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چکیــده | آثــار و بناهــای یادمانــی در ارتبــاط بــا جنگ و شــهادت در دهههــای اخیر به
انـواع مختلــف در منظــر شــهرهای ایـران تأثیرگـذار بــوده اســت .اگرچه ایجــاد بناهای
یادمانــی در ایـران ســابقهای طوالنــی و پیشــینهای غنــی دارد ،امــا تنــوع رویکردهــا و
الگوهــای ایجــاد چنیــن مناظــری در دوران مــدرن و تالشهایــی کــه ب ـرای ایجــاد
نــوآوری در ایــن طرحهــا صــورت گرفتــه ،بــه تولیــد آثــار مختلفــی انجامیــده کــه در
بســیاری مـوارد پاســخگوی نیازهــا نبودهاند .در این مقاله تالش شــده اســت با بررســی
تالشهــا و برنامههــای بنیــاد شــهید و امــور ایثارگـران الگوهــا و رویکردهایــی کــه از
موفقیــت بیشــتری در ابعاد مختلف کارکــردی ،هویتی و زیبا شناســانه طــرح برخوردار
هســتند ،شناســایی شــوند .بدیــن منظــور پــس از مطالعه نمونههــای مختلف بــا روش
تحقیــق توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از مطالعــات اســنادی و شــناخت شــیوههای
طراحــی آثــار یادمانــی ،ایــن شــیوهها بــر اســاس معیارهای عــام طراحــی ،اهـداف طرح
و ویژگیهــای بناهــای یادمانــی و بــا نظرســنجی از متخصصیــن حوزههــای مربوطــه
تحلیــل و ارزیابی شــدند.
بررســي ایــن نتایــج ،نــکات قابلتوجهــی را در ارتبــاط بــا رویکردهــا و میـزان موفقیــت
تالشهــا در ایجــاد مناظــر یادمانــی شــهری نمایــان ســاخته و نشــان میدهــد کــه
مؤلفههــای مخاطــب محــوری ،خاطرهانگیــزی و ارتبــاط بــا فعالیتهــای روزمــره ،از
مهمتریــن عوامــل موفقیــت طرحهاســت.
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واژگان کلیدی | منظر یادمانی ،یادمان شهدا ،گلزار شهدا ،بنیاد شهید.

ویژهنــامه

مقدمــه | اگرچه ایجاد آثار و بناهای یادمانی در جهت تجلیل
از مقام قربانیان جنگ شــیوه معمول جوامع مختلف است ،اما
در ایران ،جایگاه شهید در فرهنگ دینی و پیوستگی جنگ با
مفهوم دفاع مقدس ،اشکال ویژهای از آثار یادمانی را به وجود
آورده کــه به لحاظ معنایی و هویتی با یادمانهای معمول در
سایر نقاط جهان تفاوت بنیادی دارند .درعینحال ایران یکی
از غنیترین ســرزمینها به لحاظ میــراث فرهنگی و بناهای
یادمانی است و پیشینه معماری و الگوهای پیشرفته معماری
یادمانی در ایــران ظرفیتهای زیــادی در ایجاد یادمانهای
باکیفیت به وجود میآورد.
تالشهایی که در ترویج ارزشهای ایثار و شهادت در سالهای
پــس از انقالب و جنگ صورت گرفتــه ،متنوع بوده و در طی
زمان تحوالت زیادی را بر خود پذیرفته اســت .بنیاد شهید و
امور ایثارگران نیز در این عرصه بهعنوان یکی از متولیان اصلی
این موضوع ،تأثیر و حضوری پررنگ داشــته اســت .این نهاد،
با اتکا به اساســنامه خود ،مأموریت ایجاد یادمانهای شــهدا
را جهــت ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت بهعنوان یک هدف
شــاخص در فعالیتهای خود تعریف کــرده و به آن پرداخته
اســت .ازجمله اهداف بنیاد در فعالیت خــود ،انتقال مفاهیم
و مضامین ایثار و شــهادت با بهکارگیری شــیوههای هنري و
تبلیغی ،شناســاندن مصادیق آن ازجمله شهیدان ،جانبازان و
آزادگان ،ایجــاد زمینه تذکر مســتمر در جهت احیاء و حفظ
دســتاوردهاي ایثار و شــهادت ،ماندگار ســازی و زیباسازی
نمادها و یادمانهای ایثار و شــهادت و استفاده از رویکردهای
نوین هنري و جذاب در این راســتا بوده است (بنیاد شهید و
امور ایثارگران .)1394،بر اساس این اهداف ،اقدامات مختلف
در حوزههای هنر ،شهر و معماری دنبال میشود که مستقیماً
بر منظر شهری تأثیر میگذارند .برخی از این اقدامات به نقل
از مجموعه دستورالعملها و آییننامههای بنیاد شهید عبارت
است از :
 ســاماندهی تبلیغــات محیطی و ســاخت و نصب تابلوهایتبلیغاتی در فضاي عمومی.
 نامگذاری معابر ،اماکن و مراکز مذهبی ،آموزشــی ،صنعتی،اداري ،پایانههــای حملونقل ،میدانها ،مســیرهاي مختلف
شهري و تفرجگاهها.
 طراحی و اجراي طرحهای هنری تجسمی پیرامون فرهنگایثار و شــهادت؛ ازجمله  :مجســمه ،یادمان ،نقش برجسته،

