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 چکیدٌ
یخ ٔٛسد تٛرٝ ٌشٟٚٞای ٔختّف ا٘ؼا٘ی لشاس ٌشفتٝ سٔقٕاسی یىی اص ؿاخٝ ٞای ٞٙش ٚ تٕذٖ اػت وٝ اص سٚصٌاس پیؾ اص تا      

ٚ ػقی ٚافش دس تىأُ ٚ ٌؼتشؽ آٖ تٝ فُٕ آٔذٜ اػت. دس ٔیاٖ صیشٔزٕٛفٝ ٞای ٔقٕاسی، ٔقٕاسی آسأٍاٞی اص رایٍاٜ ٚیظٜ 

ٙثٝ ٞای ٔختّف . ایٗ دػتٝ اص تٙاٞا اص ریىی اص پشتقذادتشیٗ تٙاٞای تاسیخی تٝ رای ٔا٘ذٜ دس ایشاٖ ٞؼتٙذای تشخٛسداس اػت ٚ 

اص اٚاخش دٚسٜ لاراس ٔقٕاسی فشٍ٘ی ٔٛسد تمّیذ ٔقٕاساٖ ٔقٕاسی، تاسیخی، ٞٙشی، ٔزٞثی ٚ ارتٕافی لاتُ ٔغاِقٝ ٚ تشسػی ا٘ذ. 

ٔٛد ٘اسضایتی اص غشب  ػْٛ لشٖ عاضشایشا٘ی لشاس ٌشفت ٚ ایٗ سٚ٘ذ دس دٚسٜ ی پّٟٛی اَٚ ٚ دْٚ ٘یض ادأٝ یافت دس دٞٝ ی 

تماد تٝ ٔقٕاسی ٔذسٖ اص عشف فذٜ ای اص ٔقٕاساٖ غشتی تافج تٛرٝ تٝ ٞٛیت ٚ ػٙت ٔقٕاسی ایشا٘ی دس ٌشایی، ٕٞضٙیٗ ا٘

عشاعی تقضی اص تٙاٞای فشٍٞٙی ؿذ. دس ایٗ ٔماِٝ ػقی دس تاصؿٙاػی تشخی آحاس آسأٍاٞی ٔقاكش اػت. تذیٗ ٔٙؾٛس اص سٚؽ 

أیذ اػت تا تاحیشی وٝ تقذاد ا٘ذن ایٗ تٙاٞا دس دٚسٜ ٔقاكش تش  ٔغاِقات وتاتخا٘ٝ ای ٚ تٛكیف ایٗ آحاس تٟشٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت.

تّفیك ٔقٕاسی ػٙتی ٚ ٔذسٖ دس ایشاٖ ٌزاسد٘ذ، ٔقٕاساٖ تا تٟشٜ ٌیشی اص ٔیشاث وٟٗ ٔقٕاسی وـٛسٔاٖ دس عشاعی تٙاٞا، ٚ تا 

 اػتفادٜ اص تىِٙٛٛطی ٔذسٖ، تٝ پاػذاسی اص ٞٛیت ایشا٘ی ٚ ػٙتی تپشداص٘ذ. 

  

 ، ٔقٕاسی ػٙتی. ٔذسٖٔقٕاسی آسأٍاٜ ،  تٙاٞای آسأٍاٞی،دی: ياشگان کلی
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 مقدمٍ-1
تٙاٞای آسأٍاٞی فٙاكشی ٞؼتٙذ وٝ دس تافت فشٍٞٙی ٚ رأقٝ ی ایشا٘ی ػاتمٝ ای عٛال٘ی داؿتٝ؛ ٚ تٝ ػثة ٘ٛؿ واسوشد       

٘ؼثت تٝ ػایش فضاٞا كٛست ٔی ٌشفتٝ ٚ آٟ٘ا سا ٔی تٛاٖ ٚ اسصؽ ٟ٘فتٝ دس آٟ٘ا، تیـتشیٗ ٕ٘ادپشداصی دس عشاعی ٚ ػاخت آٟ٘ا 

 تٟتشیٗ تاصتاب فشًٞٙ ٚ افتمادات یه رأقٝ دا٘ؼت.
 -عتی تیـتش اص خٛد ٔقٕاسی –اكٛال تٛرٝ تٝ آسأٍاٜ ٚ آسأٍاٜ ػاصی دس ٔیاٖ رٛأـ ٔختّف ا٘ؼا٘ی داسای ػاتمٝ عٛال٘ی       

ٚ دس دٚسٜ ٞای ٔتاخشتش،  -یقٙی افتماد تٝ رٟاٖ تقذ اص ٔشي ٚ عة رات –اػت. ایٗ تٛرٝ ٚ فاللٝ، ٔقَّٛ دٚ فأُ فٕذٜ 

 [1]فاللٝ، افتماد ٚ اسادت دٚػتذاساٖ ؿخق ٔتٛفی تٛدٜ اػت 

دس دٚساٖ ٔتأخش، تٝ ٔٙؾٛس اسد ٟ٘ادٖ تٝ ؿخلیت ٞای ٔزٞثی، فّٕی ٚ ارتٕافی وٝ داسای ٚرٝ ٚ ٔماْ خاكی تٛد٘ذ؛       

دس ایٗ ساتغٝ ٔی ٌٛیذ: ٔقٕاسی صیضی ٘یؼت رض یادٔاٖ ٞا ٚ  "آدِٚف ِٛع"شی تشخٛسداس ؿذ. ٔقٕاسی ٔماتش اص افتثاس تیـت

 [2]ٔماتش وٝ تیاٍ٘ش تاسیخ ٚ لذٔت لْٛ ٞا ٚ ّٔتٟاػت.

تشؽ ا٘مالب كٙقتی ٚ ٔذس٘یؼٓ، ٘ٝ تٟٙا ٞٙش ٚ ٔقٕاسی تّىٝ فشكٝ ٞای ٌؼپغ اص ٘فٛر ٞٙش اسٚپایی دس دٚساٖ لاراسیٝ ٚ       

٘یض تغت تأحیش ٔذس٘یتٝ لشاس ٌشفت. تٝ ٕٞیٗ دِیُ یىی اص دغذغٝ ٞای ٞٙشٔٙذا٘ی وٝ تٝ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ارتٕافی ٚ فشٍٞٙی 

 ایشا٘ی فاللٝ ٔٙذ تٛد٘ذ، تّفیك ٞٙش ٚ ٔقٕاسی ػٙتی تا تىِٙٛٛطی ٔقاكش تٛد٘ذ. 

