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نقش آرامستانهای تاریخی در برنامهریزی توسعه و رشد گردشگری مذهبی؛
نمونه موردی تخت فوالد اصفهان
زهرا ترکی

1

چکیده
جهانگردی به عبارتی امروزیتر گردشگری از جمله فعالیتهایی است که سابقهایی کهن در تاریخ بشر دارد سیر آفاق و انفس و
کسب مدارج معنوی که موجب شکلگیری گونهایی از گردشگری مذهبی شده یکی از دهها انگیزهایست که از گذشتهای دور
انسانهای فراوانی را به حرکت و تکاپو و تالش برای مشاهده سرزمینهای ناشناخته واداشت است .امروز گردشگری مذهبی سهم
قابل توجهی از شمار گردشگران را در کشورهایی که زمینههای رشد و اعتالی گردشگری مذهبی را دارا هستند ،به خود
اختصاص داده است .ایران به عنوان یک کشور اسالمی و اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مهمش با سابقه فرهنگی،
تاریخیاش میتواند سهم مهمی در جلب گردشگران مذهبی در میان کشورهای اسالمی داشته باشد .وجود آرامگاههای
گوناگون بویژه وجود قبرستان تخت فوالد که مدفن گروهی از بزرگان ،مومنان و تأثیرگذاران در فرهنگ و اندیشه ایرانی اسالمی
هستند به عنوان یکی از مراکز اصلی جذب گردشگری مذهبی دارای قابلیت ها فراوان است .آرامستانهای تاریخی در فضای
شهرهای اسالمی با عملکرد گورستان ،پتانسیلهای فراوانی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارا است ،به دنبال همین امر
آرامستانهای تاریخی در شهرهای مختلف ایران ،قابلیت ایجاد مراکز و قطب گردشگری مذهبی را دارند .بر این اساس با ارتقاء
کمی و کیفی آرامستانها در شهرهای اسالمی میتوان زمینه جذب گردشگر مذهبی را فراهم آورد،ین مقاله سعی دارد به بررسی
اهمیت قبرستان ها به مثابه مناظر فرهنگی و مذهبی و تقویت نقش و جایگاه مذهبی ،فرهنگی و تاریخی این مکان در جذب
گردشگر مذهبی که منجر به رشد و توسعه شهر های اسالمی می شود ،بپردازد.
کلید واژگان :گردشگری مذهبی  -قبرستان تاریخی -تخت فوالد  -شهر های اسالمی

مقدمه
الف -بیان مسأله
جهانگردی به عبارتی امروزیتر گردشگری از جمله فعالیتهایی است که سابقهایی کهن در تاریخ بشر دارد سیر
آفاق و انفس و کسب مدارج معنوی که موجب شکل گیری گونهایی از گردشگری مذهبی شده یکی از دهها
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انگیزهایست که از گذشته ای دور انسانهای فراوانی را به حرکت و تکاپو و تالش برای مشاهده سرزمینهای ناشناخته
واداشت است .امروز گردشگری مذهبی سهم قابل توجهی از شمار گردشگران را در کشورهایی که

زمینههای

رشد و اعتالی گردشگری مذهبی را دارا هستند ،به خود اختصاص داده است .ایران به عنوان یک کشور اسالمی و
اصفهان به عنوان یکی از شهرهای مهمش با سابقه فرهنگی ،تاریخیاش میتواند سهم مهمی در جلب گردشگران
مذهبی در میان کشورهای اسالمی داشته باشد .وجود آرامگاههای گوناگون بویژه وجود آرامستان تخت فوالد که
مدفن گروهی از بزرگان ،مومنان و تأثیرگذاران در فرهنگ و اندیشه ایرانی – اسالمی هستند به عنوان یکی از مراکز
اصلی جذب گردشگری مذهبی دارای قابلیت ها فراوان است .آرامستانهای تاریخی در فضای شهرهای اسالمی با
عملکرد گورستان ،پتانسیلهای فراوانی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارا است ،به دنبال همین امر آرامستانهای
تاریخی در شهرهای مختلف ایران ،قابلیت ایجاد مراکز و قطب گردشگری مذهبی را دارند .بر این اساس با ارتقاء
کمی و کیفی آرامستانها در شهرهای اسالمی میتوان زمینه جذب گردشگر مذهبی را فراهم آورد ،البته حرکت در
جهت جذب گردشگر مذهبی نیازمند درك مفاهیم واصول مربوط به مسائل آرامگاهها و آرامستانهای درون شهری
است توجه به این امر از نظر جنبههای اقتصادی نتایج مثبتی برای شهرهای اسالمی ،که همان رشد و توسعه آنها
است ،را در پی خواهد داشت .این مقاله سعی دارد به بررسی اهمیت آرامستانهابه مثابه مناظر فرهنگی و مذهبی و
تقویت نقش و جایگاه مذهبی ،فرهنگی و تاریخی این مکان در جذب گردشگر مذهبی که منجر به رشد و توسعه
پایدار گردشگری می شود ،بپردازد.
ب -سواالت پژوهش
سوال اصلی پژوهش عبارت است از :
 آرامستان ها چه نقشی در رشد و توسعه گردشگری پایدار دارند؟برخی سواالت فرعی نیز برای این پژوهش متصور است ،از جمله:
-

اصفهان چه جایگاهی در جذب گردشگران مذهبی دارد؟

-

تخت فوالد اصفهان چه نقشی در توسعه گردشگری مذهبی اصفهان دارد؟

 برای رسیدن به نقطه ایده آل در معرفی تخت فوالد چه باید کرد؟ج -فرضیه پژوهش
فرضیه اصلی این پژوهش بر این پایه استوار است که:
 آرامستان های قدیمی از جمله تخت فوالد به دلیل داشتن قابلیت فرهنگی ،تاریخی ،هنری و پتانسیل مادی ومعنوی در مقوله گردشگری مذهبی از نمونههای پرطرفدار و پایدار سفر در اکثر نقاط جهان به خصوص در
شهرهای اسالمی می باشد.
فرضیه های فرعی این پژوهش در پاسخ گویی به سواالت فرعی عبارتند از:
 اصفهان به عنوان یکی از مراکز مهم تاریخی و فرهنگی می تواند نقش به سزایی در جذب گردشگران مذهبی ایفانماید.
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 تخت فوالد مدفن بسیاری از بزرگان و فضال و اهل علم و دانش و اندیشمندان و روحانیون بلند مرتبه است ازنقاط مورد توجه گردشگران مذهبی است.
 نگهداری ،بازسازی و حفظ و معرفی جلوههای مختلف هنر ،معماری تخت فوالد زمینه های جذب گردشگرانمذهبی را فراهم می آورد.
د -روش تحقیق و روش گردآوری اطالعات
این پژوهش از نظر هدف در ردیف تحقیقات نظری و از نظر روش و ماهیت یک پژوهش تاریخی – کاربردی می-
باشد .روش گردآوری اطالعات در آن کتابخانهای – میدانی است .منابع مختلف در زمینه جهانگردی مذهبی،
آرامستانها ،شهرهای اسالمی و ایران شناختی مورد مطالعه و فیشبرداری قرار گرفته است .معرفی جلوههای مختلف
معنوی ،مذهبی و فرهنگی تخت فوالد بیشتر میدانی میباشد بویژه گزارشات مربوط به چگونگی احیا و بازسازی
مجموعه فرهنگی و مذهبی تخت فوالد به مدیریت جناب آقای حسین حمیدی اصفهانی است .این پژوهش به صورت
توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است.
ه -ادبیات پژوهش
با توجه به اینکه موضوع آرامستان و گردشگری مذهبی از موضوعات مهم مطرح در جهان امروز ما هستند ،کتابها
و مقاالت بسیاری در مورد هرکدام از آنها در خارج و داخل ایران نوشته شده است هر چند که سهم ایران در انجام
مطالعات وسیع و اصیل و برگرفته از مطالعات بومی -محلی در این دو زمینه متاسفانه اندك است .البته ،پایان نامه
هایی نیز در زمینه موضوعات مختلف جهانگردی انجام شده است اما در بخش جهانگردی مذهبی و نقش آرامستانها
در شهرهای اسالمی ،و منبعی که به طور کامل در این زمینه پرداخته شده باشد یافت نشد .کتب مختلفی که در
زمینه گردشگری به نگارش درآمده نیز فقط اشارات مختصری به گردشگری مذهبی داشته اند و به ویژه به نقش
آرامستانها در توسعه گردشگری مذهبی کمتر توجه شده است.
از جمله مقاالتی که در زمینه نوشته شده می توان به «چگونگی ارتقای جایگاه گورستانها در جوانب فرهنگی و
اجتماعیِ توسعه پایدار شهری در ایران ،شاهانیزاد »1390،و «چگونگی ارتقای نقش گورستان ها در توسعه
گردشگری فرهنگی -مذهبی از هما ایرانی بهبهانی و فریبا وحیدزادگان  »1390اشاره نمود که در این مقاالت به
جایگاه آرامستان در شهر اسالمی و روشهای متعددی برای ارتقاء بخشیدن به جایگاه آرامستان در شهرها و جلوگیری
از روند تخریب و رکود این دانه شهری پرداخته است  .اما با توجه به جستجوهایی مختلفی که انجام گرفته ،هیچ
پژوهشی وجود ندارد که به نقش آرامستانها در رشد و توسعه گردشگری پایدار پرداخته باشد .از این رو با توجه به
اهمیت موضوع آرامستان با دارا بودن قابلیتها و پتانسیلهای نهفته در بخش جذب جهانگرد و نقش مهمی که در
زمینه جهانگردی مذهبی دارد این پژوهش یک ضرورت محسوب می شود.
شهرهای اسالمی
3

