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چکیـده| یادمانهــای معاصــر کــه بــا عنــوان ضد-یادمــان نیــز شــناخته میشــوند بهعنــوان محملــی جهــت
یــادآوری خاطــرات جمعــی و فــردی گذشــته در زمــان حــال ،در تقابــل بــا آثــار یادمانــی کالســیک هســتند .در
دهههــای اخیــر در ســطح بینالمللــی ،بــا افزایــش تنــوع مناظــر یادمانــی در فضاهــای عمومــی و اهــداف متفاوت
آنهــا از یکســو و نیــاز روزافــزون جوامــع بشــری بــه بازیابــی حافظــۀجمعــی در ســطح منظر شــهری از ســویی
دیگــر ،بررســی ســازمانیافتۀ گونههــای طراحــی بهکاررفتــه در آنهــا ضــروری بهنظــر میرســد .براســاس
اهمیــت ایــن موضــوع ،پژوهــش حاضــر در پــي پاســخگويي بــه ايــن پرســش اســت کــه :مؤلفههای گونهشناســی
منظــر یادمانــی معاصــر براســاس دانــش نشانهشناســی پیــرس چیســت؟ روش تحقيــق در پژوهــش حاضــر از
نــوع کيفــي اســت و از طریــق رویکــرد توصیفی-تحلیلــی و بــا جمـعآوری اطالعــات بــه شــیوۀ کتابخانـهاي بــه
تدویــن مــدل مفهومــی گونهشناســی منظــر یادمانــی معاصــر بــا رویکــرد نشانهشــناختی پیــرس میپــردازد.
جهــت تبییــن مؤلفههــای نشــانهای منظــر یادمانــی ،روشهــای منتخــب گونهشناســی پژوهــش ،بهصــورت
گونهشناســی شــکلی-عملکردی آرگان در بررســی مؤلفههــای صــوری ،گونهشناســی تاریخی-تفســیری
مونئــو و کولکوهــن در مطالعــۀ مؤلفههــای روایــی و گونهشناســی آرکیتایپــی اردالن و بختیــار در شــناخت
مؤلفههــای آرکیتایپــی ،اتخــاذ شــدهاســت .جهــت اثبــات فرضیــه دســتهبندی گونههــا براســاس تعاریــف
و زمینــۀ مطالعاتــی پیشــین در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت و در ادامــه بهمنظــور آزمــون فرضیــه ،تمامــی
 23مؤلفــۀ اســتخراجی ،بــا انتخــاب تصادفــی  46نمونــۀ یادمــان از اواســط قــرن بیســتم تــا بــه امــروز ،بهطــور
مقایس ـهای مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد .یافتههــا بیانگــر آن اســت کــه بــا لحاظکــردن گونههــای نشــانهای
براســاس ســهگانههای شــمایل ،نمایــه و نمــاد در نشانهشناســی پیــرس و همچنیــن مؤلفههــای ســهگانۀ
عینــی ،ذهنــی و عینی-ذهنــی منظــر ،نشــانۀ منظــر یادمانــی معاصــر بــه گونههــای بصــری (عناصــر طبیعــی،
عناصــر مصنــوع و عملکردی-فعالیتــی) ،گونههــای کهنالگویــی (قبــر تهــی ،استال-ابلیســک ،مســیر قدســی،
دایره-مارپیــچ ،پــرواز ،کــوه کیهانی-ســنگ بــزرگ ،گنبــد کیهانی-طــاق کیهانــی ،درخــت کیهانی-باغ ،نــور-آب)
و گونههــای روایــی (وقایــع تلــخ ،فردی-مکانــی و ارزشــی جمعــی) تقســیمبندی میشــوند.
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فرناز خواجهسعید و همکاران
مقدمـه| مناظـر یادمانـی مکانهایـی هسـتند کـه در پـی بیـان
آرمانهـای حامـل معانـیباشـند .جنبههـای ملمـوس و ناملمـوس
حافظـۀ جمعـی میتوانـد بهطـور ناخـودآگاه رونـد طراحـی منظـر
را تحتتأثیـر قـرار دهـد ) .(Karamanea, 2015, 118در دهههـای
اخیـر با افزایـش تنوع مناظـر یادمانی در فضاهای عمومـی و اهداف
متفـاوت و گاه متضـاد آنهـا ،تغییراتـی اساسـی در ساختارشـان
صـورت گرفتـه اسـت .یادمانهای معاصر از لحـاظ طراحی و موضوع
از گوناگونـی بیشـتری نسـبت بـه گذشـته برخـوردار بـوده و صرفـاً
محـدود بـه مجسـمههای قهرمانانـی کـه بر فـراز سـکوهایی مرتفع
و دور از دسـترس قـرار گرفتـه باشـند ،نیسـتند ،بلکـه نمونههـای
معاصـر بازدیدکننـدگان را بـه حضـوری سـرزنده در فضـای عمومی
فرامیخواننـد ) (Stevens, Franck & Fazakerley, 2018لـذا
بررسـی سـازمانیافتۀ رویکردهـا و گونههـای طراحـی بهکاررفته در
آنهـا ضـروری بـه نظر میرسـد.
گرایشهـای مختلف بـا رویکردهای متفاوت نظری و روششناسـی،
بـه بررسـی یادمانها پرداختهاند .در ضـرورت مطالعۀ تنوع گونههای
یادمانی معاصر ،نوشـتههای جیمز یانـگ ) (Young, 1992, 2000در
تبییـن اصطلاح ضد-یادمـان بـرای یادمانهـای معاصـر در منظـر
شـهری ،بیـان فرمهای جدیـد تبلور خاطرات جمعـی در قالب (ضد)
یادمانهای معاصر در متون کرزیزانوسـکا )(Krzyzanowska, 2017
و پیشبینـی لوئیـز مامفـورد ) (Mumford, 1938در خصـوص تنوع
طراحـی ،موضـوع و کارکـرد یادمانهـای شـهرهای مـدرن و تفاوت
آن بـا نمونههـای مناظـر یادمانـی کالسـیک مـا را بـر آن داشـت تا
مجـددا ً در خصـوص گونههـای مناظـر یادمانـی معاصـر بازاندیشـی
کنیـم .اریـکا داس ) (Doss, 2010در «جنـون یادمانـی» ،با گزارش
شـمار جامعـی از یادمانهـای رسـمی و غیررسـمی اخیـر در ایاالت
متحـده به بیان احسـاس عمومـی از یادمانها در آمریـکا میپردازد.
پییـر نـورا ) (Nora, 1989معتقد اسـت کـه «یادمان مـدرن» عمدتاً
بـه صـورت آرشـیوی بـوده و «مربـوط به کالبدبخشـی بـه ذهنیتی
ناملمـوس ،ثبـت فـوری و رؤیتبخشـی بـه تصویـر اسـت» .ایـن
ارزش انسانشناسـانۀ یـک سـاختار یادمانـی اسـت که معنـای آن را
شـکل میدهـد .بـا ایـن وجـود ،از آنجاییکـه یادمانهـا و یادبودهـا
در پـی ایجـاد چارچوبـی بـرای بومیسـازی خاطرههـا هسـتند ،لذا
بخشـی غیرقابـل حـذف از حافظۀ جمعـی و فردی بهشـمار میروند
);.(Tanovic, 2015, 20 Stevens et al., 2018, 955
درمطالعاتموردییادمانهایمعاصر)،(Tanovic, 2015; Kužnik, 2015
عمدتـاً بـه موضوعـات مرتبـط به جنگ جهانـی اول و دوم بـا عنوان
پروژههـای یادبـود وقایـع تلـخ معاصر 1و گردشـگری تلـخ 2پرداخته
شـده اسـت .گردشـگری تلـخ بـه معنـای سـفر و بازدیـد از مکانها
(میادیـن جنـگ) ،یادمانهـا ،نمایشـگاه و موزههایـی اسـت کـه
صحنههای واقعی یا بازسـازی شـدهای از مـرگ ،مصیبت و فاجعه را
بهعنـوان موضـوع اصلی خود ارائه میدهنـد ).(Stevens, 2006, 146
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یادمانهـا و بناهـای یادبـود جنـگ و قربانیـان ،قبرسـتانهای
کشـتگان جنـگ ،جبهههـا و نبردهـای جنـگ و موزههـای جنـگ
و اخیـرا ً صلـح از جاذبههـای مهـم گردشـگری جنـگ هسـتند
(خاطـری1389 ،؛ وثوقـی و رجبـی مقـدم .)2 ،1397 ،تاوونیـک
) (Tanovic, 2015در نوشـتار «یادبـود در معماری :پروژههای یادبود
وقایـع تلخ معاصـر و ماقبل آن» ،پنج پروژۀ منظـر یادمانی معاصر را
براسـاس متـن ،معمـاری و تأثیرآنهـا مطالعه کرده اسـت .کوزنیک
) (Kužnik, 2015در مقالۀ «گونهشناسـی میراث گردشـگری تاریک
بـا پیامدهای آن در محصوالت آیندۀ گردشـگری تاریک اسـلوونی»،
به بررسـی گونهشناسـی گردشـگری تاریک پرداخته است .از سویی
بلنتانـی و پانیکـو ) (Bellentani & Panico, 2016در پژوهشـی بـا
عنـوان «معنـای یادمانهـا و یادبودها» ،رویکردی نشانهشناسـانه در
مطالعـۀ یادمانهـا را پیشـنهاد داده اسـت .از آنجاییکـه در گونههـا
حافظـ ۀ جمعـی معمـاران و مـردم در طول تــاریخ ضــبط و ثبــت
شـده اسـت ،لذا گونــه داراي ماهیــت و جنبـههــاي درهمآمیخته
از مـاده و معناسـت (معماریـان و دهقانی تفتـی.)29-30 ،۱۳۹۷ ،
لیکـن هیچیـک از ایـن مطالعـات ذکرشـده ،یادمانهـای شـهری را
بـا هـدف گونهشناسـی منظـر یادمانی معاصر بررسـی نکرد ه اسـت.
جهـت بررسـی جامـع ،الزم اسـت انـواع گونههـای طراحـی منظـر
یادمانـی معاصـر را طبقـه بنـدی کـرد .پژوهـش پیـشرو منبعـی
اولیـه بـرای تحقیقـات آتـی در خصوص منظـر یادمانـی خواهد بود.
از آنجایـی کـه معانـی یادمانهـا همواره«متغیـر و سـیال» هسـتند
) (Hay, Hughes & Tutton, 2004, 204و هیچ معنای ثابت حکشدهای
وجـود نـدارد ،لـذا یادمانهـا« ،مکانهایی پویـا و سرشـار از معانی»
هستند ).(Osborne, 1998, 453; Bellentani & Panico, 2016, 39
بدیـنمنظور جهـت غلبه بر خألهـای موجود در تحقیقات پیشـین
در خصـوص طبقهبنـدی روشهـای طراحـی و محتـوای معنایـی
یادمانهـا ،از روش نشانهشناسـی پیـرس اسـتفاده شـد ه اسـت .بـا
توجـه بـه رویکـرد پژوهـش ،پرسـش اصلـی تحقیـق این اسـت که:
مؤلفههـای گونهشناسـی منظـر یادمانـی معاصـر براسـاس رویکـرد
نشانهشـناختی پیـرس چیسـت؟ بـر ایـن اسـاس ابتدا دسـتهبندی
گونههـا براسـاس تعاریـف و زمینـۀ مطالعاتـی پیشـین در این حوزه
صـورت یافتـه اسـت (اثبـات فرضیـه) .بدیـن صـورت کـه جهـت
بررسـی منظـر یادمانـی معاصـر کـه حامـل مؤلفههـای عینـی،
ذهنـی و عینی-ذهنـی منظـر اسـت ،میتـوان بـا درنظرگرفتن سـه
وجـه بازنمـون ،موضـوع و تفسـیر در ارتبـاط با سـه گونۀ شـمایلی،
نمایـهای و نمادیـن نشانهشناسـی پیـرس ،مؤلفههـای صـوري،
روایـی و آرکیتایپـی منظـر یادمانـی را اسـتخراج و بـه معیارهـای
گونهشناسـیهاي منظـر یادمانـی معاصـر دسـتیافت (فرضیـه).
سـپس جهـت آزمـون مؤلفههـای گونهشناسـی حاصلـه ،نمونههای
مطالعاتـی طبـق مسـتندات منابـع ذکرشـده در این دسـتهبندیها
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت (آزمـون فرضیه).
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گونه 3به نوعی از دسـتهبنــدي اطـلاق میگردد که در آن تعدادي
از اشــیاي مختلـف براسـاس یک یا یکسري (مجموعهاي از چیزها
و ویژگیها که بـا هــم کلیتــی را مــیســازند) از ویژگــیهــاي
مشـــترك سـازماندهی میشـوند و علمـی کـه بــه شــناخت و
تحلیــل گونههـا میپـردازد ،گونهشناسـی نامیده میشـود که برای
شـــناخت بهتـــر پدیدههـــا صـورت میگیـرد (طاهـری سـرمد،
عینیفـر و شـاهچراغی .)154 ،1398 ،معیارهــاي ایـن شـناخت
بسـته به نـگاه محقق میتواند متفاوت باشــد (معماریـان و دهقانی
تفتـی.)22 ،۱۳۹۷ ،
در ایـن پژوهـش طبـق یافتههـای معماریـان و دهقانـی تفتـی
( )29-28 ،۱۳۹۷دیدگاههـای مطـرح در زمینـۀ گونهشناسـی بـه
دو دسـتۀ کلـی مـادی و محتوایـی تقسـیم شـده اسـت :در دسـتۀ
اول ،گونهشناسـی ماهیتـی مـادي داشـته ،فـرم را بـدون محتــوا
دانســته و ابعــاد متــافیزیکی و تجربیـات را نادیـده میانگارنـد.
نظریـۀ ویلاری و دوران ) ،(Villari & Durand, 1990موراتـوري
) ،(Muratori, 1959آرگان ) ،(Argan, 1963روسـی )(Rossi, 1982

