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چکیــده | جنــگ پدیــدهای خوشــایند نیســت کــه یــادآوری آن بــه جامعــه ،امــری
مطلــوب باشــد .امــا در ورای جنبههــای تلــخ و ســیاه هــر جنــگ میتــوان بــه
جنبههــای ســفید ایــن پدیــده نیــز نظرکــرده و حتــی آنهــا را بــه نســلهای نــو
یــادآوری کــرد .هــر نبــردی بیشــک شــاهد دالوری ،ایثــار و میهنپرســتی عــدهای
بــوده اســت کــه بــرای ایــن ارزشهــا از جــان خــود گذشــتهاند .در ایــن حالــت،
یــادآوری جنــگ در قالــب یادمانهــا بایــد بــه پررنــگ کــردن یــاد ایــن افــراد،
مکانهــای خاطرهانگیــز و ارزشهــای فطــری و انســانی مرتبــط بــا جنــگ بپــردازد.
یادمانهــای جنــگ بهعنــوان نمادهایــی در زندگــی روزمــره نســلهای جدیــد ،قــرار
اســت خاطراتــی از جنــگ را زنــده نگــه دارد .امــا ایــن نمادهــا چگونــه بایــد باشــند؟
آیــا روایــت مســتقیم یــک اثــر هنــری از جنــگ ،بهعنوانمثــال ،مجســمه یــک
رزمنــده پاســخ مناســبی بــه امــر «یــادآوری» اســت؟
نمونههــای متنوعــی در سراســر جهــان بــا ایــن موضــوع اجــرا شــده اســت .مقالــه
حاضــر بــه بررســی ایــن نمونههــا میپــردازد و از خــالل آنهــا دنبــال پاســخ
مناســبی بــرای ایــن پرســش اســت.
نتایــج تحقیــق حاکــی از آن هســتند کــه در موضــوع یادمانهــای مرتبط بــا جنگ،
بــا یــک طیــف مواجــه هســتیم کــه یکســوی آن واقعنمایــی و نــگاه مــوزهای
اســت و ســوی دیگــر آن نــگاه انتزاعــی و اســتعارهای .هرچنــد واقعنمایــی ارتبــاط
ســریعتری بــا مخاطــب برقــرار میکنــد امــا مانــدگاری اثــر در ذهــن مخاطــب بــه
دلیــل ســادگی آن انــدک خواهــد بــود .در مقابــل یادمانهایــی کــه دارای الیههــای
پیچیدهتــری بــوده و تفســیرپذیر هســتند اگرچــه ممکــن اســت در جــذب اولیــه
مخاطــب ضعیــف باشــند امــا درگــذر زمــان کارکــرد بهتــری را بهعنــوان یــک اثــر
یادمانــی ایفــا میکننــد.
بنابرایــن بــه نظــر میرســد یادمانهــای جنــگ متناظــر بــا جنبههــای حماســی
و ارزشهــای ملــی بایــد بــا بیــان تمثیلــی و اســتعارهای ارائــه شــوند و آثــاری کــه
بــه یــادآوری خاطــرات مربــوط اســت میتوانــد از بیــان واقعگرایانــه بهــره گیــرد.
بررســی نمونههــا حاکــی از آن اســت کــه انتخــاب رویکــرد مناســب بــا موضــوع
یادمــان ،در جــذب مخاطــب و انتقــال پیــام بــه نســل جدیــد موفقتــر خواهــد بــود.

واژگان کلیدی | منظر نزاع ،منظر دفاع ،گونهشناسی ،دفاع ،جنگ.
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مقدمــه | خاطرات بهویژه آنهایی کــه مقیاس ملی دارند را
میبایســت به طریقی به جامعه یادآوری کــرد .این یادآوری
بخشــی از نیازهای اجتماعی اســت که به انســجام جامعه و
هویتمندی آن کمــک میکنــد ( .)Carolin, 2015جنگها
بهویژه زمانی که بهقصد دفاع از وطن باشد بخشی از خاطرات
ارزشــمند یک جامعه محســوب میشــود و خاطرات آنکه
دربردارنده رشــادتها و ایثار افراد جامعه است برای نسلهای
بعد عامل اعتمادبهنفس ،غرور و بالندگی بوده و به آنها یادآور
میشود که ارزشهای ملی چگونه شکلگرفته است.
گاهی این یادآوریها توأم با مراســم اســت .مراسم آیینی در
یادبودهــای جنگ ،معموالً مجموعــهای از فعالیتها بوده که
شــامل ادای احترام به کشتهشدگان ،گذاشتن حلقههای گل،
ذکر اشعار و سرودهای دستهجمعی است .این فعالیتها غالباً
جنبههای ســمبولیک داشته و به شکل رسمی و منظم برگزار
میشــود ( .(Bell, 2009یادمانها بهعنــوان عناصری بصری و
عینــی کمک میکند که بخشهایــی از ذهنیت جمعی افراد
بازخوانی شــده و خاطرات مرور شود .بدین ترتیب ،یادمانها
نقشــی کلیدی در یادآوری خاطرات برای یــک جامعه دارد
و یــادآوری خاطرات به اتحاد و همبســتگی اجتماعی منجر
میشود که یکی از ارزشهای بنیادین در هر جامعهای است.
یک یادمان برای پاســخ به ارزشهای فــوق از یک «کالبد»
برخوردار خواهد بود که دارای یک «وجه بیانی» است .معماری
یادمانی گونهای قدرتمند از ارائه است که با بهرهگیری از زبان
نمادیــن و قابلیتهای معنایی و کالبدی خــود بهعنوان یک
رســانه هنری تأثیرگذار ،همواره یکی از بهترین گزینهها برای
بیان فرهنگی جوامع به شمار میرفته است (پرزاده.)1393 ،
گاهی برای یادآوری خاطرات از بیان واقعگرایانه و مســتقیم
وقایع اســتفاده میشــود و گاهی میتواند پیچیدهتر شده و
بابیان تمثیلی و استعارهای همراه شود.
بررسیها نشان میدهد رویکرد طراحی در یادمانهای جنگ
در ایــران غالباً بــه بازنماییهای واقعگرایانــه گرایش دارد و
استفاده از معماری فرمال و مقبرهای مبنای طراحی یادمانها
اســت .درحالیکه به نظر میرســد برای ارتبــاط فراگیرتر با
نسلهای جدید و استمرار مفاهیم در جامعه ،استفاده از بیان
اســتعارهای ،معماری ســمبولیک و افزودن الیههای معنایی
میتواند مخاطبان را بیشتر تحت تأثیر قرارداده ،آنها را درگیر
تفســیر و خوانش منظر کرده و مانــدگاری و موفقیت یادمان

