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  چكيده
هاي تاريخي  است؛ همپاي اين امر، گورستان هاي كالن و خارج از شهرها تبديل شده يران، به فضاهايي باز در مقياسدر اكثر شهرهاي امروز ا  گورستان

اين در حالي است كه به نظر . شود اي متروك به حال خود رها شده است و اثري از پويايي فضاي شهري در آنها ديده نمي درون شهرها نيز  به گونه
از آنجايي كه توسعة پايدار شهري از دهة . هاي فرهنگي و اجتماعي دارا است هاي فراواني را از جنبه ملكرد گورستان، پتانسيلرسد فضاي شهري با ع مي
لذا  قرن بيستم در بسياري از شهرهاي جهان مطرح شده است و به تبع آن در ايران نيز مورد توجه قرار گرفته و در اهداف برنامة آتي مطرح است، 80

گورستاني شدن در آنها، به عنوان يكي از  شهرهاي ايران، و همچنين تك و كالن  شهري در  هاي درون شدن گورستان ند متروك و فرسودهمسئلة رو
 با كيفي تحقيق راهبرد مقاله، اين در استفاده مورد روش. رسد يابي به توسعة  پايدار شهري، امري قابل توجه و تأمل برانگيز به نظر مي موانع دست

رو، بررسي نقش گورستان در شهر، به عنوان يك فضاي شهري، در جوانب گوناگون  در زمينة مطالعات تحقيق پيش. است اي زمينه هاي نظريه ويكردر
مبنايي  به عنوان 21يابي به توسعة پايدار، دستور كار  در راستاي دست. بخش حل اين مسئله باشد تواند ياري فرهنگي و اجتماعي، هريك به نوبة خود مي

محيطي پرداخته است و توجهي به امر فرهنگ و تنوع فرهنگي در آن ديده  يابي به اين توسعه به سه جنبة اجتماعي، اقتصادي و زيست براي دست
بطه با تنوع فرهنگي ليكن رويكرد اين مقاله ابتدا بر لزوم توجه به جنبة فرهنگي در توسعة پايدار است و در اين راستا به بيانية يونسكو در را. شود نمي
محيطي توسعة پايدار، به  ها در شهر در كنار آگاهي از جوانب اجتماعي، فرهنگي و زيست سپس با علم بر نقش فرهنگي و اجتماعي گورستان. پردازد مي

طور كلي پيشنهادي مبني  است بهيابي به توسعة پايدار پرداخته شده  ها در شهرهاي ايران، به سوي دست بيان راهكارهايي براي ارتقاي نقش گورستان
  : شود بر تركيبي از چهار برنامه ذيل مطرح مي

 هاي تاريخي موجود  بازيابي، احيا و ارتقاي كيفي گورستان .1
 ها در بافت اطراف ها بنا به موقعيت و كاربري گسترش اين گورستان .2
هاي  هاي متناسب با آنها؛ نظير كاربري قالب كاربري هاي مكاني و فضايي مناسب داخل شهر در هاي جديد در موقعيت يابي مزار مكان .3

 هاي همخوان با آن در جوار اين فضا فرهنگي و به خاك سپردن بزرگان در زمينه
 .شهري سبز فضاي منزلة به ها گورستان از گيري بهره .4

  
ح و تفصيل آن پرداخته خواهد شد، توجه به جوانب پيشنهادي، كه در بدنة اصلي مقاله به توضي  رسد در اجراي هريك از اين چهار برنامه به نظر مي

توان در جهت تقويت و  وسيله در عين سنجش و بهينه عمل نمودن در شرايط ويژة هريك از آنها، مي گوناگون فضاي گورستان ضروري است و بدين
  .شتشهرهاي ايران گام بردا يابي به توسعه شهري پايدار در كالن ها در دست بهبود عملكرد گورستان

  
  

 واژگان كليدي 
  .پايدار، طراحي پايدار، شهر و گورستان، معماري گورستان پايدار، معماري توسعه پايدار، شهر
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  مقدمه
هاي شهري و عدم توجه كافي  ها در طرح ها در طرح جامع تعدادي از شهرهاي ايران، گوياي وضع نابسامان گورستان مطالعة وضعيت گورستان

ريزي كاربري اراضي، تكليفي  رغم كمبود فضاي گورستاني و نياز اكيد به گورستان، برنامه در بسياري از شهرهاي كشور، علي. به اين مقوله است
بر اين، در برخي از  عالوه. هاي موجود را داده است كند يا حتي بدون درنظرگرفتن فضاي جديد، پيشنهاد تغيير گورستان براي اين نياز روشن نمي

مجزا از آن انجام گرفته بايست در قالب طرح جامع صورت پذيرد، در فعاليتي  كه منطقاً مي  شهرها پيشنهادات در خصوص احداث گورستان
هاي جامع، رويكردي كه فضاي گورستان در آن به مثابه يكي از كاركردهاي خدماتي عمومي داراي اهميت و اعتبار باشد، ندرتاً  در طرح. است

هاي ايران، با گورستان به شهر هاي توسعة  رسد كه در اكثر برنامه نظر مي گونه به به اين ترتيب، اين]. 48- 49: 1388پور،  فرهادي[شود  ديده مي
صورت متمركز  خانة آب برخورد شده و آن را به دورترين نقطه از شهر و به همچون محل دفن زباله و يا تصفيه  عنوان مكاني صرفاً عملكردي،

  .اند انتقال داده
دادن تدريجي فضاهايي   شود، از دست ميها ديده  هايي كه در رابطه با فرسوده و متروك شدن آن هاي تاريخي درون شهري، از آسيب گورستان
سال است؛ شايد بتوان گفت كه اين امر، يكي از عواملي است كه باعث فاصله گرفتن اين قشر از شهر  سال و كهن انگيز براي نسل ميان خاطره

مكان جلوه داده و  نسل جديد، بي هاي نسل گذشته نيز براي عالوه روايت دهد؛ به فعلي شده و رابطة آنها را به حد برآوردن نياز، كاهش مي
  .كند ميزان خاطره جمعي و به تبع آن، هويت جمعي در جامعه كاهش پيدا مي

شدن دو ركن مقياس و  شهرهاي ايران در كنار مشكالت فوق، موجب ناديده گرفته شدن  گورستاني در ادامه، قابل ذكر است كه تك و كالن 
نيز شده است و در اين فرايند، كيفيت روابط انساني تقليل يافته و   بودن در معماري فضاي تدفين و اجتماعي  فاصله در شهرسازي،  انساني

   1.هاي حضور در گورستان نيز افزايش چشمگيري كرده است هزينه
ني پس از اسالم و هايي در زمينة جايگاه گورستان در شهرهاي ايرا در پيشينة موضوع اين تحقيق، عالوه بر منابع مطالعات شهرسازي، كه داده

ترين  نزديك. هايي مراجعه شد كه به نقد جايگاه امروز گورستان در شهرهاي ايران پرداخته بود حتي پيش از آن در دست قرار داد، به پژوهش
اي ايران پرداخته ها در شهره كه به تفصيل به موضوع گورستان 2شده در اين زمينه، شمارة سيزدهم فصلنامة انديشة ايرانشهر بود مطالعات انجام

كليت اين منبع مطالعاتي، حاكي . و اطالعات مفيدي را در اين زمينه ارايه كرد و بنا به مورد در بدنة اصلي مقالة حاضر به آنها ارجاع شده است
و به فرسايش صورت تك و كالن در خارج از شهرها و چه در وضعيت ر ها، چه در قرارگيري آنها به از نامناسب بودن وضع فعلي گورستان

  .هاي تاريخي داخل شهرها است گورستان
دهد؛ و نگرش و برخورد با آن به  اين مقاله، گورستان را به عنوان فضاي باز شهري در قالب منظري فرهنگي و اجتماعي مورد شناخت قرار مي

هاي تاريخي كه امروز به  اموش كردن گورستانهاي شهر فارغ از هرگونه پويايي، و فر مثابه يك فضاي صرفاً خدماتي و انتقال آن به دوردست
ريزي توسعة اكثر شهرهاي جهان و  سپس از آنجايي كه توسعة پايدار در دستوركار برنامه. دهد اند را مورد نقد قرار مي درون شهرها كشيده شده

دهد و در  اعي و فرهنگي آن مورد بررسي قرار ميرا در جوانب اجتم  سنجد و نقش گورستان از جمله ايران قرار گرفته، جوانب چهارگانة آن را مي
  .ارتقاي اين نقش، پيشنهاداتي را مطرح خواهد كرد

