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چكيده
هنرهاي تجسمي و معماري دو ابزار بياني مهم انقالب اسالمي و دفاع مقدس اند. هنرهاي تجسمي از ابتدا 
به عنوان رسانه انقالب استفاده شدند. بااين حال معماري عمدتًا پس از پايان دفاع مقدس به شکل موزه و 
يادمان پديد آمد. گمان مي رود که اين دو هنر با توجه به ريشــه هاي محتوايي مشترک از عناصر بياني 

مشترک نيز بهره ببرند.
هدف اين پژوهش بررســي عناصر و نشانه هاي تصويري مشــترك در دو حوزة هنرهاي تجسمي و 
معماري متأثر از فرهنگ انقالب و دفاع مقدس مي باشــد. ســوالهاي اصلي تحقيق عبارتند اســت از : 
١- عناصر مشــترک و دســتور زبان هم پيوند بين هنرهاي وابسته به مفهوم دفاع مقدس کدام است؟ 
٢- چگونه مي توان ادبيات و نحوه بياني مشترک بين هنرهاي متاثر از فرهنگ انقالب و دفاع مقدس به 
دست آورد؟ نوع تحقيق، مطالعه تطبيقي بين رشته اي و روش پژوهش تحليلي-تفسيري است، و روش 
جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است و  براي تحليل محتوايي از روش شکل شناسي و شمايل نگاشتي 
اروين پانوفسکي استفاده شده است.  نتايج نشان مي دهد که علي رغم عدم وجود همپوشاني بين نمادها 
در اين دو حوزه،داراي همسويي در نمادپردازي نيز هستند. به عبارتي ،هنرهاي تجسمي و معماري داراي 
اشتراکات زيادي در حوزه دفاع مقدس نظير عناصر انساني، حيواني، گياهي، خطي- هندسي، معماري و 

بيجان مي باشند که به جنبه يادآوري و بيادسپاري نمادها در حافظه جمعي مردم تأکيد دارد. 
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يادمان هاي دفاع مقدس پرداخته مي شود. محققين براساس 
روش گردآوري اسنادي-کتابخانه اي و نيز پيمايش ميداني 
از يادمان هاي دفاع مقدس در زمينه انتخاب هنرهاي تجسمي 
دفاع مقدس، به مواردي که داراي تکرار ارائه يک پوستر، 
عکس و نقاشي و نقد آن در مقاالت و پژوهش هاي علمي 
بوده اند و در زمينه انتخاب معماري دفاع مقدس به يادمان ها 
و موزه هاي دفاع مقدس اجرا شده در کشور اشاره کرده اند. 
از اين رو پس از بررسي ١٤٥ پوستر، عکس و نقاشي هاي 
زمينه  در  و  انتخاب  نمونه   ٢٦ دفاع مقدس  به  مربوط 
معمارييادمان ها و موزه هاي دفاع مقدس پس از بررسي ١٥ 
نمونه به تحليل آن ها تمرکز يافته اند. تالش مي شود تا بر 
اساس روش هاي يادشده رابطه محتوايي و بياني اين دو 

هنر مرتبط با دفاع مقدس تحليل گردد. 

پيشينه تحقيق
شکيب وآويني (١٣٦٨) در مقاله «جنگ در آينه مصفاي 
نقاشي متعهد»، ضمن بيان سير نقاشي متعهد به بررسي 
چند نمونه از آثار هنري اين نقاشان پرداخته و به مفاهيم 
مقدس  دفاع  و  عاشورا  پيوند  نظير  آن ها  در  رفته  به کار 
به  بخشيدن  تجلي  باطن،  و  ظاهر  ميان  برداشتن حجاب 
حقيقت ازطريق سمبل هاي مانوس با فطرت الهي انسان، 
پيکر زميني شهيد در مقابل بال هاي خون آلود او در آسمان، 
بارور شدن کوير مرده توسط ايثار شهيد، عروج و روح 
جاويد شهيد و رنجي که امام از منافقان کشيدند، اشاره 
مي کند. فروتن (١٣٨٤) در مقاله «درک نگارگران ايراني از 
ساختار فضاي معماري ايران» که به بررسي دوره هاي 
ايلخاني، تيموري و اوايل صفوي پرداخته است، نقاشي را 
به عنوان منبعي مي داند که با کمک آن مي توان به معاني 
آثار تاريخي معماري و درک گذشتگان دست يافت. به اين 
منظور، به بررسي عناصري از جمله تقارن، تعدد، تنوعو 
در کل ويژگي هاي ساختار فضاي معماري و درک آن در 
نگاره هاي قرن هفتم تا قرن دهم هجري قمري مي پردازد. 
(روايت  گل سرخ  يک  «قبله ام  مقاله  در  پورمند (١٣٨٥) 
مي کند:  بيان  ايران)»  امروز  نقاشي  در  دفاع مقدس 
پرداختن به ويژگي هاي نقاشي در دوره پس از انقالب 
و دفاع مقدس نيازمند توجه به مباني شکل گيري انقالب 
به  زمانه  به ضرورت  توجه  با  بنابراين  است.  اسالمي 
و  دفاع مقدس  با  مرتبط  تابلوهاي  از  برخي  بازنمايي 
معرفي هنرمند آن هاپرداخته مي شود. درنهايت مفاهيمي 
از قبيل پيوند واقعه عاشورا و دفاع مقدس، پاکي شهيد، 
نخل  درخت  جاودانگي،  نماد  سرو  درخت  از  استفاده 
استخراج  مادران شهدا  به صبر  اشاره  استقامت،  نماد 
مي گردد. خزايي (١٣٨٥) در مقاله «هنر حماسه عرفاني 
اشاره   ضمن  مقدس)»،  دفاع  پوسترهاي  بر  (درآمدي 
بحث  به  پوستر،  ويژه  به  گرافيک  هنر  موضوع  به 
آن   شاخصه هاي  و  دفاع مقدس  پوسترهاي  مورد  در 

مقدمه
هنر جرياني سيال است که در طي آن مفاهيم توليد، رشد 
يافته و تبديل مي شوند. در اين جريان است که هر عنصر 
چه نرم افزاري و چه سخت افزاري به عنوان رسانه، داراي 
مباني نظري،  از  عناصر  اين  است.  ارزش  و  معنايي  بار 
سامانه ارزش گذاري، مفهوم کيفيت و نيز چشم اندازهاي 
راستا  اين  در  اجتماعي خبر مي دهد.  يا گروه  آن جامعه 
مي توان هنرهاي مختلفي که از سوي يک جريان و يا بخش 
فکري جامعه مورد استفاده قرار گرفته اند را مورد بررسي 
قرار داد و از فحواي آن به مباني و غايت موردنظر آن 
انديشه دست يافت. اينجا علم نشانه شناسي به عنوان کليد 
فهم متن تصوير و کالبد مطرح مي شود. هنرهاي تجسمي 
و معماري دو ابزار بياني مهم انقالب اسالمي و دفاع مقدس 
هستند. معماري موسوم به معماري انقالب اسالمي نسبت 
از  بيشتري  زمان  گذشت  از  پس  تجسمي،  هنرهاي  به 
پيروزي انقالب اسالمي به منصه ظهور رسيد. هنرمند و 
معمار در اين گذر، از ابزار بياني متفاوت و مباني نظري 
کالم  داراي  مي توان  را  هنري  بوده اند.  بهره مند  مشترک 
بياني  وجوه  در  که  دانست  شخصيت انديشگي  و  واحد 
خود از عناصر مشترک و هم جهت بهره برده باشد.هدف 
از اين تحقيق بررسي تطبيقي ابزارها، عناصر تصويري و 
اهداف هنري دو حوزه معماري و هنرهاي تجسمي است و 
سوالهاي اصلي تحقيق عبارتند است از :١- عناصر مشترک 
و دستور زبان هم پيوند بين هنرهاي وابسته به مفهوم 
دفاع مقدس کدام است؟ ٢- چگونه مي توان ادبيات و نحوه 
بياني مشترک بين هنرهاي متاثر از فرهنگ انقالب و دفاع 
مقدس به دست آورد؟ انتظار مي رود پس از تحليل و يافتن 
موارد مورد اعتماد بتوان معيارهايي براي شناسايي هنر 

دفاع مقدس در دو حوزه يادشده ارائه داد.

روش تحقيق
روش پژوهش در اين مقاله براساس مطالعه تطبيقي بين 
رشته اي و تحليلي- تفسيري است. براي دستيابي به اهداف 
پژوهش از مقايسه دو شاخه هنري، هنرهاي تجسمي و 
معماري در ارتباط با موضوع دفاع مقدس استفاده شده است. 
مقايسه اي معنايي فضايي بين اين دو هنر صورت مي گيرد تا 
ماهيت فضا در اين دو هنر در ارتباط با موضوع دفاع مقدس 
بررسي و روشن گردد. براين اساس پس از تحليل فضايي 
پوسترها، عکس ها، تابلوها و بررسي پيام هاي ظاهري و 
ثانويه آن ها براي تحليل محتوايي از روش شکل شناسي(به 
جاي تأکيد بر محتوا، بر اهميت شکل آثار هنري تأکيد دارد.) 
و روش شمايل نگاشتي پانوفسکي(به جاي شکل بر محتوا 
تأکيد داشته و نخست معناي موضوع را در نظر مي گيرد.) 
استفاده شده است. روش انجام پژوهش به اين صورت 
است که ابتدا به تحليل نشانه اي هنرهاي تجسمي دفاع مقدس 
پرداخته شده است و در ادامه به بررسي شکلي و محتوايي 
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مي پردازد و درنهايت به بررسي برخي از اين پوسترها 
و مفاهيم نمادين آن ها نظير (گل نيلوفرنماد کمال، سرو 
اشاره مي شود.  استقامت)  نماد  نماد جاودانگي و نخل 
محتوا  «بررسي  مقاله  در   (١٣٨٥) انصاري  و  طبسي 
ضمن  اسالمي»،  انقالب  اول  دهه  نقاشي  در  شکل،  و 
تعريف هنر انقالب اسالمي، ويژگي هاي آن را بررسي 
مضمون  مهم ترين  که  مي رسد  نتيجه  اين  به  و  مي کند 
متعالي  مفاهيم  که  بوده  تحميلي  جنگ  به  مربوط  آثار 
گذاشته اند.  نمايش  به  سمبوليسم  سبک  به  را  انساني 
دوران  در  نقاشي  «هنر  مقاله  در   (١٣٨٨) محبي 
انقالب  دوران  نقاشي  تعريف  ضمن  دفاع مقدس»، 
مختلف  جنبه هاي  و  شکل گيري  روند  دفاع مقدس،  و 
نگاه  در  مختلف  ديدگاه هاي  از  جنگ  بررسي  به  آن 
که  پرداخته  موردي  نمونه هاي  ذکر  با  ايراني  نقاشان 
را  ملت  ايمان  و  ايثار، صلح جويي  در مجموع صالبت، 
نشان مي دهد. فروتن (١٣٨٩) در مقاله «زبان معمارانه 
خويش  پژوهش  چگونگي  تبيين  به  ايراني»،  نگاره هاي 
آن ها  در  معماري  وبازنمايي  نگاره ها  زبان  بررسي  و 
آن ها  واقعي  نمونه هاي  با  نگاره ها  برخي  مقايسه  با 
پرداخته وضمن بررسي شيوه هاي بياني نگارگري در 
تبيين معماري، بررسي تاريخ تصوير بناهاي معماري، 
ايران  اسالمي  معماري  نمونه هاي  با  نگاره ها  مقايسه 
ويژگي هاي  اسالمي،  فرهنگ هاي  ديگر  نگاره هاي  و 
بياني نگارگري اسالمي ايران در تبيين معماري ايراني 
نيز  معناشناسي  روش  با  معماري  اجتماعي  معاني  و 
مقاله  در   (١٣٩٢) همکاران  و  سميعي  مي شود.  تطبيق 
«مطالعه تطبيقي فضاي معماري سنتي در آثار نقاشي 
نقاشي  آثار  موردي:  نمونه  ايران،  معاصر  معماري  و 
ميرميران»،  معماري سيدهادي  آثار  و  کالنتري  پرويز 
با مقايسه رابطه مفهوم فضا در نقاشي و معماري در 
دوران معاصر به بررسي پيوندهاي مفهومي ميان اين 
به درک مشترکي  دو مي پردازند و در صدد دستيابي 
سنتي  معماري  فضاي  از  معمار  و  نقاش  هنرمند  از 
با  و  تطبيقي  مطالعه  براساس  کار  اين  هستند.  ايران 
انجام شده است  تحليلي شکل نگارانه و شمايل  نگارانه 
مشترک  ويژگي هاي  آثار  تحليل  از  پس  درنهايت  که 
بازنمايي فضاهاي سنتي ايران در آثار دو هنرمند بيان 
«تأملي  مقاله  در  و حجت(١٣٩٢)  فرضيان  است.  شده 
بيان  از  دفاع مقدس»،پس  يادمان  سه  مباني نظري  بر 
گونه شناسي يادمان هاي دفاع مقدس(روايت محور، نماد 
(مشهد  يادماني  بناي  سه  بر  محور)،  مفهوم  و  محور 
شهيد  دانشجويان  (يادگاه  سيمرغ  (دهالويه)،  چمران 
دفاع مقدس  سروستان(يادمان ملي  تهران)،  دانشگاه 
مباني نظري  بررسي  از  پس  شده اند.  متمرکز  تهران) 
در  سعي  شيوه اي  به  آن ها  شکل گيري  و  طراحي 
تقرب،  (سلسله مراتب  تجريدي  مفاهيم  کردن  کالبدي 

درون گرايي، هندسه، هماهنگي با زمينه)، عناصر گياهي 
(گل الله و درخت سرو) و عنصر حيواني (سيمرغ) و 
عينيت بخشيدن به باورها و ذهنيت هاي فرهنگي مردم 
در   (١٣٩٤) همکاران  و  دارد.حمزه نژاد  مرزوبوم  اين 
معماري  کالبدي  اصول  و  معنوي  مفاهيم  «نقش  مقاله 
مقدس  دفاع  موزه هاي  باغ  طراحي  در  اسالمي  ايراني 
بيان  همدان)»،  کرمان،  موزه هاي  باغ  موردي  (مطالعه 
مي کنند باتوجه به اهميت حفظ ارزش هاي دفاع مقدس، 
بايد براي انتقال آن به نسل هاي بعد تالش کرد،احداث 
فرهنگ  انتقال  در  مي تواند  مقدس  دفاع  موزه هاي  باغ 
در  باشد،  داشته  ارزنده اي  نقش  شهادت  و  ايثار 
از  را  همدان  و  کرمان  دفاع مقدس  موزه  باغ  دو  ادامه 
ايراني- معماري  مفاهيم  و  اصول  با  سازگاري  حيث 