پوستر ،بروشور ،نقاشی دیواری.
 ساماندهی گلزارهای شهدا.بــا نگاهی به فعالیتهای بنیاد شــهید میتــوان دریافت که
آثــار هنری و یادمانی موردنظــر آن ،از تنوع زیادی برخوردار
اســت که تأثیر بسیاری در منظر شــهری بر جای میگذارد.
در ایــن مقاله بامطالعۀ نمونههای منتخــب ،الگوهایی که در
ابعاد کارکردی ،هویتی و زیباشناســانه از موفقیت بیشــتری
برخوردارند ،موردبررســی قرار میگیرند .نتیجه این پژوهش
میتواند به شناسایی الگوهای برتر در ایجاد یادمانهای شهدا
کمک کند و زمینه ارتقای کیفی این آثار را فراهم سازد.

انواع آثار یادمانی شهدا
یادمانهای شهدا پدیدهای چندوجهی و چند کارکردی است
که با جهانبینی جامعه و جنبههای مختلف فرهنگ ،زندگی،
رفتــار و نگرش آنها درهمتنیده اســت« .معماری یادمانی را
میتوان در چارچــوب فرهنگ مادی ،بهمثابــه نوعی زبان با
قواعد و ضوابط زبانی خاص خود ،بازخوانی و بازاندیشــی کرد.
مناسبت این معماری با حافظه و هویت ،ذاتی و بنیادی است.
این زبــان فرهنگ مادی ،هم نحوه بیان خــاص خود را دارد
و هــم قواعد و قوالب زبانی خــود را برای بازخوانی میطلبد»
(مالصالحی .)80 : 1394 ،ازاینرو یادمانهای شــهدا به دلیل
جایگاه ذهنی خود در عین برخورداری از کارکردهای مختلف
و پاســخگویي به نیازهاي جامعــه ،بهعنوان عنصری اصلی در
منظر شــهري واجد اهمیت میشوند و درنتیجه باید در ابعاد
مختلف پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
زنــده نگهداشــتن یاد شــهدا در منظر شــهری در قالبها و
الگوهای مختلفی صورت گرفته که اغلب آنها تالش داشتهاند
از پیشینه تاریخی یا اشکال نمادین فرهنگ دینی و هنر ایران
اســتفاده کنند .در ایــن پژوهش مهمتریــن صورتهای آثار
یادمانی در ارتباط با شــهدا که از فراوانی بیشتری برخوردارند
بررسی شدهاند.

 سقاخانه شهدا«سقاخانه ریشه در تفکر شهودی شرقیها دارد .در ایران البته
با باورهای شــیعی پیوند خورده و محلی اســت برای برآورده
شدن آرزوها ،آمال و نیازهایی که تفکر عقالنی و علمی از پاسخ
به آن عاجز مانده اســت» (زارعی و گلزاریان.)42۵ : 1391،
این الگوی یادمانی اصیل که در اماکن عمومی شــهری دیده
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میشود ،پاسخ به نیازی است که عالوه بر جنبههای کارکردی
واجــد ارزشهای نمادین و معنایی نیز هســت؛ همچنین در
مقیاسهای خرد شهری بهعنوان نشانه عمل میکند.