تح
هش
تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
با گسترش و نفوذ سریع اسالم در مناطق و سرزمین های گوناگون و وارد شدن آن در زندگی اقوام و ملل مختلف
،تغییرات و دگرگونی های اساسی و مهمی در فرهنگ و آداب و رسوم ملتها تازه مسلمان به وجود آمد و پیشرفتهای
عظیمی در کلیه شئون زندگی نصیب دولتهای تازه مسلمان به وجود آمد ،یکی از مظاهر عمده این پیشرفتها وضع
ظاهری و کیفیت اداره شهرهای مختلف است که در طول تاریخ اسالم با الهام از احکام اسالمی ویژگی خاصی داشته
است (جعفری ،1371 ،ص.)72
بناهای تاریخی هر کشوری بخشی از شناسنامه فرهنگ و کارنامه مردمی است که در آن زندگی می کنند
(دلیری ،1390 ،ص .)120پس از پیروزی مسلمانان بر ایرانیان شاهد شکل گیری شهرهای جدیدی هستیم .این در
حالی است که روال شهرسازی متحول گردید و در منظر شهرها ،تغییراتی به وجود آمد .شهرهای جدید بر اساس
نیازهای تازه ساخته میشد و ساختن شهر مقررات و آیین های ویژهای داشت (جعفری ،1371 ،ص.)72
شکلگیری شهرهای اسالمی ،بی تأثیر از دستورات و قوانین اسالمی نبوده است (دهقان نژاد ،1386 ،ص .)31به
طور کلی می توان گفت در ساخت مورفولوژیک شهرهای اسالمی عوامل مذهبی ،اقلیمی ،اقتصادی ،ارتباطی ،دولتیو
نظامی ،بهداشتی و عامل وقف دخالت داشته اند (دهقان نژاد ،1386 ،ص .)31هر یک از شهرها شامل محله ای بوده
که هر محله یا کوی از خانه ها ،بازارچه ،مسجد ،مدرسه ،حمام و قبرستان و دیگر چیزهایی که مورد نیاز بوده تشکیل
شده بود .در دوره اسالمی محالت شهرهای اسالمی عموماً بر پایه وابستگیهای خونی (قبیلهای و فامیلی) و فکری
شکل گرفته بودند (نقی زاده ،1387 ،ص .)141به نظر بعضی از محققان  ،مهمترین مشخصه شهرهای اسالمی وجود
مسجد جامع و بازارهای شکل گرفته در اطراف آن که اغلب به صورت سرپوشیده است و همجواری ان با دارالحکومه،
است (دهقان نژاد  ،1386 ،ص .)32اما باید اذعان داشت این محققان بدون در نظر گرفتن مسائل مربوط به آداب
رسوم تدفین مردگان و اهمیتی که این مسئله در دین اسالم داشته و دارد قبرستان را جز بافت شهری به حساب
نیاورده این درحالی است بنا به ضرورت و نیاز مسلمین به این مکان ،به جرات می توان گفت بعد از مسجد  ،دومین
مکان مذهبی مورد نیاز مسلمین است .در کتاب نظریههایی درباره شهرهای قلمرو فرهنگ اسالمی چنین آمده است
«.....مسجد جامع در مرکز شهر  ،مدرسه علمیه در سایه آن ،بازاری که دوری و نزدیکی رسته ها و دکانهایش با
مسجد جامع را قرابت نوع کسب یا فعالیت مذهبی مس جد با برخورد شریعت با آن تعیین می کرد ،خانه های در
محالتی بر پایه عواملی و همبستگی مذهبی از هم تفکیک می شدند و گورستانها و امامزاده ها در بیرون شهر» (-
باقری ،1386 ،ص.)104
برای شکل گیری هر شهر سه عنصر از اهمیت فراوان برخوداند :اولین و مهمترین عنصر برای ظهور یک شهر
انسان است ،که به صورت طراح ،سازنده ،بهره بردار ،مدیر و اهل آن ظاهر میشود ،عنصر دوم وجه فرهنگی و اخالقی
و رفتاری و عملی انسان است و باالخره وجه سوم ،وجه کالبدی است که حاصل عمل انسانی و فضای رفتارها و
تجلّیگاه باورهای اوست (نقی زاده ،1387 ،ص.)44
با عنایت به تاریخچهای که برای توسعه پایدار ذکر میشود  ،کاربرد رسمی آن از حدود چهار دهه قبل آغاز ،و از
همان تاریخ است که این تعبیر وارد ادبیات شده است ،که بعد از جنگ جهانی دوّم و به منظور توسعه اقتصادی
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کشورها مطرح شده بود .در ایران جاذبههای مهم معمار اسالمی شامل مسجد ،کاروانسراها  ،باغها ،مقبره ها ،مدرسه و
تزئینات بناها میباشد (دلیری ،1390،ص.)120
آرامستان
یکی از محیط های عمومی در شهرها در طول ایام سال مراجعین خاص و عام را پذیرا میباشد آرامستانهاست ،در
این مکان به واسطه ماهیت کارکردی ،از یک طرف مراجعین برای تکریم در گذشتگان خویش در روزهای خاصی
مراجعه می کنند و از طرف دیگر در روزهای ملی و یا جهت تفکر و عبرت  ،این گونه مکانها پذیرای افراد مختلفی
است که به همین دلیل در صورت بکار گیری شیوه های صحیح توسعه فضایی در آرامستان ها می توان ازحضور
مردمی و تعلق خاطر آنها به این مکان د جهت تقویت جنبه های تفریحی  ،گردشگر و فرهنگی شهر استفاده کرد
(وحید زادگان ،1390 ،ص.)21
گورستان (آرمستان) در تعریف دقیق عاملی اصلی و آغازگر معماری و ایجاد فضایی فرهنگی در شهرهاست،
(آرامستان یا فضایی آرامش بخش نامی است برای معرفی حال و هوای روحانی فضا ،که شایسته تر از گورستان
است)( ،وحید زادگان ،1390 ،ص.)21
آرامستان فضا و مکانی است دیرپا و ماندگار و با توجه به ماهیت اجتماعی آن ،پدیدهای است اجتماعی و نمادین،
تقریباً در همه شهرهای قدیمی و تاریخ ی فضای گورستان در زمره قدیمی ترین فضاهای شهری به حساب میآیند
(وحید زادگان ،1390 ،ص .)21در گس تره فرهنگ و تمدن ایرانی  ،مجموعه بناهایی که بعد از مسجد مقام دوم را دارا
است آرامگاه می باشد (غروی ،1376 ،ص .)10از ویژگیهای بارز و قابل تأمل آرامگاهها در گستره فرهنگ ایرانی این
است که از اقدم ازمنه تاریخی تا عصر ما هویت خود را حفظ کردهاند.یک بنای آرامگاهی ،مشخصه و نماینگر
خصوصیات هویتی یک آبادی است عالوه بر این در ایجاد وحدت و هماهنگی افراد در رخدادهای سیاسی و نظامی
برای ساکنان آبادی پناهگاهی مطلوب است (غروی ،1376 ،ص.)10
آرامگاه در اجتماع ایران دارای برتر ی های خاص خود می باشد و به جرأت می توان گفت که توجه مردم به این
پدیده بینظیر در سراسر جهان سبب گردیده از گونهگونی ویژهای برخوردار باشد (غروی ،1376 ،ص .)10در آغاز
اسالم تا چند قرن بنای مهمی بر روی قبرها ساخته نشده ،ولی از قرن چهارم ق به بعد وضع متفاوت شد و به تدریج
اعیان و اشراف عالقمند به احداث مقبرههای عظیم برای خود شدند (وحیدزادگان ،1390 ،ص .)36مقبره ها از قرن
چهارم هجری (دهم میالدی) و برج های مقبره ای رواج یافت در بسیاری از مقبرهها فضای اصلی از یک گنبد خانه و
