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چکیــده | آثــار و بناهــای یادمانــی در ارتبــاط بــا جنگ و شــهادت در دهه هــای اخیر به 
انــواع مختلــف در منظــر شــهرهای ایــران تأثیرگــذار بــوده اســت. اگرچه ایجــاد بناهای 
یادمانــی در ایــران ســابقه ای طوالنــی و پیشــینه ای غنــی دارد، امــا تنــوع رویکردهــا و 
ــرای ایجــاد  ــی کــه ب الگوهــای ایجــاد چنیــن مناظــری در دوران مــدرن و تالش های
نــوآوری در ایــن طرح هــا صــورت گرفتــه، بــه تولیــد آثــار مختلفــی انجامیــده کــه در 
بســیاری مــوارد پاســخگوی نیازهــا نبوده اند. در این مقاله تالش شــده اســت با بررســی 
تالش هــا و برنامه هــای بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران 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 نمونه هــای مختلف بــا روش 
تحقیــق توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتفاده از مطالعــات اســنادی و شــناخت شــیوه های 
طراحــی آثــار یادمانــی، ایــن شــیوه ها بــر اســاس معیارهای عــام طراحــی، اهــداف طرح 
و ویژگی هــای بناهــای یادمانــی و بــا نظرســنجی از متخصصیــن حوزه هــای مربوطــه 

تحلیــل و ارزیابی شــدند.
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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 ویژه ای از آثار یادمانی را به وجود 
آورده کــه به لحاظ معنایی و هویتی با یادمان های معمول در 
سایر نقاط جهان تفاوت بنیادی دارند. درعین حال ایران یکی 
از غنی ترین ســرزمین ها به لحاظ میــراث فرهنگی و بناهای 
یادمانی است و پیشینه معماری و الگوهای پیشرفته معماری 
یادمانی در ایــران ظرفیت های زیــادی در ایجاد یادمان های 

باکیفیت به وجود می آورد.
تالش هایی که در ترویج ارزش های ایثار و شهادت در سال های 
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 به عنوان یکی از متولیان اصلی 
این موضوع، تأثیر و حضوری پررنگ داشــته اســت. این نهاد، 
با اتکا به اساســنامه خود، مأموریت ایجاد یادمان های شــهدا 
را جهــت ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت به عنوان یک هدف 
شــاخص در فعالیت های خود تعریف کــرده و به آن پرداخته 
اســت. ازجمله اهداف بنیاد در فعالیت خــود، انتقال مفاهیم 
و مضامین ایثار و شــهادت با به کارگیری شــیوه های 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 یادمان های 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 حوزه های هنر، شهر و معماری دنبال می شود که مستقیماً 
بر منظر شهری تأثیر می گذارند. برخی از این اقدامات به نقل 
از مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه های بنیاد شهید عبارت 

است از :

- ســاماندهی تبلیغــات محیطی و ســاخت و نصب تابلوهای 
تبلیغاتی در فضاي عمومی.

- نام گذاری معابر، اماکن و مراکز مذهبی، آموزشــی، صنعتی، 
اداري، پایانه هــای حمل ونقل، میدان ها، مســیرهاي مختلف 

شهري و تفرجگاه ها.
- طراحی و اجراي طرح های هنری تجسمی پیرامون فرهنگ 
ایثار و شــهادت؛ ازجمله : مجســمه، یادمان، نقش برجسته، 

پوستر، بروشور، نقاشی دیواری.
- ساماندهی گلزارهای شهدا.

بــا نگاهی به فعالیت های بنیاد شــهید می تــوان دریافت که 
آثــار هنری و یادمانی موردنظــر آن، از تنوع زیادی برخوردار 
اســت که تأثیر بسیاری در منظر شــهری بر جای می گذارد. 
در ایــن مقاله بامطالعۀ نمونه های منتخــب، الگوهایی که در 
ابعاد کارکردی، هویتی و زیباشناســانه از موفقیت بیشــتری 
برخوردارند، موردبررســی قرار می گیرند. نتیجه این پژوهش 
می تواند به شناسایی الگوهای برتر در ایجاد یادمان های شهدا 

کمک کند و زمینه ارتقای کیفی این آثار را فراهم سازد.

