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ــراق و  ــاع مقــدس و در ع ــام دف ــران بان ــه در ای ــراق ک ــران و ع ــگ ای ــده | جن چکی
کشــورهای عربــی بــا عنــوان »قادســیه صــدام« و »جنــگ اول خلیج فارس« شــناخته 
ــد از  ــال های بع ــی آن در س ــی یادمان ــه بازآفرین ــت ک ــی اس ــود، از رویدادهای می ش
جنــگ در شــهرهای مختلــف ایــران و همچنیــن عــراق منظــر شــهرها را تحــت تأثیر 
ــه عراقی هــا یــک  ــرای ایرانیــان نســبت ب ــران و عــراق ب ــرار داده اســت. جنــگ ای ق
تفــاوت اصلــی داشــت؛ در جنــگ ایــران و عــراق کشــور مــا موردحملــه قــرار گرفــت و 
مــردم مــا موضــع دفاعــی گرفتنــد. تفــاوت دیگــر جنــگ بــرای ایرانیــان، وجــه اصلی 
و انســانی آن اســت. بــه همیــن دلیــل تعریــف انســان ایرانــی از جنــگ یــک تعریــف 
ــن مشــخصات  ــا ای ــران ب ــات جنــگ در ای ــود و ادبی ــق نخواهــد ب دم دســتی و مطل
همیشــه معنــادار خواهــد بــود. تفــاوت معنــای جنــگ در دو جامعــه ایــران و عــراق، 
علی رغــم شــباهت های اجتماعــی و تاریخــی زیــاد، منجــر بــه رواج دو دیــدگاه و دو 
رویکــرد مختلــف در ســاخت یادمان هــای شــهدا شــد. مقالــه حاضــر ضمــن ارزیابــی 
ــد  ــران نشــان می ده ــراق و ای ــام در ع ــزار شــهدای گمن ــای ساخته شــده م نمونه ه
بازآفرینــی خاطــرات حماســه و غــرور یــک ملــت، نقــش بســزایی در اتصــال خاطــره 
فرهنگــی مــردم آن ملــت بــرای نســل های بعــدی دارد. نتایــج پژوهــش در جدولی به 
جمع بنــدی ویژگی هــای یادمــان شــهدای ایــران در مقابــل شــهدای عــراق پرداختــه 
و نشــان می دهــد تفــاوت دیــدگاه چگونــه باعث تفــاوت در نمودهــا، ظاهــر و محتوای 

یادمان هــای یــک جنــگ در دو کشــور مدافــع و مهاجــم شــده اســت.
ــای  ــه المان ه ــه مشــکل قابل توج ــد ک ــه نشــان می ده ــن مقال نتیجــه بررســی ای
یادمانــی شــهدا در ایــران، عــدم اســتفاده از تخصــص منظــر و کم توجهی به پتانســیل 
ــان اســت کــه علی رغــم ضعف هــای  فضاهــای شــهری مناســب در جــذب مخاطب
تکنیکــی، بــه دلیــل مردمــی بــودن، مانــدگار و معنــادار بــوده، در بلندمــدت می توانــد 
ارتبــاط خــود بــا فضــا و زندگی روزانــه را اصــالح و تقویت کنــد. در مقابــل یادمان های 
شــهدای عــراق علی رغــم ویژگی هــای کالبــدی برتــر، بــه دلیــل رویکــرد اقتدارگرایانه، 

بعــد معنــوی ضعیفــی دارد و قابلیــت اصالح پذیــری در آن کم رنــگ اســت.
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مقدمــه | حفظ میراث و ارزش هاي جنگ، یادآوری ایثار و 
فــداکاری رزمندگان در دوران پس از جنگ امری ضروری 
و رایــج در جهــان بوده و ســاخت فضاهــای یادماني در 
ارتباط با جنگ ها در شــهر ســابقه اي طوالنی مدت دارد. 
با نگاهی اجمالی به فضاهــای یادمانی به منظور بازآفرینی 
خاطرات دفاع مقدس در ایران، مشــاهده می کنیم که در 
گروهــی از نمونه ها مانند شــلمچه، منطقــه ای که درگیر 
جنگ بوده عیناً حفظ شــده اســت. در بســیاری از موارد 
یادبودهایی برای برخی شــهدای مطرح در محل دفنشان 
صرفاً در حد تمایز با ســایر مزارها در گلزار شهدا به صورت 
ابتدایی ساخته شده اســت. به مرورزمان یادبودهایی  بسیار 
مثل یادبود شــهید چمران در دهالویه ایجادشده که محل 
دفن شــهید نبوده و نسبت به قبل طراحی قوی تری دارد. 
در چند دهه اخیر ســاخت فضاهــای یادمانی جنگ خارج 
از گلزارهای شــهدا و به سمت ایجاد مزار و یادبودی برای 
شــهدای گمنام سوق پیداکرده اســت که در نقاط مختلف 
کشــور با کارکردهای متفاوت ازجمله در دانشــگاه، کوه، 
میدان های شــهری و پارک ها و ... شــاهد آن هستیم که 
کمی برنامه ریزی شــده تر ولی همچنان ســاده و کم کار در 
حال شــکل گیری هستند. در ســمت دیگر در کشور عراق 
نیز در دوره صدام حســین به صورتی گســترده در جهت 
یادبــود جنگ ایران و عراق و ســربازان جان باخته در آن 

