
 

 

 شهرها در فرهنگي- اجتماعي آرمستان،مكاني

شهرداركليشادوسودرجان   -حامد اخگر،  دكتراي شهرسازي  

 

 

 اين به مراجعه با افراد چراكه آورد، شمار به فرهنگي مناظر از يكپارچه بخش را ها-آرامستان توان-مي مجموع در
 ملت يك هويت با توانند-مي دهد،-مي نمايش را جامعه يك فرهنگ و تاريخ سن، كه هايي-موزه مثابه به ها-مكان
 .دشون آشنا

. نمادين و تاريخي است اي-پديده آن، اجتماعي ماهيت به توجه با و ماندگار و ديرپا است مكاني – فضا آرامستان
 حساب به شهري فضاهاي ترين-قديمي زمره در آرامستاني فضاهاي تاريخي و قديمي شهرهاي تماس در تقريباً

 شود،-مي مواجه آن با رومي و يوناني قديمي شهرهاي در فرد كه موردي نخستين" مامفورد، لوئيز گفته به. آيند-مي
 ).١٣٨٧ مامفورد،( ".است داشته وجود شهر مبادي در كه است قبرها سنگ و ها-مقبره از اي-مجموعه

 آغاز...  گورها آراستن از...  معماري" است، شده آغاز مقابر و ها-آرامستان احداث با معماري كه معتقدند بسياري
 فرهنگ در آرامستان. است پراهميت بسيار بشر تمدن تاريخ در آرامستان فضاي). ٢٢٠ ،١٣٧٢ ،دورانت( "شد

 كاربري و فضا هيچ با فضا اين كه اي-گونه به دارد، اي-ويژه جايگاه نيز مسلمان اكثريت خصوصاً ايرانيان، اجتماعي
 اي-كننده تعيين نقش همواره ها-امامزاده هاي-آرامگاه و آرامستان. نيست بندي-دسته و قياس قابل شهر در ديگري

 .اند-داشته ايران قديم شهرهاي تكامل و گيري-شكل در



 شهر، به منتهي اصلي جاده چند انتهاي در كه بود استوار چنين الگويي بر معموالً  گذشته در ايراني شهر ساخت
 در و شد-مي احداث شهر اصلي آرامستان و وسيع ميدانگاهي آن، بالفصل و دروازه خارج در. داشت قرار اصلي دروازه
 افزايش و شهرها توسعه روند ادامه در ؛)١٣٨٨ زاده،-وزيري. (گرفت-مي شكل بازار اصلي راسته دروازه، داخل

 اند-گرفته شكل وسيع فضاهايي قالب در و شهري بافت از دور نسبتاً  اي-فاصله در جديد هايآرامستان ها،آن جمعيت
 . است مشاهده قابل اصفهان شهركالن رضوان باغ مورد در امروز كه آنچه نظير

 فضايي آرامستان: برشمرد موارد اين در توان-مي را معاصر شهرسازي در مهم اين به توجه لزوم و آرامستان اهميت
 .تاريخي افظهح مثابه به آرامستان و فرهنگي – تاريخي اي-نشانه مثابه به آرامستان تربيتي، فضايي آرامستان آييني،

 تغذيه را آينده و بوده اثرگذار حال زمان ساخت در و داشته ريشه درگذشته كه كنيم تعريف اي-مقوله را فرهنگ اگر
 آرامستان. يافت خواهد باز را خود مفهوم و معنا تاريخي و هويتي لنگرگاه يك عنوان به آرامستان آنگاه كرد، خواهد

 سازيپاك. دارد تعلق شهر ناخودآگاه بخش به كه است بخش-هويت و فرهنگي فضايي ملل، و كشورها از بسياري در
 دراز در و بوده شهري محالت تاريخي حافظه و هويت سازيپاك منزله به شهرها از محلي هاي-آرامستان حذف و

 نوعي به رشه و گسلدمي هم از) مردگان شهر( شهر ناخودآگاه بخش با را) زندگان شهر( خودآگاه بخش پيوند مدت
 ).١٣٨٨ پور،-حاجي( شد خواهد مبتال فرهنگي آلزايمر

 ضروري عنصري هم منظر اين از بنابراين و باشد شهر نمادين شبكه در اثرگذار بسيار عنصري تواندمي آرامستان
. يا-حاشيه و زائد عنصر يك مثابه به نه باشد محله و شهر فضاي سازمان و ساختار با پيوند در بايستي كه است