و کرایـر ) (Krier,1988بـر همیـن اسـاس اسـت .در دسـتۀ دوم،
نظریهپردازهایـی همچـون ديکانسـی ) ،(Noble,1997اردالن و
بختیـار ) ،(Ardalan & Bakhtiar, 1973مونئـو )،(Moneo, 1978
کولکوهـن ) (Colquhoun, 1981و اسـتدمن )،(Steadman, 1983
جنبـههــاي شــهودي و متـافیزیکی گونــه و گونهشناسی برایشان
حائـز اهمیـتاسـت .بـر ایـن اسـاس ،نظریات مطـرح در بـاب گونه
و گونهشناسـی را میتـوان طبـق جـدول  1براسـاس جنبـههــایی
مـادي و غیرمـادي تفکیـک نمـود.

••منظر یادمانی معاصر

واژۀ «یادمـان» ( )Monumentاز ریشـۀ فعـل التیـن  Monereبـه
معنـای «بهیـادآوردن» جهـت هشـدار یـا اخطار بـه مـردم در زمان
حـال حاضـر اسـت ،کـه همـان کارکـرد واژۀ آلمانـی ،Mahnmal
متفـاوت از ( Denkmalبنـای یادبـودی کـه یـادآوری میکنـد) و
در تقابـل بـا ( Ehrenmalبنـای یادبـودی کـه باعـث افتخار اسـت)
را دارد .یـک «یادمـان» ،مـکان ،فـرم ،طراحـی سـایت و کتیبههایی
جهـت بهیـادآوردن افـراد ،اشـیاء ،رویدادهـا یـا ارزشهاسـت .در
انگلیسـی معاصـر ،واژۀ «یادمانـی» 4بـه معنـای بـزرگ ،مهـم و
مانـدگار اسـت .یادمانهـا معمـوالً مـورد احتـرام بـوده و اهمیـت و

جدول  .1جمعبندي نظریات معاصر در تعریف گونه و گونهشناسی و ماهیت آن .مأخذ :نگارندگان ،برگرفته از معماریان و دهقانی تفتی.29 ،۱۳۹۷ ،

