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 چكيده: 

اين خود موجب بافت شهري درآيد؛ و از ي ي تاريخي، به عنوان بخشهاشده كه آرامستانآن گذر دوران سبب 

هاي متفاوتي در گوشه گوشه اين خاك كهن داشته باشند. طبيعي است اقشار شده تا اين اماكن تاريخي سرگذشت

توان در اين هايي كه ميدهايي هستند. يكي از پيشنهاخواهان حفظ و حراست اين چنين مكان بسياريهاي و گروه

تحقيقات در ي به عنوان يك جاذبه گردشگري است. نوشتار حاضر هاي تاريخزمينه ارائه نمود استفاده از آرامستان

ها را بازنگري كرده و اهميت چنين مكاني در حوزه گردشگري را تشريح و ي آرامستانحوزه گردشگري برپايه

را از ديدگاه گردشگري مورد بحث قرار  "حوزه آرامستان "ها بهنگرش نمايد. در اين مقاله نويسندگانف ميتوصي

هاي ها به عنوان يك جاذبه گردشگري و شناسايي پتانسيلهدف از ارائه مقاله حاضر معرفي آرامستان د.ندهمي

ي اين بازنگري برپايهگردشگري موجود در يك آرامستان تاريخي با بررسي مورد خاص تخت فوالد است. 

شامل مشاهده و مصاحبه با  ميدانيها و بررسي ادبيات موجود و مطالعه متون در مورد گردشگري در آرامستان

فوالد، به عنوان يك مجموعه تاريخي، آرامستان تخت .باشدفوالد ميگردشگري در آرامستان تخت عوامل مرتبط با

-برداري مناسب، جاذبهتوان با بهرههاي بااليي در حوزه گردشگري است كه ميفرهنگي و مذهبي داراي پتانسيل

سو و مدت ماندگاري را افزايش داده و درنتيجه رضايت آنان را از يك شهر اصفهان هاي ارائه شده به گردشگران

 آنان را از سوي ديگر ارتقا داد.

 .ها، تخت فوالد، گردشگري در آرامستانتاريخي، منبع گردشگري، جاذبه گردشگري  مستانآراهاي كليدي:واژه

                                                           
 استاديار دانشگاه هنر اصفهان . 1

 79170939190.)نويسنده مسئول( دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي دانشگاه هنر اصفهان2 .

mailto:ttourism67@yahoo.com


 

 

 دمهمق. 1

كه براي بزرگداشت مقام  اند. اين عناصر شهريبودهاز اركان شهرها يكي از ابتدا ها قبرستان

 .انديخي سبك و سياق خاص خود را داشتههاي متعدد تارهريك از دورهدر  شده،درگذشتگان برپا مي

هاي قديمي يا به آرامستان ،توسعه شهر در هستند و البته بزرگ آرامستان يكدرحال حاضر شهرها داراي 

اند و يا ها بناهاي خيريه برپاساختهي آنپايهدر كتب تاريخي باقي است، يا بر  كلي از بين رفته و نامي از آنها

) حقير و آيده و در انتظارند تا چه برسرشان همچنان به عنوان عنصري خاموش در بافت شهر قرار گرفت

  .(  1097،30زاد، شوهاني

ز سوي ديگر اهاي اخير با سرعت چشمگيري روبه جلو در حركت است و گردشگري طي دهه

ربايند. كنندگان و متقاضيان آن هستند كه با هوشياري گوي سبقت را از هم ميسواران اين مركب عرضه

هايي از سوي كنندگان منتظر چنين پيغامدرجستجويند و عرضهگردشگران در پي عاليق خاص خود 

در اين بين يكي از هزاران  ها را كسب كنند.كنند تا رضايت خاطر آنگردشگران؛ از هرچيزي استفاده مي

با عناوين و  هااي كه مورد توجه گردشگران و متصديان امر گردشگري در جهان قرار گرفته آرامستانپديده

كه يكي از  «هاي مرتبط با مرگحوزه»، و يا شايد بهتر است به طور كلي گفته شود هستند موضوعات خاص

مرگ يك دارايي فرهنگي است كه معموال در » كند:اشاره مي(2710،22)كه تانازست، چنانا هاها آرامستانآن

كنندگان، گردشگري را به كشف شود. ويژگي درحال تغيير مصرفيافت مي گردشگري معاصرشناختي روان

كند، فضاهايي كه اغلب آشنا هستند ولي نسبتا ناقص مستند شده و مورد مطالعه فضاهاي جديد هدايت مي

ه از اوايل قرن نوزدهم متون آغازگر اين جنبش را آرامستان تاريخي و فرهنگي پرالشز فرانس .«اندقرار گرفته

و  گر را به خود جذب كردهساالنه دو ميليون گردش (2717،01)اريك ونبروكس كه طبق گفته دانندميالدي مي

 خواننده فرانسوي است.«جيم موريسون » ترين قبور در آن قبريكي از برجسته

المللي، و افزايش ورود گردشگران بين ،سوگري داخلي طي چند سال اخير از يكو رشد گردشتوسعه 

ه هاي عظيمي كه كشور در حوزبويژه در سال جاري، از سوي ديگر مبين اين نكته است كه بايد از پتانسل

بر بر و زمانهزينهمنابع به يك جاذبه چندان برد. شايد تبديل برخي از اين بدارد حداكثر بهره را  گردشگري

گردشگري نهفته در  منابع نباشد و تنها كافي است براي توسعه گردشگري در آن، پس از عمليات شناسايي

 هاي بازاريابي براي معرفي بيشتر و بهتر آن روي آورد.آن به فعاليت

هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي به عنوان ها و بويژه آرامستاندر اين پژوهش هدف معرفي آرامستان

اي تحت عنوان گردشگري ، يا به عبارتي معرفي پديدهگردشگري دارند حوزهدر ل بااليييپتانسكه عناصري 



 

 

و نيز تاكيد بر اهميت و جايگاه آن در توسعه  ي مذكورگردشگري در فضا بندي منابعو طبقه ها،در آرامستان

توان از نمونه آرامستان تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فوالد كه براي اين مهم مي ؛است گردشگري مقاصد

 .اصفهان بهره برد

 

 روش تحقيق:. 2

توصيفي  -يليلو از نظر روش تحماهيت و هدفش از نوع تحقيقات كاربردي  به اين پژوهش با توجه 