نمونه های متنوعی از آثار یادمانی احداث شــده است.
جنــگ ایــران و عــراق طوالنی ترین جنگ بعــد از جنگ 
جهانی اســت که میان دو کشــور همســایه با مشــترکات 
فرهنگی زیاد رخ داد. تفاوت موقعیت دو کشــور در جنگ، 
کشــور عراق به عنوان مهاجم و ایران کشوری مدافع، منجر 
بــه بروز دیدگاه های متفاوت به جنگ علی رغم اشــتراکات 
و درنتیجــه منجر به شــکل گیری محصــوالت یادمانی با 
رویکردهــای بعضاً متضاد شــده اســت. در این نوشــتار 
با بررســی ادبیات موضــوع فضاهای یادمانــی و معنا در 
آن ها، همچنین با بررســی و مقایسه یادمان سرباز گمنام 
عراقی و یادمان الشــهید در بغداد )مرکز حکومتی عراق( 
با مزار و یادمان شــهدای گمنام دانشــگاه تهران، میدان 
امام حسین )ع(، کهف الشــهدای ولنجک، پارک نهج البالغه 
و پــارک پرواز بــه تبیین تأثیر تفــاوت مفهوم و درک از 
جنگ روی ســاخت یادمان ها در دو کشور مهاجم و مدافع 

می شود. پرداخته 

بازشناسي یادمان
- یادمان در تعریف

گرامیداشــت، یادبود، یادواره و یادمان واژه هایی هســتند که 
هــر یک به گونه ای به یادآوردن رویــدادي، فردي، مکاني و یا 
مفهومــي را پي گیري می کنند )یــاري، 1387 : 20(. معادل 
التین ایــن واژگان در لغت نامه به معني روشــي براي حفظ 
 ,dictionary/bin-cgi/com.w-m.www( خاطره آمــده اســت

.)memorial keyword
این به یادآوردن را می توان بر مبني نمونه ها، ازلحاظ کالبدي 
به دو دسته کلي تقسیم نمود، یادبودهایي که در کالبد مجسم 
می شــوند )نقل مادي خاطرات( و مصــداق بارز آن یادمان ها، 
مجســمه ها و آثار حجمي هستند و یادبودهایي که فاقد کالبد 
مادي می باشــند )نقل شــفاهي خاطرات(، همچون رسومات 
آییني، اشــعار و یا فیلم ها. به این ترتیب در جهت به یادآوردن 
خاطرات، دســته ای از ابنیه معماري تعریف می گردند که آن 
را نشــانه های یادماني1 می نامیم. این به یادآوردن گاه تبیین 
عام پیداکــرده، به دنبال ارائه پیامي کلي اســت که می تواند 
ناشــي از آرمان های یک جامعه یا فرهنگ باشــد. آرمان هایي 
همچون آزادي، صلح؛ عدالــت و گاه تبیینی خاص می یابد با 
اشــاره به واقعه، مکان و یا شخصي که در تاریخ یک سرزمین 

مهم قلمداد می شود )یاري، 1387 : 20(.

- وجه معنایي یادمان
در شــکل گیری معنایي یادمان، مفهومي در ارتباط با موضوع 
انتخاب می گردد. این مفهوم انتزاعي با به کارگیری محورهاي 
جانشیني متفاوت در مراتب طولي و عرضي الیه های معنایي2، 
بیاني ملموس تر می یابد تا قابلیت آن براي تجســم مادی اش 
به عنوان وجــه صوري یادمان افزایش یابــد )پروین، 1392(. 
محور جانشــیني قطب ساختار اســتعاره است که عملکردش 
بر رابطه  نشــانه قرار می گیرد. بیان و دریافت این رابطه متأثر 
از بافت فرهنگي کاربرد زبان است و ارتباطي با واقعیت عیني 

ندارد )سجودي، 1387 : ۶3(.

- وجه صوري یادمان
در شــکل گیری وجه صوري یادمــان، انتزاعی ترین مفهوم از 
نظام زبان که با به کارگیری فنون بالغي ایجادشده، در روندي 
خالقانه، بــه ایده کالبد یادمان در نظــام مادي معماري بدل 
می گردد تا دو وجه نشــانه با پیونــدي مداوم در کنار هم قرار 
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گیرند. آنچه از ارزش یک یادمان خواهد کاست مفاهیمي است 
که به طور مســتقیم و بدون عبــور از مرحله خالقیت زباني ـ 
فضایي، به اثر معماري تبدیل گردد. در یادمان ســرباز گمنام 
ســوري در دمشــق )تصویر 1( و یادمان دست های پیروز در 
بغــداد  )تصویر 2( عناصر شناخته شــده همچون کاله خود ـ 
یادمان ســرباز گمنام ســوريـ  و دســت و شمشیرـ  یادمان 
دســت های پیروزي ـ بدون گذر از مرحلــه  خالقیت زباني ـ 
فضایي، در ابعادي یادماني و به دوراز مقیاســي انســاني ظاهر 
می گردند، به این ترتیب نخواهند توانست ارتباط بدني مناسب 

را با مخاطبان نشانه یادماني برقرار سازند.