اٞا وٝ تٙاٞای آسأٍاٞی تخؾ ا٘ذوی اص آٟ٘ا ٞؼتٙذ، ٔقٕٛالً اص ٔقٕاسی ػٙتی تٝ كٛستی تاسص ٚ آؿىاس ایذٜ ٌشفتٝ دس عشاعی تٙ

ؿذٜ اػت ٚ غاِثاً ٘ـا٘ٝ ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس ایٗ آحاس تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ای اػت وٝ وٕاتیؾ تٝ ػادٌی اص ػٛی 

 [3]ٔتخللاٖ ٚ عتی ٔشدْ فادی لاتُ ؿٙاػایی اػت. 

 

 در ديران معاصرآرامگاٌ -2
آسأٍاٟٞا ٔزٕٛفٝ تٙاٞایی ٞؼتٙذ وٝ پغ اص ٔؼزذ ٔماْ دْٚ سا داساػت ٚ عتی تٝ فمیذٜ ی تشخی دا٘ـٕٙذاٖ پغ اص       

ٔؼزذ تیؾ اص ٞش تٙای دیٍش ٔٛسد تٛرٝ تٛدٜ اػت. آسأٍاٟٞا ٘یض دس ارتٕاؿ ایشاٖ داسای تشتشیٟای خاف خٛد ٔی تاؿٙذ ٚ تٝ 

اٖ ٌفت وٝ تٛرٝ ٔشدْ تٝ آػتاٖ لذع سضٛی ٚ عضشت ٔقلٛٔٝ )ؿ( ٚ ٞضاساٖ أأضادٜ ی دیٍش پذیذٜ ای اػت رشأت ٔی تٛ

تی ٘ؾیش دس ػشاػش رٟاٖ ٚ ایٗ ػثة ؿذٜ اػت وٝ دس ایٗ ٌؼتشٜ، آسأٍاٟٞا اص ٌٛ٘اٌٛ٘ی ٚیظٜ ای تشخٛسداس تٛدٜ ٚ دس ٔماتُ 

 خٛدٕ٘ایی وٙٙذ.  ٔؼزذ وٝ ٚیظٌیٟای ٕٞاًٞٙ ٚ یىٙٛاختی سا تا خٛد داسد،
آسأٍاٟٞا دس ػٝ ٌشٜٚ : أاْ ٚ أاْ صادٌاٖ، فاسفاٖ ٚ ٔفاخش ّٔی دس عمیمت ٚاػغٝ ٞای ٞؼتٙذ وٝ ٔشدْ ایشاٖ اص آ٘اٖ تٝ       

فٙٛاٖ ٚاػغٝ ی استثاط تا ٌزؿتٝ ٚ دس ٟ٘ایت تا خذا تٟشٜ رٛیی ٔی وٙٙذ. ٚیظٌی دیٍش آسأٍاٟٞا دس تشاتش ٔؼارذ ایٗ اػت وٝ 

ٟٞا دس ایشاٖ فٕٛٔاً ٔؼارذ٘ذ وٝ پغ اص ؽٟٛس اػالْ دس ایشاٖ پذیذ آٔذ٘ذ، صٝ آٟ٘ا وٝ ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ صٝ آٟ٘ا وٝ ٘یایـٍا

لاِثی ٔٙاػة تشای خٛد یافتٝ ا٘ذ، دس عاِی وٝ آسأٍاٟٞا دس ٌؼتشٜ ی فشًٞٙ ایشا٘ی اص الذْ اصٔٙٝ ی تاسیخی تا فلش ٔا ٞٛیت 

  [4] شفتٝ تا آسأٍاٜ أاْ خٕیٙی )سٜ(.خٛد سا عفؼ وشدٜ ا٘ذ، اص صغاص٘ثیُ ٌ
٘فٛر ٞٙش اسٚپایی سا دس ٔقٕاسی ایشا٘ی اص دٚسٜ لاراس ٔی تٛاٖ ٔالعؾٝ وشد. پغ اص ٌؼتشؽ ا٘مالب كٙقتی ٚ تٛػقٝ ی       

ٔذس٘یؼٓ، تؼیاسی اص فشكٝ ٞای ارتٕافی، فشٍٞٙی ٚ ٞٙشی ٚ اص رّٕٝ ٔقٕاسی ایشا٘ی اص ساٜ ٞای ٌٛ٘اٌٖٛ تغت تأحیش ٔذس٘یؼٓ 

ذغٝ ٞای فىشی تؼیاسی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٚ ٞٙشٔٙذاٖ ایشا٘ی وٝ تٝ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ایشا٘ی لشاس ٌشفت. اص آٖ صٔاٖ تٝ تقذ یىی اص دغ

فاللٝ ٔٙذ تٛد٘ذ، تّفیك ٞٙش ٚ ٔقٕاسی ػٙتی تا اكَٛ ٔذس٘یؼٓ ٚ تىِٙٛٛطی ٔقاكش تٛد. ایٗ ا٘ذیـٝ اص دٞٝ ػْٛ لشٖ عاضش 

فذٜ ای ٞش صٙذ ا٘ذن تٝ فىش تّفیك ػٙت تا تاوٖٙٛ ٕٞٛاسٜ ٔغشط تٛدٜ ٚ دس صٔیٙٝ ٞای ٔختّف اص رّٕٝ دس صٔیٙٝ ٔقٕاسی 

 [2]اكَٛ ٔذسٖ ٚ ص٘ذٌی أشٚصی ٞؼتٙذ. 