ایوان است ،معموالً فضای ایوان به عنوان پیش طاق ورودی نیز مورد استفاده قرار می گرد.خصوصیات ورودی مزراها
مانند فضای ورودی مساجد می باشد (دلیری ،1390 ،ص .)126آغاز و روند شکل گیری مقابر با شکل گیری یکجا
نشینی بشر آغاز می گردد .
جملة" معماری ...از آراستن گورها ...آغاز شد( ،حقیر ،شوهانیزاد ،1390 ،ص ،)83اشاره ای به اهمیت فضای
گورستان دارد و گورستان را می توان تجلی معمارانة نگرش مردم به پدیدة مرگ دانست ،دیده میشود که در فرهنگ
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های گوناگون برخوردهای متفاوتی با مردگان صورت می گیرد و ایران پس از اسالم ،مکانی است که در آن به دفن
مردگان پرداخته و مرگ ،گور و در ادامه گورستان برای افراد اهمیت خاصی دارد .به عالوه ،انجام عمل تدفین اموات
در آن ،فضای گورستان را تبدیل به فضایی دیرپا و ماندگار می کند؛ از این رو این فضا ،ویژگی های نسل معاصر خود
را برای آیندگان به نمایش خواهد گذاشت .با در نظرگرفتن این امر ،گورستان منظری تاریخی و نمادین به نظر
میرسد و می توان گفت تقریباً در اکثر شهرهای ایران ،فضای گورستان هایی که از گذشته به جا مانده اند ،در زمره
قدیمیترین فضاهای شهری به حساب میآیند (حقیر ،شوهانیزاد ،1390 ،ص.)83
مطالعاتی که در زمینة موقعیت گورستان در شهرهای ایران پس از اسالم انجام گرفته ،حاکی از آن است که
شکلگیری اولیة این فضا ،حتی االمکان در کنار اماکن مقدس و عموماً در خارج از شهرها در مکانی با سهولت
دسترسی برای بازماندگان بوده است  .بعدها به مرور و با توسعة شهرها ،گورستان ها به داخل شهر وارد شده و تا حد
امکان ،گسترش یافتند .در ادامة روند توسعة شهرها و افزایش جمعیت آنها ،گورستانهای جدیدی درفاصله ای نسبتاً
دور از بافت شهری و در قالب فضاهایی وسیع ،شکل گرفته اند؛ نظیر آنچه امروز در مورد گورستان باغ رضوان اصفهان
قابل مشاهده است (حقیر ،شوهانیزاد ،1390 ،ص .)83در واقع گورستانها با توجه به اهمیت و جایگاههای فعالیتی
خود در دوران مختلف همواره به عنوان بخشی مهمی از بن مایههای زیستگاههای انسانی نقش آفرینی کردهاند و در
غالب یک جز مهم از این ساختارهای فضایی – مکانی نیز تعریف داشته اند (وحید زادگان ،1390 ،ص.)23
عوامل متعددی در شکل گیری گورستانها نقش داشته که بررسی آن خارج از توانایی این مقاله می باشد اما این
نکته را هم نمیتوان نادیده گرفت که معموال بزرگان و اولیای خدا در همان جایی که زندگی میکردند و میمرده اند
دفن میشدند و بعدها آن مکان به مزار و یا آرامگاهی تبدیل میشده و دیگران به تأسی از مدفن این بزرگان ،
مردگان خود را در ان مکان به خاك می سپردند و در نتیجه گورستانهای کوچک و بزرگی به وجود می آمد.
گورستانها به لحاظ تاریخی ،فرهنگی ،معماری و باستانشناختی منابع با ارزشی به شمار میروند .فضای گورستان نه
فقط برای مردگان ،بلکه برای زندگانی است که مردگان تنها سوژههای آنها قلمداد میشوند .این فضاها که زمانی
بخش مهمی از بنمایههای زیستگاههای بشری بودهاند و به عنوان فضاهایی مانا در خدمت فعالیتهای آیینی،
فرهنگی و مذهبی قرار داشتهاند (کازرونی ،1387 ،ص.)10
پیشینه تاریخی اصفهان – محالت – مزارات
اصفهان یکی از زیباترین شهرهای تاریخیجهان به شمار میآید و طی قرون متمادی ،کانون فرهنگ ،دانش و هنر
ایرانی بوده است .این شهر پس از اسالم به آرامی رشد و گسترش پیدا کرد و در سه دوره تاریخی آل بویه ،سلجوقیان
و صفویان پایتخت گردید و به پایگاه فرهنگ اسالم و تشیع تبدیل شد .عظمت فرهنگی– تاریخی این شهر آن چنان
است که از سوی سازمان کنفرانس اسالمی در سال  1385به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم انتخاب گردید و
سازمان یونسکو در سال  1387از میان  167اثر هنری آسیا  22اثر آن از میان آثار استاندار بر آن شده است .شهر
اصفهان در در حیات فرهنگی خود تجلی گاه ظهور استعداد و نبوغ جوه های ارزشمند بلند مرتبه علم و آداب و هنر
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بود و با جذب استعدادهای شکوفان دیگر شهرها هزاران دانشمند و ادییب و هنرمن را در خود پرورش داد و در همین
شهرآرامگاه ابدی آنان گردید .اصفهان سابقه ای کهن به درازای تاریخ دارد ولی رشد وگسترش آن مربوط به پس
اسالم است (عقیلی ،1385 ،ص .)9ریچارد فرای در کتاب عصر زرین فرهنگ ایران از اصفهان چنین یاد می کند«:
اصفهان همیشه مرکز عمده بوده و گاهی پاره ای از استان فارس شمرده می شده و گاهی از ماد یا گاهی مستقل »
(فرای ،1388 ،ص .)27در قرون نخستین اسالمی ستاره اقبال آن چنان طلوع کرد که به کانون فرهنگ و ادب و علم
اسالمی تبدیل شد این شهر در دوره آل بویه  ،سلجوقیان و صفویان به پایتختی انتخاب شد و محالّت مساجد،
مدارس ،باغ ها ،کاروانسراها و مزارت بیشماری در آن ایجاد گردید (عقیلی ،1385 ،ص .)9در طول تاریخ اسالمی
اصفهان در بین شهرهای ایران هم از حیث کثرت محدّثین ومرکزیت علمی هم از مرکزیت علمی شیعه ،و وجود
مدارس دینی ،مساجد و تکایا با سبک مخصوص معماری عصر صفوی در عداد شهرهای نمونه قرار دارد ( مهدوی،
 ،1384ص.)16
شهر اصفهان در قرو ن اولیه اسالم مجموعه ای از قراء و محالت جدا از یکدیگر بوده و در طول زمان در اثر کثرت
هر یک از آنها بزرگ شده و وسعت یافته و در نتیجه به همدیگر پیوسته است (مهدوی ،1384،ص .)22رشد و
گسترش محلّات و بافت شهری اصفهان موجب گسترش مزارت این شهر گردید و گورستانهای بیشماری همانند
آبخشان ،طوقچی ،سنبالن و ستّی فاطمه در شهر دایر شد (عقیلی ،1385 ،ص.)9
ازجمله از این آرامستانها ،آرامستان تخت فوالد مدفن بسیاری از این علما و دانشمندان و شعرا و هنرمندان و
ستارگان علم و هنر از روزگار صفویه تا کنون می باشد  .از این رو این گورستان از نظر فرهنگی – تاریخی جایگاه
ویژهای در میان مزارات جهان اسالم پیداکرده است .گورستان تخت فوالد در مساحتی نزدیک به  75هکتار در حاشیه
جنوبی زاینده رود در انتهای محورهای تاریخی شمالی – جنوبی اصفهان واقع شده است .قدمت این گورستان بر