- فضاي جمعي و مکان یادمان
فضــاي جمعي دربردارنده نمادهایي اســت که عامل تداوم و 
ارزش هــاي جمعي و مدني مردم و حــاوي میراث  فرهنگي و 
تاریخي جامعه است و ازاین روست که فضاي شهري به واسطه  
ایــن محتوا مرکــز نمادین پایداري ارزش هاي مردمي اســت 
که به بیان قدرت خویــش مي پردازند و آن را در فضا متبلور 
مي سازند. فضاي جمعي مکاني است مناسب براي جاري شدن 

ذهنیت مردم از حوادث تاریخی و محلی برای بروز یادمان های 
ملی هر ملت.

طراح و وجوه مختلف معنا در محیط
معنا در محیط به طور عــام و در فضاي یادماني به طور خاص، 
در دو دسته کلي طبقه بندی شده است. اساس این طبقه بندی 
میزان کنترل این معیارها توســط طراح اســت. این معیارها 
بر مبني نوشــته ها و مطالعات نمادگرایانه، توســط جان لنگ 
دسته بندی شده است )لنگ، 1388: 233(. در جدول شماره 1 
اجزاي مادي و غیرمادي محیط که می توانند حاوي معنا باشند، 

نمایش داده شده است.

وابستگي نحوه بیان واژگان معماري یادماني به مرجع 
فکري طراح

تولیدکنندگان معنا در نشانه های یادماني )طراحان( خودآگاه و یا 
ناخودآگاه،  معاني را به صورت رمزگان بر مبناي مرجع فکری شان 
در وجه کالبدي نشــانه مستتر می سازند. وجه معنایي نشانه که 
از ســوي طراح براي نشانه در نظر گرفته می شود، گاهي فراتر از 

تصویر 1 : یادمان سرباز گمنام سوري ـ دمشق ـ سوریه.   
.https://sites.google.com/site/islamic-architecture/unknown-soldier-tom---damascus-syria : مأخذ
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نیت او، توســط مخاطبان که مصرف کننده نشانه هستند، درک 
می شــود. به طورکلی محیط منعکس کننده ارزش های مردماني 

است که به آن شکل می دهند )لنگ، 1388 : 241(.

ویژگی های یادمان جنگ
پس از هر جنگ شــاخصي در کشورهاي درگیر، یادمان هایي 
به منظور بزرگداشــت افراد در خدمت میهن ســاخته مي شود 
که به کارگیری نام کشته شــدگان رکن اساســي آن محسوب 
مي گردد. نوع ایده آل این یادمان ها داراي ویژگي هاي زیر است:

1- طراحي محافظه کارانه- اســتفاده از کهن الگوهای مرسوم، 
مجسمه ها، کتیبه ها و حجاري هاي بر سنگ.

2- اولویت در طراحي این یادمان ها در نظر گرفتن مخاطبین 
عام اســت - در استفاده از کتیبه و نیز به کارگیری از فرم هاي 

قابل قبول براي عوام.
3- یادمان با ویژگي هاي )موتیف هاي( میهن پرستانه - استفاده 

از پرچم - دیواره هاي یادبود نام هاي کشته شدگان.
4- یادمان با ویژگــي یادمان هاي حکومتي )جلب توجه عوام( 

به کارگیری از عناصر تأکید کننده  بصري استفاده از تناسبات 
خیره کننده در سطح و ارتفاع، استفاده از مصالح با وزن بصري 

سنگین.
۵- اســتفاده از ســخنان افراد مشــهور در رابطــه با جنگ، 
عکس هــاي مرتبط از میــدان نبرد )در زمــان جنگ(، تیتر 
روزنامه هاي زمان، مصاحبه با ســربازان، افسران و افراد درگیر 
با جنگ و استفاده از خاطران آنان. به صورت کتیبه ها، حجاري 

به منظر ارائه اطالعات آموزشي-تبلیغاتي.
۶- این یادمان هــا در محدوده هاي ملي و در گفتگو با ابنیه ي 
شاخص حکومتي-سیاسي و در مجاورت سایر یادمان هاي ملي 

مکان یابي مي گردند3.