 اوٖٙٛ تٝ تشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ تٙاٞای آسأٍاٞی دٚساٖ ٔقاكش خٛاٞیٓ پشداخت:
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 آرامگاٌ فرديسی-1-2

فشٍٞٙی ٚ -خٛسؿیذی، ٌشٚٞی اص سراَ ػیاػی 1301خٛسؿیذی، دس ػاَ  1299پغ اص وٛدتای ػْٛ اػفٙذ ٔاٜ ػاَ       

فاللٝ ٔٙذ تٝ ٞٙش ایشاٖ، تشای عفؼ ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ تقٕیش ػاختٕاٖ ٞای تاسیخی ٚ پاع عشٔت یادٌاسٞا ٚ ٔفاخش فشٍٞٙی ٚ 

سا تـىیُ داد٘ذ. اص الذأات اِٚیٝ ی ا٘زٕٗ آحاس ّّٔی، عشط « ّّیا٘زٕٗ آحاس ٔ»ٞٙشی ایشاٖ، ٌشد ٞٓ آٔذ٘ذ ٚ رٕقیتی تٝ ٘اْ 

تٛػظ  1305ػاخت ٔمثشٜ عىیٓ اتٛاِماػٓ فشدٚػی تٛد عشاعی آسأٍاٜ فشدٚػی پغ اص صٙذیٗ تاس تٟیٝ ی ٘مـٝ دس ػاَ 

ٓ ٞضاسٜ فشدٚػی تشای ٔشاػ 1313عاٞشصادٜ تٟضاد تا اِٟاْ اص ٔقٕاسی ٞخأٙـی كٛست ٌشفت. آسأٍاٜ فشدٚػی وٝ دس ػاَ 

افتتاط ٌشدیذ تشٌشفتٝ اص آسأٍاٜ وٛسٚؽ ٚ تٝ ِغاػ فضای داخّی ٘یض ٕٞضٖٛ ٌٛسی تًٙ ٚ اػتٛاس اص آٖ ٔتأحش تٛد ٚ أا دس 

  [5] عشاعی ٕ٘ا اص ٘مؾ سػتٓ تأحیش پزیشفتٝ تٛد.

 آرامگاٌ فرديسی: 1تصًیر

آٖ ٚ ارشای دٚتاسٜ ػاختٕاٖ تا عفؼ ٕ٘ا ٚ عفؼ عشط اِٚیٝ ؿٕؼی ا٘زٕٗ آحاس ّٔی ایشاٖ تا تشصیذٜ ؿذٖ  1343دس ػاَ       

عاٞشصادٜ تٟضاد تا ٔلاِظ ٔماْٚ ٔٛافمت ٕ٘ٛد. ٟٔٙذع ٞٛؿًٙ ػیغٖٛ ا٘زاْ ایٗ پشٚطٜ سا تٝ فٟذٜ ٌشفت. ٚی اكالعات الصْ سا 

سا ٔتغَٛ ٚ ٔقٕاسی آسأٍاٜ  ٘ٝ تٟٙا دس ػاختاس ٚ ؿاِٛدٜ ی تٙا ا٘زاْ داد تّىٝ رٛٞشٜ ٚ رات ٔقٕاسی آسأٍاٜ یقٙی فضای دسٚ٘ی

سا تا عفؼ عزٓ ٚ ویفیت تٙذیغ ٌٛ٘ٝ آٖ عشاعی وشد. ٚی تا ػثه وشدٖ ٚ ٘اصن وشدٖ دیٛاسٜ ٞا ٚ تاال تشدٖ ػمف تا ا٘تٟای 

عزٕی وٝ دس ٕ٘ای تیشٖٚ دیذٜ ٔی ؿٛد ٚ تا تٛػقٝ ی تاالس آسأٍاٜ تا صیش تشاػٟای اعشاف، فضای تؼیاس ٌـادٜ ای تٝ ٔؼاعت 

ٔشتـ ایزاد ٕ٘ٛدٜ اػت. تاصٌـت تٝ ٔقٕاسی ٞخأٙـی تٟٙا دس ٕ٘ای تیشٚ٘ی ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد ٚ دس داخُ آسأٍاٜ  ٔتش 945

 [6] ٞیش ٘ـا٘ی اص ٔقٕاسی ٞخأٙـی ٘یؼت.

 بىای یادبًد حافظ-2-2

ثشٜ عافؼ ػاخت، تٙای یادتٛد عافؼ دس ؿٕاَ ؿٟش ؿیشاص ٚ دس ٔغُ ٔضاس ٚالـ اػت. تقذ اص فٕاستی وٝ وشیٓ خاٖ تش ٔم      

دس عَٛ یىلذ ٚ ؿلت ػاَ تی ٟٔشی لاراس تش ایٗ ٌٛس، ٚ تا ٚرٛد تقٕیشات ٔتقذدی وٝ تٛػظ اؿخاف خیشخٛاٜ ا٘زاْ 

تٙای وٙٛ٘ی تٛػظ  1315ٌشفت، آسأٍاٜ تٝ وّی تخشیة ؿذ ٚ تٟٙا علاسی تٛػظ افشاد خیش تٝ دٚس آٖ وـیذٜ ؿذ. دس ػاَ 

 ذ. آ٘ذسٜ ٌذاس ؿشق ؿٙاع عشاعی ٚ ارشا ؿ

آ٘ذسٜ ٌذاس تٝ رای فشْ ٔؼتغیّی لثّی یه والٜ فشٍ٘ی ػادٜ عشاعی وشد، وٝ ٌٙثذ تا رٙغ ػغظ تیشٚ٘ی اص ٚسلٟای ٔغ      

ٔقشق داخُ ٌٙثذ اص فٙاكش  تشن تشوی ٚ ٕٞا٘ٙذ والٜ لّٙذساٖ ٚ دسٚیـاٖ عشاعی ؿذٜ، ػتٟٛ٘ای ٔمش٘غ ٚ تضئیٙات واؿیىاسی

 دس رٙٛب ٚ یه ٔتش ٔشتـ ٚػقت داسد وٝ ؿأُ تاغی 2000ؿذٜ اػت.  فضای آسأٍاٜ ایشا٘ی اِٟاْ ٌشفتٝ  -ٔقٕاسی اػالٔی
 [3]تاالس ٚ تٙای آسأٍاٞی دس ؿٕاَ اػت. 
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 آرامگاٌ حافظ: 2تصًیر

 آرامگاٌ ابه سیىا-3-2

ٔؼاتمٝ تا ٞذف تأحیش پزیشی اص ٔقٕاسی ٔذسٖ ٚ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ تٝ  1324عشط آسأٍاٜ دس ػاَ      