اصفهان و نيز همراهي با بيش از چهل گروه فوالد محيطي مجموعه تختابزار مشاهده باشد. با استفاده از مي

ارشناسان حبه با مسئولين، اساتيد و كامص بازديدكننده و همچنين گردشگران منفرد و خانوادگي در مجموعه،

مقاالت منتشر شده و و مطالعه اسناد مرتبط از جمله كتب  فوالد و گلستان شهدا،و راهنمايان مجموعه تخت

ها اطالعات مورد نياز ها و كنفرانسمعتبر داخلي و بيروني و نيز مقاالت ارائه شده در همايش مجالتدر 

الزم به ذكر است كه ماهيت پديده گردشگري در  ه است.گرفتو مورد تجزيه و تحليل قرار آوري جمع

به لحاظ آكادميك  گذرد امايك قرن از آغاز آن به طور عملياتي مي اً بيش ازكه حدودها با اينآرامستان

كه اين مفهوم در ادبيات سازد. بويژه ايناي دشوار ميپيشينه چنداني ندارد و اين كار محقق را تا اندازه

گردشگري داخلي جديد بوده و آنچه در دست است تنها به اشاراتي چند در ارتباط با فضيلت و آداب 

باشد. از طرف ديگر و بزرگان ديني محدود مي (السالمعليهم)زيارت اهل قبور از ديدگاه اسالم و ائمه اطهار 

هايي كه به عنوان يك جاذبه عمده مطالب يافته شده در جستجو بين منابع بيروني به معرفي قبرستان

اي دشوار ند پرداخته است. بنابراين ارائه مباني نظري در اين باب تا اندازههست گردشگري پذيراي گردشگران

 .بر بوده استو زمان

 

 آرامستان تاريخي:.3

الزم است ابتدا مفهوم آرامستان و جايگاه و اهميت آن  به منظور درك مفهوم گردشگري در آرامستان

توان گفت آرامستان يكي از عناصر شهري است كه مي يرد.گاسالمي مورد بحث قرار -در شهرسازي ايراني

نظريات مربوط به متون و  ين اموات شناخته شده بوده است. از مطالعه ديرباز با نقش اصلي و اساسي تدفاز 

ها را بيرون از حصار شهر و نزديك آيد كه قاعده بر اين بوده است كه آرامستانهاي شهري برميچهارچوب

راي اند تا رهگذران در آنجا دائم درنگ كنند و احيانا متنبه شوند و بساختهها ميها و در كنار راهدروازه

ها بسازند و ها را تيمنا در كنار امامزادهانبته رسم بود كه آرامستلا .اي بخوانندشادي روان گذشتگان فاتحه



 

 

ها در جايي پيدا جستند. آرامستانشد به مقبره بزرگان دين تيمن مياي در آن نزديكي يافت نمياگر امامزاده

كننده بهشت براي داشته باشد تا بتواند تداعيو درخت وجود  سرسبزيشده كه آب روان و در نتيجه مي

ها يكي از پايدارترين عناصر قبرستان .، (1091)بهبهاني و وحيدزادگان،زوار و رهگذران و نيز اموات باشد

ا به سبب رها بندي ارائه شده براي منظر فرهنگي، شايد بتوان آرامستانشهري هستند، چنانكه بر اساس طبقه

ها به در اجتماع ديروز و امروز در دسته مناظر اصيل تداوم يافته به شمار آورد. اين مكانايفاي نقش پايدار 

. (1033،20) فيضي و رزاقي اصل،انگيز نقشي اصلي در حفظ ياد و نام گذشتگان دارندعنوان مناظر خاطره

ترين ترين و متنوعها را اساسيهمچنين كنوانسيون منظر اروپا نيز، مناظر فرهنگي تاريخي مانند آرامستان

كند كه به منظور حفاظت از مناظر فرهنگي و تاريخي توجه به بستر بخش ميراث فرهنگي دانسته و بيان مي

 (.  9 ،1097ممتازپور، )و ارتباطات محيطي، طبيعي و انساني اين مناظر امري ضروري است

-يل ميها را تسهآرامستان تاريخي -گيري جريان فرهنگيآنچه شكل» معتقد است (1031) پاپلي يزدي

نسبت به گذشته و توجه فزاينده به ميراث به طور عام است. بازگشت به نوستالژي(كند، حس دلتنگي)

و تمامي اشكال مختلف هنري، معماري، آموزشي و ميراث آيد گذشته به عنوان تقاضاي گردشگري درمي

راهكارهاي پاسخ به معضالت حاصل از متروك . يكي از (1097،17) ممتازپور، «آميزدهم ميدرفرهنگي را 

هاي مناسب و امكانات به اين معنا كه با ايجاد زيرساخت شدن فضاي آرامگاهي، تقويت حضور مردم است.

 قابليتي جديدهايي متناسب با روحيه مكان، رفاهي، امكان حضور بيشتر مردم را فراهم نموده و با ارائه ايده

اين بويژه در  (. 1091)ايراني بهبهاني و وحيدزادگان،ه بيشتر مردم ببخشندبه مجموعه در جلب حضور هرچ

 نمايند.اند ضروري ميهاي تاريخي كه با گسترش شهر به عنوان بخشي از بافت شهري درآمدهآرامستان

هاي متعددي را دارند هاي بااليي نيز در جذب گردشگران و پژوهشگران در حوزهچراكه اين فضاها پتانسيل

 توانند نقش مثبتي نيز به عنوان فضاي سبز شهري، بويژه در شهرهاي صنعتي، داشته باشند.مي و

بازديدكننده  كهزمانيدارد يك آرامستان عنوان مي ،( با اشاره به انواع فضاهاي گردشگري32، 2770تاناز) 

 زماندر اين را در شهر دارد،  «فضاي اكتشاف»كند، ميجديد راجستجو و كشف  و هاي ناشناختهحوزه

مورد عالقه گردشگران، بازديد افراد از قبرستان  راي ساكنين محلي است و نه مستقيماقبرستان محل دفن ب

هاي تاريخي كه معموال بازديدكنندگان بخواهند يادمانكه در صورتياست.  براي داليل آموزشي و تفريحي

فضاي »قبرستان در شان تفريح كوتاه مدت است؛ ببينند يا انگيزه شوند رابه عنوان جاذبه در نظر گرفته مي

قبور  دربرگيرندهآورد، و و تدفين در آن محدود شده و اهميت تاريخي بدست مي گيردميشهري قرار  «نفوذ

در اين صورت عملكرد تدفين و گردشگري به يك اندازه  افرادي است كه براي جامعه محلي مهم هستند.

