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  ٦٨ صفحه ٧٦ماهنامه شهرداريها شماره 

                                                                                                           

   در شهر)گورستان(  آرامستانبهنگاهي 

 هاشم نوروزي فرد

 

  :آرامستانتعريفي براي 

كه بسياري آن    زايش فضايي است به نام گورستان        از پيكر بي روح انسان ، موجب      دوري جستن   

اما اين تعريف تنها صوري است      . را تنها به عنوان خوابگاه مردگان مي شناسند و تعريف مي كنند           

. 

و ايجـاد فـضايي     معمـاري     عامـل اصـلي و آغـازگر       – در تعريف دقيـق      –) آرامستان  (گورستان  

ش نامي است براي معرفي حال و هـواي         آرامستان يا فضاي آرامش بخ    ( .فرهنگي در شهرهاست  

بسياري معتقدند كه معماري با آرامگاه و مقـابر         . )روحاني فضا ، كه شايسته تر از گورستان است          

ايـن  ... معماري با شكوهترين هنر باسـتاني اسـت   ((از جمله به گفته ويل دورانت،    . آغاز مي گردد  

هـاروارد  . ))اي خارجي خانه آغاز شده اسـت        كار ، از كار ساده آراستن گورها و نقش كردن ديواره          

معمـاري در اروپـاي     ((:  مي نويـسد   ))معماري و بعد از زندگي      ((كالوين نيز در كتاب خود با عنوان        

 نيز در مبحث آغـاز معمـاري از         ))دايره المعارف آمريكا  ((مؤلفان  . ))شمالي با آرامگاه آغاز مي گردد     

 .  معماري با آنها آغاز مي شود ياد مي كنندمقابر و زيگورات ها به عنوان عناصري كه

بدين ترتيب ، به رغم ذهنيت غالب ، آرامستان فـضايي بـه خـودي خـود متـروك نيـست بلكـه                       

بـا كمـي    . متروك شده است ، زيرا به آن توجه نشده و درست و انديشيده طراحي نگرديده است                 

 آن تكـه هـايي از فرهنـگ    انديشه مي توان دريافت كه آرامستان فضايي است كه درجاي جـاي      

نقش بـسته اسـت ؛ در روي         سنگي به زيبايي تراش خورده و گاه سرودهايي نيز برآن            :هويداست
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. مقبره اي ديگر از مرگ و زندگي سخن به ميان آمده است ، برگرفته از عمق فرهنگ و مذهب                    

نـد ، مـرگ را      اينها خود سخن مي گويند و نشان مي دهند كه ايرانيان چگونه به زندگي مي نگر               

 را مـي    آرامـستان همين ها تلويحاً مي گوينـد كـه فـضاي           . چگونه يافته اند و به چه اعتقاد دارند       

     .  بايست فضايي فرهنگي برشمرد
احداث آرامستان جديد    ،و تجهيزات    ، خدمات    الزممكانيابي ، طراحي فضاي     (جايگاه آرامستان در شهر   

  :)مديريت ونظارت ، 

 عمومي در شهرها كه در طول ايام سال مراجعين خاص و عـام را پـذيرا               يكي از محيط هاي   

، از يـك طـرف مـراجعين        اين مكان به واسطه ماهيت كـاركردي        در   ست ها   آرامستان مي باشد 

براي تكريم در گذشتگان خويش در روزهـاي خاصـي مراجعـه مـي كننـد و از طـرف ديگـر در                       

كه بهمـين   .  مكانها پذيراي افراد مختلفي است       روزهاي ملي و يا جهت تفكر و عبرت ، اينگونه           

تـوان از حـضور          مـي  آرامستان ها هاي صحيح توسعه فضايي در           شيوه گيري  اربكدر صورت   دليل  

هـاي تفريحـي، گردشـگري و           مردمي و تعلق خاطر آنها به ايـن مكـان در جهـت تقويـت جنبـه                

بدين ترتيـب هـر عملكـرد،       . يدفرهنگي شهر استفاده كرد و عملكردي چندگانه به اين فضا بخش          

بازتـاب فـضايي ايجـاد      : بعنـوان مثـال     . كنـد   عملكردي ديگر را نيز بصورت تعاملي تقويـت مـي         

زدگـان و عـزاداران       هاي تفريحي و گردشگري به ايجاد مكاني براي آرامش و تسكين مـاتم                جنبه

اكه عزيزان خـود را از      افرادي ر  ديل شود كه تألمات  روحي       بآرامستان بايد به محلي ت    .انجامد  مي