ٌزاؿتٝ ؿذ وٝ عشط ٟٔٙذع ٞٛؿًٙ ػیغٖٛ ٔٛسد پزیشؽ لشاس ٌشفت. عشط آسأٍاٜ وٝ اص ٌٙثذ لاتٛع اِٟاْ ٌشفتٝ اص دٚ 

تخؾ ٟٔٓ تـىیُ ؿذٜ اػت. ٘خؼت تاالس ٚ فضای ػشپٛؿیذٜ ٚ ایٛاٖ ػتٖٛ داس وٝ ٔمثشٜ دس آٖ لشاس ٔی ٌیشد ٚ تخؾ دْٚ 

ٝ تشویة عزٕی آٖ ٔا٘ٙذ آسأٍاٜ لاتٛع تٗ ٚؿٍٕیش عشاعی ؿذٜ تا ایٗ فثاست اػت اص تٙای تشری ؿىُ آسأٍاٜ اػت و

تفاٚت وٝ تذ٘ٝ آٖ اص دٚاصدٜ تشن تتٛ٘ی ؿىُ ٌشفتٝ وٝ تیٗ تشن ٞا تاص اػت. ایٗ عشط ضٕٗ تذیـ ٚ ٔذسٖ تٛدٖ، تّفیك ٘ؼثتاً 

 [7] ٔٙاػثی اص ایذٜ ٞای تاسیخی سا تٝ ٕٞشاٜ داسد.

 (Houshang Seyhoun) سیىاپالن آرامگاٌ ابً علی : 3تصًیر

 ػیغٖٛ دس ٔٛسد ا٘ذیـٝ ٞای تٝ واس سفتٝ دس عشاعی ٔمثشٜ صٙیٗ ٔی ٘ٛیؼذ:       

، ػشپشػتی ٔی ؿذ. تٕاْ فٛأُ تٙا «ا٘زٕٗ آحاس ّٔی ایشاٖ»ایٗ تٙا تشای ٔشاػٓ ٞضاسٜ ی تٛفّی تٝ ٚرٛد آٔذ وٝ تٛػظ »       

ذ ٚ ٞش وذاْ ٔفْٟٛ خاف خٛد سا داس٘ذ. ٔشتـ، پایٝ ٚ اػاع ایٗ تٙا اػت. خٛد اص اؿىاَ ٞٙذػی ٚ ٕ٘ادیٗ فشاٚاٖ تـىیُ ؿذٜ ا٘

آسأٍاٜ دس ٚػظ تاالسی ٔشتـ ؿىُ لشاس ٌشفتٝ اػت وٝ پّٝ ی ٔذٚس ٚ پایٝ ٞای دٚاصدٜ ٌا٘ٝ ی تشد یادتٛد تٝ دٚس دایشٜ ی پّٝ، 

یشیٗ وٝ دس تشٌیش٘ذٜ ی ٚسٚدی، ٔمثشٜ، ٔضاس سا اعاعٝ وشدٜ ا٘ذ. ؿىُ تٙا اص خاسد داسای دٚ لؼٕت اػت. یىی لؼٕت ص

وتاتخا٘ٝ، تاالس ارتٕافات ٚ پزیشایی اػت ٚ دیٍش لؼٕت تاال وٝ تشد یادتٛد تٙا اػت. دس ٔیاٖ تاغی دس اعشاف آٖ، لؼٕت صیشیٗ 

اتٛفّی  تٙا اص عشف دس ٚسٚدی داسای ایٛا٘ی اػت وٝ تا دٜ ػتٖٛ وٝ ٞش ػتٖٛ فالٔت یه لشٖ اػت ٚ دٜ لشٖ اؿاسٜ تٝ ٞضاسٜ ی

دا٘ـٕٙذی اػت تّٙذ پایٝ تا دا٘ؾ ٞای ٔتقذد، فّؼفٝ، عىٕت، پضؿىی، ٔٛػیمی ویٕیا ٚ غیشٜ وٝ  اػت. اص عشف دیٍش، اتٛفّی

 تقضی ٞا اٚ سا ٔتفىش دٚاصدٜ دا٘ؾ دا٘ؼتٝ ا٘ذ.
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تشد دٚاصدٜ تشن دس تاال، اص ػتٖٛ تٙذی ٚ دیٛاس پش دس لؼٕت صیشیٗ ٕ٘ای اكّی، اؿاسٜ ای اػت تٝ ٔقٕاسی یٛ٘اٖ لذیٓ، ٚ       

عشفی اؿاسٜ تٝ تٙای ٕٞضٔاٖ اتٛفّی یقٙی ٌٙثذ لاتٛع داسد ٚ اص عشف دیٍش، دا٘ؾ ٞای دٚاصدٜ ٌا٘ٝ ی اتٛ فّی سا تذافی ٔی 

وٙذ، ٕٞضٙیٗ فّؼفٝ ایشاٖ سا تش پایٝ ی فّؼفٝ ی یٛ٘اٖ ٘ـاٖ ٔی دٞذ. ایٗ ایٛاٖ دٜ ػتٛ٘ی ٚ تشد تتٛ٘ی تاص، ٔزٕٛفاً دس داخُ 

ٔتش را ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ اِثتٝ خٛد ٔشتـ دیذٜ ٕ٘ی ؿٛد، ِٚی ضّـ افمی آٖ وف ایٛاٖ ٚ ضّـ  5/28ه ٔشتـ تضسي تا اضالؿ ی

 «فٕٛدی اص وف صٔیٗ تا سأع تشد اػت ٚ ٕ٘اد ا٘ؼاٖ ایؼتادٜ تا دػت ٞای ٌـادٜ سا وٝ خٛد تٛفّی اػت، تذافی ٔی وٙذ.

