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 چکیده

 هاایی  فرصت ایجاد در فضا، هر قدرت عبارتی به. است موفق شهری فضاهای مطلوب کیفیات از یکی جزء انگیزی خاطره         

 موجا   و گااارد  می شهری فضای آن از مردم استقبال بر بسزایی تأثیر ناظرین، برای خاطره از سرشار رویدادهایی بروز جهت

 حاس  ایجاد در را مهمی نقش که حاضر، عصر در معماری مهم گونه های از یکی. شود می شهری فضای آن در سرزندگی ایجاد

 در یادماان  مفهاوم  تعریا   به توصیفی، و تحلیلی روشبا قاله در این م .است یادمانی معماری کند، می ایفا فضا، انگیزی خاطره

معمااری  مبانی نظاری طراحای    نیل به هدف گونه شناسی معماری یادمانی به تفکیک کاربری با ، نماد شهری و معماری حیطه

 از جهاان،  و ایران در( مونیومنتال)یادمانی معماری ی گونه که دهد می نشان تحقیق این اولیه مطالعات ،پرداخته شده یادمانی.

 آن دوم، دساته  هاا،  مناره و یادبود های ستون مثل دیداری کارکرد با هستند هایی المان اول ی دسته. نیست خارج دسته چند

 ساوم  دساته  و. هناری  یاا  فرهنگای  علمای،  بازر   اتفاق یا شخصیت یک یادبود کارکرد با هستند معماری بناهای از دسته

با توجه به تعری  معماری یادمانی و دسته بندی آن با توجاه باه کااربری هاای      .ارتباطند در گار و راه با که است یادمانهایی

 رسید. مبانی نظری طراحی معماری یادمانییادشده میتوان به 

 یاادبود  دیاداری،  الماان  ،(یادمانی)مونیومنتال معماری معماری، در انگیزی خاطرهماندا بهزادفر، غزال کرامتی،  :واژگان کلیدی

 .گار به مربوط المان شخصیت،
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Abstract

Memorable is one part of the desirable qualities of successful urban spaces. In other words, the power of every space, in creating opportunities for 

observers of events full of memories, affects a great impact on all the people of that city's atmosphere and cause vitality of the urban space.   One 

of the most important in contemporary architecture, which plays an important role in creating a memorable sense of space, is Monumental 

Architecture. In this paper, , we are defining the concept of a monument in the area of architecture, urban and architectural typology monumental 

symbol to separate the user aiming to achieve the theoretical foundations of monumental architecture, in analytical methods. Early studies 

indicate that monumental architecture (Monumental) in Iran and the world, not out of a few categories. The first group are elements of visual 

function, such as monuments and minarets, the second category, those are architectural monuments commemorate a person or event with the 

operation of great scientific, literary or artistic. and the third category are those that relate to way and transition. According to the definition of 

monumental architecture and categorize it, according to these applications, we can achieve to theoretical foundations of monumental architecture. 

Key words: Manda Behzadfar, Ghazal Keramati, memorable in architecture, Monumental Architecture, visualize element, personal monumental, 

transition element. 
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. مقدمه1  

بندی  طبقه "هلن گاردنر"ی  نوشته "هنر در گذر زمان"در کتاب      

 گیرد: آثار هنری بر اساس زیر انجام می

 زمان آفرینش 

 مکان آفرینش 

    زمینه تاریخی : وسیله یا سرچشمه بسیار گسترده بعددی بدرای

قلمرو هنر قدرار دارد ویدی آن را   شناخت اثر هنری، در خارج از 

محاصره کرده است و کنش و واکنشی پیوسته میانشان جریدان  

دارد. ایددن سرچشددمه زمیندده عددام تدداریخی بددا او ددا  سیاسددی 

اجتماعی اقتصادی علمی فنی و معنوی است که بدا رویددادهای   

 اخص مربوط به تاریخ هنر همراه است و بر آنها تاثیر میگذارد.

 های تاریخ هنر، غایباً به نمای بیروندی هدر آن    شکل : در بررسی

هندر باشدد.   « بدرون اا  »یا « مو و »چیزی اطالق میشود که 

ایبته هنرمندان در آفرینش شکل یا ساختن اثر هنری، مجبورند 

با استفاده از ابزارهایی به مواد کارشدان شدکل دهندد. بعضدی از     

شهایی اسدت  فعاییت خالقانه هنرمند، گزینش مواد، ابزارها و رو

که بیش از همه برای هدف مورد نظرشان مناسد  باشدند. اگدر    

ماده مورد استفاده هنرمند را ماده هنر بندامی،، اسدلوب عبدار     

ی انفرادی اینان برای شدکل دادن بده مداده     خواهد بود از شیوه

 مزبور.

  ،محدود یا نامحدود احجام یا « ظرف»فضا : در تجربه روزمره ما

آثددار هنددری، مددا فضددا را محدددود و قابددل  اشیاسددت. در تحلیددل

سازماندهی هنری و بیانی تلقی میکنی،. معماری، تجس، پدیش  

 ترین تجربه ما از دستکاری فضاست. پا افتاده

        سطح و سطح محصدور : اصدطالحاتی هسدتند کده در توصدی

فضای محدود و دو بعدی بکار می روند. سطح محصور غایبدا بده   

د که محصور یا محددود شدده   سطح مسطح یا صافی گفته میشو

 یاشد.

   بدنه و حج،: در توصی  فضای سه بعدی بکار مدی رود. در

معماری و معماری و پیکرتراشی، منظور از بدنه کل، مقدار 

نباید پر باشد می تواند شکل و وزن ماده در فضاست. ایزاماً 

 بیرونی یک فضای بیرونی فضای محصور را نیز بخود بگیرد.

اشاره شده در رشته ای خاص مثدل معمداری آثدار بدر     عالوه بر موارد 

ر اینجدا سدعی   حس  پالن مقطع و برش نیز طبقه بنددی میگردندد.د  

هدای معمداری یادمدانی     بنددی گونده   ، بده دسدته  شده بر اساس تاریخ

با تحلیل هر اثر میتوان به مبانی نظری طراحی یادمان  پرداخته شود.

