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 چکیده
، در هم شکستن مرزهای محدود به زمان و مکان، بحث از گرایی فرهنگی گستردهدر پی ارتباطات جهانی، عام

بار بودن شهر و هویتی، یکنواختی و کسالتسازی جهانی پیش آمد و در شرایطی که همه از بیمعماری بین المللی و یکسان

های کهن فرهنگی را در درون خویش پاس دارد و بر نالند معماری و شهرسازی، واجد رسالتی است تا ارزشفضاهایش می

گیرد و این اساس عنصری هویت بخش در ساختار فرهنگی شمرده شود. در واقع هویت در یک استمرار تاریخی شکل می
گیری از عناصر کند. لذا یادمان ها با بهرهان میدر عین پویایی خود را در صور کالبدی، هنر و معماری یک سرزمین نمای

ترین های پیشین ذهنی، آنها را در نظمی جدید سازماندهی کند، یکی از موفقبومی که بتواند در عین همخوانی با داشته

ی است که ترین ترفندهایهای هویتی یکی از پایستهآید و ارجاع به نشانهای به شمار میهای منطقههای کسب مزیتتجربه
تری از ذهن، مطلوبیت و جذابیت محیط را افزایش دهد. در واقع معماری یادمانی های عمیقتواند با درگیر کردن الیهمی

سازی هویت انسانی و شهری روح جمعی ما را بنوازد.  لذا در این گفتار سعی شده فاکتورهای موثر بر تواند در باززندهمی

 نمونه های داخلی و خارجی  بررسی شوند.یادمانگرایی ریشه یابی و در 

 هویت، نماد، یادمان.واژگان کلیدی: 
 

 

 مقدمه -1
 

اعضای هر جامعه ادراک خاصی از هویت متمایزشان دارند. آنها ممکن است این ادراک را در دین یا »بدیهی است که 
« از دست رفتن مکان»نوربرگ شولتس  [.1]« ای نمادین در هنر منعکس سازنددر زبانشان متجلی کنند و یا آنرا به گونه

دانست؛ و از نگاه پدیدارشناسان، حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به زدایی برابر میدر دوران جدید را با هویت

ساز، لذا در ادامه با تشریح یادمانگرایی به عنوان یک رویکرد هویت .[2]های روزمره است واسطه درک نمادها و فعالیت

 شوند.یادمانگرایی ریشه یابی و در نمونه های داخلی و خارجی  بررسی می امل موثر برعو
 

 

 1یادمان -2
 

"Monument"  از کلمه"Monere"  [3]گرفته شده است « برای اخطار دادن»یا « برای یادآوری»به معنی. 

حافظه جمعی، در کالبد فرم و عملکرد گردد که معرف یک ساختار بر مبنای یادمان یا مانیومنت به مفهومی اطالق می

شود که عموماً از آنها به عنوان باشد. این نوع ساختار، صراحتاً برای بزرگداشت یک شخص یا یک اتفاق مهم ساخته می
 .[3]شودنشانه یک شهر یا ملتی خاص یاد می

                                                                 
1 Monument 



 

موضوع بیشتر شناخته شد.  میالدی با شناخته شدن اهمیت معانی نمادین محیط در زندگی مردم، این 1791در دهه 

. اما عالقه [4]بعضی از طراحان محیط به باال بردن درک خود از ماهیت نمادگرایی و زیبایی شناسی نمادین عالقمند شدند 
اخیر طراحان داخلی، معماران، معماران محیط و منظر و طراحان شهری به ماهیت نمادگرایی با سه تحول دیگر مقارن شده 

 است: 

 و جستجوی طراحان برای عقاید جدید طراحی؛ -جامعه فراصنعتی –سوم اقتصاد  رشد دوران .1

تشخیص اینکه بیشتر آنچه در آمریکا ساخته شده و توسط بسیاری از مردم از نظر نمادگرایی غنی به حساب آمده است  .2
وری و همکارانش، به توسط ایدئولوژی نهضت جدید شناخته نشده است؛ لویتاون والس وگاس قبل از مطالعه و توجه ونت

 ندرت توجه طراحان را به خود جلب کرده است.

 .[4]ای طراحی شوند که برای کارفرمایان و عموم مردم قابل فهم باشند ها به شیوهتقاضا برای اینکه ساختمان .3
د که در قرون اخیر بسیاری از این گونه بناها برای نشان دادن تاریخ، سنت، فرهنگ و شکوه کشورها احداث گردی

مسببات تشکیل یک هویت ملی در کالبدی عینی را برای آن قوم و دیار به بار آورده است. بناهایی همچون برج ایفل، 

اما  [5]اند مجسمه آزادی و... که خود را به عنوان نمادی از یک ملت به جهانیان شناسانده و هویتی خود ساخته را رقم زده

شود که در ادامه به آن بندی بنا محقق میکاربرد عوامل نشانگی در کالبد و ترکیبها و اشارات عموماً با این یادآوری
 شود.پرداخته می

 

 

 نماد و نشانه -3
 

رود و نشانه با ارجاع به زمینه فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا ها به شمار مییک اثر معماری نظام منسجمی از نشانه

های نمادین که قادر به انتقال مفاهیم در واقع بیان نمادین در طراحی معماری با به بکارگیری نشانه (1)شکل. [6] کندمی
باشندد و بهره گیری از حجم و فضا برای ایجاد یک احساس و ادراک از طریق سازمان معنایی از پیش تعیین شده خود می

 . [7] اهد شدگردد، میسر خودارای بیان نمادین که منجر به القای معنا می

 
 (11: 1331: جایگاه نماد در دسته بندی نشانه شناسی )میری و نوری، 1شکل



 

از بنیادی ترین مفاهیم در علم نشانه شناسی، نمادها هستند. در معماری اسالمی ایران همواره با نمادها و کهن 

