیت کن ونی حاکم بر شــهرهای داعی هدار اسالم نشان از آن
دارد که علم و عمل شهرسازی ،سمت و س ویی متمایز از آموزههای
اســامی داشــته و تنها اشــت راک اندکی با منابع دین مبین (قرآن،
حدیث و کالم) دارد .این حوزه اشت راک نیز پوسته و پوششی ظاهری
در این وادی اســت کــه جز در کالم منجر به شــکلگیری دانش
کاربردی عملی در شهرســازی اسالمی نشده است .الزمه خروج از
این خأل ایجاد شــده و رسیدن به یک شهرســازی واقعی اسالمی
پرکردن خألیی است که خود موضوعات متفاوتی را در بر م یگیرد
(عزیزی و همکاران .)6 :1397 ،بافتهای تاریخی شــهرهای ای رانی
در یک قرن اخیر ،با تغیی رات گســتردهای در فرم و ساختار روب هرو
بودهاند .رشد مداوم شــهرها ،تحمیل مدرنی زاسیون از باال و پیروی
از الگوهــای غ ربی ،بدون انطباق بــا زمینههای فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی ســبب اضمحالل ســنتهای به جای مانــده و تغییر،
جایگزینی و یا حذف عناصر تاریخی و فرهنگی شهرها شده است
(ســلطان یفرد و قاســمی .)28 :1397 ،یکی از عناصر شهری که از
نظر ه ویتی در حال تغییر است آرامستانها هستند .گسترش اسالم
و رشد آیین تشــیع ،نقطه اوج توسعه فضاهای آرامگاهی است .در
طی تاریخ در میان اماکن مقدسه ،مقابر امامان شیعه و بستگان آنها
در ک ربال ،نجف ،مشهد ،قم و ســام را کانونهای طبیعی تمایالت
مذهبی مردم شــیعه هستند .در نتیجه خیلی زود بنای آرامگاهها به
عن وان سمبل خ واستههای فرهنگی ،مذهبی و سیاسی و اجتماعی
شــیعه شناخته شده است .رشد ســریع فرهنگ زیارت قبور ائمه و
خ واندن نمــاز و ادعیه و ختم قرآن در این امکنه و رقابت روزافزون
در به خاک ســپردن مــردگان در ج وار مزار آن بزرگــواران همه از
ع واملی بود که باعث توسعه فضاهای آرامگاهی م یشد.
البته اهمیت آرامســتان فقط م ربوط به شیعیان نیست و تمامی
ادیان الهی و مذاهب اســامی به این عنصر شهری توجه داشتهاند.
از نظــر تاریخــی گردشــگری مذهبــی یکــی از قدیم یت رین و
پررونقت رین گردشگریهای گذشته و حال حاضر در س راسر جهان
اســت ( )Shinder, 2004: 2و ســابقه آن به فرهنگ دینی م یرسد؛
ب هویژه آرامســتانها یکی از م راکز مهم گردشگری بوده است .اگر
نگاهــی به تاریخ گذشــته در زمینه ســفرها و گردشهای مذهبی
همچون م راســم مقدس ی ونانیان باستان در معابد آپ ولون ،سفرهای
مص ریــان ب رای دیدار از ف راعنه (دورانت )205 :1372 ،انجام م راســم
مقدس ای رانیان باســتان در معبد آناهیتا کنگاور و نظایر آن داشــته
باشیم (ک ریســتین ســن )232 :1369 ،و قبور پادشاهان هخامنشی
در نقش رســتم و دشــت مرغاب م یبینیم که هر یک ب هگ ونهای،
قدمت و رواج این نوع از گردشــگری را در میان ملل مختلف نشان
م یدهند .اهــرام مصــر ،کاتاکومب1های رومی ،گــور دخم ههای
مادی ،مقابر صخرهای هخامنشــی و اســتودان2های ساســانی همه
تنوع و گستردگی معماری آرامستانها را نشان م یدهند.

ب رنامهریــزی و ســاماندهی آرامســتانها ب هویژه در شــهرهای با
ه ویــت اســامی اهمیت ویــژهای دارد .پژوهشهــای متعددی در
خصوص ب رنام هریزی آرامســتانها انجام گرفته است از جمله وینتر
در مطالعات خود اشــاره م یکند که بازدید از میدانهای جنگ و
آرامستانهای آن ،ســنتی دی رینه است که یاد و خاط رات جنگ را
زنده نگه م یدارد .در حالی که زیارت ،شکل غالب بازدید در چنین
ســایتهایی بوده ،اما اکنون به جاذب های گردشــگری تبدیل شده
اســت ( .)Winter, 2011رلیا در مطالع های با عن وان «راهنمای یهایی
ب رای اعتالی ارزش بوم شــناختی آرامستانها در جنوب اونتاریو» بر
جنب ههای بومشناســانه آرامســتان در کنار ارزشهای فرهنگی آنها
تأکیــد دارد( .)Relyea, 2013البته در مطالعــات متعدد دیگری به
صورت خاص آرامستانها در شهرها و کالن شهرها در کشورهایی
مانند آم ریکا ،کانادا ،اســت رالیا و برخی کشورهای اروپایی در ابعاد
و ویژگ یهــای بصری ،ارزشهای کارکردی در قالب گردشــگری،
سبک معماری و ط راحی محیطی و ...توسط محققانی چون منک
در شهرها ،پترســون و وینگرن در آرامستانهای جنگهای داخلی
آم ریکا ،باسماجین ،ک وتس ،ف رانسیس و همکاران در آرامستانهای
کانادا ،ک ریستوفر کاستا و همکاران در آم ریکا ،ک ونگ در شهرهای
آســیا و مار در ویرجینیای آم ریکا انجام گردیده اســت که در این
پژوهش بــرای جلوگیری از اطالــه کالم فقط از آنهــا نام م یب ریم
(Manneke, 2012; Petersson and Wingren, 2011; Basmajian,
Coutts, 2010; Francis and et al, 2000; Christopher Couttsa