 کتیبه و نقش برجستهکتیبه و نقش برجســته ،ســنتی تاریخی در ایران اســت که
حکومتها از آن بهعنوان یک رســانه بــرای بازتاب اعتقادات
یــا قهرمانیهای خود اســتفاده میکردند .نقش برجســته از
مهمتریــن آثار روایت کننــده تاریخ فرهنــگ و تمدن ایران
به شــمار میرود .بنیاد شــهید با ســاخت نقش برجسته در
فضاهای باز و بســته شهری از آن بهعنوان ابزاری برای معرفی
و آگاهســازی بهره برده است .این آثار ویژگی تبلیغی و ارتباط
یکسویه با مخاطب را داراست.

تصویر  : 1یادمان سردار شهید خلبان جدی ،اردبیل.
عکس  :بهزاد مسعودی.1394 ،

 بنای یادبود شهدااحداث بناهـاي یادبود شهدا در فضاهایی نظیر مساجد ،مراکز
فرهنگی ،میادین ،مدارس و ســایر نقاط شــاخص شهری ،در
راســتای تقویت معنای ذهنی فضا و برقراری ارتباط نزدیکتر
با مصادیق فرهنگ شــهادت و ایثار صــورت میگیرد .در این
گونهها جنبه یادمانی آثار و ایجاد مناظر فرهنگی قویتر بوده
و ابعاد زیباشناسانه و هویتی ،محوریت دارند.

 عناصر نمادین فرهنگ شهادتبر اســاس اصل تداعی معانی ،گاهی مشاهده یک عنصر ساده،
ذهن انسان را بـــه معانی وسیعی نهفته در آن عنصر به تفکر
و تمرکــز میاندازد .عناصری مانند شــمع ،الله ،کبوتر ،لوح و
قلم در هنرهای شــهری بهعنوان عناصر نمادین اشاره ضمنی
به مفاهیم مرتبط با شهادت دارند .درعینحال عناصری نظیر
جنگافزارها که بهصورت مســتقیم به موضوع جنگ اشــاره
میکنند ،از راه بازآفرینی حادثه و بهکارگیری عناصری واقعی
و آشنا روایت میکنند .شیوه بیان در این دسته ،گویا ،صریح،
ابتدایی و ساده است و نظر مخاطبان عام به آنها جلب میشود
(فرضیان ،حجت)34 :1392،؛ (تصویر .)1

 گلزار شهداایجــاد آرامســتانهای ویژه بــرای کشتهشــدگان جنگی در
کشورهای مختلف جنبههای گوناگون ملی ،سیاسی و یا حتی
گردشــگری را در بــر دارد .در ایران ،با توجــه به اهمیت مقام
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شــهید در دین و فرهنگ جامعه ،گلزار شهدا میتواند بهعنوان
یکي از مهمترین کانونهای فرهنگي -اجتماعی شهر بهحساب
آید .حفظ قداســت و منزلت گلزار شهدا از وظایف بنیاد شهید
و امور ایثارگران است .درعینحال مقوله گلزارهای شهدا امری
نسبتاً جدید است و به سالهای جنگ تحمیلی برمیگردد .در
طی سالهای اخیر الگوهای مختلفی در طراحی گلزارهای شهدا
بهکاررفته است .به دلیل اهمیت این فعالیت در اقدامات مربوط
بــه معماری یادمانی مهمترین الگوهــای رایج موضوع در ادامه
بهاختصار معرفی میشوند :
 الگوی معمــاری امامزادهها و بقاع متبرکه  :این نوع معمارییادمانــی آیینی و مقدس که با پیشــینه تاریخی قوی موضوع
شــهادت در تشیع پیوند خورده اســت ،امروزه بهعنوان یکی از
الگوهــای رایج معماری در گلزارها و یادمانهای شــهدا به کار
میرود .زیارت امامزادهها و بقاع متبرکه و همچنین زیارت اهل
قبور ســابقۀ طوالنی در فرهنگ دینی ایــران دارد .ویژگی این
الگو ،ایجاد بنای نشانهای و نمادین است که با باورهای دینی و
ارزشهای فرهنگ شهادت آمیخته و فضایی مقدس و متبرک
را بازآفرینی میکند که درعینحال کارکرد زیارت بهعنوان یک
فعالیت جمعی و اجتماعــی را در خود جای میدهد .درنتیجه
در طراحی و ساماندهی اینگونه بناهای یادمانی-زیارتی ،ایجاد
فضاهایــی جمعی برای تعامل اجتماعی نیــز از اهمیت زیادی
برخوردار است (تصویر .)2
 -الگوی معمــاری آرامگاهی  :گفته میشــود بناهای یادمانی
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تصویر  : 2گلزار شهدای میرکآباد مهریز یزد.
عکس :بهزاد مسعودی.1393 ،