 (Houshang Seyhoun) آرامگاٌ ابً علی سیىا: 4تصًیر

ٔتش ٚ سٚ تٝ خیاتاٖ اتٛفّی اػت  64ٔؼاعت اساضی ٔغٛعٝ ی ٔمثشٜ، عذٚد ٞفت ٞضاس ٔتش ٔشتـ اػت. عَٛ تٙای آسأٍاٜ       

ٔتش ٚ  30ٚ ٕ٘ای آٖ اص ػًٙ خاسا پٛؿیذٜ ؿذٜ اػت. ػغظ عیاط تا ػٝ پّٝ ی ػشاػشی تٝ ایٛاٖ ٔتلُ اػت. ایٛاٖ تٝ عَٛ 

 95ٔتش تٝ كٛست وٕاتیؾ ٔخشٚعی )لغش پاییٗ ػتٖٛ ٞا  4/1س داسد. دٜ ػتٖٛ تٝ استفاؿ ٔتش، دس ؿشق ػاختٕاٖ لشا 3فشم 
ػا٘تیٕتش( ػاختٝ ؿذٜ ا٘ذ. ٕ٘ای وّی ایٛاٖ، یادآٚس ٔقاتذ تاػتا٘ی اػت ٚ تٕخیُ فذد دٜ تشای  75ػا٘تیٕتش اػت ٚ دس تاال 

ٔتش، تٝ ػشػشای آسأٍاٜ ٔتلُ ٔی ؿٛد.  6/1فشم ٔتش ٚ  24/3ٞضاسٜ ی اتٗ ػیٙا عشاعی ؿذٜ اػت. ایٛاٖ تا دسی تٝ استفاؿ 

ٔتش عشاعی ؿذٜ اػت. دس عشف ساػت ٚ صپ ػشػشا، ػًٙ لثش  19/4ٔتش ٚ استفاؿ  3/6ٔتش ٚ فشم  8/8ػشػشا تٝ عَٛ 

 [5] لذیٕی اتٛفّی ػیٙا ٚ اتٛػقیذ دخذٚن، تش سٚی پایٝ ٞایی اص ػًٙ خاسا لشاس داس٘ذ.

 بىای یادبًد سعدی-4-2

، تٛػظ ٟٔٙذع فشٚغی ٚ ٟٔٙذع فّی كادلی عشاعی ٚ تٝ رای ػاختٕاٖ 1328تٙای فقّی آسأٍاٜ ػقذی دس ػاَ       

ػاختٝ ؿذٜ تٛػظ وشیٓ خاٖ ص٘ذ تٙا ؿذ، ایذٜ اِٚیٝ عثك ٘ؾش عشاعاٖ اص عشط واخٟای لذیٕی ایشاٖ التثاع ؿذٜ اػت. عشط 

 تشخٛسد دٚ ایٛاٖ ٌٙثذ خا٘ٝ وٝ ٔغُ ٔمثشٜ ػقذی اػت،  ٔزٕٛفٝ ٔتـىُ اص دٚ ایٛاٖ ػتٖٛ داس فٕٛد تش ٞٓ اػت ٚ ٔغُ
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ؿىُ ٌشفتٝ اػت. یىی اص دٚ ایٛاٖ ػتٖٛ داس دس أتذاد ٔؼیش اكّی ٚسٚدی، ٔشتفـ ٚ تا ػمف كاف ؿىُ ٌشفتٝ ٚ دیٍشی وٛتاٜ 

ٚ فٙاكشی تش ٚ ٔتـىُ اص ؿٕاسی دٞا٘ٝ لٛػی ؿىُ اػت وٝ دس ا٘تٟا تٝ فضای تؼتٝ ٔٙتٟی ٔی ؿٛد. واستشد ػًٙ، واؿی 

 [8]ٔا٘ٙذ ٌٙثذ ٚ لٛع ویفیتی ایشا٘ی تٝ ٔزٕٛفٝ دادٜ اػت. 

 امیر باوی مسعًد( –آرامگاٌ سعدی )معماری معاصر ایران : 5تصًیر

 آرامگاٌ وادر شاٌ-5-2

ٔتشٔشتـ دس  15469ایٗ تٙا تٝ ػفاسؽ ا٘زٕٗ آحاس ّٔی ٚ تش اػاع عشط ٟٔٙذع ٞٛؿًٙ ػیغٖٛ دس ٔیاٖ تاغی تٝ ٔؼاعت 

ػاختٝ ؿذ، عشط تٝ عٛس وأُ ٔذسٖ اػت ٚ اص تشویة ٔقٕاسی ػٙتی  1335ٔمثشٜ ٞای تخشیة ؿذٜ ٌزؿتٝ دس ػاَ رای 

ایشاٖ دس ایٗ ٔزٕٛفٝ تٝ كٛست تاسص ٚ اػاػی اػتفادٜ ٘ـذٜ اػت. ٟٔٙذع ٞٛؿًٙ ػیغٖٛ دس ساتغٝ تا ػاخت ایٗ ٔمثشٜ 

 ك وشدْ وٝ تا عذ أىاٖ سٚعیٝ ٘ادس سا تٝ ٚرٛد تیاٚسد. ٔلاِظدس آسأٍاٜ ٘ادس فٛأُ سا عٛسی تا ٞٓ تّفی» صٙیٗ ٔی ٌٛیذ: 
عٛسی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ ؿخلیت ٚ سٚعیٝ ػخت ػّغـٛس ٚ رٍٙزٛی ٘ادس سا تٝ ٘غٛی ٔٙقىغ وٙذ. وُ تٙا یادآٚس 

   [8]«ؿثیٝ آٖ تاؿذ. ىشؽ تا ا٘ذاصٜ ای٘یؼت ِٚی ؿایذ ف یىی اص تٙاٞای تاسیخی لذیٓ تاسیخا٘ٝ دأغاٖ اػت، اِثتٝ دلیماً آٖ

 (Houshang Seyhoun) پالن آرامگاٌ وادر شاٌ افشار: 6تصًیر           
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 (Houshang Seyhoun) آرامگاٌ وادر شاٌ افشار: 7تصًیر

اػت. عزٕٟای ػٍٙیٗ ٚ تا ؿىٜٛ، ػایٝ سٚؿٟٙای فٕیك ٚ « فؾٕت»اِٚیٗ تأحیش صـٓ ا٘ذاص ٔزٕٛفٝ آسأٍاٜ ٘ادس اعؼاع       

ػٍٙیٗ، ٔمیاع ٞای تأحیشٌزاس، رٙؼیتٟای خیشٜ وٙٙذٜ ٚ ٔزؼٕٝ ٞا، دس تشویة تا ٞٓ تزّیّی تٝ ػضا اص فؾٕت تاسیخ ایشاٖ 

 [9]اػت. 

