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A Quranic Reading of the Resurrection Spiritual Contexts 
in Memorial and Narrative Landscape of the Abandoned 
Inner Urban’s Cemeteries

[1] Semantics in architectural works based on Islamic view [2] Clarifying interaction of 
ideas and effect in the Sasanid era architecture [3] Mental associations in understanding the 
characteristics of Islamic architecture [4] An analytical approach to the influence of 
thoughts on architecture and urban development (comparative analysis of philosophical 
and judicial thoughts) [5] Literary and artistic manifestation in a number of (Prophet’s 
words) [6] Wisdom of Islamic architecture: Recognition of Iranian Islamic architecture 
principles [7] Islamic art, challenges with new horizons and contemporary beliefs [8] 
Recognition of effective factors of the formation of historical cemeteries by focusing on 
historical cemeteries of Tehran [9] Evaluation the affecting variables on beauty of historical-
cultural landscape of Iranian Islamic cemeteries [10] Promoting role of cemeteries in social 
and cultural aspects of sustainable urban development in Iran [11] The training effects of 
tamsils (analogies) in Quran [12] Regionalism and the challenges of contemporary 
architecture at the beginning of the third millennium [13] Howard’s and Safavid’s Garden 
Cities’ principles (A comparative study) [14] Predator diversity and ecosystem functioning: 
Density modifies the effect of resource partitioning [15] Recognition of urban landscape 
identity components in Iranian-Islamic cities, a case study of Tehran City [16] 
Phenomenology of identity and place in historical context [17] Messianism in the Quran 
and the Bible [18] Artistic photography in the Qur’an [19] Analysis of Iranians’ perception 
of nature (case study scientific products in landscape architecture, art and architecture) 
[20] Bodily resurrection according to theist philosophers [21] Origin and resurrection [22] 
A comparative study of resurrection in mysticism, philosophy and theology [23] 
Transcendental wisdom in the mental books [24] Discovery of the secrets [25] Forty hadith 
[26] Pulp core

Aims The overall purpose of the current study is to read the spiritual contexts of the 
resurrection in the revival of the monumental and narrative perspective of abandoned in inner-
city cemeteries. It has emphasized on the Quranic teachings and narrations of the infallible 
Imams in this study.
Instruments & Methods This study has been conducted a descriptive-analytical method 
and using Library and field method (Question from the professional experts in the fieldes of 
religious and landscape architecture) to gather information. The issue of resurrection has 
been explained in accordance with the interpretations of the Holy Quran and Hadiths and the 
views of philosophers, mystics. Reviewed Also how to use the objective and mental codes of 
resurrection according to Quranic verses in the perspective of abandoned cemeteries in the 
city.
Findings The relationship among the location’s components, landscape, and semantics in the 
historic cemeteries landscape reading and perception is the most important finding in this 
study. The findings emphasize resurrection in accordance with the interpretations of the Holy 
Quran and hadiths and the views of philosophers, mystics.
Conclusion The conclusion shows, in reviving the abandoned inner-city cemeteries landscapes, 
the concept of resurrection can lead citizens and visitors to a better understanding of death 
narration and its remembrance in the minds. It will also help to connect them more with 
landscape and reinforce place attachment.
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 هایآموزه براساس شهری درون متروک هایگورستان روایتگر و یادمانی منظر

 است. معصومین ائمه روایات و قرآنی

 و شده انجام تحلیلی -توصیفی روش از استفاده با پژوهش این ها:روش و ابزار

 آماری جامعه از پرسش و مشاهده وسیله هب میدانی و ایکتابخانه هایشیوه از

 پرسشنامه از استفاده با منظر معماری رشته ایحرفه و دینی متخصصان
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 چگونگی و شده تشریح عارفان فالسفه، نظر و احادیث و کریم قرآن تفاسیر

 منظر در قرآنی آیات طابقم معاد ذهنی و عینی هایرمزگان از استفاده

 است. شده بررسی شهری درون متروک هایگورستان
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 چه هر ادراک سبب تواندمی شهری درون متروک هایگورستان مناظر احیای
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 مقدمه

کننده فرهنگ و تمدن دوران بیان ترینمعماری همواره غنی

 تا معنی ازل از فراگیر گامیدر حقیقت  است. بوده خود یابیشکل

 از رهور به دو، این بینابین و مثبته) علوم (فراز ریاضی نهایت

 یک محتوای .است گوناگون فنون و علوم و هنر انسانی، مباحث

 و کالبد با توانبه خالقیت و توان عملی معمار می بسته را اندیشه

 این نمود. حققم مختلف درجات و نسبی صورت، بهمتعدد صور

گرایان نیز بر آن تاکید درجات تحقق همان چیزی است که سنت

و سلیقه،  ذوق هنر، و علم از فرآیندی معماری واقعدر .[1]ورزندمی

 و تمدن راستای در که است خاص هایاعتقاد و ایمان و مهارت

 است. خویش زمانه گویای زبان تاریخ، گذر در و فرهنگ

 مورد منفردصورت به تواننمی را هادوره معماری و هنری ثارآ

های آن اندیشه چارچوب به محدود را دوره هر و داد قرار بررسی

 از سیری حاصل ایدوره هر در اثر، و اندیشه چراکه ،دوره کرد

ها و اندیشه همه کل، عنوانشته بوده و در این بین یک چیز بهگذ

تجزیه کرد  اجزایش به را آن تواننمی که کلی گرفت.میآثار را دربر 

ایران،  معماری در. [2]است دینی -یاو آن همان تفکر اسطوره

 هایارزش از متعدد، هایشیوه به کالبدی، فضاهای گیریشکل

 ارزشی فاوتت است. بوده ثرمتا زمانه بر حاکم حکمی و فلسفی

 از را معماری حرکت، ایجاد و شکلی و معنایی لحاظ به عناصر

 تکرار و ریتم بر مبتنی قصه این کند.می هدایت آسمان به زمین

 درونگرای فضای است. عمودی و افقی راستای در عناصر منظم

 در منظر یمعمار  .[3]است درون به رو بهشتی، اسالمی معماری

 ستیز تیفیک یارتقا در یاژهیو گاهیجا یشهرساز  و یمعمار  کنار

 و فرهنگ از یجدانشدن یبخش و داشته خیتار طول در هاانسان

 یهاشهیاند و باورها یتجل و بوده مختلف جوامع یمدن خیتار

 به هم را افتهیکمال منظر رو نیا از .دیآیم حساب به سازندگان

 یمعرف خود زمانه برتر یهاشهیاند یتجل و ثرامت توانیم ینوع

 متروک یهاگورستان منظر ،پژوهش نیا در که ییآنجا از .نمود

 اعتقاد و مرگباور ( فرهنگ کی کالبد همان ای انیب زبان عنوانبه

 معرض در که ایرانی هایآیین از بسیاری نماد و معاد) به

 مطرح هستند، کاربری تغییر حتی یا و گرفتننادیده و شدنکمرنگ

 (معاد: آن معنوی هایریشه خوانش و یادآوری چگونگی ،است

 ارتباط که اسالمی) آیین و فرهنگ رکین هایرکن از یکیعنوان به

 تحقیق لهعنوان مسابه دارد، مکان اینمنظر  با عمیق پیوندی و

 ذهنی و عینی هایرمزگان به توجه" راستا این در است. مطرح

 مناظر سازیباززنده و احیا در معاد قرآنی توصیفات با مرتبط

 حس تقویت به تواندمی شهری، درون متروک گورستانی

نماید"  کمک مکان حس افزایش و گورستان منظر کنندگییادآوری

 با رابطه در است. شده تعریف تحقیق این اصلی فرضیهعنوان به

 تاثیر بر تحلیلی "رویکردی درهمکاران  و پورجعفر تحقیق، پیشینه

 کالبد گیریشکل روند به شهرسازی" و معماری در هااندیشه

 و فلسفی هایاندیشه از متاثر دوره هر شهرسازی و معماری

 و ادبی های"جلوه در بمانیان .[4]اندپرداخته دوره همان حکمی

 و ادبی هایشیوه و احادیث بیان زبان به حدیث" چند در هنری

 "حکمت در نژادمهدوی .[5]است پرداخته آن در کاررفتههب هنری

 زادرون نگرشیعنوان به اسالمی حکمی نگرش به اسالمی" معماری

 فراهم را پیشرو اسالمی معماری یک بازتعریف موجبات که

 چالش در اسالمی "هنر در. همچنین [6]است پرداخته آورد،می

 چگونگی و اسالمی هنر به جدید" هایافق و معاصر مفاهیم

 مورد در تحقیق پیشینه با رابطه در .[7]پردازدمی آن گیریشکل

 عوامل "شناخت مقاله در همکاران و منصوری گورستانی، مناظر

 هایگورستان بر کیدتا (با تاریخی هایگورستان گیریشکل بر ثرمو

 ساختاری ارتباط را هاگورستان بارز ویژگی تهران)"، شهر تاریخی

 در که کنندمی معرفی آنها درونی چیدمان و پیرامون محیط

 با و یافته تجلی گورستان ساختانسان و طبیعی هایمنظرپردازی

 .[8]اندشده غنی انتزاعی هاینشانه و هایادمان از مشخصی نظام
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 زیبایی بر گذارتاثیر  متغیرهای "ارزیابی در انهمکار  و وحیدزادگان