.)and et al, 2011; Kong, 2011; Marr, 2007
در ایــران نیز پژوهشهایی در این زمینه انجام شــده که به چند
مورد از آنها اشاره م یشــود :در پژوهش «جایگاه آرامستان و نقش
آن در شــهر اسالمی» آرامستان شــهر ،یک دانه شهری و جزئی از
فرهنگ و تمدن و حیات اجتماعی مســلمانان می باشــد؛ لذا الزم
اســت همچون اعصار نخستین اسالمی در کنار محالت و شهرها
احداث گردد تا دسترسی به آن آسان باشد و مردم مسلمان متحمل
اتالف اوقات خود و هزینههای ب یشــمار نگردنــد و رغبت دیدار
از مــزارات در آنها افزایــش یابد(منتظ رالقائم و حمیدی اصفهانی،
 .)1387در پژوهشی با عن وان «ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار بر زیبایی
منظر تاریخی -فرهنگی آرامستانهای اسالمی ای ران؛ نم ونه موردی:
تخــت فوالد اصفهان» تخت فــوالد عالوه بر دارا بــودن ارزشهای
مذهبی ،به ســبب ارتباط قوی بین شــهروندان با این آرامســتان به
عن وان یکی از کانونهای گردشــگری اصفهــان از دی رباز تاکنون،
آینــه تمام نمای فرهنگ و هنر ای رانی اســامی بیان شــده اســت
(وحیدزادگان و همکاران.)1392 ،
مسئله پژوهش از اینجا ناشی م یشود که ایجاد کالن آرامستانها
در خارج شهر مانند باغ رض وان اصفهان ،تحت تاثیر طرحهای جامع
و شهرسازی مدرنیســتی در ای ران گسترش یافت ،در حالی که در
خود کشــورهای غ ربی صدها آرامســتان در حال استفاده در داخل

شکل شماره  :1شیوههای جمعآوری اطالعات در پژوهش؛
ماخذ :نگارندگان

روش نم ونهگیری به صورت هدفمند اســت .جامعه آماری پژوهش
حاضر کارشناســان ،متخصصان و شــهروندان م رتبط با موضوع مورد
مطالعه اســت .در این پژوهش 20نم ونه به صورت گروه تمرکز یا گروه
کان ونی و انف رادی مورد مطالعه ق رار گ رفتند .روش مصاحبه نیز به صورت
نیم هساختاریافته انجام شده است .سؤالهای تحقیق نیز عبارتاند از:
 .1رویکردهــای متمرکــز (تــک آرامســتانی) و
غیرمتمرکز (آرامســتانهای محلی) در شهر اصفهان
دارای چه ویژگ یهایی هستند؟
 .2کدام یک از رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز
به آرامســتانها با ه ویت و شــهر ای رانی  -اســامی
بیشتر مطابقت دارد؟
 .3چه شــیوهای بــرای ب رنام هریزی و ســاماندهی
کال ِن آرامستانهای شهر اصفهان مناسب است؟

تصویر شماره  :1آرامستانهای محلی و کالن (باغ رضوان) در شهر اصفهان؛
ماخذ :نگارندگان

ساماندهی
ســاماندهی ،ف رایندی اســت بــرای تنظیم فضا و
فعالیت در محدوده یک مکان مشــخص ،با در نظر
گرفتــن مجموعــه ع وامل مؤثر محیطــی و محاطی
بــهمنظور ارتقای کیفیت و کارایــی مجموعه (دفتر
پژوهشهای فرهنگی شهرداری ته ران .)35 :1384 ،در
حقیقت هدف ســاماندهی عبارت است از شناخت
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شــهرهای آنان وجود دارد؛ مانند قبرستان پرالشــز ،قبرستان میالن،
قبرســتان کانت ربری لندن ،قبرستان شهر ادینبرو انگلستان ،قبرستان
ویکتور هوگو پاریس و . ...بر اســاس طرحهای جامع و شهرســازی
مدرنیســتی ،آرامستان در رده کاربریهای خدمات شهری در کنار
کاربریهایــی چون کشــتارگاهها ،جمعآوری و دفــع زباله ،میادین
میــوه و ترهبــار ،ایســتگاههای آتشنشــانی ،ترمینال مســاف ربری،
پارکینگها و ...در نظر گرفتهشــده اســت و جزو خدمات مزاحم
شهری محسوب م یشود ،یعنی آرامستان را صرفاً مکانی ب رای دفن
مردگان م یپندارد؛ اما در شــهر ای رانی  -اسالمی آرامستان به عن وان
یک فضای فرهنگی در شــهرها مطرح اســت و تلفیق آرامستان با
زندگی روزانه اجتماع الزامی اســت .در واقع مسئله اصلی این است
که نگرش کالن و تک آرامســتانی بودن شــهر ،ناســازگاریهای
ف راوانی با نگرشهای بومی و اسالمی دارد.
در پژوهش حاضر تالش می شــود از ط ریق تحلیل ساماندهی
آرامســتانهای کالن و خرد اصفهان کــه موقعیت آنها در تص ویر
شماره  1مشاهده م یشود ،دسترسی شــهروندان را افزایش داده که
در این صــورت م یت واند تعلق خاطر را در میان ســاکنان محالت
افزایــش دهد و حتی زمینــه را ب رای جــذب کم کهای فکری و
مالی مردم ف راهم کند .دسترســی آسانتر و از ط ریق پیادهروی خود
م یت واند باعث افزایش سالمت جسمی شهروندان شود و همچنین
از ط ریق تذکر ســرای ابدی به نزدیــکان و حتی رهگذران و عاب ران
پیاده ،زمینه ارتقای ســامت اخالقی ،روحی و معنوی شهروندان را
ف راهم کند .به طور کل اهداف پژوهش عبارتاند از:
 .1شــناخت ویژگ یهای رویکــرد متمرکز (تک آرامســتانی) و
غیرمتمرکز (آرامستانهای محلی) در شهر اصفهان
 .2شناسایی رویکرد متناسب با ه ویت و شهر ای رانی  -اسالمی.