يك فضاي غير شهري به يك فضاي شهري كه قبرستان ازشود. و در نهايت، زمانيتعريف مي براي قبرستان



 

 

شود، قبرستان يك جاذبه گردشگري است گرفته ميدرنظر «سازي شدهفضاي شهري»شود به عنوان تبديل مي

ي را هاي گردشگرجا امكاناتي كه فعاليتهاي گردشگري احاطه شده و در آنساختمان كه با تسهيالت و

(. قبرستان از محيطي پيراموني به بخش فروشيهاي سوغات شوند) نظير مغازهكنند، ظاهر ميحمايت مي

اي محافظت گيرد. در اين صورت قبرستان محوطهيابد و شهر حوزه قبرستان را دربر ميمركزي تغيير مي

ب در قبرستان گردشگري جاست كه عملكرد غالاين ؛شودشده است و تدفين محدود  و يا كال متوقف مي

اكنون به عنوان بخشي از بافت  طي كرده و را فوالد نيز چنين سيريقبرستان تخت رسد،به نظر مي است.

هاي اساسي و موثري جهت توسعه گردشگري در آن قدمبنابراين، ضروري است  كند.شهري خودنمايي مي

 برداشته شود.

 

 :هادرك مفهوم گردشگري در آرامستان. 4

در بعد مفهومي گردشگري فرهنگي، كند: را از دو بعد تعريف ميگردشگري فرهنگي (1991)ريچاردز

هاي فرهنگي و با هدف به دست آوردن اطالعات و تجربه جديد براي ارضاي ها براي جاذبهحركت انسان

-ها براي جاذبهاشاره به حركت انسان است و از نظر فني، گردشگري فرهنگي،نيازهاي فرهنگي تعريف شده

هايي دارد هاي زيبا شناختي و فرهنگي، هنرها و نمايشنشانههاي ميراثي، چون مكانهاي فرهنگي خاص هم

بنابراين، گردشگران فرهنگي . (29: 2717)اسميت و همكاران، كه خارج از مكان معمولي سكونت قرار دارند

ديدن مناطق  ها،بادالت فرهنگي و تمدني ملتبردن به تعنوان  افرادي كه براي آگاهي از گذشته، پيبه

هاي هاي سنتي اقتصادي و سبكفعاليت ،الگوهاي فرهنگي و نيز آداب و رسومها، موزه باستاني و تاريخي،

يراث تاريخي شامل گردشگري مبتني بر م و .(09، 1091نژاد،)جمالياندكنند، تعريف شدهمعماري سفر مي

هاي تاريخي، بناهاي مذهبي، معماري سنتي، اهاي تاريخي و باستاني، قصرها، يادمانها، بنبازديد از موزه

)رنجبريان و زاهدي باشدهاي قديمي ميهاي مهم تاريخي و گورستانهاي مرتبط با وقايع و شخصيتمحل

هم نگي، مذهبي، تاريخي و هنري را درهاي فرههاي متعددي از جمله انگيزهگاه مقصدي انگيزه. (18, 6831

توان جرياني از هاي تاريخي ميدهد. بنابراين، در مورد خاص آرامستانآميزد و به گردشگران ارائه ميمي

عنوان گردشگري مذهبي را به محققين و نويسندگانگروهي از گردشگري مذهبي را نيز در نظر گرفت. 

مذهبي، عالوه بر بازديد از مراكز  هايها، مناسك و گردهمايياز آئين شكلي از گردشگري كه شامل بازديد

هاي يك سفر غالبا ممكن است انگيزهاند. المللي است، تعريف كردهاي، ملي و بينمذهبي محلي، منطقه

رسد عوامل مذهبي، نظر ميرغم اينكه بهشته باشد. مثال سفرهاي مذهبي عليمتعدد و اهداف ديگري نيز دا



 

 

عامل اصلي سفر باشند، ولي با اشكال ديگري از گردشگري، مانند گردشگري تفريحي، آموزشي، فرهنگي 

 .(Rinschede 1992, 52) دهندادغام يافته و سفري چندمنظوره را شكل مي
 

گردشگري با گشوده شدن  اين شكل از پيشتر هم اشاره شد كهها در آرامستاندر تاريخچه گردشگري 

درهاي آرامستان تاريخي پرالشز در پاريس فرانسه، در اوايل قرن نوزدهم به روي گردشگران آغاز شد و 

سپس در سراسر جهان به اين امر روي آوردند. پرالشز از آن هاي متعدد ديگر در اروپا و پس از آن آرامستان

ر گرفت، چراكه مدفن بزرگان بسياري در حوزه علم و ادب و هنر و جهت مورد اقبال عمومي گردشگران قرا

توان به صادق اند ميجمله ايرانياني كه در اين آرامستان آرميدهسه و البته كشورهاي ديگر بود. ازتاريخ فران

توان هاي ديگري كه پذيراي گردشگران شد ميجمله آرامستانو ازغالمحسين ساعدي اشاره نمود. هدايت و 

هاي قبرستانگورستان زيرزميني در فرانسه، هايگيت در انگليس،  در اياالت متحده امريكا،«آرلينگتون» به

هاي قبرستانو  (وا پرونسايت تدفين اِآيرس، آرژانتين)در  بوينس رِكولِتاو قبرستان  بسكيد نيزكي در لهستان،

و ديري نپائيد كه همين اقبال عمومي  ؛نمود ههاي بسيار ديگر اشارو مثال مانده از جنگ جهاني اولباقي

ها ها و بروشورهاي متعددي در زمينه معرفي اين آرامستانگردشگران و شهروندان سبب شد تا كتب، كتابچه

افزون از چنين فضايي توسط پيشرفت فضاي مجازي و استفاده روزبا توسعه و  نيزچاپ و منتشر شدند. و 

آرامستان مورد  يها طراحي شد كه بعضا عالوه بر معرفنهايي براي آسايتر سرتاسر جهان وبكاربران د

 طور مجازي در آن به سير و سياحت پرداخت و حتي اين امكان براي شما وجود دارد كهتوان بهنظر مي

از سامانه درخواست نموده و سپس با راهنمايي سامانه به زيارت آن شخص مورد نظر خود را  مكان قبر

توان به آرامستان پرالشز حي كرده مياسايت خوبي در اين زمينه طرهايي كه وبجمله آرامستان بپردازيد. از

 فرانسه اشاره نمود.