را تضمین نماید .برای اثبات فرضیه فوق الزم اســت که ابتدا
بدانیم که هدف از خلق یادمانها جنگ چیست؟ چه مفاهیمی
قرار است به مخاطب منتقل شوند؟ چه رویکردهایی برای بیان
این مفاهیم به کار میرود؟ و درنهایت کدام رویکرد بیانی برای
جامعه هدف مناسب است؟

نقش یادمانهای جنگ چیست؟
یادمانهای جنگ قرار است به یادآوری ،پاسداشت و استمرار
بخشــی از تاریخ یک ملت بپــردازد و در قالب یک اثر هنری
مفاهیمــی مرتبط با جنگ را بیان کنــد که دارای ارزشهای
مثبت در نزد جامعه اســت .از این طریق بین نســل جدید و
افرادی که درگیر جنگ بودهاند پیوند برقرار کند و حس تعلق
به سرزمین و مفهوم وطن را تقویت نماید.
واژه «مونومان» ( )monumentاز ریشــه التین  monereو به
معنای متصــل کردن ،آگاه کردن و تذکر دادن و همچنین به
مفهوم نشانه و عالمت اســت (پرزاده .)1393 ،بنابراین منظر
یادمانــی بهقصد آگاه کردن و متصل کردن فرد به یک رویداد
تاریخی ایجاد میشود .یک فضای یادمانی نهتنها باعث انتقال
خاطره رویداد به نسل بعد میشــود ،بلکه تعامالت اجتماعی
نیــز در آن فضا صورت میگیرد (ضرغامی و دیگران.)1393 ،
در دنیای امــروز یادمانها درواقع نیازهای جامعهشناســی و
روانشناســی یک جامعه را در منظر شــهری پاسخ میدهند
(همــان) .بناهای یادمانی به دلیل نقــش کلیدی که بهعنوان
عناصر هویتبخش شــهری با ایجاد حس تعلق و وابستگی و
ایجاد تعامالت اجتماعی و همچنین پیوند باگذشته یک ملت
دارند و نیز بــا حفظ ،تقویت و شناســاندن هویت اجتماعی،
موجب آگاهی و بازگشــت به خویشتن شــده و عامل مؤثری
در ارتقاء پایداری اجتماعی است (افق منش و نادری شکیب،
 .)1393بدین ترتیب یادمانهای جنگ هم بخشــی از تاریخ
یــک ملت را یادآوری میکند و هممحل تعامل نســل قدیم و
جدید میشــود .آنها را به هم پیوند داده و موجب انســجام
اجتماعی میگردد.

چه مفاهیمی قرار است به مخاطب منتقل شود؟
یادمانها غالباً به ســه موضوع اصلــی میپردازند  :یک گروه
به یادبود کشتهشــدگان و زنده نگهداشتن نام آنها اختصاص
دارد (تصویــر  ،)1گروه دوم به قصد حفظ و معرفی یک مکان
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شاخص در جنگ (تصویر  )2و گروه دیگر سعی میکند مفاهیم
و ارزشهایی که بهواسطه جنگ پررنگ شده بودند را در ذهن
جامعه زنده نگــه دارد (تصویر  .)3مفاهیمــی همچون ایثار،
وطندوســتی ،اتحاد و...؛ گاهی در یک یادمان این رویکردها
باهم ادغامشده و توأمان حضور دارند.
در فرهنــگ ایــران در حوزه جنــگ ،مفهوم شــهادت ،از با
ارزشترین مفاهیم اســت .شــهادت یعنی کشته شدن درراه
خدا .به فرموده شــهید مطهری شــهادت مرگ آگاهانه درراه
هدف مقدس اســت  :عملی آگاهانــه و اختیاری (ضرغامی و
دیگران.)1393 ،
همچنین مفهوم «ایثار» که توأم با شــهادت است ،در فرهنگ
ایران قابل توجه اســت .در لغتنامه دهخدا این کلمه به معنای
غرض دیگران را بر خود مقدم داشــتن ،منفعت غیر را بر خود
مقدم داشتن و این کمال درجه سخاوت است (همان) .در کنار
این مفاهیم جنبههای حماســی جنگ نیز حائز اهمیت است.
شجاعتها ،دالوریها و مقاومت کسانی که بهقصد حفظ کیان
وطن درصحنه نبرد حاضرشدهاند.

تصویر  : 2یادمان شهید سبحانی -سوسنگرد .در ایران غالباً رویکرد واقعنمایی در
یادمانهای جنگ به چشم میخورد.
مأخذ http://rahianenoor.com/vglj.xexfuqeotwvzfuusb..html :

تصویر  : 3یادمان قربانیان مکزیکوسیتی .مفهوم ایستادگی
و مقاومت در برابر خشونت را در منظر به نمایش درآورده است.
مأخذ http://landarchs.com/landscape-storytelling- :

/memorial-to-victims-of-violence
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تصویر  : 1یادمان جنگ استرالیا .منظر بناهای یادمانی و شکل کالبدی آن میتواند نمادین و
انتزاعی باشد.
مأخذ http://www.genkin.org/cgi-bin/photo.pl/australia/canberra/au-canberra-0059 :
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به نظر میرســد مصداقهای موضــوع اول و دوم یعنی بناهای
یادبود شــهدا و حفــظ مکانهای تاریخی جنــگ تا حدودی
ملموس باشد درحالیکه موضوع سوم یعنی ارزشها و مفاهیم
مرتبط با جنگ ،مصداقهای عینی و روشنی نداردک؛ مفاهیمی
غالباً انتزاعی که به تصویر کشیدن و کالبدی کردن آنها دشوار
است .بااینهمه نمونههای جهانی متعددی در این زمینه وجود
دارد که سعی در بیان کالبدی هر سه رویکرد فوق دارد.