  روش تحقيق
 براي بااليي ظرفيت  داراي روش، اين كه آنجايي از . است اي زمينه هاي نظريه رويكرد با كيفي تحقيق راهبرد مقاله، اين در استفاده مورد روش
 پاسخگو مقاله،  اين در موضوع مورد نظر مطالعة براي رسد مي نظر  به است، واقعي زندگي هاي محيط و شرايط غني هاي كيفيت به يابي دست
  . بود خواهد
 پروژه پيشرفت اثناي در تعديل امكان و رويه طراحي، در است؛ پاسخگو مردم هاي فعاليت  فرايند و معاني فهم براي كيفي تحقيق راهبرد

 علوم كيفي، تحقيق روش اصلي خاستگاه. است  حساسيت داراي انسان هاي فعاليت و ها ساخته دست فرآيند و عانيم به نسبت پذير، انعطاف 
 نگر كل  نگاهي با و كند تبيين يا توصيف پيچيده، اي زمينه در را كالبدي يا اجتماعي هاي پديده  در نظر دارد روش، اين واقع در و است اجتماعي

   ].176 -179 :1386 وت و وانگ،گر[بپردازند  آن تفسير به
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 اجازه تصورها،  و باورها اراية از فارغ كه است آن پي در پژوهشگر گفته شده كيفي، تحقيق راهبرد در اي زمينه هاي نظريه رويكرد توضيح در
 براي توان مي نظريه، تدوين از پس. برسد تكوين به ها داده  ميان از اي نظريه سپس و كند تعيين را ها داده محيط، طبيعي شرايط كه دهد

 از استفاده اي، زمينه نظرية مهم ويژگي كه است شده بيان ادامه در  .داد قرار مطالعه مورد را ديگر مشابه هاي محيط  آن، تبييني توانايي سنجش
 شامل را نظريه بناي يا نگاشت  و ،)اه داده تحليل(كدگذاري  ها، داده گردآوري زمان هم طور به كه است تعاملي و تكميل قابل  متمركز، فرايندي

  ].همان[  است برقرار تعاملي  و برگشتي و رفت ارتباطي مرحله، سه اين بين واقع در. شود مي
 بين برگشت و رفت عمل با كه رسد مي نظر  به طور اين واقع در است، مدنظر مقاله اين مطالعاتي روش در كه است همان فرايندي اين

در ارتقاي نقش گورستان در جوانب اجتماعي توسعة  راهكارهايي به توان مي  گيري در بيان پيشنهادات نتيجه و آنها حليلت اطالعات، گردآوري
   .رفت پيش دوباره و نمود تكميل را آن بازگشت، قبل مرحلة به توان مي جديد،  اي مسئله به برخوردن با مرحله هر در يافت؛ دست پايدار شهري

اي،  اي و اسنادي انجام پذيرفته، و به موازات مطالعات كتابخانه آوري اطالعات به روش كتابخانه ن مقاله در مرحلة اول؛ جمعبر اين اساس، در اي
در نهايت . سپس اين مطالعات با زمينة تحقيق مطابقت داده شده و مورد تحليل كيفي قرار گرفته است. مطالعات ميداني نيز صورت گرفته است

  .هايي صورت گرفته و نتايج كلي اين تحقيق حاصل شده است اي انجام شده، تطبيق زمينهبر مبناي مطالعه 

  اسالميـ  جايگاه گورستان در شهرسازي ايراني
تواند اهميت توجه به اين فضاي شهري در بعد  هاي آن در شهر، مي مطالعة فضاي گورستان از بعد اجتماعي و فرهنگي و دريافت ارزش

  .يافتن به توسعة پايدار را روشن كند هاي اجتماعي و فرهنگي شهر در دست بر تقويت جنبه اجتماعي آن و تأثيرش
توان تجلي  اي به اهميت فضاي گورستان دارد و گورستان را مي اشاره] 20:1372دورانت، [" آغاز شد... از آراستن گورها... معماري"جملة 

گيرد و ايران  هاي گوناگون برخوردهاي متفاوتي با مردگان صورت مي كه در فرهنگ شود ديده مي. معمارانة نگرش مردم به پديدة مرگ دانست
عالوه، انجام  به. پس از اسالم، مكاني است كه در آن به دفن مردگان پرداخته و مرگ، گور و در ادامه گورستان براي افراد اهميت خاصي دارد

هاي نسل معاصر خود را براي  كند؛ از اين رو اين فضا، ويژگي يرپا و ماندگار ميعمل تدفين موات در آن، فضاي گورستان را تبديل به فضايي د
توان گفت تقريباً در اكثر  رسد و مي نظرگرفتن اين امر، گورستان منظري تاريخي و نمادين به نظر مي با در. آيندگان به نمايش خواهد گذاشت
  .آيند ترين فضاهاي شهري به حساب مي اند، در زمره قديمي ههايي كه از گذشته به جا ماند شهرهاي ايران، فضاي گورستان

گيري اولية اين فضا،  مطالعاتي كه در زمينة موقعيت گورستان در شهرهاي ايران پس از اسالم انجام گرفته، حاكي از آن است كه شكل
بعدها به مرور و با . براي بازماندگان بوده استاالمكان در كنار اماكن مقدس و عموماً در خارج از شهرها در مكاني با سهولت دسترسي  حتي

در ادامة روند توسعة شهرها و افزايش جمعيت آنها، . ها به داخل شهر وارد شده و تا حد امكان، گسترش يافتند توسعة شهرها، گورستان
د؛ نظير آنچه امروز در مورد گورستان ان اي نسبتاً دور از بافت شهري و در قالب فضاهايي وسيع، شكل گرفته هاي جديدي در فاصله گورستان

  .شهر تهران قابل مشاهده است بهشت زهراي كالن

  جايگاه اجتماعي  .1
اي فيزيكي است از فرد متوفي و  به عنوان مكاني كه يك انسان در آن آرميده، نشانه 3شود كه گور در مطالعة اين فضا از منظر اجتماع ديده مي

ها بسته  ، گورستان با وجود اين خصيصه. شود هاي متفاوتي به اين فضا داده مي شده، چهره ان با شخص تدفينبا برقراري ارتباط مخاطب اين مك
  .گيرند هاي فضايي متفاوتي به خود مي اند، كيفيت به افرادي كه در آنجا دفن شده

ها،  ا همواره در تعامل پويا با فضاي زندگاني انسانشود و اين فض گاهي از گورستان نمي ظاهراً حفظ حرمت مردگان در ايران، مانع از بهرة تفرج
ها بيشتر در ارتفاعات ناهموار و در زيباترين فضاهاي طبيعي  در سيري در روستاهاي ايران، گورستان. روستا و پس از آن شهر، قرار داشته است

  ].101:1382كاشيگر، [خورند  به چشم مي
انگيز  اي خاطره بر بخشيدن هويت خاص به اين فضا، جنبه يان و بستگان در اين مكان، عالوهشدن يكي از آشنا رسد به خاك سپرده به نظر مي

كند و حضور در سر مزار يكي از مشاهير كشور در يك گورستان، با درنظرگرفتن اينكه شايد امكان ديدار وي در  را نيز براي اين افراد ايجاد مي
رسد از نامتعارف بودن  اي از نوع ديگر است؛ عاملي كه به نظر مي ته، حاكي از برقراري رابطهطول حياتش براي اكثريت افراد جامعه وجود نداش

رسد در جايي كه فرد متوفي براي عدة زيادي از مردم، شناسا باشد،  عالوه به نظر مي به. فضاي گورستان براي عامة مردم نيز خواهد كاست
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و هويتي ملي را گوشزد ] 32: الف 1388، اسماعيلي[همراه داشته  توجهي از اشتراك را بهتبديل به يك تجربه نسبتاً مشترك شده و وجه قابل 
  .كند مي
به طوركلي، فردي كه به اين . هاي مشتركي را براي بازماندگان به همراه دارد توان گفت كه فضاي گورستان، محلي است كه ناگزير، تجربه مي

ر به خاك سپرده است يا مزار نزديكان و آشنايان از دست رفته؛ در هر دو حال، امكان مالقات شود يا هدفش زيارت يكي از مشاهي فضا وارد مي
دهنده براي آرامستان، امكان  هايي مثبت و حتي تسكين افرادي، با نگرش يا احساس مشترك براي وي وجود دارد و چه بسا تقويت ويژگي

  . و از ناخوشايندي تجربة آن بكاهدبرقراري تعامالت اجتماعي بين اين افراد را افزايش دهد 

  جايگاه فرهنگي .2
هنر فرسك و (ها و نمادهاي اين فضا نيز همچون سنگ قبور  توان گفت كه نگرش در نشانه گذارد، مي براي فردي كه به آرامستان قدم مي