 ها رسید.
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. بیان مسئله2  

ی معمداری یادمدانی جدا دارد بده بررسدی       بندی کونده  قبل از دسته      

 بپردازی،: « نماد»، و «یادبود»یا « یادمان»ی  های دو کلمه تفاو 

 یا کسی یادبود برای چه آن" یادماننامه آمده،  طبق تعریفی که در یغت

 چیدزی  یدا  کسی یادبود برای که مراسمی یا.شود می ساخته دادی روی

ای  اشداره  ، "Monument"اسدت. معدادل یتدین آن،     ،".شود می برپا

هر  و بوده ایعاده قدر  و اندازه خارقاست به یک چیز که برگرفته از یک 

شود. که معندی   می ساخته داشت یک شخص مرده بزرگچیزی که برای 

است. این نام  شده گرفته ،داد می «برای اخطار دادن»یا « برای یادآوری»

، گذاری معمویً برای اشاره به هر ساختمانی که منحصدر بده فدرد اسدت    

  شود.. استفاده می

 بدرای  صدراحتاً  که ، بنایی است(یادبود)بنای یادمانی،  و در مقام معماری

 یک برای یا ، است شده ساخته مه، اتفاقِ یک یا شخص یک داشت بزرگ

 مهد،  فرهنگدی  میدرا   یدک  یدا  یدادواره  یدک  عندوان  به اجتماعی گروه

 .است تاریخی معماری یک از ای نمونه ساده خیلی یا است، شده شناخته

 مظهدر،  - 2.  سَدمبلل  ، نمایندده  - 1ی نماد، بده معندای    در حاییکه واژه

 یغددت در "Symbol"عالمددت اسددت. معددادل یتددین آن   – 3.  نشددانه

 علمدی،  عدرف  در و. است رمز نمون، نمودگار، دالّ، نشانه، نماد، معنای به

. پد  آنهده بدا آن بده عندوان      .رود مدی  کدار  به آن برای نیز سمبل و کد

یادبود یا یادواره معماری یادمان با آن سروکار داری،، بنایی است با هدف 

یک اتفاق بزرگ ملی، بزرگداشت شخصیت ملی، فرهنگدی، سیاسدی یدا    

 طراحدی  اوجی وی سداخته شدود.    که ممکن است در محل مقبره علمی

پ  بدرای شدناخت    گردد. بازمی دوم پهلوی ی دوره اواخر به ها یادمان

ی معماری باید سداختمانهایی کده بدا هددف یادمدان در دوران       این گونه

 اند را بررسی کنی،.  معاصر ساخته شده

 معماری یادمانی در ایران و جهان سیر تکاملی-3

پدیش از مدیالد بدا دروازه    575معماری یادمانی در جهان از حدود        

سابقه معماری یادمانی را می توان در قرون اوییه های شهری و در ایران 

و  "رباطهدا "هجری و در قبدور مقامدا  عاییده مدذهبی دنبدال کدرد. از       

 . مقابر" و "آرامگاه ها""گرفته تا  "مشهدها"

   یادمانی یمعمار یشناس گونه یخیتار ریس-4

بنددی آثدار هندری و معمداری، سدیر تکداملی معمداری         دسته اتوجه بهب

 کنی،: یادمانی را در جهان و ایران بررسی می

 ی شهری دروازه ای : 

 های شدهری در شدهر بابد ،    دروازهمعماری یادمانی در جهان، با ساخت 

 عظمت و ی شکوه نمایش دهندهآغاز شد که  میالد از پیش ۵۷۵درحدود 

 بود. پادشاهان باب ، در هنگام بازگشت از نبردهای پیروزی
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دروازه ایشتار بابل-1تصویر   

 ،میها و مفاه شهیغرب: ر یمعمار، 1391مسعود، امیر،  منبع: بانی

 تهران
 

 تاق نصر )پیروزی(ب: 

 پیدروز  پادشاهان و سرداران برای که است فلزی یا چوبی ای سازه یا تاق

 هنگدام  بده  همهندین  .کنندد  بندی آاین جنگ یا سفر از بازآمدن هنگام

 تداق  هدا  آن ورود جایگداه  در گداه  ای منطقده  از بزرگدان  و شاهان بازدید

 در .گفتند می نیز بستن خوازه قدی، در را کار این. شود می بسته پیروزی

 برپا های پیروزی تاق گاه بزرگ رویدادی یا شاه یادبود به کشورها برخی

 .پداری   پیدروزی  تاق و ایتاییا رم در تیتوس پیروزی تاق مانند کنند می

 باشد. می رومیان ویژه این سازه ابتکار

 
 تاق نصرت رومیان-2تصویر 

 ،میمفاهها و  شهیغرب: ر یمعمار، 1391مسعود، امیر،  منبع: بانی 

 تهران

 ج: ستون یادبود

 هلنیسدتی، در  دوره در رومیدان  خاص های یادبود، ابتکار ستون    

میالدی و یادبود پیدروزی جندگ بدا     113 و 106 های سال فاصله

  داکیان بوده است.

 

 ستون یادبود ترایانوس-5تصویر 

 هلنیستی دوره در رومیان خاص ابتکار

 داکیان با جنگ تاریخ یادبود

از نمونه های معماری یادمان در ایران و جهدان میتدوان بده مدوارد زیدر      

 اشاره کرد:

 1784 بویه، یوئی اتین فرانسه، نیوتن، یادبود 

 1918مندیسون، اریک آیمان، اینشتین، برج 

 1920 تاتلین، یادبود 

 1945های، استل میدان 

 1966آیتو، آیوار موزه 

 1973 دوم، جهانی جنگ یادبود مرکز 

 1974روزویت، فرانکلین آزادی چهار سخنرانی یادمان پارک 

 آرک گراند 

 جهانی تجار  های برج یادبود 

 2011 معجزه، کاج 

 2011 هاور، آیزن یادبود بنای 

 2011 آییسا، نبرد یادمان 

 2011 استیلنست، یادمان 

 ممتد یادمان 

 (کاووس گنبد آرامگاه) مدور تهرنگ با برجی آرامگاه 
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 (سلطانیه گنبد)گنبدی تهرنگ با برجی آرامگاه 