ملهم از نخستین مقبرهها هستند (مالصالحی به نقل از آلسوپ،
 .)1394ســاخت بناهای مقبــرهای در معماری ایــران دارای
پیشــینهای غنی و طوالنی است .استفاده از فرمهای چهارطاقی
و یا برج مانند و تکامل این طرحها بهصورت بناهایی شــاخص و
نمادین ،از مهمترین الگوها در طراحی آرامگاهها به شمار میرود.
مهمترین ویژگی این الگو که در معماری آرامگاههای مشاهیر و
مفاخر دیده میشــود ،فرم شاخص آنهاست که بازتاب جالل،
عظمت و اســتواری بوده و بهعنوان عنصر نشانه در منظر نقش
دارد (تصویر .)3
 الگوی معماری تکایا و حسینیهها  :استفاده از الگوی معماریتکایا و حســینیهها برای ایجاد فضایی مسقف که در زمانها و
فصول مختلف امکان استفاده گروههای مردم و برگزاری مراسم
مختلف و فعالیتهای جمعی را فراهم میکند ،سبب ایجاد نوع
خاصی از معماری گلزار شــهدا شده است .مهمترین ویژگی این
دسته از گلزارها ،ایجاد یک فضای چند عملکردی با قابلیتهای
کارکردی زیاد اســت .اگرچه ایجاد یک فضای جمعی ،به زنده
نگهداشــتن فضا کمک کرده و از ویژگیهای مثبت این دسته از
گلزارها به شــمار میرود ،اما در عمل ،به دلیل کثرت استفاده از
فضا به انواع مختلف و همچنین با مفروش شدن آن که در طول
ایام سبب پنهان شدن قبور شهدا در زیر فرشها میشود ،کارکرد
بنا بهعنوان یک ســالن سرپوشیده اصالت یافته و ابعاد یادمانی،
زیارتی ،نمادین و آیینی آن کمرنگ میگردد (تصویر .)4
 -الگــوی باغ ایرانی  :باغ ایرانی یکــی دیگر از الگوهای رایج در

تصویر  : 3گلزار شهدای گمنام بوشهر.
عکس :بهزاد مسعودی.1394 ،

تصویر  : 4فضای داخلی گلزار شهدای هفتتیر ،بهشتزهرای تهران.
مأخذ https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/7tir_ :
.inside.jpg