روش تحقیق
روش تحقیق پژوهــش به صورت کیفی اســت .در این پژوهش
از شــیوههای گ وناگ ونــی منابع اطالعاتی جمعآوری شــده اســت؛
شــیوه اول منابع اسنادی شــامل کتب ،مقاالت ،آمارها ،پایان نامهها
و طرحهای پژوهشی است .شــیوه دوم مشاهده آرامستان باغ رض وان
و آرامســتانهای محلی .شــیوه ســوم شــامل مصاحبه با نخبگان،
کارشناســان سازمان آرامستانها ،مدی ران ســابق سازمان آرامستانها،
مردم محلی ،هیئت امنای آرامســتانهای شــه ر .شــیوه چهارم منابع
اینت رنتی شامل گزارشهای خبری و مصاحب ههای خبرگزاریها است.
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و بررســی وضعیت فعلی آرامســتانها و تحلیــل وضعیت آنها و
در ادامه آن ب رنام هریزی و ارائه الگ ویی ب رای ســاماندهی آنها .ارائه
الگوی ساماندهی بر اساس تعیین ،پردازش و ارزش گذاری ع وامل
مؤثــر در کارکرد آرامســتان (کارکردی  -کالبــدی) در زمانهای
گذشته و حال و آینده صورت م یپذیرد.
الگوهای ساماندهی آرامستانها در گذشته
به طور کلی الگوهای مختلفی ب رای ساماندهی آرامستانها وجود
دارد و در تاریخ کهن آرامســتانهای ای ران اســتفاده شده است که به
آنها اشاره م یشود (مسعودی اصل و همکاران:)124 -120 :1395 ،
 .1الگــوی امامزادهها و بقــاع متبرکه :این نــوع معماری
یادمانی آیینی و مقدس اســت که با پیشینه تاریخی قوی موضوع
آرامستان در تشیع پی وند خورده و امروزه به عن وان یکی از الگوهای
رایج معماری در آرامســتان به کار م یرود .زیارت امامزادهها و بقاع
متبرکه و همچنین زیارت اهل قبور سابقۀ طوالنی در فرهنگ دینی
ای ران دارد .ویژگی این الگو ،ایجاد بنای نشانهای و نمادین است که
بــا باورهای دینی و ارزشهای فرهنگی آمیخته و فضایی مقدس و
متبــرک را بازآف رینی م یکند که در عین حــال کارکرد زیارت به
عن وان یک فعالیت جمعــی و اجتماعی را در خود جای م یدهد.
در نتیجه در ط راحی و ساماندهی این گ ونه بناهای یادمانی-زیارتی،
ایجاد فضاهایی جمعی ب رای تعامل اجتماعی نیز از اهمیت زیادی
برخوردار است (مسعودی اصل و همکاران.)120 :1395 ،
 .2الگوی آرامگاهی :گفته م یشــود بناهــای یادمانی ملهم
از نخســتین مقبرهها هســتند (مالصالحی .)1394 ،ساخت بناهای
مقبرهای در معماری ای ران دارای پیشــینهای غنی و طوالنی اســت.
اســتفاده از فرمهــای چهارطاقــی و یا بــرج ماننــد و تکاملی این
طرحها به صورت بناهایی شــاخص و نمادین ،از مه مت رین الگوها
در ط راحی آرامگاهها به شــمار م یرود .مه مت رین ویژگی این الگو
که در معماری آرامگاههای مشــاهیر و مفاخر دیده م یشــود ،فرم
شــاخص آنهاســت که بازتاب جالل ،عظمت و است واری بوده و به
عن وان عنصر نشانه در منظر نقش دارد.
 .3الگوی تکایا و حسینی هها :استفاده از الگوی معماری تکایا و
حسینی هها ب رای ایجاد فضایی مسقف که در زمانها و فصول مختلف
امکان استفاده گروههای مردم و برگزاری م راسم مختلف و فعالی تهای
جمعی را ف راهم م یکند ،سبب ایجاد نوع خاصی از معماری آرامستان
شده است .مه مت رین ویژگی این دسته از آرامستانها ،ایجاد یک فضای
چند عملکردی با قابلی تهای کارکردی زیاد اســت .اگرچه ایجاد یک
فضای جمعی ،به زنده نگهداشــتن فضا کمک کرده و از ویژگ یهای
مثبت این دســته از آرامستانها به شــمار م یرود ،اما در عمل ،به دلیل
کثرت استفاده از فضا به ان واع مختلف و همچنین با مفروش شدن آن که
در طول ایام سبب پنهان شدن قبور در زیر فرش یها م یشود ،کارکرد بنا به
عن وان یک سالن س رپوشیده اصالت یافته و ابعاد یادمانی ،زیارتی ،نمادین
و آیینی آن کم رنگ م یگردد (مسعودی اصل و همکاران.)121 :1395 ،

 .4الگوی فضای عمومی شهری :ط راحی آرامستان به عن وان
یک فضای جمعی چند عملکردی که کارکردهای مختلف را در
خود دارد و پاســخگوی نیازهای متنوع شهروندان باشد ،رویکردی
دیگر در ط راحی این فضاهاســت .جانمایی ایــن فضاها در ارتباط
نزدیک با فضاهای جمعی پررونق ،تلفیق با بافت شهری اط راف از
ط ریق حذف لب هها و س رایت معابر به درون مجموعه و وسعت فضا
که امکان گردهمایی و حضور گروههای مردم را ف راهم م یکند و
در عین حال فضاهای سیال و چند عملکردی را به وجود م یآورد،
ســبب ایجاد فضاهای فعال و زنده شــهری شــده کــه مقابر را در
ارتبــاط با زندگی روزمره مردم ق رار م یدهد .ویژگی اصلی این گ ونه
از ســاماندهی ،ارتباط قوی با زندگی جاری در شهر و رونق فضا با
ایجاد فضای عمومی شهری است.
در واقــع مه مت رین ویژگی این الگو ،پذیــرش کارکردهای متنوع
و ف راهــم کردن یک فضای شــهری چند عملکردی اســت که به
تبع زمینه ایجاد ارتباط با مخاطب و زندگی روزمره او ،شکلگیری
خاط رات جمعی و تق ویت ماندگاری فضا در ابعاد ذهنی را به هم راه
خ واهد داشت.
 .5الگوی باغ ایرانی :باغ ای رانی یکی دیگر از الگوهای رایج
در ط راحی آرامســتان اســت که ابعاد گ وناگون ه ویتــی ،معنایی،
کارکــردی و اجتماعی آن در ایجاد یک فضــای موفق یادمانی و
زیارتی نقش دارد .همنشینی مفهوم باغ ای رانی با تص ویر باغ بهشت،
در کنــار تأکیــد و تق ویت عناصر طبیعــی و ارزش این عناصر در
فرهنــگ و آیینهای ای رانی-اســامی ،فضایی نمادیــن را به وجود
مــیآورد که در عین برخــوردار بودن از ه ویــت آیینی و معنوی،
امکان ارتباط با طبیعت در فضایی زیبا ،خرم و ســرزنده را به وجود
م یآورد و به عن وان یک فضای ف راغتی و تفرجگاهی در شهر ایفای
نقش م یکند .ایجاد فضایی دنج ب رای تأمل فردی در کنار وســعت
فضای طبیعی که کارکرد گردشــگری را با ابعاد کارکردی زیارتی
و یادمانــی فضا م یآمیزد به رونق این فضاها کمک کرده اســت؛
در حالی که حضــور مقابر در این مجموعــه ضامن جهتگیری
فرهنگی و روحیه حاکم بر فضاســت .به لحاظ عملکردی نیز باغ
ای رانی با توجه به سنتهای اجتماعی ،فضایی مناسب ب رای گذران
اوقات ف راغت و تعامل با دیگ ران بوده است .تفرج در دامان طبیعت
و زیر سایه درختان منظر مثالی ب رای شاع ران ای رانی بوده که با سنت
زیارت اهل قبور و گردشگری آیینی پی وند خورده است .همچنین
الگوی باغ ،با ایجاد فضاهای باز وسیع ب رای برگزاری م راسم جمعی
انطباق مناســبی با عملکردهای م رتبط با آرامستان دارد (مسعودی
اصل و همکاران.)123 :1395 ،
تحلیل ساماندهی آرامستانهای اصفهان
در میان کاربریهای شــهری ،امروزه آرامستان جایگاهی کام ً
ال
مجزا یافته ،در حالی که در گذشــته و بر اســاس شهرسازی ای رانی
و اســامی تفاوت عمدهای با ســایر کاربریهای شــهری نداشــته
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سلسله مراتبی بودن آرامستانها