بيهودگي،  از  پرهيز  مسجدمحوري،  اصل  اسالمي 
به طبيعت  احترام  نيارش، مردم واري و   ، سلسه مراتب 
در  گرديده  مشخص  که  داده اند  بررسيقرار  مورد 
سازگاري  حدامکان  تا  طراح  کرمان  دفاع مقدس   موزه 
ايراني-اسالمي  معماري  کالبدي  اصول  با  مجموعه 
و  معنوي  مفاهيم  نقش  همدان  در  و  داده  قرار  مبنا  را 
در  حسن پور(١٣٩٤)  و  سميع  است.  پررنگ تر  معنايي 
مقاله «بررسي محتوا و فرم در پوسترهاي دفاع مقدس 
ويژگي هاي  معرفي  ١٣٥٩تا١٣٦٧»،ضمن  سال  از 
پوسترهاي دوران دفاع مقدس وتجزيه وتحليل محتوايي، 
داده  پاسخ  دوپرسش  ازآن هابه  ساختاري٢٠نمونه 
ازجنگ ناشي  پوسترهابيشترخشونت  دراين  شودکه 
مشاهده مي شود و يا معنويت موجود در دفاع؟وازکدام 
کالژ  واقع گرايانه،  ازتصويرگري  اعم  اجرايي  شيوه 
اغلب  مي دهد  نشان  نتايج  است؟  شده  گرفته  بهره  و... 
دوراز  وبه  ومعنوي  عرفاني  فضايي  داراي  پوسترها 
ازشيوه  آن هابهره مندي  ودرخلق  بوده  خشونت 
تصويرگري واقع گرايانه نقش اصلي را ايفا کرده است و 
به مفاهيم دفاع، و ايثار شهدا، عناصر سمبليک نظير(گل 
الله، کبوتر سفيد، سربند، ابر، درخت سرو، رنگ قرمز) 
اشاره دارد.باقري و همکاران(١٣٩٥) در مقاله «بررسي 
و  دفاع مقدس  پوسترهاي  در  بصري  فرهنگ   تطبيقي 
گزينش  با  جنگ جهاني اول»،  در  انگلستان  پوسترهاي 
به  مقدس  دفاع  و  انگلستان  پوسترهاي  از  نمونه هايي 
تفسير معاني پنهان اين تصاوير پرداخته و ضمن مقايسه 
پوسترهاي  درطراحي  را  بصري  فرهنگ  نقش  آن ها، 
مشترک  وموضوع  متفاوت،  بافرهنگ هاي  دوکشور، 
جنگ مشخص مي کند. درپايان به اين نتيجه مي رسدکه 
طراحان پوستردرهر کشورازعناصر بصري،نوشتاري 
درفرهنگ،آداب  ريشه  که  مي کنند  استفاده  وگفتاري 
وسنن واعتقادات آن کشور دارد. مثال در کشور ايران 
شعار(هلمنناصرينصرني)امام  قبيل  از  مواردي  به 
تشبيه  عاشورا،  واقعه  با  آن  پيوند  خميني(ره)و 



ميهن پرستي،  حس  نور،  عالم  به  شهدا  و  رزمندگان 
توجه به فرهنگ ايراني،مصورساختن مفاهيمي همچون 
ازالگوهاي  استفاده  جهاد،مقاومت،ايثار، شهادت،عروج، 
مقاله  در  شادقزويني(١٣٩٦)  مي کند.  اشاره  نمادين 
نقاشي  آثار  در  مفهوم  و  ساختار  تطبيقي  «تحليل 
با بررسي اشتراکات  با جنگ جهاني اول»،  دفاع مقدس 
مشخص  تاريخي  دونحله  اين  آثارهنري  افتراقات  و 
مي کند که درمضامين مشترک آثار، اختالف ساختاري 
ودفاع  جنگ  مضمون  به  نگاه  دو  از  برآمده  درمحتوا 
جهت  به  جنگ  موضوع  متفاوت  اجراي  وشيوه  بوده 
درنهايت  است.  بامضمون  آرماني  و  واقع گرا  برخورد 
جنگ جهاني اول  هنرمندان  که  اين اند  بيانگر  يافته ها 
مستقيم  مواجه  آن  با  که  بودند  صحنه هايي  راوي 
آرماني  بانگاهي  دفاع مقدس  هنرمندان  داشتندولي 

واسطوره پردازانه،آثارشان رابه تصويرکشيده اند.

چهارچوب نظري پژوهش
شناخته   تئوري  براساس  تحقيقات  در  تطبيقي  مقايسه 
پانوفسکي،  اروين  شمايل نگاشتي  قابل تعميم  و  شده 
استخراج شده است. پانوفسکي در سطح شمايل نگاشتي 
خود متن تصويري را به سه اليه تقسيم کرد تا امکان 
از عناصر بصري  حرکت روشمند از سطح به عمق و 
کلي  راهبرد  اليه ها،  اين  کشف  شود.  حاصل  معنا  به 
توصيف  يعني  نخست  سطح   .١ است.  شمايل شناسي 
پيشاشمايل نگارانه،به بيان اين مسئله پرداخته مي شود 
که هنگام مواجه با اثر هنري تنها مي توان اثر را توصيف 
هنري  آثار  به  نسبت  علمي  ازاينکه  نظر  صرف  کرد، 
داشته باشيم يا نداشته باشيم(نصري، ١٣٩٢: ١٢). در 
اين مرحله تنها عناصر بصري و اولين ارجاعات آن ها 
تشريحي  حالتي  تنها  و  دارند  قرار  همين سطح  در  که 
از  هستند.  تحليل گر  استفاده  مورد  مي گيرند  خود  به 
راه شناسايي صرفا ظاهر (که  شامل خطوط، رنگ ها، 
اشکال خاص کهنماينده سوژه هاي طبيعي مانند انسان، 
پي   و  ميانشان  روابط  و  ابزار)  و  خانه  گياه،  حيوان، 
بردن به ويژگي هاي بياني  آن ها. بدين ترتيباين سطح که 
ساده ترين برداشت يا تفسير عام از عناصر تصويري 
است، معناي فوري شمايل ها را شامل مي شود(حسامي 
و احمدي توانا، ١٣٩٠: ٨٧). ٢- در دومين سطح خوانش، 
تحليل شمايل نگارانه مساوي استبا تحليل معاني ثانويه 
وقايع  و  فيگورها  معنا،  از  مرتبه  اين  در  قراردادي.  يا 
برخالف مرتبة نخست، معناي خودشان را مستقيمًا و 
مرتبه  اين  در  نمي سازند.  آشکار  بي واسطه  نحوي  به 
تصاوير  در  مؤلفه ها  برخي  مالحظة  به  که  هنگامي 
را  آن چيزي  از  فراتر  معناي  مؤلفه ها  اين  مي پردازيم، 
دارند که در عالم خارج مي بينيم و به هنگام ديدن آن ها 
در تصوير با آن به عنوان يک امر معمولي موجود در 

معناي  لحاظ  اين  از  نمي شويم.  مواجه  زندگي روزمره 
نظرگرفتن  در  يا  ما  معمول  تجارب  مدد  به  تصوير 
صورت بازنمودي آن ها کشف نمي شود، بلکه از طريق 
مي شوند  آشکار  سنت  يک  معنايي  قراردادهاي  فهم 
تصويري  متن  از  تصوير  ١٣).يعني   :١٣٩٢ (نصري، 
به متون ديگر ارجاع داده مي شود. موتيف هايي هنري 
مربوط  محتوا  يا  موضوع  با  را  ترکيب بندي شان  و 
مي سازيم و يک اليه از سطح بيروني به درون اثر گام 
برمي داريم. در اين سطح عناصر تجسمي را به معادلي 
را  آن ها  وسيله  بدين  يا  و  داده  ارجاع  ديگر  متن  در 
ارتباط ميان  توصيف مي کنيم. مطالعات بين رشته اي و 
خوانش  که  چرا  راهگشاست.  اينجا  در  فرهنگ  وجوه 
شمايل ها فرض بر اين است که هر شمايل ارجاعي است 
به دنياي بياني ديگري (حسامي و احمدي توانا، ١٣٩٠: 
٨٧).٣-سطح سومبه تفسير شمايل شناسانه اختصاص 
دارد.در اين سطح با تحليل صرف مواجه نيستيم، بلکه 
به تفسير اثر نيز مي پردازيم.در اين رويکرد داده هاي 
مختلف را از اثر هنري جدامي کنيم و اين داده ها را در 
کنار يکديگر قرار مي دهيم تا بتوانيم آن را تفسيرکنيم. 
آن  انسجام  تفسيري  که شرط چنين  داشت  توجه  بايد 
يعني  نيست.  يپذيرفته  شخصي،  تفسير  هيچ  و  است 
تفسير  در  را  خود  موردنظر  مؤلفه هاي  بتوانيم  بايد 
مؤيد  مؤلفه ها  اين  دهيمو  نشان  مخاطب  به  هنري  اثر 
صحت تفسير ما هستند(نصري، ١٣٩٢: ١٥). اين مرتبه 
آنچه  هر  است  هنري  اثر  ناگفته  حرف هاي  عميق ترين 
که عمدا و يا سهوا توسط خالق اثر در آن جاي گرفته 
است و در خوانش سطحي و بدون مداقه بيان نمي شود 
نمي شود،  درک  مخاطب  توسط  بالواسطه  حداقل  يا  و 
سطح  آخرين  مي شود.  تحليل  و  کشف  مرحله  اين  در 
اين  در  مي پردازد  تصوير  دروني  يا  ذاتي  معناي  به 
به  اثر  از  نشانه ها،  برحسب  مي توان  که  است  سطح 
داشته  وجود  آن  خلق  زمان  در  که  مولفه هايي  تمامي 
.(٨٧  :١٣٩٠ احمدي توانا،  و  (حسامي  داد  ارجاع  است 

بنابرايناروين پانوفسکي در خوانش تصاوير به مراتب 
و  بدوي  (سطح  پيشاشمايل نگارانه  توصيف  سه گانه 
طبيعي)، تحليل شمايل نگارانه(سطح رسم و قرارداد که 
متن زيرساخت تصوير است.) و تفسير شمايل شناسانه 
(معناي ذاتي و دروني تصوير)معتقد بود. سطح سوم، 
گوناگون  منابع  داده هاي  و  است  تفسير  ترکيبي  سطح 
متن هاي  فرهنگي،  بن مايه هاي  و  درمي آميزد  هم  با  را 
معاصر در دسترس، متن هاي انتقال يافته از فرهنگ هاي 
گذشته، پيشينه هاي هنري و... را در برمي گيرد (سميعي 
نتيجه گرفت که  و همکاران، ١٣٩٢: ٦٥). مي توان چنين 
معنا  از  مرتبه  سه  اين  ميان  سلسله مراتبي  رابطه  يک 
برقرار است و هر يک زمينه ساز مرتبة بعدي است. با 
دفاع  نشانه هاي  و  نماد  تطبيق  موضوع  اينکه  به  توجه 

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
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فصلنامة علمي نگره

مقدس در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع مقدساست 
و  تطبيقي،نماد  مطالعات  نيز  اصلي  کليدواژه هاي  و 
هستند،  دفاع مقدس  معماري  تجسمي،  هنرهاي  نشانه، 
براساس جامعيت و گسترده بودن هر يک، پس از بيان 
در  رفته  به کار  عناصر  و  عنصر ها  آن ها،  از  تعاريفي 
و ويژگي هاي  دفاع مقدس  به  هنرهاي تجسمي مربوط 
استخراج  کتابخانه اي  اسناد  از  استفاده  با  را  هريک 
کرده و در قالب(جدول شماره ١)بيان مي شود. مراحل 
بررسي تصاوير به ترتيب زير انجام مي شود: توصيف 
از  پيشاشمايل  نگارانه (برداشت  بدوي، طبيعي و عام 
ثانويه  معاني  (تحليل  نگارانه  شمايل  تحليل  تصوير)، 
(معناي  شمايل  شناسانه  تفسير  تصوير)  قراردادي  يا 
دفاع  به معماري  بعد  گام  در  يا دروني تصوير)،  ذاتي 
پرداخته  مقدس)  دفاع   موزه هاي  و  (يادمان ها   مقدس 
مي شود.  داده  شرح  آن ها  در  عناصربه کاررفته  و 
و  هنرهاي تجسمي  بين  معنايي  مقايسه اي  نهايت،  در 
اين  معماري يادماني دفاع  مقدس صورت مي گيرد. در 
مقاله از روش تطبيقي استفاده شده است تا ماهيت فضا 
را در دو حوزه هنرهاي تجسمي و معماري بررسي و 
از اين بررسي بتوان به شناخت عناصر پايدار در هنر 
دفاع مقدس در اين دو حوزه دست پيدا کرد.و درنهايت 
تطبيقي  مطالعه  جهت  موردنظر  معيارهاي  بيان  به 
استفاده  با  مقدس  دفاع  معماري  و  تجسمي  هنرهاي 
هنرهاي  از  مي شود.مراد  پرداخته  دو  اين  مقايسه  از 
تجسمي پوستر، عکس  و نقاشي هاي مرتبط با موضوع 
شماره١).  است(جدول  معاصر  دوران  در  دفاع مقدس 
الزم  ابتدا  دفاع مقدس  به  مربوط  مفاهيم  بررسي  جهت 
است تا با تحليل اين تصاوير به بررسي عناصر به کار 

رفته در آن پرداخته شود.
 

بحث و تحليل يافته ها
به  مربوط  تجسمي  هنرهاي  اسناد  در  که  همانگونه 
عمده  مي شود(جدول شماره١).  مشاهده  مقدس  دفاع 
و  رزمندگان  مفهوم  حول  انساني  عناصر  و  عناصر 
شهدا هم رزمندگان و شهدايي که شخصيت به تصوير 
نظير  به صورت واقع گرايانه ترسيم شده  کشيده شده 
(تصوير٢٦). و...  احمدمتوسليان  حاج  همت،  شهيد 

و  ندارد  خاصي  به شخص  کهاشاره  تصاويري  هم  و 
شهادت  و  ايثار  رزمندگي،  پيام  رساندن  فقط  منظور 
به  فرد  حتي  تصاوير  برخي  در  منظور  همين  به  است 
شده  ترسيم  مخاطب  به  پشت  شده  کشيده  تصوير 
است(تصاوير٤و ٦). در اين بين برخي تصاوير صرفا 
نمايش ظاهر و خشونت جنگ و  برخي ديگر به مفاهيم 

دفاع مقدس اهميت داده مي شود.
مفهوم  اين  به  اشاره  رزمندگان:  و  شهدا  مادران 
و  فاطمه(س)  حضرت  از  الهام  با  شهدا  مادران  که 

نظام  و  اسالم  راه  در  را  خود  جوانان  زينب(س)، 
روانه  به جبهه هاي جنگ  ملت خود  از  دفاع  و  اسالمي 
کشيدن  تصوير  به  همچنين   .(٨  ،٧ مي کنند(تصاوير١، 
نيز  مادر  در دستان  تابلو عکس درخت سرو  و  گل الله 
نشان از شهيد و جاودانگي او دارد. در برخي تصاوير 
به  را  شهدا  مادران  چشم انتظاري  و  دل  نگراني  نيز 

تصوير مي کشد(تصاوير ١٥، ٢٥).
وحدت: اتحاد ملت اعم از روحانيون، مردم عادي و ساير 
نماد  قدس»که  تصوير»همسنگران  با  را  جامعه  اقشار 
استقامت ملتايران است به تصوير مي کشد(تصوير٢). 
رهبري  و  واليت فقيه  از  پيروي  از  نشان  اتحاد  اين 
خميني(ره)،  امام  ترکيبي  (تصوير  با  که  است  ملت 
گذاشته  نمايش  به  را  مفهوم  اين  رزمندگان)  و  نخل 
و  دفاع مقدس  پيوند  موارد  برخي  در  است(تصوير٣). 
و  ائمه(ع)  به  مربوط  تصاوير  قالب  در  عاشورا  واقعه 
حضرت  پيشوايي  به  رزمندگان  به  آن ها  ياري رساني 
امام حسين(ع)  و اشاره به (کل يوم عاشورا و کل ارض 

کربال) نشان داده شده است(تصوير٥).
يادآور  حيواني  عناصر  و  عناصر  عمده  رمزپردازي: 
روايات ديني و مذهبي (استفاده از اسب سفيد اشاره به 
امام حسين(ع) و پيوند عاشورا  واقعه عاشورا و قيام 
و دفاع مقدسدارد(تصوير٩). همچنين از کبوتر و پروانه 
استفاده شده  آزادگي  و  پرواز  عروج،  به  اشاره  براي 
عنصر گياهي  در  عناصر  عمده  است(تصاوير١٠و١١). 
استفاده از برخي درختان و گل ها که اشاره هاي نمادين 
به موضوع دفاع  مقدس دارند، است. براي مثال درخت 
جاويدان بودن  هميشه  و  جاودانگي  نماد  نيز  سرو 
ويژگي  داراي  نخل  درخت  (تصوير١٢).  دارد  شهيد 
ديني،مذهبي و نشان استقامت واستواري (تصوير١٣) 
(يعني شکفتن معنوي، مظهر ماندگاري و  نيلوفر  و گل 
اصلش  به  را  انسان  که  است  ناف  بند  نماد  ساقه اش 
نور  نماد  و  خورشيد  پرتو  گلشن  و  مي دهد  پيوند 
است(تصوير١٤). نيلوفر نماد کمال و انسان فوق العاده 
آب هاي  از  ناپاکي  هيچ  بدون  زيرا  است  الهي  تولد  يا 
گل آلود خارج مي شود و بيانگر نمادين رشد معنوي و 
عرفاني رزمندگان است(خزايي، ١٣٨٥: ٢٠)، در عناصر 
خطي-هندسي عمدتًا از کتيبه نويسي بر سردرها (کتيبه 
اهللا اکبر) (تصوير١٥)، خطوط خوشنويسي و تذهيب که 
نقوش  است(تصوير١٦)،  يگانگي  و  توحيد  اصل  نماد 
برين  خلد  نماد  اسالمي  هنر  در  نيز  اسليمي  و  ختايي 
هندسي  اشکال  و  است.(تصوير١٧)  بهشتي  عوالم  و 
نماد  شمسه  و  مقدس  عددي  (هشت  هشت پر  ستاره 
در  کثرت-کثرت  در  (وحدت  و خورشيد  نور(خداوند) 
داراي  که  ديگر  اشکال  برخي  وحدت)(تصوير١٨)و 
شده  استفاده  هستند،  اسالمي  ايراني  هويت  و  ويژگي 

است(حسيني و فراشي ابرقويي، ١٣٩٢: ٣٥-٣٦).