طراحی گلزارهای شهداست که ابعاد گوناگون هویتی ،معنایی،
کارکــردی و اجتماعی آن در ایجاد یــک فضای موفق یادمانی
و زیارتی نقش دارد .همنشــینی مفهوم باغ ایرانی با تصویر باغ
بهشت ،در کنار تأکید و تقویت عناصر طبیعی و ارزش این عناصر
در فرهنگ و آئینهای ایرانی-اسالمی ،فضایی نمادین را به وجود
میآورد که در عین برخــوردار بودن از هویت آیینی و معنوی،
امــکان ارتباط با طبیعت در فضایی زیبا ،خرم و ســرزنده را به
وجود میآورد و بهعنوان یک فضای فراغتی و تفرجگاهی در شهر
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ایفای نقش میکند .ایجاد فضایی دنج برای تأمل فردی در کنار
وسعت فضای طبیعی که کارکرد گردشگری را با ابعاد کارکردی
زیارتی و یادمانی فضا میآمیزد به رونق این فضاها کمک کرده
اســت؛ درحالیکه حضور مقابر شــهدا در این مجموعه ضامن
جهتگیری فرهنگي و روحیه حاکم بر فضاست (تصویر .)۵
 الگوی فضای جمعی شهری  :طراحی گلزار شهدا بهعنوان یکفضای جمعی چند عملکردی که کارکردهای مختلف را در خود
دارد و پاسخگوی نیازهای متنوع شــهروندان باشد ،رویکردی
دیگر در طراحی این فضاهاست .جانمایی این فضاها در ارتباط
نزدیک با فضاهای جمعی پررونق ،تلفیق با بافت شهری اطراف
از طریق حذف لبهها و سرایت معابر به درون مجموعه و وسعت
فضا کــه امکان گردهمآیی و حضور گروههــای مردم را فراهم
میکند و درعینحال فضاهایی ســیال و چند عملکردی را به
وجود میآورد ،ســبب ایجاد فضاهای فعال و زنده شهري شده
که مقابر شهدا را در ارتباط با زندگی روزمره مردم قرار میدهد.
ویژگی اصلی اینگونه از گلزارها ،ارتباط قوی با زندگی جاری در
شهر و رونق فضا با ایجاد فضای عمومی شهری است (تصویر .)۶

ارزیابی آثــار یادمانی بر اســاس معیارهای برآمده از
تحلیل طرحها
جنبههــای گوناگون آثــار مرتبط با شــهدا و فرهنگ ایثار و
شهادت موجب میگردد تا درسآموزی از تجربههای گذشته
بــرای اقدامات آینده کار آســانی نباشــد .معیارهای متفاوت
معنایــی ،تاریخی ،کارکــردی ،اقتصادی ،ســلیقهای ،بومی و
ابعاد بســیار دیگر ،مقوله ارزیابی آثار هنری مرتبط با شهید را
دشوار میسازد .بااینهمه برای ارتقای اقدامات و دستیابی به
کیفیتهای باالتــر انتخاب معیارهای واضح و قابلاندازهگیری
از یکسو و تحلیل اقدامات بر مبنای شاخصهای بهدستآمده
از آنها اجتنابناپذیر است.
نگارنده بر اســاس روندی که توضیح و شرح روایی آن فرصت
دیگری میطلبد ،چهــار معیار اصلی «ارتبــاط با مخاطب»،
«ماندگاری»« ،عملکرد» و «خیالانگیــزی و فرحانگیزی» را
موردتوجه قرار داده است .این معیارها بر اساس تجربه نگارنده،
مصاحبه با مدیران بنیاد شهید و متخصصان حوزههای مرتبط
بهدستآمده است.
 ارتباط با مخاطب  :ایجاد ارتباط با مخاطب توســط طرحهایمرتبط با شــهدا مهمترین هدف این فعالیتهاســت .درنتیجه
تحلیــل کیفیت و کمیت تأثیرگــذاری آنها بر مخاطب جهت
برنامهریزیهای آتی بســیار مهم و تأثیرگذار اســت .ازآنجاکه
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تصویر  : ۵گلزار شهداي باغ رضوان اسالمآباد ،کرمانشاه.
عکس :بهزاد مسعودی.139۵ ،