نتایــج پژوهــش نشــان م یدهــد دیدگاههــای غیرکارشناســی
متعددی ،ب هویژه در دانشــگاهها در مورد آرامســتانها و ب هخصوص
آرامســتانهای داخل شــهرها وجود دارد و نیاز به بازنگری دارد؛ از
جمله اینکه آرامســتانها باعث آلودگی ه وا یــا آلودگی آبهای
زیرزمینی و ســطحی م یشــود .در حالی که هنوز گزارشــی دال
بر آلودگی ه وای آرامســتان باغ رض وان ناشــی از دفــن مردگان با
ســاالنه حدود  4500تا  5000دفن (ســازمان آرامستانهای شهرداری
اصفهان ،)1396 ،مشاهده نشده است ،این در حالی است که بالطبع
آرامســتانهای محلی دارای مقیاس بســیار محدودتری هســتند.
بناب راین بادهای غالبی هم که تصور م یشــود آلودگی را به سمت
شهر اصفهان م یآورد ،اساساً بی پایه و اساس است.

تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسالمی

اســت .امروزه با اختصاص فضای مناســب اشغال نشده در الب هالی
بناهــا و کاربریهای عمومی داخل شــهر به آرامســتان  -در واقع
نوعی وضعیت کام ً
ال طبیعی -فضای آرامســتان به شیوه اولیه خود
برم یگردد و ســبب زندهبودن دائمی فضای آرامستان م یشود ،اما
از آنجــا که ترویــج و تحکیم این واقعیت ،مســتلزم زمان طوالنی
خ واهد بود و به ملزومات فنی و بسترسازی فرهنگی نیاز دارد ،طبع اً
احداث چنین فضایی باید در افــق زمانی بلندمدت در نظر گرفته
شــود؛ اما احیای آرامســتانهای موجود تاریخی م یت واند ســنگ
محک و آغازی ب رای ترویج این انتخاب باشــد (دفتر پژوهشهای
فرهنگی شهرداری ته ران.)23 :1383 ،
به طور کلی بر اساس وضعیت موجود شهر اصفهان ،دو رویکرد
اصلی به آرامســتانها وجود دارد :یکــی رویکرد متمرکز و دیگری
غیرمتمرکــز .در رویکــرد متمرکز معموالً شــهر دارای یک کالن
آرامستان بوده و آرامستانهای محلی و خرد یا اجازه تدفین ندارند
و به انزوا کشــیده شــدهاند یا به صورت محــدود این امر صورت
م یگیرد .در رویکرد دوم ،یعنی رویکرد غیرمتمرکز ،آرامستانهای
محلی به عن وان بخشــی از فضای شــهر ایفای نقــش م یکنند و
مکانهای پرجنب و جوشی هستند.