7- یادمان هــاي جنگ، بیان کننــده  جنبه هاي مثبت و منفي 

جنگ و انتقال دهنده ي مجموعه ي احساســات در رابطه با آن 
است. هر چه حکومت اســتبدادي تر باشد، ویژگي هاي مثبت 
جنگ مــورد تأکید قرارگرفته و اثر یادمانی به ســتایش هاي 
تملق آمیــز از آن مي پــردازد. پوشــش دهنده  دامنه  خاطرات 
جنگ )از ماتم تراژدي ها تا پیروزي هاي غرورآفرین( انتقال دهنده  

تصویر 2 : یادمان دست های پیروز ـ بغداد.  
.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Swords_of_Q%C4%81dis%C4%AByah_%287112414819%29.jpg : مأخذ

ویژه نــامه



بهـــار 98139۵ شماره 34

مجموعه  احساسات درگیر با جنگ، غم، ماتم، نابسامانی، شکست، 
ترس و وهم از جنبه های منفی جنگ هستند.

8- یادمان جنگ نقش درمانگر مخاطبان زخم دیده )پاسخ گو به 
نیازهاي عاطفي( را دارد.

9- بازســازي صحنه هایي از جنگ )هم ذات پنداري مخاطب با 
واقعه( با استفاده از مجسمه ها و عناصر آشناي - معماري تمثیلي.

10- دیــدگاه متناقض در رابطه با جنگ، در نظر گرفتن دو وجه 
در یادمان هاي جنگ، پیروزي یا شکست )تفاوت در بیان خاطرات 

با زبان معماري(.
11- عالوه بر جز فضاهاي مرســوم یادماني، وجود فضاي رژه و 
محل برگزاري مراســم رسمي در روزهاي یادماني الزامي است و 
محلي نیز مي بایســت براي اهداي نذور و روشــن کردن شمع و 

گذاشتن گل در نظر گرفته شود.
12- استفاده از زبان بدن از سوي مخاطبان در حداکثر خود باشد 

)در ارتباط بانام کشته شدگان(؛ )پروین، 1392(.

بررسی نمونه های موردی یادبود شهدای گمنام
افرادی که جان خود را برای حفــظ میهن خود فدا نموده اند 
در طول تاریخ در تمامی کشــورها از اهمیت و جایگاه واالیی 
برخوردار بوده و این مسئله منحصر به ایران نیست. با اشاره به 
لزوم پاسداشت شهدا یکي از راه هاي پاسداشت شهدا، نزدیک 
بودن مزار آن ها به محل زندگي مردم اســت و شهداي گمنام 
مظلوم ترین شــهدا هســتند. شــهداي گمنام در هر کشوري 
متناســب با فرهنگ آن کشــور از اهمیــت و احترام خاصي 
برخوردار هســتند. برای مثال در فرانســه و روسیه میداني به 
نام شــهداي گمنام وجود دارد که همــواره در ایام خاصي از 
سال مراسم ویژه ای براي احترام به این شهدا برگزار می شود و 
همچنین رهبران سایر کشورها در سفر رسمي خود به فرانسه 
و روســیه از این جایــگاه بازدید می کنند و خاطره ســربازان 
گمنام را گرامــي می دارند. یادبود شــهدای گمنام مربوط به 

جنگ هشت ساله در ایران و عراق نیز جایگاه ویژه ای دارد :

تحت کنترل طراح ـ اجزاي مادي محیط که داراي معنا هستند.

شکل ها و الگوهاي سازنده معماري می توانند حامل معنا باشند.پیکره بندی بنا

حجم، میزان محصوریت فضا، تناسبات فضایي همگي بامعنا هستند.پیکره بندی فضا

شخصیت بصري و بساوایي، شنیداري و گاه بویایي حامل معنا است.مصالح ساختماني

جهت دهندگي، منبع، رنگ و میزان روشنایي فضا حامل معنا است.ماهیت نور

رنگ و رنگ آمیزی فضا در مقیاس مختلف معناي مختلف دارد.رنگ

صداي سطوح محیط و کیفیات بساوایي و بویایي سطوح و بافت ها حاوي معنا است.محیط غیر بصری

خارج از کنترل طراح ـ اجزاي غیرمادي محیط که داراي معنا هستند.

محیط تداعی کننده رویدادي مقطعي یا لحظه ای

محیط تداعی کننده گروهي یا فردي

کاربران محیط با پیشینه های مختلف

کاربران محیط با کیفیات عاطفي

تغییر در ترجیحات کاربران از محیط در طول دوره

فعالیت های جاري در محیط

نام محیط

جدول 1 : وجوه مختلف معنا در محیط.    
مأخذ : لنگ، 1388: 233.
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- یادمان سرباز گمنام عراقي، بغداد، عراق
طراحی شده توسط هشام منیر- سال1982 م.

