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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.
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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.
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