 بررسی به ایران" اسالمی هایآرامستان فرهنگی -تاریخی منظر

 انسان آرامش و مرکزت یبرا فضایی را آن و پرداخته آرامستان

 و حقیر .[9]کندمیخود  متوجه را انسان که اندکرده معرفی

 جوانب در هاگورستان جایگاه ارتقای چگونگی" در زادهشوهانی

 راهکارهای از ایران" در شهری پایدار توسعه اجتماعی و فرهنگی

. [10]پردازندمی شهری درون گورستانی مناظر به توجه و ارتقا

 تربیتی "آثار در قاسمی آن، تربیتی آثار و قرآن بحث در همچنین

ر ب را کریم قرآن تربیتی آثار مختلف هایشیوه به قرآن" تمثیالت

 .[11]نمایدمی بیان هاانسان رفتار روی

 احیای و متروک گورستانی مناظر بازخوانی ،پژوهش نوآورانه وجه

 روایتگری نقش تقویت و بومی و فرهنگی هایزمینه با مطابق آنها

 نوآوری درواقع است. قرآنی معاد با مطابق منظر کنندگییادآوری و

 های(زمینه است موضوعاتی و مفاهیمی به پرداختنپژوهش  این

 توانندمی آنها از استفاده و آنها به توجه نوعی به که مکان) معنوی

 افزایش را خاص مکانیعنوان به گورستان منظر با مخاطبان تعامل

 و اصولی و اصیل نحوی به هامکان این منظر ارتقای سبب و دهند

 مقاالت و تحقیقات بیشتر شود. قرآنی و مذهبی باورهای با مطابق

 از ایگونهعنوان به شهری درون هایگورستان موضوع به قبلی

 و میراثی هایارزش دارای که اندپرداخته شهری رهاشده فضاهای

 کیدتا ضمناست  شده تالشپژوهش  این دراما  هستند. تاریخی

 که معاد قرآنی منظر از گورستان منظر روایتگری شنق اهمیت بر

 هایحل راه هارای به شود،می انجام آموزیعبرت و یادآوری هدف با

 سازیباززنده و احیا با همسو و راستا این در عملیاتی

پژوهش  این در شود. پرداخته شهری درون متروک هایگورستان

 تفاسیر به قرآن جزه ب مکان، معنوی هایزمینه به پرداختنبرای 

 ایفرضیه است. شده رجوع شیعه فقهای مختلف نظرات و مختلف

 و یادآوری از است عبارت است، گرفته نظر درپژوهش  این که

 در معاد) قرآنی (منظر مکان معنوی هایزمینه خوانش امکان

 افزایش واسطهه ب شهری درون متروک هایگورستان منظر احیای

 و منظر با کنندگاناستفاده تعامل تقویت به تواندمیکه  معنا

 و روایتگری یارتقا به مشترک جمعی خاطرات بر افزاییارزش

 .کند کمک شهر در مناظر این یادمانی نقش

 روش از استفاده با ابتدا .است تحلیلی -توصیفیپژوهش،  این

 مکان گیریشکل هایزمینه به توجه و گراییمنطقه به ایکتابخانه

 و هنر از سپس است، شده پرداخته آن معنوی هایریشه و

 معنوی هایریشه تصویرسازی با ارتباط آن و اسالمی معماری

 در .است شده اشاره دینی هایآموزه و قرآن به استناد با مکان

 (معاد آن معنوی هایزمینه و متروک هایگورستان منظر از ادامه

 با بعدی قدم در و آمده میان به سخن دینی) هایآموزه و قرآن در

 بحث با رابطه در قرآن آیات تفاسیر کمک با که رمزگانی از استفاده

 پرسشنامه، تهیه با و است شده برداشت مفاهیم بطن از معاد

 گورستان منظر معنوی هایزمینه خوانش به اند،شده گذاریارزش

 که رمزگانی تاثیر کمک به پیشنهاداتی با امر این که شده پرداخته

 دهندهتشکیل مختلف هایالیه رویه ب اند،نموده کسب را باالترین

 الیه و ساختانسان عوامل الیه ،انسانی عوامل (الیه گورستان منظر

 ١ شکل در پژوهش انجام روند است. شده محقق طبیعی) عوامل

 است. شده تبیین

 

 
 پژوهش روند )١ شکل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یر یرعنا امو  نیبیقتحق یمهد ۲۴۲

  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 آن معنوی هایریشه با مکان ارتباط بررسی