رویکردها در منظر یادمانی جنگ
نمونههای خارجی
یادمان برای اشاره به رویداد یا معنایی مشخص اما قابل تفسیر
بنا میشود .این بدان مفهوم است که معمار یا سفارشدهنده

معماری یادمانــی در پی بازخوانی یــا فراخوانی خاطرهای از
گذشــته و یا دوران معاصر خود ،یا عرضــه و نمایاندن ایده و
آرمانی متعلق به جامعه اســت (پرزاده .)1393 ،برای شناخت
بهتر نســبت به رویکردهای منظر یادمانــی جنگ ،رجوع به
نمونههای موجود میتواند راهگشــا باشــد .در این مقاله 11
یادمان مرتبط با جنگ تحلیل و بررسیشده است (جدول .)1
در این تحلیل ســعی شــده اســت که ضمن بررسی رویکرد
طراحی یادمانهای جنگ ،به اهداف ،راهبردها و اقداماتی که
انجامگرفته نیز توجه شود؛ همچنین توجه به بستر و مکانیابی
یادمان نیز میتواند در ترکیب با منظر و محیط مؤثر باشد.
مطابق آنچه در جدول شــماره  1آمده اســت آثاری همچون
«یادمان تفنگداران نیــروی دریایی آمریکا» (تصویر )4با بیان
مســتقیم و واقعنمایانه سعی در بازآفرینی خاطرات دارند .در
«یادمان قیام ورشــو» (تصویر )۵جنبههای نمادین اثر بیشتر
میشــود در مقابل بســیاری دیگر از این یادمانها (حدود 7
مورد) از بیان استعارهای و غیرمستقیم بهره گرفتهاند.

تصویر  : 4یادمان تفنگداران نیروی دریایی آمریکا.
مأخذ http://www.keyword-suggestions.com/ :

/bWFyaW5lIGNvcnBzIHdhciBtZW1vcmlhbA

تصویر  : ۵یادمان قیام ورشو.
مأخذ https://www.expedia.com/ :
pictures/poland/warsaw/warsawuprising-monument.d6066439
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ویژهنــامه
جدول  : 1تحلیل و بررسی  11نمونه یادمان جنگ در جهان.
مأخذ  :نگارندگان.

حلقه یادمان جنگ جهانی اول -نوتردام فرانسه

بیان استعارهای و تمثیلی با توجه به وقایع تاریخی با معماری
انتزاعی

 بزرگداشت صدمین سالگرد جنگ جهانی اول و ادای احترامبه سربازان ملتهای مختلف که در درگیری بین فرانسه و
آلمان در سالهای  ۱۹۱4تا  ۱۹۱8کشتهشدهاند
 رسیدن به صلح بینالمللی تداعیکننده رنج و سختی که سربازان کشیدهاند -گرد هم آوردن سربازان

یادمان جنگ ویتنام

بیان واقع نمایانه با نمود کالبدی در نقاطی از
سایت به همراه هنر مفهومی

زندهنگهداشتنیادکشتهشدگاننیرویمسلحایاالتمتحدهدرجنگویتنام

 -ایجاد نمایشگاهی در ایوانهای دو طرف حیاط

 -توجه به وقایع جنگ

 -ایجاد تعلقخاطر در فضای شهری

 -ایجاد یک فضای جمعی

 -ارتباط بین گذشته و حال

 -توجه به حضور مردم

-توجه به دید و منظر

 -ارتباط یادمان با محیط

 -ارتباط بصری معنیدار بین عناصر سایت

 -استفاده از مفاهیم ذهنی و عینی

یادمان جنگ استرالیا

بیان تمثیلی و مفهومی

یادمان فیالدلفیا

بیان استعارهای و ذهنی و در نقاطی
استفادهازبیانمستقیمبانمودکالبدی

یادمان تفنگداران
نیروی دریایی آمریکا

 -تداوم هویت تاریخی

 زنده نگهداشتن یادسربازان نیروی دریایی
ایاالتمتحده که در سال
 ۱775کشتهشدهاند.

 ارتباط یادمان با فضایسبز

 ایجاد فضایی زنده درشهر

 نمایانسازی اسامیکشتهشدگان

 استفاده از هنرهایمفهومی.

 -توجه با اتفاقات جنگ.

 دید باز و وسیع در اطرافیادمان

بازنمایی واقعگرایانه و
عینی با استفاده از مفاهیم
تاریخی

 -فضایی پویا و زنده

 -پیوندی صلحآمیز بین دو کشور.

 بزرگداشت  6۱۰پاسبان کهدر طول جنگ کشتهشدهاند.
 -ایجاد فضایی با هویت

 نمایانسازی اسامی و اتفاقاتجنگ

 برگزاری برنامههای مختلف درمکان

 ایجاد برنامههای روز سربازان ویادمان در مکان

 نوشتن اسامیکشتهشدگان بر روی
گرانیت سیاه

5

 -استفاده بهینه از طبیعت و توپوگرافی

 زنده نگهداشتن یاد اعضای نیروی مسلح وسازمانهای حمایت کنده در جنگ استرالیا و
نیوزلند.

 توجه به عوامل تاریخی هر دو کشور. ایجاد پیوندی ستودنی بین استرالیا و نیوزلند تداوم هویت تاریخی استفاده از عناصر نمادین که نمود فرهنگی هر دوکشوراست
عدمرتبهبندینامکشتهشدگان استفاده از هنرهای مفهومی توجه به حضور مردم -ارتباط یادمان با محیط

 برگزاری رژه و مراسم در بلوار به یادکشتهشدگان.