انواع آثار یادمانی شهدا
یادمان های شهدا پدیده ای چندوجهی و چند کارکردی است 
که با جهان بینی جامعه و جنبه های مختلف فرهنگ، زندگی، 
رفتــار و نگرش آن ها درهم تنیده اســت. »معماری یادمانی را 
می توان در چارچــوب فرهنگ مادی، به مثابــه 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 می طلبد« 
)مالصالحی، 1394 : 80(. ازاین رو یادمان های شــهدا به دلیل 
جایگاه ذهنی خود در عین برخورداری از کارکردهای مختلف 
و پاســخگویي به نیازهاي جامعــه، به عنوان عنصری اصلی در 
منظر شــهري واجد اهمیت می شوند و درنتیجه باید در ابعاد 

مختلف پاسخگوی نیازهای جامعه باشند.
زنــده نگه داشــتن یاد شــهدا در منظر شــهری در قالب ها و 
الگوهای مختلفی صورت گرفته که اغلب آن ها تالش داشته اند 
از پیشینه تاریخی یا اشکال نمادین فرهنگ دینی و هنر ایران 
اســتفاده کنند. در ایــن پژوهش مهم تریــن صورت های آثار 
یادمانی در ارتباط با شــهدا که از فراوانی بیشتری برخوردارند 

بررسی شده اند.

- سقاخانه شهدا

»سقاخانه ریشه در تفکر شهودی شرقی ها 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،1391 : 42۵(. 
این الگوی یادمانی اصیل که در اماکن عمومی شــهری دیده 
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می شود، پاسخ به نیازی است که عالوه بر جنبه های کارکردی 
واجــد ارزش های نمادین و معنایی نیز هســت؛ همچنین در 

مقیاس های خرد شهری به عنوان نشانه عمل می کند.

- کتیبه و نقش برجسته
کتیبه و نقش برجســته، ســنتی تاریخی در ایران اســت که 
حکومت ها از آن به عنوان یک رســانه بــرای بازتاب اعتقادات 
یــا قهرمانی های خود اســتفاده می کردند. نقش برجســته از 
مهم تریــن آثار روایت کننــده تاریخ فرهنــگ و تمدن ایران 
به شــمار می رود. بنیاد شــهید با ســاخت نقش برجسته در 
فضاهای باز و بســته شهری از آن به عنوان ابزاری برای معرفی 
و آگاه ســازی بهره برده است. این آثار ویژگی تبلیغی و ارتباط 

یک سویه با مخاطب را داراست.

- بنای یادبود شهدا
احداث 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 نزدیک تر 
با مصادیق فرهنگ شــهادت و ایثار صــورت می گیرد. در این 
گونه ها جنبه یادمانی آثار و ایجاد مناظر فرهنگی قوی تر بوده 

و ابعاد زیباشناسانه و هویتی، محوریت دارند.

- عناصر نمادین فرهنگ شهادت
بر اســاس اصل تداعی معانی، گاهی مشاهده یک عنصر ساده، 
ذهن انسان را بـــه معانی وسیعی نهفته در آن عنصر به تفکر 
و تمرکــز می اندازد. عناصری مانند شــمع، الله، کبوتر، لوح و 
قلم در هنرهای شــهری به عنوان عناصر نمادین اشاره ضمنی 
به مفاهیم مرتبط با شهادت دارند. درعین حال عناصری نظیر 
جنگ افزارها که به صورت مســتقیم به موضوع جنگ اشــاره 
می کنند، از راه بازآفرینی حادثه و به کارگیری عناصری واقعی 
و آشنا روایت می کنند. شیوه بیان در این دسته، گویا، صریح، 
ابتدایی و ساده است و نظر مخاطبان عام به آن ها جلب می شود 

)فرضیان، حجت،1392: 34(؛ )تصویر 1(.