مبنای برخی شواهد و روایات به پیش از اسالم می رسد (مهدوی ،1370 ،ص27؛ فقیه میرزایی و دیگران،1384 ،
ج ،1ص31؛ شفقی ،1381 ،ص 369؛ االصفهان ،1368 ،ص .)47از جمله وجود قبر یوشع نبی و منطقه لسان االرض
که متبرك ترین و قدیمی ترین بخش تخت فوالد به شمار می آید .آثار تاریخی به دست آمده از آجرهای متعلق به
عهد دیلمی از تکیه لسان اال رض و بابارکن الدین نشانگر مورد توجه بودن این منطقه در آن دوران می باشد (مهدوی،
 ،1370ص .)17-26
از قرن هفتم به بعد تخت فوالد محل شکلگیری تکایا و خانقاه هایی برای صوفیه بوده و از جمله تکیه بابارکن
الدین که محل قبر عارف بلند مرتبه مسعود بن عبداهلل بیضاوی می باشد .اوج شهرت تخت فوالد مربوط به دوره
صفویه است  .در این زمان با محدود شدن گورستانها داخلی شهر اصفهان این منطقه به عنوان گورستان عمومی
شهر انتخاب شد .با دفن بزرگان علمی و فلسفی و هنری در این قبرستان وایجاد تکایایی برای آنها توجه به این
منطقه بیشتر شد .این گورستان با داشتن تکایا با ویژگی های معماری منحصر به فرد از منابع با ارزش تاریخی و
فرهنگی ،معماری و باستان شناختی به شمار می رود .این گورستان با داشتن این منابع عظیم تاریخی  ،اطالعات با
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ارزش در مورد تاریخ شهر ،آداب و رسوم و فرهنگ در اختیار ما می گذارد .و زمینه بسیار مستعد برای جذب گردشگر
مذهبی را فراهم می کند.
محدوده تخت فوالد در دوره صفویه به ویژه در زمان شاه عباس توسعه ویژهای یافت و در زمان شاه سلیمان به
حد اعالی رشد و و سعت خود رسید .در دوره افشار و زند تخریب قسمت عمده ای تکایا به وقوع پیوست .در دوره
قاجار با وجود افرادی چون محمد حسین خان صدر اصفهانی ،میرزا سلیمان خان رکنالملک شیرازی بار دیگر رشد
رونق خود را بازیافت .در دوره پهلوی با گسترش شهر به سوی جنوب و احداث محله های مسکونی بر روی زمین ها و
مزارع کشاورزی و بقاع ها و عمارت صفوی چهره تخت فوالد تغییر فروان کرد .در سال  1333ش تعدادی از ابنیه
تاریخی تخت فوالد از جمله تکیه بابارکن الدین در فهرست آثار ملی قرار گرفت( .آرشیو تخت فوالد) از سال 1373
رسیدگی و احیاء و ساماندهی ،جلوگیری از تخریب سایت تاریخی تخت فوالد آغاز شد و اکنون به حفظ و و نگهداری
این دانه شهری با بافت قدیمی و تاریخی همچنان ادامه دارد .مزار مقدس تخت فوالد به عنوان بخشی از بافت شهری
در اصفهان و با توجه به عناصر مهم و قابل توجه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی ،عالوه بر ارتباط تنگاتنگی که با تاریخ و
فرهنگ و هنر این شهر دارد  ،مجموعه ارزشمند از ذخایر فرهنگ و تمدن ایران اسالمی و جهان تشیع به شمار می
رود .وجود مزار و مقابر بزرگان علمی و فکری ومشاهیر ادبی و هنری که هر کدام رکنی از ارکان محکم فرهنگ و
تمدن به شمار می روند و از سویی دیگر جلوه های معنوی و مذهبی این مکان در طول زمان آمیخته با جلوههای
تاریخی و هنر که همه در بقاع و تکایا و سنگ قبور متجلی گشته اند .آرامستان تخت فوالد به عنوان بخشی منسجم
و یکپارچه از مناظر فرهنگی و مذهبی می باشد و مانند موزه ای که سنن ،تاریخ ،فرهنگ و مذهب یک جامعه را
نشان می دهد .این مجموعه تاریخی– مذهبی از شاخص ترین عناصر شهری با کاربردی فرهنگی– مذهبی اصفهان
می باشد و از قطب های مهم مذهبی و تاریخی کشور و جهان تشیع و توانمندیهای باالیی برای ارتقا سطح فرهنگی
و اجتماعی شهر و منطقه می باشد.
جلوه های معنوی – مذهبی تخت فوالد
این سرزمین در طول ادوار گوناگون تاریخی از متبرك ترین و مقدّسترین مزارات جهان اسالم به شمار می آید و
از جهات معنوی و مذهبی مورد توجه علما و مردم بوده است .وجود قبر منسوب یه یوشع نبی (ع) و روایاتی که در
منابع درباره لسان االرض آمده بر قداست این سرزمین افزوده و عالوه بر این تخت فوالد عبادتگاه بسیاری از علما و
عرفا در طول تاریخ است .وجود مصالی بزرگ شهر ،تکایا و بقاع متعدد و سرانجام مزار شهیدان انقالب اسالمی در
سال های اخیر  ،این گورستان را به عنوان مکانی مذهبی و معنوی مورد توجه و احترام مردم قرار داده است (عقیلی،
 ،1385ص .)18-17این خاك مقدس مدفن شمار فراوانی از مشاهیر ،هنرمندان ،علما و عرفای برجسته در طول
تاریخ شکل گیری آن بوده است که مردم همواره برای زیارت و بهره جستن از برکات این بزرگان به آن توجهّی خاص
داشتند (عقیلی ،1385 ،ص .)18گورستان تاریخی– مذهبی تخت فوالد با تعداد زیادی از تکایا ،مقابر و مساجد ،آب
انبارها ،کاروانسراها  ،سنگ آبها و سقاخانه ها با سبک معماری و تنوع در نقشه و طرح آنها از اهمیت ویژهای برخوردار
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است تکایای گورستان از نظر تاریخی به چهار دور صفوی ،قاجار ،پهلوی و دوره جمهوری اسالمی تقسیم می شود
(عقیلی ،1385 ،ص19و.)20
این گورستان با داشتن چنین عناصر با ارزش مذهبی ،میتواند فرصت های مناسبی را برای جذب گردشگران
مذهبی داخلی و خارجی فراهم آورد .بر همین اساس شهرداری اصفهان با هدف احیا و ساماندهی این بافت مهم
تاریخی– مذهبی و ایجاد بستر و فضایی مناسب جهت انجام طرح ها و برنامه های فرهنگی مرتبط با شاخصهای
تخت فوالد و تبدیل این مجموعه به فضایی پرتحرك و زنده ،فعالیتهای عمرانی و فرهنگی و گردشگری بسیار مهم و
در خور توجه انجام داده است .این فعالیت ها در دو حوزه عمرانی و فرهنگی قابل بررسی می باشد .گورستان تخت
فوالد به عنوان یک عنصر اصلی در جذب گردشگر میتواند عالقمندان زیادی را به جهات معنوی و مذهبی به سوی
خوب جذب کند .چنانچه« زیارت آرامگاهها ،امامزادگان ،بقاع متبرکه ،کلیساها ،کنیسه ها ،آتشکدهها و معابد گوناگون
در سراسر جهان انگیزه سفر مذهبی مردمان به شمار میرود» (رنجبریان ،زاهدی ،1384 ،ص .)75از طرفی دیگر
تخت فوالد به عنوان یک مکان گردشگری از نوع نوستالژیک و فرهنگی – تاریخی را نیز شامل میشود .زیرا «در
گردشگری تاریخی– فرهنگی ،گردشگری مبتنی بر میراث تاریخی را شامل میشود که بازدید از موزهها ،بناهای