 آرامگاٌ خیام-6-2

تٝ اتٕاْ سػیذ تٛػظ ٟٔٙذع ٞٛؿًٙ ػیغٖٛ تٟیٝ ٚ ارشا ؿذٜ اػت. واستشد كفغٝ  1341عشاعی ػاختٕاٖ دس ػاَ      

ٞای ٔتماعـ تتٛ٘ی تشای ایزاد تشویثی ٌٙثذ ٌٛ٘ٝ تا تتٖٛ ٚ اػتفادٜ اص واؿی تا ٘ٛؿتٝ ٞایی تش سٚی آٖ، تذیـ، خٛا٘ا ٚ صیثاػت 

 ادٜ اػت، فضا ػشپٛؿیذٜ، ؿفاف ٚ فالذ دیٛاس اػت.ٚ تشویة ٔٛصٖٚ اص ٔقٕاسی ایشا٘ی اسائٝ د

 (Houshang Seyhoun) آرامگاٌ خیام: 8تصًیر
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ٔمثشٜ ی خیاْ اص ِغاػ ٔقٕاسی ٚ ػاخت، یىی اص ٟٕٔتشیٗ ػاختٕاٟ٘ای ػاختٝ ؿذٜ دس صٔاٖ خٛد اػت. ػیغٖٛ دس ٔٛسد ایذٜ 

 ی اكّی واس ٔی ٘ٛیؼذ :

خیاْ دس ٚالـ ػٝ ؿخلیت داسد: سیاضیذاٖ اػت، ٔٙزٓ ٚ ؿافش وٝ تایذ ٞش ػٝ ؿخلیت دس تٙا ٘ـاٖ دادٜ ٔی ؿذ. »       

دایشٜ ی وف، تٝ دٜ لؼٕت تمؼیٓ ؿذ، تٝ عٛسی وٝ تشد یادتٛد، تش دٜ پایٝ ٔؼتمش تاؿذ. فذد دٜ، اِٚیٗ فذد دٚ سلٕی دس 

اص پایٝ ٞا، دٚ تیغٝ ی ٔٛسب تٝ عشف تاال عشوت ٔی وٙذ، تٝ تشتیثی وٝ  سیاضی ٚ پایٝ اكّی تؼیاسی اص افذاد اػت. اص ٞش یه

تا تماعـ ایٗ تیغٝ ٞا، عزٓ وّی تشد دس فضا ػاختٝ ٔی ؿٛد؛ ٚ صٖٛ تیغٝ ٞا ٔٛسب ا٘ذ، خغٛط افمی آٟ٘ا تایذ ٘اؽش تٝ ٔغٛس 

لی وٙٙذ ٚ اص عشف دیٍش ػش دس فٕٛدی تشد تاؿذ. پغ تیغٝ ٞا تٝ كٛست ٔاسپیش تٝ عشف تاال عشوت ٔی وٙٙذ تا تا ٞٓ تال

تیاٚس٘ذ وٝ خٛد، یه ؿىُ پیضیذٜ ی سیاضی ٚ ٞٙذػی اػت.]...[ تشخٛسد تیغٝ ٞا تا یىذیٍش، فضاٞای پش ٚ خاِی ٚ تٝ خلٛف 

دس تاال، ػتاسٜ ٞای دسٕٞی سا تٝ ٚرٛد ٔی آٚس٘ذ وٝ اص التالی آٟ٘ا آػٕاٖ آتی ٘یـاتٛس پیذاػت ٚ تٝ تذسیذ تٝ ٘ٛن ٌٙثذ، ػتاسٜ 

ٞا وٛصه تش ٔی ؿٛ٘ذ تا آخش یه ػتاسٜ ی پٙذ پش آٟ٘ا سا وأُ وٙذ. ایٗ ػتاسٜ ٞا ٚ آػٕاٖ، اؿاسٜ تٝ ؿخلیت ٘زٛٔی خیاْ 

داس٘ذ. ٚ أا تشخٛسد تیغٝ ٞا تا ٞٓ، دٜ ِٛصی تضسي ٔی ػاص٘ذ وٝ تایذ تا واؿی واسی پش ؿٛ٘ذ. تٟتشیٗ تضئیٗ، خٛد ستافیات خیاْ 

ٞای خغاعاٖ تضسٌی ٔا٘ٙذ ٔیشفٕاد ٚ تقضی اػتاداٖ ؿىؼتٝ « ػیاٜ ٔـك»ٞٓ تٝ سٚؽ تٛد وٝ تٝ كٛست خظ ؿىؼتٝ ٚ دس

٘ٛیغ تا واؿی تٝ كٛست ٘مٛؽ ا٘تضافی، ػشتاػش ِٛصی ٞا سا پش وٙٙذ. اص داخُ ٘یض لؼٕت ٞای پش، اص رّٕٝ ِٛصی ٞا، تا ٘مؾ 

ؿخلیت ؿافشی خیاْ اػت. دٚس تا دٚس تشد، دس ٌُ ٚ تشي ٚ پیضه تاص اص ٞٓ، تا واؿی ٔقشق تضئیٗ ٌشدیذ٘ذ ٚ تٕأاً اؿاسٜ تٝ 

لؼٕت اختالف ػغظ، صـٕٝ ػاسٞا دس اعشاف یه دایشٜ ی ٚػیـ تٝ ٔشوض خٛد تشد ػاختٝ ؿذ٘ذ. ٕٞٝ اص ػًٙ ٌشا٘یت تا 

« خیاْ»ارضاء ٔخّخی ؿىُ ٚ تٛسفتٍی ٚ تشٖٚ آٔذٌی ٞایی وٝ تا ا٘ذاصٜ ای ؿىُ خیٕٝ سا تذافی ٔی وٙٙذ ٚ ایٗ اؿاسٜ تٝ ٘اْ 

ػت. صٖٛ پذسؽ خیٕٝ دٚص تٛد، ٘اْ اٚ تٝ ٕٞیٗ ٔٙاػثت ا٘تخاب ؿذ. اص عشف دیٍش، عٛم ٞا تا واؿی فیشٚصٜ وٝ دس ٔزٕٛؿ، ا

لؼٕتی اص ػتاسٜ سا ٘ـاٖ ٔی دٞٙذ، تٝ تقذاد ٞفت پش تٝ ٔقٙای ٞفت فّه ٚ ٞفت آػٕاٖ ٚ ٞفت تپٝ، تاص اؿاسٜ تٝ افالن ٚ 

عاَ ٚ ٞٛای ؿافشا٘ٝ تا دسختاٖ تٙٛٔٙذ دس اعشاف ػاختٝ ؿذ. ٚ ٕٞاٖ عٛس وٝ ٘زْٛ، دا٘ؾ دیٍش خیاْ اػت. ٔزٕٛفٝ دس یه 

 [5]« خٛاػت خٛد خیاْ تٛدٜ، وأالً تاص اػت ٚ ٔضاسؽ تٟاساٖ ٌُ افـاٖ.