تصویر  : ۶گلزار شهداي مرکزی کرمان.
عکس  :بهزاد مسعودی.1394 ،
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یادمانهای شــهدا با مخاطب رابطهای قطعي و تعاملي دوسویه
دارد؛ لذا از یکسو میبایست در هر محیطي ،نمایشگر فرهنگ
و عقاید مردم در فضاي هماهنگ با معماري همان محیط باشد
و از ســوي دیگر ،به علت وجهه همگاني این آثار ،توفیق آنها
وابسته به ادراک و دریافت مردم و مخاطبین اثر است.
 مانــدگاری  :ماندگار ،یعني آنچــه علیرغم تغییر اجزای آن،در کلیت باقي باشــد و تداوم یابد .ماندگاری مفهومی باالتر از
پایداری است .در پایداری نوعی ثبات و عدمتغییر نهفته است،
درحالیکــه ماندگاری ،مقبولیت شــیء متغیر اســت در برابر
مخاطــب .ماندگاری از مهمترین انتظارات در مورد بناها ،آثار و
مناظر یادمانی تلقی میشود .ماندگاری آثار هنری دو بعد دارد؛
یک بعد آن از نظر معنا و مفهوم و جنبههای زیبایی شناســانه
آن اســت؛ اگر یادمانهای شــهدا از حکمت ،فلسفه و معنویت
برخوردار باشــند ،ماندگاری پیدا میکنند ،زیرا ماندگاری یک
درجه باالتر از پایداری اســت و جنبه معنــوی آن را نیز در بر
خواهد داشــت .بعد دیگر آن پایداری کالبد اثر بوده که شامل
سازه ،کالبد فیزیکی و استقامت آن میشود.
 عملکرد  :عملکرد فضای ساختهشــده موضوعی است که نزدمخاطبان معمــاري اهمیت زیادي دارد .مفهوم عملکرد حاصل
تأکید بر ویژگی سودمندی اثر برای انسان و رفع نیازهای اوست.
کیفیت کارکردی فضا که ســبب پاســخگویی آن به نیازهای

روزمره مخاطب شــده و امکان حضور و استفاده مناسب از فضا
را برای وی به وجود آورد ،از شــروط اساســی موفقیت فضای
ساختهشده است.
 خیالانگیزی و فرحانگیزی  :ارتباط منظر با فراغت و همچنینبا طبیعت ،سرزندگی و مفرح بودن مکان و فضا را میطلبد و آن
را به یکی از چالشهای اساســی برنامهریزی و طراحی فضاهای
شــهرهای معاصر تبدیل میکند .هر فضای جمعی جهت جلب
مخاطب و تأثیرگذاری میبایست دارای جذابیتهای خاص خود
و خصوصیت خیالانگیزی و فرحانگیزی باشــد تا امکان تأمل و
پرواز روح را برای مخاطب فراهم آورد .تأکید بر ویژگیهای حس
فضا برای جلب مخاطب مهمتر از خصوصیات تزئینی آن است.
در این تحقیق ،هر یک از انواع طرحهای یادمانی شهدا بر اساس
معیارهای برشمرده مورد ارزیابی قرارگرفته است .برای این امر با
تنظیم پرسشنامهای از  20نفر از متخصصین آگاه در حوزههای
منظر ،معماری ،هنر و طراحی شهری ،نظرسنجی به عمل آمد
که نتایج آن در جدول  1منعکسشــده اســت .در این راستا،
جدول ارزیابی و توضیحات مربوطه در اختیار پرسششوندگان
قرار گرفت و از آنان خواسته شد که نظر خود را از میان عدد یک
بهعنوان کمترین موفقیت آثار تا عدد چهار بهعنوان بیشترین ،در
جدول ثبت نمایند .ارزیابی نگارنده نیز با توجه به برداشتهای
میدانی نمونههای موجود ،در جدول گنجاندهشــده اســت .در
پایان میانگین اعداد به شرح زیر به دست آمد :

جدول  : 1ارزیابی بناهای یادمانی شهدا (امتیازات بین اعداد یک تا چهار ،بهعنوان کمترین و بیشترین میزان موفقیت آثار).
مأخذ  :نگارندگان.
الگوهای طراحی گلزار شهدا
انواع آثار یادمانی