تفسير شمايل شناسانه
(معناي ذاتي يا دروني 

تصوير)

تحليل شمايل نگارانه (تحليل 
معاني ثانويه يا قراردادي 

تصوير)

توصيف پيشاشمايل نگارانه 
(برداشت  بدوي، طبيعي و 

عام از تصوير)

تصوير و 
مشخصات 
تکنيکي آن

عنصر

ايثار و فداکاري مادران شهدا که به 
تأسي از امام خود فرزندانشان را 
در راه اسالم و انقالب فدا کردند. 

پيوند فرهنگ عاشورا با دوران 
دفاع مقدس و قيام عليه ظلم را در 

هر دو زمان(کل يوم عاشورا و 
کل ارض کربال) نشان مي دهد.. 

همچنين اسب سفيد نشان پاکي و 
نور و نمادياز مرکب امام حسين(ع) 

است. نقاش به نوعي آرمان ها 
و انديشه هاي واال را به تصوير 

کشيده است.

فضاي حاکم بر اثر بين روايت جنگ 
در زمان امام حسين(ع) و جنگ در 

زمان معاصر و رزمندگان اسالم 
ارتباط برقرار کرده است.مي توان 

اثر را الهام گرفته از زندگي حضرت 
زينب(س) و رنج و سختي هاي آن 
دوران برداشت کرد. همچنين نقش 

اسب و پيکره سوار بر آن برگرفته از 
نقاشي قهوه خانه اي است.

هنرمند از ترکيب زني با چادر 
مشکي که دستانش را به حالت دعا 

باال نگهداشته و انگار يک شهيد 
در دستان اوست، رزمنده و امام 

حسين با عباي سبز و يارانش 
در يک قاب عمودي با استفاده از 
دو رنگ سفيد و قرمز بهره گرفته 
است. رزمندگان آماده در صفوف 

خود، سرودخوان و پرتحرک از 
انتهاي ابديت مي آيند و چهره ها 

همگي آشناست

عناصر 
انساني

تصوير١. ايثار، مأخذ:پورمند(۱۳۸۵)، هنرمند: کاظم چليپا، نقاشي با تکنيک رنگ و روغن روي بوم، ۱۳۶۰/ طول*عرض= 
۲۰۰cm*۳۰۰cm/ سبک: نمادگرايانه

يک دست بسته و دست باز 
روحاني که رو به جلو را نشان 
مي دهد نشان از مسير اصلي و 

سمبل هدايت و پرنده سفيد که بر 
روي سالح رزمنده قرار گرفته 

سمبل صلح طلبي رزمندگان اسالم 
و نشان از اقتدار اوست. گل الله 

سرخ در دست و بچه در بغل زن 
نشان از شهادت است که مادران 
اين سرزمين فرزندان خود را در 

راه اسالم فدا کرده اند. 

تمامي افراد به تصوير کشيده شده 
در اين تابلو، نشاني از مقاومت و 

حرکت به جلو و ايستادگي در برابر 
ظلم و زور را با خود دارند و مي توان 

دو وجه را در آنان مشاهده کرد 
سختي و آمادگي، دفاع در مقابل 

دشمن، صلح جويي و نرمي در مقابل 
حق. اثر به هم بستگي ملت ايران در 

دوران دفاع مقدس اشاره دارد.

ترکيبي از قهرماناني چون روحاني، 
زن، پاسدار و بچه اي که به انقالب 

پيوسته است و استفاده از نمادها و 
نشانه هاي تصويري نظير گل الله، 

پرچم، پرنده، اسلحه و خورشيد 
به همراه کنتراست در استفاده از 

رنگ هاي گرم و سرد در پس زمينه 
تصوير.

تصوير٢. هم سنگران قدس، مأخذ: محبي (١٣٨٨)، هنرمند: حسين خسروجردي، نقاشي با تکنيک رنگ روغن روي بوم، ۱۳۵۹/ طول* 
عرض= 200cm*100cm/ رئاليسم اجتماعي.

به عنوان رکن  از واليت فقيه  پيروي 
گفتن  لبيک  اسالمي  انقالب  اصلي 
نشان مي دهد.  را  امت  امام  نداي  به 
استفاده از درخت نخل به عنوان نماد 
استقامت به معني تأکيد رزمندگان از 

دفاع دو وجه خاک و ايمان است.

کنار  در  امام خميني(ره)  حضور 
داده  آن ها  به  قدم  صالبت  رزمندگان 
با  انرژي  و  پرقدرت  نگاه  با  که  است. 
و  دشمن  شکست  به  اطمينان  و  اميد 
آزادسازي سرزمين اسالمي روبه جلو 
لبيک گويي  به  تصوير  حرکت اند.  در 
ملت ايران در برابر دستور جهاد امام 

در زمان جنگ اشاره دارد.

کنار  امام خميني(ره)در  حضور 
وقوميت هاي  قشرها  از  رزمندگان 
و  رزم  لباس  با  که  مردم  مختلف 
اسلحه ژ۳ و آر پي جي در مسيري 
رو به جلو در حال حرکت هستند را 

نشان داده شده است.

تصوير٣. مرزبانان دشت شقايق، مأخذ: شاد قزويني(١٣٩٦)،  هنرمند: کاظم چليپا، نقاشي با تکنيک رنگ روغن روي 
بوم/

 طول* عرض= 240cm*170cm/ رئاليسم اجتماعي.

و  کل يوم عاشورا  و  شهادت  مفهوم 
کل  ارض کربال را نشان مي دهد.سالح 
شهيدهمان خورشيد نشان داده شده 
است که واقعه دفاع  مقدس را به تمام 

جهان و تا ابد گزارش مي کند. 

به نظر مي رسد خورشيد و همچنين  کل 
کره  زمين، با رنگ خونين و سربندي 
رزمندگان  و  مظلوميت شهدا  به  سبز، 
به  ناشناس  رزمنده اي  توسط  اسالم 

شهادت گرفته شده است.

در  قرمز  رنگ  از  اغراق  با  هنرمند 
سربند  ترکيب  از  و  تصوير  کل 
نور  زمين،  کره  بدنه  بر  بسته شده 
که  رزمنده اي  و  اسلحه  خورشيد، 
درحالتي  و  خاک  بر  حالت  يک  در 

نيم خيز شده، استفاده کرده است.

 /=160cm*130cmتصوير٤. شمع تاريخ، مأخذ:شکيب (١٣٦٨)، هنرمند: حسين خسروجردي،نقاشي، طول*عرض
نمادگرايانه.

جدول١. بررسي عناصربه کاررفته در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس، مأخذ: نگارندگان.

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۳۱

فصلنامة علمي نگره

در قابي نمادين بيان مي کند که 
عاشورا به گونه اي ديگر تکرار 
شده است(کل يوم عاشورا و 

کل ارض کربال) رنگ سفيد به 
معناي قداست و پاکي شهيد 
و رنگ سرخ به معناي خون 

به ناحق ريخته شهدا در طول 
تاريخ است. همچنين استفاده 
از پرنده سفيد به معناي پاکي 
و صلح طلبي رزمندگان اسالم 

دارد.

تابلو نگاهي ملموس و واقع گرا 
نسبت به واقعه عاشورا و وجود 
مبارک امام حسين(ع) به عنوان 

سيد و ساالر شهيدان دارد.

تصوير ترکيبي از تن هاي 
بي سر به همراه يک شمشير 
و چند پرنده سفيد در پايين 
کادر است که به وسيله دو 

رنگ قرمز و سفيد به صورت 
عمودي نقاشي شده است. اين 

تن بي سر که جامه سفيد بر تن 
دارد به اقامتي استوار جلودار 

خيل شهيداني است که پشت 
سر او تا بي نهايت خدا ايستاده 

و به او اقتدا کرده اند.

تصوير٥. ياثاراهللا، مأخذ: پورمند(۱۳۸۵)، هنرمند: ناصر پلنگي، نقاشي،طول*عرض300cm*140cm=/ نمادگرايانه به 
همراه واقع گرايي.

آرمان گرايي، دفاع دربرابر 
دشمن، استقامت و از خود 

گذشتگي، عناصر سبز و 
روشن (طرف حق) و عناصر 

تيره(جبهه باطل)را نمايش 
مي دهد. 

تصوير اشاره به شهيد ۱۳ ساله 
دانش آموز حسين فهميده دارد. 

همچنين کم  تعداد بودن تعداد در 
سمت رزمنده يادآور تعداد اندک 

ياران امام حسين(ع) در مقابل 
لشکر بي شمار دشمن است و 

ذهن را به سمت واقعه عاشورا 
هدايت مي کند.

هنرمند سعي در نشان دادن 
قدرت فوق بشري و دفاع 
همه جانبه يک رزمنده کم 

سن وسال در مقابل حمالت 
دشمن دارد. اين کار را با 
ترکيب يک رزمنده با چند 
نارنجک کمري و پشت به 

تصوير و با يک سربند سرخ 
رنگ در ميان دشت پرگل و 

در مقابل لشکر دشمن نشان 
داده است.

تصوير٦. مقاومت، مأخذ: محبي(١٣٨٨)، هنرمند: مصطفي گودرزي، نقاشي با تکنيک رنگ روغن روي بوم/ 
طول* عرض= 180cm*100cm/ واقع گرايانه ذهني.

مادري با دانه خرما کودک خود 
و  برتر  دنياي  و  مقاومت  به  را 
مادر  کنار  در  مي خواند.  باالتر 
قاکت  و  خوشه هاي خوش رنگ 
پيروزي  نويد  که  ايست  کشيده 
را  کشور  سازندگي  و  جنگ  در 
مي دهند. درخت سرو نيز نشان 

از جاودانگي شهيدان دارد.

در  شده  واژگون  قايق هاي 
و  خانه  زدن  آتش   مواج،  درياي 
که  بي رحمي  بادهاي  کاشانه ها، 
سر وکله نخل ها را نشانه رفته اند 
و رزمندگاني که خود را به آب و 
آتش مي زنند. همه نشان از واقعه 
جنگ تحميلي و مقاومت در برابر 

آن دارد.

توناليته  از  استفاده  با  تصوير 
چند  ترکيب  و  گرم  رنگ هاي 
از گذشته، حال و  پرده مختلف 
آينده با استفاده از نورخورشيد، 
گندم،  قايق، خوشه  نخل، سرو، 
با  و  خانه ها  تخريب  گاوآهن، 
يک  با  کودک  و  مادر  محوريت 

دانه خرما نقاشي شده است.

تصوير٧. مقاومت، مأخذ: پورمند(۱۳۸۵)، هنرمند: کاظم چليپا، نقاشي با تکنيک رنگ و روغن روي بوم، ١٣٦٢ /طول* 
عرض= 120cm*100cm/نمادگرايانه به همراه واقع گرايي.

مقنعه  و  سياه  چادر  با  زني 
سفيد نشان دهنده عفت زنان اين 
سبد  و  دارد  اسالمي  سرزمين 
شقايق در دست او بستري است 
که نطفه نور را در خود پرورانده 
است. کوير مظهر کرامت انسان 
چوبي  در  و  او  تعلقات  عدم  و 
پشت سر راهي است که از باطن 
کوير به باغ آزادگي گشوده شده 

است. 

خميني(ره)  امام  سخن  به  اشاره 
زن  دامن  از  مي فرمايد:  که  دارد 
مرد به معراج رود. منظور از زن 
مادران  همان  تصوير  در  چادري 
را  فرزندان خود  که  شهدا هستند 
در راه اسالم و انقالب فدا کردند.

شهيد  نمادهاي  يادآور  تصوير 
معماري  يادآور  نيز  پس زمينه  و 
سنتي ايران در مناطق کويري مثل 

يزد و کرمان و... است.

چادر  با  ميانسال  زني  ترکيب 
بغل  در  با  سفيد  مقنعه  و  سياه 
داشتن سبدي از گل هاي شقايق 
چشم  به  آن  ميان  از  نوري  که 
مي آيد و در پس زمينه تصوير 
خانه  يک  در  باز  چوبي  درب 
خشتي است که چند سرو پشت 

آن مشخص است.

تصوير٨. کوير، مأخذ: خاني و همکاران (١٣٩٤)، هنرمند: کاظم چليپا،نقاشي با تکنيک رنگ و روغن روي بوم، ١٣٦٣/
طول*عرض160cm*130cm=/ نمادگرايانه.

ادامه جدول١. 



اسب سفيد نشان از پاکي، نور و 
امام حسين(ع)  از مرکب  نمادي 
اهميت  خود  اين  و  است 
مي دهد.  نشان  را  شهدا  جايگاه 
شمشيري نيز که در دست دارد 
نشان جهاد و جان نثاري در راه 

خداوند است. 
نقاش، امتداد واقعه عاشورا (کل 
يوم عاشورا و کل ارض کربال) 
را نشان داده است. رنگ سبز و 
سفيد نشان از پاکي و جاودانگي 
خون  رنگ  سرخ  رنگ  و  شهيد 

شهدا است.

عناصر  و  ترکيب بندي  تصوير، 
و  عاشورا  واقعه  آن  در  موجود 
مي کند.  متبادر  ذهن  به  را  کربال 
ارتباط بين واقعه عاشورا و واقعه 
مي دهد.  نشان  را  مقدس  دفاع 
پيکره  و  اسب  نقش  همچنين 
نقاشي  از  برگرفته  آن  بر  سوار 

قهوه خانه اي است.

عباي  با  پيکره  يک  از  استفاده 
دست  به  شمشير  يک  که  سبز 
دارد و سوار بر يک اسب سفيد 
پرچم هاي  با  ترکيب  در  است 
سرخ رنگي که روي زمينه سبز 
عمودي  قاب  يک  در  مشکي   و 

قرار گرفته اند.

عناصر 
حيواني

تصوير٩. کل يوم عاشورا، مأخذ: عالي (١٣٦٧: ١٧٣)، هنرمند: کاظم چليپا، نقاشي با تکنيک رنگ و روغن روي بوم، 
١٣٥٩/ طول* عرض= 280cm*150cm/ نمادگرايانه

چکيدن  و  پاکي  نماد  سفيد  لوح 
سفيد  لوح  روي  بر  خون  قطره 
دارد.  شهدا  مظلوميت  از  نشان 
و  پاکي  نماد  کاغذ  سفيد  رنگ 
پرندگان  ووجود  معصوميت 
مقابل  نماد صلح در  سفيد رنگ 
سمت  به  شهدا  عروج  و  جنگ 
افالک  به  خاک  (از  خداوند 
تجمع  مي کند.  القا  را  رسيدن) 
پرنده  از  استعاره  پرندگان 
سيمرغ (پرنده افسانه اي ايراني) 

دارد.