کردند، موضوعی که امروزه بیش از پیش به آن ایم که فرآیند معناداری را در بیان معماری تکمیل میالگوهایی مواجه بوده
حقایق متعالی که قابل انتقال و القا به هیچ طریق »گوید: می« کلمه و سمبول»نیازمندیم. )شایان( رنه گنون در مقاله 

 .  [8] «گردندای انتقال پذیر میآمیزند، تا اندازهدیگری نیستند، هنگامی که با نمادها درمی

های برقراری ارتباط هستند. معنای نمادین برای مردم نمادها یکی از راه [9] «ادها هستندمردم سوداگران نم»

-اند که مردم از آنها برای تبادل پیامهای غیر کالمیهای طراحی و طراحی منظر، شیوههای معماری و شیوهمبلمان، طرح

 .[10] کنندها استفاده میهای خود، پیشینه خود، شئونات اجتماعی و جهان بینی

هر فرم ». کایسرر معتقد است: [11] «کنندای قراردادی و عرفی با آنچه دارند که به آن اشاره مینمادها بیشتر رابطه

های نمادین دارای مفهومی جهان نمادین خصوصیات خاصی دارد که ناشی از عوامل درونی آن است. به این دلیل که فرم
یک شکل واره  به عنوان -ای از درونیات و فرم ساختاری متحدبیانیه–زبان نمادین  هنر باید به عنوان یک« شمول هستند.

ترین رابطه میان انسان و فرم اند. کایسرر معتقد است که بی واسطههای نمادین شکل وارهمورد بررسی قرار گیرد. همه فرم

ها خواصی سیماشناختی دارند که به طور ساختمانی سیما شناختی و بر اساس نظریه [12]توان یافت را در درون هنر می

. رودلف [13] مستقیم توسط مشاهده گر قابل دریافت است. این مشاهدات از نظریه گشتالت ادراک گرفته شده است
نامد و معتقد است که می« های ادراکینمادگرایی خود انگیخته از طریق پویایی»( این رویکرد را 1797و1799آرنهایم )

 قرار داده است.« نمادگرایی عامیانه»ها نهفته است. آرنهایم این رویکرد را در مقابل در خود فرممعانی 
 

 

 معنی نمادین -4
 

ها را بهبود بخشیده و با مرتفع ساختن نیازهای مختلف عوامل کالبدی به واسطه کیفیت طراحی، معانی و فعالیت
-. در واقع مکان زمانی معنا پیدا می[14] شوندنهایت حس مکان می مندی و درای از ادراکات، رضایتانسان باعث سلسله

بررسی عوامل معناساز راهی . [15] کند که درکی حسی از آن صورت گرفته و تصویری ذهنی از خود به جای گذاشته باشد

-نر یافت میهمه آن چیزهایی که در ه "هربرت"موثر در القای احساس آشنایی نسبت به فضای معماری است و به گفته 

اند؛ شود. در فرهنگ ایرانی هم هر جسم دارای ظاهر و باطن است که گرچه با هم متفاوتشود، ضرورتاً به صورت ختم نمی
 (2)شکل .[16]باشنداما منفک و جدا نمی

 
 (8: 1331: دیاگرام مفهوم سیر از ظاهر به باطن در فرهنگ ایرانی)میری و نوری، 2شکل

شده برای مردم معانی بالقوه نمادین زیادی دارد. تشخیص این معانی، خودآگاه و ناخودآگاه همچنین محیط ساخته 

در احساسات مردم نسبت به محیط و نسبت به خودشان اثرگذار است. عالوه بر این، هویت یافتن با معانی نمادین محیط 
 .[17] دهدساخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا یک مکان افزایش می

( سه 1731) 2معنی نمادین الگوهای خاص محیط ساخته شده به زمینه مکانی آنها نیز بستگی دارد. چارلز موریس

نام برده است. معانی نحوی از چگونگی قرارگیری یک  5عملکردگرا و 9، مفهومی3سطح از معنا را تحت عنوان نحوی

                                                                 
2 Charles Morris 
3 Syntactic 
4 Semantic 



 

ها یا نگرشی که یک عنصر ارائه یا پیشنهاد هنجارها، انگاره»به شود. سطح مفهومی ساختمان در محیط اطراف نتیجه می

 دهد.. معنای عملکردگرا نماد را به استفاده کنندگان از محیط ربط می[18]شود کند اطالق میمی
 

 

 هویت به شیوه نمادین -1
 

دین یا در زبانشان  اعضای هر جامعه ادراک خاصی از هویت متمایزشان دارند. آنها ممکن است این ادراک را در»

. هویت شهر تنها زمانی در تعاملش با کالبد شهر، [19] «ای نمادین در هنر منعکس سازندمتجلی کنند و یا آنرا به گونه
های نمادین فرهنگی و اجتماعی شهروندان مورد وقوف و آگاهی قرار گیرند و در یابد که ارزشامکان بازخوانی و روایت می

 . [20] شودناهمخوانی در شهردیده میغیر این صورت نوعی 
 

 

 نماد پردازی و فرهنگ  -6
 

L.A.White معتقد است فرهنگ زمانی آغاز گرفت که نیاکان ما توانایی کاربرد نمادها را به دست آوردند یعنی :

توانستند به یک چیز یا رویداد معنایی نسبت دهند و این معنا را از طریق نماد خاص درک و فهم کنند و در جایی دیگر 
"Ibid" نمادین ویژه انسانهاست. بنابراین در فرآیند تطبیق و تکامل  ای نمادین است و اندیشهدارد که انسان پدیدهابراز می

فرهنگ انسانی در یک محیط خاص انتقال فرهنگ چه در بعد زمانی و چه در بعد مکانی آن از طریق نماد و زبان نمادین 