- گلزار شهدا
ایجــاد آرامســتان های ویژه بــرای کشته شــدگان جنگی در 
کشورهای مختلف جنبه های گوناگون ملی، سیاسی و یا حتی 
گردشــگری را در بــر دارد. در ایران، با توجــه به اهمیت مقام 

شــهید در دین و فرهنگ جامعه، گلزار شهدا می تواند به عنوان 
یکي از مهم ترین کانون های فرهنگي- اجتماعی شهر به حساب 
آید. حفظ قداســت و منزلت گلزار شهدا از وظایف بنیاد شهید 
و امور ایثارگران است. درعین حال مقوله گلزارهای شهدا امری 
نسبتاً جدید است و به سال های جنگ تحمیلی برمی گردد. در 
طی سال های اخیر الگوهای مختلفی در طراحی گلزارهای شهدا 
به کاررفته است. به دلیل اهمیت این فعالیت در اقدامات مربوط 
بــه معماری یادمانی مهم ترین الگوهــای رایج موضوع در ادامه 

به اختصار معرفی می شوند :
- الگوی معمــاری امامزاده ها و بقاع متبرکه : این نوع معماری 
یادمانــی آیینی و مقدس که با پیشــینه تاریخی قوی موضوع 
شــهادت در تشیع پیوند خورده اســت، امروزه به عنوان یکی از 
الگوهــای رایج معماری در گلزارها و یادمان های شــهدا به کار 
می رود. زیارت امامزاده ها و بقاع متبرکه و همچنین زیارت اهل 
قبور ســابقۀ طوالنی در فرهنگ دینی ایــران دارد. ویژگی این 
الگو، ایجاد بنای نشانه ای و نمادین است که با باورهای دینی و 
ارزش های فرهنگ شهادت آمیخته و فضایی مقدس و متبرک 
را بازآفرینی می کند که درعین حال کارکرد زیارت به عنوان یک 
فعالیت جمعی و اجتماعــی را در خود جای می دهد. درنتیجه 
در طراحی و ساماندهی این گونه بناهای یادمانی-زیارتی، ایجاد 
فضاهایــی جمعی برای تعامل اجتماعی نیــز از اهمیت زیادی 

برخوردار است )تصویر 2(.
- الگوی معمــاری آرامگاهی : گفته می شــود بناهای یادمانی 

تصویر 1 : یادمان سردار شهید خلبان جدی، اردبیل.    
عکس : بهزاد مسعودی، 1394.
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ملهم از نخستین مقبره ها هستند )مالصالحی به نقل از آلسوپ، 
1394(. ســاخت بناهای مقبــره ای در معماری ایــران دارای 
پیشــینه ای غنی و طوالنی است. استفاده از فرم های چهارطاقی 
و یا برج مانند و تکامل این طرح ها به صورت بناهایی شــاخص و 
نمادین، از مهم ترین الگوها در طراحی آرامگاه ها به شمار می رود. 
مهم ترین ویژگی این الگو که در معماری آرامگاه های مشاهیر و 
مفاخر دیده می شــود، فرم شاخص آن هاست که بازتاب جالل، 
عظمت و اســتواری بوده و به عنوان عنصر نشانه در منظر نقش 

دارد )تصویر 3(.
- الگوی معماری تکایا و حسینیه ها : استفاده از الگوی معماری 
تکایا و حســینیه ها برای ایجاد فضایی مسقف که در زمان ها و 
فصول مختلف امکان استفاده گروه های مردم و برگزاری مراسم 
مختلف و فعالیت های جمعی را فراهم می کند، سبب ایجاد نوع 
خاصی از معماری گلزار شــهدا شده است. مهم ترین ویژگی این 
دسته از گلزارها، ایجاد یک فضای چند عملکردی با قابلیت های 
کارکردی زیاد اســت. اگرچه ایجاد یک فضای جمعی، به زنده 
نگه داشــتن فضا کمک کرده و از ویژگی های مثبت این دسته از 
گلزارها به شــمار می رود، 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 فرش ها می شود، کارکرد 
بنا به عنوان یک ســالن سرپوشیده اصالت یافته و ابعاد یادمانی، 

زیارتی، نمادین و آیینی آن کم رنگ می گردد )تصویر 4(.
- الگــوی باغ ایرانی : باغ ایرانی یکــی دیگر از الگوهای رایج در 

طراحی گلزارهای شهداست که ابعاد گوناگون هویتی، معنایی، 
کارکــردی و اجتماعی آن در ایجاد یــک فضای موفق یادمانی 
و زیارتی نقش دارد. هم نشــینی مفهوم باغ ایرانی با تصویر باغ 
بهشت، در کنار تأکید و تقویت عناصر طبیعی و ارزش این عناصر 
در فرهنگ و آئین های ایرانی-اسالمی، فضایی نمادین را به وجود 
می آورد که در عین برخــوردار بودن از هویت آیینی و معنوی، 
امــکان ارتباط با طبیعت در فضایی زیبا، خرم و ســرزنده را به 
وجود می آورد و به عنوان یک فضای فراغتی و تفرجگاهی در شهر 

تصویر 2 : گلزار شهدای میرک آباد مهریز یزد. 
عکس: بهزاد مسعودی، 1393.