 عقايد، كشف به كه زند-مي دست نمادين ديالوگ يك به نمادين فضاهاي اين در گذار و گشت و حركت با انسان
 داستان باشند كه نوعي هر از نمادها. شد خواهد منجر معنا فراسوي در معنايي و گذشتگان تخيالت و روياها عواطف،

 به موفق روزگار اين انسان كه آنگاه و گويند-مي باز بينمافي ارتباط و هستي، خويشتن، درباره را گذشتگان عقايد
 يونگ،( جمعي ناخودآگاه ضمير در كه را پنهاني و مقدس زنجيره حقيقت در شود-مي هاآن شناختن و يافتن

 .كند-مي كشف شود،-مي گذشته با او پيوند موجب ،)١٣٨٩

 اين به مراجعه با افراد چراكه آورد، شمار به فرهنگي مناظر از يكپارچه بخش را ها-آرامستان توان-مي مجموع در
 ملت يك هويت با تواند-مي دهد،-مي نمايش را جامعه يك فرهنگ و تاريخ سن، كه هايي-موزه مثابه به ها-مكان
. رنددا مردگان و گذشتگان نام و ياد حفظ در اصلي نقشي انگيز،-خاطره مناظر عنوان به نيز ها-مكان اين. شوند آشنا
 نقشي از آموزشي، و تاريخي اكولوژيكي، و محيطي-زيست زيباشناختي، هاي-ويژگي و ها-نقش كنار در مناظر اين

 فراهم قوي خاطراتي بار با فضايي در را اجتماعي تعامالت تقويت موجبات است، برخوردار امروز زندگي در اجتماعي
 يك مردمان فرهنگي و قومي هاي-ريشه از مهمي هاي-جنبه و كنندمي زدگوش را خانوادگي و ملي هويتي آورد،مي

 .سازندمي خاطرنشان را كشور و جامعه

 طور به شكل و نقش خط، شامل كه دسته آن ويژه به مانده جا به مزارهاي سنگ از يك هر نيز، كوچك مقياس در
 نگاه نوع از نظيري-بي اطالعات تواندمي هاآن مطالعه كه است فردي به منحصر خصوصيات واجد عمدتاً  است، توأمان
 گوياي نهايت در و سازد نمودار را پيام انتقال در تصويري هاي-نشانه كاربرد چگونگي و آخرت زندگي، به انسان
 نشانه باشد انسان مرگ گوياي كه آن از پيش انسان مزار" قولي به. باشد مرگ و زندگي به او شناختي زيبايي نگرش
 ).١٣٤٢ پور،-هوشنگ( "است زندگي ميوه مرگ كه زيرا ،است انسان زندگي



 ١اجتماعي-از فرهنگ تا عرفان و از فلسفه تا حديث، تخت فوالد اصفهان آرامستاني با فضاي فرهنگي

جنوب اصفهان وارد شويد بايد به سمت خيابان سعادت آباد بروي ،تا بتوانيم چشمنواز ترين قبرستان جهان اسالم را از اگر 
نام اين قبرستان تخت فوالد است كه يكي از بناها يا بهتر بگويم محوطه هاي تاريخي اصفهان است. نام نامي اش . نيدزيارت ك

(البته در متون مختلف روايت هاي متعددي از را از نام عارف بزرگ سده هاي هفتم تا دهم هجري يعني بابا فوالد دارد
عارف در اصفهان در قرن هفتم و هشتم هجري  ٤٦. بحث اين مقاله نيست)نامگذاري اين مكان وجود دارد كه در اينجا محل 

كه هفت مرحله سير سلوك را طي كرده اند و به دستگيري مردم مي پردازند. لقب بابا داشتند مثل بابا قاسم،بابا شيخ علي ،بابا 
ه هاي خانوادگي با معماري خاص و به هكتاري تخت فوالد اصفهان ،تكيه ها يا مقبر ٧٥در محوطه ، ركن الدين ،بابا عبداهللا

 .شكل حجره و اتاقك يا در ميان صحني قرار گرفته اند و يا محيط كناري ساخته شده اند

رنهاي متوالي مردم اصفهان، گورستان قديمي و تاريخي شهر خود را به سه نام تاريخي لسان االرض ، باباركن الدين يا بقول ق
فوالد مي شناسند. تعداد انگشت شماري از مورخين نيز جهت آگهي و شناخت وجه تسميه و يا تخت » باباروك « خودشان ، 