وجود عناصر موجود در تصوير 
که در توصيف آن بيان شد تخريب 
نشان  را  دخترانه  مدرسه  يک 
به  تصوير  گفت:  مي توان  مي دهد. 
حادثه بمباران مدرسه دخترانه در 
 ۱۳۶۵ سال  در  که  بروجرد  شهر 
از  تعداد زيادي  رخ داده است که 
به  مدرسه  کادر  و  دانش آموزان 

شهادت رسيدند اشاره دارد. 

استفاده از رنگ هاي سرد و گرم 
براي  تصوير  پايين  و  باال  در 
آوار ساختمان ، چند  نشان دادن 
و  سر  گل  ديني،  تعليمات  کتاب 
چکيدن چند قطره خون بر روي 
بخارهاي  و  رنگ  سفيد  صفحه 
بلند  کتابها  روي  از  که  سفيدي 
به  تبديل  نهايت  ودر  مي شود 
پرندگان سفيد در آسمان صاف 
و آبي مي شوند که در جهت هاي 

مختلف حرکت مي کنند. 

تصوير١٠. پرواز، مأخذ: باقري (١٣٩٥)، هنرمند: محمد خزايي، نقاشي/ نمادگرايانه

پروانه نماد معنويت و پرواز از 
جسم و تن به سمت نور(خداوند) 
اينجا  (در  فرد  رهايي  و  است. 
و  بندها  از  است.)  منظور  شهدا 
محدوديت هاي نابخردانه دنيا را 

نشان مي دهد.

فانوس موجود در تصوير يادآور 
که  است  نفتي  قديمي  فانوس هاي 
و همچنين زمان جنگ  در گذشته 
يا قطع  نبود برق  دليل  به  تحميلي 
شدن برق در زمان هاي بمباران و 
قرمز جهت روشن کردن  وضعيت 
استفاده  آن  از  مسيرها  و  منازل 

مي شد.

در  مختلف  پروانه هاي  حرکت 
ابعاد، اشکال و رنگ هاي مختلف 
نشان  فانوس  نور  سمت  به  را 
مي دهد. پس  زمينه تصوير آبي  
ميان  در  فانوس  و  بوده  رنگ 
آن  نور  که  گرفته  قرار  تصوير 

در صفحه مشعشع شده است.

www.askdin.com :تصوير۱۱. پروانه، مأخذ
، پوستر/ نمادگرايانه 

و  زندگي  نماد  سرو  درخت 
استفاده  و  است  جاودانگي 
دفاع  تصويرگري  در  آن  از 
مقدس اشاره به شهيد و زندگي 
دارد.  خداوند  نزد  او  جاودانه 
در  موجود  نور  هاله  همچنين 
منظور  سرو  درخت  باالي 
(درخت  شهدا  که  است  خداوند 

سرو) به او پيوسته اند.

نور و  هاله  حضور درخت سرو، 
همگي  الاله االاهللا)  (سربند  روبان 
و  نگارگري  عناصر  از  برگرفته 
نمادين  مفاهيم  با  ايراني  نقاشي 
هنر  مبادي  بر  منطبق  که  جديد 
گرافيک و هنرهاي تجسمياست را 

يادآور مي شود.

سرو  سبز  درخت  از  استفاده 
در گوشه راست  تصوير، هاله 
نوري که در باالي درخت سرو 
رنگ  سرخ  روبان  و  گفته  قرار 
سرو  درخت  دور  شده  بسته 
پس زمينه  و  الاله االاهللا)  (سربند 

آبي رنگ.

تصوير١٢. عروج، مأخذ: خزايي(١٣٨٥)، هنرمند: مجيد قادري، ١٣٦٥، پوستر/ نمادگرايانه

ادامه جدول١. 

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۳۳

فصلنامة علمي نگره

درخت نخل نماد استقامت و 
پايداري ملت و رزمندگان در 
مقابل دشمنان است. همچنين 
انعکاس رزمنده به شکل نور 

خورشيد در آب به معناي 
ريبايي باطني و دروني، پاکي و 

اخالص رزمندگان اسالماست.

قرارگيري يک رزمنده با لباس 
رزمدر کنار رودخانه با زاويه 

نگاه او نسبت به آب حضور 
حضرت ابالفضل العباس (ع) را در 

کنار رود فرات يادآور مي شود. 
زمانيکه براي اهل بيت امام 
حسين(ع) در پي آب بودند.

استفاده از درختان سبز نخل و 
حضور رزمنده با لباس رزم و 
سربند سرخ در کنار آن، وجود 
درياچه و انعکاس درختان نخل 

و رزمنده به شکل نور
خورشيدبر روي درياچه آبي 

رنگ.

تصوير١٣. جمال آفتاب، مأخذ: خزايي (١٣٨٥)، هنرمند: سيدحميد شريفي، ١٣٦٤، نقاشي/ نمادگرايانه

و  معنوي  رشد  نماد  نيلوفر  گل 
در  که  است  رزمندگان  عرفاني 
جبهه هاي جنگ براي خودسازي 
تالش و کوشش مي کردند و يک 
شبه ره صدساله را طي مي کردند 
و زمين را رها کردند تا به باطن 

ملکوت توجه داشته باشند.

به  که  نوري  نور  نماد  دو  تقايل 
تصوير  انتهاي  در  واقعي  طور 
که  نيلوفري  گل  و  تابيده مي شود 

انتزاعي و نمادي از نور است. 

گل نيلوفر پيچده شده به سالح 
در سنگر  رزمنده  کار  به  آماده 
را به تصوير مي کشد و اينکه در 
به سمت  تاريکي ها و ظلمت  آن 
طاق  يک  داخل  از  که  نوري 
گرفته  نشانه  است  شده  تابيده 

شده است.

تصوير١٤. نيلوفر نور، مأخذ: همان، هنرمند: محمد خزايي، ١٣٦٤، نقاشي/ نمادگرايانه

تصوير  به  در  نقاش  تمرکز 
نماد  که  اکبر  اهللا  کتيبه  کشيدن 
اصل توحيد و اشاره به يگانگي 
اينکه خداوند  پروردگار دارد. و 
مکان  هر  در  و  زمان  هر  در 
حضور دارد و بهترين حافظ و 

نگهبان است.

حضرت  زندگي  يادآور  تصوير 
زينب(س) در زمان واقعه عاشورا 
است که برادران، فرزندان و ديگر 
اعضاي خانواده خود را به سوي 
براي  ظلم  با  جهاد  ميدان هاي 

رضاي خدا راهي کردند.

مادر  با  وداع  حال  در  رزمنده 
براي رهسپاري سوي ميدان هاي 
آن ها  سر  پشت  جهاد،  و  جنگ 
و  خانه  سردر  بر  اهللا اکبر  کتيبه 
درخت  آب،  حوض  از  استفاده 
سرو و فضاي خانه خودنمايي 

مي کند.

تصوير۱۵. کتيبه نويسي، مأخذ:   www.defapress.ir ، پوستر/ نمادگرايانه

و  خوشنويسي  از  استفاده 
نقوش تذهيبي نماد اصل توحيد 
مفهوم  وبه  است  يگانگي  و 
دارد.  اشاره  شهدا  جاودانگي 
تسبيح  از  نشان  نيز  نماز  اقامه 
حالي  هر  در  خداوند  ستايش  و 

دارد.

پس زمينه تصوير يادآور تنوع در 
هنرهاي اصيل  ايراني نظيرنقوش 
است.  خوشنويسي  و  تذهيب 
همچنين عبور رزمنده از جو مادي 
از  باالتر  پله اي  به  عروج  و  زمين 
(ص)  پيامبر  معراج  واقعه  ماده، 
البته  مي کند.  يادآوري  ذهن  به  را 
اين موضوع در مراتبي پايين تر از 

معصومين (ع) قرار دارد.

استفاده  با  که  مستطيلي  قابي 
و  (سرد  مختلف  رنگ  هاي  از 
هنراه  به  تذهيبي  نقوش  گرم)، 
آن  اطراف  بر  خوشنويسي 
طراحي شده است و در فضاي 
مياني آن تصوير يک رزمنده با 
لباس رزم و يک جفيه به گردن 
او در حال اقامه نماز و قنوت بر 
ابرها را نشان مي دهد که  روي 
نيمي از بدن او در زير ابرها هم 

قرار گرفته است.

عناصر 
هندسي و 

خطي

www.resistart.ir  :تصوير۱۶. تذهيب و خوشنويسي، مأخذ
(سايت هنر مقاومت)، هنرمند: علي وزيريان، نقاشي/ نمادگرايانه

در  اسليمي  و  ختايي  نقوش 
هنرهاي اسالمي نماد خلد برين، 
جاودانگي و عوالم بهشتي است. 
نيز  دست  اين  آمدن  بيرون  و 
نشان از ارتباط شهدا با بهشت، 
عبور از ماده و حرکت به سمت 
معنويت و  جاودانه بودن آن ها 

در آن مکان است.

ابرها  ميان  از  آمده  بيرون  دست 
بريده شده  پنجه و دست  نماد  به 
در  العباس  ابالفضل   حضرت 
اشاره  کربال  در  عاشورا  واقعه 
و  ختايي  نقوش  همچنين  دارد. 
شده،  کشيده  تصوير  به  اسليمي 
نگارگري  اصيل  و  هنرهاي سنتي 
و کاشيکاري هاي ايراني را به ذهن 

يادآور مي شود.

گياهان  و  تصوير،  پس زمينه  در 
گل هايي به صورت انتزاعي به هم 
پيچپيده شده اند و برخي شاخ و 
برگ و ساقه هاي آن ها رو به باال 
در جهات مختلف قرار گرفته اند و 
از ميان ابرها، يک دست بيرون 
آمده است که اين شاخ و برگ ها 
به آن نيز اتصال دارند. و انگار 
نشأت  پنجه  و  دست  اين  از 

گرفته اند.

تصوير١٧. مقاومت، مأخذ: خزايي(١٣٨٥)، هنرمند: ابوالفضل عالي، ١٣٦٥، نقاشي/ نمادگرايانه

ادامه جدول١. 



ادامه جدول١. 
عدد  و  شکل  هشت پر  ستاره 
است،  مقدس  عددي  هشت، 
و  خداوند  نور  نماد  شمسه 
خورشيد نماد وحدت در کثرت-

کثرت در وحدت است که همگي 
ايراني  هويت  و  ويژگي  داراي 

اسالمي هستند.

پس  در  موجود  هندسي  نقوش 
زمينه تصوير نظير هشت  ضلعي، 
ستاره هشت پر، شمسه، پنج ضلعي 
اصيل  و  سنتي  هنر  به  و... 
وتزئينات  ايراني  کاشيکاري هاي 
و  رواق ها  ايوان ها،  معماري 
اسالمي  دوره  مساجد  ورودي 

اشاره دارد.

هندسي  اشکال  از  استفاده 
شمسه  و  هشت پر  ستاره  نظير 
ترکيب  در  رنگ  آبي  زمينه  در 
با  رزمنده  تنه  نيم  حضور  با 
سربندي سبز رنگ و لباس رزم 
نمايش  به  در تصوير  اسلحه  و 
به  نگاه رزمنده  و  گذاشته شده 
سمت چپ تصوير کشيده شده 

است.

www.resistart.ir  :تصوير١٨. ستاره هشت پر (شمسه) و نقوش هندسي، مأخذ
، هنرمند: ابوالفضل عالي، نقاشي/نمادگرايانه

ايجاده شده  و خالء  نور  وجود 
بندهاي  تصويرکردن  با  همراه 
پرنده  شکل  به  رزمنده  پوتين 
در  پوتين ها  اين  حضور  و 
و  بي آب  و  خشک  زمين هاي 
و  شهدا  عروج  از  نشان  علف 
آن ها  افالک رسيدن  به  از خاک 
روي  بر  که  همانطور  دارد. 
پوستر نوشته شده: براي پرواز 
کردن به آسمان، بال نمي خواهم 
هم  کهنه  پوتين هاي  همين  با  و 

مي توانم پرواز کنم.

تصوير به يکي از وسايل موردنياز 
رزمندگان در دوران جنگ (پوتين) 
تصوير  زمينه  پس  و  دارد  اشاره 
گرم  بسيار  هواي  از  حاکي  نيز 
جمله  از  جنگي  مناطق  سوزان  و 
و  و...  ايالم  خوزستان،  استان 
بيابان هاي بي آب و علف مرزهاي 
ايران در خط مقدم جبهه هاي نبرد 

است.

پوتين   جفت  يک  از  استفاده 
بند  که  رزمنده  يک  به  مربوط 
شده  پرنده  يک  به  تبديل  کفش 
گلي  زمين  يک  همراه  به  است 
و  خورده  ترک  و  شده  خشک 
خاکستري  زمينه  در  که  نوري 
اين  روي  بر  تصوير  باالي  از 

پوتين ها مي تابد.

www.yadvareha.ir :تصوير١٩، پوتين، مأخذ
، عکس و پوستر/ واقع گرايي به همراه نمادپردازي

به نظر مي رسد منظور از النه کبوتر 
قرار گرفته در درون کاله خودي که 
است  آن  روي  خون  قطره  چند 
ايران  اسالمي  سرزمين  همان 
است که اين کاله خود نمادي از 
همان رزمندگان ايست که براي 
حفظ اين آب و خاک و اعتقادات، 
جان خود را فدا کرده و با تمام 
دفاع  کشور  اين  از  خود  قواي 

نمودند.

و  سرد  فضايي  تصوير  فضاي 
فضا،  همين  در  اما  است.  بي روح 
مي آيد  چشم  به  خوني  قطره هاي 
که به آن گرمي  مي بخشد. دوران 
مي کند  يادآوري  را  مقدس  دفاع 
اما  بود  دلگير  خانه ها  فضاي  که 
همچنان دفاع از وطن ادامه داشت 
و  ملت  دل  گرماي  بر  شهادت  و 

اميد به پيروزي مي افزود.

رنگ  از  است  ترکيبي  تصوير 
يک  و  زمينه  پس  در  سبز-آبي 
قطره  چند  که  رزمنده  کاله خود 
خون روي آن قرار دارد و داخل 
آن يک النه کبوتر سفيد که چند 
پر سفيد از آن به بيرون از النه 
همراه  به  و  است  شده  پرتاب 
آن ها يک مين نيز در کنار کاله  
خود در مرکز کادر نشان داده 

شده است.

تصوير٢٠. کاله خود، مأخذ: همان.
، پوستر/ واقع گرايانه به همراه نمادپردازي

اقامه نماز در هر زمان و مکان 
نمادي است از توکل به خداوند 
و ستايش و اطاعت از اوو بستن 
سربند توسط رزمنده نيز نمادي 
از توسل به ائمه اطهار(ع) جهت 
ياري رساندن به آن ها در ادامه 

مسير جهاد با ظلم است.

و  چپيه  پالک،  سجاده،  و  مهر 
دفاع  دوران  رزمندگان،  سربند 
جبهه هاي  در  حضور  و   مقدس 
ذهن  به  را  باطل  عليه  حق  نبرد 

متبادر مي کند.

گلي  زمين  از  ترکيبي  تصوير 
مانده  جا  آن  روي  پايي  رد  که 
به همراه يک چپيه، پالک، سربند 
سرخ رنگ، مهر و سجاده است 
قرار  زمين  روي  بر  همگي  که 

گرفته اند.

تصوير٢١. سجاده، مأخذ: همان.
عکس/ واقع گرايانه

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۳۵

فصلنامة علمي نگره

درخت نخل نماد استقامت است 
عنوان  به  تصوير  در  اسلحه  و 
نخل  درخت  اصلي  تنه  و  ساقه 
اين  به  است.  شده  داده  نمايش 
با  اسالم  رزمندگان  که  معني 
از  دفاع  به  آنچنان  اسلحه  همين 
تا  داد  خواهند  ادامه  خود  ميهن 
سر  بي  نخلستان هاي  باالخره 
دوباره  جنوب  سرزمين هاي 
خود  پاي  سر  و  بگيرند  جان 

استوار بمانند.  