 مکان گیریشکل هایزمینه و گراییمنطقه

 فرهنگ با تعامل آن در که است رویکردی معماری، در گراییمنطقه

 توجه بنابراین و است برخوردار باالیی اولویت از فرهنگی بستر و

 دارد. منطقه اقلیمی و جغرافیایی فرهنگی، هایویژگی به خاصی

 شده بنا در مکان حس ایجاد سبب بومی، هایویژگی به توجه این

 و مهم رویکردی گرایش این بخشد.می روح معماری اثر به واست 

 همچنین .[12]است یافته توسعه کشورهای معماری در توجه قابل

 یبوم شهرسازی و معماری در دیجد معنوی و مادی مفاهیم ظهور

عنوان به مردم خواست و یفرهنگ سازیزمینه بدون جامعه کی

 .[13]رسدیم نظر به بعید امری شهر از کنندگاناستفاده و سازندگان

 برای انسانی و جغرافیایی محیطی، عوامل کلیه شناخت رو این از

 هایمولفه .است ضروری کالبد بر گذارتاثیر  هایبنیان ریزیپی

 را مکان یا شهر هویت از بخشی مکان، هر یا شهر هر طبیعی بستر

 قابل مکان یا شهر طبیعی هویت قالب در که دنکشمی تصویر به

 ساختاریصورت به شهر هویت مصنوع هایمولفه .[14]است تعریف

 .دارند تاثیر مکان یا شهر هویت بر زمان، مختلف هایالیه در

 عقاید رسوم، آداب، از ثرمتا مکان یا شهر هویت انسانی هایمولفه

 را مکان یا شهر هویت که هستند شهر هر ساکنان زندگی سیره و

 از یکی خوانش با دارد نظر در حاضر پژوهش .[15]دهندمی شکل

 جایگاه اهمیت مکان، یک ارزشی و فرهنگی هایریشه هایمولفه

 قرآنی) -اسالمی ویژگی خاصصورت به( انسانی هایزمینه و سوابق

 شود. یادآور را آن

 مکان معنوی هایریشه

 هایمولفه از یکی روی بر تا است آن برپژوهش  این که یآنجای از

 نوع با متناسب مکان)، معنوی های(ریشه مکان هویت انسانی

 چگونگی و مکان معنوی هایریشه با آشنایی ورزد، کیدتا مکان

 با که هاییمکان است. اهمیت حایز مکان، رویر ب آن گذاریتاثیر 

همکاران  و پورجعفر گفته به گیرند،می شکل معنوی یهاریشه

 تنهانه هامکان این کنند.می تعریف خود برای را خاصی جایگاه

 که دهندمی پاالیشی و روشنی از خبر بلکه هستند، پذیرش بیانگر

 .[16]کنندمی وصل کیهانی عرصه به را مکان آن

 و مفاهیم ایتور طریق از مکان معنوی یهاریشه تقویت

 قرآنی هایارزش

 از تاریخی مختلف هایدوره در مسلمان هنرمندان و معماران

 یهاریشه تقویت جهت در قرآنی یهاارزش و مفاهیم روایت

 به استناد چرایی و مهم این که اندنموده استفاده مکان معنوی

 گرفت. خواهد قرار بررسی مورد امهاد در دینی هایآموزه و آیات

 دینی هایموزهآ و آیات به استناد چرایی

 کشیده بیرون اسالمی مفاهیم بطن از که است هنری اسالمی هنر

 به رجوع جز راهی اسالم شناخت و معرفت کسب برای و شودمی

 هفتم آیه در نیست. (ص)اکرم پیامبر حدیث و سیره و کریم قرآن

 بر را قرآن که خدایی اوست است: فرموده خداوند عمران آل سوره

 سایر مرجع و است محکم آیات کتاب آن از برخی که فرستاد تو

 در که آنان و است متشابه گرید یبرخ و خداست کتاب آیات

 در آن کردنلیوات رفته متشابه یپ از است باطل به لیم دلشان

 برای ذکرشده، موارد بر بنا .[5]آرند دیپد یگر فتنه و شبه راه نید

 ابتدا معماری، و مکان در اسالمی یهاارزش و اصول شناسایی

 شناسایی دینی هایآموزه و قرآنی یهاارزش و اصول بایستی

 مفاهیم تفهیم هایروش و قرآن روایتگری به ادامه در .[17]شوند

 است. شده پرداخته آن مخاطبان به

 مفاهیم روایتگر قرآن

 مفاهیم ترملموس درک و فهم برای قرآن بیان مختلف، منابع طبق

 و معارف گذاریبنیان برای کریم قرآن است. خاص ایگونه به

 از آدمی وجدان و روح اعماق تا نفوذ و هادل در حق اعتقادات

 و راه تریننزدیک ولی جسته، بهره متعددی هایروش و ابزارها

 و حاالت ساختنمجسم و حسی قوای از استفاده آنها ترینهمگانی

 نقش امر این در قرآن تشبیهات و تمثیالت که است حوادث

 و تصویر روش از استفاده با کریم قرآن نمایند.می ایفا را موثری

 ملموس و محسوس امور قالب در معنوی و عقلی حقایق ترسیم

 ایشان هایدل در را عالیه معارف و حق اعتقادات بذر تا توانست

 برابر در را آنها و افکند پنجه آنها احساسات اعماق بر و دهد پرورش

 راه .[11]درآورد خضوع به آسمانی کتاب این معارف عظمت و شکوه

 است. فهم) قابل (و همگانی روش و راه همان قرآن روش و

 کاربردنبه با است مصورسازی) (و نمایش روش و راهدرواقع 

 همان این و هاواقعه و هاحادثه ساختنمجسم با و خیال نیروی

 پیروز و پرداخته جدال به عقیده منکران با آن با قرآن که روشی

 آورده در خود تصرف به را معرکه سراسر هم سرانجام و گشته

 و هنری هایقالب در را گذشته واقعی تاریخ قرآن، .است

 از دوربودن ضمن و کندمی بیان مردم عبرت برای زیبا تصویرهایی

 مفاهیم ترینعمیق لفظی، و نظری هایپیچیدگی بسیاری

 تصویر به را عملی احکام حتی و اجتماعی اخالقی، اعتقادی،

 خدمت در قرآن در گوییداستان قطب سید گفته به و کشدمی

 نویسیتاریخ قرآن، منظور و است دین تربیتی و انسانی هایهدف

 یا و داستان یک از عبرت درس گرفتن بلکه نیست، نگاریوقایع و

 برپژوهش  این کیدتا به توجه با .[18]است آن از هاییبخش

 معنوی یهاارزش و مکان این منظر خوانش به ادامه در گورستان،

 و دینی هایآموزه تجسم و نمود خاص صورتهب و آن بر ثرمو

 است. شده پرداخته قرآنی

 و (معاد) آن معنوی یهاریشه و گورستان) (منظر مکان معرفی

 هاآن بین ارتباط

 درون متروکه هایگورستان منظر ،پژوهش این در نظر مورد مکان

 این ساز و ساخت توسعه و زمان گذر با رفتهرفته که است شهری

 نقش ایفاگر تنهانه روزها این و اندگرفته قرار شهر داخل در هامکان

 و ناامن هاییمکان به بلکه نیستند شهرها درون خود پراهمیت

 لزوم به است الزم ادامه در .اندشده تبدیل شهری درون ناخوشایند

 همواره گورستان رو، این از شود. پرداخته فضا این اهمیت

 کالبدی فضای از یجزی و مهم شهری عناصر از یکیعنوان به
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 مطرح جهان مختلف مناطق در انسانی هایسکونتگاه برای ضروری

 طبیعی، عناصر هایزیبایی به توجه و طبیعت اهمیت است. بوده

 همچنین و مذهبی باورهای با مرتبط و الهی هاینشانهعنوان به

 دوران شهرسازی در شهری فضاهای سرزندگی در طبیعت نقش

 فضای و بود گرفته قرار اهمیت حایز موارد بسیاری در اسالمی

 باغ فضای در واست  نبوده مستثنی مهم این از نیز گورستان

 یشهر  ،یاسالم و یرانیا شهر .[19]رسدمی خود اوج به هامقبره

 صورت آنان مشارکت با و مردم توسط یاجتماع یرفتارها که است

 یفضا و است یافته راه مردم یهاشهیاند و تفکرات در و گرفته

 یاجتماع یرفتارها یبعض بروزبرای  مناسب یبستر  یگورستان

 زندگانی برای بلکه مردگان، برایتنها نه گورستان فضای است. بوده

 همین به شوند.می قلمداد آنها هایسوژه تنها مردگان که است

 پدیده به مردم نگرش معمارانه تجلی را گورستان که استدلیل 

 آراستن از معماری" که دورانت ویل گفته این و انددانسته مرگ

 فضای دیرین فرهنگی اهمیت از وجهی ،[10]" شد آغاز گورها

 از عمیقاً  گورستان اندازچشم و اهمیت رساند.می را گورستان

 پذیرفته تاثیر مرگ به نسبت هاانسان نگرش نوع و بینیجهان

 مذهبی اندازهایچشم جمله از را گورستان باید عبارتی به است.

 چیز هر از بیش آن منظر و گیریشکل در چراکه ،نمود محسوب

 یقلمرو از نظر صرف .است بوده گذارتاثیر  جامعه اعتقادی بینش

 که آسیا جنوب و شرق جنوب شرق، در بودا و هندو آیین پیروان

 شکل سکونتگاه در گورستان عنصر مردگان، سوزندان واسطه به

 نقاط تمام در روستا و شهرها از اعم انسانی هایسکونت نگرفته،

 اما اند.بوده گورستانعنوان به مهمی فضای واجد عموماً  جهان

 در آن اندازچشم و منظر فضا، این اهمیت شد گفته که طورهمان

 مذهبی اعتقادات از عمیقاً  و است متفاوت جهان از منطقه هر

 در مذهب تاثیر مهم ابعاد از یکی حقیقت در است. پذیرفتهتاثیر 

 گورستان منظر .شودمی متجلی هاگورستان در جغرافیایی فضای

 این دارد. مستقیم ارتباط معاد به ایشان نگرش با مختلف ادیان در

 در رو این از .است صادق نیز اسالمی هایگورستان مورد در مهم

 چگونگی و روایات و احادیث قرآن، منظر از معاد بررسی به ادامه

 است. شده پرداخته گورستان منظر در آن نمود

 و متناسب دینی و قرآنی یهاارزش و هازمینه (شناسایی معاد

 مکان) درخور

 شمرده آسمانی ادیان اعتقادی اصول از معاد موضوع اساساً 

 قرآن در رو این از دارند. باور آن به ادیان همه پیروان و شودمی

 موضوع این به بشریت) برای الهی پیام آخرین منزله (به مجید

 است. یافته اختصاص امر این به آیات از سومیک و شده پرداخته

 معاد چگونگی و اثبات اهمیت، از یلصتف به آیات از گونهاین در

 فلسفه، هایرشته مسلمان دانشمندان همچنین، است. رفته سخن

 پرداخته بارهاین در ایگسترده هایپژوهش بهغیره  و تفسیر کالم،

 معاد موضوع به ادامه در .[20]اندنگاشته را هاییرساله و هاکتاب و

 و فالسفه حدیث، اهل منظر از سپس و کریم قرآن منظر از ابتدا

 شد. خواهد پرداخته عارفان

 اسالم در معاد جایگاه

 از پس زیادی آیات است. اسالم در اعتقادی اصول رکین رکن معاد

 در را معاد به ایمان آیات برخی .اندیافته اختصاص معاد به توحید

. است داده قرار است الهی دین اساس که خدا به ایمان کنار

" ًمایَعظِ  َأْجًرا ِهمْ یَسُنْؤتِ  ُأوَلِئَك  اْآلِخرِ  ْومِ یَوالْ  ِباللَّهِ  َواْلُمْؤِمُنونَ "

 زمان اسم و عود معنای به میمی مصدر لغت، در معاد ./نساء)١٦٢(

 کار به جایی در و است عود محل یا زمان معنای به مکان اسم یا

 از که چنان گاهو  ]21[بازگردد خود گذشته حالت به شی که رود می

 مرگ، از پس اهللا الی رجوع بر معاد آید،برمی روایات برخی ظاهر

 مباحث در نیز گاه .است شده اطالق ،شودمی نیز برزخ شامل که

 .]22[است شده مراد آن مابعد و حشر اصطالح، این از معاد،
 عارفان فالسفه و حدیث، اهل منظر از معاد

 صدر که دارد مختلفی انواع معاد مختلف فقیهان منظر از

 معاد وقوع چگونگی درباره هادیدگاه انواع توضیح در المتألهین

 نظر اتفاق معاد بودنحق بر همه محققان" است: نگاشته چنین

 این از هادیدگاه نیستند. داستانهم آن چگونگی درباره اما دارند،

 آن بودنجسمانی بر حدیث اهل و فقیهان عموم )١ ند:هست قرار

 را آن اءمش مکتب پیروان و فیلسوفان جمهور )٢ دارند، تاکید

 و بزرگ عارفان و فلسفه بزرگان از بسیاری )٣ دانند،می روحانی

 پافشاری معاد بودنروحانی و جسمانی بر مانمتکل از گروهی

 در جسم برخی هستند: دیدگاه دو دارای نیز دسته این خود دارند.

 به دیگر برخی و دانسته مثالی جسم نوع از را جهان آن

 از کدام هر به ادامه در .]23[اند" داده یرا جسم آن بودنعنصری

 ه است:شد پرداخته هادیدگاه

 باور روح ردبودنمج به پیشین متکلمان جسمانی: صرفاً  معاد -۱

 آتش جریان همچون که پنداشتندمی جسمی را آن بلکه نداشتند،

 نابود او مرگ با همزمان و یابدمی جریان انسان بدن در زغال، در

 معاد جریان در را بدن فقط گروه این پیروان رو، این از .شودمی

 .دانستندمی پذیربازگشت

 چنین دیدگاه این تفسیر در المتألهین صدر روحانی: صرفاً  معاد -۲

 روحانی فقط را معاد اءمش مکتب پیرو فالسفه است. نوشته

 بدن اعتراض تمام نفس با بدن پیوند قطع از پس چون دانند،می

 زیرا ،شودمین پذیرامکان بدن به روح بازگشت دیگر و شودمی نابود

 و نیست گونهاین نفس اما گردد.بازنمی دگرشود  معدوم آنچه

 در فنا و است ردمج جوهری اینکه چه ماند، خواهد باقی همچنان

 جای در وی د.دگر بازمی روح فقط قیامت، در پس ندارد. راه آن

 فیلسوفان از برخی است: کرده تبیین چنین را دیدگاه این دیگری

 معاد صراحت به که را قرآن از آیاتی و اندگشوده را ویلتا باب

 این با اند.کرده ویلتا روحانی معاد به کنندمی بازگو را جسمانی

 که اندبوده نشینیبادیه هایعرب همانا قرآن مخاطبان که توجیه

 با همیشه عربی زبان ضمناً  و اندکردهنمی درک را روحانی امور

 سخن گروه، این باور به پس، .[24]است بوده همراه استعاره و مجاز

 است. روحانی هاینعمت وجود از کنایه جسمانی، هاینعمت از
 و حکمت بزرگان از گروهی منظر از روحانی: -جسمانی معاد -۳
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  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 ،یغزال همچون مانمتکل از گروهی و اسالم شریعت عرفان مشایخ