مکان قرارگیری : مجاورت میدان برگزاري جشن هاي ملي عراق.
یادمان ســرباز گمنام که براي تکریم از شهداي عراقي ،  جنگ 
ایران و عراق ساخته شــده اســت، در محوطه اي سیاســي-

حکومتــي و در مجــاورت یادمان دســت هاي پیــروز،  مرکز 
برگزاري جشن ها و مســیر رژه  مقابلش مکان یابي شده است. 
بنابراین ویژگي هاي مکاني ســایت و نیز طراحي آن بر مبناي 
جهان بینــی دیکتاتوري حکومت بعث منجر به شــکل گیري 
یادمان با ویژگي هاي یادمان هاي حکومتي گشته است. کلیت 
یادمان یک ســپر سنتي عراقي به نام »دیرا« را به صورت مایل 
نمایش مي دهد که مبارز سلحشــور عراقي را از چنگال مرگ 

حفظ مي کند. بســتر یادمان را،  آن چنان که مشاهده مي گردد،  
صفه  مصنوعي،  به فرم مخروط ناقص، کم ارتفاع و به قطر 3۵0 

متر شکل مي دهد که موزه را در دل خویش مدفون دارد.
این مخروط به وسیله  شاه تیرهای مثلثي شکل مورب احاطه شده 
اســت که پوششــي از مرمر دارند. صفه  بیضوي شکل مطبق 
از گرانیــت قرمــز،  زمینه ي قرارگیري گنبد )ســپر( و مکعب 
را شــکل می دهــد )www.architect.com(. به کارگیری صفه 
به منظور تأکید بصري بر فرم یادماني است که در یادمان هاي 
حکومتي- اشرافي از دیرباز معمول بوده است. سنگیني بصري 
فرم بکار گرفته شده و نظام هندســي متقارن و مرکزي اش از 
دیگر خصوصیات این دسته از یادمان هاست )تصاویر 3 تا ۵(.

تصویر 3 : یادمان سرباز گمنام، بغداد، عراق.   
.https://sites.google.com/site/islamic-architecture/unknown-soldier-tom---damascus-syria : مأخذ
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- یادمان الشهید- بغداد-عراق
طراحی شده توسط وجدان ماهر- سال198۶ م.

مکان قرارگیری : محله  رضافه- بغداد واقع در بافت شهری.
ایــن یادمان به ســربازان عراقــي که در جنگ ایــران و عراق 
کشته شــده اند،  اختصاص داده شده اســت. این یادمان شامل 
صفه  دایره اي شــکل به قطــر 190 متر اســت. در میانه  یک 
دریاچــه  مصنوعي،  بر روي صفه یک گنبــد بیضوي با قطر40 
متر قرارگرفته اســت  که مانند گنبدهاي دوران عباســي بوده 
و  با کاشي هاي فیروزه اي پوشــیده شده است. این گنبد به دو 
قسمت تقسیم شده که استعاره اي از شهداي تکه تکه  شده  عراقي 
در جنگ ایران و عراق اســت )تصویر۶(. در میانه  این دو گنبد 
مجسمه اي به صورت پرچم عراق قرار داده شده است )تصویر 7(.

به کارگیری موتیف هاي وطن پرســتانه  شناخته شده براي عوام 
همچون پرچم، در یادمان هاي شــکل گرفته در حکومت هاي 
دیکتاتوري که درصدد جلب نظر عامه  مردم هســتند،  بسیار 
مرســوم است. فضاي زیرین صفه  مصنوعي در دو طبقه شامل 
کاربري هایي همچون موزه، کتابخانه، کافه تریا، اتاق سخنراني، 

.)www.archnet.org( گالري ها و فضاهاي پشتیباني است

تصویر ۵ : یادمان سرباز گمنام عراقي، بغداد، عراق.
.http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1093703&page=13 : مأخذ

تصویر 4 : یادمان سرباز گمنام عراقي، 
بغداد، عراق، مکعب زیر گنبد.   

http://www.michaeljohngrist. : مأخذ
com/2009/10/7-bizarre-

 /monuments-of-saddams-iraq
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تصویر 7 : یادمان الشهید، پرچم عراق در زیر گنبد.   
http://www.michaeljohngrist.  : مأخذ

com/2009/10/7-bizarre-monuments-of-saddams-
/iraq

تصویر ۶ : یادمان الشهید. بغداد، عراق.
https://www.pinterest.com/ : مأخذ

/pin/457185799654653141
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- مزار و یادمان شهدای گمنام دانشگاه تهران 
انتخاب ســایت به منظور تدفین شهدای گمنام در دهه اخیر 
به ســمت مراکز دانشگاهی، سوق پیداکرده است. ازاین دست 
می توان به ایجاد مزاری ســاده بدون طراحی سایت برای پنج 
شهید گمنام در کنار ورودی مسجد دانشگاه تهران )تصویر8( 
و یادمان شــهدای دانشــگاه، به صورت فــرم خالص به دوراز 
تجمل، در باغ پشــت مسجد اشــاره کرد )تصویر9(. در این 
تصویر 8 : مزار شهدای گمنام در کنار ورودی مسجد دانشگاه تهران.   مورد آخر با طراحی ویژه و فکر شده منظر سایت، به تدریج به 

عکس : حسین پروین، 139۵.