از به تصويرکشيدن تفنگ  منظور 
يادآوري  رزمندگان،  سالح  و 
دفاع  دوران  به  نسبت  مستقيم 
مقدس و همواره آماده رزم بودن 
و خط  جهاد  ميدان  در  رزمندگان 

مقدم نبرد دارد.

تصوير ترکيبي است از فضايي 
و  گرم  و  سرد  رنگ هاي  با 
سبزرنگ  درختان  از  انبوهي 
يک  و  دور  فاصله اي  در  نخل 
به  که  تصوير  مرکز  در  تفنگ 
چند  وسيله  به  عمودي  صورت 
گرفته  قرار  زمين  روي  سنگ 
يک  آن  انتهايي  لوله  از  و  است 
زده  بيرون  رنگي  نخل  درخت 

شده است.

تصوير٢٢. اسلحه، مأخذ:  www.resistart.ir، هنرمند: ابوالفضل عالي، نقاشي/ واقع گرايانه

بر  آسمان  از  شده  تابيده  نور 
سنگر رزمنده نشان از اين دارد 
رزمندگان،هدايت  و  شهدا  که 
که  نور  عالم  سمت  به  شدگان 

همان خداوند است هستند.

تصوير مويد آيه ۳۵ سوره مبارکه 
نور در قرآن کريم است که خداوند 
مي فرمايند: خداوند نور آسمان ها 
و زمين است و هر که را بخواهد 

با نور خويش هدايت مي کند. 

در  رزم  لباس  با  رزمنده 
و  سجده  مشغول  سنگر  مقابل 
پس زمينه  در  است.  نماز  اقامه 
نور  و  نخل  درخت  نيز  تصوير 
تابيده شده از آسمان بر سنگر 

مشاهده مي  گردد.

تصوير٢٤. سنگرعشق، مأخذ: باقري (١٣٩٥)، هنرمند: سيد حميد شريفي، ١٣٦٧، نقاشي/ واقع گرايانه به همراه 
نمادپردازي

نماد  سرو  درخت  و  الله  گل 
دارد.  او  جاودانگي  و  شهيد 
شهدا  مادران  انتظاري  چشم 
قاب  يک  با  که  مي دهد  نشان  را 
عکسمنتظر برگشتن فرزند خود 
را  او  که  مکاني  همان  مقابل  از 
از آنجا راهي جبهه کرده است. 
مقابل  از  را  رزمندگان  معموال 
پايگاه هاي بسيج مساجد محله ها 

راهي جبهه مي کردند.

به  اشاره  تصوير  زمينه  پس 
معماري  و  ايران  سنتي  معماري 
داراي  که  اسالمي  دوره  مساجد 
گنبد و مناره بودند و در شهرهاي 
خشک  و  گرم  اقليم  و  کويري 
ساخته  خشت  و  آجر  وسيله  به 

شده اند دارد. 

که  معماري  بناي  يک  ترکيب 
مناره و گنبد دارد پشت سريک 
مقنعه  و  مشکي  چادر  با  زن 
سفيد که يک قاب عکس سرو به 
گل هاي  و  سرو  درختان  همراه 
الله در اطراف منزل به تصوير 

کشيده شده است.

، www.yadvareha.ir  :تصوير٢٥. خانه رزمنده، مأخذ
 پوستر/ نمادگرايانه

از  رزمندگان  دفاع  از  نشان 
کشور  ناموس  و  مال  جان، 
رزمندگان  همه جانبه  وحضور 
کنار  در  جنگ  فرماندهان  و 
خط  چه  و  شهر  در  چه  مردم 
اول  صف  در  همواره  که  مقدم 

خدمت رساني بوده اند دارد.

منازل  بمباران  به  دارد  اشاره 
جنگ زده  شهرهاي  در  مسکوني 
دزفول،  آبادان،  خرمشهر،  نظير 
انديمشک و ديگر مناطقي که آماج 
حمالت هوايي و توپخانه اي دشمن 

قرار داشتند.

انفجار و بمباران شهرها، تخريب 
منازل و ديوارهاي شهر، حضور 
رزمندگان و فرماندهان در شهر 
شهروندان  جمعيت  ميان  در  را 

نمايش مي دهد.

تصوير٢٦. شهرمخروبه، مأخذ: همان.
عکس/ واقع گرايانه

 

ادامه جدول١. 

بيجان  عناصر  در  رزمندگان:  جنگي  ادوات  و  ابزار 
رزمندگان  اختيار  در  که  وسايلي  و  ابزار  بيشترين  از 
بوده الهام گرفته و در هنرهاي تجسمي از آن استفاده 
يا  و  آن ها  ديدن  با  ناخودآگاه  که  وسايلي  مي شود. 
مي شود.  يادآوري  جنگ  موضوع  آن ها  نام  شنيدن 

چپيه  و  پالک  سجاده،  پوتين،  اسلحه،  (کاله خود، 
به  را  جنگ  ظواهر  عناصر  اين  و...)(تصاوير١٩تا٢٢). 
نمايش گذاشته و اشاره مستقيم و واقع گرايي به موضوع 
بيشتر  دفاع مقدس  موضوع  درحاليکه  داشته  موردنظر 
نيازمند نگاه مفهومي، نمادين و غيرمستقيم براي بيان 



در اين دسته بندي به يادمان هايي که از لحاظ معماري 
و  ساخت  حجم  تزئينات،  فضايي،  سلسله مراتب  داراي 
در  و  است  اشاره شده  بوده اند  کالبدشناسانه  عواملي 
معرفي موزه ها تالش شده تا به تمامي موزه هايي که در 
زمان تحقيق ساخته و به بهره  برداري رسيده اند اشاره 
گردد. از اين رو مي توان به يادمان هاي دهالويه، طالئيه، 
مطلع الفجر،  مرصاد،  زيد،  پاسگاه  هويزه،  شلمچه، 
شهداي دانشگاه امام حسين(ع)،شهداي گمنام انديمشک 
و شرهاني و در معرفي موزه هاي دفاع مقدس به همدان، 

خرمشهر،کرمان، تهران و دزفول اشاره نمود.

معماري يادمان ها و موزه هاي دفاع مقدس
دکتر  شهادت  محل  يادماني  مجموعه  دهالويه:  يادمان 
شهر  ١٣٧٤در  سال  در  که  است  چمران  مصطفي 
و  قالبجداره ها  در  است.  شده  ساخته  سوسنگرد 
و  معماري  خطي-هندسي،  عناصر  از  يادمان  محوطه 
بيجان استفاده شده است. عناصر نشانه اي به کاررفته 
(عبارت  يادمان شامل: عنصر خطي  در داخل و خارج 
پوشانده  را  بنا  دور  دورتا  که  کتيبه اي  اهللا اکبربر روي 
است)، عنصر معماري (طاق و مقرنس داخل يادمان که 
چرخش آن نگاه را به سمت باال و دريچه اي باز رو به 
داده  قرار  بيجان(پرچم  عنصر  مي کند)،  هدايت  آسمان 
شده برنقطه اوج يادمان که از هر گوشه اي از بنا ديده 

مي شود)است.  
سلسله مراتب  وحدت،  نشانه  متوالي  فضاي  چند  جود 
تقرب که به وسيله چندين باکس پله ايجاد شده است و 
ارتباط  به  (اشاره  آسمان  به سوي  متعالي  سير  هدايت 

هدف است. در عناصر معماري عمده عناصر به کاررفته 
و  فضاها  اين  اهميت  از  نشان  اين تصويرسازي ها  در 
ارتباط اينگونه اماکن با دفاع مقدس است.(نظير مساجد، 
سنگرها، ديوارهاي مخروبه ناشي از جنگ و خانه هاي 
چشم  انتظاري  و  مسکوني)  معماري  رزمندگان(عناصر 
در  ٢٣تا٢٦).  آن ها)(تصاوير  خانواده  و  شهدا  مادران 
ارتباط  و  دفاع مقدس  معماري  عناصر  بحث  به  ادامه 
آن ها باهنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس پرداخته 

مي شود.

معماري دفاع مقدس 
معماري به عنوان وسيع ترين هنر ساخت بشري در 

طول تاريخ 
ابزار بيان آرمان ها و خواسته هاي وي است از اين رو 
با تغيير سازمان ارزش ها، فرهنگ، اقليم و ساير عوامل 
گرفته  خود  به  ديگرگونه  شکلي  نيز  معماري  متغير، 
تجسمي  هنرهاي  از  استفاده  تالقي  معمارينقطه  است. 
در کالبدي واحد است که صورتي از روياها، باورهاي 
به  مقيد  شکلي  با  را،  اجتماعي  ارزش هاي  و  فردي 
و  زبان  با  مکان،  و  زمان  به  متکي  و  فن آوري ساخت 
نظام فضايي  انسان،  زندگي  براي  معمار،  خاص  بيان 
مي بخشد(تقوايي، ١٣٨٩: ٨٤) و انعکاسي از رويداد هاي 
هر جامعه اي است. از اين رو نوعي از معماري موسوم 
در  موزه ها  يادمان ها،  قالب  در  دفاع مقدس  معماري  به 
تاريخ معماري معاصر پديد آمد.جهت بررسي شکلي و 
تا  است  الزم  دفاع مقدس  به  مربوط  معماري   محتوايي 
ابتدا در دسته هاي يادمان ها، موزه ها دسته بندي شوند. 

دورتادور  نويسي  کتيبه  ٢٧و٢٨.  تصاوير 
جداره بيروني يادمان، مأخذ: سايت راهيان نور.

در  به کاررفته  مقرنس  ٢٩و٣٠.  تصاوير 
يادمان دهالويه، مأخذ: همان.

تصوير ٣١. سلسله مراتب دسترسي به برج 
يادمان به وسيله پله، مأخذ: همان.

بسته،  باز،  فضاي  سه  وجود  تصوير ٣٢. 
نيمه باز، مأخذ:  همان.

تصوير ٣٣. ارتباط يادمان با محيط طبيعي و 
رودخانه، مأخذ: همان.

(ديوار  گذشته  قلعه هاي  تصاوير٣٤و٣٥. 
مأخذ: فلک االفالک،  و  آپادانا  کاخ  شيب دار)، 

www.mehrnews.com
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جسم، جان و روح انسان با شهادت) است.
نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
تأمين  اطراف  رواق هاي  و  حياط  وسيله  به  سايه  و 
تابيده  داخل  فضاي  در  غيرمستقيم  نور  و  است  شده 
مي شود . در نماسازي بنا از بتن و سنگ استفاده شده 
و توجهي به رنگ در بيان نشده است. همچنين بنا در 
محيط  تعامل  ولي  شده  ساخته  رودخانه  با  مجاورت 
نمي خورد.  چشم  به  چندان  آن  در  مصنوع  و  طبيعي 
در  طراحي  و  بوده  خاکي  يادمان  به  دسترسي  مسير 
آن صورت نگرفته است. بناي يادمان يادآور معماري 

ايراني و فرم ساخت قلعه  و برج ها است. 
يادمان طالئيه:يادمان شهداي عمليات  خيبر و بدراست 
که در سال ١٣٨٧ در شهر دشت آزادگان ساخته شده 
عنصر   از  يادمان  محوطه   و  قالب جداره ها  در  است. 
است.  شده  استفاده  بيجان  و  معماري  خطي-هندسي، 
داخلي و خارجي  بناي  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر 
ضلعي  هشت  از  (استفاده  خطي  عنصر  شامل:  يادمان 
نماد  گنبد  از  (استفاده  معماري  عنصر    بنا)،  پايه  در 
شده  برافراشته  (پرچم هاي  بيجان  عنصر  آسمان)، 

درمحوطه روبروي يادمان و نقطه اوج آن)است. 
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
بدنه  به  نسبت  پيش آمده  فضاي  يک  وسيله  به  سايه 
اصلي ايجاد شده است. در نماسازي بنا از آجر استفاده 
شده و توجهي به رنگ و نورپردازي خاصي در فضا 
رودخانه  با  مجاورت  در  بنا  همچنين  است.  نشده 
ساخته شده ولي تعامل محيط طبيعي و مصنوع در آن 
يادمان  به  نمي خورد. مسير دسترسي  به چشم  چندان 

است.  نگرفته  صورت  آن  در  طراحي  و  بوده  خاکي 
بناي يادمان يادآور معماري مسجد االقصي در کشور 

فلسطين است. 

بيت المقدس،  عمليات   شهداي  يادمان  شلمچه:  يادمان 
در   ١٣٨٢  -١٣٧٨ سال  بين  که  و...است  کربالي٤،٥ 
قالب جداره ها  مرز شهر شلمچه ساخته شده است. در 
از عنصر  خطي-هندسي، معماري و  يادمان  و محوطه 
بيجان استفاده شده است. عناصر نشانه اي به کاررفته 
(عبارت  يادمان شامل: عنصر خطي  در داخل و خارج 
اهللا بر روي پايه گنبد، خطوط اسليمي و نقوش هندسي 
روي گنبد، استفاده از هشت ضلعي در پايه بنا)، عنصر   
معماري (استفاده از گنبد آبي رنگ نماد آسمان)، عنصر 
بيجان (پرچم هاي برافراشته شده در محوطه روبروي 
ميانجي   فضاي   وجود  آن)است.  اوج  نقطه  و   يادمان 
نيمه روشن بين فضاي نور و سايه به وسيله يک فضاي 
در  است.  شده  ايجاد  اصلي  بدنه  به  نسبت  پيش آمده 
رنگ  به  توجهي  و  شده  استفاده  آجر  از  بنا  نماسازي 
و نورپردازي خاصي در فضا نشده است. همچنين بنا 
در مجاورت با رودخانه ساخته شده ولي تعامل محيط 
به  آب  روي  از  عبور  جز  به  آن  در  و مصنوع  طبيعي 
وسيله يک پل و مسير خاکي و وجود آب در دو طرف 

مسير عبور به چشم نمي خورد.
بوسيله  ولي  بوده  خاکي  يادمان  به  دسترسي  مسير 

پرچم، سيم  خاردار و... طراحي  شده است. 
يادمان هويزه: مجموعه يادماني شهداي دانشجو و شهيد 
علم الهدي است که در سال ١٣٦٢در ٢٥کيلومتري شهر 

تصوير ٣٦. استفاده از شکل هشت ضلعي در 
   www.defapress.ir :ساخت بنا، مأخذ

تصوير ٣٨.وجودفضاي ميانجي نيمه روشن 
و استفاده ازپرچم درمحوطه، مأخذ: همان.

تصوير ٣٩. موقعيت قرارگيري بنا نسبت به 
محيط طبيعي و رودخانه، مأخذ: همان.

تصوير ٤٠. مسجداالقصي در فلسطين، مأخذ: 
همان.

تصاوير ٤١و٤٢. کتيبه  روي بدنه و گنبد و محل 
قرارگيري فضاي ميانجي نور وسايه، مأخذ: 

سايت راهيان نور.

تصوير ٣٧. استفاده از کتيبه نويسي در بدنه بنا 
و ساقه گنبد، مأخذ:  همان.



محوطه  و  قالب جداره ها  در  است.  شده  ساخته  هويزه 
و  معماري  خطي-هندسي،  انساني،  عنصر  از  يادمان 
بيجان استفاده شده است. عناصر نشانه اي به کاررفته 
يادمان شامل: عنصر انساني(حکاکي  در داخل و خارج 
بر  شهدا  و  رزمندگان  از  ناشناس  و  آشنا  تصاويري 
از  (استفاده  بيروني)، عنصر  خطي-هندسي  بدنه  روي 
هشت ضلعي و ستاره هشت  پر در سقف داخلي، خطوط 
(گلدسته،  معماري  عنصر   گنبد)،  و  بدنه  روي  اسليمي 
(پالک،  عنصربيجان  آسمان)،  نماد  آبي  گنبد  و  طاق 
سربند و پرچم هاي برافراشته شده در مسير ورودي، 
فضاي   وجود  است.  شهدا)  مزار  سر  بر  و   محوطه 

به وسيله  و سايه  نور  بين فضاي  نيمه روشن  ميانجي  
يادمان  اطراف  رواق  و  اصلي  ورودي  در  ايوان  يک 

ايجاد شده است.
در نماسازي بنا از آجر استفاده شده است. رنگ غالب 
در فضا آبي بوده و نورپردازي خاصي در فضا ايجاد 

نشده است. 
درختان  با  ارتباط  با  مصنوع  و  طبيعي  محيط  تعامل 
يادمان  به  دسترسي  مسير  است.  شده  ايجاد  اطراف 
خاکي بوده و از ورودي مجموعه تا رسيدن به بنا نيز 
است.  شده  طراحي   پرچم  و  سربند  پوستر،  وسيله  به 
بناي يادمان يادآور معماري مساجد اسالمي و معماري 

تصاوير ٤٩و٥٠. استفاده از تصوير شهدا بر تصاوير ٤٧و٤٨. فضاسازي محوطه و مسير دسترسي به وسيله عناصر بيجان، مأخذ: همان.
روي مزار و رزمنده ناشناس بر روي بدنه، 

مأخذ: همان.     