شـهرهاي  در   ذيربطاكثر سازمانهاي   دست داده اند ، افزون نكند و غمي بر غمهاي شان نيفزايد               

ريزي مناسب براي تعيين عملكـرد مجموعـه و اسـتفاده از               برنامه  و  شيوه  اين  با بكارگيري  بزرگ

 در برخـي    كهل كرده   را به محيطي جذاب تبدي    اينگونه فضاها     ديدگاههاي توسعه فضايي پايدار،     
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 گذران اوقات    طلب ثواب و    به منظور  آرامستان ها هاي     مراجعات مردمي به مجموعه    بيشترشهرها  

 . شود و اين روند رو به افزايش است فراغت انجام مي

آيند كه نحوه سـاماندهي       ترين فضاهاي خدماتي هر شهر به حساب مي          از جمله مهم   آرامستان ها 

 به بخش مهمي از توقعات و نيازهاي انكارناپـذير شـهروندان، نيازمنـد              آنها به منظور پاسخگويي   

ريـزي تـا    هاي مختلف را از سطوح كالن برنامه   ريزي جامع و دقيق است كه ابعاد و مقياس          برنامه

 . سطوح مياني و خرد در برمي گيرد

ح در سطح كالن، نحوه مكانيابي گورستان براساس مقياس شهر و مقتضيات سيستم شـهر مطـر               

ريـزي    و برنامـه  آرامـستان     الگـوي توسـعه    –است و در مراحل بعدي يعني مقياس مياني و خرد           

 . توسعه فضايي آن مطرح است

 است كـه    آرامستانهاي فضايي، عملكردي و زيست محيطي         اين مطلب به معناي ارتقاي كيفيت     

 . با نيازهاي مردم و شهروندان تناسب دارد

ي شهري ريشه در فرهنگ و تحـوالت شهرسـازي و           رامستان ها آريزي و طراحي      در واقع برنامه  

 معماري اسالمي 

هاي ديني و فرهنگـي،       ، با توجه به آموزه    آرامستان ها   معموالً درگذشته، مكانيابي    . ايران نيز دارد  

و به عنوان مكاني مقدس كه مردم نسبت به آن تعلق خاطر ويژه دارند و در خاطرات و ذهنيـات                    

امروزه آرامستان ها به داليل      .نددش  اي است، انتخاب مي     يژه  ز داراي جايگاه و   جمعي مردم شهر ني   

ريـزي     برنامـه  براسـاس اصـول   گيرنـد و       در خارج از شهرها قرار مي       زيست محيطي و عملكردي،   

 بنابراين ، اندازه آرامستان ها در       شود   براي هر شهر تنها يك آرامستان در نظر گرفته مي           ، شهري

 وابسته به جمعيت آن شهر است و براساس نرخ مرگ و مير شهر تعيين مي گردد                هر شهر كامالً  

: مقياس از قبل تعيين شده اي ندارد اما عملكرد هاي هر آرامستان به دو عامـل بـستگي دارد                  كه  
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 بطـور كلـي عوامـل مـؤثر بـر مكانيـابي        .يكي اندازه آرامستان و ديگري فاصله آرامستان از شهر        

 و ديگـري    "موقـع "يكي عوامل مربـوط بـه موقعيـت يـا         : ه تقسيم مي شود   آرامستانها به دو دست   

عوامل مربوط به موقعيت ، عواملي هستند كـه رابطـه بـين             :  "موضع"عوامل مربوط به مكان يا      

عوامـل  . شهر و آرامستان را مشخص و موقعيت آرامستان در ارتباط با شهر را تعيين مي نماينـد                  

 آرامستان مرتبط مي شود و اين نكته را مشخص مي سـازد             ژگيهاي محل قرارگيري  مكاني به وي  

كه آيا محل انتخاب شده براي آرامستان ، صـرف نظـر از موقعيـت آن بـراي احـداث آرامـستان                      

در زمان حاضر، استانداردهاي معيني براي اندازه و مشخصات كلي كـاركرد         . مناسب هست يا خير   

تاسفانه ضوابط و قوانين و مقررات خاصي هم به         اين در حالي است كه م     . آرامستان ها وجود ندارد   

منظور برخورد با خاطيان و جلوگيري از دفن غيرمجاز اموات در آرامستان ها موجود نيست ، ايـن                  

خالء قانوني صرفاً از طريق هماهنگي با دادگستري و نيروي انتظامي و بهداشت و درمان جبران                