، )معماري(ها و كليت فضاي گورستان  و مقبره) بيني جهان(گويد  و از مرگ و زندگي مي) ادبيات(آن نقش بسته  اي كه بر ، سروده)سازي مجسمه
اند، تاريخ و  هريك از افرادي كه در اين مكان به خاك سپرده شده. هايي از فرهنگ و تاريخ زمان خود قابل تأمل است عنوان نشانه هريك به

ها،  فضا به همراه دارند؛ سيري در گورستان فرهنگي را براي اين -شوند و هويتي تاريخي نشاني از زمان حيات خود را بر مزارهايشان يادآور مي
حال مفاهيم مذهبي مختص خود را نيز در اين رابطه  گذارد؛ و در عين نوع نگرش جامعه به پديدة مرگ را در زمان خاص خود به نمايش مي

طور كه پيش  كند و همان تاريخ را بازگو مي شوند، باري از هنر، فرهنگ و رو، آرامستان براي افرادي كه به اين فضا وارد مي از اين. دارد بيان مي
  .آيد بخش به شمار مي انگيز و هويت شدگان در خود، خاطره از اين نيز اشاره شد، فضاي گورستان براي نزديكان و آشنايانِ تدفين

ضا به عنوان پذيرش اين ف لذا با 4شود؛ بررسي موارد فوق در رابطه با فضاي گورستان، منجر به پذيرش آن به عنوان يك منظر فرهنگي مي
يك منظر فرهنگي، لزوم تجديدنظر در نگرش به آن، متفاوت با آنچه در طراحي شهري براي عموم شهرهاي امروز ايران رايج است، ديده 

  .شود مي

 جوانب فرهنگي و اجتماعيتوسعة پايدار، 
سعة پايدار شهري و در نهايت امكان اراية پيشنهاداتي براي يابي به تو در شهر و چگونگي نقش آن در دست  براي شناسايي جايگاه گورستان

 1970يابي به آن بيان شود؛ مفهوم توسعة پايدار در دهة  تقويت اين نقش، الزم است كه در ابتدا مروري بر توسعة پايدار، مفاهيم و جوانب دست
اي كه  آن توسعه": ار گرفته تعريف كميسيون برانتلند است تعريفي كه تاكنون بيش از همه مورد استفاده قر ]Stivers, 1976: 25[مطرح شد 

با انتشار گزارش ]. 9:  1387بحريني، [ "هاي آينده در تأمين نيازهايش تأمين كند بتواند نيازهاي كنوني را بدون از دست دادن توانايي نسل
پايدار در سرتاسر جهان،  ، موضوع توسعه 1991ل در سال سازمان مل "كنفرانس سران زمين"و  "آينده مشترك ما"با عنوان  1987برانتلند در 

  ].8: همان [در بسياري از نقاط جهان پديدار شد  "شهر پايدار"هاي  وارد جريان اصلي خود شد و برنامه
اين دستور كار  .دولت در كنفرانس سازمان ملل متحد و توسعه در ريودژانيرو برزيل مصوب شد 178با تأييد بيش از  1992در  21،5دستور كار 
جويي و مديريت منابع در  معيارهاي اقتصادي و اجتماعي، صرفه: بخش است  4يابي كشورها به توسعة پايدار تهيه شده و شامل  براي دست

يك  21پايدار بر اساس دستور كار  شناسي توسعه در منابع مربوط به روش. هاي عملكردي هاي متخصص، توانايي توسعه، تقويت نقش گروه
بعد اجتماعي، بعد : پايدار در برگيرندة سه بعد است  نظر در مورد مفهوم توسعه پايدار وجود دارد و شامل اين واقعيت است كه توسعه تفاقا

، امري   اي نشده كه به نظر نگارندگان در اين دستور كار به امر فرهنگ و تنوع فرهنگي اشاره]. 48:1387مخدوم، [اقتصادي، بعد محيط زيستي 
  .پايدار است پوشي در توسعة م و غير قابل چشممه

المللي مثل مجمع دايمي سازمان ملل  ، بسياري از جوامع از طريق مجامع گوناگون بين21در راستاي عدم اشاره به تنوع فرهنگي در دستور كار 
در بيانية جهاني، تنوع فرهنگي از سوي . ا داراستاند كه توسعة پايدار، بعد ديگري به نام تنوع فرهنگي ر نيز بر سر اين مسئله بحث كرده 6متحد

گونه كه  تنوع فرهنگي براي جوامع بشري يك ضرورت است، همان... "اعالم شد كه  7)يونسكو(سازمان تحصيلي، علمي و فرهنگي ملل متحد 
شود، بلكه  اقتصادي ديده نميشده شامل اين مفهوم است كه تنوع فرهنگي به سادگي در رشد  توضيح ارايه. "تنوع زيستي براي طبيعت

يابي به  در اين نوع نگاه، تنوع فرهنگي، چهارمين بعد دست. فكرانه، احساسي، اخالقي و معنوي يابي به حياتي روشن اي است براي دست وسيله
  .توسعة پايدار است
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 عنوان به فرد كه هرچه و عادات اخالقيات، نين،قوا هنرها، باورها، ها، دانش از اي پيچيده مجموعه" را فرهنگ ،]183-1917[ 8تايلور ادوارد
گوناگوني نظير هنر و معماري، آداب و  كند و در اين راستا فرهنگ را شامل عناصر مي ،تعريف٩"گيرد مي فرا خويش جامعه از جامعه، از عضوي

احيه و در ادامة آن، تنوع فرهنگي در جهان، در مورد لزوم حفظ فرهنگ بومي هر ن10.اند ها، زبان، سياست، مذهب و سنت دانسته رسوم، سرگرمي
نگارندگان اما بر اين باورند كه . اند و هر گروه داراي نظرات خاص خود است اي مخالف اي با لزوم حفظ آن موافق و عده بحث بسيار است؛ عده

آسيب نرسانده، به آزادي وي  حفظ و نگهداري فرهنگ بومي و همچنين تنوع فرهنگي در جهان ، تا جايي ضروري است كه به نوع بشر
  .اي وارد نكرده و غيراخالقي نباشد لطمه

توان گفت كه از آنجا كه حفظ تنوع فرهنگي براي حيات بشر،  لذا در تطابق موضوع تنوع فرهنگي و لزوم توجه به آن در توسعةپايدار، مي
توان بعد چهارم توسعة پايدار  كند، لذا تنوع فرهنگي را مي مي اي است كه به نيازهاي نسل آينده توجه پايدار نيز توسعه ضروري است، توسعة

دهد كه توسعة پايدار دربرگيرندة چهار بعد اقتصادي،  دانست و در نهايت، مطالعه و تحليل توسعة پايدار و جوانب آن، اين نتيجه را به دست مي
  .محيطي است اجتماعي، فرهنگي و زيست

ليكن ايران ]. 24:1387زاده،  نقي[است  هاي گوناگون توسعه پايدار مدنظر تشكيالت مختلف قرار گرفته در ايران نيز توجه به اصول و جنبه
ريزي در كشور براي  گونه برنامه به بعد است كه انجام اين 1385ريزي آمايش سرزمين زده، تنها از سال  دست به برنامه 1355آنكه از سال با 

حال آنكه نگراني از آن است كه در كشور، برخوردي شعارگونه با ]. 50:1387مخدوم، [م است كردن توسعةپايدار در دست اقدا برآورده
ريزي خارج از طرح جامع شهري كه  ريزي، همانند نمونة برنامه ريزي و طرح كارگيري اصول آن در برنامه پايدار صورت گرفته و عدم به توسعه

  .توجه به نيازهاي نسل امروز و فردا در حال انجام باشد اي ناپايدار و بدون ها ذكر شد، توسعه براي گورستان
  

  ، پاريس، فرانسه11موردي، گورستان پِرالشز   بررسي يك نمونه
  )هاي تاريخي درون شهري ايران گيري از مفاهيم راهبردي آن در گورستان سنجي در بهره به منظور امكان(
  

رسد،  رو موفق به نظر مي يابي به اهداف مطرح شده در مقالة پيش احدي در دسترسد مطالعه و بررسي يك نمونه گورستان كه ت به نظر مي
هاي بهره گرفته شده در آن و الگوگرفتن  هدف از اين مطالعه، نه پيشنهاد تقليد، بلكه مطالعة يك نمونه، بررسي ايده. بخش باشد تواند ياري مي

  .از آنها پس از تطبيق با شرايط مقصد است
 در ميزان پويايي و تعامل اجتماعي، كشور فرانسه است كه  هكتار يك نمونة به نظر موفق گورستان 43مساحت تقريبي  با گورستان پرالشز