 (ورامین ایدین عالء آرامگاه)مضرس تهرنگ با برجی آرامگاه 

 (فیروزآباد) مقبره و منار 

  :طغرل برج 

 سینا بوعلی آرامگاه 

 خیام آرامگاه 

 ایملک کمال آرامگاه 

 فردوسی آرامگاه 

 سعدی آرامگاه 

 افشار نادرشاه آرامگاه 

 حافظ آرامگاه 

 آزادی برج 
با بررسی نمونه های یادمانی موجود می توان به دسته بندی زیر با توجه به 

 کارکردهای معماری یادمانی رسید:

 دارند. یداریکه ایمان هستند و کارکرد د ییدسته اول آنها* 

 کید  ادبودید هسدتند و کدارکرد    یمعمدار  یدسته دوم آنهدا کده بندا   * 

 دارند. یهنر ای یفرهنگ ،یاتفاق بزرگ علم ای تیشخص

 .در ارتباطندراه و گذر * و دسته سوم مربوط به یادمانهایی است که با 

 مبانی نظری طراحی یادمان-5

مبانی نظری طراحی یادمان بپردازی، بهتر است به قبل از آنکه به تبیین 

 بررسی چگونگی طراحی یادمان در چند نمونه موجود بپردازی،:

 1784 بویه، یوئی اتین فرانسه، نیوتن، یادبود 

بویده   یدویی  داران کالسیک در معماری اتین یکی از مهمترین میرا 

ورزید و با راهنمایی  بود. او به معماری روم باستان عشق فراوان می

هدای معمداران    که معمار یویی شانزده، بدود و بدا اندیشده   -پدرش

با کارهای آیبرتی و پایدیو آشدنا  -رنسان  ایتاییایی آشنایی داشت

ثیر عناسر معماری یونان و روم، به خصدوص  شده بود. وی تحت تأ

ای  گذاری یونیک و کرنتی و احجدام افالطدونی بده شدیوه     نظام ستو

دست یافت کده بعددها بده عندوان نمداد معمداری نئوکالسیسدی،        

 ( 185، 1391فرانسوی درآمد.)بانی مسعود، امیر، 

 سدال  به که "نیوتن یادبود بنای" برای خود عظی، ی پروژه در بویه

 دسدت  بده  فدرم  و ندور  از ای معمارانده  تعبیدر  شدد،  طراحی 1783

 پد   در که باشد عظی، ای کره شکل به تا بود قرار بنا این. دهد می

 بده  شدبیه  متعلقداتی  بدا  داخلدی  فضدای  یدک  آن خارجی ی پوسته

 از واقعدی  ای نمونده  بندا،  طدر  . شدود  پدر  جامع کلیساهای نماهای

 بددل  پیشرو ای چهره به را بویه طر ، این. گراست تندی  معماری

 استفاده با او. دارد خاصی جایگاه نور طراحی پروژه این در. ساخت

 پدیدد  فداخر  و شدکوهمند  هدوایی  و حال نور، مختل  های جنبه از

 بده  هدا  روزنده  متدر،  147 قطدر  بده  کره بایی بخش در. است آورده

 راه داخدل  بده  آنها از که نور تمامی که اند شده رفته نظر در ترتیبی

 قرار نیوتن تندی  بایستی می که جایی یعنی-کره وسط به یابد می

 در روشدن  قسدمت  در نیدوتن  تنددی   ترتید   این به. بتابد-گیرد

 آن گرداگدرد  تداریکی  و گرفدت  مدی  قدرار  کره وسط روشن قسمت

 تعبیده  های روزنه و کروی سق  همهنین،. بود مجهوی  از نمادی

 گرفتددده نظدددر در کهکشدددان از نمدددادی بعندددوان آن در شدددده

 نیسدت  دست در بنا ازاین زیادی اطالعا ( 185 همان،.)بودند شده

 را بندا  ایدن  بتوانی، نیوتن اسحاق زندگینامه ی مطایعه با است امید

 .نمایی، تحلیل

 در احساس تأثیرا  از ای شده گردآوری حاصل نیوتن، یادبود بنای

 دوران عظمت و نئوکالسیسی، ناپذیر انعطاف عقالنیت رومانتیسی،،

 یادبود بنای برای بویه یوئی اتین متعایی انداز چش،. باشد می باستان

 و خداص  تاریخی پرتگاه یک مظهر ه، نیوتن، سرآیزاک بزرگداشت

 معمداری  طراحدی  مفهدوم  ی نشانه که است هنری شاهکار یک ه،

 .ست

 سدرآیزاک  دانشدمند   بده  ست ای شاعرانه احترام ادای یادبود، بنای

 نمداد  بده  تبددیل  مدرگش  از بعدد  سال صدوپنجاه که کسی نیوتن 

 نبدو   نمدای  ورای. شدد  ی آرمانگرایانده  گرایدی  آل ایدده  بده  احترام

 چنددسدتگی  و تفرقده  طراحی، در بویه رویکرد اش، فردی خالقیت

 نمایش به سازی ساختمان عل، در خایص هنر بعنوان را معماری در

 هنددر بعنددوان را معمدداری ویتروویوسددی مفهددوم وی. گذاشددت

 اجدرا  از قبدل ": نویسدد  می جایی در بویه.. نمود رد سازی ساختمان

 آفدرینش،  فرآیندد  ایدن  اسدت،  تفکدر  محصول این...نمود تفکر باید

 (82 ،1793 بویه، یویی اتین)".است معماری
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بانی  ، کالبد خارجی و مقطع عرضی یادبود نیوتن،منبع:6تصویر 

1391مسعود، امیر،   

 سداختن یدک   آشدکار  و گرفتن ایهام بینی کردن، طراحی، پیش از هدف

فضایی است. جسدتجوی بویده، بدرای یدک      از میان اشکال مفهومی ایده

 معماری تغییرناپذیر وفراگیر بود.