تاریخی و باستانی ،قصرها ،یادمانهای تاریخی ،بناهای مذهبی معماری سنتی ،محلهای مرتبط با وقایع و شخصیت-
های مهم تاریخی ،گورستانهای قدیم است (رنجبریان ،زاهدی ،1384 ،ص .)63به طور کل آرامستان تخت فوالد به
عنوان سومین قبرستان جهان تشیع ،بعد از وادی السالم در نجف و بقیع در مدینه از اماکن مقدس در جهان اسالم
می باشد که با داشتن جاذبه های مذهبی توانسته گردشگران زیادی را به سوی خود جلب نماید و در رشد و توسعه
شهر اصفهان اسالمی سهم بسزایی داشته باشد .این گورستان در جذب گردشگر مذهبی از چند جهات حائز اهمیت
است  -1 :پیشینه تاریخ تخت فوالد -2 ،فضای سبز متناسب با گورستان -3 ،بناها و سنگ قبور -4 ،عناصر تشکیل
یافته در گورستان تخت فوالد (مساجد ،کاروانسرا ،آب انبار ،مصلی و.).....
در حول محور موضوع  ،اقداماتی که در تخت فوالد انجام شده بیان می شود و در آخر توصیه های که میتواند در
روند تقویت نقش آرامستان در رشد و توسعه شهرهای اسالمی موثر خواهد بود ارائه خواهد شد.
تمام آنچه که در قالب طرحها و پروژهای عمرانی و فرهنگی در طی سالهای گذشته به مرحله اجرا درآمده ،موجب
گردیده بستری مناسب برای بهره برداری از ظرفیتهای عظیم فرهنگی این مزارستان تااریخی و مکاان قدسای مهیاا
گردد و در راستای دستیابی به اهدافی که سر لوحه برنامه های مجموعه فرهنگی تخت فوالد مای باشاد یعنای احیااء
جلوههای عظیم معنوی و فرهنگی آن در قالب معرفی و مفاخر و مشاهیر مدفون و عیان نمودن داشته هاای ارزشامند
میراثی موجود در این گنجینه بی بدیل  ،طرحها و برنامههای اجرا شده و اهداف آتی در این مجموعه عبارتند از:
 -1فعالیتهای پژوهشی :در این راستا عالوه بر ادامه طرح تدوین دانشنامه تخت فوالد که جلد اول آن به چاپ
رسیده و در سال  1389توسط آقای دکتر حداد عادل رونمایی شد ،پرداختن به عناوین طرحهاای پژوهشای در قالاب
تألیف کتاب بوده است.
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 طرح تدوین و تألیف تدوین دانشنامه تخت فوالد که برای نشر این دایرةالمعارف فعالیت و تالشهایبسیاری صورت گرفته است که به روند آن در ذیل اشاره میشود:
 در ابتدا برای تهیه فهرست مداخل دانشنامه تخت فوالد شناسایی قبور مشاهیر از طریق مشاهدات میدانی وهمچنین مطالعات کتابخانهای و استفاده از اطالعات شفاهی از افراد مطلع.
 جمع آوری اطالعات شفاهی و میدانی. گردآوری آثار بزرگان و مشاهیر مدفون در تخت فوالد. لیست برداری از قبور تخت فوالد. برجسته سازی قبور بزرگان و مشاهیر مدفون در تخت فوالد. معرفی کلیه قبور تختفوالد در قالب اجرای طرح ثبت و ضبط کلیه اطالعات موجود به صورت نرم افزار و تهیاهنرم افزار جامع قبور و مدفونین تخت فوالد.
 چاپ کتاب تخت فوالد به روایت تصویر. تألیف و چاپ کتاب معرفی تخت فوالد به زبان عربی. تألیف و چاپ کتاب تخت فوالد به زبانهای فرانسوی -آلمانی – روسی. ایجاد کاربری فرهنگی از فضاهای موجود در تخت فوالد. -2برپایی سمینار و نشست علمی :در بزرگداشت مفاخر و مشاهیر علمی ،ادبی و هنری و ...کاه عنااوین ارائاه
شده بعضاً با نهادها و مراکز مرتبط با موضوعات به اجرا درآمده است .
 -3حضور در نمایشگاههای فرهنگی ،پژوهشی :برپایی نمایشگاههای بازرگ فرهنگای در مراکاز فرهنگای و
آموزشی اصفهان و دیگر شهرها.
 -4طرح اجرای مسابقه کتابخوانی :با موضوع تخت فوالد که آغاز این طرح در مااه مباارك رمضاان باا کتااب
جلوه قرآن در خاك تابان که به معرفی مفسران ،خادمان و هنرمندان عرصه قرآنی و علوم قرآنای مایپاردازد ،مای
باشد.
 -5طرح موزههای تختفوالد :با ایجاد مجموعه موزه ها در یکی از تکایای تخت فوالد ( موزه سانگ نبشاتههاا،
عکس و روزنامه نگاران) عالوه بر استفاده کاربردی از فضای مناسب و هماهنگ با موضوع ،مکاانی بسایار جاذاب
برای آشنایی هرچه بیشتر با آرامستان تخت فوالد صورت گرفته است.
 -6برپایی دورههای آموزشی :که در این راستا  11دوره در طی سالهای قبال برپاا گردیاد کاه یاک دوره باه
صورت تخصصی با عنوان تربیت راهنمای تخت فوالد بود و  10دوره با عنوان دوره اصفهان و تخت فوالد شناسی
که از دانش آموختگان همین دوره در برنامههای گردشگری تخت فوالد به عنوان کارشناس استفاده میگردد.
الزم به ذکر است دوره آموزشی که نسخه شناسی ،خط شناسی ،کتیبه خوانی نیز از برنامههای پیش بینی شاده
در بخش آموزش این مجموعه می باشد.
 -7راه اندازی موزه معاد در تخت فوالد.
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 -8راه اندازی سرویسهای حمل و نقل ( خدماتی) در تخت فوالد ویژه زائران و گردشگران.
 -9اجرای طرح کاووش و حفاری در بخشی از نقاط تخت فوالد به منظور مشخص نمودن قدمت تاریخی این
منطقه به مبنای آثار یافت شده در حفاریها و کاووشهای مدنظر.
اهم فعالیتهای صورت گرفته در بخش کتابخانه از سال 1382تاکنون
نظر به اهمیت تخت فوالد و جایگاه عظیم آن در حوزه فرهنگی و همچنین احیاء یاد و نام بزرگان و معرفی این
مفاخر و گردآوری آثار بر جای مانده از آنان ایجاب میکرد که مکانی ایجاد شود تا اطالعات و کتابها و آثار این بزرگان
گردآوری شود و برای تهیه و تألیف کتابها و استفاده عموم مورد بهره برداری قرار گیرد لذا تشکیل کتابخانة تخصصی
پیریزی شد و در سال  1373ش استارت کار کتابخانه زده شد و افرادی برای تهیه لوازم مشخص شدند که موفق به
افتتاح و راه اندازی کتابخانه شدند و امروزه جزو یکی از غنیترین کتابخانههای تخصصی و علمی در زمینه رجال
محسوب شود .اهم کارهایی که صورت گرفته به قرار ذیل است :جمع آوری کتب چاپ سنگی :در کتابخانه تخصصی
تخت فوالد بیش از  400عنوان چاپ سنگی گردآوری شده است و محققان با مراجعه به کتابخانه از آن استفاده می-
کنند .این بخش از کتابها در سایت کتابخانههای شهرداری موجود نیست ،جمع آوری تصویر نسخ خطی :از کتابخانه-
های مختلف در سطح کشور که تاکنون تصویر بیش از  500نسخ خطی گردآوری شده است و فهرستی از این کتابها
ثبت شده ولی تاکنون در شبکه سایت کتابخانههای شهرداری قرار نگرفته و محققان با مراجعه به کتابخانه از این نسخ