، 2771،03، نووليي1990)روجكها را گاه شكلي از گردشگري تلخگردشگري در آرامستان ،متون

را معادل ، و گاه آن(2717،22)تانازاند، گاه شكلي از گردشگري حزن و اندوهآورده (09، 2771تارلو،

) و يا گردشگري جنگ(2712راي ، 2712، 2770 كاين)راي و مكنامه يا گردشگري ارثگردشگري شجره

اي از گردشگري ، و البته در جايي نيز اين خود به عنوان شكل جداگانهاندآورده(010، 2711كارولين، 

شود معرفي چند مورد از موارد باال پرداخته مي در ادامه بهشود. تلقي مي (27، 2771)پاورز دوگالس فرهنگي

 تر و قابل درك شود.تا اين مفاهيم روشن

كارهاي پژوهشي خود را با هاي اخير مطرح شده و نويسندگاني در اين حوزه در سال گردشگري تلخ؛

گردشگري حزن و اندوه،  (2710)تاناز و (1991)سيتون كارهاي اند؛ از جملهعناوين متعددي ارائه كرده

 (1999) ميراث سنگدلي و شقاوت، روجك (1991) گردشگري نقاط سياه، تونبريج و آشورث (1990)روجك



 

 

هاي بودند كه با پژوهش (2777)توان مورد مطالعه قرار داد. اما اين لنون و فوليهاي احساس؛ را ميسايت

هاي مرگ ها، ميادين جنگ، سايتجمله گورستان هايي ازخود اين اصطالح را گسترش دادند. اين دو مكان

كشي را مطالعه و هاي نسلها و يادمانهاي شكنجه، و سايتها و اتاقمشاهير، مكان وقوع باليا، زندان

است كه به ئلي گردشگري تلخ دربرگيرنده تمام مسا .(00, 2717)اسميت, مك لئود و روبرتسون بررسي كردند

-كند، و دربرگيرنده سفر به نواحي و سايترحمي اشاره ميها و اهميت گردشگري مرتبط با مرگ و بيريشه

گردشگري تلخ به  .(2771، استون 2777) لنون و فولي كشي استقتل يا نسلزده مرگ انبوه، هاي مصيبت

نتيجه توسعه اي از گردشگري فرهنگي يا گردشگري ميراث فرهنگي تشريح شده و عنوان زيرمجموعه

در واقع گردشگري تلخ را . (Tanas 2013, 22) ها و نيز نيازهاي گردشگران استجهاني جوامع و رسانه

ي، ميراثي و تاريخي دانست كه هاي فرهنگها يا پديدهها و سايتتوان توسعه گردشگري مرتبط با مكانمي

انواع (129، 2710)برنارنهاي زندگي بشري در آن وجود دارد. ، مصيبت و تلخيهايي از حزن، اندوهرگه

 شود:ن كرده است كه به طور خالصه در جدول زير آورده مياگردشگري تلخ را عنو

 [10 ]. انواع گردشگري تلخ1جدول

گردشگري ميدان 

 جنگ

-ميدان هاي جنگ دربرگيرندهاند) سايتهاي مهمي براي جنگ بودهاي كه ميداناز نواحيبازديد 

 (.هستند جنگ جهاني اول و دوم اصليهاي 

گردشگري در 

 قبرستان

ازجمله  است. تر گردشگري كه از اوايل قرن نوزدهم ظاهر شد،ترسناكدهنده سمت ناين نشا

 .قبرستان ملي آرلينگتون وهايي مثل پرالشز در پاريس سايت

گردشگري ميراث 

 برده داري

اين نوع از گردشگري  در سراسر افريقا شود( ها شناخته ميگردشگري ريشه ) همچنين به عنوان

هايي در جنوب اياالت شامل سايت و نيزتوسعه پيدا كرد. در روستاهايي مثل جفري در گامبيا 

، داريراهنمايي شده به مزارع بردهديدها و تورهاي شود. اين نوعا شكلي از بازمتحده نيز مي

شود. بازديدكنندگان، هاي اين مزارع ميهاي ساختمانداري و باقيماندهبرده هايمحلهازجمله 

اند تا تجارب اجدادشان را بواسطه آمريكايي هستند، تشويق شده -يقاييبسياري از كساني كه آفر

 .تصور كنند بويايي والمسه بينايي، تحريك حس

به خاطر را ور هزاران بازديدكننده سانفرانسيسكو و زندان چانگي سنگاپ موسساتي از قبيل آلكاتراز گردشگري زندان

در دهند تا ها به گردشگران اجازه ميد. بسياري از زنداننكنساالنه جذب ميسابقه و معماريشان 

ي ساعت يا حت را با صرف چند زندانيتجربه يك سازي شده زندگي در زندان، به شبيهيك تجر

  هاي زندان، داشته باشند.يك شب كامل پشت ميله

  

به عنوان نوعي از گردشگري تلخ  ؛(2771، دان و سيتون 2772، 1991) سيتونگردشگري حزن و اندوه

سرچشمه  «انديشه مرگ /منظر مرگ»كه مرگ موضوع مورد عالقه است و از گيرد. جاييمورد بحث قرار مي



 

 

ممكن است به عنوان نوع خاصي از گردشگري فرهنگي، شامل  (2771)تانازگردشگري حزن و اندوهگيرد. مي

گردشگري حزن و اندوه بايد . بنابراين كند، تعريف شودي ميريا يادآو هايي كه مرگ را مستندسفر به مكان

 .2كارهاي شخص يا اشخاص متوفي، بزرگي كيفيت يا . 1 توجه قرار گيرد: اندازهاي زير مورداز چشم

آموزش، احترام، ها و نيازها)انگيزه. 0ويداد يا سايت مرتبط با مرگ، و شخصيت، تاريخ و تفسير يك ر

  .(Tanas 2013, 23) (قتصادياروانشناسانه، اجتماعي، راجويي، هيجان، تفريح(، تاثيرات)ماج

) راي و هاي درحال ظهور در گردشگري ميراث فرهنگي استيكي از زيرمجموعه نيز گردشگري ارث

مندان به تاريخ زرگترين انگيزه براي عالقهيت فردي و ارتباط با مكان هميشه بهو (.2711،007مك كاين، 