جنبۀ مادي،
فیزیکی و
ریختشناسانه

نظریهپرداز

نظریه در گونه و گونهشناسی

محوریت تمرکز در تعریف و
ماهیت گونه

دوران ()Durand, 1990

طبقـهبنـدي اشـکال پایـه ،ترکیـببنـدي شـکلی ،تعریـف کمـی
و مکانیکی

جنبههاي شکلی و ترکیب آن

موراتوري ()Muratori, 1959

مجموعهاي از اجزاي کالبدي معـرف یـک گـروه از اشـیاء ،دیـدگاه
تاریخی ـ تکاملی

ماهیت و جبر مادي و جسمی ،توجه
به سیر زمانی

آرگان )(Argan, 1963

تحلیل و سادهسازي پیکرهبندي و عملکردهاي فیزیکی ساختمان

جنبههاي شکلی و عملکردي

روسی )(Rossi, 1982

ابزاري واسطهای براي تحلیلهاي فرمی و شکلی

جنبههاي ریختشناسانه و شکلی
ساختمان و موضع ضد تاریخی

کرایر )(Krier,1988

توضــیح تــداوم شــکلی و ســاختاري ،ترکیــب شــکلی و
همچنــین سبکها ،فرمها و گونههاي معماري کالسیک فارغ از
مفهـوم توسـعه و سیر تکاملی

جنبههاي شکلی ،موضع تاریخی

ديکانسی )(Noble,1997

شما یا یک طبقهبندي زیباییشناسانه ،متافیزیکی و شناختشناسانه

جنبههاي غیرمادي و غیرکالبدي
و ذهنی

آرکیتایپ یا کهن الگـو با مـاهیتی فرازمینـی بهعنوان یـک
واقعیـت موجـود در عـالم ملکوت و عرضه در قالب صورتهاي
گوناگون در ایــن عــالم

اصالت با جنبههاي معنایی و
متافیزیکی

مونئو )(Moneo, 1978

براسـاس شـباهتهـاي ذاتـی و سـاختاري گروهـی از اشـیاء
مشخص ،وسیلهاي براي ارتباط گذشته با آینده با احاطه بـر زمینـه
و فرهنگ

جنبههاي شکلی ،کالبدي ،محتوایی
و غیرمادي

کولکوهن )(Colquhoun, 1981

دانشی از راهحلهاي گذشته که با زیباییشناسی ،نیازهـا و
تجربیـات نیز همراه است.

جنبههاي شهودي ،متافیزیکی و
تجربیات گذشته

استدمن )(Steadman, 1983

ارائۀ دو گونۀ ژنی و کالبدي ،گونۀ ژنی در قالب گرافهاي توجیهی
در جهت درك موضوعات فرهنگی و اجتماعی

جنبههاي فرهنگی و اجتماعی و محو
نمود شکلی

اردالن و بختیار

جنبۀ
غیرمادي،
متافیزیکی و
محتوایی

)(Ardalan & Bakhtiar, 1973
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ثبـات آنهـا در ارتبـاط با موضوعاتی اسـت کـه شایسـتۀ ماندگاری
هسـتند ) .(Stevens et al., 2012, 951در متـون انگلیسـی ،واژۀ
« »Monumentاغلـب بـا کلمـۀ « »Memorialجایگزین میشـود.
داس ) (Doss, 2010نشـان داد کـه چگونـه در آمریـکا از ایـن دو
کلمـه جهـت اشـاره به انـواع پروژههـای یادمانی اسـتفاده میشـود،
از ابلیسـکهای سـنگی سـنتی گرفتـه تـا سـایر نمونههـای جدیـد
از جملـه پارکهـا ،بزرگراههـا ،کتابخانههـا و غیـره کـه میراثـی از
جنـگ جهانـی دوم و در ارتبـاط بـا «سـرزندگی» یادمانهاسـت
).(Tanovic, 2015, 33-34
یکـی از انـواع یادمانهـای معاصـر کـه در ادبیـات دانشـگاهی اخیر
شناسـایی شـده« ،ضد-یادمان» 5اسـت .استفادۀ گسـتردۀ انگلیسی
از اصطلاح ضد-یادمـان بـرای اشـاره به شـیوههای یادمانـی که در
تضـاد بـا ویژگیهـای یادمانهـای سـنتی بود ،بـا نوشـتههای یانگ
) (Young, 1992در زمینـۀ پیچیـده یادمانگرایـی هولوکاسـت آغاز
شـد .از نظر وی ،ضدیادمانها سـاختارهایی هسـتند که به مخالفت
و بازاندیشـی در خصـوص «فرمهـای سـنتی و عوامـل هنرهـای
عمومـی یادمانی» همچـون اهمیت و مانـدگاری ،نمایش تندیسوار
و تجلیـل از کـردار گذشـته میپردازنـد (تصویـر  .)1یانـگ ضـد-
یادمانهـای معاصـر را در چهـار ویژگـی از یادمانهای ساختهشـدۀ
سـنتی متمایـز میدانـد )1 :در صـدد مخالفـت بـا یـک اعتقـاد یـا
واقعـهای خـاص به جـای تأیید آن هسـتند )2 ،از فرمهـای تاریخی
یادمانگرایانـه برحـذر هسـتند (در واقـع در وارونگـی فـرم ،هـر دو
تقریبـاً نامرئـی میشـوند) )3 ،بازدیدکننـدگان را بـه تعاملی نزدیک
و چندحسـی فـرا میخواننـد و  )4بهجـای اینکـه تعلیـم دهنـد،
بازدیدکننـدگان را دعـوت مینماینـد تـا معانی خودشـان را کشـف
کننـد ) .(Stevens et al., 2012, 955بـر ایـن اسـاس طبق جدول ،2
ضد-یادمانهـای معاصـر حداقـل در یکی از پنج مشـخصۀ :موضوع،

فـرم ،سـایت ،تجربـۀ بازدیدکننده و معنا بـا آثار یادمانهای سـنتی
متفاوت هسـتند.
لـذا نمونههـای مـورد پژوهـش در ایـن مقالـه از میـان مناظـر ضد-
یادمانـی معاصـر انتخـاب خواهنـد شـد ،ولیکـن در ادامـه ،جهـت
سـهولت خوانش متن ،تمامـی ضد-یادمانها با عنـوان «یادمانهای
معاصـر» ذکر میشـوند.
منظـر یـک پدیدۀ عینی-ذهنی اسـت (ماهـان و منصـوری)1396 ،
کـه در پژوهـش حاضـر جهت سـهولت بررسـی براسـاس یافتههای
نظـری پژوهشهـای پیشـین در ایـن خصـوص (شـیعه ،بهزادفـر و
نامداریـان84 ،1396 ،؛  )Karamanea, 2015, 130تقسـیمبندی
منظرشـهری بـه سـه مؤلفـۀ منظـر عینـی ،منظـر ذهنـی ،منظـر
عینی-ذهنـی صـورت گرفته اسـت:
 منظـر عینـی (عناصر بصـری منظر) :تلقـی منظر شـهری بهمثابۀصفتـی كـه ذاتـی محیـط كالبـد شـهر بـوده و مسـتقل از انسـان
بهعنـوان ناظـر و ُمـدرک ،بـه صـورت بصـری وجـود دارد .طبق نظر
تقوائـی ( ،)1391منظر شـهری حاصل تعامل محیط انسان-سـاخت
بـا محیـط طبیعی براسـاس فعالیتهای انسـانی اسـت.
 منظـر ذهنـی (منظـر روایـی) :در نگـرش ذهنـی به منظـر ،منظربهعنـوان نمـودی ذهنـی و شـاعرانه در ذهـن ناظـر تلقـی میشـود
و منظـر را در اندیشـه و ذهـن بیننـده جسـتجو میکنـد (ماهـان و
منصوری .)20 ،1396 ،بر همین اسـاس در خصوص مناظر یادمانی،
منظـر روایـی منظـری اسـت که تمـام عناصـر و فضاسـازیهای آن
در صـدد بیـان موضوعـی خـاص باشـند همچـون :مبـارزات ملـی
بـرای اسـتقالل یا رهبرانـی (اکثرا ً مـرد) جهت نمایـش جنگجویان،
فرماندهـان و قهرمانـان نامـدار نبردهـا ،حاکمـان و رهبـران یـا
هنرمنـدان دارای اهمیـت ویـژه بـرای هویـت جمعـی و گروهـی
(محلـی) آن ،وقایـع تلـخ ملی/شـهری همچـون بالیـای طبیعـی یا