 پاريس داخلي محدودة در سبز فضاي ترين وسيع پرالشز،. رود شمار مي به جهان هاي گورستان مشهورترين از و پاريس گورستان ترين بزرگ
  .]Colman, 1997:90[ شود ياد مي باز فضاي در يا موزه عنوان با آن از و است

 مذهب، يا ريشه به توجه بدون و شود مي اداره شهرداري نظر زير كه همگاني فضايي. گردشي در شهر است و  عمومي فضاي يك اين گورستان
 به پذيرشي، سيستم چنين. ندشو مي دفن دايمي يا موقت طور به اي اجاره يا عمومي گورهاي در اجساد .است شهروندان همة به متعلق
 بناهاي دهه، چند گذشت با تنها ترتيب اين به. شد پرالشز موفقيت ويژة داليل از يكي كه داد يادبود بناهاي برپايي براي كامل آزادي  ها خانواده
 بندي  گروه هيچ و است آزاد گورستان اين در يادبود بناي و قبر محل تعيين. شد برابر چند قبرها بر ها ستون و ها اتاقك نيايش، هاي مكان يادبود،
زيادي با مقابري مرتبط با حوزة شهرت خود در زمان  سرشناس افراد گورستان اين در. ندارد وجود آن فضاي در سياسي يا اجتماعي مذهبي،
 ،»هدايت صادق« به توان مي جمله آن از و ديد گورستان راهنماي نقشة در را آنها پرطرفدارترين از تعدادي نام توان مي كه اند گرفته آرام حيات،

هاي  گذارد كه حاكي از شاخصه ، فضاي اين گورستان را به نمايش مي1تصوير .نمود اشاره» بالزاك« و» اميل زوال«، »غالمحسين ساعدي«
   .ويژة آن در طبيعت و منظر خاص اين گورستان است

 هاي حال شرح توضيح و معروف گورهاي دادن  نشان براي راهنما با همراه ميمنظ گروهي هاي گردش گردشگران، رفاه براي پاريس شهرداري
 يا معلول افراد ناشنوايان، نابينايان، جمله از خاص هاي گروه در  گردش براي تسهيالتي اين، بر عالوه. دهد مي ترتيب آنها از مختصري
 شدگان، تدفين هاي خانواده محلي، افراد گورستان، كاركنان قبيل از است؛بسياري  افراد وآمد رفت محل پرالشز امروز. دارد وجود سواران دوچرخه

 تبديل پويا و زنده مكاني به مردگان، خوابگاه بر عالوه را مكان اين و آيند مي در تعطيالت با هدف تفريحي به پرالشز كه افرادي و گردشگران
   .است كرده

  



 
 

  81- 94/ايران  ها در جوانب فرهنگي و اجتماعيِ توسعه پايدار شهري در چگونگي ارتقاي جايگاه گورستان

 

86  

  .1388سعيد حقير، تابستان : عكس . گورستان پرالشز، پاريس، فرانسه. 1تصوير
Pic1. Père-Lachaise Cemetery, Paris, France, Summer 2009, 
Photo: Dr.Saeed Haghir. 

  .1388سعيد حقير، زمستان : عكس . گورستان ظهيرالدوله، تهران. 2صويرت
Pic2. Zahiroddoleh Cemetery, Tehran, Iran, Photo: Saeed 
Haghir. 

  
  
  
  
  
  

ين گورستان، مواردي همچون آزادي در انتخاب موقعيت، آزادي در طرح بناي يادبود، فضاسازي مطالعات فوق حاكي از اين امر است كه در ا
سلسله موازين طراحي فضا، پرالشز را به يك فضاي شهري پويا و   هاي خاص و از همين مناسب شهري، ارايه تسهيالت براي افراد با معلوليت

  .حتي يك جاذبة گردشگري تبديل كرده است
رسد كه اين گورستان با توجه به دفن تعداد كثيري از مشاهير، وجوه مشتركي را با گورستان ظهيرالدوله در شمال تهران دارا  ظر ميطور به ن اين
 ، ش، دفن ظهيرالدوله.ه1303آمده از شهرداري تهران حاكي از آن است كه اولين تدفين در آرامستان ظهيرالدوله به سال  اطالعات بدست. است
 و شود مي استفاده مذهبي مراسم براي خانقاه از و شود نمي دفن كسي گورستان اين در اكنون، هم .بوده است قاجار صرخاننا محمد پسر

نمايشگر وضعيت اين گورستان در  2تصوير  .كنند ديدن گورستان از توانند مي ، ويژه شرايط با و خاص روزهاي در بازديد، به مندان عالقه
از آن جهت كه در گورستان ظهيرالدوله . شدن و روند رو به فرسايش آن، در تصوير به خوبي قابل مالحظه استاست، متروك  1388زمستان 

اند و جداي از نياز به احياي كمي فضا،  زاد، به خاك سپرده شده الشعراي بهار و فروغ فرخ نيز بزرگاني از ادب و فرهنگ ايراني همچون ملك
مند اين گورستان آن را در زمره فضاهاي با جاذبه گردشگري  رسد بتوان با احياي هدف به نظر مي. شود ه ميقابليت ارتقاي كيفي نيز در آن ديد

  . نيز جاي داد

  

  

  
 پيشنهاد راهكارهاي ويژه در جهت ارتقاي وضعيت گورستان ظهيرالدوله، نياز به مطالعه ويژه و بررسي خاص و تفاسير توأمان دارد كه در اين

گرفته شده در پرالشز و استفاده از برخي از آنها پس از تطبيق با شرايط ويژه  در اينجا تنها پيشنهاد مطالعه راهكارهاي بهره. گنجد بحث نمي
شده در  عالوه، واضح است كه راهكارهاي كلي بيان به. شود گورستان ظهيرالدوله به عنوان بخشي از مسير پيشبرد به سوي اين هدف داده مي

ريزي براي تقويت  تواند شمايي كلي از برنامه شهري مي هاي تاريخي درون رتقاي جايگاه اجتماعي و فرهنگي گورستاناين مقاله براي ا
  .هاي اين آرامستان تاريخي ارايه دهد ارزش

  يابي به توسعه شهري پايدار تقويت نقش گورستان در دست
در اين راستا به . اي مؤثر و مفيد آرامستان در توسعة پايدار شهري برسيمه هايي براي تقويت ويژگي حل در اين مطالعات، تالش شده تا به راه

و بيانية  21شده در دستور كار  مطابقت جوانبي كه پيش از اين در رابطه با جايگاه گورستان در شهر مورد بحث قرار گرفت با راهكارهاي ارايه
پيش از اين نيز به آن اشاره شد اين دستور كار، تنها به سه جنبة  طور كه همان. شود يونسكو در رابطه با تنوع فرهنگي، پرداخته مي

لذا در پذيرش و توجه . پايدار قايل نشده است محيطي، اقتصادي و اجتماعي پرداخته و جايي براي امر فرهنگ و تنوع فرهنگي در توسعة  زيست
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پايدار، مطالعة بيانية يونسكو در رابطه با تنوع فرهنگي نيز امري مفيد  يابي به توسعة  اي در دست به امر فرهنگ و تنوع فرهنگي، به عنوان الزمه
  .رسد به نظر مي

شده در رابطه با جايگاه گورستان  كه چهار بند از اين بيانيه، با مطالعات انجام12بند، بيان است 12بيانية يونسكو در ارتباط با تنوع فرهنگي شامل 
  :بند عبارت است از  اين چهار. رسيد در شهر مرتبط به نظر مي

 و وحدت در تنوع، اين. گيرد مي خود به را متنوعي اشكال مكان، و زمان طول در فرهنگ، :بشريت  مشترك فرهنگي، ميراث تنوع .1 بند
 نوآوري، و خالقيت مبادله، منبع عنوان به فرهنگي، تنوع. دهد مي تشكيل را بشر نوع كند كه تجسم پيدا مي جوامعي و ها گروه هويت چندگانگي

 هاي نسل سود به بايد و است بشريت مشترك ميراث امر، اين حال، عين در .است ضروري بشر نوع براي به اندازه تنوع زيستي براي طبيعت
  .شود حفظ و شناخته آينده، و حال
 فرهنگي هاي هويت با ها روهگ و مردم بين هماهنگ تعامالت گسترش، حال در جوامع در :فرهنگي  چندگانگي به فرهنگي تنوع از .2 بند