ديگر هاي كنندگان را به تحقيق و اقدام به گردشگري ارث سوق  داده است. انگيزهخانوادگي بوده كه مصرف

ها و افراد را در هايي كه بطور قابل اعتماد و درست داستانها، صنايع، و فعاليتعبارتند از تجربه كردن مكان

ازجمله منابع فرهنگي، تاريخي و طبيعي(؛ به منظور حس برقراري ارتباط كند)ان حال و گذشته بازنمايي ميزم

آوري تاريخچه پزشكي خانوادگي؛ و به دليل ؛ جمعتجربه مكان تولد يا خانه اجدادي؛ هاي اجداديبا ريشه

« جنبش ميراث»نويسد: خصوصيت بازر قرن بيستم مي (1991) نوريانتي .) همان(داشتن هيجان ماجراجويي

به عقيده هاي نياكانشان هستند. هاي خود در سنتدر آن فعاالنه در جست و جوي ريشهاست كه مردم 

چه كسي من » به پاسخ « ام؟ من چه كسي بوده» طريق كنكاش در  ازدر اين جست و جو افراد (1993)دان

ها را به ها و بندهاي عاطفي كه آنمردم از طريق ريشه(2770)به گفته پاسي. به عبارتي ديگر رسندمي« هستم؟

راي كاين و مك. (19, 2771)تيموتي و السن توانند خود جديدشان را خلق كننددهد ميگذشته پيوند مي

شود. به هاي بزرگ در صنعت گردشگري تبديل ميدارند اين بخش به يكي از بخش، عنوان مي(2770،910)

اي از ميراث فرهنگي است كه فرد در آن پيوندي شخصي با ميراث رسد گردشگري ميراث زيرشاخهنظر مي

كلي و ارتباط با اصل و نسب جمعي. كساني كه در چنين كند، پيوندي فراتر از يك رابطه خود برقرار مي

وند با نياكان و تر از آن درپي برقراري پينامه خود هستند و يا سادهكنند يا به دنبال شجرهسفري شركت مي

دارند كه مديران گردشگري بايد اين بخش را به خوبي شناخته و عنوان مي دونهاي اجدادي خود. ايريشه

 .به نيازهاي اين بخش از بازار برآيند درپي پاسخگويي
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ترين و السالم در نجف اشرف، شريففوالد با قدمتي ديرين پس از قبرستان واديمزار مقدس تخت

سرزمين مقدسي كه در قرون و اعصار متمادي آرامگاه  آيد.شكوهمندترين مزار جهان تشيع به شمار مي

از عالمان و صالحان، حكيمان و عارفان، هنرمندان و شاعران، مومنين و متقين و بويژه در  ارييشمار بس

دوران معاصر قرارگاه شهداي گرانقدر دفاع مقدس بوده و آرميدگان در آن، آفرينندگاني بس ارجمندند كه 

حاشيه  هر اصفهان درفوالد در جنوب شرقي شتختبلندي مرتبت اصفهان آفريده منزلت ايشان است. 

هاي اين گورستان يكي از گورستانهكتار را در بر گرفته است.  91مساحتي حدود  ،رودجنوبي زاينده

االرض ، قدمت و اهميت آن به واسطه وجود بخشي به نام لساناصفهان بوده كه طبق متون و شواهد موجود

قوم بني  بزرگانوشع نبي يكي از قبر منسوب به ي وجود همچنين، شود.با خلقت آسمان و زمين آغاز مي

البته اين قبرستان در اعصار  گذارد.صحه ميبر سابقه تاريخي اين منطقه  ،سال پيش 2177اسرائيل در حدود 

ترين اثر به دست آمده پس از اسالم و حدوداً از قرن هفتم يا هشتم هجري مورد توجه بوده، با آنكه قديمي

 باشد.از قرن چهارم هجري قمري مي

االرض، به معناي لسان .هاي متمادي حداقل به سه نام شناخته شده بوده استاين سرزمين طي دوره

سوره فصلت در قرآن كريم آمده است. تخت فوالد، به واسطه وجود  11آيه  زبان زمين؛ ذكر اين داستان در

لدين ابه دليل وجود قبر بابا ركن ،الدينمزار بابا ركن به نام ه.ق. و نيز 17مزار بابا فوالد حلوايي عارف قرن 

چون شيخ بهايي و عالمه مجلسي به اين  بزرگي ه.ق. و توجه و ارادت خاص عالمان 3عرفاي قرن  از

تابحال، با همت محققين . (13-19، 1030؛ عقيلي،1-1030،1) نيلفروشان،، بوده استشخصيت در زمان صفويه

مه تخت فوالد كه تا كنون سه جلد آن به چاپ رسيده؛ بعالوه كتاب دانشناو حمايت مجموعه تخت فوالد 

افزار خاك تابان، برگزاري ، بروشورهاي متعدد و عرضه نرمو چندين كتاب ديگر هنماچند كتاب راچاپ 

اقدامات مجموعه بوده  جمله از هاي مختلف و مراسم بزرگداشت مشاهير نيز براي معرفي بيشتر،كنفرانس

 است.

 

 گردشگري در آرامستان تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فوالد اصفهان:هاي پتانسيل. 5-1

اين قبرستان چهارمين قبرستان جهان اسالم  تخت فوالد يكي از شريف ترين مزارات جهان اسالم و تشيع:

السالم و ابوطالب بوده و نيز گفتني است اين قبرستان دومين قبرستان مهم در جهان تشيع پس از بقيع، وادي

االرض آمده بر با توجه به رواياتي كه در منابع درباره لسان» دارد:(عنوان مي21: 1090عقيلي) .شدبامي

قداست اين سرزمين افزوده و عالوه بر اين تخت فوالد عبادتگاه بسياري از علما و عرفا در طول تاريخ بوده 

هاي شهيدان انقالب اسالمي در سالاست. وجود مصالي بزرگ اصفهان، تكايا و بقاع متعدد و سرانجام مزار 



 

 

بنابراين طبيعي  .«اخير، اين گورستان را به عنوان مكاني معنوي مورد توجه و احترام مردم قرار داده است

فوالد پتانسيل اين را داشته باشد كه زيارتگاه زائران زيادي از سراسر بالد اسالمي و بويژه جهان است تخت

 تشيع باشد.