اين گورستان به ريشه يابي لغوي اين نام ها پرداخته و با توجه به اينكه منابع كافي و متقن جهت بررسي و شناخت اساسي در 
حتي خرافات و نظريه هاي غير علمي نيز روي آورده دسترس شان نبوده، به منابع و مأخذ محدود تاريخي، اعتقادات و باورها و 

 و نظريات خود را بر اساس آن استوار نمودند

تخت فوالد اصفهان در دوره ايي شكل گرفت كه اصفهان در ظهور و بروز تفكر شهرسازي و معماري در اوج قرار داشت به نوعي 
شهرسازي مكتب اصفهان را مي توان به جرات يك د ، كه تلقي فضاهاي شهري و هويت در مفهوم شهر آنروز تجلي يافته بو

  سبك نوين هنري در قرن هفدهم ميالدي دانست كه به ضرورت خاستگاهش يعني اصفهان به اين اسم نامگذاري شد. مكتبي
ادي هاي اجتماعي و اقتص ويژگي و شرايط از يافته تاثير و صفوي دولت آرمانهاي از گرفته بر خود زمان مقتضيات بنابر كه

جامعه بوده است. هر مكتبي كه شكل مي گيرد به يكباره و آني پديد نمي آيد و شهرسازي مكتب اصفهان نيز حاصل 
دستاوردهاي چندين قرن پيش از خود بوده كه مكتب اصفهان همچون نقطه اوجي بر فراز اين دستاوردها خودنمايي مي كند. 

ا تشكيل دولتهاي مقتدر پس از رنسانس در اروپا و شكل گيري سبك از لحاظ بررسي تاريخي ميتوان اين سبك هنري را ب
باروك مقايسه كرد. هنر شهرسازي مكتب اصفهان با هنر رنسانس در زمينه بررسي تاريخ شهرسازي هم عصر بوده و شهرسازي 

سامان دادن به عرصه رنسانس با دولت صفوي در ايران مطابقت زماني دارد. آن هنگام كه شهرسازان اروپايي در فكر شكل و 
خود هستند شهرسازي مكتب اصفهان با ايستادن بر شالوده قوي و بنيان محكم ادوار هنري  شهرهاي ارگانيك قرون وسطايي

ماسبق خود گام را فراتر نهاده و الگوي آرماني خود را به اجرا در مي آورد. اينگونه است كه آرمانشهر ايراني در عصر صفوي در 
ر جوار بافت قديمي و كهن همنوا مي شود و تلفيق سال مدت ساخت، به بازتوليد خود مي پردازد و شهر جديد د ٢٥ظرف 

طرح خردگرا با طرح ارگانيك ( بافت قديم اصفهان عصر صفوي ) ميسر مي گردد، بدون آنكه طرح بافت شهري جديد، خود را 
ه بر بافت ارگانيك تحميل كند. محور چهارباغ به عنوان اولين تجربه بلوار شكل گرفته و ميدان نقش جهان با نگرشي ب

 و المانها از تركيبي قزوين قاپوي عالي ميدان تبريزو پادشاه حسن ميدانهاي پيشين خود يعني ميدان كهنه اصفهان، ميدان
ي مهم يعني ايجاد مجموعه هاي ويژگ اين. بخشد مي شكل دقيق و منظم الگويي با را اقتصادي و سياسي و مذهبي يادمانهاي

ه الگويي بدل مي شود كه در همه جا نام مكتب اصفهان را با خود به يدك مي شهري جديد در كنار بافتهاي كهن شهري ب
شود كه نمونه بارز آن مجموعه گنجعلي خان كرمان بوده كه به عنوان يك پايتخت ايالتي، شهرسازي مكتب اصفهان را در خود 

 پياده مي كند. 