تصویر  .1مقایسۀ یادمان کالسیک و ضدیادمان معاصر .راست :یادمان کالسیک دمیرال دیوید فاراگوت ،نیویورک1881 ،؛ چپ :ضدیادمان معاصر پارک آبی پرنس دایانا،
لندن .2004 ،مأخذStevens & Franck, 2015 :
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گونهشناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس
جدول  .2مؤلفههای منظر یادمانی (ضد-یادمانی) معاصر .مأخذ :نگارندگان ،برگرفته از .Stevens et al., 2012
مشخصهها

یادمانهای سنتی

ضد-یادمانها

مؤلفههای منظر
یادمانی معاصر

موضوع

تصدیق ،ستایش یک واقعه یا شخص ،بزرگداشت یک
ایدئولوژی ،چهرههای معروف یا به رسمیتشناختن
قهرمانی سربازان گمنام

 به رسمیتشناختن وقایع تلختر مانند هولوکاست،یا جنبۀ مشقتبار یک رویداد ،جنگ ،فاشیسم یا
نژادپرستی
 شناخت قربانیان رنجکشیدۀ نزاع و شکنجه وگوشزد به عامالن آنها

مؤلفههای روایی

فرم

ظاهری اغلب برجسته و قابلرویت ،جداشده از فضای
روزمره از طریق توپوگرافی طبیعی ،ارتفاع یا حصار

فرم انتزاعی در تقابل با شکل معمول یادبودها،
نمایش خاطرات و احساسات آزاردهنده

سایت

برجسته و قابل دید ،جدا از فضای روزمره ،سایتهایی
با اهداف آشکار

مواجهۀ تصادفی حین سفرهای روزانه

تجربۀ
بازدیدکننده

اشیای گسسته ،تشریفاتی
مشاهده از دور ،حس بینایی

فعالیت بدنی ،سایر حواس در کنار بینایی

معنا

آموزشی ،انتقال پیامهای واضح و جامع از طریق
نمایش تصویری ،متن یا گرافیک صریح،
اشکال نمادین کهن الگوها

ممانعت از هرگونه تفسیر واحد ،وابستگی معانی به
دانش تاریخی بازدیدکنندگان

اپیدمیکهـا یـا کارکـرد نشـانههای نمادیـن (محلی) ،یعنـی عناصر
بـارز فضـا کـه بهراحتی توسـط مـردم محلـی و میهمانان بـه خاطر
سـپرده شـده و لـذا بهعنـوان وسـیلۀ بزرگداشـت عمـل میکننـد
).(Krzyzanowska, 2015, 4
در منظـر روایـی یکسـری مفاهیـم ماننـد شـکوه و عظمـت را
میتـوان در یـک تصویـر دیـد ،ولـی مفاهیمـی همچـون ایثـار و
مظلومیـت وجـه ذهنـی از یک مفهوم هسـتند و بایـد در توالی یک
مجموعـه درک و بهعنـوان یـک رویـداد خوانـش شـوند (منصوری،
 .)73 ،1384از ایـنرو فهـم منظـر یادمانـی بهعنـوان یـک منظـر
روایی ،وابسـته به دو نوع ادراک حسـی و عقلی اسـت :ادراک حسـی
مبتنـی بـر فهم بیواسـطه و ادراک عقلـی براسـاس درک نمادهایی
(میناتـور سـجادی ،محمـدزاده و بوعلـیزاده )82 ،1394 ،بـر پایـۀ
سـوابق ذهنـی و خاطرههـای فـرد (منصـوری.)6 ،1389 ،

مؤلفههای صوری

مؤلفههای آرکیتایپی

بـر ایـن اسـاس و بـا لحاظکـردن مطالعـات نظـری در خصـوص
تعاریـف مفهومـی منظر یادمانـی طبق جدول  ،3جهت دسـتهبندی
مؤلفههـای روایی یادمان براسـاس تعاریف مربوطـه ،در این پژوهش
میتـوان گونههـای روایـی منظـر یادمانی را به سـه گونـۀ رویدادی،
گونـۀ فردی-مکانـی و گونـۀ ارزشـی جمعـی تفکیک کرد.
 منظـر عینی-ذهنـی (آرکیتایپهـای منظـر) :تلقـی منظـرشـهری بهمثابـۀ پدیـدار یا رویـدادی كـه در جریان دادوسـتد میان
خصوصیـات كالبـدی و محسـوس محیـط از یكسـو و الگوهـا،
نمادهـای فرهنگـی و تواناییهـای ذهنـی فـرد ناظـر از سـوی دیگر
شـكل میگیـرد (تیمـوری.)53 ،1389 ،
یونـگ ) (Jung, 1919نظریـهای را مطـرح کرد مبنی بـر اینکه ذهن
انسـان شـامل کهنالگوهایی اسـت ،وی آنها را بهعنـوان «روشهای
ویـژۀ ادراک» یـا «فرمهـای بـدون محتوایـی کـه صرفـاً نمایانگـر

جدول  .3جمعبندی مؤلفهها و گونههای روایی منظر یادمانی برطبق تعاریف یادمان .مأخذ :نگارندگان.
صاحبنظر

مؤلفه های روایتی یادمان

رشیدی آل هاشم ،ابراهیمی و نورا ()123 ،1396

آرمان ،اشخاص

مهربانی گلزار و خمسه عشری ()1395

خاطرات ملی

ضرغامی ،قاسمی و بهرامی دوست ()1393

رویدادی تاریخی

)Stevens et al. (2012 ,951

اشخاص ،چیزها ،وقایع باارزش

)Doss (2010, 13), Muthe (2016, 29

عواطف و احساسات

)Karamanea (2015, 118

آرمانها

جمعبندی گونههای روایی منظر یادمانی
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فرناز خواجهسعید و همکاران
نـوع خاصـی از ادراک و عمـل هسـتند» توصیـف کـرد .طبـق نظـر
او ،نمادهـای کهنالگویـی معانـی ضمنـی دارنـد .لـذا نشـانهگذاری
کهنالگویـی ،یـادآوری معنـای مرتبط بـا نمادها را تسـهیل میکند
).(Jung, 1936,99; Bradshaw& Storm, 2013, 154-155
کهنالگوهـا بهعنـوان مدلهای منظـر با پایداری باال مطرح هسـتند
کـه اصـول سـاخت آنهـا میتوانـد بهعنـوان سرمشـقهایی بـرای
آینـده مـورد اسـتفاده قرار گیـرد ،چراکه بـه دلیل جایگاه واالیشـان
در حـوزۀ آگاهی جمعـی ،باید در اختیار تمامی بشـریت قرار گیرند.
در معمـاری منظـر ،کهنالگـوی منظـر فرمـی اسـت کـه در نتیجۀ
اسـتفادۀ خـاص از زمیـن جهـت دسـتیابی بـه جلـوهای ویـژه ظاهر
میشـود ).(Forczek-Brataniec, Luengo & Williams, 2017, 74
براسـاس مطالعـات پیشـین (خواجـه سـعید و
جوونـد1397 ،؛ گالبچـی و زینالـی فریـد1398 ،؛
 )Olszewska Marques, Ryan, & Barbosa, 2016, 5گونههـای
کهنالگویـی منظـر بـه صـورت قبـر تهـی ،استال-ابلیسـک ،مسـیر
قدسـی ،دایره-مارپیـچ  ،پـرواز ،کـوه کیهانی-سـنگ بـزرگ ،گنبـد
کیهانی-طـاق کیهانـی ،درخـت کیهانی-باغ و نور-آب معرفی شـده
و در مطالعـات مـوردی یادمانهـای معاصـر بررسـی میشـوند.