 آرامگاٌ کمال الملک-7-2

 سػٕاً ٌـایؾ یافت. ػیغٖٛ دس ٔٛسد ایذٜ ی ٔمثشٜ ی وٕاَ إِّه ٔی ٘ٛیؼذ: 1342ایٗ تٙا وٝ دس ػاَ       

اص تاك خیاْ تقذ اص عی ٘ضدیه دٚ ویّٛٔتش تٝ عشف غشب، تٝ تاك دیٍشی ٔی سػیٓ وٝ ٔذفٗ ؿیخ فشیذاِذیٗ فغاس اػت ٚ »]...[ 

یه تمقٝ ی لذیٕی آٖ سا دس تشداسد. دس رٛاس آسأٍاٜ فغاس تا فاكّٝ، ٔغُ تٝ خان ػپشدٖ ٘ماؽ ٔـٟٛس وٕاَ إِّه اػت وٝ 

ایٙزا٘ة لشاس ٌشفت. ایٗ تٙا دس ٘مـٝ اص دٚ ٔشتـ تـىیُ ؿذٜ اػت ٚ تٙاػة یه تش  ٕٞضٙیٗ، عشط تٙای یادتٛدؽ تٝ فٟذٜ ی

دٚ سا داسد. تشای ٞش ٚاعذ، یقٙی ٞش ضّـ ٔشتـ دس ٕ٘ا یه لٛع دس ٘ؾش ٌشفتٝ ؿذٜ وٝ دس صٟاس ٔؼتغیُ، ؿؾ لٛع صدٜ ؿذٜ 

ا ٞٓ تاللی ٔی وٙٙذ. پغ صٟاس لٛع ٞٓ اص اػت. فالٜٚ تش ایٗ، دٚ لغش ٞش ٔشتـ، دٚ لٛع دیٍش تـىیُ ٔی دٞٙذ وٝ اص داخُ ت

داخُ صدٜ ؿذٜ اػت وٝ ٔزٕٛفاً ٔی ؿٛد دٜ لٛع. تشخٛسد ایٗ لٛع ٞا ٚ پٛؿؾ آٟ٘ا دس تاال اؿىاَ ٞٙذػی ٔخشٚعی ؿىّی 

سا تٝ ٚرٛد آٚسدٜ ا٘ذ وٝ اتتىاسی اػت ٞٙذػی ٚ تا تضئیٙات واؿی ٔقشق سٚی آٟ٘ا، ٔقٕاسی واؿاٖ یقٙی ٔغُ ٘ـٛ ٚ ٕ٘ای 

إِّه یادآٚسی ٔی ؿٛد. ػًٙ سٚی ٔضاس اص ٌشا٘یت ٔـٟذ ٚ اص دٚ لؼٕت ٔشتفـ ٚ خٛاتیذٜ ِٚی یىپاسصٝ، تشاؿیذٜ ؿذٜ وٕاَ 

وٕاَ إِه تٝ كٛست ٘مؾ تشرؼتٝ تٛػظ آلای اتٛاِغؼٗ كذیمی عزاسی ؿذٜ اػت. ٝ سٚی لؼٕت ٔشتفـ، صٟشٜ ی اػت و

 [5]« تٙا ٚ پٛؿؾ آٖ اص تتٗ ٔؼّظ اػت.
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 (Houshang Seyhounکمال الملک )آرامگاٌ : 9تصًیر

      

 آرامگاٌ باباطاَر-8-2

ایٗ آسأٍاٜ دس ؿٕاَ ؿٟش ٕٞذاٖ دس ٔیذاٖ تضسٌی تٝ ٘اْ تاتاعاٞش لشاس داسد. تٙای ٔمثشٜ تاتاعاٞش دس ٌزؿتٝ صٙذیٗ تاس       

خٛسؿیذی تا ٕٞت ا٘زٕٗ آحاس ّٔی ٚ ؿٟشداسی ٚلت ٕٞذاٖ ٚ تٛػظ  1344تاصػاصی ؿذٜ. اعذاث تٙای رذیذ دس ػاَ 

فضای ػثض ٚػیقی اعذاث ٌـت. تشد آسأٍاٜ تش لافذٜ ٞـت ضّقی  ٟٔٙذع ٔغؼٗ فشٚغی ا٘زاْ ؿذٜ، دس اعشاف تٙای رذیذ

ٔتش ٔی تاؿذ. ػتٟٛ٘ای ٞـت ٌا٘ٝ تشد، لغقٝ ػًٙ ٔضاس، وف ٚ پّٝ ٞا اص ػًٙ  3/25ٚالـ ؿذٜ وٝ استفاؿ آٖ اص وف خیاتاٖ 

شق تؼیاس ؽشیفی تٝ ٌشا٘یت عزاسی ؿذٜ ا٘ذ، ٕ٘ا ٚ فشؽ تٙا اص ػًٙ اػت. دس ػمف ٔغٛعٝ داخّی آسأٍاٜ، واؿیىاسیٟای ٔق

 [5]واس سفتٝ اػت. آسأٍاٜ ٔزوٛس تٙذیغ ٌشاػت ٚ عزٓ اسائٝ ؿذٜ تشای آسأٍاٜ، تذٖٚ ِغافت ٚ تی سٚط عشاعی ؿذٜ اػت. 