تصوير ٥٢. مسجد جمکران در قم، مأخذ: همان.تصوير ٥١. ارتباط يادمان با عناصر اطراف، مأخذ: همان.

تصاوير ٤٣و٤٤. قرارگيري بنا در مجاورت رودخانه و عبور مسير دسترسي بر روي آن، مأخذ: 
همان.  

تصاوير ٤٥و٤٦. کتيبه اهللا اکبر و نقوش هندسي 
و اسليمي بر روي گنبد و گلدسته، مأخذ: سايت 

همان.
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سنتي ايران مثل مسجد جمکراناست. 

رمضان  عمليات  شهداي  يادمان  زيد:  پاسگاه  يادمان 
است که در سال ١٣٨٥در غرب جاده اهواز-خرمشهر 
يادمان  و محوطه  قالب جداره ها  در  است.  ساخته شده 
معماري  و  بيجان  هندسي،  خطي-  انساني،  عنصر  از 
در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است.  شده  استفاده 
(استفاده  انساني  عنصر  شامل:  يادمان  خارج  و  داخل 
داخلي)،  فضاي  در  رزمندگان  و  شهدا  تصاوير  از 
به صورت  از حوض  (استفاده  هندسي  عنصر خطي- 

ستاره هشت پر در ٤گوشه بنا در بيرون، کتيبه نويسي 
پرچم،  (وجود  بيجان  عنصر  بام)،  روي  گنبد  پايه  در 
در  نظامي  تجهيزات  و  کاله خود  سيم خاردار،  پالک، 
گنبد  از  (استفاده  معماري  عنصر  و  محوطه)  و  داخل 

نماد آسمان)است.
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
ايجاد  يادمان  خروجي هاي  و  ورودي  محل  در  سايه 
فلز  از  گنبد  در  و  آجر  از  بنا  نماسازي  در  است.  شده 
نقره اي رنگ استفاده شده است. اما رنگ و نورپردازي 

خاصي در فضا ايجاد نشده است. 

تصاوير ٥٣و٥٤. کتيبه نويسي در پايه گنبد و ورودي يادمان، مأخذ: 
.www.defapress.ir

حوض ،  در  شمسه  و  بنا  پايه  در  شکل ٨ضلعي  تصاوير٥٥و٥٦. 
وجودفضاي ميانجي، مأخذ:   همان.

تصاوير ٥٧و٥٨. قرارگيري بنا در مجاورت رودخانه و عبور مسير 
مجاور آن، مأخذ:  همان.

تصاوير ٥٩و٦٠. فضاسازي داخلي يادمان با استفاده از عناصر عنصر 
بيجان، مأخذ:  همان.

تصاوير ٦١و٦٢. کتيبه نويسي روي بدنه و استفاده از طاق و گنبد در 
يادمان، مأخذ: سايت راهيان نور.

تصوير ٦٣. طراحي داخلي فضا 
به وسيله عناصر عنصر بيجان، 

مأخذ:  همان.

تصوير ٦٤. استفاده از نور سبز 
در فضاي داخلي يادمان، مأخذ: 

همان.

تصوير ٦٥. قرارگيري يادمان در 
پايه کوه و تعامل با آن، مأخذ: 

همان.

و  تصوير ٦٦. طراحي محوطه 
به وسيله  يادمان  به  دسترسي 

عنصر بيجان، مأخذ: همان.

تصاوير ٦٧و٦٨. کتيبه نويسي روي نيم گنبد، بدنه و رواق آجري اطراف 
www.defapress.ir :بنا، مأخذ

تصاوير ٦٩و٧٠. مسير دسترسي به يادمان و ارتباط يادمان با محيط 
اطراف، مأخذ: همان.

تصاوير ٧١و٧٢. کتيبه نويسي، اشکال (٨ضلعي و شمسه)، گنبدوطاق 
.article.tebyan.net :دربنا، مأخذ



يادمان در مجاورت رودخانه واقع شده است اما تعامل 
محيط طبيعي با مصنوع چندان ايجاد نشده است. مسير 
رودخانه  روي  بر  و  بوده  خاکي  يادمان  به  دسترسي 
و  سربند  خاردار،  سيم  وسيله  به  و  است.  شده  واقع 

پرچم نسبتا طراحي  شده است. 
يادمان مرصاد: يادمان شهداي عمليات مقابله بامنافقين 
به  کرمانشاه  جاده  مسير  ١٣٧٥در  سال  در  که  است 
و  قالب جداره ها  در  است.  شده  ساخته  آباد  اسالم 
خطي-هندسي،  انساني،  عنصر  از  يادمان  محوطه 
بيجان و معماري استفاده شده است. عناصر نشانه اي 
عنصر  شامل:  يادمان  خارج  و  داخل  در  به کاررفته 
در  رزمندگان  و  شهدا  تصاوير  از  (استفاده   انساني 
از  (استفاده  خطي-هندسي  عنصر  داخلي)،  فضاي 
بر جداره هاي  کتيبه نويسي  اسليمي و  خطوط ختايي و 
پالک،  پرچم،  از  (استفاده  بيجان  عنصر  بيروني)، 
و  داخل  در  نظامي  تجهيزات  و  کاله خود  سيم خاردار، 
زيادي  تعداد  از  (استفاده  معماري  عنصر  و  محوطه) 

طاق و قوس و يک گنبد نماد آسمان) است.
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
سايه به وسيله يک ايوان در محل ورودي هاي يادمان 
ايجاد شده است. در نماسازي بنا از آجر و در بخشي 
استفاده  نورپردازي   از رنگ سبز در  از فضاي داخلي 

شده است. 
بنا در بستر کوهپايه قرار گرفته و تعامل محيط طبيعي 
و مصنوع با ارتباط با کوه هاي اطراف ايجاد شده است.

مسير دسترسي به  يادمان خاکي بوده و فقط به وسيله 
پرچم طراحي  شده است. 

غرب  ١٣٩٢در  سال  در  اينيادمان  مطلع الفجر:  يادمان 
جاده گيانغرب-سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ساخته 
شده است. در قالب جداره ها و محوطه يادمان از عنصر 

شده  معمارياستفاده  و  بيجان  خطي-هندسي،  انساني، 
خارج  و  داخل  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است. 
يادمان شامل: عنصر انساني (استفاده از تصاوير شهدا 
خطي-هندسي  عنصر  داخل)،  فضاي  در  رزمندگان  و 
بدنه  روي  بر  رديف  دو  در  کتيبه نويسي  از  (استفاده 
نيم گنبد سفيدرنگ روي بام)، عنصر بيجان (استفاده از 
جنگي  تجهيزات  و  کاله خود  سيم خاردار،  پالک،  پرچم، 
در داخل و محوطه) و عنصر معماري (استفاده از گنبد 

نماد آسمان) است.
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
رواق  و  اصلي  ورودي  در  ايوان  يک  وسيله  به  سايه 
بنا  ايجاد شده است. در نماسازي  تا دور يادمان  دور 
از آجر و سنگ سفيد استفاده شده است. رنگ آميزي و 
تعامل  نمي شود.  مشاهده  فضا  در  خاصي  نورپردازي 
و  درختان  با  ارتباط  بوسيله  مصنوع  و  طبيعي  محيط 
به  دسترسي  مسير  است.  شده  ايجاد  اطراف  کوه هاي 
پرچم طراحي  شده  بوسيله  فقط  و  بوده  يادمان خاکي 

است.
يادمان  امام حسين(ع):  دانشگاه جامع  يادمان شهداي 
دانشگاه  در   ١٣٩٥ سال  در  که  است  شهدادانشجويان 
ساخته  ميرزايي  محمد  توسط  تهران  حسين(ع)  امام 
شده است. در قالب جداره ها و محوطه يادمان از عنصر 
است.  شده  استفاده  معماري  و  بيجان  خطي-هندسي، 
عنصر  شامل:  يادمان  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر 
براي  هشت ضلعي  شکل  از  (استفاده  خطي-هندسي 
پاگرد پله ها و پايه گنبد معلق و سنگ قبر شهداي گمنام، 
طاق،  جداره هاي  در  هشت پر  ستاره  فرم  از  استفاده 
هشت طاق در پايه گنبد و کتيبه نويسي در پايه گنبد و 
طاق)، عنصر بيجان (استفاده از پرچم بر باالي يادمان) 
از قوس، طاق و گنبد نماد  و عنصر معماري (استفاده 

تصوير ٧٣و٧٤. رنگ سبز طاق اصلي و مسير پلکان دسترسي به يادمان، 
مأخذ:  همان.

تصوير ٧٥. گنبد نخودي رنگ 
و نقش ونگارهاي مسجد شيخ  

لطف  اهللا، مأخذ:
www.mehrnews.com 

تصوير ٧٦و٧٧. شکل  ٨ضلعي 
وکتيبه نويسي روي گنبد و بدنه، 
نمايش عنصر بيجان، مأخذ: سايت 

راهيان نور.

تصوير ٧٨و٧٩. نور سبز در فضاي داخلي و محل قرارگيري يادمان 
نسبت به اطراف، مأخذ: همان.

تصاوير٨٠و٨١. کتيبه روي گنبدو فضاسازي داخلي به وسيله عنصر 
.www.defapress.ir :بيجان، مأخذ
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نيمه روشن  آسمان) است. عدم وجود فضاي ميانجي 
بين فضاي نور و سايه در محل ورودي و خروجي ها 
در  سبزرنگ  متريال  از  استفاده  مي شود.  مشاهده 
ستون ها، آرک ها، نشان از استواري عقيده و پيروي از 

امام حسين(ع) و فرهنگ
و  بوده  آسفالت  دارد.مسير  انتظار  و  غدير  عاشورا، 
مکث،  سلسله  مراتب،  فرايند  پاگردها،  و  پله ها  استقرار 
تأمل و تذکر، تأکيد بر قرارگيري در راه شهدا را فراهم 
مي آورد. تعامل محيط مصنوع با عناصر طبيعي چندان 

ديده نمي شود.
گنبد، رنگ و نقوش روي آن ارجاع به معماري ايراني-

اسالمي و گنبد مسجد شيخ لطف اهللا دارد و جداره هاي 
بين پايه هاي سنگي، با استفاده از شبکه هاي فخر مدين 
زيارتي-  اماکن  در  ضريح  تداعي کننده  شناشيل،  و 

عبادي است.
اوايل  در  يادمان  اين  انديمشک:  يادمان شهداي گمنام 
قالب   انديمشک ساخته شده است. در  دهه ٨٠در شهر 
عنصرخطي-هندسي،  از  يادمان  محوطه   و  جداره ها 
بيجان و معماري استفاده شده است. عناصر نشانه اي 
خطي-هندسي  عنصر  شامل:  يادمان  در  به کاررفته 
(استفاده از خطوط ختايي و اسليمي و کتيبه  نويسي در 
پايه گنبد و طاق هاي جداره، شکل هشت ضلعي در فرم 
پرچم،  از  (استفاده  بيجان  گنبد  )، عنصر  و  يادمان  کلي 
پالک، و تجهيزات نظامي در محوطه) و عنصر معماري 
نماد  سبزآبي  گنبد  يک  و  طاق  عدد  هشت  از  (استفاده 

آسمان) است.
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
سايه ايجاد نشده است. در نماسازي بنا از آجر و در 
فضاي داخلي از رنگ سبز در نورپردازي  استفاده شده 
است. بنا در مسير جاده سد کرخه قرار گرفته و تعامل 
محيط طبيعي و مصنوع جز با مجاورت با فضاي سبز 

يادمان  به  دسترسي  مسير  نمي شود.  مشاهده  اطراف 
آسفالت بوده و طراحي  در آن صورت نگرفته است. 

يادمان شرهاني: يادمان شهداي عمليات محرماست که 
در سال ١٣٨٨در کيلومتر ٤٥ جاده دهلران- انديمشک 
يادمان  و محوطه  قالب جداره ها  در  است.  ساخته شده 
استفاده  معماري  و  بيجان  خطي-هندسي،  عنصر،  از 
و  داخل  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است.  شده 
خارج يادمان شامل: عنصر خطي-هندسي (استفاده از 
از  (استفاده  بيجان  عنصر  گنبد)،  پايه  در  کتيبه نويسي 
پرچم، پالک، سيم خاردار، کاله خود و تجهيزات نظامي 
در محوطه) و عنصر معماري (استفاده از ٨ عدد طاق 
فرم  در  و شکل  ٨ضلعي  آسمان  نماد  آبي  گنبد  يک  و 

کلي يادمان) است.
و  نور  فضاي  بين  نيمه روشن  ميانجي   فضاي   وجود 
سايه ايجاد نشده است. در نماسازي بنا از آجر استفاده 
مشاهده  مصنوع   و  طبيعي  محيط  تعامل  است.  شده 
نمي شود. مسير دسترسي به يادمان خاکي بوده و فقط 

بوسيله پرچم و سيم خاردار طراحي  شده است. 
موزه دفاع مقدس همدان: باغ-موزه دفاع مقدس همدان 
در سال١٣٨٩ در استان همدان ساخته شده است. در 
قالب جداره ها و محوطه يادمان از عنصر انساني،  خطي-

استفاده  بيجان  و   معماري  گياهي،  حيواني،  هندسي، 
و  داخل  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است.  شده 
فرماندهان  (تنديس  يادمان شامل: عنصر انساني  خارج 
در محوطه و مجسمه پرستاران و رزمندگان در داخل 
و بيرون)، عنصر خطي -هندسي (استفاده از عدد هشت 
٨آبنما،  ٨حوضچه،  مثل  بي نهايت  نماد  و  عددمقدس 
جداره  بر  شهيد  ٨هزار  نام  نوشتن  ضلعي،  حوض٨ 
و  شهدا  غرفه  طراحي  در  پر   ٨ ستاره  و  قوس   ٨ بنا، 
کتيبه نويسي روي جداره بيروني)، عنصر گياهي(کاشت 
نمادين گل الله به عنوان چراغ در محوطه، مجسمه آن 

تصوير ٨٢و٨٣. فضاسازي محوطه و مسير دسترسي بااستفاده از 
عنصر بيجان، مأخذ: همان.

تصاوير ٨٤و٨٥. گنبد، ستاره ٨پر و چند قوس روي آن و کتيبه باالي 
اسامي شهدا، مأخذ: سايت کجارو.   

تصاوير ٨٦و٨٧. استفاده از پرنده سفيد و عنصر انساني مادر و 
رزمنده در محوطه، مأخذ: همان.   

فواره درمحوطه، عنصر  و ٨  تصاوير ٨٨و٨٩. حوض  ٨ضلعي 
رزمنده در سمت چپ، مأخذ: همان.



 تصوير ٩٥. حکاکي بخشي از حرم 
امام رضا(ع) بر جداره محوطه،   

مأخذ:  همان.

تصاوير٩٦و٩٧.مجسمه رزمندگان بر روي بدنه و درخت نخل در داخل، 
مأخذ:  همان.   

تصاوير ٩٨و٩٩. استفاده از عنصر بيجان در فضاسازي داخلي، 
مأخذ:  همان.