خطی استفاده میکنند - ،غنیسازی و تجهیز کتابخانه :در حال حاضر بیش از  5500عنوان کتاب در باب موضوعات
مختلف که بیشتر مربوط به بزرگان و علما و جغرافیا و تاریخ شهر اصفهان است تهیه شده که در زمینه رجال و
مشاهیر ،تاریخ اصفهان ،ادبیات و شعرای بزرگ ایران و اصفهان ،معاد و تفسیر قرآن و کتابهای در زمینه معماری،
شهرسازی ،خط و هنر و ...جمع آوری شده است ،همچنین تعدادی از مجالت ،فصلنامه و نشریههای مختلف و
تخصصی مانند :نشریه نما ،پیام فرهنگیان؛ مجالت :مجلة علمی -پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ حوزه
اصفهان؛ کتاب ماه ( تاریخ و جغرافیا) و (ادبیات و فلسفه)؛ مجلة مهر ،ارمغان ،آینده ،وحید و معارف اسالمی که
مقاالت مربوط به اصفهان آن جمعآوری شده است؛ سخن؛ یغما؛ نامة بهارستان؛ فقه ( کاوشی نو در فقه اسالمی)؛
فصلنامه تخصصی مطالعات تاریخی؛ تاریخ معاصر ایران؛ پیام بهارستان؛ فرهنگ اصفهان؛ گنجینه اسناد؛ وقف میراث
جاویدان؛ اخالق؛ میراث ملی؛ میراث شهاب؛ پژوهشهای قرآنی؛ علوم سیاسی؛ یاد؛ هنراسالمی؛ نعیم؛حوزه؛ ماهنامه
فرهنگی یاران؛ نساجی امروز؛ ماهنامه دینی و اجتماعی فروهر؛ ارتباط با کتابخانه شهرداری مرکزی جهت کارهای
فنی و دیویی کتابها ،این امر باعث معرفی هرچه بیشتر کتابخانه به محققان و دسترسی آسانتر آنها به کتابهای
کتابخانه شده است؛ مخزن کتابخانه باز و در دسترس است و مراجعه کنندگان به راحتی میتوانند از کتابها استفاده
کنند و محدودیتی برای آنها وجود ندارد.
تألیف و چاپ کتاب در کنار دیگر فعالیتهای صورت گرفته
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از آنجا که یکی از رسالتهای این مجموعه معرفی هر چه بیشتر و بهتر بزرگان مدفون در این قبرستان مقدس است
لذا توجه به تهیه و تألیف کتابهای در این زمینه احساس میشد لذا کتابهای در این زمینه و به صورت کلی نوشته شد
از جمله این کتابها که تا کنون به چاپ رسیده است به قرار ذیل است:
 -1شرح احوال مال اسماعیل خواجویی ،در سال 1378ش توسط سید مهدی رجایی به چاپ رسید.
 -2والیت عشق :زیارت عاشورا و دعای علقمه و ...که به خط خطاط برجسته قاجاری ،سید زین العابدین مشهور به
اشرف الکتاب در سال1382ش برای اولین بار چاپ شد و در سال 1388ش تجدید چاپ شد.
 -3با ستارگان :کتابی در باب معرفی تخت فوالد که توسط آقایان محمدرضا نیلفروشان و سید احمد عقیلی در
سال 1383ش به چاپ رسید.
 -4مجموعه مقاالت همایش فاضل سراب و اصفهان عصر وی که به همت دکتر اصغر منتظرالقائم و با همکاری
دانشگاه اصفهان در سال 1382ش به چاپ رسید.
 -3تخت فوالد اصفهان :کتابی جامع در مورد قبرستان تخت فوالد ،در سال  1384توسط سید احمد عقیلی تألیف
شد که به دلیل استقبال خوانندگان به چاپ پنجم رسیده است.
 -4بزمگاه دلبران :تاریخچه گلستان شهدا که توسط آقای دکتر اصغر منتظرالقائم در سال  1384به چاپ رسیده و
به دلیل استقبال مردم به چاپ سوم رسده است.
 -5دانشمندان و بزرگان اصفهان :تألیف سید مصلح الدین مهدوی که به دلیل نیاز و عدم چاپ ،لذا تصحیح و
اضافاتی توسط آقایان رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان بر این کتاب انجام شد و در دو مجلد در سال  1384ش
به چاپ رسید.
 -6جلوه قرآن در خاك تابان ( شرح حال مفسران و قاریان و خوشنویسان و خادمان قرآن که در این ارض مقدس
مدفون می باشند) توسط آقایان :حمید خلیلیان و سید احمد عقیلی در سال 1384ش به چاپ رسید.
 -7مشاهیر مزار ابوالمعالی کلباسی ،در سال  1384توسط علی کرباسی زاده اصفهانی به چاپ رسید.
 -8روضه رضوان (مشاهیر تکیه کازرونی) تألیف محمد حسین ریاحی در سال 1385ش به چاپ رسید.
 -9نگرشی بر مشروطیت اصفهان( مشروطه خواهان مدفون در تخت فوالد) تألیف سید احمد عقیلی که در سال
1385ش با همکاری مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل به چاپ رسید.
-10گلشن اهل سلوك (مشاهیر مزار مادرشاهزاده یا محمد تقی رازی) تألیف رحیم قاسمی که در سال 1385ش
به چاپ رسید.
 -11بوستان فضیلت (مشاهیر تکیه آیتاهلل سید ابوالحسن بروجردی) در سال  1385توسط آقای حمید خلیلیان
به چاپ رسید .که در سال 1390ش برای بار سوم تجدید چاپ شد.
 -12شرح مجموعه گل (مشاهیر و بزرگان مدفون در تکیه سیدالعراقین) در سال 1386ش توسط آقای رحیم
قاسمی به چاپ رسید.
 -13مشاهیر مطبوعاتی اصفهان مدفون در تخت فوالد توسط علی اخضری در سال  1386به چاپ رسید.
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 -14حدیت خوبان (کرامات و حکایتهای علما و بزرگان مدفون در تخت فوالد) که در سال 1387ش جلد اول آن
به چاپ رسید که در سال  1390برای بار پنجم تجدید چاپ شد.
 -15گلزار فضیلت (مشاهیر مدفون در تکیه مال اسماعیل خواجویی) در سال 1388ش توسط آقای رحیم قاسمی
به چاپ رسید.
 -16دشت خرم( دیوان ادیب میرزا عباسعلی خرم لنبانی) که توسط علیرضا لطفی تصحیح و در سال 1386ش به
چاپ رسید.
-17تخت فوالد اصفهان به زبان التین که در سال 1388ش توسط عزیز اهلل دباغی به چاپ رسید.
 -18معین االسالم و فرهنگ معاصر اصفهان توسط آقای احمد روضاتی در سال 1388ش به چاپ رسید.
 -19ترجمه و شرح هدایت الفؤاد (کتابی در مباحث معاد از عالمه مال اسماعیل خواجویی) که در سال1389ش
توسط شیخ احمد روحانی(شیخ االسالم) به چاپ رسید.
 -20بزم قدسیان (مشاهیر مدفون در تکیه تویسرکانی) که در سال 1389ش توسط آقای رحیم قاسمی به چاپ
رسید.
 -21گلزار مقدس (مشاهیر مدفون در تکایای گلزار و مقدس) که در سال 1389ش توسط آقای رحیم قاسمی به
چاپ رسید.
 -22تذکرة الشعرای تخت فوالد اصفهان (شرح حال شعرای مدفون در تخت فوالد) توسط علیرضا لطفی در سال
 1390به چاپ رسید.
 -23دانشنامه تخت فوالد اصفهان ،جلد اول ،که زیر نظر آقای دکتر اصغر منتظرالقائم آن در سال 1389ش به
چاپ رسید.
 -24دانشنامه تخت فوالد اصفهان ،جلد دوم ،که زیر نظر آقای دکتر اصغر منتظرالقائم آن در حال چاپ می باشد.