 ایجاد عناصری تاریخی و مجسمه از سربازان درمحوطه باز

 استفاده از گونههای گیاهی که متعلق به فرهنگهر دو کشور است.

 توجه به پتانسیلهای باارزش سایت. استفاده از هنر مفهومی استفاده بهینه از پتانسیلهای طبیعت تداوم هویت منطقه توجه به تاریخ و وقایع تاریخی توجه به دید و منظر عدم رتبهبندی در نمایانسازی نام سربازان تأکید بر معنای صلح و وحدت -توجه به منظر شبانه یادمان

 -استفاده از هنر مفهومی

 -وجود دید و منظر گسترده در اطراف یادمان

 ارتباط بامعنی بین مجسمهها و دیوارمشکیرنگ.

 -ساختن مجسمههایی به نام سه سرباز

 انعکاس افراد در سنگ و ایجاد ارتباط بینحال و گذشته.

 استفاده از شیب زمین در فرم و مفهومسازیدیوار.

 حکاکی نقشههایی از چهار مرحلهجنگ.

 -نوشتن لیست رویدادهای جنگ.

 ارتباطی بصری بین بناهای تاریخی دو کشورنیوزلند و استرالیا

 ساختن حلقهای بیضیشکل 328متری از بتن سبک و رنگ تیره. حک کردن اسم 58۰.۰۰۰سرباز از ملیتهای مختلف بر روی5۰۰ورق فلز و ضدزنگ برنزی
 نوشتن اسامی بر اساس حروف الفبا و جدای از ملیت ،رتبه و مذهب فراتر رفتن از رویکرد بازنده و برنده و رسیدن به یک وحدتبینالمللی
توجهبهچشماندازسایتکهگورستاننوترداموکلیساییبهسبکنئو بیزانس در آنجا قرار دارد.
 روشی نوین در گرد هم آوردن سربازان از تمام ملیتها ایجاد حس آزادی و بیکرانگی در میان حلقه یادماناستفادهازفرمیسادهدررسیدنبهبهترینبیانقراردادن چراغهایی در پایه ورقها که در شب نیز نام سربازانبدرخشد

 نوشتن اسامی کشتهشدگان جنگ بر رویسنگهای مشکی

 نوشتن نام کشتهشدگان بر روی بدنهای برنزیدر نمایشگاه

 نوشتن اسامی کشتهشدگان برروی سنگهای مشکی.

 ایده گرفتن از عکس سال ۱۹45در ساختن مجسمه
که این رویداد را به تصویر
کشیده بود.

4

 -قرارگیری در بستر طبیعت گونه.

3

 -ایجاد یک فضای سرزنده و پویای شهری

 قرارگیری در کنار گورستان ملی نوتردام و کلیسایی به سبک نئوبیزانس.
 توجه به چشمانداز فالت آرتویس. قرارگیری در دل طبیعتاستفادهازتوپوگرافی. -وجود دیدی باز و گسترده به تمام یادمان

2

 قرارگیری یادمان در مکانی با رفتوآمد باالیمردم.

 -قرارگیری در بنایی تاریخی.

۱

نام
ردیف
یادمان

 قرارگیری یادمان در ورودی قرارگیری در بارانداز پنسیلوانیا دیده شدن یادمان توسط مسافران گورستانملیآرلینگتون،کهسببپویاییوسرزندگیفضا
و افراد مختلف در فرودگاه.
میشود.
قرارگیریدربستریطبیعیکه آن را به عنصری نشانه در
محیطبدلمیکند.
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رویکرد

اهداف

راهبرد

اقدامات

مکانیابی و
استقرار

ویژهنــامه

 ارتباط نزدیک عینی و ذهنی افرادبا یادمان.

 به حداقل رساندن اقدامات فیزیکی وکمک گرفتن بیشتر از مفاهیم ذهنی.

یادمان یهودیان جانباخته،
برلین

بیان مفهومی و استعارهای
بافرمهای انتزاعی

یادمان یهودیان جانباخته،
بوداپست

با حداقل اقدام فیزیکی و بیان
استعارهای و تمثیلی.

یادمان جنگ
بوسنی و هرزگوین

استفاده تنها از مفاهیم
انتزاعی و استعارهای

یادمان قیام ورشو

بیان واقعگرایانه و کالبدی با
استفاده از مفاهیم تاریخی

یادمان کشتگان نبرد ورونژ
روسیه

بیانی عینی و کالبدی با
استفاده از مفاهیم تاریخی

یادمان سنت ژولیان
بلژیک

بیان استعارهای و ذهنی

یادمان سربازان گمنام
برزیلی

بیان مستقیم ،عینی و کالبدی

 -ایجاد محیط سرزنده شهری

۱2

 -ایجاد تعلقخاطر

 -ارتباط بین گذشته و حال

 -ایجاد تعلقخاطر.

 زنده نگهداشتن یادکشتهشدگان سربازان گمنام
برزیلی در جنگ جهانی دوم

 -ارتباط یادمان با محیط.

 -توجه به حضور مردم

 -استفاده از هنر شهری

۱۱

 زنده نگهداشتن یاد  -زنده نگهداشتنکشتهشدگان روس در یاد کشتهشدگان
کانادایی.
جنگ جهانی دوم.
 تداوم هویت برانگیختن حستعلق برای شهروندان تاریخی

 -توجه به مقیاس

 -ارتباط یادمان با محیط

 استفاده از هنرهایتجسمی

 استفاده از هنر شهری استفاده از پتانسیلهایمحیط
 استفاده از بعد تاریخی توجه به مکان وقوعحادثه
توجه به حضور انسانها توجه به دید و منظردر سایت

 استفاده از رنگی خنثیبرای یادمان.

 -دیدی وسیع به یادمان.