 .شود مي

ا نيازهاي جمعيت شـهري بـراي خـدمات رسـاني هـم             سترش شهرها و افزايش جمعيت آنه     گبا   

افزايش پيدا كرده است آرامستان ها به عنوان يكي از تجهيزات شهري در ابتدا به صورت بـسيار                  

در اثر رشـد     درگذشتگان   گرديدند به تدريج و با افزايش     مي  ساده و با كمترين تسهيالت طراحي       

، نيـاز بـه خـدمات رسـاني و ايجـاد      در يـك نقطـه   شهر نشيني و تجمع آرامستان هاي شـهري   

د سـاماندهي مناسـب ايـن       تاسيسات جديد در آنها افزايش پيدا كرد به گونه اي كـه بـدون وجـو               

اكنون بنابر شرايط روز ، آرامـستان هـا         . استفاده مناسب از آرامستان ميسر نيست     ان  خدمات ، امك  

ر شـهرهاي كـشور از ايـن        نياز به تاسيسات و تجهيزات خاص خود را دارند كـه متاسـفانه بيـشت              

مهمترين اين تجهيزات و تاسيسات را مي توان پاركينگ ، غـسالخانه ،             . تاسيسات بهرمند نيستند  
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، سردخانه ، مسجد ، سالن سوگواري ، راه ها و فضاي سبز ، تصفيه خانـه ،                 ) البسه سوز (زباله سوز 

 .ر اينها بر شمرددرمانگاه ، گلفروشي ، بانك ، امكانات و تجهيزات رايانه اي و نظاي

طبيعي است كه استقرار تاسيسات و تجهيزات جـانبي آرامـستان بايـد از نظـم و قاعـده خاصـي                     

پيروي كند و تركيب و كنار هم قرار گيري آنها بايد به گونه اي باشد كه افراد مصيبت ديده ، كه                     

ش و در كمترين    از نظر روحي رواني در شرايط خاصي قرار دارند ، به ساده ترين و سهل ترين رو                

 .زمان توانايي استفاده از آنها را داشته باشند

شهرداري تهران در اين زمينـه را مـي تـوان بـه     ) س(يكي از كارهاي موفق سازمان بهشت زهرا    

تي كه مورد نياز مراجعه كنندگان است در يك مكـان اشـاره نمـود بـه                 تجميع و ساماندهي خدما   

عنوان مثال ، مي توان به تاسيس شعبه ثبت احوال ،بانك ، چاپ اعالميه ترحيم ،ترمـه و گـالب      

فروشي ، محل نوشتن پارچه و تابلو ، نمايندگي روزنامه ها بـراي چـاپ اعالميـه تـرحيم ، تهيـه                

در يك مكان اشاره كـرد مزيـت تجميـع و سـاماندهي ايـن خـدمات       مداح ، اكو و نظاير اينها در   

 مراجعه كنندگان به راحتي و سهولت بـه خـدمات مـورد             -1:  شامل موارد زير مي باشد     آرامستان

وابـستگان   از هـدر رفـتن هزينـه و زمـان ناشـي از مراجعـه                 -2نياز دسترسـي پيـدا مـي كننـد          

 حجـم ترافيكـي     -3ر كاسـته مـي شـود      درگذشتگان براي دسترسي به اين خدمات در سطح شه        

  .ناشي از مراجعه وابستگان درگذشتگان به ادارات و اماكن متعدد مورد نياز كاهش مي يابد

كشور شـده ،    و ديگر شهرهاي بزرگ     مشكلي كه اخيراً گريبانگير آرامستان هاي كالن شهرهاي         

ند تبديل بـه يكـي از       تكميل ظرفيت آرامستان ها در اين شهرهاست ،كه در سالهاي آتي مي توا            

ضرورت ايجاد آرامستان دوم وسـوم در شـهرها فقـط در اثـر     . بحران هاي شهري در كشور گردد  

ـ              ه شـهرها نيـز     تكميل ظرفيت كنوني آنها نيست بلكه بعد مسافت آرامستان هاي كنوني نسبت ب

ل  مشكل زا شده و دسترسي به آنها را بـراي زيـارت اهـل قبـور بـا مـشك               براي شهروندان بسيار  
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منظور ، به نظر مي رسد بايد به فكر ايجاد آرامستان در جهـات مختلـف                بدين  .همراه كرده است    

 .بود تا دسترسي به آنها براي شهروندان به راحتي مهيا شود) بويژه در كالنشهرها(شهرها 

اغلب شهرها آرامستان هاي متعدد با مديريت هاي مختلف دارند، كه اين خود نظارت بـر آنهـا                  در