••رویکرد نشانهشناسی پیرسی در یادمانها

نشانهشناسـی دانشـی بـا هـدف چگونگـی معنایابی نشـانهای اسـت
و خـود نمـود عینـی از مفهـوم یـا پدیـدهای غایـب جهـت برقراری
ارتبـاط بـا مخاطب اسـت (نژاد ابراهیمـی ،قرهبگلو و وفائـی،1397 ،
 )179کـه بـه مطالعـۀ سـازوکارهای تولیـد ،انتقـال و دریافـت معنا
میپـردازد (حمـه جانـی ،بایزیـدی و سـحابی .)64 ،1396 ،بـا
رویکـرد نشانهشناسـی در فرایندهـای طراحـی منظـر ،هر نشـانهای
درگیـر فراینـد معنیسـازی به نـام نشـانگی میشـود ).(Eco, 1976
نشانهشناسـی بهعنـوان منبعـی غنـی بـرای محققیـن منظـر
) ،(Lindström, Kull & Palang, 2011در پـی بررسـی نشـانههای
منظـر بهعنـوان کلیـت اسـت (Raaphorst, Duchhart, Van der
).Knaap, Roeleveld & Van den Brink, 2017,121
بنیانگـذاران اصلی نشانهشناسـی فردیناندو سوسـور ،6زبانشـناس
سوئیسـی و چارلـز سـاندرز پیـرس 7فیلسـوف آمریکایـی همعصـر
او هسـتند .الگوهـای ارائهشـده توسـط ایـن دو نفـر کمـاکان اعتبار
بنیـادی خـود را حفظکـرده و مبنـای تحـوالت بعـدی نیـز بودهاند.
برخلاف الگـوی سوسـور کـه نشـانه را بـه صـورت یک الگـوی«دو
وجهـی» شـامل دال( 8تصـور صوتی) و مدلول( 9مفهومـی که دال به
آن داللـت میکنـد یـا تصـور مفهومی) میدانسـت ،پیرس مسـتقل
گانه از نشانهشناسـی را
از سوسـور نظریـهای منطقـی از درک سـه 
11
بسـط داد کـه شـامل بازنمـون( 10عالمـت فیزیکی) ،تفسـیر (یک
«اثـر داللتی مناسـب» یا «نشـانهای در ذهـن») و موضـوع 12دنیای
واقعـی (کـه نشـانه بـدان اشـاره میکنـد) اسـت (تصویـر ( )2حمه
جانی و همکاران1396 ،؛  .)Eco, 1976از دید سوسـور ،نشـانۀ زبانی
یـک مفهـوم را به یک تصـور صوتی پیوند میدهـد و منظور از تصور
49
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تصویر  .2مدل سهگانۀ نشانهشناسی پیرس.
مأخذRaaphorst et al., 2017, 121-122 :

صوتی ،پنداشـت روانشـناختی شنونده از صوت اسـت ،آنگونه که از
طریـق حـواس دریافـت میکند .اما در نشانهشناسـی پیرس ،نشـانه
همـه چیـز را دربرمیگیـرد و همـۀ سـاحتهای واقعیـت و هسـتی
انسـانی جایگاه کنش نشـانهای میشـود (باقری و عینیفر.)1395 ،
بـر ایـن اسـاس پیـرس طبقهبنـدی جامعـی ازنشـانه ارائـه میدهد
کـه سوسـور از پرداخنـن بـه آن بـاز مانـده اسـت (نـژاد ابراهیمـی
و همـکاران .)1397 ،لـذا در سـالهای اخیـر شـاهد نفـوذ تأثیـر
نشانهشناسـی پیـرس در سـطح بینالمللـی بـوده و در کل انتظـار
مـیرود کـه ایـن الگـوی نشانهشـناختی در نشانهشناسـی منظـر
نیـز ظاهـر شـود .در الگوی پیـرس ،فرایند رمزگشـایی زمانـی اتفاق
میافتـد کـه مخاطـب یک عالمـت ذهنی جدیـد ایجـاد میکند ،یا
«مفسـر» ،دوبـاره با یـک موضوع ارتبـاط برقرارمیکند کـه منجر به
شـکلگیری مفسـر جدیدی میشـود .نشانهشناسـی پیرسـی امکان
مفهومسـازی (فراخوانـی دیگـر سیسـتمهای نشـانهای موجـود) را
فراهـم میکنـد ).(Raaphorst et al., 2017, 121-122
نظریـۀ پیـرس رویکـرد اصلـی نشانهشناسـی پژوهش حاضر اسـت.
وی گونهشناسـی سـهگانۀ نشـانهای را براسـاس طبقهبنـدی
پدیدارشـناختی تفکیـک کـرد و بـر روشهـای مختلفـی که نشـانه
بـه موضـوع خـود اشـاره میکنـد تأکیـد کـرده اسـت :شـمایل 13با
کیفیـت خـاص خود ،نمایه( 14شـاخص) بـا ارتباط واقعـی با موضوع
خـود و نمـاد 15از طریـق یـک عـادت یـا قانـون بـرای مفسـر آن.
پیـرس معتقـد بـود کـه نشـانهها از طریـق روابـط بازگشـتی که در
یآینـد ،معنـا را ایجـاد میکننـد.
مجموعههـای سـهتایی بهوجـود م 
بـه عبـارت دیگـر ،مؤلفههـای سـهگانۀ نشانهشناسـی پیـرس تأکید
بـر رابطـۀ بین معانـی (استخراجشـده از فـرم) و فرمهایـی دارند که
ً
کاملا یـا تا حدی بـه مرجع آنها شـباهت دارنـد (شـمایل) ،دارای
ارتباطـات فیزیکیانـد (نمایه) و یا واجد وابسـتگی قـراردادی (نماد)
هسـتند ).(Peirce, 1958; Ferwati & Khalil, 2015
لـذا بـر پایـۀ دانـش نشانهشناسـی ،هـر اثـری از جمله یـک منظر،
بهمثابـۀ یـک متـن اسـت كـه خوانـدن آن عبـارت اسـت از تأويـل
نشـانههای آن توسـط کاربـر فضا (نقـرهکار و رئیسـی )1390،حال
ایـن نشـانه بـه صـورت شـمایل ،نمایـه و یـا نماد باشـد .البتـه این
گونههـای سـهگانۀ نشـانه همـواره بـه صـورت سلسـلهمراتب با هم
قاطـع جداکننـده بیـن ایـن سـه گونـۀ
در تعامـل هسـتند و خـط
ِ

گونهشناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس
نشـانه وجـود نـدارد .یـک نشـانه ممکـن اسـت شـمایل ،نمـاد و
نمایـه یـا هـر ترکیـب دیگـری باشـد (چندلـر .)75 ،1394،نمادها
ازلحـاظ نشانهشناسـی انعطافپذیرتـر و کارآمدتـر از شـمایلها و
نمایههـا هسـتند (رئیسـی .)65 ،1392،چـون دالهـای نمایـهای و
شـمایلی بیشـتر توسـط مدلول ارجاعی خود تحمیل میشـوند ،در
حالیکـه در نشـانههای نمادیـن کـه قراردادیتـر هسـتند وسـعت
تعییـن مدلـول در آنهـا بیشـتر (چندلـر67 ،1394،؛ حمـه جانـی
و همـکاران )1397 ،و دامنـۀ تفسـیر نشـانه توسـط کاربـر منظـر
وسـیعتر اسـت.