ی  (، مرکز فرهنگی دنیا به مثابده 1799-1728پاری  در طول عمر بویه)

یک دگرگونی بزرگ ارتباط بود، با وجود آنکده، بویده تعددادی سدفارش     

مقیاس را برای مشتریان خصوصی و متدین بده انجدام رسدانید،    -کوچک

 Écoleی  اش را در طول عمر خویش در مدرسه بیشترین تأثیر آکادمی

Nationale des Ponts et Chaussées  وAcadémie 

Royale d'Architecture   گذاشت. بویه، پوچی جالل روکوکدو را در

کارهای  ی یونان و روم رد کرد. اگر گیرانه حمایت از نظ، و انضباط سخت

خایص از طبیعدت گرفتده شدده    بینی، که فرمهای  وی را دنبال کنی، می

 های است وی به گذشته نگاه کرد به فرم

سداخت. بسدیار فراتدر از     فرهنگی که تداریخ یوندان را زندده مدی    یادمانی 

های تاریخی. بویه عناصدر کالسدیک را در یدک     تحسین و تمجید اویویت

انگیز که تا پیش از آن حاصل نشده بدود دوبداره    مقیاس و سطح هیجان

 .ترکی  کرد

ی درجدا  ندرم ندور در سدطح      کده ایجادکنندده   "حج، کره"برای بویه 

انتهدا روی   ی کمال و عظمت و دارای یک نفوا بی نشانه منحنی آن بود،

 (86، 1793حواس ما بود. )اتین یویی بویه، 

 ییده  سده  متر نص  شدده بدا پایده   500ای به قطر  در یادبود نیوتن، کره

ی حج، خاک است. بویه با هوش سرشارش،  که تداعی کننده ای استوانه

آن قدرار دارد،  حج، کره را با یک جفت شدی  منحندی کده در اطدراف     

ی سدنگی باشدکوهی    ی منفرد باشکوه به پایه پله ترکی  نمود. با یک راه

های جناحین باریک یک ارتباط ورودی بدین تدراس دوم و    رسی،. پله می

 .کنند های بایتر ایجاد می تراس

درختان سرو موجود در سایت، مرتبط با مراس، عزاداری در یونان و رم، 

 یک تونل به تر پایین سطح در کروی ورود ند.کن هر طبقه را محدود می

یابد. بدا   که در زیر حج، مرکزی ادامه می کند طوینی راه پیدا می تیره و

بای رفتن و رسیدن به مرکز بنا، بازدیدکنندگان را به یدک وویدد عمیدق    

کند. اینجا در مرکز بنا یک تابو  سنگی به یاد نیوتن وجدود   هدایت می

 .ی مقیاس انسانی در فضای داخلی است نشانهدارد که تنها 

 

 6تصویر 

 بوله لویی اتین معماری داخلی بنای یادبود نیوتن، منبع: 
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 او. آیدد  می حساب به معماری در نورپردازی مسل، استادان از یکی بویه

 است. آورده وجود به مذهبی هوائی و حال نور ی وسیله به اش پروژه در

کده   اندد  شدده  گرفتده  نظدر  در ترتیبدی  بده  سوراخها کره بایی بخش در

 یوحده  یدا  مجسدمه  قرار است که جائی یعنی - کره وسط نورمستقی، به

 روشدن  قسدمت  در نیدوتن  ترتید   این به. گیرد، بتابد قرار نیوتن یادبود

 بدر  و مجهوی  از نمادی عنوان به تاریکی آن گرداگرد و دارد قرار وسط

 بده  روشدن  سوراخهای و کروی سق  وسیله به که کهکشان او سر بایی

 .است شده داده نشان ستارگان جای

 

 7تصویر 

 اتین: منبع بنا، در فلکی صور تجسم برای نور از درخشان استفاده 

 بوله لویی

کندد کده بده صدور  معکدوس شدرایط        ای ایجاد مدی  بویه دنیای داخلی

کند.. هنگام شد ، ندور از یدک منبدع ندور       نورپردازی بیرون را ایجاد می

تابدد. صدور    ی مرکزی کره به بیرون می بسیار بزرگ آویزان شده از نقطه

 .ریزد های طویل ورودی می فلکی از بای نور خود را به تونل

پوشاند. نقاط  ی سیاه فضای داخلی را می در طول روز، یک ش  پرستاره

های نازکی که مطابق با محل  ی  خی، در میان سوراخ نورانی، در پوسته

.کنند اند به داخل بنا نفوا می صور فلکی تعبیه شدهسیارا  و   

 

 8تصویر 

بویه یویی اتین استفاده درخشان از نور روز  در ش  در بنا، منبع:  

 

، 9تصویر   

بوله لویی اتین استفاده درخشان از نور ش  در روز در بنا، منبع:  

ظاهر غیرقابل دسترس با یک مقطدع ربدع دایدره، محدیط را      راهرویی به 

هاست به مانند یدک   ی تداخل نیرو دهنده کند.این مقطع نشان احاطه می

رسدد   هدا مدی   گاه گنبد که در بای نازک است و وقتی هنگامی که به تکیه

شود. دیوارهای ساده و فقدان تزئینا ، یک ح  و حال اندوه   خی، می

گونده حد     سدازد. تغییدرا  در یحدن و عناصدر مده      و غ، را یادآور مدی 

 سازد.. ی فضا را تقویت می نهرمزورازگو

  ای در ااهان بداقی  باوجود عدم ساخت، طرحهای بویه به صور  گسترده

 Bibliotèqueی وی، منتقدل شدده بده     اند. رسایه مانده و منتشر شده

National de France,   تا قرن بیست، میالدی منتشر نشد. در مجلده

، یادبود نیدوتن را  شلر ویز هنر و طراحی معماری: تصور و تکنیک، توماس

ی سدنی   دهندده  طور کامل نشدان  به"نامد که  می "انگیز ی حیر  قطعه"

 "است که مرد دارد..