 ر و تعقل و انديشه:قبرستان، مكان تفك

، وعه آرامستاني بواسطه تاريخ و قدمت آن و نيز بواسطه حضور بزرگان خفته در خاكشماين مج 

براي تعالي روح آدمي و تفكر و تعقل در بزرگي خالق و را  ههمهممعنوي و محيطي آرام و بي يفضاي

هاي قبرستان يكي از خصلتاين  فراهم ساخته است. جوي مسيري براي رسيدن به ذات اقدس الهيتجس

تر از قبرستان و )ع( فرمودند: موعظه كننده است كه در روايات و احاديث نيز آمده است كه امام صادق

هاي تخت فوالد (. اين يكي از پتانسيل93: 1030بحريني، )امتر از مقبره هيچ چيزي نديدهبخشنصيحت

كه فرد در پي ارتقا وي مورد استفاده قرار گيرد؛ جاييتواند در حوزه گردشگري معناست كه به طور ويژه مي

  و بهبود معنويات و شناخت خود از جهان هستي است.

به عنوان پايتخت بار  سه حداقل اصفهان از ديرباز فوالد كتاب مصور تاريخ مشاهير ايران و اسالم:تخت

همين امر سبب شد تا اصفهان مهد علم هاي طاليي از تاريخ كشور را تجربه كرده است، ايران بوده و دوره

فوالد نيز با قدمتي كه د جاي دهد. در نتيجه، مجموعه تختو ادب و هنر شود و بزرگان بسياري را در خو

فوالد تاريخ مشاهير ايران و اسالم را مورد توان در تختگرديد. بنابراين مي دارد آرامگاه ابدي اين بزرگان

 مطالعه قرار داد.

آبادي اهلل شمسو با شهادت آيت 1011از حدود سال  يادمان شهامت، شجاعت و شهادت:فوالد تخت

هاي جنگ ايران و عراق توسعه پيدا كرد. گلستان شهدا با گلستان شهداي اصفهان شكل گرفت و طي سال

از يي كه هميشه در ادبيات ايران يادآور شجاعت و شهامت هستند، مكاني براي تفكر و تعقل و وجود شهدا

سويي زيارتگاهي براي عموم مردم شهر است. از جمله شهدا و فرماندهاني كه مورد توجه خاص عموم 

آبادي اهلل شمسآيت زاده،پور، شهيد تورجيتوان به شهيد خرازي، شهيد كاظمي، شهيد ردانيمردم هستند مي

چون  الطوري و بسياري ديگرحاج آقا رحيم ارباب و پرفسور ف اهلل اشرفي اصفهاني، استاد همايي،و آيت

اشاره  و بزرگان ديگر از اعصار و قرون گذشته، ، جناب مير فندرسكياهلل خوانسارياهلل بيدآبادي، آيتآيت

سازان آن ها و تاريختاريخ هر كشور هويت آن را مشخص نموده و هويت هر ملت هم با اسطوره كرد.

توان آن را به عنوان با آن يكي از داليلي است كه ميشود.تخت فوالد و همجواري گلستان شهدا تثبيت مي

هاي علم و ادب و شجاعت و ايثار در تاريخ كشور معرفي ها براي بزرگداشت اسطورهاي از يادمانمجموعه

   اي براي حضور مردم جامعه در اين مكان به منظور تحقق اين مهم است.نموده و گردشگري بهانه



 

 

 

 

 

 

 

 

 . اصفهان. . گلستان شهدا1شكل 

 اسالمي: -اي از انواع هنرهاي ايرانيفوالد موزهتخت

هاي اصلي براي اقدام به سفر و بازديد هنر و توجه به ابعاد هنري همواره در طول تاريخ يكي از انگيزه

 گذارد و از ايناي از هنرها را در كنار هم به نمايش ميها بوده است. تخت فوالد مجموعهاز اماكن يا پديده

 مندان ارائه شود.اي كامل به عالقهتواند به عنوان موزهحيث مي

 فوالد جايگاه آن در معرفي يكي از ابعاد مهم تخت فوالد بزرگترين مجموعه آرامگاهي در جهان:تخت

هاي گوناگون در ادوار باشد و وجود آثار و ابنيه معماري با سبكتاريخ هنر و معماري اين سرزمين مي

انبار، كاروانسرا، صفويه به بعد، همچون بناهاي آرامگاهي، مساجد، آب تاريخي به خصوص از دورهمختلف 

هاي ها با انديشه و باورهاي ديني و ارزشنخانه، سنگاب و بادگير كه ايجاد آو عناصر معماري چون سقا

 (.19، 1030) نيلفروشان، معنوي جامعه پيوند خورده، شاهدي بر اين مدعاست

 

 

 

 

 

 

 

 
الف( تكيه خوانساري، از دوره صفويه. ب( بقعه فاضل نمونه هايي از هنر معماري در تخت فوالد. . 2شكل 

 اصفهاني.

 اي از هنر خط در موزهفوالد تخت



 

 

هاي عالي خوشنويسي از فوالد جايگاهي خاص دارد و وجود نمونههنر خوشنويسي در تخت ايران:

متمادي، اين مجموعه را به گنجينه ارزشمند خوشنويسي تبديل اساتيد برجسته اين هنر از ادوار 

  .(09) همان، كرده است

 

 

 

 

 

 . خط ميرعماد در يكي از اتاق هاي تكيه مير فندرسكي.0شكل 

 اي است براي رشد و تعالي هنر اين مجموعه عرصه اي نفيس از هنر حجاري ايراني:فوالد گنجينهتخت

نظير است شاهديست بر به زيبايي تراشيده شده و درنوع خود بي حجاري و سنگ قبرهاي فراواني كه

كند. نقوشي جاودانه ميتراش كه اصالت خط و نقش را حفظ نموده و در دل سنگ قدرت قلم استاد سنگ

كار رفته و در توان در دو دسته جاي داد: نقوشي كه در تزئينات بناها بهشود را ميمي هفوالد ديدكه در تخت

رافت تمام ها قابل مشاهده است و نقوشي كه در تزئين سنگ قبور به زيبايي و ظها و گچبرييكاشيكار

تسبيح نماد ايمان و ت. مثال سرو نماد جاودانگي و مهرو هاي جامعه اسو سمبلحجاري شده و بيانگر هنر

توان است ميفوالد مثال زدني جمله سنگ قبوري كه حجاري آن در تخت از .(00-01همان،)پاكيزگي است