۱۰

زندهنگهداشتنیادیهودیانجانباختهدرجنگجهانیدوم
تفسیرینوینازبزرگداشتسنتی. ارتباط بین گذشته و حال ایجاد فضای باز عمومی-ایجادتعلقخاطر

 یادآوری صحنه نبرد علیهنازیها

 استفاده از صحنههای عینیحادثه نبرد.
 توجه به تاریخ. توجه به حضور مردم ایجاد فضای شهری پویا وسرزنده.
 تأثیرگذاری سریع واقعه استفاده از نمود عینی وفیزیکی در بیان حادثه.
-استفاده از هنر مفهومی.

 -ایجاد دیدی گسترده به یادمان

 حضور افراد و ارتباط داشتنبا یادمان

 قراردادن گل و شمع وانسانها در فضا.

 -ارتفاع فرا انسانی

 ایجاد سبزینگی دراطراف یادمان
 رنگ خنثی و تیرهمجسمهها

 ساختن مجسمههایی ازکشتهشدگان.

 ساختن مجسمهای بلندبه ارتفاع  ۱۱متر

 ساختن مجسمههایی که نمادکشتهشدگان نیروهای هوایی،
زمینی و دریایی ارتش برزیل
است.
 مجسمههایی از جنس بتن ،فلزو گرانیت
 برگزاری مراسمهای مختلف وپویایی در فضا
 ساختن طاقنما با ارتفاع زیاد باال بودن مجموعه یادمان ازقسمتهای دیگر
 -دفن  467نفر از کشتهشدگان

۹

 بزرگداشت یهودیان جانباخته درجنگ جهانی دوم.
 به حداقل رساندن مداخالت فیزیکیدر سایت.
 ارتباط بین گذشته و حال -ایجاد تعلقخاطر و یادآوری خاطرات.

 -تأثیرگذاری سریع بر مخاطب

 -توجه به حضور مردم.

ایجاد فضایی یادماندنیو پرخاطره

 استفاده از بیانیاستعارهای صرف و عدم
ساخت عناصری کالبدی

استفاده از رنگ رزین
قرمز بر روی کف در
محلهای خمپارههای
جنگ.

 ساختن صحنه واقعی از صحنهنبرد در جنگ جهانی دوم

 -تبدیلشدن به نشانه شهری

 تعبیه فضایی باز درجلوی یادمان

یادمان و فضایی باز و
گسترده در اطراف آن

 ارتباط شبانهروز مردم بایادمان.

8

زنده نگهداشتنخاطرات روزهای جنگ
در سارایوو
 به حداقل رساندناقدامات فیزیکی
 ارتباط بین گذشتهو حال

 ایجاد تجربهای خاص در قدمزدن بین حجمها
 -ارتباط یادمان با محیط

 -تداوم هویت تاریخی

 -توجه به دید و منظر

 توجه به مقیاس در طراحی -ایجاد خاطرهای بهیادماندنی در ذهن.

 -استفاده از هنرهای مفهومی

 ارتباط تاریخی با رویدادهای جنگ. دیده شدن توسط شهروندان در طولشبانهروز.

 -استفاده از هنرهای مفهومی

 موردتوجه قرار گرفتن مردم درتمام طول شبانهروز

 -استفاده از رنگ خنثی

 دیدی باز و گسترده به تماممحوطه

 استفاده از مکعبهای صلببتنی

 استفاده از شیب زمین برایمواج شدن حجمها

 فضایی پویا و جذاب برایاستفاده افراد مختلف جامعه

 ساختن کفش هایی در کناره رودخانهکه بیان گر واقعه تاریخی است.

 -استفاده از پتانسیلهای محیط.

 قرارگیری در مکانی که در طولشبانهروز افراد بسیاری آن را می بینند.

 وجود فضایی باز در اطرافیادمان.
 بهرهمندی از شیب زمین. وجود سبزینگی در اطرافیادمان که ،تغییر فصل در پایایی
یادمان تأثیرگذار است.

 قرارگیری در سایت اصلی واقعه،رودخانه دانوب.

قرارگیری در فضاییپررفتوآمد افراد در
به یادماندن خاطرات
جنگ.

 قرارگیری یادمان در پالزایشهری

 به سبب موقعیت و ارتفاع  -قرارگیری یادمان درمحل اصلی حادثه.
زیاد ،عنصری نشانه است
شهر
که باعث خوانایی در
 تبدیلشدن به عنصرمیشود.
نشانه به دلیل ارتفاع زیاد

7
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 قرارگیری یادمان در پارکیپر بازدید

6

ویژهنــامه

نمونههای داخلی
جنگ تحمیلــی هشتســاله در ایران ،زمینــهای برای بروز
ارزشهایی همچون میهنپرستی ،ایثار و رشادت را فراهم کرد.
پسازآن ،یادمانهایی بهمنظور پاسداشت جوانب مختلف این
رویداد اجرا شــد .در این پژوهش چند نمونه از این یادمانها
مــورد تحلیل قرار میگیرد تا وجوه مثبــت و منفی آنها در
حوزه طراحی شناخته شود.

 یادمان شهدای گمنام جنگل ناهارخوراندر ایــن یادمان ،پیکر هشــت شــهید دفاع مقــدس در تپۀ
نورالشهدای جنگل ناهارخوران شهر گرگان به خاک سپردهشده
است .طرح یادمان شهدای گمنام برای زنده نگهداشتن یاد این
شــهدا و سازماندهی فضایی برای بازدیدکنندگان از این مزار
در ســال  1388تعریفشــده و اجرای آن در سال  1390به
پایان رسیده است (تصویر.)۶
این یادمان بیش از آنکه یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس
را بیان کند به یک فضای اسالمی اشاره میکند ،فرمهایی که
در طراحی آن لحاظ شــده است نیز چندان مرتبط با موضوع
پروژه نیســت .بهعنوانمثال طراحان ،فضای خالی بین این دو
دیوار را به فضای خالی بین دو ایوان در مساجد ارتباط دادهاند
که ارتباطی با زنده نگهداشــتن یاد شــهدا ندارد .همینطور
متنهایی که در گشــودگیهای هندســی گذاشتهشده نیز از
بدنههای مسجدها الگوبرداری شده است .درنهایت این یادمان
بیشــتر یک فضای قدسی و مذهبی را به نمایش میگذارد .با
ایجاد چندین پله طراح توانســته است احترام به این شهیدان
را نشــان دهد .این یادمان ،با عناصــر فرمال و با اضافه کردن
نمادهایی و هندســههایی اسالمی سعی در باال بردن تقدس و
ارتباط آن به فضایی روحانی داشــته است اما ارتباط اندکی با
مفهوم شهید و شهادت دارد.