نیکالس یددوک  و ژان ژاک یوکدو،    با درنظر گرفتن معمارانی مثل کلود

ی هنرهای زیبدا  در طدول،    عصرانش روی کار مدرسه کارهای بویه و ه،

 یر گذاشتند.اواسط و اواخر قرن نوزده، میالدی تأث
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کارهای بویه همهنان منبع ایهام معماران و طراحان دیگدر اسدت. بدرای    

، یبوس وود با ایهدام از بندای یدادبود نیدوتن، بندای      1980مثال در سال 

 (49-35، 1990یادبود اینشتین را طراحی نمود.)رابین میدیتون، 

  ،میالدی1920-1917برج اینشتین 

 اینیشدتن  علمدی  پارک در واقع فیزیکی اختر  خانه رصد اینیشتن  برج

یک معمار آیمانی بندام   توسط برج این. باشد می آیمان پوتسدام درپارک

 عظمددت تددا شددد سدداخته( Erich Mendelsohn) مندیسددون اریددک

 نسددبیت تئددوری مطایعدده انیشددتن و همهنددین تسددهیل   هددای کددار

. بگدذارد  نمدایش  بده  را فضدا(  و نور حرکت، از انیشتین)قضیه پیشگامانه

سداخت   مندیسدن سدفارش   بده   "فروندییخ فینلی ارین" اخترفیزیکدان

نسبیت اینشتین  نظریه برای پژوهش و تحقیق مرکز یک عنوان برجی با

را داد. گرچه اینیشتین خودش هیهگاه در ایدن مرکدز کدارنکرد، امدا در     

 بدرداری تلسدکوح حضدور داشدت. بدین      ی ساخت و سداز و بهدره   پروسه

در  با تالش با امکانا  متفاو ، متعدد های  طر مندیسن 1917-1920

 انیشدتین  پیشدگامانه  نظریده  بده  را فرم که پویا ساختار یک ایجاد جهت

ی  یدک بدرج رصددخانه    کرد را ارائه نمود. نهایتاً پدالن نهدایی   نزدیک می

هدا بده    ای از پنجدره  گذاشت، بسته شده با حلقه متمرکز را به نمایش می

گرفدت.   آزمایشگاهها را دربرمی که موجی فرم پلت یک بایی دور آن. در

 (1997)کالوس هنشن، 

 

  10تصویر 

هنشن کالوس: منبع اینشتین، یادمان های پالن  

 سداختار  بازدیدداز  طوینی تور یک در در مندیسن نقل قویی، به توجه با

سداختار بندا    که از نظر خودش حایی انیشتین، در از ساختمان، با کامل

تاییدا  طراحی، از طرف اینشدتین را   از برخی انتظاررسید،  می منطقی

داشت اما از طرف وی هیچ سخنی نشنید! ومندیسن این را بپای دنیدای  

اسرار آمیز اینشتین گذاشت و کانسپت بنا را بر اساس دنیای اسدرارآمیز  

 (1997 هنشن، کالوس) اینشتین معرفی نمود!

عصدر   هنرمنددان هد،  ابن طر  بشد  تحت تأثیر آثدار اکسپرسیونیسد،   

 "و طددرا   "Wassily Kandinsky "مثددل نقدداش  خددویش بددود.

Hermann Obrist"هدای  روش بدرای  جسدتجو  بده  شرو  . مندیسن 

ی آزادی بیدان باشدد. بده     دهندده  کرد که نمدایش  ساز و ساخت از جدید

همین دییل وی نهایتاً تصدمی، گرفدت از بدتن مسدلح بدرای مصدایح در       

 ، بینی شده بدود  یتونی پیش اصل در مای بیرونیکارش استفاده نماید.. ن

 مصدایح،  کمبدود  و پیهیده طراحی با ساز و ساخت مشکال  دییل به اما

 با پوشش گچ ساخته شد. آجر از ساختمان بخش وسیعی از

 

  11تصویر 

هنشن کالوس: منبع اینشتین، یادمان های کانسپت  
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 امکاندا   تدرین  مهد،  و شدد  افتتدا   1924 سدال  برج در تحقیقا  مرکز

 دیدده  آسدی   شد  که به زمانی دوم، جهانی قبل از جنگ تا رصدخانه

 امدروز از  شد. بازگشایی ساختمان، 1999 سال در. شد برداری بهره بود،

 مرکددز عنددوان بدده همهنددین و خورشددیدی رصدددخانه بعنددوان خاندده آن

 .شود جهانگردی استفاده می

 

  12تصویر 

هنشن کالوس: منبع اینشتین، یادمان خورشیدی، ی رصدخانه  

 

 

  13تصویر 

هنشن کالوس: منبع اینشتین، یادمان ی رصدخانه تلسکوپ  

 زمدین  زیدر  بده  شدفت عمدودی   طریق مستقی، از تلسکوح به طور از نور

 درگذشددته در. رسدد.  دارد، مدی  قدرار  آن در آزمایشدگاه   و ابدزار  جائیکده 

شکل زیدر از داخدل   داشت. در  وجود تلسکوح دوازده از بیش آزمایشگاه

ای وجدود دارد کده سدتونی از ندور را بده       گنبد برج، در قسمت چپ آینه

 (1997 هنشن، کالوس) .نماید پایین برج بازتاب می

 

  14تصویر 

هنشن کالوس: منبع برج، پایین به نور بازتاب  

 تکمیل زمان، های تکنویوژیکی قابلیت و بتنی اسکلت وجود با متاسفانه،

بلندپروازانده   پدروژه  طراحی چنین از او اصلی طر  به توجه با ساختمان

 شدناخته  بهتدرین سداختمان   انیشدتین  بدرج  و کرد، آینده جلوگیری در

  ماند. به همان صور  ابتدایی باقی  خود ی شده

 قدرتمندد  نمداد  اینشدتین،  بدرج  آن، سداز  و سداخت  پد   های سال در

 مددرن بداقی   سدبک از  فدرد  به منحصر و ای جای  اکسپرسیونیس،،نمونه

 .در ادامه تصاویر بیشتر از کایبد بنا را خواهی، دید .است مانده

 

  14تصویر 

هنشن کالوس: منبع اکسپرسیونیسم قدرتمند نماد اینشتین، یادمان  

را  نسدبیت  عمدومی  نظریده  نوآورانه اوییه نسخه اینشتین 1911 سال در

تئدوری، انتقدال   براساس این  بینی شده پیش اثرا  منتشر کرد. یکی از
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 حا ر حال که در بود، خورشید ی میدان جاابه در طیفی ظری  خطوط