 .[21]دهد و تا زمانی که نمادها پایدار و قابل شناخت باشند آن فرهنگ قابل شناخت خواهد بود روی می
های از طرفی سادگی یا پیچیدگی پیکره بندی بناها وابسته به مناطق فرهنگی خاص است. اشکال شفاف و ساده با کنایه

 . [22] معدود تاریخی معرف عصر ماشین و مدرنیته و ظهور پیچیدگی اشکال و الگوها معرف جامعه فراصنعتی است

سازی آن ملت هم به شمار ای از هویتبه عنوان شاکلهدر واقع هنر و معماری یک سرزمین جزئی از فرهنگ است که 

 :[24] گیری فضای معماری موثر استفرهنگ از دو راه بر شکل .[23] رودمی
 شود.از طریق ایجاد قوانین و آداب رفتاری که منجر به بروز ساماندهی عملکردی و سلسله مراتب فضایی می-1

ها که باعث خلق معنا در فضای الگو و استعارهها در قالب کالبدی سمبلها، کهنها، باورها و نشانهاز طریق ایجاد خاطره-2

 شود.معماری می
 

 

 نماد پردازی و ناخودآگاه جمعی -7
 

ها برای ما معنی دار هستند به کار مفاهیم ضمیر ناخودآگاه جمعی و فردیت یونگ برای تبیین اینکه چرا بعضی فرم

کهن الگوها  [25]سازد است که ضمیر ناخودآگاه جمعی پیوند مردم با گذشته برقرار میگرفته شده است. یونگ ادعا کرده 

ها، ها، آیینی یونگ، کهن الگوها در اسطورهها مشابه است. به گفتهمحتویات ناخودآگاه جمعی است که در همه انسان

ای قابل تبدیل به حد قابل مالحظه الگوها تاهای کهنشکل( 3)شکل [.26]گیرندشکلی محسوس به خود می ها افسانه
ها در سراسر جهان را یابند و معموالً وجه اشتراک انسانها، نمادها و رویاها نمود میکه در اسطوره[.27]یکدیگر هستند

ترین شکل ی مهمی تفکری متفاوت با شیوه تفکر عقالنیت و مدرن است و به مثابهدهند. اسطوره در واقع شیوهتشکیل می

توسط جامعه شناس فرانسوی امیلیا تایم مطرح گردید. « حافظه جمعی»برای اولین بار، مفهوم [.28]است« ر جمعیتفک»
                                                                                                                                                                                                    

5 Pragmatic 



 

فرد جامعه یا اکثریت آنها در نظر او، زندگی جمعی در طول تاریخ امتداد دارد و منقطع نیست و این احساس که در فرد 

شود. هویت ر ارادی در طول زمان و زندگی فرد و جامعه نهادینه میشود. این پدیده غیوجود دارد، حافظه جمعی نامیده می
کند، مکانی که در آن مستقر است با شود که وقتی فرد در آنجاست حس میاجتماعی و حافظه جمعی در جایی حفظ می

  [.29]سایر نقاط متفاوت است
-هایی از یک نقشگیری بازنماییبه شکل ی نماد و نماد شناسی، کهن الگو گرایشی استدرباره 1ی یونگبنابر نظریه

الگو یک ی یونگ، کهن. بر اساس نظریه[30]مایه و بازنمایی که با حفظ الگوی اصلی، در جزئیات تفاوت زیادی دارد 
 .[31]ای با ساختارهای روانی ناآگاه و بالقوه های جسمی و جلوهای با اندامتن و دارای دو جلوه است: جلوهموجودیت روان

کشد تا به خودآگاهی آورد، یعنی از ناخودآگاهی بس عمیق بیرون میهنرمند طالب و مشتاق، تصویر را به چنگ می»

 [.32]«نزدیکش کند، و صورتش را آن قدر تغییر دهد تا انسان امروزی هم بتواند بر حسب توانایی ادراکش، آن را دریابد

 
 در سیکل نمادین )ماخذ نگارنده(: دیاگرام ارتباط اسطوره، فرهنگ و هویت 3شکل 

 هاستپایداری در چرخه این نمودار نمایانگر تداوم فرهنگی ملت
یکی از علل نیاز انسان به نماد جدایی میان بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن اوست. این شکاف با وقوف انسان بر خود 

. نماد در نقش پلی میان دو الیه [33]زایش یافت آغاز شد و در روزگار مدرن و در نتیجه حاکمیت خرد، علم و فناوری اف

 .[34] کندروانی، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه، عمل می
( با تغییر نمادهای تداعی کننده مناسب یک مکان، ادراکات مردم از 1799های راپاپورت )همچنین بر اساس نوشته

با تغییرات گزینش شده در استفاده از زمین و طراحی  9شهرهایی چون بالتیمو [35] کندکیفیت آن مکان تغییر می

 .[36]اند ساختمان تصاویر جدیدی برای خود ایجاد کرده
 
 

 گونه شناسی بناهای یادمانی -8
 

گرفته تا گونه  8دسته بندی های گوناگونی برای فهم و ایجاد بناهای یادمانی وجود دارد؛ از رمزگان دوسطحی جنکز
( در قالب یک فرم نمادین کلی و ساختمان مجسمه 1799ها توسط ونتوری، اسکات براون، و ایزنور)شناسی پیکره بندی بنا 

 . 11یا تزئینات مستقل از نظام فضا و سازه 7وار

                                                                 
 ( روانشناس مشهور سوئیسیyungیونگ )6

7 Baltimore 
که بتوانند با دانش های گوناگون ارتباط  قابل فهم است رمز سطح اول که برای همه روشن و خواناست، و رمز سطح دوم برای کسانیاز نظر او  8

 برقرار نموده و آنها را در ارتباط با هم بررسی نمایند.