تصاوير١٠٠و١٠١. بناي حفاظتي موزه خرمشهر و مجسمه رزمنده در 
کنار آن، مأخذ: همان.

تصاوير ١٠٢و١٠٣. درخت نخل و تجهيزات نظامي در محوطه، مأخذ:  
همان.

تصاوير ١٠٤و١٠٥. فرم الله در بام بنا و درخت سرو در محوطه، مأخذ:  
همان.

تصاوير ٩٠و٩١. بازآفريني مدرسه تخريب شده و سنگر رزمندگان در 
فضاي داخلي، مأخذ:سايت کجارو.

تصاوير ٩٢و٩٣. تنديس فرماندهان در محوطه و تصاوير امام و 
رزمندگان درداخل، مأخذ:  همان.

تصوير٩٤. تعامل بنا با درياچه 
و درختان و حوض (الگوي باغ 

ايراني)، مأخذ:  همان.

تصاوير ١٠٦و١٠٧.ورودي با دو رديف٨تايي از طاق و ستاره ٨پر در 
حوض و کفسازي، مأخذ:  همان.

تصاوير ١٠٨و١٠٩. کتيبه باالي قبور ٨هزار شهيد و ستاره ٨پر در 
کفسازي محوطه، مأخذ: همان.

تصاوير ١١٠و١١١. عنصر انساني رزمنده در محوطه و رنگ آبي در 
بدنه هاي داخلي، مأخذ:  همان.

تصاوير ١١٢و١١٣. عنصر انساني رزمنده و تصاوير و اسناد جنگ در 
فضاسازي داخلي، مأخذ:  همان.

تصوير١١٤. بازسازي عمليات، 
مأخذ:  همان.

تصاوير ١١٦و١١٧. استفاده از درخت نخل در محوطه و فضاي داخلي، 
مأخذ: سايت راهيان نور.
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تصاوير ١١٨و١١٩. عنصر حيواني پروانه در فضاي داخلي (سمت 
راست) و بازسازي يک کوچه تخريب شده در (سمت چپ)، مأخذ: 

سايت  همان.

تصاوير ١٢٠و١٢١. بازسازي کوچه تجاري(راست)، ٨عدد پرچم در 
محوطه (چپ)، مأخذ:  همان. 

تصاوير ١٢٢و١٢٣. نورپردازي هاي سبز و آبي رنگ در فضاسازي 
تاالرهاي داخلي، مأخذ:  همان.   

تصاوير ١٢٥،١٢٤و١٢٦. باغ دره، فضاي سبز محوطه و قبور ٨شهيد 
گمنام در محوطه، مأخذ:  همان.

تصاوير ١٢٧و١٢٨. موزه خرمشهر در سمت راست و موزه يهود برلين 
در سمت چپ، مأخذ:  همان.

تصاوير ١٢٩و١٣٠. گنبد، ٨طاق کوچک و نقوش اسليمي-ختايي روي 
www.iqna.ir. :آن ها، مأخذ

تصاوير ١٣١و١٣٢. درخت سبز سرو و عنصر انساني در فضاسازي 
داخلي، مأخذ: . همان.

تصاوير ١٣٣و١٣٤. تصوير اسب سفيد در فضاي داخل و عکس هوايي 
از محوطه، مأخذ: . همان.

  

روي جداره و نخل در داخل)، عنصر  حيواني (مجسمه 
(گنبد  معماري  عنصر  عروج)،  (نماد  محوطه  در  کبوتر 
سنگرها،  برخي  بازسازي  آسمان،  نماد  رنگ  آبي 
بيمارستان ها، مدرسه و مسجد در داخل)، عنصربيجان 
(کاله خود، پرچم، اسلحه و وسايل بازمانده از شهدا در 

داخل و توپ وتانک در محوطه) است.
ديوارها،  تخريب  مثل  وقايع  برخي  داخلي  فضاي  در 
شده  بازآفريني  نمادين  صورت  به  سنگرها  و  مدرسه 
و  تصاوير  برخي  نمايش  محل  صرفا  گالري ها  است. 
متمرکز  نورپردازي  برخي  در  که  است  جنگ  اسناد 
وجود  همچنين  است.  شده  استفاده  زرد  رنگ  با 
نوروسايه  بين  ضعيفي  نيمه روشن  فضاي ميانجي  

مشاهده  مي شود.
درياچه  طراحي  وسيله  به  طبيعي  محيط  با  تعامل 

اطراف  در  بنا و کاشت درخت  مصنوعي در مجاورت 
بنا و با الهام از باغ  ايراني برقرار است.مسير به وسيله 
تنديس سرداران، آبنما و فضاي سبز کامال طراحي شده 

است.حکاکي حرم امام رضا(ع) بر جداره 
ايران  کشور  در  ايشان  مبارک  وجود  به  اشاره  بنا 

دارد.
در  فرهنگي  اينمجموعه  خرمشهر:  دفاع مقدس  موزه 
سال١٣٧٥ در ساختمان قديميبخش اداري شركت نفت 
در شهر خرمشهر افتتاح شد. در قالب جداره ها و محوطه  
يادمان از عنصر انساني، گياهي و  بيجان استفاده شده 
خارج  و  داخل  در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است. 
رزمندگان  برخي  عنصر انساني(مجسمه  شامل:  يادمان 
در  آن ها  برخي  تصوير  و  بنا  جداره  روي  (ناشناس) 
و  محوطه  در  بريده)  سر  (نخل  گياهي  عنصر  داخل)، 



تصاوير ١٣٥و١٣٦.جلووعقب رفتگي هاي محوطه(راست)، معماري اقليمي دزفول(جپ)، مأخذ: . همان.

در  (کتيبه نويسي  خطي-هندسي  عنصر  داخل،  فضاي 
پوتين،  پرچم،  (کاله خود،  بيجان  عنصر  داخل)،  فضاي 

چپيه و پالک، مين  و اسلحه) است.
جهت  جنگ  از  آسيب ديده  بناي  حفاظت  و  نگهداشت 
و  رنگ  و  ميانجي  فضاي  وجود  واقعه،  بيادسپاري  
مجاورت  در  نمي شود.بنا  مشاهده  داخلي  نورپردازي 
با رود کارون واقع شده و ارتباط آن به وسيله يک پل 
استقامت)  نخل(نماد  از  استفاده  تأمين مي شود.  هوايي 
در محوطه و داخل مشاهده مي گردد. مسير رسيدن به 
ابزار و تجهيزات نظامي و  بنا کوتاه بوده و به وسيله 
منحني طراحي شده  به صورت  فضاي سبز محدودي 

است.
اينباغ-موزه در سال ١٣٧٧  موزه دفاع مقدس کرمان: 
قالب جداره ها و  استانکرمان ساخته شده است. در  در 
محوطه يادمان از عنصر انساني،  گياهي،  خطي-هندسي، 
 بيجان و معماري استفاده شده است. عناصر نشانه اي 
عنصر  شامل:  يادمان  خارج  و  داخل  در  به کاررفته 
رزمندگان  و  محوطه  در  فرماندهان  (تصوير  انساني 
در  عنصر گياهي(گل الله  داخلي)،  در  آن ها  مادران  و 
نماد جاودانگي  (نماد شهيد)، درخت سرو  بنا  بام  فرم 
عدد  از  (استفاده  خطي -هندسي  عنصر  محوطه)،  در 
مثل  موزه  از  در طراحي بخش هايي  (عددمقدس  هشت 
براي طراحي مقبره  از طاق و ستون  ٨تايي  دو رديف 
به  ورود  بدو  در  ٨ستون  ورودي،  در  گمنام  ٨شهيد 
فضاي داخلي، طراحي ٨ تاالر در موزه، حوض آب به 
صورت ستاره هشت پر در البي و فرم ستاره هشت پر 
در  شهيد  ٨هزار  قبور  لوح  قراردادن  کفسازي ها،  در 
آن)،  کتيبه نويسيباالي  همراه  به  محوطه  از  جداره اي 
پالک،  نظير  شهدا  از  مانده  جا  (وسايل  عنصر بيجان 
و...)  پرچم  تانک،  و  اسلحه  بي  سيم،  پوتين،  کاله خود، 
باغ  الگوي  و  ايوان  طاق،  (ستون،  معماري  عنصر  و 

ايراني)است.
از رنگ آبي روشن براي بدنه هاي داخلي استفاده شده 

تصاوير  برخي  بر  متمرکز  صرفا  نورپردازي ها  است 
از  بازمانده  اشيا  يا  و  داخلي  بدنه هاي  بر  شده  نصب 
رزمندگان است. وجود فضاي ميانجي بين نور و سايه 
به  دسترسي  مي شود.مسير  مشاهده  ايوان  وسيله  به 
طراحي  پلکاني،  آب  مسير  و  پله  رمپ،  بوسيله  يادمان 
پرسپکتيو ديد مناسب با استفاده از کاشت درختانايجاد 

شده است.
وجودحوض  طبيعت)،  با  (تعامل  اقليمي  مصالح  وجود 
باغ  از  الهام  با  درخت  کاشت  مصنوعي،  درياچه  آب، 
ابعاد  با  محوطه  در  نيز  عملياتي  است.  برقرار  ايراني 
بناي  است.  شده  بازسازي  ماکت  کوچکتربوسيله  
اقليمي  ايران  و معماري  يادآور معماري سنتي  يادمان 

کرمان و همچنين بناي موزه هنرهاي معاصر است.
مقدس  دفاع  باغ-موزه  تهران:  مقدس  دفاع  موزه 
تهرانتوسط ژيال نوروزي در سال ١٣٩١ ساخته شده 
از  عنصر  يادمان  محوطه  و  قالب جداره ها  در  است. 
و  حيواني،  خطي-هندسي،معماري  گياهي،  انساني، 
 بيجان استفاده شده است. عناصر نشانه اي به کاررفته 
در بناي داخلي و خارجي يادمان شامل:  عنصر انساني 
(تصاوير امام خميني(ره)، شهدا و رزمندگان، صدام و 
جنايت هاي او)، عنصر گياهي (درخت نخل در محوطه 
و فضاي داخل(نماد استقامت)، عنصر حيواني (نقش و 
تنديس پروانه در فضاي داخلي)،عنصر  خطي-هندسي 
بخش هاي  در  مقدس)  (عددي  هشت  عدد  از  (استفاده 
مختلف مثل تعداد پرچم ها، نخل ها و شهداي گمنام در 
سنگرها،  برخي  (بازسازي  عنصر معماري  محوطه)، 
مسجدخرمشهر)،  و  مدرسه،کوچه ها  بيمارستان ها، 
اسلحه،  پرچم،  پالک،  سربند،  (کاله خود،  بيجان  عنصر 
شهدا  از  بازمانده  وسايل  هليکوپتر،  تانک،  و  توپ 

ورزمندگان) در محوطه است.
وجود سلسله مراتب فضايي مناسب در فضاي داخلي، 
استفاده از فلز در بدنه ها و القاي مفهوم خشونت جنگ 

مشاهده مي شود.

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۴۵

فصلنامة علمي نگره

مخاطب   سردرگمي  و  دسترسي ها  مناسب  عدم طراحي 
مسيرپياده  تفکيک  بنا،  اصلي  ورودي  کردن  پيدا  براي 
صورت  محدود  سبز  فضاي  از  استفاده  با  سواره  از 

گرفته است.
مانند  فضاها  برخي  در  خاص  نورپردازي هاي 
نورپردازي سبزرنگ و استفاده از طاق و قوس با نور 
سبز در گالري آرامش (آرامش بعد از دفاع) (تصاوير 
١٢٢و١٢٣)، تعامل با محيط طبيعي و پارک اطراف بنا، 
تپه هاي اطراف، درياچه مصنوعي و باغ دره به نسبت 
برقرار است اما الهام از باغ ايراني بسيار ضعيف است 
موزه،  شرقي  جبهه  مسجد  ١٢٤،١٢٥و١٢٦).  (تصاوير 
کالبد  حال  اين  با  است  خرمشهر  جامع  مسجد  يادآور 
بناي  از  گرته برداري  مي تواند  جداره سازي  و  بيروني 

يادبود هلوکاست باشد (تصاوير ١٢٧و١٢٨).
سال  در  موزه  باغ  اين  دزفول:  مقدس  دفاع  موزه 
در  است.  شده  ساخته  دزفول  شهر  ١٣٧٨در 
انساني،  ازعنصر  يادمان  محوطه  و  قالب جداره ها 
معماري  و  حيواني،  بيجان  گياهي،  هندسي،  و  خطي 
در  به کاررفته  نشانه اي  عناصر  است.  شده  استفاده 
(تنديس  انساني  عنصر  شامل:  يادمان  خارج  و  داخل 
شهدا)،  و  امام خميني(ره)  تصاوير  ناشناس،  رزمنده 
عنصر خطي و هندسي (ستاره هشت پر در پايه گنبد و  
نقوش اسليمي بر روي گنبدها)، عنصر گياهي (گل الله 
بيروني، تصوير  آن روي جداره  نماد شهيد و حکاکي 
(تصوير  نماد جاودانگي)، عنصر حيواني  درخت سرو 
بيجان(اسناد  عنصر  داخلي)،  فضاهاي  در  سفيد  اسب 
پوتين  پالک،  پرچم،  کاله خود،  اسلحه،  جنگ،  مدارک  و 
و وسايل بازمانده از شهدا در فضاي داخل و توپ و 

تانک در محوطه)، عنصر معماري (طاق و گنبد 
آبي رنگ نماد آسمان) است.

وجود فضاي ميانجي بين نور و سايه به وسيله ايوان 
و  رنگ  از  استفاده  عدم  جزئي،  صورت  به  ورودي 
داخلي  فضاي  در  خاص  نورپردازي هاي  طراحي  عدم 

مشاهده مي گردد.
اقليمي  مصالح  از  استفاده  با  طبيعي  محيط  با  تعامل 
(آجر) و کاشت درخت در محوطه نسبتا حاصل شده 
است.طراحي مسير با استفاده از فضاي سبز و جلو و 
عقب رفتگي هاي فضاسازي محوطه ايجاد شده است و 
ارجاع به معماري سنتي ايران و معماري اقليمي دزفول 

دارد. 
است  الزم  ابتدا  معماري  بحث  به  بيشتر  توجه  براي 
در  معماري  پرداخته شود.  معماري  بياني  ابزار  به  که 
و  نوع  نشانه اي،  عناصر  جداره ها،  و  پوسته ها  قالب 
کيفيت  و  رسش  مسيرهاي  کارکردي،  فضاهاي  کيفيت 
تعامل  نحوه  تزئينات،  نوع  و  تاريخي  ارجاعات  آن، 
به  را  پيام هايي  مي تواند  و...  طبيعي  و  مصنوع  محيط 

مي توانند  جداره ها  روي  اين  از  کند.  ارسال  مخاطب 
به  داده ها  دادن  و  تصويرگري  براي  محلي  به عنوان 
مخاطب و يا توليد صفحاتي صامت که به وسيله درک 
يابد.  معنا  وي  پيشين  تجربيات  و  مخاطب  شخصي 
عناصر نشانه اي نيز در دو دسته عناصر ارجاع دهنده 
واقعه  به  مربوط  عناصر  يا  و  تاريخي  شکل هاي  به 
عناصر  اين  عبارتي  به  شود.  تقسيم بندي  معاصر 
يا  يادآوري کالبدي مهم و معنامند گذشته و  مي توانند 
يا  باشد و  انديشه مخاطب  بر  اثر مهم  بناي داراي  يک 
اتفاق، کيفيت رويداد و يا عناصري  اينکه بي واسطه به 
کند.  اشاره  مي شود  متبادر  ذهن  به  حادثه  آن  در  که 
تاريکي-روشني،  به وسيله  نيز  معماري  کيفيت فضاي 
جنس مصالح و... آن قابل سنجش است. مسير رسش 
تأکيد  يا  و  کنجکاوي  برانگيزاننده  صورت  به  مي تواند 
بر يک عنصر باشد. در فضاي معماري عناصر کمتري 
از هنرهاي تجسمي در ماده مورد استفاده قرار گرفته 
آزادي  معمار  عبارتي  به  دارد.  وجود  معمار  سوي  از 
بااين حال  دارد.  مواد  پرداخت  و  استفاده  در  کمتري 
مي توان از عناصر نشانه اي مانند استفاده از ديوارهاي 
خانه  از  ذهني  فضاي  ايجاد  بمباران،  حاصل  مخروبه 
را  ائمه(ع)  حرم  ذهن   در  که  فضايي  بازتوليد  رزمنده، 
حوزه  در  سنگر  مشابه  فضايي  توليد  يا  و  کند  متبادر 
و  گياهي،  عناصر   از  استفاده  نيز  و  معمارانه  عناصر 
عناصر بيجان در تزئين، نشانه  گذاري و طراحي داخلي 