تأثیرات اجرای طرح ها و پروژه های تخت فوالد در ابعاد فرهنگی ،مذهبی در جذب گردشگر
با توجه به اینکه مجموعه مزار تخت فوالد و گلستان شهدا ،از مهم ترین قطبهای فرهنگی شهر اصفهان محسوب
میشوند و شاخصههای متعدد ارزشی این مجموعه در ابعاد تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی ،هنری و ،...در حوزه فرهنگ و
تمدن ایران اسالمی جایگاه رفیعی به این مکان بخشیده است که قطع یقین طرح ها و برنامههای به اجرا درآمده در
این مدت که در دو بخش عمرانی و فرهنگی بوده  ،تأثیرات بسیار چشمگیر در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و خدماتی
داشته است که به صورت کلی این گونه می توان بیان کرد:
الف -تأثیر طرح و برنامه های عمرانی
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متروکه شدن مزار تخت فوالد از سال  1363شمسی ،موجب روند سریع تخریب این آرامستان شد و با توجه به
اینکه بافت مسکونی حریم آن که از پایان دوره قاجار به صورت متراکم شکل گرفته بود ،بافتی حاشیه ای و طبعاً از
سطوح فرهنگی و اجتماعی پایین هم برخوردار بود ،موجب گردید مزار تخت فوالد عالوه بر تخریب بناها و تکایا و
تبدیل به یک مخروبه وسیع ،محلی برای تجمع اراذل و اوباش و به مخاطره افتادن امنیت اجتماعی منطقه در حد باال
گردد که سوابق و تصاویر آن در آرشیو مجموعه تخت فوالد موجود است.
از این رو با شکل گیری مجموعه فرهنگی  -مذهبی تخت فوالد وابسته به شهرداری اصفهان با هدف ساماندهی و
احیاء مزار تخت فوالد ،در قدم اول اجرای طرح های عمرانی درقالب ساماندهی ،مرمت و بازسازی بناها ،ایجاد و
توسعه فضای سبز و ...بود که این جریان ازسال  1382روندی بسیار سریع داشت و در طی این مدت ،عالوه بر
ساماندهی و یکسان سازی سطح تکایا و قبور ،مرمت بقاع و ابنیه و عمارات معماری تخت فوالد ،توسعه و ساماندهی
فضای سبز منطقه به صورت فصلی و دائمی که خود از طرحهای شاخص و محوری عمرانی و تأثیر گذار در منطقه به
شمار میآید که همین حوزه ایجاد پارك های متعدد محلی با وسایل ورزشی متنوع و همچنین اسباب بازی برای
کودکان و احداث زمین های چمن ورزشی که در طی این مدت به گروهها و هیأت های مختلف این منطقه ارائه
خدمات داشته است  .ایجاد محورهای و معابر سنگفرش و آسفالت و جدول گذاری این معابر ،ساماندهی و تکمیل
نورپردازی منطقه با توجه به ارزش های تاریخی و فرهنگی آن که در تکای و بقاع و فضاهای باز آرامستان به صورت
کامل به اجرا درآمده است .احداث سرویسهای بهداشتی ،نصب آبسردکن در سطح منطقه ،آزادسازیهای مورد نیاز،
راه اندازی مراکز فرهنگی از جمله مجموعه موزه های تخت فوالد ( نگارخانه فدك و گنجینه سنگ نبشتهها) و
نمایشگاهی (سالن شمع و نگار خانه تخت فوالد) که در این بخش عمدتاً از برخی فضاها و بناهای موجود منطقه پس
از مرمت و ساماندهی استفاده شده است ،این منطقه را به لحاظ ساماندهی بافت شهری با اصول