 ها در تكيه ميرفندرسكي اشاره كرد.به سنگ قبور بختياري

 

 

 

 

 

 

 
 . نمونه اي از سنگ قبر نفيس واقع در تكيه بختياري ها.0شكل

 است از اشعار و آثار ادبا و فوالد خود ديواني تخت اسالمي: -فوالد نغمه خوان ادبيات ايرانيتخت



 

 

-اند و ميبزرگان و ماده تاريخ وفات آنان اشعار نغز و زيبايي سرودهاي كه عموما در رثاي شاعران برجسته

) توان سبكي خاص از شعر را با مضامين عالي معنوي و عرفاني در سنگ قبور و الواح آن مشاهده كرد

هاي عالي ماده تاريخ و نيز ماده توان سير تحول و تطور تاريخي ماده تاريخ و نمونهجمله مياز (.12همان، 

  فوالد مشاهده نمود.گويان بزرگ را در تختتاريخ

-ها يا شجرهها در گردشگري ريشهپيشتر در ارتباط با نقش آرامستان ها:فوالد مكاني براي يافتن ريشهتخت

كاين گفته بودند، يكي از اي و مكتوان اين بخش را، همانطور كه رنامه صحبت شده است، بنابراين مي

باال در نظر گرفت. طبق مطالعات يكي از راهنمايان مجموعه بيشترين تعداد بزرگاني كه  بازارهاي با پتانسيل

اصفهان و در سطح استان  و شيراز مازندران هاياند در سطح ايران از استاندر مجموعه تخت فوالد آرميده

و نيز بازار  حوزه، اين توجه و اهميت به اين (1090) قاسمي،آباد هستندو نجفشهر هاي خمينياز شهرستان

  سازد.به خوبي آشكار مي توانند مورد توجه قرار گيرند،كه مي را اي از گردشگرانبالقوه

گردشگري در قبرستان يكي از اشكال خاص گردشگري فرهنگي است و تخت فوالد به عنوان يك 

هاي تواند بخشميها اشاره شده است هايي كه در باال به آنقبرستان تاريخي و با وجود همه پتانسيل

هاي شهر ايفاي نقش نمايد. متعددي از بازار را با عاليق خاص  هدف قرار داده و به عنوان يكي از جاذبه

مندان به مندان به علم و عرفان و تصوف، عالقهمندان به تاريخ و هنر و معماري، عالقهبراي مثال؛ عالقه

ايست كه كدام دانشجو يا استاد فلسفه ر بالقوه در نظر گرفت.توان به عنوان بازاشعر و ادب و ... را مي حوزه

ها اطالع دارند كه مقبره جناب مير در كجاست و در سفري جناب ميرفندرسكي را نشناسد، اما آيا همه آن

-كنند؟ يا عالقهكه به اصفهان دارند براي اداي احترام و ديدن مدرسه و مقبره ايشان از تكيه مير بازديد مي

به خط و خوشنويسي از وجود مقبره درويش عبدالمجيد طالقاني و يا خط مير عماد قزويني در تكيه  مندان

الكتّاب و ... در مجموعه تخت فوالد آگاهي دارند تا در سفري كه به اصفهان دارند از مير و يا مقبره اشرف

راي جذب گردشگران خاص ب آن دارد كه مجموعه تخت فوالد بايدها همه نشان از اين ؟آن بازديد كنند

 خود اقدامات بازاريابي و ترويجي بسياري انجام دهد تا بتواند گوهرهاي نهفته در خاكش را بشناساند.

 



 

 

قبرستان در فرهنگ ايراني و اسالمي از ديرباز به عنوان  :هاجگاهي ديرينه براي آدينه خانوادهفوالد تفرتخت

ها و آداب اسالمي نيز بدان اشاره شد، رفتن آموزه است. چنانكه درها بوده ي خانوادهتفرجگاهي براي آدينه

همين تردد باال در  خاطر در روزها و حتي ساعات مشخصي بيشترين تردد را داشته است و بهبه قبرستان 

بخش داشته باشد و از افزا و لذتاند كه فضايي روحكردهرا طوري طراحي كرده و آماده ميقبرستان، آن

طرح و پالن برخي از تكايا در دوره حيات و رونق تخت فوالد حكايت از آن دارد كه گ بكاهد. تلخي مر

توان به كنين آن بوده است براي مثال ميااين تكايا در زمان خود به عنوان اقامتگاهي كوتاه مدت براي س

است. بنابراين و با توجه به تكيه كازروني اشاره كرد كه همه امكانات براي اقامتي كوتاه را در اختيار داشته 

هاي بسيار ديگري كه در خارج از كشور مورد مطالعه قرار گرفته و نيز با توجه به جايگاه و موقعيت نمونه

تواند به عنوان فضاي سبز شهري و تفرجگاهي مكاني مجموعه تخت فوالد در شهر، اين مجموعه مي

 گردشگري مورد استفاده قرار گيرد.خانوادگي ايفاي نقش نمايد و در بطن صنعت تفريح و 

  

 فوالد: سفيد يا سياه؟گردشگري در آرامستان تخت. 5-2

ي مردم بوده و شود كه مورد پذيرش و توجه عامهفوالد صحبت ميوقتي از مكاني چون تخت

موارد را  عالوه بر ادبيات اين موضوع در سطح جهانياعتقادات خاص و عميقي نسبت به آن دارند، بايد 

-در تخت مورد بررسي قرار داد. حال اين سوال مطرح است كه گردشگري نيز آنچه در جريان استمطابق 

-، گردشگري تلخ به حساب ميالملليدانشمندان و پژوهشگران اين حوزه در سطح بينفوالد ، طبق تعريف 

ي اي امروز بيشتر از آنكه برپايهدي اشكال گردشگري در اصل در دنينبآيد يا نه؟ بايد عنوان نمود كه طبقه

ها ويژه در زيرشاخهپذيرد و اينجاست كه بهي گردشگران صورت ميمنابع گردشگري باشد براساس انگيزه

هاي تاريخي كه توان انواع مختلفي از گردشگري را براي يك مكان انتظار داشت. مثال در مورد آرامستانمي

انواع گوناگوني از گردشگري را تعريف نمود: در كل گردشگري وان تموضوع پژوهش حاضر نيز هست، مي

تر نگاه شود بسته به انگيزه گردشگران ها يك شكل از گردشگري فرهنگي است، اما وقتي جزئيدر آرامستان