زباله »که در کتاب « the longe island ducklingجوجه اردک النگ آیلند »  shaped drive in-duckآنچه که در رستوران گذری اردک شکل  3

 تصویر شده است می بینیم. peter Blakeپیتر بلیک « Gods own junkyardدان خدا 



 

در بناهای شهرهای پسا مدرن، همانگونه که جنکز مدرنیستها فناوری و انقالب صنعتی بود  محتواى نمادیناما اگر 

ممکن آنچه که از دید عمومی هنر تلقی می شود،  به گونه ای کهرا خود مردم طرح می کنند  هم تأکید می کند، سمبل ها
دارد به هنگامى که ساختن حقیقتاً امرى جنکز اذعان مىو همانگونه که  .از دید حرفه ای هنر به حساب نیاید.است 

 ( 2و 1)جدول  .، تجسم طبیعى اولویتهاى محلّى و خاص است«رمزگذارى متکثّر»همگانى باشد، 
 

 : نمونه بناهای یادمانی خارجی )ماخذ نگارنده(1جدول
ارجاعات مفهومی، القای اندیشه ای  ارجاعات تاریخی نمونه ها

 خاص

 عملکرد ابزار بیان اندیشه

بنای یادبود 

شش میلیون 

 یهودی

زنده کردن فاجعه 

 کشتار یهودیان

بنا نباید مفاهیم انتقام جویانه را 

 تحریک کند

خدمت گرفتن مصالح در جهت بیان به 

اندیشه طراح: استفاده از شیشه به جای 

سنگ به جهت ایجاد سایه های مالیم 

 وشفاف

 

بنای یادبود 

تمدن و 

 فرهنگ

حامل پیام تذکر دهنده: کاهش زباله  

 و بازیافت انرژی

ارتفاع برج نمایانگر میزانی از زمین 

 دوستی جامعه است

راهکار در جهت 

ه: دفن مشکالت جامع

زباله عمودی برای 

شهرهای بزرگ، 

بازیافت انرژی، حذف 

هزینه های حمل و 

نقل ناشی از جابجایی 

 زباله به خارج از شهر 

تندیس مارتین 

 لوترکینگ

خلق محیطی که -

یادآور سخنرانی 

مسحور کننده 

 کینگ باشد

شکل گیری زمین: بازتاب -

 مساوات طلبی همه گیر کینگ

کنندگان در افزایش آگاهی بازدید-

نقش اساسی کینگ در توسعه 

مفهوم دموکراسی: شکل گیری 

عناصر اصلی کوه نا امیدی و سنگ 

 امید

بهره گیری از عناصر طبیعی آب، -

سنگ، درخت در تداعی لحن 

پرشور و بیان شاعرانه دکتر کینگ با 

ارجاعاتی که به چشم انداز امریکا 

 داشت

بیانگر تکامل یافتگی پیام  -

 ر پیوستار زمانی استدموکراسی د

قرارگیری در مجاورت یادمانها، جانمایی 

 درون سایتی یادمان خیز

 

تندیس یادبود 

نیروهای مسلح 

حک شدن نام 

سربازان روی بنای 

ایجاد ارتباط میان تقسیمات سیاسی 

و منطقه ای کشور مکزیک و 

را همچون سراسر این  اگر قلمرو مکزیک

سنگ  23میدان تصور کنیم هر یک از 

شامل یک یادمان، یک 

مرکز فرهنگی، یک 

                                                                                                                                                                                                    
 decorated shedاصطالحاً اتاقک تزئین شده  11



 

تندیس یادبود درگذشتگان نیروهای  یادبود مکزیک

 مسلح.

مرمر سفید تراش خورده در باغهای این 

مجموعه که مشابه مرمر استفاده شده در 

تندیس یادبود هستند، می توانند بخشی از 

تقسیمات سیاسی و منطقه ای این کشور 

باشند که در نهایت در تندیس یادبود 

نار هم درگذشتگان نیروهای مسلح به ک

 آمد اند

سالن تئاتر روباز، و 

یک طرح مجسمه 

سازی در فضای باز 

 می باشد.

یادمان دیوار 

 برلین

منطبق بر بازمانده 

های دیوار برلین 

 شکل گرفته است

نفوذ ناپذیری و القای حسی توامان 

 از آزادی و خفقان 

ستفاده از در این یادمان دو سمت فضا با ا

دیواری مسدود شده که به شدت بر 

نفوذناپذیری تاکید دارد. استفاده هنرمندانه 

از آهن در این دو جدار منجر به باز 

 آفرینی استعاره پرده آهنین شده است

 

یادمان کشته 

شدگان جنگ 

 جهانی اول

کشته شدگان 

 جنگ جهانی اول

 

اینستالیشن سرزمین های شسته از 

 خون و دریای سرخ

 سایت تاریخی-

گل خشخاش  222388پراکنده ساختن -

 سرخ سرامیکی بر روی سطح خندق

 

یادمان ملی 

هولوکاست در 

 اتاوا

تداعی گر تجارب 

مربوط به 

 هولوکاست

در ایده پردازی از محتوای مستقیماً 

 ادبی یا نمادین اجتناب شده است.

تداعی گر یک مجموعه مشترک از 

 هولوکاست.تجربه های مربوط به 

اشاره به تعداد کشورهایی که در آن 

جوامع یهودیان در دوران 

 هولوکاست نابود شده اند.

ورقه بتنی بافت دار بند بند و رنگی  32

مسیر استعاره از هر  33چیده شده اند. 

کشوری که در آن جوامع یهودیان در 

دوران هولوکاست نابود شده اند را روایت 

 می کند.

ن قطعات یک اثر متقابل تاثیر ترکیبی ای

ضعف و قدرت، انسجام و تکه تکه 

 شدگی است.