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

تصویر 4 : فضای داخلی گلزار شهدای هفت تیر، بهشت زهرای تهران. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/7tir_ : مأخذ
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ایفای نقش می کند. ایجاد فضایی دنج برای تأمل فردی در کنار 
وسعت فضای طبیعی که کارکرد گردشگری را با ابعاد کارکردی 
زیارتی و یادمانی فضا می آمیزد به رونق این فضاها کمک کرده 
اســت؛ درحالی که حضور مقابر شــهدا در این مجموعه ضامن 

جهت گیری فرهنگي و روحیه حاکم بر فضاست )تصویر ۵(.
- الگوی فضای جمعی شهری : طراحی گلزار شهدا به عنوان یک 
فضای 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 لبه ها و سرایت معابر به درون مجموعه و وسعت 
فضا کــه امکان گردهم آیی و حضور گروه هــای مردم را فراهم 
می کند و درعین حال فضاهایی ســیال و چند عملکردی را به 
وجود می آورد، ســبب ایجاد فضاهای فعال و زنده شهري شده 
که مقابر شهدا را در ارتباط با زندگی روزمره مردم قرار می دهد. 
ویژگی اصلی این گونه 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 طرح ها

جنبه هــای گوناگون آثــار مرتبط با شــهدا و فرهنگ ایثار و 
شهادت موجب می گردد تا درس آموزی از تجربه های گذشته 
بــرای اقدامات آینده کار آســانی نباشــد. معیارهای متفاوت 
معنایــی، تاریخی، کارکــردی، اقتصادی، ســلیقه ای، بومی و 
ابعاد بســیار دیگر، مقوله ارزیابی آثار هنری مرتبط با شهید را 
دشوار می سازد. بااین همه برای ارتقای اقدامات و دستیابی به 
کیفیت های باالتــر انتخاب معیارهای واضح و قابل اندازه گیری 
از یک سو و تحلیل اقدامات بر مبنای شاخص های به دست آمده 

از آن ها اجتناب ناپذیر است.
نگارنده بر اســاس روندی که توضیح و شرح روایی آن فرصت 
دیگری می طلبد، چهــار معیار اصلی »ارتبــاط با مخاطب«، 
»ماندگاری«، »عملکرد« و »خیال انگیــزی و فرح انگیزی« را 
موردتوجه قرار داده است. این معیارها بر اساس تجربه نگارنده، 
مصاحبه با مدیران بنیاد شهید و متخصصان حوزه های مرتبط 

به دست آمده است.
- ارتباط با مخاطب : ایجاد ارتباط با مخاطب توســط طرح های 
مرتبط با شــهدا مهم ترین هدف این فعالیت هاســت. درنتیجه 
تحلیــل کیفیت و کمیت تأثیرگــذاری آن ها بر مخاطب جهت 
برنامه ریزی های آتی بســیار مهم و تأثیرگذار اســت. ازآنجاکه 

تصویر ۵ : گلزار شهداي باغ رضوان اسالم آباد، کرمانشاه.  
عکس: بهزاد مسعودی، 139۵.

تصویر ۶ : گلزار شهداي مرکزی کرمان.    
عکس : بهزاد مسعودی، 1394.
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جدول 1 : ارزیابی بناهای یادمانی شهدا )امتیازات بین اعداد یک تا چهار، به عنوان کمترین و بیشترین میزان موفقیت آثار(. 
مأخذ : نگارندگان.