 و گنجايش براي ها سياست. آيد حساب مي  ضروري به امري كردن، زندگي هم با به آنها تمايل ترتيب همين به و پويا و متفاوت متنوع،
 تنوع قعيتوا به فرهنگي چندگانگي بنابراين،. است صلح و شهري جامعة حيات اجتماعي، انسجام هاي ضمانت شهروندان، تمام دهي مشاركت
 سوي به است گري هدايت دموكراتيك، چارچوب يك از جداناشدني امري عنوان به فرهنگي چندگانگي. دهد مي سياسي بيان يك فرهنگي،

  .كند مي پايدار را عموم زندگي كه خالقانه هاي ظرفيت ظهور و فرهنگي تبادل
 توسعه هاي ريشه از يكي امر اين دهد؛ مي گسترش را همگان براي انتخاب بازة فرهنگي تنوع :توسعه  در عاملي عنوان به فرهنگي تنوع .3 بند

 عقالني، هاي جنبه از تر بخش رضايت حياتي به يابي دست براي اي وسيله عالوه، به. شود نمي درك اقتصادي، رشد در سادگي به كه است
  .است معنوي و اخالقي احساسي،

 رشد ها فرهنگ ساير با ارتباط در اما زند، مي جوانه فرهنگي سنت هاي ريشه بر خالقيت : خالقيت سرچشمة عنوان به فرهنگي ميراث .7 بند
 در را خالقيت تا شود منتقل آيندگان به و شده تقويت حفظ، بايد بشر، آمال و تجربيات عنوان به آن، اشكال تمام در ميراث رو، اين از. كند مي
  .بخشد الهام را ها فرهنگ بين واقعي گفتگوي و دهد پرورش هايش گونه تمام

نيز ضروري  21هاي مرتبط از دستور كار  يابي به توسعة پايدار در جوانب فرهنگي و اجتماعي، مطالعة بخش در كنار ارجاع به بيانية فوق براي راه
توان  به طور خالصه مي. است "ها در جوامع محافظت و ارتقاي شرايط سالمتي انسان"رسد؛ فصل ششم از بخش اول، داراي عنوان  به نظر مي

ها در  بر تأكيد بر لزوم فراهم آوردن امكانات درماني و سالمتي براي تمام جوامع، به حفظ شرايط سالمت انسان گفت كه در اين فصل، عالوه
ث در اين مقاله ارتباط اين فصل با موضوع مورد بح. شهرها و از بين بردن عوامل تهديدكنندة سالمتي ساكنين شهرها نيز اشاره شده است

ناشي از پذيرش گورستان به عنوان يك فضاي باز شهري و طراحي مناسب فضاي سبز در آن است و همين رابطه در فصل هشتم از اين 
در اين فصل به لزوم پيوستگي توسعه و محيط زيست . شود نيز ديده مي "ها گيري گنجانيدن توسعه و محيط زيست در تصميم"بخش، با عنوان 

  . شود هاي شهري، پرداخته و بر حفظ محيط زيست در توسعه تأكيد مي ها و مديريت ريزي ها، برنامه گزاري ستدر سيا
پردازد كه  ، به لزوم محافظت از جو زمين و ممانعت از اعمالي مي"محافظت از جو زمين"در بخش دوم و در فصل نهم با عنوان  21دستور كار 
طور كه پيش از اين نيز  همان. در شهرها 13جمله ممانعت به عمل آوردن از ايجاد و گسترش جزاير گرماييشود  از  رساني به آن مي باعث آسيب

توان در  تر درون شهرها، مي هاي كوچك ها، چه در مقياس كالن در حاشيه شهرها و چه در مقياس اشاره شد، با تقويت فضاي سبز در آرامستان
  .كاهش اثرات جزاير گرمايي شهري سهيم بود

هاي متخصص بومي  بر تقويت نقش گروه "شناخت و تقويت نقش جوامع بومي"وششم از بخش سوم، با عنوان  در نهايت نيز در فصل بيست
هاي متخصص  توان به مسئلة استفاده از گروه در مورد ارتباط اين فصل با موضوع مورد مطالعه در مقالة مي. در توسعة جوامع تأكيد شده است

  .ها از جهات مختلف مورد بحث در اين مقاله اشاره كرد مرتبط با ارتقاي وضع كيفي آرامستانبومي در امور 
پايدار، در كنار مد نظر داشتن جايگاه گورستان در شهر كه پيش از اين به بيان آن پرداخته شد، رهنمون بيان  مطالعة اين دو منبع اساسي توسعة 

بازيابي، احيا و : شود  پايدار شهري شد؛ اين پيشنهادها، در تركيبي از چهار برنامه مطرح مي  توسعةها در  راهكارهايي براي تقويت نقش گورستان
هاي جديد در  ها در بافت اطراف، ايجاد گورستان ها بنا به موقعيت و كاربري هاي تاريخي موجود، گسترش اين گورستان ارتقاي كيفي گورستان
  .شهري سبز فضاي منزلة به ها گورستان از گيري مناسب و در نهايت بهرههاي مكاني و فضايي  داخل شهر در موقعيت
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  هاي تاريخي موجود بازيابي، احيا و ارتقاي كيفي گورستان •

پذيري و  در پذيرش گورستان به عنوان يك منظر فرهنگي در شهر، رويكردهاي متفاوتي از قبيل حفاظت، نگهداري، احيا، بازسازي، تطابق
سازي اين  در اين راستا راهبردهايي در باززنده]. 23:1388، اصل فيضي و رزاقي[گيرد  قرار مي ن به طور مؤثر مد نظرتوسعه در مديريت آ

  :شود  ها پيشنهاد مي گورستان
ون هاي در رسد با ارتقاي كيفي وضعيت فعلي آرامستان ارتقا و رسيدگي به معماري مزارها و كليت فضاي گورستان؛ در اين مورد، به نظر مي -

پايدار شهري را به   بودن رهايي يافته و پويايي و ارتقاي جايگاه اجتماعي در توسعة شهري كه عمدتاً تاريخي است، اين فضاها از متروك
 .همراه خواهد داشت

به  :)و از اين دست يادمانيهاي  يا باغ و مرگهاي  مشاهير، موزه ها، باغ موزه پارك قالب در(هاي فرهنگي متناسب با اين فضا  ايجاد كاربري -
هاي فرهنگي در فضاي آرامستان يا در مجاورت آن، هويت اين فضا تقويت و به دنبال آن سبب  رسد در اين مورد با ايجاد كاربري نظر مي

جذب مراجعين و افزايش پويايي اين فضا خواهد شد؛ همچنين فضاي گورستان قابليت اختصاص دادن تعداد بيشتري از درگذشتگان، 
هاي كالن شهري و به عالوه  اين امر نيز به نوبة خود باعث تقليل نياز به گورستان. هاي جديد در آن را پيدا خواهد كرد ب با كاربريمتناس

 . پايدار در ايران خواهد شد با تقويت جايگاه فرهنگي اين فضا در شهر، گامي به سوي ارتقاي جوانب فرهنگي توسعة 
 و آئيني مفاهيم از استفاده گردشگري با و تفرجگاهي فضاهاي همچون(هايي با پتانسيل مناسب  ستانهاي گردشگري در گور تقويت جنبه - 

تواند ارتقاي هويتي فضاي آرامستان و در كنار آن جلب تعداد بيشتري از مراجعين  اين مورد نظير مورد پيشين مي) : الگوها كهن همچنين
  . را به همراه داشته باشد هاي تفرجگاهي از امكانات اين فضا براي استفاده

رسد؛ ممكن است قبحي كه فضاي آرامستان در نظر ايرانيان دارد، باعث كند شدن در امر پذيرش اين  اي در اينجا قابل توجه به نظر مي نكته
هاي  د گورستانفضا به عنوان يك فضاي تفرجگاهي شود، ليكن دو مطلب قابل ذكر است، يكي نامتعارف بودن فضاي گورستان بيشتر در مور

هاست كه در طراحي  رايج و متروك شهري است و تجربة فضاي شهري جديدي كه در آن اين كاربري در كنار فضاهاي تفرجگاهي باشد، سال
ذاب نيز همراه نداشته، بلكه ج مزارها ديده شده، نه تنها قبحي را به عنوان نمونه در قالب باغ شهري ايران ديده نشده و آنچه كه پيش از اين به

ديگر آنكه اين پيشنهاد و در نظرگرفتن مزارها در قالب يك فضاي تفرجگاهي، به دقت فراوان و حسن انتخاب در . رسيده است نظر مي به
اي به دور از تجربيات معاصر از فضاي  ريزي فضاهاي داخل آن نيازمند است، تا در نهايت اين فضاي جديد شهري، پديده يابي و برنامه موقعيت