 

مرکز یادبود 

جنگ در 

 میلواکی کانتی

نام کشته شدگان 

جنگ در حیاط با 

استخر پیرامون آن 

به ثبت رسیده 

 است.

افزودن یک عنصر جدید به افق 

 شهری.

یک معبد مدرن به سبک پارتنون به 

 یاد پیشکسوتان جنگ جهانی دوم. 

 

استفاده از عناصر معماری سنتی: مرکز 

پالن چلیپایی حفر شده تا یک حیاط 

 بزرگ ایجاد شود.

 

تحت تاثیر قرار دادن 

 افق شهری

اشاره به  مرکز برلین

 هولوکاست.

همجواری با دیوار 

 فرو ریخته برلین.

 

پرهیز ازهرگونه ارجاع ویژه به 

یهودیت یا خشونت نازی ها و 

 خلق اثری فاقد معنا.

 خلق اتمسفر سنگین.

تفاوت محسوس در چشم انداز 

 دور و نزدیک.

 زمینه زدایی هولوکاست.

دعوت مردم به تعامل بیشتر با 

 یادمان.

منحصر به فرد بودن قربانیان در 

 لوح بتنی. 3573شامل 

فضای سرد بلوک های بتنی در تقابل با 

پارک سبز سرتاسری خیابان روبرو 

شدت غیرطبیعی، سنگین، تضادی به 

سخت، تیره و عجیب ایجاد می کند. با 

نزدیک شدن به فضای میدان توهم نظم 

 نیز به این ذهنیت اضافه می شود.

سادگی سیستم موجود واغراق بصری 

میدان هر بیننده ای را لحظاتی 

 محصورنسق اتمسفر می کند.

 



 

نداشتن ورودی، خروجی و مرکزیت  عین گمنامی ایشان.

ت در ورود و باعث ایجاد تجربه ای متفاو

 خروج برای بازدید کنندگان می شود.

ارتفاع مبهم بلوکهای بتنی سبب دعوت 

 مردم به تعامل بیشتر با آنها می شود.

نام و نشانی از قربانیان درج نشده که 

نشان از گمنامی آنان دارد اما شکل و 

اندازه خاص هر بلوک نشانه منحصر به 

 فرد بودن هر قربانی است.

بلوکها با نزدیک شدن به کاهش ارتفاع 

محوطه بیرونی، نماد پایان واقعه 

 هولوکاست.

سطح بلوک با مواد ضد رنگ پوشانده 

شده است تا از خرابکاری و شعار نویسی 

نئونازی ها و ضد یهودیان جلوگیری 

 شود.

زمینه شهری غایب است و بستر کار در 

توپوگرافی –فراز و نشیب بستر زمین 

 .گیردشکل می -مصنوع

بنای یادبود رزا 

 لوکزامبورگ

اشاره به اعدام 

ایشان در برابر 

 دیوار آجری

نمایانگر مفهوم سوسیالیسم یا 

بربریت با اقتباس از اندیشه های 

 رزالوکزامبورگ.

 شفافیت و حقیقت.

فرم، مصالح و نحوه پرداخت در جهت 

القای مفهوم: قالب مکعبی بنا با هدف 

یک  تقابل شفافیت و حقیقت علیه مه،

بنای پیش بروتال که نوعی بربریت و 

 زشتی در پرداخت کلی بنا موج می زند.

 

بنای یادبود 

 ملی جفرسون

الهام از طاق 

 نصرت های رومی

 

بنایی شاخص )شمایلی از شهر 

 سنت لوییس(.

 سکوی مشاهده.

بهره گیری از ساختارهای نمادین 

پیشینی چون عروج، مقیاس، دقت 

طراحی  ریاضی و سادگی فرمال در

 المان های آمریکایی.

اشاره به بستر: گسترش غربی 

آمریکا را  به یادگار نگه داشته 

 است.

 به شکل یک آرک عظیم.

بهره گیری از تکنولوژی: در شکل آرک و 

سیستم باالبری که قرار بود بازدیدکنندگان 

را به نقطه اوج آرک انتقال دهد، مصالح 

 ترکیبی فوالد ضد زنگ و بتن. 

معاصر بودن را با پیچیدگی مصالح  اندیشه

 و برنامه ریزی پروژه بر می انگیزد.

بازتولید کاخ دادگستری تاریخی قدیمی به 

عنوان مرکز پارک، زیر نقطه اوج این طاق 

 ورودی جدید.

شمایلی از شهر سنت 

 لوییس.

 سکوی مشاهده

برج یادمان 

 3103المیک 

منبع ارجاع پروژه 

 برج بابل.

اسطوره: نوعی حس بهره گیری از 

قرون وسطایی برای دسترسی به 

 آسمان.

دورنمایی از چشم  بزرگترین اثر هنری عمومی انگلستان.

انداز شهر لندن به 

 مهمانان می دهد.

 توده ای شفاف برای حشرات )بر خالف  نمادی از پرواز حشرات در آسمان. اینستالیشن 



 

نومنت ها از متریال روش سنتی که مو القای حس بی وزنی. یادبود حشرات

های جامد و سلب چون برنز و سنگ 

 ساخته می شوند(

بنای یادبود 

یازدهم 

 سپتامبر

حک شدن اسامی 

 قربانیان

بازتاب غیبت برج دو قلو )بازتابش 

 فقدان(

 

شامل دو استخر بزرگ مربع شکل در 

محل فونداسیون برج های دوقلو. استخر 

 دهد.خط آسمان افقی منهتن را نمایش می

 

تاثیر نوردر خط 

 آسمان منهتن.

بنای یادبود ملی  و 

موزه از نظر جسمی و 

استعاره با هم هم 

پوشانی دارند و 

زنجیره ای از یک 

تجربه فضاهای باز و 

بسته منجر به 

استخراج طیف 

وسیعی از تفسیرهای 

 احساسی شده است.