 در خورشیدی رصدخانه. است شده شناخته قرمز طی  مادون عنوان به

 سداخته  و طراحدی  پدیده، این بررسی منظور به پوتسدام)برج اینشتین(

 در بدرج تلسدکوح   اویدین  کاییفرنیدا،  در مانت ویلسدون  ی شد. رصدخانه

در  .بدود  فرونددییخ  توسدط  شده تسهیال  طراحی ای برای نمونه ، جهان

ی بدا زاویده    های برجی، یک کوئلوستا )سیسدتمی بدا دو آینده    تلسکوح

ی  شدود( در بدایی یدک سدازه     انحراف خاص، که سیلوستا  گفتده مدی  

تاباند. سیست، ینز اصلی، بدا کدل    عمودی نور را به داخل به یک شی می

های بداییی متحدرک هسدتند و تنهدا ایدن       ود. آینهش دستگاه ترکی  می

شوند. به  اجزای کوچک سبک برای گرفتن نور خورشید حرکت داده می

خاطر آرایش عمودی سازه، تالط، هوا در نزدیکی زمدین هدیچ تدأثیری    

 (1997ندارد. )کالوس هنشن، 

شود که از دو سطح چوبی  هایی تشکیل می در برج اینشتین، بنا ازاپتیک

شوند که هرکدام شش متدر ارتفدا  دارندد کده یکدی بدایی        می تشکیل

 60 قطدر  بدا  بدین  هددف  یندز  یدک  دارای تلسکوح دیگری قرار دارد. این

 و مشاهدا  برای هایی اتاق. باشد متر می 14 کانونی فاصله و متر سانتی

 آزمایشدگاه  های اتاق کاییفرنیا در. است شده واقع برج پایه محاسبا  در

 شدده  مرتد   افقدی  صور  به آنها پوتسدام در. اند قرارگرفته یکدیگر زیر

 .اند

 در واقدع  نگدار  طید   آزمایشدگاه  به خورشید را نور ی چرخان دیگر آینه

کندد.   برج هدایت می از جنوب سمت در خاکی دیوار یک پشت زیرزمین

 ندور  کده  است جایی است اینجا عایق حرارتی و طول متر 14 حدود این

 بال آزمایشگاه طراحی شود. این می تقسی، اش طیفی های مویفه به تا به

اسدت. )کدالوس هنشدن،     شده منجر در کل بنا کشیده ای سازه به افقی

1997) 

پ  از شرو  تحقیقا  در این سایت، مشخص شد که جستجوی مدرک 

رفت چرا که خطوط طیفی  تر خواهد بود از آنهه از اول انتظار می سخت

هان شده بود. علدت آن، شدرایط بدد جدوی     توسط تأثیرا  خورشیدی پن

 تنهدا  نده  آغداز  از فرونددییخ  و موجود در سطح خورشید بدود. انیشدتین  

بده   بلکده همهندین   بودندد،  قرمز طی  مادون انتقال مسأیه به مند عالقه

خورشیدی نیز عالقه داشتند. بده همدین    فیزیک در پایه علوم تحقیقا 

بودند که امکدان نصد  چندین    ای طراحی شده  دییل آزمایشگاهها گونه

ی رفتدار   تجهیزاتی بدون هرگونه مشکل، را نیدز داشدته باشدند. مطایعده    

شرایط موجود در اتمسفر خورشید خیلی زود تبدیل بده اویدین مو دو     

 1950مورد مطایعه در برج اینشتین گشت. طی  قرمدز را تنهدا پد  از    

ید تجزیده و  توان به طور دقیق در اتمسدفر خورشد   ثانیه پ  از رؤیت می

 و ها های برج اینشتین، شناخت ویژگی تحلیل نمود. تمرکز اصلی فعاییت

 .باشد خورشیدی می های فعاییت مغناطیسی و درک میدان رفتار

 دو نگدار  طید   یدک  کمدک  با توان می را خورشیدی مغناطیسی میدان

نمود.  گیری و اندازه تحلیل و تجزیه فوتوایکتریک شدن قطبی دو و نفره

 مدورد  در گیدری  نتیجه اجازه مرئی، طی  نور فوتوسفر، در گیری اندازه

 در پوتسددام  اخترشناسدان  دهد. بایتر را می با ارتفا  سطو  در و عیت

آنکه  برای کنند. ابزار می شرکت تنری  در رصدخانه یک از برداری بهره

انیشدتین مدورد    در آزمایشدگاه بدرج   گیدرد  قدرار  استفاده مورد بار اویین

 مهمدی را در  نقدش  همهندین  انیشدتین  بدرج . گیرندد.  آزمایش قرار مدی 

 کند. می ایفا آموزان دانش آموزش

 وجدود دارد کده   انیشدتین  از برندزی  ی مجسمه یک است برج ورودی در

 از شددرو  دارد. پدد  وجددود رصدددخانه هددای اتدداق از یکددی آن در اصددل

 و ندام  انیشدتین  بدرج  ،1933 سدال  در هدا  نازی یهودی دیکتاتوری  د

داد. تصداویر   دسدت  از را مسدتقل  موسسده  یدک  عنوان به خود موقعیت

 اوب هدا  آیدد مجسدمه   آنگونه که از شواهد برمی و شد برداشته انیشتین

 هیدا   اعضدای  کده  شدد  کشد   1945 سدال  از پ  حال، این با. شدند

 پنهان با شود را می دیده برج ی پایه حا ر در حال که در پرتره مجسمه

 نگار نجا  طی  آزمایشگاه در های چوبی صندوق سر پشت را آن کردن

 (1997بودند. )کالوس هنشن،  داده

شد  داده قرار تک یک سنگ به انیشتین، پنهانی احترامی ادای عنوان به

 نگده  هد،  هندوز  کده  اسدت  سنتی بود، ایستاده مجسمه آن در که جایی

 (1997داشته شده است. )کالوس هنشن، 

 افشار نادرشاه یادبود بنای 

 بدای  در کوچدک  آرامگاهی ساخت دستور خود حیا  هنگام در شاه نادر

 در قمدری  هجری 1145 سال در کوچک آرامگاه این. داد مشهد خیابان

 سداخته  گدل  و خشدت  از ر ا امام حرم روبروی و شاهی چهاربا  مجاور

 یکدی  محل در( خورشیدی 1296)قاجار عهد اواخر در ایسلطنه قوام. شد

 و سدداخت وی بددرای جدیدددی آرامگدداه نددادری، شددده ویددران مقددابر از
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 کده  جدیدد  بنای. کردند حمل مزبور مقبره به تهران از را او استخوانهای