  . ها را منجر شود ورستانگ
  .بنابراين اين راهكار به سوي ارتقاي جايگاه اجتماعي گورستان در شهرهاي امروز ايران به سوي توسعة پايدار خواهد بود

در مطرح نمودن اين پيشنهاد، هدف ارتقاي هويتي اين فضا و تقويت جايگاه : بكارگيري عناصر يادبود و نمادين شهري در آرامستان  -
در تطابق كليت اين راهكار با اصول مذهبي دين اسالم، بحثي كه در مطالعة . يابي به توسعة شهري پايدار است ي آن در دستفرهنگ
كند و در ميان همه آنها مشترك است، عدم دفن درگذشتگان در مكان  هاي رايج عالمان شيعه و سني توجه را به خود جلب مي ديدگاه

كه  اند ها در صورتي مجاز دانسته ها، مساجد و دانشگاه درگذشتگان را در مدارس، حسينيه فت كه دفنتوان گ طوركلي مي به. غصبي است
گزاران مراكز خيريه، افراد خَير محلي و اساتيد دانشگاهي يا حوزوي، هركدام  مزاحمتي براي كسي ايجاد ننمايد ، ولي اولويت را براي بنيان

رسد كه اين كار با اينكه تأثير چنداني در رفع مشكل  به نظر مي]. 19:1388نژاد،  لتعدا[اند  به تناسب حرفه و زندگاني خود، قائل شده
  . شود ها مي هاي فرهنگي و مذهبي در اين مكان بخشي و ايجاد ارزش كمبود گورستان در شهرها ندارد، ليكن، باعث هويت

ها و فضاهاي جديد جانبي  ه در هريك از اين موارد با ايجاد كاربريعالو اساس اين راهكارها بر بيانية يونسكو در رابطه با تنوع فرهنگي است، به
، در شناخت و تقويت نقش جوامع بومي در شهرها نيز 21وششم دستور كار  ها و ايجاد اشتغال، به برآورده كردن رويكرد فصل بيست در گورستان
هاي مختلف نيز از  ين فضا، تكرار مراجعه به گورستان در زمانبر بهبود نگرش به ا در عين حال به با اين راهكار عالوه. شود پرداخته مي

كند و در نهايت از نامتعارف جلوه نمودن آن در  كاهد و برخورد با اين فضا را امري عادي مي پتانسيل يادآوري خاطرات ناخوشايند در آن مي
  .شود ديدگاه عامه مردم كاسته مي
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  ها در بافت اطراف و كاربري هاي درون شهري بنا به موقعيت گسترش گورستان •
اي است كه در  ها و نظاير آن، ايده ها، بوستان هاي تاريخي به فضاهاي باز شهري، نظير پارك شود كه موضوع تغيير و تبديل گورستان گفته مي

ب طراحي كه به ايران وارد اين ايده همانند ساير تجار]. 34:1388ميرشاهزاده، [اروپا شكل گرفته و پس از چندين دهه به ايران رسيده است 
ها، بر ساختار  گونه مكان فرهنگيِ اين ـ در عمل اگر با توجه به مقتضيات بومي .شده، مورد توجه مديران شهري و مردم قرار گرفته است

هاي  تأكيد بر ويژگي هايي را كشف كرده و با هاي نهفته در چنين مجموعه تواند پتانسيل آمده مي مكاني موجود تأكيد شود، نتايج بدست-فضايي
  . آنها بيافزايد  متمايزكننده آنها ضمن تقويت حس تعلق و وابستگي محيطي، بر هويت اجتماعي

كه بدانيم جسد به خاك تبديل شده است و عرف رايج در   تطبيق اين راهكار با اصول دين اسالم عبارت است از مجاز بودن نبش قبر در زماني
توان چنين برداشت كرد كه از لحاظ فقه اسالم  در نتيجه مي]. 16:1388نژاد،  عدالت[هوايي سي سال است  و  آب اين مورد، در شرايط متعارف 

  اين مطلب مسايلي بر عدم وجود مسئله شرعي در استفاده. نيز دفن مجدد در قبوري كه بيش از سي سال از تدفين در آنها گذشته مجاز است
گذرد، و تالش بر حل مسايل حاصل از متروك شدن اين فضاها در  از تدفين در آنها مي  سال يش از سيهايي تاريخي كه ب مجدد از گورستان

  . ورزد شهر تĤكيد مي
محيطي در توسعة شهرها، در جهت اهداف  و توجه به شرايط زيست 21اين رويكرد، عالوه بر بنا شدن بر فصول شش، هشت و نه دستور كار 

  .خواهد بودبيانية نام بردة يونسكو نيز 
  :توان به موارد ذيل اشاره نمود  اي از كليت راهبرد فوق، مي به عنوان نمونه

ها در مجموعة  تفريحي همچون كتابخانه -هاي عمومي و قابل استفاده فرهنگي هاي جديد در قالب ساختمان ايجاد كاربري  -
 )ه گورستان در آن واقع استخواني با بافتي ك در صورت مطابقت و هم(هاي جديد و يا تاريخي  گورستان

رسد با ايجاد  به نظر مي. هاي درون شهرها بوده است هدف از پيشنهاد اين راهكار، ارتقاي جايگاه اجتماعي و فرهنگي فضاي آرامستان
آن را  هاي جديد در مجاورت اين فضا بتوان مخاطبين بيشتري را به آن جلب نموده، از قباحت اين فضا كاست، جوانب فرهنگي كاربري

  .شدة تاريخي درون شهرها را به فضاهايي پويا تبديل كرد هاي متروك و فراموش تقويت، تعامالت اجتماعي را افزايش داده و گورستان
 شدگان بالفعل كردن پتانسيل ايجاد فضايي شخصي براي افراد و وارثان تدفين -

ص، نظير آنچه در پرالشز مطالعه شد در عين ارتقاي، هويت فضا هاي خا توان گفت امكان تغييرات شخصي با محدوديت در اين مورد، مي
عالوه بر اين، ايجاد جاذبه براي جلب مخاطب و افزايش پويايي فضا در كنار . دهنده براي بازماندگان نيز ايجاد كند تواند حالتي تسكين مي

تواند راهبردي براي تقويت جايگاه فرهنگي و اجتماعي  ن امر ميدر نهايت، اي. توان از اين راهكار نتيجه گرفت تقويت جوانب فرهنگي را نيز مي
  .يابي به توسعة پايدار شهري در ايران باشد گورستان در دست

 

  هاي مكاني و فضايي مناسب هاي جديد در داخل شهر و موقعيت ايجاد گورستان •
توان گفت كه از جهت دسترسي شهري  روز ايران، ميشهري، به عنوان امري رايج در شهرهاي ام هاي كالن برون در بررسي فضاي گورستان

هاي مرتبط با اين  شهرها به علت دارا بودن جمعيت باال و به تناسب آن حجم فراوان مرگ و مير، تقاضاي نسبتاً زيادي براي كاربري در كالن
همانند آنچه در بهشت (ها در يك مكانِ كالن رسد تجمع مزار فضا وجود دارد، از جمله غسالخانه، تشييع، مراسم يادبود و تدفين به نظر مي

گرچه با تدابير ترافيكي شهري از جمله احداث . همراه بياورد تواند مشكالت ترافيكي نسبتاً زيادي را به مي) زهراي تهران رخ داده است
اي  ي خاص در طول سال به گونهها توان از اين مشكالت كاست، ولي اين مشكل در مناسبت هاي مازاد مي ها ولي با صرف هزينه بزرگراه

رسد با استقرار  دهد، به نظر مي عالوه تكميل ظرفيت اين مكان، مشكالت جديدي را نيز پيش روي قرار مي به. رسد چشمگير به نظر مي
يابي  ي دست ينهجويي چه در هزينة ايجاد فضا و چه در هز ها در دسترسي نزديك با مبدأ سفر بتوان كاهش حجم و مدت سفر و صرفه آرامستان

  .براي مخاطب را منجر شد
توان گفت كه با روي دادن بحراني خاص در شهر همچون، سيل، زلزله، حريق   ي مديريت بحران نيز مي با نگرش به گورستان در شهر از جنبه

كن است پاسخگوي تعداد الزم شدگان، گورستاني تك و كالن در مسافتي بعيد از شهر، مم و نياز به گورستان جهت دفن عدة زيادي از كشته
مزارها نباشد و يا حتي اگر اين مسئله نيز ايجاد نشود، دسترسي به اين فضا در يك بازة زماني واحد، حتي در شرايط عادي، مشكالت حمل و 
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تواند از بروز اين  هاي متعدد در نقاط مختلف درون شهر و حتي اطراف آن، مي در نتيجه گورستان. همراه خواهد داشت نقل فراواني را به
  .عمل آورد مشكالت ممانعت به