بنای یادبود شهدا

سقاخانه

عناصر نمادین

کتیبه و نقوش برجسته

باغ ایرانی

معماری امامزادگان

معماری تکایا و حسینیهها

معماری مقبرهای

فضای جمعی شهری

2/75

3/25

2/5

2/75

3/25

3

2

2/25

3/5

ماندگاری

3

3/5

۱/25

2/25

3/75

4

2/75

3/75

3/5

عملکرد

2/5

4

۱/25

۱/25

4

2/75

3/25

3

3/75

خیالانگیزی و فرحانگیزی

۱/25

2/5

۱

۱

4

۱/75

۱/25

۱/5

2/75

جمع

۹/5

۱3

6

7/25

۱5

۱۱/5

۹/25

۱۰/5

۱3/5

میانگین

2/38

3/25

۱/5

۱/8۱

3/75

2/86

2/23۱

2/62

3/37

معیارهای ارزیابی
ارتباط با مخاطب
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استخراج و بررسی نتایج ارزیابی
در میان الگوهای ساماندهی گلزارهای شهدا ،الگوی باغ ایرانی
و فضای جمعی شــهری بیشترین امتیاز را دارد .منظره سازی
مأخوذ از باغ ایرانی الگویی رایــج در طراحی مناظر ترحیمی
بــوده که در باغ مقبرهها بهکاررفته اســت .باغ ایرانی پیش از
هر چیز فضایی آشــنا و خاطرهانگیز برای ایرانیان اســت که
به لحاظ ذهنــی ارتباطی قوی با مخاطبــان برقرار میکند و
با ســلیقه زیباشناســی آنان سازگار اســت .زیبایی و معنا در
باغ ایرانی ،ازآنجاکه با طبیعت پیوند دارد ،کهنه نمیشــود و
ماندگار خواهد بود« .طبیعت برای ایرانی مســلمان وسیلهای
اســت برای ساخت فضایی مناســب با طبع انسان ،و محیطی
است که توان زمینهسازی پرورش قوای روحانی و معرفتهای
قلبــی را در خود نهفتــه دارد ...جهانبینی اســالم ،طبیعت
را منبــع شــناخت و عناصــر آن را آیه الهی خوانده اســت»
(منصوری )1384 ،چشــمانداز اصلی باغ ایرانی که منظرهای
عمیــق و بیانتها بر روی محور اصلی باغ اســت ،در ارتباط با
آب و درختان همیشهسبز« ،فضایی شورانگیز و مناسب تأمل
برای انســان و ادراکات شهودی او» (همان) به وجود میآورد.
ظرفیتهــای منظرین این الگو در دو زمینۀ ارتباط با طبیعت
و خاطرهانگیزی در موفقیت آن تأثیر به ســزایی داشته است.
به این جهت این الگو بیشــترین امتیاز را به لحاظ توانایی در
ایجاد فضای معنوی ،مفرح و خیالانگیز کســب کرده اســت،
درحالیکه دیگر الگوها در این بُعد با اختالف زیادی در مراتب
پایینتر قرار میگیرند.
بــه لحاظ عملکــردی نیز بــاغ ایرانی با توجه به ســنتهای
اجتماعی ،فضایی مناسب برای گذران اوقات فراغت و تعامل با
دیگران بوده است .تفرج در دامان طبیعت و زیر سایه درختان
منظر مثالی برای شــاعران ایرانی بوده که با سنت زیارت اهل
قبور و گردشــگری آئینی پیوند خورده است .همچنین الگوی
باغ ،با ایجاد فضاهای باز وســیع برای برگزاری مراسم جمعی
انطباق مناسبی با عملکردهای مرتبط با گلزار شهدا دارد.