بعـضي در اختيـار   :  آرامستان ها به سه گونه اداره مي شوند درحال حاضر مي سازد        شكلرا م 

و در شـهرهاي    ر سازمان هـاي وابـسته بـه شـهرداري           در شهرهاي بزرگ زير نظ    ،  اوقاف هستند 

يكـي از مـشكالت فـرا روي مـديريت           مي شـوند        كوچك مستقيماً زير نظر شهرداري ها اداره      

نها آ، معضالت دفن غير مجاز در آرامستانهاي محلي و متروكه و قرارگرفتن             آرامستان در شهرها    

در بافت مسكوني مي باشد لذا اولين مشكل بر سر راه مديريت و نظارت  شهرداري بر آرامـستان                

بعضي از اين آرامستان هـا امـالك موقوفـه اي      . هاي متروك شهري بحث تملك زمين آنهاست      

ار دارند و بعضي ديگر هم در اختيار منابع طبيعي اسـت كـه كـسب           هستند كه در اختيار اوقاف قر     

مالكيت اين آرامستان ها براي جلوگيري از انجام دفن جديد در آنها ، براي شهرداري ها مـشكل                  

درگذشتگان به آرامستان مركزي     ديگر ، تعطيلي آرامستان هاي داخل شهر وانتقال          ياست از سو  

 ممكن است با واكنش هاي مردمـي همـراه باشـد            –اقع است    كه معموالً در خارج از شهرها و       –

مسئله ديگري كه باعث عدم استقبال شهروندان از آرامستان هاي خارج از شهر مي گـردد ، بعـد              

فاصله آرامستان هاي جديد از شهرهاست كه رفتن به آنجا هزينه و زمـان زيـادي را مـي طلبـد                     

 از – آرامـستان هـاي جديـد، خـدمات الزم     بدين منظور الزم است شهرداري ها پيش از احـداث         

 بـراي شـهروندان فـراهم       –جمله وسايل اياب و ذهاب مناسب را براي دسترسـي بـه آرامـستان               

منافع فرهنگي ، اجتماعي و بهداشتي همه شهروندان ايجـاب مـي كنـد كـه                ضمن اينكه    .سازند

يعني شهرداري يـا     (كليه آرامستان هاي واقع در محدوده استحفاظي شهرها تحت مديريت واحد          

قرار گيرند تا بتوان از طريق در دست داشتن آمـار دقيـق و              ) يكي از سازمان هاي وابسته به آنها        
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بـراي  درست و روزآمد ، مديريت صحيح و كارآمـدي بـراي حفـظ ، نگهـداري و برنامـه ريـزي                      

  .به عمل آورد گسترش آرامستان ها

 

 

 :مسائل و مشكالت 

 گريبانگير بسياري از شهرهاي كشور است، موضوع عدم توجه جـدي             از مسائل مهمي كه اكنون    

.  و برخورد غيراصولي و خارج از ضـوابط شهرسـازي بـا ايـن امـر اسـت                  آرامستان ها به مكانيابي   

 آلودگي محيطي، اشغال فـضاي شـهري و          بدليل مسائل ترافيكي،  (رعايت فاصله مناسب از شهر      

و جهـت وزش بادهـاي غالـب از       هـا   حسن همجواري   توجه به جهت توسعه آتي شهر،       ) جز اينها 

همسو با ايـن    .  مد نظر قرار گيرد    آرامستان ها بايست در مكانيابي      ترين مسائلي است كه مي      عمده

ريـزي كوتـاه مـدت        رنامهبايست متروك باشند، ب     كه منطقاً مي  يي  آرامستان ها  داير بودن     ديدگاه،

جـامع شـهري  را مختـل و بـا پيامـدهايي             هـاي     چون مبلمان شهري و بلند مدت چـون برنامـه         

 . بيني نشدني مواجه ساخته است پيش

 

 : نيازمنديها 

با توجه به مطالب پيش گفته و رويكرد علمي شهرسازي امروز، مواردي كه در زير به آنها اشـاره                   

 اند؛  ي موجود كشور مطرحآرامستان هاترين نيازها در زمينه ساماندهي  شود، بعنوان مهم مي

 .  و استفاده بهينه از خاك آنآرامستان هاه فضاي سبز توسع -1

 . توسعه خيابانها و معابر به منظور ايجاد ترافيك روان و سريع خودروها -2



 ٨ 

ساماندهي آرامستانهاي متروك در سطح شهرها و تغيير كاربري آنهـا بـه عنـوان مكانهـاي                  -3