 شیعه بزرگان و هامامی ،علما از بسیاری و اصفهانی راغب ،کعبی

صورت به معاد ،طوسی مهعال و مرتضی دسی ،مفید شیخ مانند

 وی جسم به سرا آن در انسان روح یعنی است. روحانی -جسمانی

 قیامت عرصه به پا روح و جسم با انسان ترتیب، بدین و پیونددمی

 بدن از جدایی از پس نفس که است معتقد یزالغ شیخ نهد.می

 اجزای بازگشت و گیردمی قتعل دیگر بدن به آخرت عالم در دنیوی،

 که گویدمی وی است. نموده انکار بلکه دانسته، بعید را لاو بدن

 بحث زیرانیست،  تناسخ آخرت جهان در بدن به نفس قتعل این

 به دیگر شخص تناسخ ولی گردد،بازمی لاو شخص همان معاد

 روح که است این در تناسخ و حشر فرقبنابراین  آید.می وجود

 همان قتعل این از اگر ،گیردمی قتعل بدن به دیگر بار وقتی

 نبود، گونهاین اگر و است حشر این درواقع، آید، حاصل لاو شخص

 به آخرت عالم در روح که گویدمی نیز دیگر جایی در است. تناسخ

 دنب با اخروی بدن آن و دارد بازگشت دنیوی بدن از غیر دیگر، بدن

 نظر .]21[ندارد مشابهت و مشارکت اجزا از یک هیچ در دنیوی

 محشور آخرت عالم در آنچه که است آن معاد درباره صدرامال

 دنیا از که است نمعی و صمشخ بدن با انسان همان ،شودمی

 اعتقاد اشراق شیخ که گونهآن مثالی، بدن با نه است، کرده هجرت

 بلکه است، معتقد الیغز  که گونهآن دیگر، عنصری بدن نه و دارد

 به ،شودمی حشر داً مجد مرگ از پس اجزا تمام با انسان همان

 که است همان فرد این گویدمی ببیند، را او کسی اگر که ایگونه

 محشور قیامت روز در که بدنی گویدمی صدرامال بود. دنیا در

 و تشخصی حفظ شرط به باشد، که ایهماد و جسم هر با ،شودمی

 تمام چند هر است، شخص فالن بدن اینکه اعتبار به و آن وحدت

 محشورشدن حشر، در پس .، استکند تغییر ذاتاً  بدن یماد اجزای

 را همدیگر همه و بدن اجزای که است این اعتبار به بدن اجزای

 حشر مالک پس د.نباش کرده تغییر بدن اجزای اگرچه شناسند،می

 لحاظ به بدن حشر بلکه نیست، بودناجزا لحاظ به بدن اجزای بدن،

 بازگشت که گویدمی همچنین او است. مالک بودن،خاص فرد بدن

 نیست، الزم جسمانی معاد در افراد تن و اندازه و تهیا شکل،

 همان این که صتشخ حفظ با مقدار و تهیا شکل، یک بلکه

 را بدن که است نفس این گویدمی همچنین او است. الزم است،

 نهاد و درون از بدن و کندمی خلق خود حاالت و ذات مقتضای به

 یابد.می متجس و ظهور کرده، کسب دنیا در آنچه با متناسب نفس

 کند:می تبیین چنین دیگر جایی در را جسمانی معاد صدرامال

 بدن خیال، هقو در و همیشه عنصری، بدن از جدایی از پس نفس"

 از پس نفس همراه و نفس در خیال هقو چون دارد، را خود دنیوی

 خود از دنیوی بدن مطابق بدنی نفس لذا است، باقی نیز مرگ

 پدید خیال هقو قدرت از که بدنی چنین با نفس و کندمی صادر

 با او عقاب و ثواب و شد خواهد محشور آخرت جان در آمده،

 که است ذکر قابل مختلف اقوال بررسی از .]21[ است" بدن همین

 بوده مخلوق ترپیش و داشته مغایرت دنیوی بدن با مثالی بدن اگر

 .کرد؟ توجیه را شدن"محشور " اعتقادی عنوان توانمی چگونه باشد،

 َهاییحْ ی ُقلْ " .است گفته سخن دنیوی بدن همان شدنزنده از قرآن

لَ  َأْنَشَأَها یالَّذِ  ةٍ  َأوَّ  است گفتنی ./یس)٧٩(" مٌ یَعلِ  َخْلٍق  ِبُكلِّ  َوُهوَ  َمرَّ

 مالحظه آن در مقدار و شکل اما نیست، جسم مثالی بدن که

 گوید:می مثالی قالب در جسمانی معاد درباره اشراق شیخ .شودمی

 و آیات تمام پذیرد.می تحقق دمجر  اشباح با اجساد حشر و بعث

 سخن جهنمیان بودنعذاب در و بهشتیان مندیبهره از که روایاتی

 بدن این در نفس زیرا اند،داشته اشاره بدن نوع همین به اندگفته

 عنصری بدن همانند بدن این درنتیجه، و کندمی تصرف مثالی

 آن در ناطقه نفس و دارد را باطنی و ظاهری حواس تمام ،شودمی

 جسمانی معاد نظریه اینکه وجود با است. هکنندادراک نقش دارای

 پذیرش مورد مطلوبش، و بدیع هایویژگی جهت به ،مالصدرا

 نظریات در حتی و شد واقع مالصدرا از بعد متفکران از بسیاری

 اما شد، استفاده آن از زنوزی سمدر  مالعلی نظریه مانند جدیدتری

 ضیاءالدین مانند ،مالصدرا منتقدین سوی از آن مبانی بداعت یا

 اینکه یا و گرفت قرار انکار مورد الحکمه کنز در اصفهانی دری

 مالاسماعیل چون بزرگانی سوی از قرآنی معاد با آن مطابقت

 در آملی محمدتقی شیخ و الفواد الثمر رساله در خواجویی

 معاصر علمای از یکی خمینی امام .نشد واقع مقبول دررالفوائد

 کرده، قبول را مالصدرا جسمانی معاد هم االسرارکشف در که است

 در قصور جهت به را آن درک عدم و داندمی شریعت با مطابق را آن

 برهان و ادیان ضروری را معاد ایشان .]24[است دانسته افراد فهم

 به استناد با وی داند.می بشر فطریات از را آن به ایمان و نامندمی

 حریت به میل مطلق، راحتی به عشق همچون انسان فطری امیال

 شرایع اخبار به استشهاد نیز و ابدی بقای به عشق و اراده نفوذ و

 قابلیت عدم همچنین و آخرت در اراده نفوذ و راحتی حصول درباره

 و تکامل ضروریات از را قیامت برپایی مجرمین، عذاب برای دنیا

 شد ذکر که طورهمان .]25[شماردبرمی انسان جوهری حرکت

 و عارفان فالسفه، حدیث، اهل و فقها دید از مختلفی هایدیدگاه

 ۱ جدول در که است مطرح معاد مبحث با رابطه در متکلمان

 ،ستین توجه مورد معاد صورتپژوهش  این در اند.شده گردآوری

 در که است قرآن نگاه از معاد وقوع چگونگی و منظر بر کیدتا بلکه

 است. شده پرداخته بدان ادامه

 
 حکیمانفالسفه و  فقیهان، منظر از معاد بندیدسته )١جدول 

 معاد از منظر فقیهان، فالسفه و حکیمان
معاد صرفًا جسمانی 

 (فقها و اهل حدیث)
رفتن رفتن روح با ازبینعدم مجردبودن روح: ازبین

 جسم
روحانی معاد صرفًا 

(فالسفه و پیروان 

 مکتب مشاء)

رفتن جسم روح همچنان باقی مجردبودن روح: با ازبین

اما قابل برگشت به  ،ماند و فنا در آن راهی نداردمی

 جسم نیست.

 روحانی -معاد جسمانی

جسمانی؛  (اصطالحاً 

 عارفان و متکلمان)

برگشت روح به جسم: روح دوباره به جسم باز خواهد 

بار یا مثالی است یا دنیوی، که جسم اینگشت، اما 

نظرات مختلفی در این باب قرار دارد اما به نقل از 

بیشتر عارفان و متکلمان از جمله صدرالمتالهین، بدن 

 دنیوی و بدن مثالی یکی در نظر گرفته شده است.
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 آیات منظر از معاد

 از برخی در .اندیافته اختصاص معاد به توحید از پس زیادی آیات

 الهی دین اساس که خدا به ایمان کنار در را معاد به ایمان آیات

اِسُخونَ  َلِكنِ . "است داده قرار است  َواْلُمْؤِمُنونَ  ِمْنُهمْ  اْلِعْلمِ  یفِ  الرَّ

َالةَ  نَ یمِ یَواْلُمقِ  َقْبِلَك  ِمنْ  ُأْنزِلَ  َوَما َك یِإلَ  ُأْنزِلَ  ِبَما ْؤِمُنونَ ی  الصَّ

َكاةَ  َواْلُمْؤُتونَ   َأْجًرا ِهمْ یَسُنْؤتِ  ُأوَلِئَك  اْآلِخرِ  ْومِ یَوالْ  ِباللَّهِ  َواْلُمْؤِمُنونَ  الزَّ