حتی بر اســاس برخی بررســیهای به عمل آمده طی طرحهای
مکانیابی و ســاماندهی آرامســتانهای بزرگ تهــران ،هیچ گ ونه
ش واهد مســتندی مبنی بر صحت آلودگی ه وای آرامستان بهشت
زهــرا (س) ته ران به عن وان یک کالن آرامســتان بــه معنای واقعی
یافت نشده است .همچنین درباره ه وای خروجی البسه سوزها نیز،
وجود ع وامل میکروبی بیماریزا اثبات نشــده اســت (فرهادیپور،
 .)1388باید توجه داشــت که در آرامستان بهشت زه را(س) ته ران
حدود  1300000قبر وجود دارد که ســاالنه شاید حدود  50000جسد
در آرامستان دفن م یشود و البته احتماالً ظرفیت آرامستان بهشت
زه را(س) تا ســال  1402به پایان م یرسد (.)URL1- URL2- URL3
در مورد آلودگی آبهای زیرزمینی هم باید گفت شهر اصفهان و
باغ رض وان با کم آبی م واجه اســت .بر اساس مصاحب هها با مدی ران
در باغ رض وان چاههای با عمق باالی  300متر هم حفر شــده اما به
آب نرسیدهاند ،در واقع عمق آبهای زیرزمینی در اصفهان بسیار
زیاد است ،در حالی که ب رای یک قبر ،حدود یک و نیم متر زمین
را حفر م یکنند .در مورد آلودگی آبهای ســطحی هم مصداقی
مشاهده نشده است ،هر چند آب زایندهرود هم در اکثر م واقع سال
ج ریــان ندارد .بناب راین آرامســتانهای محلی نــه تنها هیچ خطری
ب رای محیط زیســت ندارد ،بلکه به مرور و با تق ویت فضای ســبز
آن م یت واند در بهبود وضعیت زیس تمحیطی شهر نیز م وثر باشد.
یکی از مســائل زیســتمحیطی باغ رض وان ،مسافت طوالنی و
به ناچار اســتفاده زیاد از خودرو است .شاید با ذکر یک مثال بت وان
تأثیــری که باغ رض وان بر آلودگی زیســتمحیطی به دنبال دارد را
بهتــر تصور نمود .اگر در یکی از روزهای پ رتردد مث ً
ال تعداد 50000
خودرو به باغ رض وان م راجعه کنند و هر خودرو حدود  5لیتر بنزین
مصــرف کند ،یعنی در یک روز حدود  250000لیتر بنزین مصرف
م یشــود که حجم زیــادی از آلودگی را وارد هــوا م یکند و ان واع
بیمــاری را به دنبــال دارد .البته آمارها حاکی از این اســت که در
برخی روزها اف راد بیشــتری وارد م یشــوند؛ مث ً
ال بر اساس مصاحبه
مدیرعامل ســازمان آرامســتانهای اصفهان ،در  29 ، 28اســفند و
 1فروردیــن  ،1394بیــش از  1میلیــون نفر به باغ رضــوان م راجعه
کردنــد و پنج شــنبه و جمعه هر هفته حــدود  30000نفر به اینجا
م راجعه م یکنند ( .)URL4, URL5با توجه به اینکه شهر اصفهان
از آلودهت رین شــهرهای کشور اســت ،یکی از دالیل این آلودگی،
اســتفاده زیاد از خودرو اســت و بــاغ رض وان یکــی از کانونهای
م راجعه از ط ریق خودرو توسط شمار زیادی از شهروندان اصفهانی
اســت .البته مســافت طوالنی باغ رض وان عالوه بر اســتفاده زیاد از
خودرو و آلودگی ه وا ،تبعات ف راوان دیگری نیز دارد؛ مانند اتالف
وقت ،هزینه و سرمایه دولتی و خصوصی که پرداختن به آنها بحثی
طوالنی است.
یک تحلیل عرفی دیگر وجود دارد که فضای آرامســتان و یاد
مرگ ،غم آور اســت و شــادی را از انســان م یگیرد .آیا ذکر این
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ســفر و آماده شــدن ب رای آن موجب افسردگی انسان است یا خود
را در ب یخبری فروبردن و شــادی و نشــاط داشتن ،شادی و نشاطی
که عمیق نیســت .اگر کســی بهحق به یاد مرگ باشــد ،نه تنها
لذت او از زندگی کم نم یشــود ،بلکــه در مقابل فهم مرگ و یاد
مرگ ،زندگی حقیقتاً خوش و بانشــاطی خ واهد داشــت .نشاط و
شــادی که از غفلت حاصلشود ،پایدار و عمیق نیست .برعکس،
شــادی حقیقتاً از آن مؤمنان است .آنها که دائم به یاد معاد ،مرگ
و عاقبت حیات خ ویشانــد .بناب راین ،جا دارد به یاد مرگ بودن را
معن ویتزا و شادیآور بدانیم.
البتــه امروزه در بســیاری نقاط جهان و حتی ای ران آرامســتان را
به فضایی تف ریحی تبدیل م یکنند؛ اما به نظر م یرســد ایجاد باغ
مــزار م یت واند جایگزینی ب رای آرامســتانهای تفرجگاهی باشــد
چون فضای آرامستان نباید ب هگ ونهای باشد که انسان را از تفکر و
غایتاندیشی برهاند.
همچنین برخی آرامســتانهای محلــی را منطقههای جرم خیز
م یداننــد ،در حالی که در صورت وجود هیئت امنا ،به طور جدی
به امنیت آرامســتان ها حساس هســتند و به صورت خودجوش و
مردمیاجــازه وقوع جرم و ناامنی را نم یدهنــد و مقیاس خرد آن
آرامســتانهای محلی اســت به ســادگی قابل کنترل است .هرچه
آرامستان ناآشناتر باشد ،غیرقابل کنترلتر م یشود و در این فضای
آکنــده از بیگانگــی ،هرکســی م یت واند هــر کاری انجام دهد و
بگذرد .باید به این نکته توجه داشــت که از نظر امنیتی رها کردن
آرامســتانهای داخل شــهر وضعیت آنها را بهتــر نخ واهد کرد و
ساماندهی آنها قطع اً سطح امنیتی آنها را باال خ واهد برد.
تصور دیگر این اســت که کاربری آرامستانهای محلی ،اث رات
منفی بر کاربریهای مجــاور و قیمت اراضی ه مج وار دارد و باید
به حال خود رها ش وند؛ در حالی که قطع اً نادیده انگاشتن آرامستان
وضعیت آنها را بدتر م یکند .ســاماندهی آرامســتانهای محلی
اثــرات مثبتی بر قیمت اراضــی و کاربریهای همجــوار دارد؛ به
نسبت زمانی که به حال خود رها ش وند.
یکــی از مباحث اصلی پژوهش ،بررســی باغ رضــوان به عن وان
آرامســتان اصلی شــهر و نم ونه عینی رویکرد متمرکز و بررســی
آرامســتانهای محلی شهر اصفهان به عن وان نم ونههایی از رویکرد
غیرمتمرکز در بحث ب رنام هریزی و ســاماندهی آرامستان از منظری
بومی و ای رانی  -اســامی اســت .یکی از مســائل بــاغ رض وان از
دیدگاه شهرســازی مقیاس فوق انسانی آن اســت ،یعنی انسان در
مقابل وســعت آن احســاس حقارت م یکند .در فضاهای وسیع و
یکن واخت که محصوریت آن توســط انسان مشاهده نشود ،ارتباط
انســان با پی رامون از دســت م یرود و حتی ممکن اســت احساس
ترس از فضا به انســان دســت دهد؛ اما در آرامستانهای محلی به
دلیــل محصوریــت و فضای نــه چندان وســیع و بی ک ران  ،حس
امنیت و آســایش در انسان بسیار بیشــتر است و فضای آرامستان

با زندگی انســانها پی وند خورده است .در واقع توجه و ساماندهی
آرامســتانهای محلــی م یت واند باعث تق ویت مقیاس انســانی در
کالنشهر اصفهان شود.
از نقاط قوت اصلی باغ رض وان خدماترســانی مناسب در امور
مختلــف تغســیل ،تکفین ،تدفین ،برگزاری م راســم و ســایر امور
اســت؛ اما بسیاری از آرامســتانهای محلی با ضعف تاسیسات و
خدمات م واجه هســتند .هرچند در الگوی توســعه آرامســتانهای
محلی بســیاری از این خدمات در داخل شهر ف راهم است و نیازی
به ســرمای هگذاری دولتی یا شــهرداری نیســت ،امــا در م وارد الزم
باید نســبت به رفع این نیازهــا با هماهنگی هیئــت امنای محلی
اقدام نمود .از ســویی نتایج مصاحب هها نشــان م یدهد که مردم از
هیئت امنای آرامســتانها راضی هســتند و این م یت واند به عن وان
یک نقطه قوت باشــد که سازمان آرامستانها فقط با آنها به عن وان
نماینده مورد اعتماد مردم در ارتباط باشــد و نقش مهمی در بسیج
ت وانای یهای محل داشته باشند.
جدول شماره  :2هزینه های امامزاده کوجان از تاریخ 94/05/01
لغایت 96/03/27
شرح هزینه

میزان هزینه ها

کف سازی محوطه سالن کوچک ضلع شرقی امامزاده

 10500000تومان

ساماندهی و کف سازی قبور در حیاط میانی

 29100000تومان

هزینه ساخت غسالخانه و سرویس های بهداشتی مجاور

 19300000تومان

هزینه کاشی کاری و آجرنما دیوار حسینیه تا آخر

 11400000تومان

هزینه خاکبرداری و جمع آوری نخاله های محوطه

 2000000تومان

کف سازی محوطه سالن حرمین

ساماندهی و کف سازی پیاده روها و معابر
هزینه گودبرداری و ساخت قبور دوطبقه
پرداخت حقوق و بیمه خادم

هزینه های مربوط به تاسیسات و آبرسانی فضای
سبز و نصب تانکر آب
هزینه ایزوگام سقف غسالخانه و سرویس های
بهداشتی
هزینه های مربوط به نذر امامزاده