 

ایش معماری آرامگاهی دانست که در دوره  قبل از اسالم  شاید بتوان آغاز معماری یادمانی را در ایران همزمان با پید
  .یابدمیای را شامل می شود و بعد از اسالم در مقابر برجی شکل نمود مقابر دخمه ای، چهارطاقی و مصطبه

 توان هوشنگباشد و معمار بناهای یادمانی را میها در اواخر دوره پهلوی دوم میها و الماناما اوج طراحی یادمان

 .[37] سیهون و فروغی نام برد
ترین مفاهیمی است که ترین و اصیلآنچه که در طراحی بناهای یادمانی دستمایه کار معمار ایرانی قرار گرفته از عمده

ریشه در جهان بینی ایرانیان دارد از جمله نگرش توحیدی و مفهوم گذار که کل گرایی، انسجام، وحدت، فصل و وصل، سیر 

اطن، تعالی و عروج و... را در بطن خود دارد. همچنین مفاهیمی چون درونگرایی، انعکاس، و در دوران متاخر از ظاهر به ب

 های معماری سنتی هم در این آثار دیده می شود.استفاده از اجزای معماری گذشته، مصالح سنتی، برداشت عینی شکل
 

 : نمونه بناهای یادمانی داخلی )ماخذ نگارنده(2جدول
ارجاعات مفهومی،  ارجاعات تاریخی ها نمونه

القای اندیشه ای 

 خاص

 عملکرد ابزار بیان اندیشه

در طرح این یادمان، سبک  برج آزادی

های معماری دوران های 

مختلف تاریخ ایران از 

جمله هخامنشی، ساسانی، 

صفوی و غیره با دیدگاهی 

کامال مدرن تلفیق شده 

است. به عنوان نمونه تاق 

پایینی شبیه تاق کسری 

داشتن مفاهیم و 

هندسه سنتی 

 .معماری ایرانی

ف به حقیقت، معطو

جوهره و عمق 

و  فرهنگ ایران

عظمت تاریخ این 

 .کشور

 نظم هندسی اساس استوار شکل های ظاهری است.

هندسه معماری ایران غالبا شکست به کار گیری 

خطوط راست در پالن های ساده و انحراف و تبدیل 

آنها به سطوح شکسته و باالخره گرایش منحنی در 

 ارتفاعات.

هندسه معماری ایرانی در شکل گیری از بهره گیری 

 فضاهای داخلی.

بنای یادمان آزادی در واقع از چهار ستون عظیم 

میدان آزادی ابتدا به 

عنوان فضای 

و به منظور تشریفاتی 

استقبال از میهمانان 

عالی رتبه خارجی 

طراحی و ساخته 

شد. ولی به مرور 

زمان به عنوان نشانه 



 

طراحی شده است. فضای 

سبز میدان با پوشش 

گیاهی به صورت چهار 

 تپه سر سبز، بر اساس باغ

سازی ایرانی طراحی شده 

است. هندسه سایت پالن 

در چشم اندازی که از 

باالی برج قابل مشاهده 

است، بر اساس هندسه و 

فرم نقوش زیر گنبد 

مسجد شیخ لطف اهلل و 

فرم آبنماهای داخل سایت 

با الگوبرداری از آبنماهای 

باغ فین کاشان طراحی 

شده است. سطح میدان در 

ضلع شرقی توسط 

ی زیر زمینی به گذرگاه

معابر اطراف راه می یابد. 

طراحی این فضا با الهام از 

معماری سنتی و با توجه 

به هندسه و تاق بازارهای 

ایرانی صورت گرفته 

 .است

بدنه بنا از بتن مسلح 

ساخته شده است و در 

پوشش آن مرمر جوشان 

 به کار رفته است.

تشکیل شده که در باال به هم متصل می شوند و 

 چهار تاق را تشکیل می دهند. 

تشکیل طاقی با شبکه های متقاطع و رسمی سازی 

 های ایرانی.

 

ی شهر تهران در 

ذهن هر ایرانی و 

خارجی جای گرفت 

 "ایران مدرن"نماد (

در کشورهای 

 (.خارجی

کلیت طرح شامل 

محوطه وسیع چمن 

و گل کاری، 

رستوران، سینما، 

کتابخانه، دو موزه، 

سالن آمفی تئاتر باز، 

آسانسور و طبقات 

مختلف و پلکان 

است. توجه به 

نیازهای رفتاری 

مردم، تعبیه محل 

نشستن، عکس 

گرفتن، بازدید از 

موزه، قرار گذاشتن، 

تجمیع کردن و نظایر 

اینها باعث سرزندگی 

فضای میدان در طور 

 .روز شده است

بنای یادبود 

 خیام

اجرای گفته خیام در چهار 

» له نظامی عروضی: مقا

گور من در موضعی باشد 

که هر بهاری شمال بر من 

 «گل افشانی می کند.

نمایانگر ابعاد 

شخصیتی خیام 

ریاضیدان، باشد: 

 منجم و شاعر.

 

شکل پیچیده ریاضی و هندسی و بهره گیری نمادین 

 از اعداد.

برخورد تیغه ها با یک یگر فضاهای پر و خالی و به 

ستاره های درهمی به وجود می خصوص در باال 

آورند که از ال به الی آن ها آسمان آبی نیشابور 

پیداست و به تدریج به طرف نوکِ گنبد ستاره ها 

کوچکتر می شوند تا در آخر یک ستاره ی پنج پر آن 

ها را کامل می کند . این ستاره ها و آسمان به 

 شخصیت نجومی خیام اشاره دارد.