تصویر  : ۶یادمان شهدای گمنام جنگل ناهارخوران.
مأخذ .http://www.memarnet.com/fa/node/827 :

 یادمان شهدای گمنام قمیادمان شــهدای گمنام قم در جوار کوه خضر نبی احداثشده
اســت و بام قم محسوب میشود .مراحل ســاخت آن از قبیل
طراحی ،تخریب ســازه قدیمی و اجرای ســازه یادمان توســط
معاونت فنی مهندســی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس انجامشده و سازهای نمادین محسوب میشود (تصویر .)7
این یادمــان نیز با اســتفاده از بیانی فرمال و با اســتفاده از
الگوهای رایج در معماری اسالمی که برای بیننده آشنا است،
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تصویر  : 7یادمان شهدای گمنام قم.
مأخذ .http://www.vesaal.ir/gallery/category,43 :

ویژهنــامه

مانند قوسهای گنبد و مرکزگرا بودن سعی در ارتباط بیننده
با اثر داشته است .درحالیکه اینگونه از فرمها بیشتر تداعیگر
مکانهای مذهبی و زیارتی اســت .همچنین به علت ارتفاع و
مکانیابی خاص آن میتواند بهعنوان عنصری نشانه عمل کند.
معماری این بنا در وهله اول جذاب اســت اما کارکرد معنایی
مرتبط با شهید و شهادت ندارد.

یادمان شهدای کشور ،قزوینایــن بنــا دارای دو چهارطاق بزرگ داخلــی و خارجی جمعاً
هشــت طاق به یاد هشت ســال دفاع مقدس و هشت شهید
گمنام این مزار است .ارتفاع سازه بیرونی این بنا که بلندترین
یادمان شهدای گمنام کشور است  3۶متر و ارتفاع سازه درونی
 1۵متر از سطح زمین مجاور است که ترکیب این دو مقیاس
با دو رویکرد برونگرا در مقیاس شهری و درونگرا در مقیاس
انســانی و با استفاده از یک فرم واحد ،ضمن سادگی در طرح
دو مفهوم متضاد را القا میکند (تصویر .)8

ارتفــاع زیاد میتواند به نقش نشــانهای این بنا کمک کند اما
تأثیری در ارتباط آن با مفهوم شهادت ندارد .این یادمان نیز با
استفاده از عناصر معماری اسالمی مانند  :فرم قوسها ،بازشوها،
مرکزگرا بودن آن ،چهاربخشــی بــودن آن ،بهعالوه با تکیهبر
اعداد و شمارهها مانند هشــت طاق به نماد هشت سال دفاع
مقدس طراحیشده اســت .اینگونه از اقدامات ،رویکردهایی
تنزل یافته و تکراری اســت کــه درک آن برای مخاطب عام
دشــوار خواهد بود؛ در حالی که می توان از روشهای بیانی..
برای مردم استفاده نمود.

 یادمان شهدای والفجر 10برخی یادمانهای مرتبط با هشت سال دفاع مقدس در مناطق
عملیاتی برپاشده است و سعی در حفظ خاطرات و سمبلهای
مرتبــط بــا آن دارد .ازجمله یادمان شــهدای والفجر  10که
در مســیر راهیان نور قــرارداد و تداعیگر صحنههای مناطق
عملیاتی است (تصویر .)9

تصویر  : 8یادمان شهدای کشور در حومه شهر قزوین.
مأخذ .http://www.yaranenamaz.com :

بهـــار  139۵شماره 34

75

ویژهنــامه

در این اثر نیز واقعنمایی و بازسازی موزهای مدنظر بوده است.
در حقیقت این یادمانها بیشــتر قصــد بازآفرینی صحنههای
واقعی از دفاع مقدس را دارند و تداعی کردن خاطرات و مناظر
جنگی اصلیترین کارکرد اینچنین یادمانها خواهد بود.

و اطالعات بصری مرتبط با مکان را به مخاطب منتقل نمیکند.

یادمان دهالویه (یادمان شهید دکتر چمران)دهالویه روستایي در جنوبشرقی بســتان است .این یادمان
در مــکان مجروح شــدن شــهید چمران در غرب روســتای

 یادمان شهدای بوالحسن«بوالحســن» نام روستایي است در غرب شهر بانه .این منطقه
یکــي از محورهاي اصلي عملیات کربــالي  10و نصر  4بوده
است .یادمان شهدای بوالحســن ازجمله مناطق مورد بازدید
زائرین کاروانهای راهیان نور شــمال غرب محسوب میشود
(تصویر .)10
ایــن یادمان بهقصد حفظ و معرفی یکی از مکانهای عملیاتی
غرب ایران در طول هشــت ســال دفاع مقدس و شهدای این
منطقه برپاشده است .مداخالت در این سایت حداقلی است و
با نصب پرچمهایی در طول مســیر منتهی به تپهای که محل
عملیات بوده اقدام به تعریف فضا کردهاند .در قیاس با ســایر
یادمانها ،یادمان بوالحســن از حس فضایی بهتری برخوردار
است هرچند تداعیکننده وقایع رویداده در مکان فوق نیست

تصویر  : 9یادمان شهدای عملیات والفجر.
مأخذ .http://rahianenoor.com/vgld.f0k2yt0kxhf62yyal..html :

تصویر  : 10یادمان شهدای بوالحسن.
مأخذ .http://rahianenoor.com/vglc.xqpa2bqes,s8a22l5..html :