نق داد تا آنجا كه عالوه بر ماهيت تدفين كه از علل تجلي اين مكتب و حضور و بروز علم در ابعاد مختلف تخت فوالد را رو
ايجادي آرامستان ها مي باشد تداعي دهنده كالس ها درس و بحث در علوم خاص آن زمان حديث، فلسفه،عرفان و غيره بود 

است  وجود تكيه هاي متعدد مويد اين موضوع است كه هركدام عالوه بر وجود بزرگان كالس هاي درس جويندگان دانش بوده

                                                             
 نوشته رضا شاکر اردکانی فرهنگی در شهرهای –رامستان به مثابه مکانی اجتماعی آاقتباسی از مقاله - ١



تا فضا را در مفهوم اجتماعي و فرهنگي تلقي نمايد و اين در تقابل با انديشه متفكران غربي و نگاه صرف به موضوع فضا نيز مي 
مارك اوژه باشد كه آن را در خيابان يا ساير مكان ها جستجو مي كنند و در طيف مكان تا نامكان در تفاوت انديشه مي باشند 

ارد كه عدم وجود هويت ذاتي در فضا نامكان را ايجاد مي كند اين در حاليست كه فضاي تخت فوالد در كتاب نامكان اشاره د
فضاي  –نه تنها براي خود بلكه براي اصفهان و حتي با نگاه تعميمي براي جهان تشيع هويت آفريني مي كند و لذا مكان 

، وجود انواع فضاها مانند آب انبار ، مسجد ،  است مدرس شكل يافته و بروز نموده-ايمان و شهر-شهري است كه در دل شهر
و تكيه، مدرسه، سقاخانه ، چله خانه و غيره در تخت فوالد حاكي از آنست كه اين مكان چيزي فراتر از يك آرامستان است 

نه فضا تجلي كثرت در يك مكان با تباين هاي مختلف براي تحقق يك فضا است و در واقع يكي از شاخص هاي اساسي در زمي
ها و فرهنگ است و از اين رو شهر به مثابه ،پارك معتقد است شهر محل تجمع روان سازي شهري ذيل مكتب اصفهان است

توان روح اين موجود زنده دانست. بنابراين فرهنگ و شهر دو شود كه داراي روح است و فرهنگ را ميموجودي زنده تلقي مي
كند و هيچ يك بدون ديگري معنا و مفهوم ندارد. شهر صورت و را تكميل ميپديدي مكمل هستند، يعني هر يك ديگري 

جسم است و فرهنگ روح و محتواي آن. گرانال نيز معتقد است فرهنگ حاكم بر هر بخش از شهر، بخش اساسي هويت شهري 
ها و گيري تمامي ارزشدهد. تخت فوالد اصفهان مكان فرهنگ و تمدن است و زمينه را براي شكلاي را تشكيل ميو منطقه

 كند.هنجارها ايجاد مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 GISمكان يابي فضاهاي خدماتي و عملكردي با استفاده از نرم افزار 
 GISاين مقاله در راستاي دو مقاله قبل پيرامون محوريت موضوع آرامستان و به مكاني يابي آن با استفاده از نرم افزار 

 به يك چارچوب مطالعاتي در اي حوزه دست يابد. مي پردازد كه در واقع در نظر دارد
هاي ايجاد خدمات و تسهيالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و يابي عملكرد و توزيع كالبدي محلدهي و مكانسازمان

-ريزي فضايي ناميده ميمانند آنها درگسترة يك سرزمين اعم از پهنة يك كشور يا منطقه يا شهر، برنامه

 ).١٣٦٩و لنسكي،  ٤٢: ١٣٧٨شود(سعيدنيا،
اجتماعي منطقه و  -هاي اقتصاديريز فضايي، تحليل ساختار فضايي و ارزيابي كارآيي آنها در مقابل نيازوظيفة برنامه

ايجاد يك ساختاري جهت رسيدن به اهداف توسعه است. انطباق سازمان فضايي بر محيط فيزيكي را ساختار فضايي 
ي روابط دروني و بروني واحدهاي يك مجموعة فضايي و جايگاه اجزاي آن به بستر گويند. به عبارتي ديگر، تجلمي

 ).٢٠٠٨ , Langford ,١٩٩٨ , Siddiquiگويند(محيط فيزيكي را ساختار فضايي مي
از مهم ترين عوامل در برنامه ريزي شهري، استفاده از فضاها و توزيع مناسب و به عبارتي كامل تر عدالت فضايي 

ن راستا كاربري ها و خدمات شهري از جمله عوامل مؤثر و مفيدند كه با پاسخ گويي به نيازهاي جمعيتي، است. در اي
افزايش منفعت عمومي و توجه به استحقاق و شايستگي افراد مي توانند با برقراري عادالنه تر، ابعاد عدالت فضايي، 