 بر آنچه به منانوم و دانش در آنان راسخان كنیل" :)"١٦٢( ًمایَعظِ 

 خوشا و دارند مانیا دهیگرد نازل تو از شیپ آنچه به و شده نازل تو

 روز و خدا به آورندگانمانیا و دهندگانزكات و نمازگزاران بر

 "داد میخواه بزرگ پاداشى آنان به زودىبه كه نیبازپس

 ./نساء)١٦٢(

 کریم قرآن در (جسمانی) جسمانی -روحانی معاد تمثیلی آیات

 است. روحانی و جسمانی معاد تحقق بر آیات گونهاین محتوای

 در معاد آیات اکثریت گفت توانمی و است فراوان آیات این حجم

 حیث از را آیات این .شودمی مربوط بخش این به کریم قرآن

 هابدان ادامه در که کرد تقسیم دسته چند به توانمی تمثیل

 -جسمانی بر داللت که قرآن از آیاتی .]26[است شده پرداخته

 شوند:می تقسیم دسته هشت به دارند معاد بودنروحانی

 دارند کیدتا مردگان هایبدن به زندگی بازگشت بر که آیاتیالف) 

 و ۴۷ /سبأ،۷ /مومنون،۸۲ و ۳۵ /صافات،۵۳ و ۱۶ /یس،۷۹(

 )و غیره /ق۲ /اسراء،۹۸ /واقعه،۶۲

 ۴( دارند را قبر از خروج و نشر بعث، عود، هایعنوان که آیاتیب) 

 و غیره) /اسراء۵۱ /عنکبوت،۱۹ /یونس،۳۴ و

 گویندمی سخن آخرت در انسان بدن اعضای از که آیاتیج) 

 /یس،۶۵ لت،/فص۲۰ /انبیاء،۳۹ /رحمن،۴۱ /ابراهیم،۴۳ /نساء،۵۳(

 و غیره) /توبه۳۵ /حج،۲۰ /نور،۲۴

 آخرت سرای در لباس حتی و مکان جهت، وجود به که آیاتید) 

 )و غیره /حج۱۹ /مریم،۷۵ /حدید،۱۲( دارند اشاره

 کنندمی تشبیه مرده زمین شدنزنده به را معاد که آیاتیه) 

 )و غیره /اعراف۵۷(

 /زخرف،۷۱( کنندمی بازگو آخرت در را یماد هاینعمت که آیاتیو) 

 و غیره) /رحمن۷۲ و ۵۴ /توبه،۷۲ /انسان،۱۵

 آورندمی میان به سخن جسمانی هایعذاب از که آیاتی ز)

 )/غافر و غیره۷۱ /فرقان،۱۳ و ۳۴ /قمر،۴۸(

 /کهف،۲۱( دهندمی خبر دنیا در مردگان شدنزنده از که آیاتیح) 

 این از تمثیلی آیات انتخاب با ادامه در ./بقره)۲۶۰ و ۲۵۹ و ۷۳

 با )،٢(جدول  عینی و ذهنی گونه دو به آنها تفکیک و هادسته

شده  پرداخته پژوهش روند ادامه به گروه دو هر از آیاتی انتخاب

 است:

 علل ذکر به آیات این: منکران شبهات به پاسخگو آیاتالف) 

 و مادی بدن همین بازگشت بر داللت و پردازندمی معاد وجودی

 ۷۸-۷۹ آیات جمله از. ]26[دارند آخرت جهان در انسان، عنصری

 اْلِعَظامَ یی حْ ی َمنْ  َقالَ  َخْلَقهُ ی َوَنِس  َمَثًال  َلَنا َوَضَرَب " یس سوره

لَ  َأْنَشَأَهای الَّذِ  َهاییحْ ی ُقلْ  )٧٨( مٌ یَرمِ ی َوهِ  ةٍ  َأوَّ  َخْلٍق  ِبُكلِّ  ُهوَ  وَ  َمرَّ

 كرد فراموش را خود نشیآفر و آورد مثلى ما براى و" :)"٧٩( مٌ یَعلِ 

 زندگى است دهیپوس نیچن كه را هااستخوان نیا كسى چه گفت

 اوست و آورد دیپد را آن بارنخستین كه كسى همان بگوبخشد مى

 آیات این در ./یس)٧٨-٧٩(" داناست نشىیآفر )گونه( هر به كه

 خلقت ذهنی منظر یادآوری طریق از معاد وجودی علت روایت

 است. شده انجام

 از هاانسان دوباره رستاخیز بر آیات این: قبور از برخاستن آیاتب) 

 رستاخیز بر دلیل آن از آمدنبیرون و قبر وجود دارد. داللت قبور

ورِ ی فِ  َوُنِفخَ " :]26[است بدنی و جسمانی ْجَداثِ  ِمنَ  ُهمْ  َفِإَذا الصُّ  اْألَ

ِهمْ  ِإَلى  َما َهَذا َمْرَقِدَنا ِمنْ  َبَعَثَنا َمنْ  َلَنایوَ  ای َقاُلوا )٥١( ْنِسُلونَ ی َربِّ

ْحَمنُ  َوَعدَ   دمیده صور در دیگر بار و" :)"٥٢( اْلُمْرَسُلونَ  َوَصَدَق  الرَّ

 روند،می پروردگارشان سوی به شتابان قبرها از آنها ناگهان .شودمی

 برانگیخت؟ ما خوابگاه از را ما کسی چه ما! بر وای ای گویند:می

 واست  داده وعده رحمان خداوند که است همان این آری،

 فریادی نیست. بیش واحدی صیحه گفتند. راست را او فرستادگان

شوند" می احضار ما نزد همگی ناگهان خیزد،برمی عظیم

 وسیلهه ب معاد وجودی امکان و علت آیات این در ./یس)٥١ـ٥٢(

 است. شده انجام رستاخیز چگونگی عینی منظر بازسازی

 ُدُكمْ یُنعِ  َهایَوفِ  َخَلْقَناُكمْ  ِمْنَها: "خاک به خاک از بازگشت آیات -پ

 دیمیآفر(زمین)  آن از را شما ما" :)"٥٥( ُأْخَرى َتاَرةً  ُنْخرُِجُكمْ  َوِمْنَها

 بیرون آن از را شما قیامت در دیگر بار و گردانیمبازمی آن در و

 از را شما که است وارد صراحت به آیه، این در ./طه)٥٥( آوریممی

 این در .]26[است"  جسم انسان، آفرینش مبداء پس آفریدیم، زمین

 ذهنی منظر یادآوری طریق از معاد وجودی علت روایت آیات

 است. شده انجام خلقت

 طریق از تنهانه آیات این: گذشته در مردگان شدنزنده آیاتت) 

 برگشت و معاد بلکه دارند، اصرار جسمانی معاد وقوع در لسانی

 مردم دیدگان مقابل در هاسال از بعد را مردگان از برخی جسمانی

 شدنزنده آیه عزیر، حضرت آیه" مانند:است،  گذارده اذهان در و

 آیه ابراهیم، حضرت دست به پرندگان ذبح آیه عزیر، حضرت مرکب

 شدنزنده آیه مثال، برای .]26[کهف"  اصحاب آیه اسرائیل، بنی فرار

اِس  ةً یآ َوِلَنْجَعَلَك  ِحَماِرَك  ِإَلى َواْنُظرْ  ... " عزیر: حضرت مرکب  ِللنَّ

 به و" :)"٢٥٩( ...َلْحًما َنْكُسوَها ُثمَّ  ُنْنِشُزَها َف یكَ  اْلِعَظامِ  ِإَلى َواْنُظرْ 

 باب در( مردم برای اینشانه را تو اینکه برای کن، نگاه خود االغ

 که کن نگاه خود االغ هایاستوان به(اکنون)  دهیم. قرارمعاد) 

 آن بر گوشت و دهیممی پیوند هم به بداشته، را آنها چگونه

 از معاد وجودی علت روایت آیات این در ./بقره)٢٥٩(پوشانیم!" می

 است. شده انجام مردگان شدنزنده عینی منظر یادآوری طریق

: زمین دوباره حیات به انسان مجدد حیات کنندهتشبیه آیاتث) 

 چنین زمین از شما اخراج که است قرآن تصریح آیات، تمام در

 مطمئناً  که شما معاد کیفیت که دهدمی نشانبنابراین  است.