اي بعيد  رسد كه قراردادن گورستان در فاصله در بيان مسايل امروز گورستان در شهرهاي ايران و مسايل شهرسازي و طراحي شهري به نظر مي
با مطالعة گورستان از . ا شهر برخورد شده استاز شهر، آن را در ردة خدمات شهري قرار داده و با آن به مثابه يك فضاي آالينده و ناسازگار ب

  .توان اين امر را مورد بررسي و نقد قرار داد ديدگاه محيط زيست مي
دستورالعمل ( "جهت وزش باد نبايد از سوي گورستان به سمت شهر باشد"ها آمده است كه  در متن دستورالعمل وزارت كشور در مورد گورستان

باره، حاكي از عدم وجود هرگونه آلودگي هواي   شده در اين ليكن مطالعات انجام) »ت«، مورد 1- 2ها، بند  وزارت كشور در مورد گورستان
عالوه براي مقابله با باورهايي چون آلودگي و مشكالت بهداشتي فضاي گورستان، حتي اگر  به ].56: الف  1388بيگلو،  آقاجان[ها است  گورستان

سطحي،  هاي زير شناسي، بررسي آب سنجي، نظير تعيين حريم، مطالعات خاك هاي امكان توان با بررسي مي  در جايي صحت نيز داشته باشد،
اعمال ضوابط بهداشتي جهت جلوگيري . شيب و امثالهم از طريق اقدامات مهندسي و فني و يا تدابير مديريتي درصدد رفع و تحديد آنها برآمد

پذير بوده است؛ تا حدي كه در صورت انجام  طحي، خاك و پيرامون آنها با دانش روز امكانس هاي زير زا به آب از انتشار عوامل بيماري
هاي مهندسي و رعايت اصول بهداشتي الزم، گورستان نه تنها هيچ خطري براي محيط زيست ندارد بلكه به مرور و با تقويت فضاي  بررسي

  .اشدمحيطي شهر نيز مؤثر ب تواند در بهبود وضعيت زيست سبز آن مي
ترين راه، ايجاد گورستان جديد با  هاي موجود در شهر، مناسب رسد كه در صورت عدم امكان بازيابي و يا گسترش گورستان گونه به نظر مي اين

توجه به يابي گورستان جديد يا توسعة گورستان موجود، لزوم  در مكان. كند اي پيدا مي يابي اهميت ويژه از اين رو، مكان. يابي مناسب است مكان
  .است 21شود در اين راستا توجه به فصول شش، هشت و نه دستور كار  رسد و پيشنهاد مي برخي از وجوه فيزيكي اين فضا نيز مهم به نظر مي

در ها  رسد گورستان در ميان عناصر شهري، حجم و فرم متفاوتي دارد و نيازمند مسطح بودن، توزيع در سطح و تراكم پايين ساختمان به نظر مي
ترتيب قرارگرفتن گورستان در يك  بدين. هاي گورستان است ها در ارتفاع از ويژگي دهي كاربري گورستان، فضاي باز آن و عدم امكان سامان

توان به آن به  همچنين در بررسي ساختار فضايي گورستان نيز مي. دهي فضايي شهر باشد تواند گشايشي در سامان بافت پرتراكم شهري، مي
تقويت انسجام فضايي شهري نيز از ديگر . نوعي در فضاهاي شهري به دليل انحصار نوع فعاليت در آن و فرم خاص آن، نگاه كردعنوان ت

ها، دسترسي مناسب به مسيرها و اندازة مناسب نسبت به  مسايل نيازمند توجه است؛ به معناي استقرار مناسب، ارتباط مناسب با ديگر فعاليت
طراحي مناسب براي گورستان در ايجاد يك منظر شهري مناسب و ارتقاي آن، از ديگر موارد . انساني يك فضاي شهريمقياس قابل قبول و 

  .نيازمند توجه است
ممكن است در مخالفت با اين راهكار، دو . يابي آرامستان جديد الزم است طور كه اشاره شد در مورد اين پيشنهاد، دقت فراواني در مكان همان

هاي ناشي از  شود؛ يكي، قبح فضايي گورستان در نظر ايرانيان و عدم عالقه به زندگي در نزديكي اين فضا و ديگري، آلودگي نكته مطرح
  .احداث گورستان در داخل و يا نزديكي شهر

بافت مسكوني شهر نيست و  هاي متعدد، پراكنده و وسيع در نقاط مختلف اين راهكار، قراردادن گورستان  در توضيح بايد گفت كه منظور از اراية
گورستاني شدن شهرها به دليل مسايل ذكر شدة  ليكن هدف اصلي، دوري از تك و كالن. يابي مناسب نيز به همين دليل است تأكيد بر موقعيت
ن فضاهاي فرهنگي تواند در اطراف شهر، پراكنده باشند؛ يا حتي در موقعيت مناسبي در بي هاي جديد، مي حال اين گورستان. ناشي از آن است

خصوصي از  درون شهر و با تأكيد بر موضوعي خاص؛ نظير آرامستان بزرگان شعر و ادب  يا آرامستان اساتيد بزرگ يك دانشگاه در محوطة به
  . آن

ن منظري فرهنگي رسد، كليت اين راهكار سبب تقليل نياز به آرامستاني كالن براي شهر خواهد شد و عالوه بر آن، اين فضا به عنوا به نظر مي
  .مندي خاص خود در ارتقاي جايگاه فرهنگي آن در توسعة پايدار شهري مؤثر خواهد بود در شهر مطرح شده و با هويت

  ها به منزلة فضاي سبز شهري گيري از گورستان بهره •
گيري در قالب يك فضاي  بليت بهرهگورستان به عنوان يك منظر شهري، قا شهري، باز فضاهاي كمبود و باال توان گفت امروزه با تراكم مي

كه با در نظر (كاشت گياهان بر طبق ضوابط مهندسي و آبياري . شهري را دارا است اكولوژيك بخش به وضعيت شهر در حوزة سبز و بهبود
تواند در  اين دست ميهاي فصلي و از  برگ، گل برگ و سوزني ، درختان پهن)گرفتن مسايل بهداشتي، نياز بيش از حدي به آبياري نداشته باشد

   .شناسانه، به بهبود محيط زيست شهري نيز ياري رساند صورت طراحي مناسب، عالوه بر تأثيرات زيبايي
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 يابي گورستان جديد و يا توسعة گورستان موجود است به عالوه، توجه به نقش گورستان به عنوان يك فضاي سبز شهري، امري مهم در مكان
هاي فصول شش، هشت و نه از  گسترش فضاي سبز در شهرها، نيز نيازي است كه توسعة شهر را به رهيافت. ]119: ب 1388بيگلو،  آقاجان[

  .كند نظير توجه به مسئلة جزاير گرمايي در شهرها نزديك مي 21دستور كار 
شايد بتوان اظهار داشت كه . استفاده كرد 14مزار توان از مفهوم باغ گيري از فضاي گورستان به مثابه فضاي سبز شهري در ايران مي در ايدة بهره

توان آن را بازتاب خواسته افراد در رفتن به  توجه به بهشت در اسالم و توصيفي كه از آن شده، در پيدايش اين نوع مزار مؤثر بوده است و مي
ويلبر، [ي شيراز مربوط به دوره زنديه اشاره كرد توان باغ مزار هفت تنان و باغ مزار چهل تنان در نزديك ها مي از نمونة باغ مزار. بهشت دانست

30:1383.[  
و بيانية يونسكو در رابطه با تنوع  21كار  هاي كلي ذكر شده در مطابقت با دستور  رسد استفاده از اين مطالعات در قالب برنامه به نظر مي
  . ه سوي توسعه پايدار شهري باشدهاي مؤثر و مفيد گورستان در رهيابي ب هايي براي تقويت ويژگي حل فرهنگي، راه

  

  گيري  بندي و نتيجه جمع
شهرهاي ايران، و تك و  شهري در كالن هاي درون شدن گورستان در تالش براي ارايه راهكارهايي جهت رفع مسئلة روند متروك و فرسوده

يابي به توسعة پايدار شهري،  ز موانع دستشهرها و ممانعت از مسايل و مشكالت ناشي از آن، به عنوان يكي ا  گورستاني شدن اين كالن
بخشي به بافت شهري، ايجاد فضايي براي تعامالت اجتماعي،  توان اين مسئله را از جوانب گوناگون مورد بحث قرار داد؛ مواردي چون هويت مي