نتیجهگیــری | با توجه به اینکه یادمانهای شــهدا همه ابعاد
فیزیکــي (معماري و منظرپردازي) و غیــر فیزیکي (اجتماعي،
فرهنگی و معنایی) یک عنصر شهري را در خود دارد ،میبایست
پاسخگوي نیازهای مختلف کارکردی و هویتی باشد .این مطالعه
نشــان میدهد که در ایجاد بناها و آثــار یادمانی که ماندگاری
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پــس از باغ ایرانی ،الگوی فضای جمعــی نیز امتیاز باالیی در
پاســخگویی به نیازهای کارکردی کســب کرده است .درواقع
مهمترین ویژگی این الگو ،پذیرش کارکردهای متنوع و فراهم
کردن یک فضای شهری چند عملکردی است که بهتبع زمینه
ایجــاد ارتباط با مخاطــب و زندگی روزمره او ،شــکلگیری
خاطرات جمعــی و تقویت ماندگاری فضا در ابعاد ذهنی را به
همراه خواهد داشت.
در مقابــل ،الگوهایی کــه از معماری با فرمهــای تقلیدی از
مقبــره یا امامزاده بهره بردهانــد ،بااینکه از ظرفیت ماندگاری
باالیــی برخوردارند اما به خاطر عدم موفقیت در ایجاد فضایی
باکیفیت ،بامعنا و فرحانگیز امتیاز پایینتری را کسب کردهاند.
ماندگاری این الگوها ناشــی از دو عامل اســت  :اول ،قداست
شخصیت امامزادهها و بزرگانی که معماری مقابر با آنها پیوند
خورده و دوم ،قابلیت نشــانهای آنهاست که در ذهن میماند
و بهعنوان نشــانه در هویت بخشی و خواناسازی محیط عمل
میکند .علیرغم ایــن ویژگیها ،الگوی معماری مقبرهای ،در
ایجاد فضای باکیفیت و فرحانگیز قوی نیســت و برای گذران
وقت ،ایجاد آرامش ،خاطره سازی و همچنین برگزاری مراسم
فضای کافی و مناسب در اختیار نمیگذارد.
از میان دیگر انواع آثار یادمانی ،ســقاخانه نیز از امتیاز باالیی
برخوردار شده اســت .این الگو بیشترین امتیاز عملکردی را
کســب کرده و دارای ماندگاری باال ارزیابی شده است .پیوند
عملکــرد با معنــا در این نوع خاص از یادمــان ظرفیت آن را
برای ارتباط با مخاطب افزایش میدهد .سقاخانه بااینکه تنها
یک عنصر نشــانهای و عملکردی است و از اقسام فضا شمرده
نمیشــود ،اما به دلیل ارتباط قوی با مفهوم شهادت در کنار
کارکرد مناسب ،امتیازی بســیار باالتر از بناهای یادبود شهدا
کســب کرده اســت .با توجه به نتایج ارزیابی به نظر میرسد
کــه ضعف اصلی یادمانها ،ناتوانی در ایجاد فضای فرحانگیز و
کاربردی و درنتیجه ارتباط کم با مخاطب است.

و معناســازی بخش مهمی از اهداف آن است ،مخاطب محوری
و در نظــر گرفتن نقش و نیاز او ،به لحــاظ کارکردی ،ذهنی و
معنایی تأثیر به سزایی در موفقیت طرح دارد .درحالیکه رویکرد
ساخت بناهای فاخر و تزئینی فاقد ارتباط عمیق با جامعه بوده و
ماندگاری نخواهد داشت .اگرچه بهرهگیری از فرمهای نمادین یا

ویژهنــامه

شناختهشده ،بُعد نشانهای منظر را تقویت کرده و ارتباط ذهنی با
مخاطب برقرار میکند ،اما مطالعه نشان میدهد که تلفیق اثر با
زندگی روزانه اجتماع ضامن ماندگاری و موفقیت آن خواهد بود.
بــا توجه به نتیجۀ مطالعه ویژگیهــای کلیدی که در موفقیت
بناهای یادمانی مرتبط با جنگ و شهادت در ایران تأثیرگذارند به
ترتیب عبارت است از :
 .1مخاطب محــوری؛ به معنای درنظرگرفتن نیازهای گوناگون
مخاطب  :ذهنی ،معنوی ،فرهنگی و کارکردی.
 .2تلفیق عملکــرد با فرم؛ ایجاد فضاها یــا عناصری که دارای

عملکرد بوده و نقشهای مختلفی را در شهر و منظر بپذیرد.
 .3پیوســتگی با زندگی روزمره مردم؛ این پیوســتگی به لحاظ
معنایی ،ارتباط فرهنگی بــا ویژگیهای جامعه را میطلبد و به
لحاظ فیزیکی ،ارتباط یادمان با فضاهای عمومی و بافت شهری
که زندگی روزانه در آن جاری ست را شامل میشود.
 .4ایجاد کانونهای اجتماعی؛ که سبب تعامل بیشتر مخاطبان
بــا یکدیگر و با محیط شــده و خاطرهانگیزی و هویت فضا را
تقویت کند.

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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