 خیام. تزیین بنا با رباعیات

در تاریخ معماری ایران اولین باری بود که خط 

 



 

 .شکسته در تزیینات بنا به کار رفت

نقش گل و برگ و پیچک، نمایانگر تزئین بنا با 

 .شخصیت شاعری خیام

اجزای مثلثی شکل که تا اندازه ای شکل خیمه را 

 تداعی می کنند به نام خیام اشاره دارد.

جموع قسمتی از حوض ها با کاشی فیروزه، که در م

ستاره را نشان می دهند، به تعداد هفت فلک و هفت 

آسمان و هفت تپه باز به دانش ستاره شناسی و نجوم 

 .خیام اشاره دارد

بنای یادبود 

 نادر

اشاره به مفهوم نبرد و 

 جنگ.

اشاره به صالبت و 

 عظمت نادر شاه.

ساختمان طراحی 

بر اساس دو شکل 

اصلی هندسی یعنی 

 مثلث.مربع و 

 

 ز مصالح و ابعاد آن: استفاده از ابهره گیری نمادین 

سنگ خارای مشهد با قطعات بزرگ در اشاره به 

 .صالبت و عظمت نادر شاه

تاالر آرامگاه به شکل مربع از دو دیوار قرمز رنگ 

سنگی بسته و دو قسمت ستون بندی باز تشکیل 

شده است که سنگ مزار نادر در گوشه ی این مربع 

ناه دو دیوار جا دارد و به سوی بیرون نگاه می در پ

این زاویه و پناه و باز بودن تاالر حالت صحنه  . کند

ی جنگ و دفاع و حمله را تداعی می کند . رنگ 

قرمز دو دیوار به مفهوم جنگ است و برجستگی 

های با ابعاد متفاوت سنگی که از دو دیوار بیرون 

 نمایند .  آمده اند نبردهای مختلف نادر را می

ستون های اطراف تاالر از نقش مربع های قاعده و 

درجه نسبت به هم  87باالی ستون به ترتیبی که 

مثلث با  2چرخش دارند، طرح شده که در نتیجه 

چهار قاعده در باال و چهار قاعده در پایین نشانه ای 

  . از کاله نادر است

برج پایه و مجموعه ی مجسمه ها با هم طراحی 

اند به ترتیبی که حالت دینامیک و حمله و شده 

یورش را مجسم می کنند قرنیز نامبرده از طرف برج 

مجسمه به طرف موزه حرکت صعودی دارد که 

همچنین به تبعیت از مجموعه ی برج و مجسمه ها 

 حالت دینامیک و جهشی جنگ را تداعی می کند.

پوشش بین دو ستون تکنیک ساده شده و مدرن طاق 

 ی قدیم به کار رفته است .ضربی ها

همچنین در نمای حد فاصل بین مجسمه و موزه ی 

کوچک مجموعه بنا طوری ساخته شده که به 

خصوص در نمای اصلی برجستگی نباشد، یعنی 

ابزار کاری ها و تراش سنگ ها تماما از داخل باشد 

ه و شامل تاالر مقبر

دو موزه یکی برای 

جنگ افزار زمان نادر 

و یکی جهت اسلحه 

زمان قبل از نادر و 

برج مرتفعی برای بر 

پا کردن مجموعه ی 

مجسمه نادر سوار 

بر اسب و قزلباش 

ها، یعنی سپاهیان 

 .نادر است



 

و به این منظور ایجاد قدرت تجسمی و تصویری 

 بیشتر است.

بنای یادبود 

حکیم بو 

 علی سینا

ایده ی طرح از بنای گنبد 

کاووس الهام گرفته که 

زندگی حکیم همزمان با 

ساخته شده است که به 

شکل بسیار ظریف و 

کشیده آن را استرلیزه 

 کرده.

نمایش خصوصیات 

جاودانه و جهانی 

حکیم در فضایی 

 معمارانه.

بهره گیری از سنگ های عظیم و حجیم و تیرهای 

، تاکید بر  (expose) بتنی افقی به شکلی نمایان

 اروپایی.« بروتالیسم » سبک 

ه مجموعه ی معماری بنا ساده است، با وجود این ک

ولی از بیانی معمارانه و بسیار قوی، که انسان را برای 

مدتی مسحور می کند، برخوردار است . این همان 

احساس فضای معنوی بو علی است که حکم او 

 . درمان همه ی دردهاست

سنگینی و ابهت حجم مکعبی با ستون های کوتاه و 

ابه حکمت حکیم در کلفت و سنگ های عظیم به مث

ترکیب با شفافیت برج با ستون های باریک و بلند، 

که عروج ذهن و فکر را می نماید، بیان اکسپرسیو 

 این معماری است.

 را دارد.« البیرنت »پالن ساختمان حالت یک

شکل مربع، چه در  .مربع، پایه و اساس این بنا است

نقشه و چه در نما، به صور مختلف به کار رفته 

 ت.اس

به کار گیری نمادین اعداد: قسمت زیرین بنا، از 

طرف در ورودی دارای ایوانی است با ده ستون که 

هر ستون عالمت یک قرن است و ده قرن اشاره به 

هزاره ی ابوعلی است. از طرف دیگر، ابوعلی 

دانشمندی است بلند پایه با دانش های متعدد، 

ه که فلسفه، حکمت، پزشکی، موسیقی، کیمیا و غیر

برج  .بعضی ها او را متفکر دوازده دانش دانسته اند

دوازده ترک در باال، دانش های دوازده گانه ی 

 ابوعلی را تداعی می کند.

ستون بندی و دیوار پُر در قسمت زیرین نمای 

اصلی، اشاره ای است به معماری یونان قدیم، 

همچنین فلسفه ی ایران را پایه ی فلسفه یونان نشان 

 . می دهد

برج نماد انسان ایستاده با دست های گشاده را، که 

 .خود ابوعلی است، تداعی می کند

شکل بنا از خارج 

دارای دو قسمت 

است، یکی قسمت 

زیرین که در 

برگیرنده ی ورودی، 

مقبره، کتابخانه، تاالر 

اجتماعات و پذیرایی 

است و دیگر قسمت 

باال که برج یادبود بنا 

 است.