روش تحقیق

پژوهـش حاضـر یـک مطالعـۀ کیفـی اسـت کـه از طریـق رویکـرد
توصیفی-تحلیلـی و بـا روش جمـعآوری اطالعـات بـه شـیوۀ
کتابخانـهاي بـه تدویـن مـدل مفهومی گونهشناسـی منظـر یادمانی
معاصـر با رویکـرد نشانهشـناختی میپـردازد .در مرحلـۀ اول جهت
اثبـات فرضیـه ،دیدگاههـای کالبـدی و غیرکالبـدی گونهشناسـی
طبقهبنـدی شـده اسـت .سـپس مبتنـی بـر پژوهشهـای پیشـین،
مؤلفههـای عینـی ،ذهنـی و عینی-ذهنـی مناظـر یادمانـی توصیف
شـدهاند .در ضمـن ،با تفکیـک بازنمون ،تفسـیر و موضـوع بهعنوان
مشـخصههای نشانهشـناختی پیرس ،شـمایل ،نمایه و نماد بهعنوان
ی نشـانهای بیـان شـده اسـت .درانتهـا
مؤلفههـای سـهگانۀ گونههـا 
گونـۀ نشـانهای منظـر یادمانـی براسـاس مؤلفـه هـای صوری،

سـه
روایـی و آرکیتایپـی طبقهبنـدی شـد ه اسـت.
جهـت تبییـن مؤلفههـای نشـانهای منظـر یادمانـی ،بهرهگیـری از
روشهـای منتخـب گونهشناسـی پژوهـش بـه صـورت ذیـل لحاظ
شـده اسـت )1 :در بررسـی مؤلفههـای صـوری ،گونهشناسـی
شـکلی-عملکردی آرگان ) (Argan, 1963بـا دیـدگاه سادهسـازي
پیکرهبنـدي و عملکردهـاي فیزیکـی سـاختمان بـا معیـار
جنبههـاي شـکلی و عملکـردي )2 ،در مطالعـۀ مؤلفههـای روایـی،
گونهشناسـی تاریخی-تفسـیری مونئو ) (Moneo, 1978و کولکوهن
) (Colquhoun, 1981بـا لحـاظ جنبههـاي محتوایـی و  )3در
شـناخت مؤلفههـای آرکیتایپی ،گونهشناسـی آرکیتایپـی اردالن و
بختیـار ) (Ardalan & Bakhtiar, 1973بـا معیـار جنبههاي معنایی.

در مرحلـۀ دوم جهـت آزمـون فرضیـه ،تمامـی  32مؤلفـۀ
بهدسـتآمده ،بـا انتخـاب تصادفـی  64نمونهمـوردی یادمـان از
اواسـط قـرن بیسـتم تا بـه امـروز ،بهطور مقایسـهای مـورد مطالعه
قـرار گرفتـه اسـت .دامنـۀ جغرافیایـی تحقیـق بیـن المللـی اسـت
امـا جهانـی نیسـت .نمونههـا از آمریـکا ،کانـادا ،اسـترالیا ،اروپـا و
شـرق آسـیا و خاورمیانه بررسـی شـده چـرا که تمامی ایـن ملتها
از نظـر تاریخـی تجربـۀ سـاخت یادبودهـای رسـمی و تشـریفاتی
در فضـای عمومـی را بهعنـوان وسـیلۀ بزرگداشـت داشـتهاند
) .(Stevens & Franck, 2015ایـن تحقیـق ،یادمانهای غیررسـمی
ایجادشـده توسـط خود شـهروندان که بدون جواز رسـمیاند ،مانند
بزرگداشـتهای خیابانـی ،16یادبودهای کنارجـادهای 17و یادبودهای
موقـت 18را بررسـی نمیکنـد .همچنیـن یادبودهـای ساختهشـده
در مکانهایـی در خـارج از شـهرها مطالعـه نشـدهاسـت .بـا توجه
بـه مطالعـات کتابخانـهای ،مـوارد خـاص یادبودهـا کـه بسـیاری از
محققـان دیگـر نیـز بـدان پرداختهانـد (مهربانـی گلـزار و خمسـه
عشـری1395 ،؛ کیانـی و یـاری1386 ،؛ )Stevens et al., 2012
مـوارد منتخـب مـا را غنیتـر کـرده اسـت .جهـت بررسـی هر یک
از زیرگونههـا ،دو مطالعهمـوردی بررسـی شـدهاسـت که براسـاس
مشـخصههای سـهگانۀ رویکـرد نشانهشـناختی و همچنیـن
مؤلفههـای سـهگانۀ منظـر مـورد تحلیـل قـرار گرفتهانـد.

بحث و یافتهها
••اثبات فرضیه

براسـاس رویکـرد نشانهشناسـی پیـرس و نتایـج حاصـل از مـرور
ادبیـات در بخش سـوم پژوهـش ،مؤلفههـای منظر یادمانـی معاصر
به سـه گونۀ صـوری ،روایی و آرکی تایپی (تصویـر  )3و  32زیرگونه
بـه شـرح ذیل تفکیک شـد ه اسـت:
 گونـۀ صوری منظـر یادمانی معاصر :الف) عناصـر طبیعی :آب(آبشـار و حـوض) ،درختان و پوشـش گیاهـی ،ب) عناصر مصنوعی:
مبلمان ،کفسـازی ،آثار حجمی انتزاعی و مجسـمههای واقعگرایانه،
ج) عملکـرد و فعالیـت :منظرتدفینی ،پارک و باغ یادبود ،سـاختمان
یادبـود یا مجموعـۀ یادبود ،عناصر حسـی-ادراکی منظر.
 -گونـۀ آرکیتایپـی منظر یادمانـی معاصر :قبر تهی ،اسـتال-

تصویر  .3گونههای منظر یادمانی معاصر .راست :گونۀ صوری ،سایت یادبود یازده سپتامبر مرکز تجارت جهانی ،نیویورک ،آمریکا؛ وسط :گونۀ روایی ،یادبود گبران
توئنی ،19بیروت ،لبنان و چپ :گونۀ آرکیتایپی ،یادبود ملی  11/9پرواز  93در شانگزویل ،ویرجینیا ،آمریکا .مأخذStevens & Franck, 2015 :
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ابلیسـک ،مسـیر قدسـی ،دایره-مارپیچ ،پـرواز ،کوه کیهانی-سـنگ
بـزرگ ،گنبـد کیهانی-طاق کیهانـی ،درخت کیهانی-بـاغ و نور-آب.
 گونـۀ روایی منظـر یادمانی معاصر :الـف) وقایع تلـخ :حوادثتروریسـتی و هولوکاسـت ،بالیـای طبیعـی ،ب) فردی-مکانـی:
حاکمـان ،رهبـران یـا هنرمنـدان و مکانهـای شـاخص نمادیـن،
گورسـتان ،ج) ارزش جمعـی :مبـارزات ملی برای اسـتقالل و جنگ.

••آزمون فرضیه

در ادامـه جهـت آزمـون مؤلفههـای گونهشناسـی (گونـه و
زیرگونـه) فرضیـه ،نمونههـای مطالعاتـی طبـق مسـتندات منابـع
(مهربانـی گلـزار و خمسـه عشـری1395 ،؛ کیانـی و یـاری1386 ،؛
 )Stevens et al., 2012در ایـن دسـتهبندیها مـورد بررسـی و
راسـتی آزمایـی قـرار گرفتـه اسـت (جـداول  4و .)5

جدول  .4مؤلفههای صوری ،روایی و آرکیتایپی منظر یادمانی معاصر .مأخذ :نگارندگان.
گونههای یادمانی /نمونههای مطالعاتی
گونه-زیرگونه
مؤلفه های طبیعی

درختان و
پوشش گیاهی
آب (آبشار و
حوض)
مبلمان

گونۀ صوری

مؤلفههای مصنوع

کفسازی
آثار حجمی
انتزاعی
ومجسمههای
واقع گرایانه
منظرتدفینی

عملکرد و فعالیت

پارک و باغ
یادبود
ساختمان
یادبود یا
مجموعه
یادبود
عناصر حسی-
ادراکی منظر
قبر تهی

گونۀ آرکیتایپی

استال
ابلیسک
گنبد کیهانی-طاق
کیهانی
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کانسپت طراحی منظر

نام یادبود -شهر -کشور -سال
20

قربانیان بمب اتمی

92

یادبود ملی صلح برای قربانیان بمب اتمی ناکازاکی-ژاپن2002 -

تندیس یک سرباز شوروی

22

انعکاس فقدان

پارک یادبود جنگ شوروی –پارک ترپتاور-برلین -آلمان 1941
سایت یادبود یازده سپتامبر مرکز تجارت جهانی نیویورک2006-
پارک آبی پرینسس دایانا –هاید پارک-لندن-انگلستان2004-