 آیه مانند .است زمین از جسمانی خروجصورت به است، جسمانی

 َناییَفَأحْ  تٍ یمَ  َبَلدٍ  ِإَلى َفُسْقَناهُ  َسَحاًبا رُ یَفُتثِ  احَ یالرِّ  َأْرَسلَ ی الَّذِ  َواللَّهُ "

ْرَض  ِبهِ  ُشورُ  َكَذِلَك  َمْوِتَها َبْعدَ  اْألَ  که است کسی خداوند" :)"٩( النُّ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یر یرعنا امو  نیبیقتحق یمهد ۲۴۶

  ۱۳۹۹ زمستان ،۴، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                        پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 ابرها این ما سپس درآورند. حرکت به را ابرهایی تا فرستاد را بادها

 از پس را زمین آن، وسیله به و راندیم ایمرده زمین سوی به را

 ./فاطر)٩(است"  گونه همین نیز رستاخیز کنیم.می زنده مردنش

 تحوالت مجدد، حیات و مرگ فهم و درک برای متعال خداوند

 طول در انسانی هر زیراکند، می یادآوری را طبیعت عالم در میدای

 چگونه که بیندمی او کند.می مشاهده را تغییرات این خود زندگی

 در داده، دست از را خود شادابی پاییز فصل در گیاهان و نباتات

 مجدد رویش بهار آمدن با و روندمی فرو عمیق خواب به زمستان

ْرَض  َوَتَرى" .شودمی آغاز گیاهان  اْلَماءَ  َهایَعلَ  َأْنَزْلَنا َفِإَذا َهاِمَدةً  اْألَ

ْت   فصل در را زمین" :)"٥( جٍ یَبهِ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبَتْت  َوَرَبْت  اْهَتزَّ

 فرو آن بر باران آب که هنگامی اما بینیمی مرده و خشک زمستان

 گیاهان نوع هر از و کندمی رویش و آیددرمی جنبش به فرستممی

 همان ٧ و ٦ آیات در ادامه در ./حج)٥(رویاند" می انگیزبهجت

هُ  اْلَحقُّ  ُهوَ  اللَّهَ  ِبَأنَّ  َذِلَك " فرماید:می سوره هُ  اْلَمْوَتىیی حْ ی َوَأنَّ  َوَأنَّ

اَعةَ  َوَأنَّ  )٦( رٌ یَقدِ  ءٍ یشَ  ُكلِّ  َعَلى  اللَّهَ  َوَأنَّ  َهایفِ  َب یرَ  َال  ةٌ یآتِ  السَّ

 خداوند بدانید که است خاطر آن به این" :)"٧( اْلُقُبورِ ی فِ  َمنْ  ْبَعُث ی

 چیزی هر بر و کندمی زنده را مردگان که اوست و است حق

 و نیست آن در شکی و است آمدنی رستاخیز این و تواناست

کند" می زنده هستند قبرها در که را کسانی تمام خداوند

 طریق از معاد وجودی علت روایت آیات این در. /حج)٦ـ٧(

 است. شده انجام طبیعت برای دوباره حیات عینی منظر یادآوری

 جنین تکامل: معاد به اشاره و مادر شکم در جنین تکامل آیاتث) 

 آن به معاد اثبات برای قرآن که شواهدی جمله از نیز مادر شکم در

اُس  َهایأَ  ای" دهد:می توجه ا اْلَبْعثِ  ِمنَ  ٍب یرَ ی فِ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  النَّ  َفِإنَّ

َقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  َعَلَقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ   ُمَخلَّ

ْرَحامِ ی فِ  َوُنِقرُّ  َلُكمْ  نَ یِلُنبَ  ُمَخلََّقةٍ  رِ یَوغَ  ى َأَجلٍ  ِإَلى َنَشاءُ  َما اْألَ  ُمَسمًّ

ُكمْ  ِلَتْبُلُغوا ُثمَّ  ِطْفًال  ُنْخرُِجُكمْ  ُثمَّ  ىی َمنْ  َوِمْنُكمْ  َأُشدَّ  َمنْ  َوِمْنُكمْ  َتَوفَّ

ْرَض  َوَتَرى ًئایشَ  ِعْلمٍ  َبْعدِ  ِمنْ  ْعَلمَ ی َال یِلكَ  اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى َردُّ ی  اْألَ

ْت  اْلَماءَ  َهایَعلَ  َأْنَزْلَنا َفِإَذا َهاِمَدةً   َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبَتْت  َوَرَبْت  اْهَتزَّ

 خاک از را شما ما دارید شک رستاخیز در اگر مردم ای" :)"٥( جٍ یَبهِ 

 مضغه از سپس شدهبسته خون از بعد و نطفه از سپس آفریدیم،

 و شدهخلقازپیششده) جویده گوشت شبیه چیزی(

 گردانیم روشن شما بررا)  خود قدرت( تا آفریدیم نشدهخلقازپیش

 دهیممی قرار مادر رحم در معین مدتی تا کنیممی اراده را آنچه و

 شما حیات سپس آوریممی بیرون کودکصورت) (به را شما آنگاه

(زودرس)  شما از برخی و برسید رشدتان حد به تا دهیممی ادامه را

 که ایگونه به رسندمی پیری غایت به شما از برخی و میرندمی

 این در ./حج)٥دانند" (نمی چیزیچیزها)  بسی( دانستن از پس

 عینی منظر یادآوری طریق از معاد وجودی علت روایت آیات

 از مختلف هایباب در که بسیاری آیات واست  شده انجام خلقت

 آیات نوشیدن، و خوردن لذت آیات بهشتی، هاینعمت آیاتقبیل 

 دراعضا  نطق آیات مجرمان، جسمی مجازات آیات نعمات، مطلق

 کهغیره  و کنندمی احیا به تعبیر انسان، حشر از که آیاتی قیامت،

 آنها به اشاره و دارند آن حقیقت و معاد به اشاره نحوی به کدام هر

 بندیدسته دلیل همین به. است پژوهش این گنجایش از فراتر

 است. شده آورده کامل طوربه ٢آیات در جدول  کلی

 به معاد مبحث به کریم قرآن تااشار  از بخشی تنها جدول این

 این در اما است. ذهنی و عینی منظر از و مختلف هایشکل

 تا ١( است جدول در ذکرشده ابتدایی آیات رویر ب تمرکزپژوهش 

صورت به دارد اشاره دنیا این به حدودی تا که دلیل این به )٦

(شکل  است برداشت قابل مخاطبان برای تریعینی و ترملموس

٢(. 

 انتخاب آیات ملموس عینی و ذهنی

های ملموس عینی و ذهنی و نشانهاز بین آیاتی که با استفاده از 

به روایت معاد و شده است های مشابه آنچه در دنیا دیده پدیده

طه،  ٥٥یس،  ٥١یس،  ٧٨-٧٩ آیاتاند، پرداختهعلل و چگونگی آن 

 ٣شکل فاطر انتخاب و به تفکیک در  ٩ حج و ٥-٧بقره،  ٢٥٩

 اند.گردآوری شده

 با منظرسازی قرآن از معاد گورستانارتباط منظر 
 با و مختلف هایشیوه به کریم قرآن شد ذکر که طورهمان

 معاد موضوع به پرداختن در سعی متفاوت ایهتصویرسازی

 از بخشی اما دارد. همه برای درک قابل و جانبههمهصورت به

 آثار خلق در توانمی را آن از هاانسان برداشت میزان و اثربخشی

 آنها ترینمهم جمله از که کرد جووجست آنها زندگی سبک و مادی

 و اهمیت  .است تدفین مراسم و هاگورستان ساخت و طراحی

 سازمان و موقعیت شهر، هر و منطقه هر در گورستان نقش

 اندازه و شکل و آنها از محافظت و نگهداری طریقه ها،گورستان

 پس عالم و مرگ به مردم نگرش و دیدگاه از بازتابی قبرها، سنگ

 به توجه با که است قداستی و ارزش همچنین و است مرگ از

 درگذشتگان خود مذهبی بینش مخصوصاً  و رسومات و فرهنگ

 اجتماعی منزلت از حکایت قبرها سنگ اندازه گاه هستند. لقای

 ثروتمندان و خردساالن برابر در بزرگسال زنان، مقابل در مردان باالتر

 یهاارزش و مفاهیم از استفاده چگونگی اما دارد. فقرا برابر در

 روی پیش لهمسا هاگورستان احیای و منظرسازی در معاد قرآنی

 و خوانش چیز هر از پیش رو این از است.پژوهش حاضر 

  استخراج و شناسینشانه نگاه از معاد قرآنی منظر شناسایی

  خواهد پرداخته مهم این به ادامه در کهاست  ضروری معانی

 شد.

 هاخوانش منظر قرآنی معاد و استخراج معانی و رمزگان

 معاد منظر روایتگر نحوی به و شد پرداخته آنها به نظر مورد آیات

 روایتگر و دنیایی ملموس ذهنی و عینی هاینشانه از استفاده با

 در ،هستند دنیوی هایپدیده با مشابهت طریق به معاد منظر

 کیدشدهتا هایرمزگان و تفسیر با همراه و شده گردآوری ٣ جدول

 اند.شده آورده
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 اند.کرده توصیف را معاد مبحث گوناگون هایشیوه به که آیاتی بندیدسته )٢ دولج

 سوره/آیه معنی آیات بندی آیات معاددسته

آیات پاسخگویی به  -١

شبهات (تصویر معاد با 

 منظرسازی ذهنی)

پوسیده است زندگى ها را كه چنین و براى ما مثلى آورد و آفرینش خود را فراموش كرد گفت چه كسى این استخوان

 بار آن را پدید آورد و اوست كه به هر (گونه) آفرینشى داناست.بخشد بگو همان كسى كه نخستینمى
 یس/٧٨-٧٩

 آیات برخاستن از قبور -٢

(تصویر معاد با منظرسازی 

 ذهنی)

گویند: ای وای بر ما! چه روند، میشود. ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی پروردگارشان میو بار دیگر در صور دمیده می

و فرستادگان او را راست گفتند.  استکسی ما را از خوابگاه ما برانگیخت؟ آری، این همان است که خداوند رحمان وعده داده 

 شوند.خیزد، ناگهان همگی نزد ما احضار میصیحه واحدی بیش نیست. فریادی عظیم برمی

 سی/٥١-٥٢

به آیات بازگشت از خاک  -٣

(تصویر معاد با  خاک

 منظرسازی ذهنی)

 /طه٥٥ آوریم.آن بیرون می گردانیم و بار دیگر در قیامت شما را ازمیآفریدیم و در آن باز (زمین)را از آن  ما شما

شدن مردگان آیات زنده -٤

(تصویر معاد با  در گذشته

 منظرسازی عینی)

های االغ خود نگاه به استخوان (اکنون)قرار دهیم.  معاد)در باب (ای برای مردم و به االغ خود نگاه کن، برای اینکه تو را نشانه