 ....فرهنگي ، پارك هاي شهري و

 با در نظر گرفتن امكان تصرف زمينهاي همجوار بـراي           ي نوبنيان،  آرامستان ها  انتخاب محل  -4

 . توسعه آتي

 . مجهز نمودن آرامستان ها به ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز -5

 .  و باال بردن سطح كيفي فضاهاي موجود در آنهاآرامستان هاتنظيف محوطه  -6

 .  اطالعات و آمار بويژه در بخشآرامستان هااي كردن امور   ايجاد طرح مكانيزاسيون و رايانه -7

 . آرامستان هادگرگوني و بهبود حمل و نقل در  -8

اصالح قوانين و آيين نامه هاي مربوط به آرامستان هـا و تـدوين ضـوابط و مقـررات جديـد                      -9

  انتظام آرامستان ها جهت

 . استفاده بهينه از زمين و ايجاد قبور دو طبقه يا بيشتر -10

 از عـوارض و     آرامـستان هـا   انهاي اداره كننده    ايجاد راهكارهايي مناسب براي معافيت سازم      -11

 .)آب ، برق و گاز(و تخفيف ويژه در مصرف انرژي . نها ماليات، با توجه به استقالل مالي آ

توجه به استانداردهاي الزم و رعايـت مـسائل زيـست محيطـي و شـرعي در تمـامي امـور                      -12

 . آرامستان ها

 .و متروكي محلي آرامستان هاجلوگيري از دفن غير مجاز در  -13

 .آرامستانها در كشور)  واحد(ايجاد مديريت يكپارچه  -14

ها و گردهمايي مديران و       ريزي و تدوين راهكارهاي مناسب براي برگزاري نشست         برنامه -15

 . مسئوالن اداره كننده آرامستان ها به منظور تبادل نظر و تشريك مساعي در حل مشكالت



 ٩ 

 مشاغل آرامستان ها در زمره مشاغل سـخت        ايجاد راهكارهاي مناسب براي قرار دادن كليه       -16

 .و زيان آور

 :جمع بندي و نتيجه گيري 

 از حيث عملكردي در يكي از سه وضـعيت فعـال ،             با عنايت به اينكه آرامستانهاي شهري كشور      

نيمه فعال و متروك قرار دارند و در بررسي هاي صورت گرفته نيز مشخص شده است كـه ايـن                    

 دچار آشفتگي   – از جمله نحوه مديريت ، مكان گزيني و جز آن            –ختلف  آرامستان ها از زواياي م    

ونوعي عدم ساماندهي هستند ، لذا تدوين طرح جامع مطالعات براي آنها ضـروري بـه نظـر مـي            

رسد مهم ترين هدفي كه براي اين موضوع متصور است ، برنامه ريزي بـراي اسـتفاده بهينـه و                    

اه فـ  نهايـت ارتقـاي سـطح خـدمات عمـومي شـهر و ر              ساماندهي وضعيت آرامـستان هـا ، و در        

شهروندان است ، ضمن اينكه در چارچوب نظري طرح جامع مطالعـاتي آرامـستان هـاي كـشور                  

مشخص مي شود كه آيا مي توان براي تمام شهرهاي كشور به صورت كلي طرح جـامع تـدوين         

هر شهر و منطقه در كشور     نمود يا اينكه شرايط و موقعيت اقليمي ، طبيعي ، فرهنگي و اجتماعي              

 همچنين ضـروري    ايجاب مي كند كه براي هر شهر طرح جامع جداگانه اي تهيه و تدوين گردد              

است ، برداشت و تصور منفي اي را كه از آرامستان ها وجود دارد به تدريج از اذهـان شـهروندان                     

ر مراحل بعـد نيـز      زدود و آرامستان را تبديل به فضاي مطلوب كرد اين كار از طريق آموزش و د               

اجتمـاعي  تغيير در طراحي فضاهاي داخلي آرامستان ها و تبديل آنها بـه يـك مكـان فرهنگـي                   

مكان پذير است و مديران شهري بايد تسهيالت الزم را در اين زمينه فـراهم كننـد و نبايـد بـه                     ا

   .شودبرخورد آرامستان عنوان مكاني متروك و رها شده با 
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 :منابع 
و آرامـستان     ، باغ رضوان اصفهان تجليگـاه بهـشت        گورستان در شهر از يادرفته اما ضروري       اي ه الهقم   -
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  جلد هشتم –) تاسيسات خدمات شهري( كتاب سبز شهرداري  -