 ).٩٥: ١٣٨٩اني و رجبي،عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي را برقرار نمايد(كريميان بست



توزيع نا متوازن امكانات و خدمات شهري باعث شكل گيري محالت مرفه اجتماعي از يك طرف و محله هاي غير 
برخوردار از طرف ديگر مي گردد، كه اين محالت همواره با درآمد پايين و عدم دستيابي به حداقل استانداردها باعث 

ر شهر نشيني غير استاندارد باعث هرز روي نيروهاي انساني از يك طرف و تشديد دور بستة فقر گرديده، عالوه ب
). برنامه ريز عدالت خواه شهر را محل تضاد و ٦٥: ١٣٧٧گردد(افروغ،شكل گيري فرهنگ كجرو از سوي ديگر مي

ختلف وجود هاي اجتماعي مبيند. رقابت در خود شهر ميان گروه منازعه بر روي توزيع منابع، خدمات و فرصت ها مي
دارد. فضا، فضاي اجتماعي، اجتماعات محلي، سازمانهاي محلي، اتحاديه هاي كارگري، يا به عبارتي فضاي دسترسي 

اقتصادي، تداوم برابري و مساوات در جامعه  -و جداگزيني است. با اين نگرش ضامن پايداري اجتماعي
 ). ٢٠٠٦ , Van Digikو  ٢١: ١٣٨٧است(ابراهيمي، 

-باشد كه طي آن اليههاي اطالعاتي مورد نياز، اولين مرحله از مراحل عملي تحقيق مييابي تهيه اليهمكاندر فرآيند 

شوند. اين مرحله شامل مي GISاي هر يك از معيارها استخراج شده ، براي انجام مراحل بعد وارد پايگاه هاي نقشه
هاي اطالعاتي و تبديل هاي فاصله از اليه. تهية نقشهباشدهاي اطالعاتي ميرقومي سازي و زمين مرجع نمودن اليه

گيرد. در اين بخش با توجه به معيارهايي نقشه وكتوري كاربري اراضي به فرمت رستري در اين مرحله صورت مي
مانند فاصله از محدودة شهر،فاصله از جهت توسعه شهر، دسترسي به راههاي اصلي ،  جهت بادهاي غالب ، موانع 

حدوده شهرهاي اطراف و موانع طبيعي)  و آبهاي سطحي(زاينده رود) به عنوان معيارهاي مكان يابي مورد توسعه (م
 نظر بوده است كه بنا به اهميت اولويت دهي مي شوند و نقشه ها و اليه هاي مختلف ترسيم مي شود.

 

 
 
 

وزن هر  GISهاي الحاقي كمكي به نرم افزار ، يا ساير نرم افزار AHP در مرحله بعد با استفاده از نوار ابزار الحاقي
-يابي جايگاهآوريم ،ماتريس مقايسات زوجي و وزن معيارهاي موثر در مكانهاي اطالعاتي را به دست مييك از اليه

يابي دهد. جهت تعيين ضريب اهميت هر يك از معيارها نسبت به هدف كه مكانهاي سوخت گيري را نشان مي
ايم. مثالً عدد كميتي)پرداخته ٩ه مقايسه زوجي بين معيارها بر اساس روش مقايسه ساعتي(باشد، بآرامستان مي

در جدول نشان دهنده اهميت معيار خالف جهت باد غالب نسبت به معيار جهت توسعه شهر است. در ضمن  ٦,٤٨
 ده است.جهت انجام مقايسات زوجي و دادن ضريب اهميت به معيارها از نظر كارشناسان كمك گرفته ش



هاي اطالعاتي اين معيارها با دهي آن براساس اهميتشان، بايد اليهيابي و وزنپس از تعيين معيارهاي موثر در مكان
ها با همديگر از مدل همپوشاني استفاده از روش مناسب با هم تلفيق شوند. در اين تحقيق جهت تركيب اليه

 ) استفاده شده است.IOها (شاخص

 
و با استفاده از نرم افزار كمكي و همپوشاني اليه هاي اطالعاتي مكان يا مكان هاي پيشنهادي  در مرحله بعد 

 مشخص مي شود و داده ها به ترتيب اولويت مبناي ارزيابي و شاخص سازي ارزيابي مي شوند.

 
 

 

 