7۶
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دهالویه ســاخته شد و  10ســال بعد نیز شهیدی گمنام در
محوطه مرکزی این یادمان به خاک ســپرده شد .این یادمان
در مســاحتی بالغ بر  440مترمربع ساختهشده و دارای ردیف
پلکانی به یک برج بهصورت چهارگوشــه اســت .این یادمان
دارای یک کتابخانه و نمایشــگاهی از تصاویر و اســناد دوران
کودکی ،نوجوانی و جوانی و مبارزات شــهید در جبهه لبنان و
همچنین تصاویر مربوط به ایشان در جبهههای نبرد تا لحظه
شهادت است (تصویر .)11
یادمان شهید چمران نیز بهقصد تأکید بر مکان وقوع یک اتفاق
تأثیرگذار در طول جنگ احداثشــده است .این اثر تداعیگر
معماری مقبرهای است و از سوی دیگر فرم برجکهای دیدبانی
را بــه ذهن متبادر میکند .این یادمان به لحاظ معماری اثری
با هویت محســوب میشــود اما مخاطب بهسختی میتواند
ارتباط بصری و ذهنی با واقعه (اصابت خمپاره و شهادت دکتر
چمران) برقرار کند.

بررسی نمونههایی از یادمانهای جنگ در ایران نشان میدهد که
از سه رویکرد مختلف برای بازنمایی جنگ ،غالباً دو رویکرد یعنی
یادمان شهدای گمنام و یا شــاخص کردن مکان مورد استفاده
بوده اســت و در ایــن دو نیز از معماری مقبــرهای و بازآفرینی
موزهای بهره گرفته شده است.
در این میان بازنمایی مفاهیم ارزشــی جنــگ همچون ایثار و
میهندوســتی به دلیل آنکه انتزاعی هستند دشوار مینماید و
کمتر موردتوجه قرارگرفته است .یادمانهای شهدا نیز متمایل به
معماری فرمال و مقبرهای شده و ارتباط بصری و ذهنی اندکی با
مفهوم شهادت و دفاع مقدس دارد (جدول.)2
اکنون میتوان این پرســش را مطرح کرد که آیا استفاده از یک
معماری فرمال که داللت کمتری بر مفهوم شهادت دارد میتواند
پاســخ مناســبی برای طراحی یادمانهای جنگ باشد؟ در این
حالت یادمان کارکرد و نقش خود را بهدرستی ایفاء میکند؟

تصویر  : 11یادمان دهالویه (شهید چمران).
مأخذ .http://khademanshohada.blog.ir :

بهـــار  139۵شماره 34

77

ویژهنــامه

جدول  : 2بازنمایی مفاهیم در یادمانهای شهدا.
مأخذ  :نگارندگان.
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یادمان اگرچه در زمان حال ساخته میشود ،لکن عموماً آینده
و نسلهای بعدی را نیز هدف قرار میدهد .لذا برای نیل به این
مقصود دســتکم میباید به دو مورد اساسی دقت شود :یکی
قدرت تأثیرگذاری شدید و دیگری قابلیت و تفسیر اثر در عین
گویا بودن (اینکه به چه چیزی اشاره میکند) (پرزاده.)1393 ،
بیان مســتقیم میتواند با مخاطب سریعتر ارتباط برقرار کند
اما قابلیت تفسیر چندانی باقی نمیگذارد .ازاینرو یادمانهایی
که با رویکرد واقعنمایی خلق میشوند در کوتاهمدت بازخورد
بیشــتری دریافت میکنند اما باگذشــت زمان از میزان توجه
مردم به آنها کاســته شــده و در نزد مخاطب کمتر تکرار و
یادآوری میشــود .درنتیجه عمر اثرگذاری کوتاهی دارند .در
مقابل یادمانهایی که انتزاعیتر هستند در نگاه اول با مخاطب
عام کمتر ارتباط برقرار میکنند اما به دلیل تفسیرپذیر بودن
و جنبههای پنهان اثر ،همواره مخاطب را درگیر کرده و با گذر
زمان ،الیههای معنایی جدیدی در ذهن بیننده کشف میشود.
در ایــن حالت ،بنا یــا منظر یادمانی بــرای مخاطب تکراری
نخواهد شد و گذر زمان ،نقش آن را کمرنگ نخواهد کرد.
عالوه بر رویکرد بیانی یک اثر یادمانی ،مؤلفههای دیگری نیز در
استمرار یادمانها مؤثر هستند .مقایسه اطالعات بهدستآمده
از جدول  1کمک میکند کــه موارد زیر برای ماندگاری یک

منظر یادمانی جنگ توصیه گردد :
 توجه به مقیاس انسانی در طراحی یادمانها در ایجاد ارتباطو درک فضا توســط مخاطــب و یا بازدیدکننــدگان خارجی
(ضرغامی و دیگران.)1393 ،
 مکانیابــی یادمانهــا در محل اصلی وقــوع حادثه (حفظاصالت) یا در مکانهای تجمع عمومی که شانس مواجهه با آن
را افزایش دهد (حفظ مخاطب).
 کمیــت در یادبود کشتهشــدگان میتواند بــر مخاطب اثرمضاعف داشته باشد.
 ادغام یادمان با یک فضای جمعی در شــهر میتواند به چندکارکردی بودن فضا کمک کند.
 برگزاری مراســمهای منظم و زنده میتواند شــهروندان رابیشتر با خاطره اصلی درگیر نموده و انتقال مفاهیم را تسریع
کند.
هرچند مــوارد فوق در موفقیت یک یادمــان تأثیرگذارند اما
انتخــاب و اعمال هر یک از آنها مســتلزم به کار بردن زبان
مناسب است .بهعبارتدیگر ،استفاده از تمام راهکارها و اقدامات
ممکن برای موفقیت یک اثر یادمانی ،تابع رویکردی است که
طراح برمیگزیند .شیوه بیان نامناسب میتواند اثرگذاری تمام
راهکارهای توصیهشــده را خنثی کند .ازاینروست که انتخاب
«رویکرد بیانی» ،همچنان در درجه اول اهمیت خواهد بود.