 انجمدن  کده  این تا بود پا بر مدتی داشت قرار وی آرامگاه فعلی محل در

 آرامگداهی  آمدد  بدر  درصددد  خورشدیدی  1335 سدال  در ایران ملی آثار

 ایسلطنه قوام ساخته مقبره محل همان در وی برای نادرشاه شأن مناس ِ

 در و شدرو   1336 سال توسط مهندس سیحون از کار این. شود ساخته

 در افشدار  شداه  نادر آرامگاه جدید ساختمان. رسید پایان به 1342 سال

 همدت  بده  پهلوی ر ا محمد حضور با 1342سال ماه فرودین 12 تاریخ

-2 تصددویر) .شددد بازگشددایی نددادری بددا  در ایددران ملددی آثددار انجمددن

 مدوزه  دو و مقبدره  تدایر  مشهدشدامل  در شاه نادر آرامگاه (ساختمان74

 و ندادر  از قبل زمان اسلحه جهت یکی و نادر زمان افزار جنگ برای یکی

 و اسد   بدر  سوار نادر مجسمه ی مجموعه کردن پا بر برای مرتفعی برج

 شدکل  دو اساس بر ساختمان این.  است نادر سپاهیان یعنی ها، قزیباش

 مبندای  راهنمای طر  و شده طراحی مثلث و مربع یعنی هندسی اصلی

 سدنگ  از کدال  و مشدهد  در پدیش  سدال  42 کده  دهد می تشکیل را آن

 شداه  نادر عظمت و صالبت به اشاره در بزرگ قطعا  با شهر این خارای

 .است آمده وجود به

 

  15تصویر 

سایت در بنا موقعیت  

 مثلدث  و مربدع  یعندی  هندسدی  اصدلی  شکل دو اساس بر ساختمان این

 چهل که دهد می تشکیل را آن مبنای راهنما طر  و است شده طراحی

 قطعدا   بدا  مشهد خارای سنگ از کل به و مشهد در پیش سال اندی و

 .است آمده وجود به شاه، نادر عظمت و صالبت به اشاره ، بزرگ

 

  16تصویر 

نادرشاه صالبت ی دهنده نشان بنا دهنده تشکیل احجام  

 در و بسدته  سدنگی  رندگ  قرمدز  دیدوار  دو از مربع شکل به آرامگاه تایر

 گوشده  در نادر مزار سنگ که است شده تشکیل باز بندی ستون قسمت

 ایدن  .کند می نگاه بیرون طرف به و دارد جای دیوار دو پناه در مربع این

 تداعی را حمله و دفا  و جنگ صحنه حایت تایر بودن باز و پناه و زاویه

 بدا  هدای  برجسدتگی  و است جنگ مفهوم به دیوار دو قرمز رنگ. کند می

 را ندادر  مختل  نبردهای اند، آمده بیرون دیوار از که سنگی متفاو  ابعاد

 هدای  تدراش  بدا  بزرگ شکل مربع پوشش یک تایر دهنددراین می نشان

 سداخته  طدوری  دیگر های قسمت از تر مرتفع و بیرون و داخل از مثلثی

 داخدل   ی گانده  هشدت  سدتونهای  به مشرف بزرگ مثلث چهار که شده

 زرد ندور  یدزد،  ندازک  مرمدر  سنگهای از مخصوصی هندسی نقش با تایر

 .کند می پخش آرامگاه داخل به مالیمی رنگ

 بده  سدتون  بدایی  و قاعدده  مربعهدای   نقشده  از تایر اطراف های ستون

 در کده  شدده  طدر   دارندد  چدرخش  ه، به نسبت درجه 45 که ترتیبی

 نشدانه  پایین، در قاعده چهار و بای در قاعده چهار با مثلث هشت نتیجه

 بزرگ موزه بدنه یک چپ طرف ورودی نمای قسمت نادر در کاله از ای

 نمدای  قسدمت  دارد در قدرار  هدا  مجسدمه  مانند برج پایه راست سمت و

 مانندد  بدرج  پایده  راست سمت و بزرگ موزه بدنه یک چپ طرف ورودی

 ورودی پوشدش   دمن  عظدی،  سنگی قرنیز یک که دارد قرار ها مجسمه

 .کند می وصل ه، به را دو این اصلی
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  17تصویر 

آرامگاه تاالر  

 حایدت  که ترتیبی به اند شده طراحی ه، با مجسمه مجموعه و پایه برج

 برج طرف از نامبرده قرنیز و کند می مجس، را یورش و حمله و دینامیک

 تبعیدت  بده  همهندین  کده  دارد صدعودی  حرکت موزه طرف به مجسمه

 تدداعی  را جندگ  جهشدی  و دینامیدک  حایت ها مجسمه و برج مجموعه

 سدتون  دو مدابین  پوشدش  در کده  است این در قرنیز این ابتکار .کند می

 بددین . اسدت  رفتده  بکار قدی، رومی طاقهای مدرن و شده ساده تکنیک

 و شدد  مدی  تعبیده  قوس بایی که تاج یا کلیدی سنگ یا آجر که معنی

 ، شدند می منتقل ها پایه یعنی طرف دو به آن اطراف از طاق فشارهای

و                                                                                   مثلثدددددددددی سدددددددددنگ قطعددددددددده یدددددددددک بددددددددده

 قوسدی  طداق  و اندد  شدده  خالصه آن طرفین در سنگ قطعه دو به بقیه

  .است شده تراز و مستقی، طاق به تبدیل

 هدای  مثلدث  نیدز  بقیده  و ای دال   متسداوی  تمامداً  کلیددی  های مثلث

 همدین . اندد  خدورده  بدرش  مورب صور  به بای در که هستند ایزاویه قائ،

 در همهندین  اسدت  شدده  عمدل  نیز آرامگاه تایر داخل در عینا کار طرز

 طدوری  بندا  مجموعده . کوچدک  موزه و مجسمه برج بین حدفاصل نمای

 ابدزار  یعندی  نباشدد  برجستگی اصلی نمای در بخصوص که شده ساخته

 ایجداد  معندای  بده  ایدن  و باشدد  داخل از ها سنگ همه تراش و ها کاری

 سه کوچک موزه قسمت در فقط. است بیشتر تصویری و تجسمی قدر 

 زیبدایی  جنبده  بیشدتر  کده  اندد  آمده بیرون متن از سنگی عظی، ناودان

 .دارند

 