ان يك فضاي شهري و نيز در قالب تواند، گورستان را به عنو انگيزي فضا، پذيرش عملكرد جانبي فضاي سبز شهري  و اين موارد مي خاطره
  .يك منظر فرهنگي مطرح كرده و نقش و اهميت آن را در نيل به سوي هدف نهايي شهر پايدار آشكار كند

اي در مورد جايگاه فرهنگي و اجتماعي گورستان در شهرهاي ايران انجام گرفت و نتيجة به دست آمده حاكي از اين بود  بر اين اساس مطالعه
هاي گذشته را براي نسل امروز، و فرهنگ و زندگي نسل امروز، را براي نسل آينده به همراه  ها باري از فرهنگ و تاريخ در نسل نكه آرامستا

ها را به داشتن  عالوه اين جايگاه و جذب مخاطب در آنها، فضاي آرامستان به. داشته و به عنوان يك منظر فرهنگي در شهرها مطرح است
دهد؛ بنابراين تنزل جايگاه آن در طراحي شهري در حد خدمات شهري نظير مراكز دفن زباله و از اين دست  ز ارتقا ميجايگاهي اجتماعي ني

  .رسد عملكردها، جايز به نظر نمي
ي تقويت ها در شهرهاي امروز ايران به سو لذا هدف از نگارش اين مقاله، ارايه پيشنهاداتي براي ارتقاي جايگاه اجتماعي و فرهنگي آرامستان

  .جوانب فرهنگي و اجتماعي توسعة پايدار بود
محيطي، اقتصادي و اجتماعي  يابي به توسعة پايدار، به سه جنبة زيست به عنوان رهنموني براي دست 21بر اين مبنا، و با مطالعة دستور كار 

لذا براي جبران آن، . عةپايدار، مورد توجه قرار گرفتتوسعة پايدار پرداخته شد و نقصان آن در عدم توجه به امر فرهنگ و تنوع فرهنگي در توس
  .راهكارهاي بيانية يونسكو در ارتباط با تنوع فرهنگي نيز مد نظر قرار گرفته و تحليل و بررسي شد

 وسعةپايدار، بهشده براي اراية راهبردهايي جهت ارتقاي جايگاه فضاي گورستان در جوانب اجتماعي و اقتصادي ت  در ادامه و طبق مطالعات انجام
هاي تاريخي موجود، گسترش اين  بازيابي، احيا و ارتقاي كيفي گورستان: توان پيشنهاد تركيبي از چهار برنامه را مطرح كرد  طور كلي مي

و فضايي  هاي مكاني هاي جديد در داخل شهر و موقعيت ها در بافت اطراف آنها در كنار ايجاد گورستان ها بنا به موقعيت و كاربري گورستان
  .شهري سبز فضاي منزلة به ها گورستان از گيري مناسب و در نهايت بهره

. ريزي و عملكرد در قالب هريك از اين چهار برنامه، توجه به جوانب گوناگون فضاي گورستان ضروري است شود كه در برنامه گفته مي
بخشي آن،  جمله توجه به عملكرد منحصر به فرد گورستان، نقش هويتسنجيدن و عملكرد بهينه در شرايط ويژة هريك از اين چهار برنامه، از 

  . رسد طور كلي مد نظر قرار دادن بافت شهري اطراف آن نيز ضروري به نظر مي دسترسي مناسب براي اين فضا در شهر و به
گيري و  بديهي است كه در تصميم ها در شهرهاي مختلف ايران مدنظر بود و قابل ذكر است كه در اين مقاله رويكردي كلي به گورستان

  . ريزي براي هر شهر و هر آرامستان، نيازمند مطالعه و سنجش شرايط خاص آنها است كه در آينده نياز به تحقيق و بررسي دارد برنامه
توان در تقويت و بهبود  هاي آتي مي گيري و سنجش مناسب در اخذ تصميم  و مطالعه  در نهايت با مد نظرداشتن راهبردهاي پيشنهادي اين مقاله

و بيانية يونسكو در رابطه با تنوع فرهنگي، در قالب كلي رهيافتن به سوي توسعه  21ها در مطابقت با راهبردهاي دستور كار  عملكرد گورستان
  .شهري پايدار در ايران گام برداشت
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  ها نوشت پي
گورستان در  140و انحصار تدفين در بهشت زهرا،  1370هاي داخل شهر در دهه  منع تدفين در اكثر گورستان شود كه با شهر تهران، ديده مي به عنوان نمونه در مطالعة كالن. 1

مانند (  المنفعه همچون بيمارستان ساخته شده طور كامل از بين رفته و در جاي آنها پارك يا بنايي عام است؛ برخي به  هاي گوناگوني يافته محدوده قانوني شهر تهران سرنوشت
گذرد،  مقابر آنها حفظ  هاي زيادي از آخرين تدفين در آنها مي ، برخي كه تدفين در آنها متوقف شده و سال)يمارستان شهدا كه جايگزين گورستان حصاربوعلي تجريش شده استب

صورت محدود و  كه در حال حاضر تدفين در آنها به هايي ، گورستان)مانند گورستان دارآباد(شده و فضاي گورستان جهت مراسم خاص در روزهاي خاصي از سال فعال است 
، و در نهايت )عنوان مثال گورستان ظهيرالدوله به(هايي كه محل دفن بزرگان و مشاهيراست  ، گورستان)آباد مانند گورستان يافت(گيرد، اما با نفوذهاي خاص  غيرقانوني صورت مي

  ]. 68:1388زاده،  وزيري[ه خاوران همچنان كه فعال است هاي مذهبي در امتداد جاد هاي متعلق به اقليت گورستان
 .1388بهار و تابستان . شماره سيزده. سال چهارم. به فصلنامه انديشه ايرانشهر. ك.ر. 2
  :اتيمولوژي گور و كلمات وابسته . 3

شناسي  ي واژه هاي مرتبط با گور در دامنه در بررسي واژه. "قبر معرب گور است .بگذارند آن در را آدميي   مرده كه است جايي آن و باشد، به معني قبر"دهخدا  ةنام گور در لغت
تواند هم به معناي  اي كامالً معادل گور گرفته شود كه در اين مفهوم مي ي قبر ممكن است به عنوان واژه اسالمي، گريان در كتاب خود، ايران از آغاز تا اسالم، بر اين است كه واژه

. به همين نحو مرقد و معادل فارسي آن خوابگاه، مكاني براي استراحت يا خواب است. نظر از اين ابهام داراي معناي اضافي نيست معني قبر را بدهد كه صرفساختمان باشد و هم 
به نظر ].  256:1384گريان، [ون نمادين است محققاً عاري از لطافت و فاقد مضم) مكان تدفين(در حالي كه مدفن . هرچند كه اين تعبير تا حدي شاعرانه ولي ماليم و لطيف است

  .رسد گورستان يا قبرستان نيز محلي براي دفن اجساد است مي
 كند؛ به آرامگاه از وجه اي كه بسته به جايگاهش در سياق عبارات معاني گوناگون را تداعي مي مورد روشني است از واژه) گنبد چون برآورده گرد بناي: نامه دهخدا  در لغت(قبه 

  ].220:1372دورانت، [گشايد، چون به مفهوم كاخ يا دژ است  تر را مي شود؛ قصر، نظير كلمه فارسي آن كاخ، دورنماي قدري وسيع شاخص آن يعني گنبد اشاره مي
شود  مشتق مي» زياره«مزار و زيارت از ريشة كلمه عربي . رود هاي شيعه به كار مي العاده دارد؛ خصوصاً هنگامي كه در مورد زيارتگاه اي است كه حكايت از تواضع فوق آستانه، واژه

و بدين قرار، مشهد به معني محل دفن شهيد . دهد، اين واژه از كلمة شهاده به معني گواهي ايمان به اسالم است مشهد، موردي مشابه را نشان مي. كه به معني زيارت كردن است
اي  بر پرهيزكاري صاحب آرامگاه  طور غير مستقيم اشاره اي نمادين است به بهشت برين و به عربي است كه آشكارا اشارهواژة روضه در اين وادي به معناي باغ در زبان . است
  ].273:1372دورانت، [تواند به عنوان معطر يا منور توصيف شود  در همين سياق، مقابر مي. است
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   ].Gartland،2008:15[است  حومه روستاهاي از تر گرم گرما، جاذب و سخت سطوح و مصالح از

  ].240: 1383ويلبر، [گرفت  مايه اصلي خود، به عنوان مكاني براي دفن تعدادي از بزرگان مورد استفاده قرار مي اي از باغ ايراني است كه با حفظ بن ها نمونه مزار  باغ. 14
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