نتیجهگیــری | یادمانهای جنگ را میتوان از ابعاد و زوایای
مختلف نقد و بررســی کرد .مقاله حاضر با تأکید بر نحوه بیان
یک یادمان ،به دنبال پاســخ این پرسش است که کدام شیوه
بیانی در یادمانهای جنگ ،ماندگاری آن را تضمین میکند؟
همانگونه که گفته شد یادمانهای جنگ به سه مقوله اصلی

میپردازند .یک دسته یادبود کشتگان در جنگ است که غالباً
شامل مقابر و کتیبههایی اســت که یادآور سربازان حاضر در
نبرد بوده و بهقصد احترام و پاسداشــت آنان احداث میشود.
در این دســته به دلیل ملموس و عینی بودن موضوع ،انتخاب
شیوه بیان سادهتر است .نمونههای بررسیشده در این تحقیق

شماره  34بهـــار 139۵

ویژهنــامه

همچون «یادمان جنگ اســترالیا» (تصویر )2میتواند الگوی
مناسبی برای این دسته از یادمانها باشد که از بیانی انتزاعی
و سمبولیک بهره گرفته است .دسته دوم مکانهایی است که
یادآور خاطرات جنگ است .در این حالت بازآفرینی صحنههای
جنــگ و کارکرد مــوزهای آنها مدنظر اســت .در این حالت
تأکید بر واقعنمایی وجود دارد اما برای شــاخص کردن مکان
میتوان از فرمهای انتزاعی استفاده کرد (حلقه یادمان جنگ
جهانی اول)؛ (تصویر .)13اما دسته سوم به خاطرات ،مفاهیم و
ارزشهای مرتبط با جنگ مربوط میشود .در این حالت یک
امر ذهنی باید به قامت یک اثر کالبدی درآید .بهعنوان نمونه

اســتقامت و رشادت مردم خرمشهر در برابر متجاوزین چگونه
به تصویر کشیده شــود؟ رویکرد واقع نمایانه همچون یادمان
قیام ورشــو (تصویر )۵و یا یادبود جانبازان کرهای (تصویر)12
بهسرعت با مخاطب ارتباط برقرار میکند اما به همین نسبت
برای بازدیدکننده میتواند تکراری و کســالتبار باشد .فقدان
الیههای معنایی دیگر و سادگی خوانش این منظره برای یک
اثــر یادمانی مزیت محســوب نمیشــود .در مقابل آثاری که
رویکردی انتزاعی و اســتعارهای دارنــد همواره برای مخاطب
ایجــاد کنجکاوی میکنند و با درگیر کــردن ذهن فرد ،او را
وادار به مکاشفه میکند.

تصویر  : 12یادبود جانبازان کره ای .این اثر با بیان مستقیم و واقع گرایانه به سرعت با مخاطب
ارتباط برقرار می کند اما به همین نسبت برای بازدید کننده می تواند تکراری و کسالت بار باشد.
مأخذ http://www.history.com/topics/korean-war/pictures/korean-war/korean-war- :

veterans-memorial-washington-dc
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تصویر  : 13حلقه یادمان جنگ جهانی اول در فرانسه ،این اثر ترکیبی از فرمهای
انتزاعی و بیان استعارهای است.
مأخذ http://www.archdaily.com/592142/the-ring-of-remembrance- :
agence-d-architecture-philippe-prost

یادمانهای جنگ در ایران بهشدت سعی در بازسازی واقعیت
و تکــرار منظرههای واقعــی دارند (تصاویــر 1و  .)9هرچند
مناظری آشــنا و ملموس به تصویر کشــیده میشود اما جای
مفاهیمی همچون شهادت ،ایمان ،فداکاری ،مقاومت در چنین
یادمانهایی خالی اســت .در حقیقت ،مخاطب بهصرف مواجه
با منظره مشــابه جنگ الزاماً نمیتوانــد ارزشهای نهفته در
جنگ را درک کند .در اینجاســت کــه منظر یادمانی اهمیت
مییابد و سمبلها و عناصری کالبدی میتواند حامل معنایی
ذهنی باشند .یادمان قربانیان مکزیکوسیتی (تصویر )3الگوی
مناسبی برای بازآفرینی مفهوم استقامت در منظر است.

تصویر  : 14در طراحی یادمانها با یک طیف مواجه هستیم که یکسوی آن
استعاره و فرمهای انتزاعی و سوی دیگر آن واقعنمایی و معماری فرمال خواهد بود.
مأخذ  :نگارندگان.
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به همیــن ترتیب میتوان بــرای انتقال مفاهیم ارزشــی به
مخاطب از فرمهای انتزاعی و الگوهای استعارهای بهره جست.
رنگ قرمز بهتنهایی میتواند نماینده مفهوم شهادت باشد (رد
پای قرمز بر روی زمین در یادمان جنگ بوسنی و هرزگوین).
الزاماً نیازی نیست که یک مجسمه در ابعاد واقعی ساخته شود
تا مرگ یک انســان را به تصویر بکشد .بهویژه آنکه ذائقه نسل
امروز دگرگونشده و به پیچیدگی تمایل دارد.
تصویر  14نشان میدهد که در طراحی یادمانها با یک طیف
مواجه هســتیم که یکسوی آن اســتعاره و فرمهای انتزاعی
است و سوی دیگر آن واقعنمایی و معماری فرمال خواهد بود
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که به نگاه موزهای به جنگ گرایش دارد .بررســی نمونههای
بینالمللی و داخلی حاکی از آن است که در بازنمایی خاطرات
یک مکان میتوان از برخورد موزهای بهره جســت و در مقابل
برای بیــان ارزشهای جنگ میبایســت از بیــان انتزاعی و

استعارهای کمک گرفت .خطا در انتخاب رویکرد مناسب باعث
ناکارآمدی یادمان خواهد شد و استمرار خاطرات و ارزشهای
مرتبط با جنگ را با شکست مواجه میکند.

پینوشــت
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «جنگ و منظر شهری» است که
در پژوهشکده نظر به انجام رسیده است.
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