 پوشانیم.آن می دهیم و گوشت برکن که چگونه آنها را برداشته، به هم پیوند می
 /بقره٢٥٩

کننده حیات آیات تشبیه -٥

مجدد انسان به حیات 

(تصویر معاد دوباره زمین 

 با منظرسازی عینی)

ای راندیم و است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند. سپس ما این ابرها را به سوی زمین مردهخداوند کسی 

زمین را در فصل زمستان خشک و مرده است؛ کنیم. رستاخیز نیز همین گونه به وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده می

انگیز کند و از هر نوع گیاهان بهجتآید و رویش میستم به جنبش درمیفر آن فرو می بینی اما هنگامی که آب باران برمی

کند و بر هر چیزی تواناست و این به آن خاطر است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده میرویاند؛ می

 .کندده میآن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زن این رستاخیز آمدنی است و شکی در

/فاطر؛ ٩

-٧/حج؛ ٥

 /حج٦

آیات تکامل جنین در  -٦

 شکم مادر و اشاره به معاد

(تصویر معاد با منظرسازی 

 عینی)

ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده سپس از مضغه 

بر شما روشن گردانیم و آنچه  را)قدرت خود (نشده آفریدیم تا خلقازپیش شده وخلقازپیش شده)چیزی شبیه گوشت جویده(

سپس حیات شما  ،آوریمکودک بیرون می )صورتبه(دهیم آنگاه شما را کنیم تا مدتی معین در رحم مادر قرار میرا اراده می

رسند از شما به غایت پیری می میرند و برخیمی (زودرس)دهیم تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما را ادامه می

 دانند.چیزی نمی چیزها)بسی (ای که پس از دانستن گونهبه

 /حج٥

 های بهشتیآیات نعمت -٧

(تصویر معاد با منظرسازی 

 ذهنی)

در های رسیده آن دو باغ بهشتی اند و میوههایی با آسترهایی از دیبا و ابریشم تکیه کردهاین در حالی است که آنها بر فرش

ها ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمیدسترس است! در آن باغ

 اند.با آنان تماس نگرفته است. آنها همچون یاقوت و مرجان

٥٨-

 /الرحمن٥٤

آیات لذت خوردن و  -٨

(تصویر معاد با  نوشیدن

 منظرسازی ذهنی)

 و گوشت پرنده هر چه بخواهند.کنند؛ ای آرزو با هر میوه
/مرسالت؛ ٤٢

 /واقعه٢١

 آیات مطلق نعمات -٩

(تصویر معاد با منظرسازی 

 ذهنی)

، آنچه (بهشت)آن  گردانند و دررا گرداگرد آنها می طهور)شراب (ی طالیهای جامو  غذا)ی (ها ظرف که)این در حالی است (

 برد، موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند.ها از آن لذت مید و چشمهخواها میدل
 /زخرف٣١

آیات مجازات جسمی  -١٠

(تصویر معاد با  مجرمان

 منظرسازی ذهنی)

 /توبه٣٥ کنند.هایشان را داغ میها و پهلوها و پشتکنند و با آن صورتدر آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان می

آیات نطق اعضا در  -١١

(تصویر معاد با  قیامت

 منظرسازی ذهنی)

دادند، شهادت گویند و پاهایشان کارهایی را که انجام مینهیم و دستهایشان با ما سخن میامروز بر دهانشان مهر می

 دهند!می
 سی/٦٥

آیاتی که از حشر انسان،  -١٢

کنند تعبیر به احیا می

(تصویر معاد با منظرسازی 

 ذهنی)

تواند مردگان را زنده ها و زمین را آفریده است و از آفرینش آنها ناتوان نشده است، میخداوندی که آسماندانند آیا آنها نمی

 کند؟! آری، او بر هر چیز تواناست.
 /احقاف٣٣
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 براساس چگونگی روایت منظر معاد انتخابی آیات بندیدسته )٣شکل 

 
 د در تفاسیر آیات مرتبط با معادکیتا مورد هایرمزگان و معانی استخراج )٣جدول 

 های تاکیدشده (مطابق با تفسیرهای نمونه، المیزان و نور)معانی و رمزگان هیشماره آ

 ٧٧-٧٩ اتیآ

 سیسوره 

که موجود  ییهاقبرها نشان از استخوانی؛ فراموش چشم و گوش و عقل)، یافتادن رواز عهد، پرده یی(رهای خبر یب؛ دوباره یهست ،یستین ،یهست عدم،

خود  یکه هر لحظه انسان را به سو ینی(زم باشند ندهیدهنده قبور آنشان یتوانند حتیبدون قبر م یخال یهانیزم انسان)، کیاز  یهستند (هر قبر رد

 .خواند)یم

سوره  ٥١ هیآ

 سی

از  یخاموش و خال یایدن؛ کثرت پس از وحدت وحدت در کثرت،؛ )ستیبه زمان ما ن هیکه شب یبودن زمان آن (زمانانتظار و نامعلوم؛ بقا) ی(مردن براعروج 

ی رهاشدگ؛ )اتی(تداوم ح یستینشدن و ادامه داشتن پس از نقطع؛ دوباره یشدن، نشاطزندهو غیره؛  ماندنتماممهی، نیرهاشدگ؛ صدا (دعوت به تفکر)

 شدن)(دوباره جمعی شدگ(تنهاماندن)، جمع

سوره  ٥٥ هیآ

 طه
 من امنام نیزم؛ ندهیحال، آ گذشته،

سوره  ٢٥٩ هیآ

 بقره

؛ (وحدت در کثرت) متراکم یساختن اجزاو دوباره یبازساز ی؛ معاد جسمان دنیبخشتینیع ؛تضاد دو اتفاق؛ زمان و گذر نامحسوس آن و تفاوت با زمان ما

 هالزوم نمادها و سمبل

 ٥-٧ اتیآ

 سوره حج

 یبندمیتقس؛ )یکندبه یر ی، سه مرحله تولد و بلوغ و پعی(چهارمرحله خلقت سر تفاوت سرعت در گذر از مراحل؛ مراتب)(سلسله مراحل مختلف، هفت مرحله

 عدم شعور (انتها به ظاهر و در باطن انتقال)، )، توقفی(زندگ امتداد )،یناتوان، عدم شعور، (شروع خلقت؛ فرم از عملکرد یرویو انشعاب، انعطاف و پ

تکرار دو مرحله از ؛ مختلف) یهاها و زمان(گذران و مالقات فصل قیطر یطی، مختلف به تن آدم یهالباس دنیپوش؛ )ی(بازگشت به نقطه اول، ازکارافتادگ

 رونیدرون به ب به مرگ)، یبه درون (خروج از زندگ رونیب (خروج از رحم مادر)، رونیبدرون به ؛ )یر یو پ ی(نوزاد انیدر شروع و پا تیفیبه لحاظ ک یزندگ

 اتیمختلف قبل از ح یهاهیتضاد در ال ؛انیو عدم نس یادآور برای یمختلف  یدادهایتکرار رو)؛ نیزم یرور شدن و برگشتن بزنده؛ اول ی(متفاوت از سر 

 ریمراحل خلقت سا یبرابر ؛ ها)انسان یهاتها و تفاویتشدن شخصانی(نما دوم اتیها) و بعد از حانسان یهاها و تفاوتتیبودن شخصدهی(پوش اول

به  لی(هم خاک است هم تبد خاک مثالً  موادانعطاف ؛ ها)معاد (شباهت اتفاق یادآور ، برای یمختلف یهاها و سالموجودات با انسان به تکرار در فصل

 .)ردیگیرمها را دربشود هم انسانانسان می

سوره  ٩ هیآ

 فاطر
 یذهن میرساندن مفاهبرای  ینیع یاستفاده از نمودها؛ نظم در تمام مراحل؛ مراحل)(سلسله یاصل دادیقبل از رو ییهانهیزمشیلزوم پ

 

 هایافته

 مناظر احیای و کیفی ارتقایحاضر  پژوهش هدف که ییآنجا از

 است، معاد قرآنی آیات براساس شهری درون متروک گورستانی

 و تجسممنظور به شدهبرداشت مفاهیم تریننزدیک به رسیدن برای

 نفر ۴۰ بین و تهیه ایپرسشنامه گورستان، منظر در معاد بازنمایی

 از سپس شد. تقسیم دینی متخصصان از تخمینی) روش (براساس

 شد داده امتیاز هاگزینه به )۱۰ تا صفر اعداد (اختصاص وزنی روش

 در است. شده آورده ۴تا  ۱های نمودار در نظرسنجی این نتایج که

 آیات از کدام هر قیاسی و استقرایی روش از استفاده با ادامه

 برای و استخراج اندکرده کسب را امتیاز بیشترین که مفاهیمی

 درون متروک هایگورستان منظر احیای در بهتر نتایج به دستیابی

 شد. استفاده شهری
 امتیازات میانگین نمودارها، تدوین و نتایج بررسی از پس

 در و است شده آورده ۷ نمودار در آیه هر رمزگان برای شدهکسب

 در است نموده کسب آیه هر  رمزگان که امتیازی باالترین نهایت

 است. مشاهده قابل ٨ نمودار

 که امتیازات باالترین آید،برمی ۸ نمودار بررسی از که طورهمان

 است، یافته اختصاص مختلف هایرمزگان به مختلف افراد توسط

 که آیاتی هم و هستند عینی رمزگان روایتگر که آیاتی شامل هم

 این گویای پرسشنامه نتایج .، استهستند ذهنی رمزگان روایتگر

 نسبت یک به تقریباً  معاد ذهنی و عینی هایرمزگان که است مهم

 نمودار این به استناد با .است درک قابل شوندگانپرسش توسط

 با هستند عینی هایرمزگان روایتگر که آیاتی گرفت نتیجه توانمی

 قرار ذهنی هایرمزگان روایتگرآیات  کنار در کمی اختالفات

 هر دوگانه هایرمزگان که رسدمی نظر به چنینبنابراین  گیرند.می

 کیفی ارتقای در معاد منظر منظرپردازی و تجسم در هم کنار در دو

 و مختلف هاینقش ایفاگر توانندمی گورستان منظر احیای و

 است.آمده  ٨ نمودار تحلیلدر  ٤شکل  باشند. ایسازنده
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 طه سوره ٥٥ آیه تحلیل )٣ ودارنم