یادمان های شــهدا با مخاطب رابطه ای قطعي و تعاملي دوسویه 
دارد؛ لذا از یک سو می بایست 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 آن ها 

وابسته به ادراک و دریافت مردم و مخاطبین اثر است.
- مانــدگاری : ماندگار، یعني آنچــه علی رغم تغییر اجزای آن، 
در کلیت باقي باشــد و تداوم یابد. ماندگاری مفهومی باالتر از 
پایداری است. در پایداری نوعی ثبات و عدم تغییر نهفته است، 
درحالی کــه ماندگاری، مقبولیت شــیء متغیر اســت در برابر 
مخاطــب. ماندگاری از مهم ترین انتظارات در مورد بناها، آثار و 
مناظر یادمانی تلقی می شود. ماندگاری آثار هنری دو بعد دارد؛ 
یک بعد آن از نظر معنا و مفهوم و جنبه های زیبایی شناســانه 
آن اســت؛ اگر یادمان های شــهدا از حکمت، فلسفه و معنویت 
برخوردار باشــند، ماندگاری پیدا می کنند، 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 می شود.
- عملکرد : عملکرد فضای ساخته شــده موضوعی است که نزد 
مخاطبان 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 

ساخته شده است.
- خیال انگیزی و فرح انگیزی : ارتباط منظر با فراغت و همچنین 
با طبیعت، سرزندگی و مفرح بودن مکان و فضا را می طلبد و آن 
را به یکی از چالش های اساســی برنامه ریزی و طراحی فضاهای 
شــهرهای معاصر تبدیل می کند. هر فضای جمعی جهت جلب 
مخاطب و تأثیرگذاری می بایست دارای جذابیت های خاص خود 
و خصوصیت خیال انگیزی و فرح انگیزی باشــد تا امکان تأمل و 
پرواز روح را برای مخاطب فراهم آورد. تأکید بر ویژگی های حس 

فضا برای جلب مخاطب مهم تر از خصوصیات تزئینی آن است.
در این تحقیق، هر یک از انواع طرح های یادمانی شهدا بر اساس 
معیارهای برشمرده مورد ارزیابی قرارگرفته است. برای این امر با 
تنظیم پرسشنامه ای از 20 نفر از متخصصین آگاه در حوزه های 
منظر، معماری، هنر و طراحی شهری، نظرسنجی به عمل آمد 
که نتایج آن در جدول 1 منعکس شــده اســت. در این راستا، 
جدول ارزیابی و توضیحات مربوطه در اختیار پرسش شوندگان 
قرار گرفت و از آنان خواسته شد که نظر خود را از میان عدد یک 
به عنوان کمترین موفقیت آثار تا عدد چهار به عنوان بیشترین، در 
جدول ثبت نمایند. ارزیابی نگارنده نیز با توجه به برداشت های 
میدانی نمونه های موجود، در جدول گنجانده شــده اســت. در 

پایان میانگین اعداد به شرح زیر به دست آمد :

الگوهای طراحی گلزار شهدا
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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 مقبره ها به کاررفته اســت. باغ ایرانی پیش از 
هر چیز فضایی آشــنا و خاطره انگیز برای ایرانیان اســت که 
به لحاظ ذهنــی ارتباطی قوی با مخاطبــان برقرار می کند و 
با ســلیقه زیباشناســی آنان سازگار اســت. زیبایی و معنا در 
باغ ایرانی، ازآنجاکه با طبیعت پیوند دارد، کهنه نمی شــود و 
ماندگار خواهد بود. »طبیعت برای ایرانی مســلمان وسیله ای 
اســت برای ساخت فضایی مناســب با طبع انسان، و محیطی 
است که توان زمینه سازی پرورش قوای روحانی و معرفت های 
قلبــی را در خود نهفتــه دارد... جهان بینی اســالم، طبیعت 
را منبــع شــناخت و عناصــر آن را آیه الهی خوانده اســت« 
)منصوری، 1384( چشــم انداز اصلی باغ ایرانی که منظره ای 
عمیــق و بی انتها بر روی محور اصلی باغ اســت، در ارتباط با 
آب و درختان همیشه سبز، »فضایی شورانگیز و مناسب تأمل 
برای انســان و ادراکات شهودی او« )همان( به وجود می آورد. 
ظرفیت هــای منظرین این الگو در دو زمینۀ ارتباط با طبیعت 
و خاطره انگیزی 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 خیال انگیز کســب کرده اســت، 
درحالی که دیگر الگوها در این بُعد با اختالف زیادی در مراتب 

پایین تر قرار می گیرند.
بــه لحاظ عملکــردی نیز بــاغ ایرانی با توجه به ســنت های 
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.