شهر-

سازی ،به حد مطلوبی رساند و به گونه ای که در گذشته شاید عبور و مرور از برخی از محورها و محالت به علت
وضعیت بد و نابسامان تخت فوالد ،با ناامنی همراه بود که با اجرای این طرحها ،عالوه بر ایجاد امنیت در منطقه،
ساکنان این محدوده از خدمات شهری ارائه شده ،بهرهمند گردیدند که طبعاً این مسأله در حوزه روابط اجتماعی و
ارتقاء توانمندهای اجتماعی آنان و جذب گردشگربسیار مؤثر بوده و همچنین در حوزه فرهنگی موجب ارتقاء سطح
فرهنگی آنان گردید که البته تمام این اقدمات و نتایج مطلوب آن ،در ایجاد فضا و بستری مناسب جهت ارائه طرحها
و برنامه های فرهنگی تخت فوالد که در طی این دهه به صورت وسیع و همه جانبه در حوزه های آموزشی ،پژوهشی و
فرهنگی انجام گرفته بسیار مؤثر بوده است و میتواند الگوی مناسب برای سایر آرامستانها در دیگر شهرهای کشور
باشد.

ب -تأثیر طرح و برنامه های فرهنگی -مذهبی در جذب گردشگر
اقدامات فرهنگی انجام گرفته نیز که مهم ترین تأثیر آن احیاء تخت فوالد و مفاخر و معاریف مدفون در آن بوده،
موجب حضور پر رنگ اقشار مختلف مردم در ایام مختلف سال در تخت فوالد گردیده که همین آمد و شدها که
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عمدتاً از سوی قشر فرهنگی و تحصیل کرده جامعه که به صورت گروهی در قالب برنامههای گردشگری تخت فوالد
حضور پیدا می کنند و عالوه بر آن در بعضی ایام و مناسبتها خصوصاً ایام نوروز که ستاد نوروزی تخت فوالد به ارائه
خدمات رفاهی و فرهنگی و  ...اقدام میکند و در برپایی سمینارها و همایشهای علمی ،نمایشگاههای متعدد در تخت
فوالد و همچنین مراکز علمی ،فرهنگی کشور ،خود در ایجاد تعامالت فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه بسیار مؤثر
است .برنامه های آموزشی تخت فوالد که عمدتاً آن در ردههای سنی مختلف و مقاطع تحصیلی دیپلم به باال نیز از
دیگر طرح های فرهنگی تدثیر گذار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی قلمداد میشود.
از طرفی ایجاد کتابخانه و خصوصاً راه اندازی سالن مطالعه ویژه برادران و خواهران در سالهای اخیر و همچنین
فعال نمودن بازارچه کتاب تخت فوالد ،غرفه های کتابفروشی در تکایا که با حمایت و نظارت مجموعه فرهنگی ،در
منطقه فعال می باشند ،خود از عوامل تأثیر گذار در اتقای سطح فرهنگی– مذهبی منطقه و جذب گردشگر میباشد.
بهرمندی خدماتی از طرحها و برنامه های مذکور ،همانگونه که در بخش عمرانی ذکر شد و طبعاً فعالیتهای
فرهنگی موجب تقویت آن گردیده ،بسیار قابل توجه می باشد و در حال حاضر شاهد شکل گیری بافت مصنوعی و
تجاری با شاخص های باالی اصول شهر سازی و ارزش باالی اقتصادی هستیم که قطعاً این سرمایه گذاری ها در
منطقه تخت فوالد ،متأثر از فضای مطلوب شهری این منطقه در نتیجه طرح و برنامه های به اجرا درآمده و در حال
اجرای شهرداری اصفهان در حوزه تخت فوالد میباشد.

جدول شماره  -1شاخصهای مجموعه تخت فوالد
ردیف

شرح

واحد

تا سال

تا سال

82

88

پیش بینی شده در سال 89

1

مساحت مجموعه

هکتار

75

75

-

2

تعداد تکایا

عدد

55

55

-

3

مساحت آزاد سازی از
سال 82تا 88

هکتار

2000

38401/61

5

مساحت فضای سبز

مترمربع

320000

525000

50000

6

پارکینگ عمومی

عدد

-

2

-

7

مساحت پارکینگ

مترمربع

-

4000

-

8

ظرفیت پارکینگ

-

130

-

9

تعداد سرویس های

3

14

5

عدد
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بهداشتی

جدول شماره  - 2اهم برنامه های فرهنگی و پژوهشی
ردیف

شرح

واحد

تا سال

تا سال

82

88

پیش بینی شده در سال91

1

تعداد نمایشگاههای برگزارشده

عدد

25

30

5

2

تعداد کتابهای منتشرشده

مجلد

2

21

1

3

چاپ نشریه  ،جزوه ،کاتالوگ ،پوستر

تعداد

3

29

-

4

متوسط تعداد بازدیدکنندگان روزانه

نفر در روز

-

21نفر

از سال  83شروع شده

5

برپایی همایش و نشست علمی

-

-

18مورد

 4مورد

6

برپایی ستاد نوروزی

-

-

10سال

از سال  83الی 91

-

-

11دوره

-

-

-

 9مورد

-

9

برپایی طرح های فرهنگی سراج منیر

-

-

 2دوره

-

10

تکمیل کتابهای کتابخانه

-

2000

5500

-

11

جمع آوری تصاویر نسخ خطی

تصویر

50

500

-

12

جمع آوری کتب چاپ سنگی

اصل

20

400

-

7

8

برگزاری دوره های آموزشی تخت فوالد
شناسی
راه اندازیمجموعههای نمایشگاهی،
فرهنگی و موزهها
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13
14

عضوگیری کتابخانه
برپایی مراسم ویزه مناسبت های دینی
و ملی

نفر

-

650

-

-

-

15مورد

-

جدول شماره  – 3آمار بازدیدکنندگان در فاصله سال های 1384تا 1390
ردیف

تعدا گروههای بازدید کننده از مجموعه تاریخی  ،فرهنگی و
مذهبی تخت فوالد

تعدا نفرات

تعداد گروهها

1

نه ماهه اول سال 1390

 4906نفر

143گروه

2

سال 1389

 4266نفر

 99گروه

3

سال 1388

 8000نفر

 140گروه

4

سال 1387

 7000نفر

 130گروه

5

سال 1386

 5000نفر

 115گروه

6

سال 1385

 3500نفر

 90گروه

7

سال 1384

 2800نفر

 75گروه

35472نفر

 792گروه

جمع
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اقدامات فرهنگی و عمرانی در آرامستان تخت فوالد به روایت تصویر
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نتیجه گیری
بقاء متبرك ،آرامگاهها و مقابر بزرگان و ادیان و مذاهب و آرامستانهای عمومی از نقاط مورد توجه گردشگران
مذهبی در جهان اسالم به شمار میروند .ایران اسالمی با توجه به فرهنگ شیعی خود ارزش و اعتبار خاص برای این
اماکن قائل است از این رو گردشگری مذهبی در ایران جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است وجود آرامستانهای
متعدد با پیشینه و قدمت تاریخی در اغلب شهرهای ایران از قابلیت های با ارزش در جذب گردشگران مذهبی به
شمار میرود .آرامستانهای ظهیرالدوله و ابنبابویه در تهران ،سلیمان داراب در رشت ،دارالسالم در شیراز ،امامزاده
طاهر د ر کرج و باغ طوبی (امامیه) در تبریز از جمله نمونه های با ارزش به شمار میآیند که نیازمند توجه و عنایت
بیشتر می باشند چرا که پتانسیل های الزم برای تبدیل شدن به یک مجموعه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی را دارا
هستند.
مجموعه تخت فوالد در اصفهان از جمله مکانهای با ارزش تاریخی و فرهنگی به شمار میآید که در اثر سعی و
تالش مسئولین شهرداری اصفهان به تدریج جایگاه واال در جذب گردشگران مذهبی را بدست آورده است.
تالش های فرهنگی و عمرانی انجام شده در احیاء ،مرمت ،نگهداری و شناسایی این میراث بزرگ تاریخ و فرهنگ و
تمدن ایران و اسالم می تواند الگویی مناسب برای شهرهای ایران باشد که با شناسایی و احیاء و مرمت آرامستانهایی از
این دست ،عالوه بر شکل دهی به فضای قدیمی شهری به جذب گردشگران مذهبی یاری رساند.
پیشنهادات
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در مجموعه تخت فوالد در دو بخش عمرانی و فرهنگی فعالیت ها ی صورت گرفته که این فعالیت ها با توجه به بازدهی باال و
مناسب در جذب گردشگر در مورد دیگر آرامستانها نیز پیشنهاد می گردد که البته این یافته ها کاربردی و قابل اجرا در دیگر
آرامستانها با توجه به ظرفیت و پتانسیل آرامستان می باشد.

فعالیت عمرانی
 آزاد سازی زمین های پیرامون آرامستان جهت ایجاد پارکینگ و مجتمع تجاری برای فروش کتب و انتشاراتمربوط به آرامستان.
 ایجاد فضای سبز متناسب با فضای معنوی آرامستان. طراحی و اجرای مبلمان شهری متناسب و ایجاد و یا بهبود سرویس ها و خدمات بهداشتی. بازسازی بافت فرسوده و تخریب شده و مرمت بناها و تکایای موجود در آرامستان. راه اندازی موزه ها در ارتباط با آرامستان. نور پردازی مناسب با فضای آرامستان.فعالیت فرهنگی
-

برپایی نمایشگاه دائمی و موقت در آرامستان برای آگاهی و شناخت بیشتر گردشگران.
برپایی همایش و نشست های – مذهبی در ارتباط با آرامستان های محلی شهر.
برپایی طرح های فرهنگی از جمله مسابقات کتابخوانی.
ایجاد کتابخانه و محیط برای مطالعه و تحقیق برای محققان.
چاپ و نشر کاتالوگ ،بروشور ،لوح های فشرده برای بازدیدکنندگان و گردشگران.
ایجاد سایت مربوط به آرامستان و ایجاد فضای مجازی برای باال بردن آگاهی.
برگزاری دوره های آموزشی در ارتباط با آرامستان و شهر مورد نظر.
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