تصویر 9 : یادمان شهدای دانشگاه تهران، در باغ دانشگاه. 
عکس : حسین پروین، 139۵.
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یادمان وارد می شود، ولی همچنان اولویت با معماری یادمان 
اســت. الزم به ذکر اســت که ارتباط افراد غیر دانشجو با این 

مزار و یادمان در مواقع معمولی امکان پذیر نیست.

- مزار شهدای گمنام میدان امام حسین )ع( 
میدان امام حســین )ع( یکــی از میدان های اصلی شــهر 
تهران اســت که بعد از به اجرا درآمدن طرح ســاماندهی 
این میدان و خیابان 17 شهریور، در تاریخ 1392/10/10 
پیکر پنج شــهید گمنام در ضلع شمالی آن درون ضریحی 
مســتطیل شــکل و ساده به خاک سپرده شــد که مطابق 

)تصویر10(. پابرجاست  هنوز  تصاویر 
در تاریخ 28 مهر 1394 معاون خدمات شهری شهرداری 
ایــن مقبره به خبرگزاری  تهران، مجتبی عبدالهی درباره 
مهر چنین گفته است : »در اســفندماه 1392 مسابقه ای 
محــدود برگزار و در اردیبهشــت 1393 از بین ایده های 
دریافــت شــده نهایتاً طرح اولیــه انتخاب و بــا راهبری 
داوران مســابقه که جمعی از اســاتید برجســته معماری 
و شهرسازی کشــور بودند، طرح برگزیده انتخاب گردید. 
طراحــی بنا شــامل یک پنج ضلعــی بتنی به نشــانه پنج 
شــهید گمنام اســت که رأس یکی از ایــن  پنج ضلعی ها 
در جهــت قبلــه قرارگرفته و ضلع مقابــل آن ورودی بنا 

را تشــکیل می دهد، در این پنج ضلعی بتنی شــکاف هایی 
ایجاد گردیده اســت که ضمن ایجاد ارتبــاط بصری بین 
درون و بیــرون بنــا با اســتفاده از نقوش بــکار رفته در 
بدنه سازی میدان، شــمایی ضریح گونه از بیرون بنا ایجاد 
می کند. انتخــاب مصالح بتنی عالوه بر ســادگی، صالبت 
و اســتواری رزمندگان درنبرد نابرابــر را تداعی می کند. 
همچنیــن با پرداخت بتن در درون بنا حالتی نرم و لطیف 
ایجاد می شــود. به گونه ای که در طراحی بنا بتن از بیرون 
اســتواری و صالبــت و از درونی نرمــی و لطافت در عین 
ســادگی را تداعی می کند و این مفهوم متضاد بازگوکننده 
ویژگــی اصلی رزمندگان عرصه دفاع مقدس اســت. ...در 
کنج دیواره های بتنی ســکوهایی برای نشستن و راز و نیاز 
بازدیدکنندگان تعبیه شــده است. در ســقف بنا هم ضمن 
ایجاد هندســه ای ظریف یــک دایره توخالــی قرارگرفته 
است که در دور آن کاشــی کاری منقش به آیه شریف »و 
ال تحســبن الذین قتلوا فی ســبیل اهلل امواتا بل احیاء عند 
ربهــم یرزقون« اجرا خواهد شــد و بازدیدکننده از درون 
یادگاه تصویری از این آیه شــریفه را در کنار آســمان در 
منظر دید خود دارد که اســتعاره ای اســت از مکان رفیع 
http://www.( »شهدا نزد پروردگار و سیر و سلوک آن ها

تصویر 10 : یادمان شهدای گمنام میدان امام حسین )ع(.
عکس : حسین پروین، 1394.
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.(mehrnews.com
نکته حائــز اهمیت درباره مکان قرارگیــری این اثر، این 
اســت که در تعامــل با بافت شــهر و مردم قــرار دارد، 
بــه عبارتی برای تمام اقشــار مردم در تمام طول ســال 

است. قابل دسترسی 

- مزار شهدای گمنام کهف الشهدا ولنجک 
مــزار شــهدای گمنام کهــف الشــهدا بــاالی کوهی در 
شــمالی ترین نقطه تهران، در منطقه ولنجک، قرار دارد که 
در تاریخ 138۶/3/28 تعداد پنج از تن از شــهدای گمنام 
در این مکان به خاک سپرده شــده اند. مسافت حدود۵00 
متــری دامنه را تا مزار شــهدا در جــاده ای خاکی )بدون 
طرحی از پیش تعیین شــده برای محوطــه مزار )باید طی 

کــرد تا به غاری با در و دیواری که با ســنگ تزئین شــده 
رســید. داخل این غار فضایی به طول هفت و عرض دو متر 
قرار دارد؛ اتاقی با پنج ســنگ مزار در کمال ســادگی که 
هرچند از بافت شــهر و جریان زندگی مردم کمی دور شده 
http://www.ta- )ولی قابل دسترس برای همه مردم است 