پــس از باغ ایرانی، الگوی فضای جمعــی نیز امتیاز باالیی در 
پاســخگویی به نیازهای کارکردی کســب کرده است. درواقع 
مهم ترین ویژگی این الگو، پذیرش کارکردهای متنوع و فراهم 
کردن یک فضای شهری چند عملکردی است که به تبع زمینه 
ایجــاد ارتباط با مخاطــب و زندگی روزمره او، شــکل گیری 
خاطرات جمعــی و تقویت ماندگاری فضا در ابعاد ذهنی را به 

همراه خواهد داشت.
در مقابــل، الگوهایی کــه از معماری با فرم هــای تقلیدی از 
مقبــره یا امامزاده بهره برده انــد، بااینکه از ظرفیت ماندگاری 
باالیــی برخوردارند اما به خاطر عدم موفقیت در ایجاد فضایی 
باکیفیت، بامعنا و فرح انگیز امتیاز پایین تری را کسب کرده اند. 
ماندگاری این الگوها ناشــی از دو عامل اســت : اول، قداست 
شخصیت امامزاده ها و بزرگانی که معماری مقابر با آن ها پیوند 
خورده و دوم، قابلیت نشــانه ای آن هاست که در ذهن می ماند 
و به عنوان نشــانه در هویت بخشی و خواناسازی محیط عمل 
می کند. علی رغم ایــن ویژگی ها، الگوی معماری مقبره ای، در 
ایجاد فضای باکیفیت و فرح انگیز قوی نیســت و برای گذران 
وقت، ایجاد آرامش، خاطره سازی و همچنین برگزاری مراسم 

فضای کافی و مناسب در اختیار نمی گذارد.
از میان دیگر انواع آثار یادمانی، ســقاخانه نیز از امتیاز باالیی 
برخوردار شده اســت. این الگو بیش ترین 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 می دهد. سقاخانه بااینکه تنها 
یک عنصر نشــانه ای و عملکردی است و از اقسام فضا شمرده 
نمی شــود، 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 می رسد 
کــه ضعف اصلی یادمان ها، ناتوانی در ایجاد فضای فرح انگیز و 

کاربردی و درنتیجه ارتباط کم با مخاطب است.

نتیجه گیــری | با توجه به اینکه یادمان های شــهدا همه ابعاد 
فیزیکــي )معماري و منظرپردازي( و غیــر فیزیکي )اجتماعي، 
فرهنگی و معنایی( یک عنصر شهري را در خود دارد، می بایست 
پاسخگوي نیازهای مختلف کارکردی و هویتی باشد. این مطالعه 
نشــان می دهد که در ایجاد بناها و آثــار یادمانی که ماندگاری 

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. درحالی که رویکرد 
ساخت بناهای فاخر و تزئینی فاقد ارتباط عمیق با جامعه بوده و 
ماندگاری نخواهد داشت. اگرچه بهره گیری از فرم های نمادین یا 
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شناخته شده، بُعد نشانه ای منظر را تقویت کرده و ارتباط ذهنی با 
مخاطب برقرار می کند، اما مطالعه نشان می دهد که تلفیق اثر با 
زندگی روزانه اجتماع ضامن ماندگاری و موفقیت آن خواهد بود.

بــا توجه به نتیجۀ مطالعه ویژگی هــای کلیدی که در موفقیت 
بناهای یادمانی مرتبط با جنگ و شهادت در ایران تأثیرگذارند به 

ترتیب عبارت است از :
1. مخاطب محــوری؛ به معنای درنظرگرفتن نیازهای گوناگون 

مخاطب : ذهنی، معنوی، فرهنگی و کارکردی.
2. تلفیق عملکــرد با فرم؛ ایجاد فضاها یــا عناصری که دارای 

عملکرد بوده و نقش های مختلفی را در شهر و منظر بپذیرد.
3. پیوســتگی با زندگی روزمره مردم؛ این پیوســتگی به لحاظ 
معنایی، ارتباط فرهنگی بــا ویژگی های جامعه را می طلبد و به 
لحاظ فیزیکی، ارتباط یادمان با فضاهای عمومی و بافت شهری 

که زندگی روزانه در آن جاری ست را شامل می شود.
4. ایجاد کانون های اجتماعی؛ که سبب تعامل بیشتر مخاطبان 
بــا یکدیگر و با محیط شــده و خاطره انگیزی و هویت فضا را 

تقویت کند.
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