، گردشگري اسالمي، گردشگري تاريخي، گردشگري تلخ، ، گردشگري معنويبه عنوان گردشگري مذهبي

تواند ها، گردشگري ارث و يا گردشگري جنگ ميريشهنامه/ردشگري شجرهحزن و اندوه، گگردشگري 

تواند فوالد اصفهان نيز بسته به انگيزه گردشگر يا بازديدكننده ميرح شود. بنابراين گردشگري در تختمط

 الذكر باشد.يكي از اشكال فوق



 

 

در آن و قداستي كه براي آن فوالد به دليل ماهيت و نيز بزرگان خفته بااينكه به اعتقاد برخي تخت

تلخ  تواند و نبايد در حوزه گردشگري تلخ مورد بررسي قرار گيرد؛ اما واقعيت گردشگرياند، نميقائل

-هاي زندگي بشري بوده و موضوعات متعددي را چنانچه اشاره شد دربر ميآور تلخيفضايي است كه ياد

اند، ناخودآگاه كه پيشوايان ديني نيز به آن اشاره كردهگيرد. حال آنكه فضاي قبرستان و يادآوري مرگ، با آن

شود برخي از رفتن به قبرستان اجتناب كنند. باري از غم و اندوه به همراه داشته و حتي همين امر سبب مي

ازطرفي نكته مهمي كه بايد در حوزه گردشگري تلخ يا گردشگري حزن و اندوه در نظر داشت اينست كه 

هاي زندگي را ي با توجه به انگيزه گردشگر نه تنها به معناي واقعي تلخ نيست و شادياين شكل از گردشگر

تواند ابزاري باشد براي درك و رسيدن به شادي واقعي در زندگي. به هرحال، كند؛ بلكه مياز وي دريغ نمي

از  چه در كاركرد مثبت گردشگري تلخ اهميت دارد نوع نگاه و طرزتلقي گردشگر در اين شكلآن

كه برخي از اماكن خواسته يا ناخواسته باري از تلخي و غم و اندوه را بطن گردشگري است، با توجه به اين

فوالد، يك قبرستان، با درنظر گرفتن انگيزه خود خود دارند، و اين امر ناگزير است. بنابراين گردشگر تخت

آورد اين بازديد همانا تفكر و تعقل ترين رهتواند يك گردشگر تلخ باشد يا نباشد، اما در هر صورت بزرگمي

 است. « ماهيت و چيستي مرگ و كنار آمدن با آن»در

 

 جمع بندي . 6

موضوع جديدي نبوده و حتي  شايد اين ايراد بر پژوهش حاضر وارد شود كه موضوع رفتن به قبرستان

ها، فارغ از جا توجه به قبرستانرسمي ديرينه در ميان ايرانيان مسلمان است. اما موضوع مورد بحث در اين

تواند به مذهب و مليت متوفيان و بازديدكنندگان، به عنوان يك جاذبه گردشگري است. اگر يك قبرستان مي

. البته ي در قبرستان نيز وجود داردعنوان جاذبه گردشگري مورد استقبال گردشگران قرار گيرد، پس گردشگر

به عنوان يك جاذبه  ،رودو انتظار هم نمي ،تواندقبرستاني نميشود كه هر موكدا اين نكته گوشزد مي

ها با در اغلب موارد قبرستان ،چه تاريخ نشان دادهبق آناطمكه ضمن اين گردشگري ايفاي نقش نمايد.

-ي آن بناي ديگري را بنانهادهگسترش فضاي شهري و احساس نياز به زمين، يا كال تخريب شده و يا برپايه

شود كه كه محيط يك قبرستان تاريخي، محيطي پويا و موفق در هر صورت كمتر موردي ديده مي در اند؛ و

ان در لهستان را كه بايد كتيبه سردر قبرستان زاكوپزمينه برقراري ارتباط با دنياي زندگان باشد. در اينجاست 

، يك ملت حيات خويش شود؛ در فقدان يادمانسرزمين مادري در خاك و قبورش پيدا مي» به خاطر داشت:

توانند زبان گوياي يك ها هستند كه ميهاي تاريخي نمونه بارزي از اين يادمانقبرستان «.دهدرا از دست مي

تواند اين نقش را به توان كاركردي دانست كه ميبنابراين گردشگري را مي ملت و تاريخ و هويت آن باشند.



 

 

گردشگري، بخش بودن رگ را بواسطه شاد و لذتقبرستان و مخوبي ايفا كرده و تلخي حضور در فضاي 

  رنگ كند.كم

ارتباط و تاثيرات فضاي گردشگري و ادراكات گردشگر در صنعت سفر و گردشگري حائز اهميت 

كند پس از اتمام بازديد خود تجارب و ادراكاتي را به است. گردشگري كه از مجموعه تخت فوالد بازديد مي

ها و مقابر تماناز ساخه به ديدگاه و انگيزه وي از بازديد بستگي دارد. مثال گردشگري كه برد كارمغان مي

برد؛ از انداز بصري و هنري مجموعه بهره ميو از چشم گيردكند و صرفا كالبد فضا را در نظر ميديدن مي

خاص به تخت گيري از مطالعات شخصي در جستجوي شخصي گردشگري كه با همراهي راهنما يا با بهره

رود يا گردشگري كه به دنبال قداست و معنويت نهفته در بطن مجموعه باشد و يا با ديدن فضاي فوالد مي

 گردد؛ ادراكي متفاوت دارد.مند ميشود و از آثار معنوي حضور در مجموعه بهرهانگيز قبرستان متاثر ميحزن

تواند از ابعاد گوناگوني مورد توجه انواع د، ميها اشاره شتخت فوالد اصفهان با وجود منابعي كه به آن

در حوزه گردشگري به رونق گردشگري و هاي شهر گيري از ديگر پتانسيلگردشگران قرار گيرد و با بهره

 .بيانجامدجلب رضايت گردشگران شهر اصفهان 
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(، مفاهيم 1091(، مترجم: عباس باپيري،)2717اسميت، مالني، نيكوال مك لئود و مارگارت هارت روبرتسون). 1

 كليدي در مطالعات گردشگري، انتشارات مهكامه. 

در بافت تاريخي بر اساس  brown field(، طراحي محيط و منظر1091. ايراني بهبهاني،هما و فريبا وحيدزادگان،) 2

 نامه منتشر نشده كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران.، پايانالگوي باغ ايراني
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