 قدرار  اسدت  بدایتر  متر 2 حدود در زمین ک  از که سکویی روی کال بنا

 روی بدزرگ  مدوزه  نزدیدک  چدپ  طدرف  به ورودی نمای در .است گرفته

 سدنگابه .است شده ساخته خارا از یکپارچه سنگابه با حو هه یک تراس

 شش جان  نماهای از  و دارد را ای ال  متساوی مثلث یک شکل بای از

  .اند آورده وجود به را آن حج،  میان در یک کوچک و بزرگ مثلث

 های نرده همهنین و برج زیر فضای و ها موزه برای داخل فلزی دربهای

 نیدز  با  طراحی برای. کنند می تداعی را نادر  تبرزین شکل با  دورتادور

 بدر  همه جویبارها و حو ها و آبریزها شده، استفاده مثلث و مربع اشکال

 بدرای  فرعدی  بناهای ، با  ی گوشه یک در ، شده طراحی ایرانی با  ی پایه

 در کده  شدده  گرفته نظر در گلخانه و سروی  و کتابخانه و اجتما  تایر

 هدا  مجسدمه  مجموعده . باشدد  مدی  آرامگاه بنای خود با هماهنگی حایت

 .اند شده ریخته برنز با و ساخته رم در صدیقی ابوایحسن آقای توسط

 

  18تصویر 

  تبرزین شکل باغ برج زیر فضای و ها موزه برای داخل فلزی دربهای

کنند می تداعی را نادر  
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 جمع بندی  -6

 بدرای  بنایی است که»طور که گفته شد یادمان در یغت به معنای  همان

 کده  مراسمی یا.شود  می ساخته دادی روی یا کسی یادبود و بزرگداشت

 ، اسدت. معدادل یتدین آن   «.شدود  مدی  برپا چیزی یا کسی یادبود برای

 ایعداده  قدر  و اندازه خارقای است به یک چیز که برگرفته از یک  اشاره

شدود.   می ساخته داشت یک شخص مرده بزرگهر چیزی که برای  و بوده

 ،داد مددی «بددرای اخطددار دادن »یددا « بددرای یددادآوری »کدده معنددی  

اره به هر ساختمانی کده  است. این نام گذاری معمویً برای اش شده گرفته

 شود. ، استفاده میمنحصر به فرد است

 بدرای  صدراحتاً  که ، بنایی است(یادبود)بنای یادمانی،  و در مقام معماری

 یک برای یا ، است شده ساخته مه، اتفاقِ یک یا شخص یک داشت بزرگ

 مهد،  فرهنگدی  میدرا   یدک  یدا  یدادواره  یدک  عندوان  به اجتماعی گروه

 .است تاریخی معماری یک از ای نمونه ساده خیلی یا است، شده شناخته

آنهه با آن به عنوان معماری یادمان با آن سروکار داری،، بنایی است بدا  

یادبود یا یادواره یک اتفاق بزرگ ملی، بزرگداشت شخصیت ملدی،  هدف 

ی وی سداخته   که ممکن است در محل مقبره فرهنگی، سیاسی یا علمی

 ی اساسی رسیدی،: شود. از آنهه گفته شد، به چند نکته

 ی بزرگ یادمان یک شدخص)یادبود(   معماری یادمانی، در دو حوزه

بندی  ی بزرگ ملی، فرهنگی، اجتماعی...تقسی، و یادمان یک حادثه

 گردد. می

 ده است. یکی بنای یادمان شخص)یادبود(، به دو صور  قابل مشاه

ی وی، اغل  بصور  بنایی که فرم بیشتر از عملکرد در  برفرازمقبره

ی وی کده   آن مطر  است، و دوم بنایی در مکدانی جددا از مقبدره   

 کند. عملکرد در آن از فرم اهمیت بیشتری پیدا می

    ی شدخص سداخته    بنای یادمان شخص)یادبود( کده برفدراز مقبدره

تواند بعنوان نشانه و  است که میشود، بیشتر یک ایمان دیداری  می

ی  نماد شهر باشد. و عملکرد بنای یادمان شخصی که بر فراز مقبره

تواندد   هدای وی مدی   وی قرار ندارد با توجه به شخصدیت و فعاییدت  

 علمی، فرهنگی، هنری...باشد.

   ،بنای یادمان اتفاق نیز براساس اتفاقا  گوناگون تاریخی، مدذهبی

توانند برحسد  اتفداق رخ داده در    ه میملی سیاسی، و اجتماعی ک

مدوزه، سدتون یدادبود، تداق نصدر ، آرک،       محل به صور  موزه،با 

 دروازه شهری و...باشند.

     با توجه به آنهه در این تحقیق به آن پرداخته شدد بدرای طراحدی

یک بنای یادمانی بسدته بده اینکده بندای یادمدانی، بدا هددف چده         

امال تکفیدک کداربری شدود    میخواهد طراحی شود باید ک کاربردی

 ابتدا مشخص شود با هدف چه کاربری ای میخواهد طراحی شود. 

 یادمان یک اتفاق -1

 یادمان یک شخصیت -2

 راه و گذر-3
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   مراجع-7

 ،،یها و مفاه شهیغرب: ر ی، معمار1391 ر،یام مسعود، یبان -

 قرن یتهران، انتشارا  هنر معمار

تهران،  ،یفرامرز ی، مترج،: محمد تق1392گاردنر، هلن،  -

 نشر نگاه 

تهران، انتشارا   ،ی، از زمان و معمار1393منوچهر،  ینیمز -

 یدیشه

1- Robin Middleton, "Boullée and the Exotic," AA 

Files, 1990 

2- french-revolution 

3- Etienne-Louis Boullée. Architecture, Essay on 

Art. Edited and annotated by Helen Rosenau. 

Translated by Sheila da Vallée. 1793 

4- The Einstein Tower 

5- An Intertexture of Dynamic Construction, 

Relativity Theory, and Astronomy 
 ج: سایت های اینترنتی

1-  http://www.etoood.com  سایت معماران معاصر ایران 

2- http://warmemorialcenter.org/about 

3- http://www.archdaily.com 

4- http://eisenhowermemorial.gov 

5- http://theclio.com 
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