 حافظیه

 

گیری از عناصر بهره

 معماری زندیه

کاربرد نمادین اعداد 

و رنگ ها در 

 طراحی و تزئین بنا 

ترین و آرامگاه حافظ در مقابل یکی از شلوغ

های شیراز قرار گرفته و وآمدترین خیابانپررفت

است. نمای آرامگاه از خیابان مذکور غیرقابل مشاهده

مدرن این خیابان نماد اسارت در جهان صنعتی و 

محوطه شمالی، مزار، 

کتابخانه حافظیه، 

رواق چهارستونه 

 )بیست ستون(



 

توان از طریق آن، آرامگاه حافظ چه نمیاست؛ چنان

های عرفانی اوست، را که نماد افکار و اندیشه

 گر بود.نظاره

بخش جنوبی آرامگاه نماد دنیای مادی و ظواهر 

ترشدن به آرامگاه، انسان از بانزدیک. آناستفریبنده 

رفتن از ایوان به  باالبند هواهای نفسانی آزاد شده و 

عرفانی و سیر و سلوک در دنیای  ۀ معراجمنزل

ملکوت است. به تدریج آرامگاه که نماد خورشید 

آمدن از ایوان، نماد شود و پاییناست، نمایان می

تعظیم در برابر این خورشید درخشان است. ایوان از 

 ۹کان تشکیل شده که هر ردیف شامل ردیف پله 3

ا بوده و هعدد آسمان ۹است. در ادبیات فارسی، پله

 شود.مقدس شمرده می

بخش شمالی آرامگاه نماد دنیای ملکوت است؛ 

رسیم که نماد چراکه در این قسمت به آرامگاه می

یابی به حقایق و رمزورازهای دنیا است. این دست

درب ورودی و خروجی است؛  2بخش شامل 

ستون سنگی تشکیل  2چنین آرامگاه نیز از هم

ای که حافظ سده) هشتمٔ  سدهنماد  2است. عدد یافته

 .وهشت در ببهشت است( زیستهدر آن می

نمای بیرونی گنبد آرامگاه، نماد آسمان بوده و به 

شکل کاله درویشان ترک است. گنبد از دورن با 

است؛ آبی های مختلف عرفانی آراسته شدهرنگ

ای )نماد بهشت(، سرخ ارغوانی )نماد شراب فیروزه

ای نماد شب و روز( و قهوهازلی(، سیاه و سفید )

 سوخته )نماد خاک( است.

آرامگاه 

 الملککمال

 

گیری از عناصر بهره

 معماری سنتی ایران.

خالقیت معماری 

گیری از در بهره

عناصر معماری 

سنتی ایران در 

ترکیبی جدید و 

 موزون.

(مربعی شکل پیمونر نقشه از دو مدول)این بنا د

را  3بر  0است که مستطیلی با تناسب تشکیل شده

 سازند.می

هایی متقاطع که بر روی اقطار مربع حجم بنا از قوس

های متقاطع، اند پدید آمده که این فوسزده شده

را که در معماری سنتی ایران « های چهاربخشتاق»

کنند و احتماالً منبع اند را تداعی میبسیار دیده شده

 است.الهام طراح نیز بوده

گیری خالقانه از قوس و با پیچشی که در ایده بهره

ای ظاهراً متفاوت با کلی آن ایجاد کرده، به نتیجه

ست. این طرح نوآورانه اای پیچیده دست یافتههندسه

 است.ای بتنی اجرا شدهکارگیری سازه پوستهبا به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86


 

ای سه بعدی شاید بتوان گفت حجم کلی بنا از پوسته

 استدر فضا حاصل آمده

تزیینات استفاده شده برای آرامگاه کمال 

است کاشی معرق، معماری  معرق کاشی الملک

کاشان یعنی محل زادگاه کمال الملک را یادآور 

 شود.می

الهام گرفتن از عناصر  سعدیه 

 معماری سنتی ایران.

چهل  اقتباس از کاخ

 .ستون

تلفیقی از معماری  

قدیم و جدید 

 ایرانی.

 رنگ، مصالح و عناصر معماری سنتی:

رنگ  ایفیروزه هایدی از کاشیبر روی آرامگاه گنب

است و دیوارهایی از جنس مرمر و ساخته شده

 گنبدی الجوردی.

 

 

 نتیجه گیری -3
 

منظور خلق یک بنای یادمانی با یک رسالت فرهنگی یا های بسیاری در بیان معماران به بر اساس آنچه ذکر شد شیوه
مصالح،  فرم، ابعاد، رنگ، بهره گیری نمادین ازهای چون در جهت بزرگداشت یک شخص یا اتفاق مهم وجود دارد؛ روش

سایت یا  استفاده از عناصر معماری سنتیخاص، کاربرد استعاره به منظور القای مفهومی خاص، ای ، تزئینات و هندسهاعداد

، مفاهیم فرهنگی و اسطوره ای، فضاسازی در جهت القای مفهومی خاص، اشاره به بسترتاریخی، شکل گیری زمین و 
، ایجاد بنایی شاخص به عنوان یک نشانه شهری اثرگذار حتی در خط آسمان و افق شهری، خلق فضاهای ارجاعات تاریخی

نتیجه و منحصر به فرد بودن فرم اما آنچه که مهم است تکراری نبودن اجتماع پذیر و سرزنده با عملکردهای گوناگون و .... 

 گر مفهومی است که بنا به آن اشاره دارد .که تداعی یادمانی است بنای
 
 

 پی نوشت
 

 ویژگی بناهای معرفی شده ازسایت اتود و ویکی پدیا استخراج گردید.
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