 امیر باوی مسعًد( -آرامگاٌ بابا طاَر)معماری معاصر ایران: 11تصًیر 
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 بىای یادبًد مقبرٌ الشعرا-9-2

اص عشف ا٘زٕٗ آحاس ّٔی رٟت ٌٛسػتاٖ ٔقشٚف تٝ ٔمثشٜ اِـقشا دس تثشیض ٔغشط  1353پیـٟٙاد ػاخت ایٗ تٙا دس ػاَ       

 ؿذ.

عشط ٟٔٙذع غالٔشضا فشصإٟ٘ش دس ٔؼاتمٝ ای تا تأویذ تش اِٟاْ ٌشفتٗ اص اكَٛ ٚ ؿیٜٛ ٔقٕاسی اكیُ ایشا٘ی، تشتش افالْ       

ؿذ ٚ ػاخت تٙا دس ػاِٟای پغ اص ا٘مالب تٝ پایاٖ سػیذ. عشط ایٗ تٙا اص تقذادی فٙاكش عاق داس وٝ ٞش وذاْ اص دٚ كفغٝ 

٘ذاصٜ ٞای ٔختّف تٝ كٛست ػّؼّٝ ٔشاتثی ٘ؼثت تٝ ٞٓ ػاصٔاٖ یافتٝ ا٘ذ، تـىیُ ؿذٜ صاٚیٝ داس ؿىُ ٌشفتٝ ٚ دس اتقاد ٚ ا

     [8]فضای دسٚ٘ی ٘ٛفی فضای ػشپٛؿیذٜ اػت وٝ تا فضای تاص دس استثاط ٔی تاؿذ. 

 مقبرٌ الشعرا : 11تصًیر
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 وتیجٍ گیری

تٙاٞای آسأٍاٞی فٙاكشی ٞؼتٙذ وٝ دس تافت فشٍٞٙی ٚ رأقٝ ی ایشا٘ی ػاتمٝ ای عٛال٘ی داؿتٝ اػت. پغ اص ٘فٛر ٞٙش       

اسٚپایی دس دٚساٖ لاراسیٝ ٚ ٌؼتشؽ ا٘مالب كٙقتی ٚ ٔذس٘یؼٓ، ٘ٝ تٟٙا ٞٙش ٚ ٔقٕاسی تّىٝ فشكٝ ٞای ارتٕافی ٚ فشٍٞٙی 

دِیُ یىی اص دغذغٝ ٞای ٞٙشٔٙذا٘ی وٝ تٝ فشًٞٙ ٚ ٞٙش ایشا٘ی فاللٝ ٔٙذ تٛد٘ذ، ٘یض تغت تأحیش ٔذس٘یتٝ لشاس ٌشفت. تٝ ٕٞیٗ 

تّفیك ٞٙش ٔقٕاسی ػٙتی تا تىِٙٛٛطی ٔقاكش تٛد. دس دٚساٖ ٔتأخش، تٝ ٔٙؾٛس اسد ٟ٘ادٖ تٝ ؿخلیت ٞای ٔزٞثی، فّٕی ٚ 

 داس ؿذ. ارتٕافی وٝ داسای ٚرٝ ٚ ٔماْ خاكی تٛد٘ذ؛ ٔقٕاسی ٔماتش اص افتثاس تیـتشی تشخٛس

تٝ واس سفتٝ اػت. اِثتٝ صشایی ٚ صٍٍٛ٘ی تاصتاب ػٙت دس ٕٞٝ ی  1357تا  1320ػٙت دس تقضی اص آحاس دٚسٜ ٔقاكش اص       

تٙاٞا یىؼاٖ ٚ تٝ یه كٛست ٘ثٛدٜ اػت، صیشا اص یه ػٛ اٍ٘یضٜ ٞا ٚ اٞذاف تٛرٝ تٝ ػٙت ٚ واستشد آٖ دس ٔقٕاسی ٔقاكش 

 [10] ٍش ٍ٘شؽ، تزشتیات ٚ سٚؽ واس ٞش یه اص ٔقٕاساٖ تا دیٍشاٖ ٔتفاٚت تٛدٜ اػت.ٔتفاٚت تٛدٜ اػت، ٚ اص ػٛی دی

دس عشاعی تٙاٞا وٝ تٙاٞای آسأٍاٞی تخؾ ا٘ذوی اص آٟ٘ا ٞؼتٙذ، ٔقٕٛالً اص ٔقٕاسی ػٙتی تٝ كٛستی تاسص ٚ آؿىاس ایذٜ       

ٝ ؿذٜ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ وٕاتیؾ تٝ ػادٌی اص ػٛی ٌشفتٝ ؿذٜ اػت ٚ غاِثاً ٘ـا٘ٝ ٞای ٌٛ٘اٌٛ٘ی دس ایٗ آحاس تٝ واس ٌشفت

دس دٚساٖ ٔقاكش، ٘مؾ ٟٕٔی دس ؿىُ ٌیشی ٌٛ٘ٝ ای اص آسأٍاٞی تٙاٞای ٔتخللاٖ ٚ عتی ٔشدْ فادی لاتُ ؿٙاػایی اػت. 

ٔقٕاسی تا تٛرٝ تٝ اكَٛ ٔقٕاسی ػٙتی ایشاٖ داؿتٝ ا٘ذ، ایٗ ٌشایؾ وٝ ٕٔىٗ اػت دس ٍ٘اٜ ٘خؼت ؿثیٝ تٝ ٌشایؾ ٞای 

تشػذ، تؼیاس فٕیمتش ٚ پایذاستش اص آٖ تٛد ٚ ؿایذ صٝ تؼا تتٛاٖ تیاٖ وشد وٝ ایٗ ٌشایؾ وٝ ٔی تٛا٘ؼت تأحیش  یت ٔذس٘یؼتپؼ

فٕیك ٚ ٔٙاػثی تش ٔقٕاسی ایشاٖ تٍزاسد، اص یه ػٛ تٝ ػثة ٔغذٚد تٛدٖ ٘ٛؿ تٙاٞا )تٙاٞای آسأٍاٞی( ٚ اص ػٛی دیٍش تٝ فّت 

 آٖ، تأحیش ٔٙاػة أا ٔغذٚد تش سٚ٘ذ ٔقٕاسی ایشاٖ دس دٚسٜ ٔقاكش تش رای ٌزاؿت.ٔغذٚد تٛدٖ تٛدرٝ ٚ عٛضٝ ی فُٕ 
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