)تصویر11(. fahoseshohada.ir(؛ 

- مزار و یادمان شهدای گمنام بوستان نهج البالغه
تاریــخ  در  نهج البالغــه  بوســتان  مســجد  روبــروی  در 

تصویر 11 : مزار شهدای گمنام کهف الشهدا ولنجک.
http://www.defapress.ir/Fa/News/11076 : مأخذ

تصویر 12 : مزار و یادمان شهدای گمنام بوستان نهج البالغه. 
./http://ayande.blogfa.com/post : مأخذ

تصویر 13 : مزار و یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز.
عکس : حسین پروین، 139۵.
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جمع بندی | با توجه به نمونه های بررسی شــده در عراق و 
ایران، می توان به نتایج زیر رســید. الزم به ذکر اســت که 
بــا توجه به تعدد یادمان های ساخته شــده در ایران که فرم 
گنبدی شــکل دارند، از ذکر آن خودداری شد. دلیل آن نیز 

فرم ها و کانسپت های نسبتاً تکراری آن ها بوده است.
با توجه به سیر تحول طراحی یادمان های جنگ، می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. در ایــران، در ابتــدا جهت احــداث یادمان هــا صرفاً به 
فرم هایی مانند گنبد خانه اکتفا شــده اســت و یا در حالت 
بهتــر، انتزاعی از گنبد و یا فرم های قوس جناقی اســت که 
ظاهراً، طراحــان صرفاً این فرم ها را به عنــوان فرم ایرانی و 
اسالمی می شناخته اند. انتخاب ســایت هم معموالً به محل 
دفن شهید ختم می شده است. در این مرحله هنوز به منظر 

سایت توجه نمی شود.
2. در ادامه نکته دیگری که به عنوان یک پیشرفت به حساب 
می آید، فاصله گرفتن از فرم های معمول و حرکت به ســمت 
انتــزاع که جوهره هنر ایرانی اســت، دیده می شــود. البته 
همچنان در طراحی ها نوعی ناپختگی و اشــارات مستقیم به 
چشم می خورد. انتخاب سایت به سمت محل هایی که جنگ 
در آن هــا اتفاق افتــاده و یا مراکز حاکمیتی و دانشــگاهی، 
ســوق پیدا می کند، ولی هنوز به محل زندگی روزمره مردم 
نرسیده است. منظر سایت، به تدریج به یادمان وارد می شود، 

ولی همچنان اولویت با معماری است.
نکته مهم و مشــترک در طراحی المان هــای یادمانی مزار 
شــهدای گمنام در ایران، عدم اســتفاده از تخصص منظر و 

اصالت دادن به معماری است. نکته ای که شاید مدیران به آن 
کمترین توجهی نمی کنند و پتانسیل منظر در جذب مخاطب 
داخلــی و خارجــی و ترویج فرهنگ دفاع و ایثــار را در نظر 

نمی گیرند.
از قیاس میان نمونه های ایرانی و عراقی این گونه می توان گفت:

3. محصول عراقی، کاماًل با رویکرد اقتدارگرایانه ساخته شــده 
و علی رغم طراحی بســیار قوی، خالی از روح و معنویت است. 
برای اصالح این امر نیز تقریباً کار خاصی نمی توان انجام داد. 
یادمان های عراقی، پدیده های محصول گرا هســتند و امکان 

تغییر در آن وجود ندارد.
4. محصول ایرانی، رویکرد مردمی دارد. پدیده ای فرآیند گراست 
که در طول زمان قابل تغییر اســت. هرچنــد که از نقطه نظر 
طراحی و انتخاب سایت ضعیف هســتند. در انتخاب سایت، 
تاکنون عموماً ســایت هایی در مکان های خاص با دسترســی 
خاص انتخاب شده اند؛ مانند مراکز دولتی و دانشگاه ها و یا در 
نقاط با دسترسی سخت. البته اخیراً به سمت انتخاب پارک ها 
و فضاهای عمومی حرکت داشــته ایم. هرچند که هنوز جای 

شهدا در مکان های عمومی شهر خالی است.
درنهایت باید به دنبال فرآیندی باشیم که ضمن حفظ روحیه 
مردمی یادمان های جنگ و شــهدای گم نــام، از این حالت 
ابتدایی خارج شــده و فضایی شکیل تر و در دسترس تر داشته 

باشد.
نتایج حاصل از مقایسه یادمان های ایرانی و عراقی در جدول 

2 جمع آوری شده است.

1389/7/12 پیکر ســه شــهید گمنام به خاک ســپرده 
شــد. یادمانی به فرم آشــنای گنبدخانه  بر فراز مزارشان 
ساخته شــده که تأکید بر معماری یادمان بدون اســتفاده 
از پتانســیل فضای پارک اســت. قرار گرفتن مزار در یک 
پارک می تواند یادآور باغ- مزارهایی باشد که درگذشته با 
ترکیــب زیارت و تفریح منجر به افزایش نظارت اجتماعی، 
امنیت و حس تعلق افراد می شــد. عالوه بر این بهره گیری 
درست از چنین ســایتی که به راحتی در دسترس تمامی 
افــراد جامعه اســت، می توانــد باعث یــادآوری خاطرات 

حماســه و غرور ملتمان باشــد و نقش بسزایی در اتصال 
خاطــره فرهنگی مردم برای نســل های بعد خود ایفا کند 

)تصویر12(.