هزینه های مربوط به پرداخت آب ،برق ،گاز و تلفن

 20700000تومان
 7400000تومان

 25709000تومان
 13400000تومان
 1885000تومان
 1100000تومان
 8700000تومان
 792000تومان

جمع کل هزینه ها 151986000 :تومان
ماخذ :هیئت امنای امامزاده کوجان اصفهان1396 ،

آرامستانهای داخل شهرها با توجه به ویژگی مانایی خود م یت وانند
در قالب فضاهای باز شهری مطرح ش وند که این امر باعث کنترل توده
و فضا در شهرها م یشود .در واقع به آرامستانهای محلی اصفهان باید
به عن وان تنوعی در فضاهای شــهری به دلیل انحصار نوع فعالیت در
آن و فرم خاص آن نگاه کرد .این زمانی با ارزشتر تلقی م یشــود که
توجه داشته باشیم ،بسیاری از آرامستانهای محلی اصفهان در داخل
بافتهای مت راکم شــهر واقع شدهاند .در مورد وضعیت تمرکز در باغ
رض وان باید گفت بسیاری از مسائل اصلی آرامستان باغ رض وان ناشی از

جدول شماره  :3مساحت فضای سبز در آرامستان باغ رضوان

عنوان

فاز1

فاز2

فاز3

مساحت  87هکتار  9هکتار  6هکتار
ماخذ :سازمان آرامستانهای شهر اصفهان1396 ،

متفرقه

 78هکتار

مجموع

 180هکتار

از نقاط قوت آرامســتان باغ رض وان رعایت مســائل بهداشتی و
شــرعی در م راحل مختلف تغســیل ،تکفین و تدفین و سایر امور
م ربوط به آرامســتان اســت که این مورد در آرامســتانهای محلی
آنچنان که باید و شــاید رعایت نم یشــود .همچنین از مشکالت
دیگر آرامســتانهای محلی ،دراماتیک بودن بسیار زیاد آیی نهای
مرگ در حال حاضر اســت که ســر و صدای ناشــی از شــیون و
م راس مها منجر به ناراضایتی اهالی محل م یشود.
از دیگر حســنهای رویکرد غیرمتمرکز ،رونق گردشــگری است.

تصویر شماره  :3امامزاده کوجان اصفهان و آرامستان محل در جوار آن؛
ماخذ :نگارندگان

در بررسی اجتماعی آرامستانها باید گفت احساس بیگانگی و
ناشناس بودن در آرامستان باغ رض وان باعث تضعیف ه ویت جمعی
و انسجام اجتماعی م یشود و فردگ رایی را تق ویت م یکند .ممکن
اســت مردمان زیــادی در مکانی واحد و در زمانی مشــخص گرد
همآیند ،ولی ارتباط معنادار جمعی باهم ندارند .در آرامستانهای
محلی اصفهان ،اف راد پی وند عاطفی بیشــتری با هم دارند و احساس
ه ویت جمعی بیشــتر اســت؛ در نتیجه باعث حفظ همبســتگی
اجتماعــی و تق ویت جمع گ رایی م یشــود .از نظر رعایت حقوق
شــهروندی هم امکان گزینش مکان تدفین با وجود آرامستانهای
محلی بیشتر است.
شــاید بت وان گفت از منظر اســامی ،مه مت ریــن ب رتری رویکرد
غیرمتمرکز ،م ربوط به دالیل فرهنگی اســت چون به دلیل دسترسی
راحت به فضای آرامســتان یاد مرگ را در جامعه و شــهر تق ویت
م یکند .باید به این نکته در ب رنامهریزی آرامســتانها توجه داشت
که ب راســاس معارف اســامی ،آرامســتان فضای تنبــه و یادآوری
مرگ اســت که مزایای ف راوانی را ب رای شــهروندان بــه دنبال دارد؛
از جملــه :غفلتزدایــی ،ب یرغبتی بــه دنیا و ترویج زهــد .از این
منظر در این پژوهش غایت اصلی فضای آرامســتان را ایجاد تذکر
ب رای زندگان م یداند .البته تأثی رات آرامســتانهای محلی اصفهان
در بعــد فرهنگی متعدد اســت؛ از جمله اینکه امامــزادگان دارای

تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسالمی

تمرکز زیاد است؛ از جمله باعث مشکالت ت رافیکی ،ضعف دسترسی
یآبی شده است.
و ک مآبی و ب 
اف راد زیادی که در اواخر هفته یا ایام خاصی از ســال به باغ رض وان
م راجعه م یکنند ،باعث ایجاد ت رافیک و ســختی آمدوشد م یش وند.
البته مسائل ت رافیکی باغ رض وان عالوه بر تمرکز خود مجموعه دارای
دالیل منطقهای نیز هســت؛ مانند منطقه خوراسگان ،شهرک صنعتی
جی ،فرودگاه ،دانشگاه ،میدان میوه و ترهبار ،شهر رویاها و بازار گل و
گیاه که معموالً م وارد اخیر در اوخر هفته دارای بیشت رین م راجع هکننده
هســتند که حمل و نقل محدوده شــرق را با مشکل م واجه م یکند،
طبیعتاً زمان زیادی از م راجعه کنندگان تلف م یشــود و مصرف زیاد
بنزین و آلودگی ه وا را به دنبال دارد.
رویکــرد متمرکز به آرامســتان باغ رض وان دسترســی به آن را با
محدودیت و ســختی م واجه م یکند و اث رات روانی و خســتگی و
سلب آرامش به دنبال دارد و حضور قلب را از انسان م یگیرد .باید
توجه داشت بر اساس معارف اسالمی ،آرامش و حضور قلب ب رای
تفکر در آرامســتان ضروری اســت؛ اما در آرامستانهای محلی به
دلیل دسترسی راحت باعث صرفهج ویی در هزینه و زمان و مصرف
بنزین م یشــود و حتی باعث ترویج پیادهروی در مقابل استفاده از
اتومبیل شخصی م یشود.
یکی از مســائل اصلی آرامســتان باغ رض وان که ناشی از تمرکز
و گســتردگی فضای سبز اســت ،تأمین آب آن اســت .این منطقه
قب ً
ال دارای چاههای آب بوده ،اما خشــک شــدند و آب مورد نیاز را
ازکشــاورزان اط راف مانند چاههای خاتونآباد تأمین م یکنند و اگر
همکاری کشــاورزان نباشــد ،باغ رض وان در تأمیــن آب مورد نیاز با
مشکل جدی م واجه م یشود .بر این اساس م یت وان با افزایش تعداد
آرامستانها در سایر نقاط شهر ،می زان فشار وارد بر آب یک نقطه را
کاهش داد و از نقاط متفاوتی آب آنها را تأمین کرد .البته بررس یها
نشان م یدهد به ضرورت وجود آرامستانهای دیگر در سایر جهات
شهر اصفهان در مدی ریتهای سابق نیز پی برده شده بود.