معماري نام برد. 
مي شود  برداشت  شماره٢)  (جدول  از  که  همانگونه 
در  گياهي  و  حيواني  انساني،  عناصر  وجود  فراواني 
درحاليکه  مي شود  مشاهده  خوبي  به  تجسمي  هنرهاي 
و  بوده  خيلي کم  مقدار  اين  دفاع مقدس  يادمان هاي  در 
دفاع  موزه هاي  در  عنصر  سه  اين  فراواني  عوض  در 
عکس  مولفه هاي  ميان  اين  در  است.  بيشتر  مقدس 
ناشناس،  رزمنده  تنديس  رزمندگان،  و  شهدا  از  واقعي 
نسبت  به  انساني  عنصر  در  امام خميني(ره)  تصوير 
دفاع مقدس  موزه هاي  فضاسازي   در  باالتري  فراواني 
دارند. در عنصر حيواني، پرنده سفيد بيشترين فراواني 
بوده  دارا  مقدس  دفاع  موزه هاي  فضاسازي  در  را 
فراواني  بيشترين  نخل  درخت  گياهي،  عنصر  در  و 
مقدس  دفاع  موزه هاي  در طراحي فضاهاي  را  استفاده 
يادمان ها  به خود اختصاص داده است. در فضاسازي 
به  الزم  است.  نشده  چنداني  استفاده  گياهي  عناصر  از 
به  ني زار  از  بيشتر  يادمان ها  در فضاسازي  است  ذکر 
يک  درحاليکه  است  شده  استفاده  گياهي  عنصر  عنوان 
عنصر شاخص در عناصر گياهي مربوط به حوزه هنرهاي 
تجسمي به شمار نمي آيد. در عنصر خطي و هندسي نيز 
عنصر  از  استفاده  بين  کاملي  نسبتا  هماهنگي  و  تشابه 
کتيبه نويسي، خوشنويسي و استفاده از اشکال هندسي مثل 
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***درخت سرو

******درخت نخل

گل نيلوفر

**گل  الله

عنصر 
خطي-
هندسي

خوشنويسي و 
تذهيب

**********

*************کتيبه نويسي

ختايي و 
اسليمي

***

۸ضلعي و 
ستاره  ۸پر

**********

عنصر 
بيجان

******پوتين

*******کاله خود

سجاده،پالک 
و پرچم 

*************

اسلحه و ابزار 
جنگ

*********

عنصر 
معماري

مسجد يا 
حرم ائمه(ع)

*************

******سنگر

**خانه رزمنده

***ديوار مخروبه 

جدول٢. تطبيق عناصربه کاررفته در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس و معماري يادمان ها و موزه هاي دفاع مقدس، مأخذ: 
نگارندگان.

  تطبيق نماد و نشانه هاي دفاع مقدس 
در هنرهاي تجسمي و معماري دفاع 

مقدس/١٢٥- ١٤٩



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۴۷

فصلنامة علمي نگره

عدد مقدس هشت (هشت ضلعي، ستاره هشت پر و شمسه) 
دفاع مقدس  موزه هاي  و  يادمان ها  تجسمي،  هنرهاي  در 
پالک،  سجاده،  بيجان  عناصر  در  مي خورد.  چشم  به 
چپيه و پرچم بيشترين فراواني استفاده را داشته و در 
هنرهاي تجسمي و تمامي يادمان ها به کاررفته است. به 
نظر مي رسد در يادمان هاي دفاع مقدس بيشتر از عناصر 
نمادين استفاده و در موزه هاي دفاع مقدس ابزار جنگ به 
صورت واقع گرايانه ترينظير اسلحه، کاله خود، پوتين و... 

به کاررفته است. در عناصر معماري نيز استفاده از فرم 
نمادين گنبد که يادآور معماري ايراني-اسالمي مساجد و 
يا حرم ائمه(ع) است بيشترين استفاده را در فضاسازي 
داشته و در هنرهاي تجسمي و تقريبا در تمامي يادمان ها 
بتوان  شايد  است.  به کاررفته  مقدس  دفاع  موزه هاي  و 
گرايش استفاده از عناصر بي جان، عناصر خطي و هندسي 
و نيز استفاده از عنصر گنبد مساجد در اين آثار را به علت 

حرمت هاي فقهي در اين زمينه ريشه يابي کرد.

نتيجه
تحقيق حاضر در پي يافتن ميزان هم سويي روايي بين هنرهاي موسوم به دفاع مقدس است. از اين رو 
در طي پژوهش تالش گرديد تا برپايه مقايسه تطبيقي به اصول، مباني و نمادشناسي دو حوزه هنرهاي 
تجسمي و معماري پرداخته شود. اين دو هنر داراي کالبد و ابزار بياني متفاوتند از اين رو با سنجش آن ها 
مي توان نشان داد که مفاهيم بر ابزار و ماده ساخت موثر خواهند بود. لذا در ابتدا براساس نظريه اروين 
پانوفسکي، عناصر تصويري در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس برداشت گرديد و براساس اين 
يافته ها به مطالعه يادمان هاي دفاع مقدس اقدام شد. وجوه نطبيقي اين دو هنر براساس نظريه پانوفسکي و 

بررسي يادمان ها و هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس، عبارتند از: 
١-استفاده از عناصر انساني نظير تصاوير رزمندگان و مادر که در هر دو حوزه هنرهاي تجسمي و معماري 
(بر روي بدنه هاي موزه هاي دفاع مقدس خرمشهر، تهران و همدان) با صورت هاي ناشناس ارائه مي شود.

٢-استفاده از تصويرفرماندهان به صورت تابلوي عکس و تنديس در فضاسازي گالري هاي موزه هاي 
دفاع مقدس(تهران، خرمشهر، کرمان، دزفول و محوطه موزه همدان) ولي برخالف نمادپردازي معماري، 
در متن اصلي پوسترهاي دفاع مقدس به ندرت ديده مي شود که نشان دهنده پرهيز از بازنمايي تصوير 

فرماندهان و شهدا درهنرهاي تجسمي است.
٣-استفاده از عناصر حيواني مانند پرنده سفيد در فضاسازي موزه هاي دفاع مقدس همدان، تهران و 
دزفول و نيز تصويرگري هاي مربوط ديده مي شود با اين حال حضور برخي عناصر مانند پروانه فقط 
در باغ-موزه تهران و اسب نيز در هنرهاي تجسمي ديده مي شود. مي توان اين عدم همسويي در عنصر 

حيواني را در مواردي مانند حرمت نشان دادن مجسمه و يا عدم تشبه به غير دانست.
٤-استفاده از عناصر گياهي نظير گل الله، درخت سرو و درخت نخل به وفور در فضاسازي هاي داخلي و 
خارجي برخي موزه هاي دفاع مقدس(تهران، دزفول، همدان، کرمان، خرمشهر) با اين حال عناصر گياهي 

مانند گل نيلوفر و شقايق صرفا در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس ديده مي شوند.
٥-استفاده از عناصرخطي-هندسي نظير کتيبه نويسي يادمان هاي (دهالويه، طالئيه، شلمچه، هويزه، پاسگاه 
زيد، مطلع الفجر، شهداي گمنام انديمشک)، نقوش ختايي و اسليمي بر روي گنبد و بدنه يادمان ها(هويزه، 
شلمچه، موزه دفاع مقدس دزفول)، هندسه اشکال مقدس نظير مقرنس(يادمان دهالويه)، شمسه و ستاره 
هشت پر(موزه دفاع مقدس دزفول، کرمان، همدان) و عدد هشت در(موزه دفاع مقدس تهران، همدان) و 
شکل هشت ضلعي در طراحي موزه دفاع مقدس (دزفول، همدان) و يادمان ها(طالئيه، شلمچه، پاسگاه زيد، 
شهداي گمنام انديمشک) ديده مي شود که اين عناصر در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس نيز ديده 



مي شود.
 ٦-استفاده از عناصر بيجان نظير توپ وتانک، اسلحه، پوتين، کاله خود، قمقمه آب، پرچم و پالک،سجاده و 
ديگر وسايل شخصي رزمندگان به عنوان فضاسازي داخلي در(يادمان هويزه، طالئيه، شلمچه، دهالويه، 
مطلع الفجر، مرصاد، شرهاني،شهداي گمنام انديمشک) و موزه هاي دفاع مقدس(تهران، دزفول، همدان، 

کرمان، خرمشهر) و نيز هنرهاي تجسمي ديده مي شود.
يادمان ها(دهالويه، طالئيه،  اکثر  در  گلدسته، طاق  گنبد،  نظير  از عناصر معماري گذشته  ٧-استفاده 
هويزه، شلمچه، پاسگاه زيد، مطلع الفجر، مرصاد، شرهاني و شهداي گمنام انديمشک) و موزه هاي دفاع 
مقدس(دزفول، همدان) همچنين برخي عناصر معماري که در هنرهاي تجسمي مربوط به دفاع مقدس(سنگر، 
مسجد، حرم ائمه(ع)، ديوارهاي مخروبه) ذکر شد به صورت بازآفريني آن مکان ها در برخي موزه هاي 
دفاع مقدس(بازسازي سنگرها، مدرسه هاي تخريب شده، بيمارستان هاي صحرايي و تصوير حکاکي شده 
از حرم امام رضا(ع) در موزه دفاع مقدس همدان، بازسازي مسجد جامع خرمشهر و ديوارهاي مخروبه 
شهري در موزه دفاع مقدس تهران) انجام شده است.اين عنصر ها در هنرهاي تجسمي نيز چه به صورت 

کالبدي تنها چه به صورت اشاره به بنايي خاص نيز ديده مي شود.
با توجه به سطح سوم نظريه پانوفسکي که تفسير شمايل شناسانه و بررسي معناي ذاتي يا دروني تصوير 
در جدول شماره١ استمي توان چنين دريافت که علي رغم عدم وجود همپوشاني کامل بين عنصر ها  در 
دو حوزه معماري و هنرهاي تجسمي، اين هنرها داراي همسويي در نمادپردازي هستند. به عبارتي ديگر، 
دو حوزه هنرهاي تجسمي و معماري داراي اشتراکات زيادي در موضوع دفاع  مقدس مي باشند که به 
جنبه به يادآوري و به يادسپاري عنصر  ها در حافظه جمعي مردم تأکيد دارد. از اين رو براي تداوم بياني 
به سمت استفاده از نمادها به جاي روايت دقيق، برداشت عام و توصيف صرف اتفاقات پرداخته است. 
بنابراين معماري دفاع مقدس براي فضاسازي بهتر و برقراري ارتباط مطلوب تر با مردم، نيازمند استفاده از 
هنرهاي تجسمي در قالب عناصر مختلف (انساني، حيواني، گياهي، هندسي-خطي، بيجان و معماري) است. 
در انتها نيز مي توان با توجه به درصد همپوشاني نمادشناسانه و گفتماني هنرهاي تجسمي و يادمان هاي 
دفاع مقدس، استدالل نمود که رويکرد گفتماني واحدي در هنرهاي مربوط به دفاع مقدس وجود دارد که 

مي توان آن را با نام «سبک بياني دفاع مقدس» قلمداد نمود.
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secondary or conventional subject matter, and is achieved by connecting artistic motifs with themes 

or concepts. The third level is identified as Iconography in a deeper sense, or iconology. It consists 

of intrinsic meaning or content and is intent upon building an understanding of the relationship 

between one work and the larger context in which it was created. Hence, after examining 26examples 

in visual arts and 15 examples of Holy Defense memorials and museums, it is attempted to analyze 

the content and expression of these two arts. To examine the forms of Sacred Defense illustration, 

the main and secondary themes and ways of expressing each of the works are analyzed, following 

which they were compared to the architectural forms. In architectural research, concepts include 

elements used in the form of shells and walls, sign elements, the type and quality of functional 

spaces, the velocity paths and their quality, historical references and types of decorations, the way 

of interaction between artifacts and natural environment. The performed studies show that the way 

of expression in the Sacred Defense illustrations is devoted to the symbolic style.70 percent of the 

works are done symbolically and 30 percent in a realistic style. After comparing the elements of 

illustration and architecture, the results show that despite the lack of overlap between the symbols in 

the two arts of architecture and illustration, these arts are aligned with symbolism. Illustrations and 

architectures have many common interests in the Sacred Defense such as human, animal, vegetative, 

linear, and geometric, architectural and artistic elements, which emphasize the remembrance of 

symbols in the collective memory of people. These elements are (human element (statue and image 

of warriors and the Mother), Animal element (White Bird) Vegetative decorations (tulip, palm tree 

and cypress),Linear and geometric elements (candlestick, eight and eight octagonal stars, Slavic 

motifs and inscriptions), Architectural elements (dome and reconstruction of some spaces such 

as mosques, trenches, schools and ruined walls) Ammunitions (tank, boot, hat, plaque, stern and 

flag). The huge number of people killed or injured in the fight against Saddam Hussein
,
s troops 

is the foundation on which Iranian identity and the country′s historical self-image rests. Honoring 

martyrs has been an integral part of the Shia Islam. Iran’s war memorials in the landscape partially 

reflect thenation’s political history. Commemoration through Iran-Iraq war memorials mirrors 

not only what Iranian societywants to remember, but also what it wishes to forget. In Iran today, 

societal expectations structure the appropriateness of Sacred Defense memorials. People feel more 

thanan obligation to have Sacred War memorials; war memorials may even be a necessity. The 

brutalfact that husbands, sons, friends and neighbors fought, suffered and often were killed, brings 

forth genuine feelings of remorse and a need to somehow remember them. 

Keywords:Holy Defense, Comparative Study, Visual Arts, Architecture, Sign and Symbol.
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Illustration and architecture are two important expressing media of the Islamic Revolution 

of Iran and the Holy Defense. The Iran-Iraq war, known as the “Imposed War” and the “Holy 

Defense”,began in September 1980 when Iraq invaded Iran simultaneously by air and land 

andlasted until August 1988. The Islamic Republic stressed its moral superiority by couching its 

military engagements (both defensive and offensive) as a sacred, collective effort to protect the 

Iranian homeland and ensure its survival. In the meantime, the illustration was initially used as a 

medium of revolution; however, the architecture was made after the end of the war as museum 

and memorial or monument. It is believed that these two arts have also benefited from common 

elements in terms of the content of expression tools. The purpose of this research is to answer the 

following questions: how can one obtain the common expression ways and literature in arts which 

are influenced by the Islamic Revolution and Sacred Defense culture? What are the common 

elements and interconnectedlinguistic grammar between the arts related to the concept of the 

Sacred Defense? Here, the meaning of Islamic culture suggests the Holy Defense culture. The 

research is a comparative study and the research method is analytical-interpretive. For content 

analysis, the method of morphology and Erwin Panofsky’s iconography method have been used. 

Erwin Panofsky was a specialist in Renaissance art, but in keeping with the humanist tradition of 

the period, the term ‘Renaissance’ must be applied to his work in its broadest sense. In Studies in 

Iconology he set up a system of three distinct levels. The first level, termed pre-iconographical, 

consists of primary or natural subject matter. Although identification on this level can generally 

be achieved through practical experience, accurate assessment of some kinds of representations, 

realistic versus unrealistic for instance, depends on an awareness of the conditions and principles 

related to a specific historical style. The second level, iconography in its usual sense, consists of 
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