23

یادبود ملی  11سپتامبر پنتاگون-پنسیلوانیا-آمریکا2008-

نمایش کشتهشدگان در پرواز

24

جای خالی قربانیان

یادبود ملی اوکالهما-آمریکا2001-

25

گرامیداشت افراد در آخرین مکان اقامت

بلوکهای لغزش سالزبورگ-اتریش1997-

26

ِ
پارک به صلح یک شانس بدهید-مونترال-کانادا2010-

پذیرش مهاجران با آغوش باز

27

نمایش تردید در مجسمۀ ناتمام

یادمان فرانسیس مارسیا-بارسلون-اسپانیا1991-

28

تداوم بین گورهای موجود و گروه جمعی

یادمان افتاده مارس-وایمار-آلمان1922-

29

یادبود جانبازان کرهای جنگ -واشنگتن دی سی-آمریکا 1995-

30

یادبود صلح ساداکو-هیروشیما-ژاپن1958-

جشن بزرگ پیروزی برای آزادی

قبرستان آمریکایی هلند-مارگراتن-هلند1944-

32

مکانی برای تأمل و خاطرات

گورستان ایگواالدا-بارسلونا-اسپانیا1994-

33

زندگی و سرگردانی سربازان

زمینهای یادمانی دوبلین-اوهایو -آمریکا2009-

34

انعکاس سیاه اندوه

یادبود جانبازان ویتنام واشنگتن دی .سی .آمریکا1982-

35

مرکز خرید ملی واشنگتن دی .سی-آمریکا1966-

36

مرد در سایۀ هیچکس نمیایستد

37

کتابخانهای با کتابهای غیرقابل خواندن

یادبود هولوکاست جودن پالتز-وین-اتریش2000-

میدان عمومی خشخاش کلگری-آلبرتا-کانادا2013-

38

صداهای مختلف گویای فداکاری و امید

39

اتحاد کانادا و انگلیس در دو جنگ جهانی

یادمان کانادا در هاید پارک-لندن-انگلستان1994-

فریاد خاموش یهودیان

یادبود هولوکاست-برلین-آلمان2004-

40

روح ایثار

یادمان آالمو سنوتاف سان آنتونیو-تگزاس-آمریکا1936-

41

اتحاد بین مردم استرالیا و نیوزیلند

یادمان جنگ استرالیا-ولینگتون-نیوزیلند2014-

42

دوستی بین اتحاد جماهیر شوروی و مردم قرقیزستان1976-

43

یادمان آلپینی -روسانو ونتو-ایتالیا2010-

44

یادبود جنگ نیوزیلند-لندن-انگلستان2013-

45

پارک یادبود صلح هیروشیما-ژاپن2005-

46

47

فداکاری های  5/8میلیون آمریکایی
امید به آیندهای روشن

31

یادمان نیوزلند-کانبرا-استرالیا2011-

بازتاب زندگی دایانا

دوستی بین شوروی و مردم قرقیزستان
تحلیلی انتزاعی از قلمرو
فداکاری مشترک انگلیس و نیوزیلند
تأیید گرانبهابودن همۀ زندگی
رابطۀ نیوزیلند و استرالیا

گونهشناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس
ادامۀ جدول .4
گونه-زیرگونه

نام یادبود -شهر -کشور -سال

کوه کیهانی-سنگ
بزرگ

یادمان مارتین لوتر کینگ جونیور-واشنگتن-آمریکا2011-

«تراشیدن سنگ امید» از «کوه ناامیدی»

48

تحوالت رکود اقتصادی در جنگ جهانی

یادبود فرانکلین دالنو روزولت-واشنگتن-آمریکا1997-

49

برادری و صلح

حلقۀ یادمانی جنگ جهانی اول -پاس دو کاله-فرانسه2014-

50

مسیر قدسی

فرم کاربردی یک شخصیت ماندگار

پل یادبود ریجکا-کرواسی2001-

51

گونۀ آرکیتایپی

یادبود ملی  11/9پرواز  93در شانگزویل-ویرجینیا-آمریکا2011-

52

پرواز

بنای یادبود نبردسونییسکا-جنتیسته -بوسنی هرزگوین1971-

شهادت سربازان در این تپه

54

فداکاریهای نیروهای مسلح انگلستان

55

شعلۀ یادآوری

بنای یادبود جنگ-پارک کینگز-پرث-استرالیای غربی2000-

الشه مرکز تجارت جهانی بهعنوان یک کتاب باز

یادبود  11سپتامبر-پادوا-ایتالیا2005-

56

نور-آب

بیان هنری داستانی کالسیک

پارک پینوکیو-کلودی-ایتالیا1956-

57

درخت کیهانی-باغ

وقایع تلخ

حوادث
تروریستی و
هولوکاست
بالیای طبیعی

گونۀ روایی

فردی-مکانی

فردی:
حاکمان،
رهبران یا
هنرمندان

یادمان معجزۀ درخت کاج سونامی ژاپن-ریکوزنتاکاتا-ژاپن2013-

58

پارک عمومی سربازان-لوبو اوب ساوینجی-اسلوونی2007-

59

رنج یهودیان در جنگ جهانی

موزۀ یهود-برلین-آلمان2001-

60

بزرگداشت مردان و زنان به قتل رسیده

یادمان هولوکاست-سیدنی-استرالیا2001-

61

مکانی برای یادآوری و آرامش یافتن

یادمان زمین لرزه کانتربری-کریست چرج-نیوزلند2017-

62

یادآوری طرح اولیۀ روستا

یادمان ترکهای زلزله گیبلینا-سیسیل-ایتالیا2015-

63

نمایش مسیر زندگی عکاس و لنز تیر خوردهاش در
انتهای مسیر

یادمان گوردن لدر-تپه شوکور-کرواسی 2015

64

هرآنچه ایستاد و به خاطرش جان داد

یادبود گبران توئنی-بیروت-لبنان2011-

65

بنای یادبود دیوار برلین-برنوور-برلین-آلمان1980-

قربانیان استبداد کمونیستی
مرکزیت مجسمۀ مدفون بودا در تپۀ گورستان
جنگلی

گورستان یادمانی ماکومانای تاکینو-ساپورو-ژاپن2015-

67

ارزش جمعی

مبارزات ملی
برای استقالل

امید و زندگی
تاج مرز شمالی

66

مکانی:
نمادین،
گورستان

تعیین مسیر پرواز

53

یادبود نیروهای مسلح آربورتوم-ستفوردشایر -انگلستان2007-

دایره-مارپیچ

جنگ

کانسپت طراحی منظر

جهان مبتنی بر چهار آزادی اساسی انسان

پارک چهار آزادی فرانکلین د .روزولت-نیویورک-آمریکا2012-

68

69

امید صلح

70

باغ صلح یادبودی برای قربانیان قتل بوستون -آمریکا 2004-

توانایی باالتر رفتن از محدودیتها

یادبود ملی ژاپنی آمریکایی-واشنگتن دی .سی-آمریکا2000-

رنج سربازان

یادبود مأموریت -22اوکالهاما-آمریکا2014-

71

جدول  .5مؤلفههای شمایلی ،نمایهای و نمادین منظر یادمانی معاصر .مأخذ :نگارندگان.
گونههای یادمانی/نمونههای مطالعاتی
گونه-زیرگونه
گونۀ شمایلی
گونۀ نمایهای
گونۀ نمادین

کانسپت طراحی منظر

نام یادبود -شهر -کشور -سال

فضایی برای تفکر آرام

یادبود ملی نیروهای استرالیایی در ویتنام-کانبرا-استرالیا2010-

72

مکانی خالی برای یادآوری قربانیان خشونت

یادبود قربانیان خشونت مکزیکو سیتی مکزیک2013-

73

ترکهای ایجادشده در اثر زلزله

یادبود زلزله ونچوان چین-سیچوان-چین2008-

74

یادبود سربازان آمریکایی جانباز برایحیات-واشنگتندیسی-آمریکا2010-

75

یادبود تفنگداران دریایی جنگ-ویرجینیا-آمریکا1995-

کنش متقابل قدرت و آسیبپذیری
تصویر نمادین شش تفنگدار دریایی

76

یادمان کانادایی جنگ جهانی اول-ویمی ریج-فرانسه2005-

77

سربازانی که هیچ گوری ندارند
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نتیجهگیری