برخی آرامســتانهای تاریخــی اصفهان ،به عن وان بخشــی از ه ویت
تاریخی و ملی جامعه ،یکی از عناصری است که م یت واند در فهرست
جاذب ههای گردشگری در یک مقصد گردشگری ایفای نقش نماید.
طبیعی است آرامستان باغ رض وان که فقط جنبه خدماتی داشته و در
فاصله دور از شهر واقع شده و دارای ه ویت تاریخی و ای رانی  -اسالمی
نیست ،نم یت واند پذی رای گردشگ ران باشد.
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آرامســتانهای محلــی به عنــوان یک مرکز پر جنــب و جوش و
فعال ب هویژه از نظر فرهنگی هستند؛ مانند برگزاری م راسم عزاداری،
تعزی هخ وانی ،جمعآوری کم کهای مردمی ،ب رنامههای آموزشی و
اعتقادی و امثالهم.
با این توضیح به نظر م یرســد تق ویت آرامســتانهای محلی در
جهت ســند چش مانداز  20ســاله جمهوری اســامی ای ران در افق
1404هجری شمسی است؛ زی را در چشــمانداز این سند که مبنای
تنظیم سیاســتهای کلی چهار ب رنامه پنج ساله کشور است و افق
جهتگیــری کلی فعالی تهای کشــور را در ابعــاد مختلف طی
 20ســال مشــخص م یکند ،آمده است« :در چشــم انداز  20ساله،
ای ران کشــوری است توســعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی
و فناوری در ســطح منطقه ،با ه ویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش
در جهان اســام و با تعامل سازنده در روابط بین الملل» .همچنین
از ویژگ یهای این چشم انداز «متناسب بودن با مقتضیات فرهنگی،
جغ رافیایــی و تاریخی خود متکی بر اصــول اخالقی و ارزشهای
اســامی» ذکر شــده اســت .در واقع در چشــم انداز  20ســاله بر
تق ویــت ویژگ یهای اســامی و فرهنگی تأکید ویژه م یشــود و با
توجه به تأثی رات متعدد معنوی ،اخالقی و فرهنگی که ساماندهی
آرامســتانهای محلــی اصفهــان به دنبال دارد ،در راســتای ســند
چشم انداز  20ساله ق رار م یگیرد.
البته در چش مانداز ســازمان آرامستانهای شهر اصفهان نیز آمده
اســت« :آرامستانهای اســامی با ه ویت دینی ،كه زمینهساز ترحیم
روح ام وات ،تسلی خاطر و امید به زندگی بازماندگان و احیاء قلوب
زائ رین از ط ریق یاد مرگ و معاد در جهت تحقق شــهر اسالمی می
باشــد» و از اهداف کالن سازمان آرامســتانهای شهرداری اصفهان،
تق ویت و حفظ ه ویت آرامستانهایهای شهر است که بر این اساس
ما را به سمت توجه ویژه به سمت آرامستانهای محلی سوق م یدهد
(سند راهبردی سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان.)1395 ،

جدول شماره  :4مقایسه رویکرد متمرکز (تک گورستانی) و غیرمتمرکز
(آرامستانهای محلی) در شهر اصفهان
رویکرد متمرکز

رویکرد غیرمتمرکز

تحت تأثیر طرحهای جامع

در جهت سند چشم انداز 1404

تفکر غربی

تفکر بومی

شهرسازی مدرنیستی
مقیاس فوق انسانی

شهرسازی ایرانی  -اسالمی
مقیاس انسانی

خدماترسانی خوب

ضعف خدمات

دسترسی سخت

دسترسی آسان

اتالف وقت

صرفهجویی وقت

مسائل ترافیکی
کم آبی

مصرف زیاد بنزین

افزایش آلودگی هوا
رعایت مسائل بهداشتی و شرعی

ترویج پیادهمحوری
عدم وجود کم آبی
صرفهجویی در مصرف بنزین
کاهش یا عدم آلودگی هوا

عدم رعایت مسائل شرعی و
بهداشتی در برخی موارد

آلودگی صوتی ناشی از ترافیک
برای برخی نقاط مسکونی

سر و صدا و مزاحمت برای اهالی
محل

احساس بیگانگی و ناشناس بودن

انسجام اجتماعی

ترویج فردگرایی

ترویج جمع گرایی

عدم وجود پتانسیل گردشگری
محدودیت در تدفین

کاهش بعد معنوی و فرهنگی

مأخذ :نگارندگان

رونق گردشگری
آزادی در تدفین

اهمیت بعد معنوی و فرهنگی

نتیجهگیری
به طور کل هر دو دســته آرامســتانهای محلــی و کالن یعنی
باغ رضــوان دارای نقاط ضعف و ق وتی هســتند و نباید هی چکدام
را نادیــده گرفت و به نظر م یرســد در نگرش صحیح باید هر دو
را حفظ کرد و م یت وان سلســله م راتبی از آرامســتانهای محلی،
منطقهای و ف رامنطقهای یا شــهری داشت و در سطوح مختلف این
سلسله م راتب ،آرامستان ســطح منطقهای ضعیف است که پی وند
دهنده آرامســتان باغ رض وان و آرامســتانهای محلی اســت و باید
بــرای تق ویت این ســطح ،آرامســتانهای جدیدی را
احداث کرد .در ســطح خرد حتم اً باید آرامستانهای
محلی تق ویت و ســاماندهی شــوند؛ زی را ساماندهی
آنها به دلیل ق رار گرفتن در ســاخت فعلی شهر و نیز
پایین بودن مقاومت اجتماعی به دلیل ســابقه تاریخی
تدفیــن ،م یت واند با اقبال عمومی هم راه باشــد و اگر
آرامســتانهای محلــی بــه دالیل مختلــف از جهت
کوچــک بــودن مســاحت و ...قابلیت از ســرگیری
فعالیت تدفین را ندارد ،اما به دالیل ه ویتی و اســامی
م یبایست به عن وان نمادهای یادمانی و ه ویتبخشی
تصویر شماره  :4فعالی تهای فرهنگی در امامزاده نرمی واقع در دولتآباد اصفهان؛ شهر بازیابی و احیا شود و م یت واند تذکر و یادآوری را
ماخذ :نگارندگان
ب رای شهروندان در پی داشته باشد.