 

 
 بقره سوره ٢٥٩ آیه تحلیل )٤نمودار 

 

 
 فاطر سوره ٩ آیه تحلیل )٥ نمودار

 

 
 حج ورهس ٥-٧ آیه تحلیل )٦ نمودار
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 آیات از کدام هر رمزگان امتیازات میانگین نتایج )٧ نمودار

 

 
 آیات از کدام هر در رمزگان به هشددادهاختصاص امتیاز باالترین )٨ نمودار

 

 
 ۸ نمودار با مطابق تفاسیر از شدهاستخراج هایرمزگان ادراک براساس آیات بندیرتبه )٤شکل 
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 گیرینتیجه

 هایرمزگان شامل معاد قرآنی آیات ،شد اشاره نیز قبل در چنانکه

 قابل تفاسیر از کههستند  (معنایی) ذهنی و عینی مختلف

 قابل معرفت میزان براساس مختلف افراد سوی از و بوده استخراج

 قرآنی (رمزگان) غنی مفاهیم این از استفادهبنابراین  است. ادراک

 متروک هایگورستان مناظر احیای و کیفی ارتقای در چنانچه

 را هامکان این منظر مختلف هایالیه شوند، استفاده شهری درون

 بیشتر و بهتر چه هر ارتباط سبب و دهندمی قرار تاثیر تحت

 و شهری درون متروک گورستانی مناظر با کنندگاناستفاده

نمودار ( شد دنخواه الهی انکارغیرقابل وعدهعنوان به معاد یادآوری

۹( 

 با معاد قرآنی آیات که آیدبرمی چنان نتایج تحلیل و بررسی از

 (رمزگان دنیایی ملموس ذهنی و عینی هاینشانه از استفاده

 به عینی) (رمزگان دنیوی هایپدیده با مشابهت طریق از و ذهنی)

 توانمی رو این از پردازند.می آن چرایی و چگونگی و معاد تبیین

 منظر مختلف هایالیه بر مذکور آیات اثرگذاری و تجسم چگونگی

 منظر .)۵(شکل  نمود پیشنهاد زیر الگوی با مطابق را گورستان

 و انتظار چون هاییویژگی بر قرآن در شدهتوصیف معاد

 ،یرهاشدگ بودن،صدا از یخال و یخاموش ،زمان بودننامعلوم

 )اتیح (تداوم یستین از پس داشتنادامه و نشدنقطع شدن،زنده

 از است. شده آورده ۳در جدول  تفصیل به که دارد کیدغیره تا و

 درون متروک گورستانی مناظر سازیباززنده و احیا در رو این

 در معاد منظر از ذکرشده هایویژگی یادآوری بایستی نیز شهری

 و عینی هایرمزگان از گیریبهره با مهم این که افتد اتفاق قرآن

 .شودمی محیا منظر در ذهنی

 شامل شهری مناظر سایر همانند گورستان منظر مختلف هایالیه

 مذکور هایالیه است. ساختانسان و مصنوعی طبیعی، عوامل الیه

 ذهنی و عینی هایرمزگان از هدفمند استفادهتاثیر  تحت

 از راوی صورتهب توانندمی قرآنی، مختلف آیات از شدهبرداشت

 معرض در را ایتازه مفاهیم و عینیت و نموده روایت معاد اتفاقات

 گورستان منظر مختلف هایالیه دهند. قرار خود مخاطبان دید

 درواقع و معاد دینی هایآموزه و آیات روایتگر کدام هر توانندمی

 کهاست  ضروری مهم این ذکر البته باشند. خود معنوی یهاریشه

 فضایی و کالبدی کیفیت خصوصهب کیفی لحاظ به گورستان منظر

 سازیباززنده و احیا در موارد از بسیاری در که (موضوعی

 مکانی مناسب شرایط از گیرد)می قرار توجه مورد کمتر هاگورستان

غیره  و فیزیکی آسایش خوانایی، پذیری،انعطاف نفوذپذیری، مانند

 معانی کشف و آرامشبرای  الزم هایزمینه بتواند تا باشد برخوردار

 پیشنهادهایی ۴ جدول در نهایت در نماید. فراهم را منظر در نهفته

 در گورستان روایتگر منظر در قرآنی روایت یادآوری و تذکربرای 

 است. شده هارای مختلف هایالیه

 

 
 گورستان منظر در قرآنی آیات ابقمط معاد ذهنی و عینی هایرمزگان از استفاده چگونگی )٩نمودار 
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 گورستان منظر دهندهتشکیل هایالیه رویر ب معاد نیقرآ رمزگان تجسم و نمود )٥شکل 

 
 گورستان منظر سازنده هاییهال رویر ب مختلف هایرمزگان خوانش تاثیر )٤ جدول

 شده)های مختلف با استفاده از رمزگان با بیشترین امتیاز (رمزگان رنگبراساس الیه تذکر و یادآوری روایت قرآنی در منظر روایتگر گورستان
 آیه/سوره

 یانسان هیال ساختالیه انسان الیه طبیعی

 ی(برا یفصل یهاو گل ریپذخزان اهانیگ

 )ایدن رفتنیپذانیپا شینما
 ها)نمادها و نشانه جادی(ا یو کالبدساز  یفضاساز 

وابسته به مکان و  ژهیو یهامراسم و مناسبت

 زمان
 /فاطر٩

دار دنباله یاهیگ یاهیحاش یبسترها جادیا

 )انیجر کیامتداد  شی(نما

 یهاهیممتد و ال ییمراتب فضاسلسله جادیا

 ممتد) ای وستهیپهمبه ی(قبرها وستهیپ یکالبد

 راتیخ ،یمراسم و آداب مرتبط با نذر  یبرگزار 

 ارزشمند میمفاه یایاح ره؛یو غ
 /یس٥١

 یوستگیبذرها و پ یپراکندگ شینما

کاشت  یهابیاستفاده از ترک اهان،یگ

 مخلوط

 یهاهیوحدت در کثرت و کثرت در وحدت در ال

صورت به یمنفرد و جمع یفضاها جادی(ا یکالبد

 )یشینما

و  یفرهنگ یاجتماع ینییآ یهامراسم شینما

 مکان کیتجمع و وحدت افراد در 
 /بقره٢٥٩

 ندهیگذشته و حال و آ میمفاهتوجه به 

اشاره به گذر زمان و  یبرا ییفضاها جادیلزوم ا

 نیصورت نمادبه یمختلف زمان یهاسطح

 (استفاده از مواد مختلف)

 هیلزوم توجه به بعد چهارم (زمان) در بطن ال

 یکاشت متوال وهیاستفاده از ش ،یعیعوامل طب
 /طه٥٥

 شگریمختلف نما ییمعنا یهاهیال فیتعر

 شروع دوباره ان،یآغاز، امتداد، پا

 یهاهیال شینما یمختلف برا یهازون فیتعر

موزون) و  یاز تولد تا مرگ (فضاها اتیمختلف ح

 یتهانیم ی(فضاها تینهایپس از آن امتداد تا ب

 )وزنیو ب

صورت به یمختلف فصل یهاهیال جادیا

سبز  شهیاز درختان هم ستفاده(ا یمراتبسلسله

 جادیا یبرا یمنظر  یبسترها جادی)، ازیرو برگ

 ای دیتاک جادی(ا یکیزیو ف یبصر  تیهدا

 )رهیو غ تیمحدود

 /حج٥-٧

 حضور و عدم حضور میمفاه شینما
که نشان از وجود  ییهاالمان جادیو ا یفضاساز 

 حضور ندارند. گریداشته که د ییهاحضور انسان

باغ مانند مختلف  یفضاها جادیو ا یبندطبقه

صورت موجود به میمتناسب با مفاه

 یمراتبهلسلس

 /یس٧٧-٧٩
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 رسانیاریپژوهش  این آوریجمع در که افرادی همه از :قدردانی و تشکر

 و تشکر ایزهره مصطفی آقای جناب محترم روحانی جمله از بودند

 .شودمی قدردانی

 ارشد یکارشناس نامهپایان از مستخرج حاضرپژوهش  :اخالقی تاییدیه

 درون متروکه هایگورستان کنندهیادآوری احیای" عنوان با ،امیری رعنا

 تربیت دانشگاه معماری و هنر دانشکده در شدههایار  همدان" شهری

 سوزنچی کیانوش مشاوره و بینحقیقت مهدی دکتر راهنمایی به مدرس

 است.

 منافعی تعارض گونههیچکه  دارندمی اعالم نویسندگان :منافع تعارض

 ندارد. وجود

 شناس/روش اول)، (نویسنده بین حقیقت مهدی :نویسندگان سهم

 نگارنده دوم)، (نویسنده امیری رعنا )؛%٥٠( اصلی پژوهشگر

 )%٥٠(/نگارنده بحث اصلی /پژوهشگرمقدمه

 بوده نویسندگان عهده بهپژوهش  این با مرتبط هایهزینه :مالی منابع

 است.
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