در چارچـوب ایـن مطالعـه ،مؤلفههـای گونهشـناختی منظـر
یادمانـی معاصـر بـا رویکـرد نشانهشـناختی بحـث شـده اسـت.
مطالعـات نشـان میدهـد کـه تعـداد و تنـوع فزاینـدۀ مناظـر
یادمانـی در فضـای عمومـی و اهـداف متنـوع آنهـا ،نیـاز بـه
تجزیهوتحلیـل سـازمانیافتهای از انـواع اسـتراتژیهای طراحـی
بهکاررفتـه در چنیـن فضاهایـی را نشـان میدهـد .از سـوی
دیگـر منظـر یادمانـی ،کـه حامل معنایـی جهت یادآوری اسـت،
یـک نشـانۀ یادمانـی اسـت .بـا رویکـرد نشانهشـناختی پیـرس
کـه بیـن بازنمـون (عالمـت فیزیکـی) ،موضـوع (کـه نشـانه
بـدان اشـاره میکنـد) و تفسـیر (یـک «اثـر داللتـی مناسـب»

یـا «نشـانهای در ذهـن») تمایـز قائلشـده ،شـمایل ،نمایـه
و نمـاد گونههـای سـهگانۀ نشـانه شـناخته میشـوند .لـذا
طبـق مطالعـات صورتگرفتـه ،در بررسـی منظـر یادمانـی بـا
درنظرگرفتـن مؤلفههـای عینـی ،ذهنـی و عینی-ذهنـی منظـر،
نشـانۀ منظـر یادمانـی معاصـر بـه گونههـای بصـری (عناصـر
طبیعـی ،عناصـر مصنـوع و عملکردی-فعالیتـی) ،گونههـای
کهنالگویـی (قبـر تهـی ،استال-ابلیسـک ،مسـیر قدسـی ،دایره-
مارپیـچ  ،پـرواز ،کوه کیهانی-سـنگ بزرگ ،گنبـد کیهانی-طاق
کیهانـی ،درخـت کیهانی-بـاغ و نـور-آب) و گونههـای روایـی
(وقایـع تلـخ ،فردی-مکانـی و ارزشـی جمعـی) طبقهبنـدی
میشـود (تصاویـر  4و .)5

تصویر  .4ریزگونههای صوری ،روایی و آرکیتایپی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس .مأخذ :نگارندگان.
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گونهشناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس

. نگارندگان: مأخذ. گونهشناسی منظر یادمانی معاصر با رویکرد نشانهشناختی پیرس.5 تصویر

پینوشتها

Tributes .16
roadside memorials .17
temporary .18
Gebran Tueni Memorial-Beirut-Lebanon-2011 .19
National Peace Memorial for the Atomic Bomb Victims –Naga sa� .200
ki-Japan-2002
Soviet War Memorial-Treptower Park -Berlin-Germany-1949 .21
National 9/11 Memorial Site of the World Trade CenterNY-US-2006 .22
Princess Diana’s Memorial Fountain Hyde Park -London-UK-2004 .23
Pentagon 9/11 National Memorial-Pennsylvania-US-2008.24
National Memorial-Oklahoma-US-2001 .25
Salzburg Stumbling Blocks-Salzburg-Austuria-1997 .26
Give Peace a Chance Park-Montréal-Canada-2010 .27
Monument to Francesc Macià-Barcelona-Spain-1991 .28
The March fallen Memorial-Weimar-Germany-1922 .29
Korean War Veterans Memorial-Washington D.C-US-1995 .30
Sadako Peace Memorial-Hiroshima-Japan-1958 .31
Netherlands American Cemetery-Margraten-Netherland-1944 .32
Igualada Cemetery-Barcelona-Spain-1994 .33
Grounds of Remembrance Dublin-Ohio-USA-2009 .34
Vietnam Veterans Memorial-Washington D.C-US-1982 .35
National Mall- Washington D.C-US-1966 .36
Holocaust Memorial-Judenplatz-Vienna-Austria-2000 .37
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* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «فرناز خواجهسعید» با عنوان «تبیین
مؤلفههای زیباییشناختی نمادین درگونههای مناظر یادمانی معاصر؛ نمونه
 مناظر یادمانی فاخر معاصر تبریز» است که به راهنمايي دکتر «لیدا:موردی
بلیالن اصل» و مشاورۀ دکتر «داریوش ستارزاده» در دانشکدۀ هنر و معماري
. واحد تبریز در دست انجام است،دانشگاه آزاد اسالمي
Contemporary dark memorial .1
Dark tourism .2
 واژۀ «تیپولــوژی» یــا «گونهشناســی» در فرهنـگ غربـی از ریشـۀ کلمـۀ.3
 واژۀ تایـپ نیـز خـود برگرفتـه از ریشـۀ یونانـی.«تایـپ» گرفتـه شـده اسـت
«تپـس»و «تیپـس» در زبـان التیـن اسـت و در زبـان انگلیسـی معـادل
 نمـاد و ویژگـی قـرار دارد (معماریــان، دسـته، فـرم،نمونـه، واژههـای مـدل
.)103 ،1392 ،و طبرســا
Monumental .4
counter-monument .5
Ferdinand de Saussure .6
Charles Sanders Peirce .7
Signifier .8
Signified .9
Representamen .10
Interoretant .11
Object .12
Icon .13
Index .14
Symbol .15
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Poppy Plaza Calgary-Alberta-Canada-2013 .38
Canada Memorial-Hyde Park-London-UK-1994 .39
Holocaust Memorial-Berlin-Germany-2004 .40
Alamo Cenotaph San Antonio-Texas-US-1936 .41
Australian War Memorial-Wellington-New Zealand-2014 .42
Stella of Friendship of Nation (Bishkek)- Bishkek-Kyrgyzstan-1976 .43
Monument of Alpini-Rossano Veneto-Italy-2010 .44
New Zealand war memorial-London-UK-2013 .45
Peace Memorial Park-Hiroshima-japan-2005 .46
New Zealand Memorial-Canberra-Australia-2011 .47
Martin Luther King-Jr.Memorial-Washington-US-2011 .48
Franklin Delano Roosevelt Memorial-Washington-US-1997 .49
Ring of Memory Saint-Nazaire-France-2014 .50
Memorial Bridge- Croatia-Rijeka-2001 .51
National Memorial 9/11 Flight 93 in Shanxville-Virginia-US-2011 .52
The Battle of Sutjeska Memorial-Tjentište-Bosnia & Herzegovina-1971 .53
Armed Forces Memorial-Alrewas-Staffordshire-2007 .54
Kings Park War Memorial-Perth- Western Australia-2000 .55
11/9 Memorial-Padua-Italy-2005 .56
Pinocchio Park-Collodi-Italy-1956 .57
Japanese Tsunami Memorial-Iwate Prefecture-Japan-2013 .58
General Maister Park Ljubno ob Savinji-Cardinal Hardy- Slovenia-2007 .59

Jewish Museum-Berlin-Germany-2001 .60
Holocaust Memorial-Sydney-2001 .61
Canterbury Earthquake Memorial-Christchurch-New Zealand-2017 .62
Grande Cretto Gibellina Vecchia-Sicily-Italy-2015 .63
Gordan Lederer Memorial-by NFO-Cukur Hill in-Croatia-2015 .64
Gebran Tueni Memorial-Beirut-Lebanon-2011 .65
Berlin Wall Memorial on Bernauer-berlin-Germany-1980 .66
Makomanai Takino Cemetery-Sapporo-Japan-2015 .67
FDR Four Freedoms Park-New York-US-2012 .68
The Garden of Peace:A Memorial to Victims of Homicide-Bos� .699
ton-US-2004
National Japanese American Memorial-Washington-D.C-US-2000 .70
Mission 22 Memorials-Oklahoma-US-2014 .71
72. Australian Vietnam Forces National Memorial-Canberra-Australia-2010
Memorial to Victims of Violence-Mexico City-Mexico-2013 .73
China›s wenchuan earthquake memorial-Sichuan-China-2008 .74
American Veterans Disabled for Life Memorial-Washing� .755
ton-D.C-US-2010
Marine Corps War Memorial-Virginia-US-1995 .76
Canadian WW1 Memorial -Vimy Ridge-France-2005 .77
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••باقری ،سحر و عینیفر ،علیرضا .)1395( .تدقیق و تحدید حوزۀ شمول و نمود
نشانهها در معماری .معماری و شهرسازی آرمان شهر.10-1 ،)17(9 ،
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