شکل شماره  :2سلسله مراتب آرامستانها در شهر

 :Catacomb -1معابــد و مقابــر زیرزمینی و مخفی مســیحیان در صدر
مسیحیت.
 -2استودان یا ستودان حفرههایی است که به صورت منظم و چهارضلعی
یا بدون ت رتیب و ســادهتر در درون ســنگ کوه ایجاد کرده ،مردگان را درآن
م ینهادهاند و اســتخ وانهای آنها در آن جمعآوری م یشــده اســت .بعضی
از اســتودانهای عهد ساسانی مشتمل بر نوشــتههای مذهبی و نا ِم درگذشته
بوده اســت .این رســم یکی از رسوم زرتشتیان اســت و بازمانده استودانهای
کهن را م یت وان در شوشــتر ،نقش رستم ،شهر ری و استان یزد مشاهده کرد
(اوشیدری.)1371 ،
 -3رویکرد مدی ریت محلهای در ای ران ســابقهای طوالنی دارد اما اکنون در
غرب به عن وان راهبرد نجات بخش شهرها مطرح م یشود.

فهرست منابع و مراجع

.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7

.8
.9

1اوشــیدری ،جهانگیر ( ،)1371دانشــنامه مزدیسنا ،واژهنامه توضیحی
آیین زرتشت ،نشر مرکز ،ته ران.
2آلسوپ ،بروس ( ،)۱۳۷1تئوری نوین معماری ،ترجمه پرویز فیروزی،
کتابس را ،ته ران.
3دفتر پژوهشهای فرهنگی شــهرداری ته ران ( ،)1383طرح مکان یابی
گورستانهای آتی کالنشهر تهران ،سازمان بهشت زه را(س) ته ران.
4دفتــر پژوهشهای فرهنگی شــهرداری ته ران ( ،)1384ســاماندهی
گورســتانهای تاریخی ،متبرکه و متروکه تهران ،ســازمان بهشت
زه را(س) ته ران.
5دورانــت ،ویلیام جیمز ( ،)1372تاریــخ تمدن .جلد ،1ترجمه احمد
آرام ،چاپ چهارم ،انتشارات علمی و فرهنگی ،ته ران.
6ســازمان آرامســتانهای شــهرداری اصفهــان ( ،)1396ســازمان
آرامستانهای شهرداری اصفهان.
7سلطان یفرد،هادی و قاســمی ،ایرج (« .)1397اث رات دگرگ ونی ساختار
بــر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه  12شــهر تهــران» ،فصلنامه
مطالعات شهر ایرانی اسالمی .شماره سی و سوم.
8سند راهبردی ســازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان (،)1395
سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان.
9عزیزی ،محمد مهدی؛ زیردســت ،اســفندیار و اکبــری ،رضا (،)1397
«واکاوی تبلور عدالت محیطی در اندیشــه آرمانشهری اسالمی جهت
کاربســت در شهرســازی اســامی؛ مطالعة موردی :محله روستا بنیان
ســفین کیــش» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره سی
و چهارم.

تحلیل ساماندهی آرامستانهای شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسالمی

بناب راین به طور کل راهبرد کالن ســازمان آرامســتانهای شــهر
اصفهان که در راســتای شــیوه اسالمی و ه ویتی اســت ،م یت واند
این باشد« :حفظ آرامســتان کالن ،ایجاد آرامستانهای منطقهای و
تق ویت و ســاماندهی آرامستانهای محلی» .در نهایت پیشنهادات
راهبردی که م یت وان ارائه کرد بدین شرح است:
 .1ایجاد سلسله م راتبی از آرامستان در سه سطح خرد (محلی)،
میانی (منطقهای) و شهری (کالن) در مقابل تک و کالن آرامستانی
شدن یا دو ســطحی بودن آرامســتانها (محلی و شهری) که باید
با ســه رویکرد حفظ باغ رض وان ،ایجاد آرامســتانهای منطقهای و
ساماندهی و تق ویت آرامستانهای محلی انجام شود؛
 .2تبدیــل آرامســتانهای محلی به باغ مزار نه پــارک مزار یا مکان
تف ریحی و بازی به دلیل تناسب بیشتر با فرهنگ و تاریخ ای رانی و اسالمی؛
 .3تعدیــل وظایف عملیاتی و اج رایی ســازمان آرامســتانها و
تق ویت نقــش نظارتی آن ،در صورت وجود آرامســتانهای متعدد
و غیرمتمرکز؛
 .4ایجــاد سلســله م راتبــی از خدمــات در ســطح شــهر ب رای
دستیابی همه آرامستانها به آنها؛
 .5تص ویب آیین نامه آرامستانهای محلی ب رای تع ریف شاکله و
چارچوب آرامستان محلی؛
 .6تاسیس پژوهشکده آرامستانهای شهر اصفهان؛
 .7مدی ریت یکپارچه آرامســتانها (نــه مدی ریت واحد) در مقابل
پدیده چنــد مدی ریتــی و تناقضهــا و م وازیکاریهــا که باعث
افزایــش کارایی و جلوگیری از همپوشــیها و تباینات م یشــود؛
مانند تشکیل جلسات متعدد و مستمر میان سازمان آرامستانها با
هیئت امنای آرامستانهای محلی ،پزشکی قان ونی ،نیروی انتظامی
و حتی با اداره بهداشت ،محیط زیست ،اوقاف و می راث فرهنگی؛
 .8مدی ریــت محلهای شــهر و اضافه کــردن مقیاس محلهای و
شورایاری به شهر اصفهان مانند ته ران به دالیل افزایش همبستگی
اجتماعی ،تق ویت پیاده محوری در مقابل خودرو محوری ،مشارکت
مردم و بســیج منابع مردمی ،گســتردگی مسائل و دیدن همه آنها،
افزایش پاسخگ ویی.
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Abstract:
As death is an inevitable stage of human life, the cemetery has always been one of the main
and unavoidable spaces of every human settlement, including Islamic Iranian cities. The present study has been carried out to analyze the organization of the cemeteries in the city of
Isfahan from a native and Islamic perspective. The research methodology is qualitative and
Sampling method is purposeful. In compared to local cemeteries (Decentralized approach) and
Rezvan Garden (Centralized approach) results show that, in cemetery of the Rezvan Garden,
it would be better service and hygienic and religious issues are being respected. In the case of
Isfahan local cemeteries is easier access to them. local cemeteries have a more human scale
and create social cohesion and with reinforcement of local cemeteries, the freedom of individuals is greater to determine the place of burial. As due to easy access to space of cemetery,
strengthens the memory of death in society and the city and create the ultimate goal of space
of the cemetery, which is a reminder to the live people.
Keywords: Cemetery, Organization, Local Cemeteries, Rezvan Garden and Islamic Iranian pattern.
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