- مزار و یادمان شهدای گمنام بوستان پرواز
بر فراز بوســتان پرواز در خرداد 94 پیکر دو شــهید گمنام 
به خاک ســپرده شــد و یادمانی با الهام از گل الله با پوسته 
فوالدی هشت میلی متری بر فراز آن ساخته شد )تصویر13(.
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ایرانعراق

دیده شدن در مقیاس محلیدیده شدن از نقاط مختلف

مقیاس کوچک و انسانیمقیاس عظیم و فرا انسانی

کم هزینهپرهزینه و پرزرق وبرق

در نقاط مختلف با کارکردهای متفاوتدر نزدیکی مناطق حکومتی

فاقد طراحی حرفه ایدارای طراحی حرفه ای

اشکال عامیانه با استفاده از چند نماد شناخته شدهاحجام مینی مال و خالص

فاقد تزئین زیادفضای داخلی تزئین گرا

معموالً به صورت حجم و مجسمه تا فضای قابل ورودفضا با قابلیت ورود و قدم زدن افراد

ساخته شده با تصمیم قدرت های محلیساخته شده با دستور حکومت مرکزی

موجود در همه شهرهااغلب در مرکز حکومت )بغداد (

غلبه مقیاس مردمیمقیاس فوق انسانی

دارای زیبایی شناسی عامیانهدارای زیبایی شناسی حرفه ای

کم دوامپردوام

 مستقل از فضا، فاقد ارتباط فکر شده با فضای شهری و زندگی روزانهدارای فضاسازی

فاقد محوطه سازی و منظره پردازیدارای محوطه سازی و منظره پردازی

علی رغم ویژگی های کالبدی برتر، به دلیل رویکرد اقتدارگرایانه، بعد 
معنوی ضعیفی دارد.

علی رغم ضعف های تکنیکی، به دلیل مردمی بودن، ماندگار و معنادار است. 
در بلندمدت باید بتواند ارتباط خود با فضا و زندگی روزانه را تقویت کند.

قابل اصالحغیرقابل اصالح

جدول 2 : مقایسه یادمان های شهدا در ایران و عراق مربوط به جنگ هشت ساله.  
مأخذ : نگارندگان.
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* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »جنگ و منظر شهری« است که 
در پژوهشکده نظر به انجام رسیده است. 

1-به صورت مرســوم معادل التین این واژگان را می توان در لغت monument و  
memorial در نظر گرفت. 

2-  محور جانشــیني با حرکت طولي از موضوعــي به موضوع دیگر در یک حوزه 

و نیــز حرکت عرضــي از یک حوزه به حوزه دیگر مراتبــي از الیه های معنایي را 
می آفریند )داودي، 1388 : 24(.

3- نمونه  موفق آن در پارک ملي واشــنگتن است که چندین یادمان شاخص در 
مجاورت با ساختمان کنگره و کاخ سفید قرارگرفته است.

پروین، حســین. )1392(. منظر جنگ، طراحی بخشــی از شهر خرمشهر با 	⚫
رویکرد باز زنده سازی خاطرات و ارزش های جنگ تحمیلی. پایان نامه کارشناسی 

ارشد معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.
دهخدا، علی اکبر. )1339(. لغت نامه دهخدا. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.	⚫
رضوی نیکو، فریناز و دیگران. )1388(. استعاره رویکردی خالقانه در طراحی، 	⚫

فصلنامه شهرسازی و معماری )97-9۶( : 40.
سجودی، فرزان. )1387(. نشانه شناسی کاربردی. تهران : نشر علم.	⚫
لنگ، جان. )1388(. آفرینش نظریه ی معماری نقش علوم رفتاری در طراحی 	⚫

محیط. ترجمه علیرضا عینی فر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
میرمقتدایی، مهتا. )1388(. معیارهای ســنجش امکان شــکل گیری ثبت و 	⚫

انتقال خاطرات جمعی در شهر، هنرهای زیبا ) 37( : ۵- 17.
میرهادي، ســارا. )1391(. بازپیرایــي مرکز محله قدوســي غربي با تمرکز 	⚫

بر حس تعلق. پایان نامه کارشناســي ارشــد معماري، دانشکده هنر و معماري، 

دانشگاه شیراز.
نقي زاده، محمد. )1389(. تحلیل و طراحي فضاهاي شــهري. تهران : سازمان 	⚫

انتشارات جهاد دانشگاهي.
یــاری، احمد و دیگران. ) 1387(. یادمان های جنگ نمادهای فرهنگی، مجله 	⚫

آبادی ) ۵8( : 20.
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