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  مسابقه موضوع -1

صنوع  های محیط و اجتماعي طبیعي،روابط عوامل كیب تر از ای مجموعه عنوان به ،یشهر  هر سط  شده  ساخته  و م  تو

 مي متمايز شهرها  ساير  از را شهر  آن كه هويتي. است  خاصي  هويت دارای شده  مستقر  ساكن،  جمعیت آن در كه انسان، 

 .بخشد مي تمايز آن در ساكن شهروندان به و دهد مي اعتبار شهر به ، هويت اين سازد،

 شههیرين خاطرات ياداور و محسههو  ، همدان – قزوين محور شهههرهای مهمترين از يکي ، شهههرآو  روزگاری حالیکه در 

ساكنین، برای سافران  ،  شنا  گذرگاهي به داليلي به بنا اينک بود، رهگذران و م ست  شده  بدل ناآ شته، گ مانند ديگر و. ا  ذ

صوير  سفانه . كند نمي ايجاد اذهان در را انگیزی خاطره ت سیر  تنها ، شهر  اين امروزه متا ستری  به يا ،و شد  و آمد م  هك ب

 و ئوالنمس كاستي، اين جبران برای ، است شده تبديل گیرد، انجام آن روی بر سنگین ماشینهای عبور مانند های فعالیت

 ساير  با هماهنگي در آنان نظر به .صرف نموده اند  جدی اهتمامي ، اخیر سالهای  در آو  شهرداری  جمله از و شهر  مديران

 وضع از رفت برون برای و. نمايد ايفا بسزايي نقش شهر شکوفايي در میتواند نیز سازی شهر و معماری ، توسعه های برنامه

ضايي نمادين قرار گیرد از اين رو      ، جوانمردی موجود شهدا مي تواند دستمايه حركتي فرهنگي برای ايجاد ف فتوت و ايثار 

 هدفمند اقدامي در اسالمي _ ايراني معماری و فرهنگ  گاه جلوه به آن تبديل و شهر اين ارتقاءجايگاه برای آو  شهرداری

 . دارد اقدام دست در " پاسداشت مقام شهادت ، جوانمردی و فتوت  "با هدف را يادمان شهدای آو   ، احداث

شمار میروند يادمانها     مهمترين از،  هاشهر  سیمای  شهرها ب شکل دهنده هويت  شهری نقش مهمي در   عوامل  و نمادهای 

شهرها و در نتیحه      سیمای  ضمن برقراری  دارند  شهری   حیات تجديدساماندهي  ،  شهروندان و مخاطبین   ارتباط با كه 

 هنری آثار مهمترين از يکي بعنوان شهدا  يادمان در اين میان  بشمار میروند   شهری  هويت سازی  غني برای ، مؤثر روشي 

 جا همه در ،"  شهدا يادمان"از آنجا كه . تاثیری مضاعف در ارتقای كیفیت سیمای شهری خواهند داشت   اسالمي  انقال 

 تنیده درهم اعتقادی و یرفتار ،اجتماعي ،يفرهنگ مختلف های جنبه با كه سههت كاركردی چند و چندوجهي ای پديده ،

ست     و رويدادی كاركردهای از برخورداری عین در، اخالقي-معنايي و اعتقادی جايگاه دلیل بهنیز  " آو  شهدا  يادمان "ا

ژه يکي از ابعاد وي . شود مي اهمیت واجد نیز شهری درمنظر اصلي عنصری عنوان به شهر،فرهنگي  نیازهای به پاسخگويي

شهادت و فتوت ، بعنوان نماد           ضمن ارتباط با مفهوم  ست. كه  صری نمادين  ا شد طراحي عن شدت مورد توجه مي با كه ب

ستفاده قرار خواهد گرفت . بدين ترتیب طراحي     شي  ،"آو   شهدا " یادمانشهر مورد ا  عین در و پذير امکان رو

 كه برای دستیابي به آن اين مسابقه تدارک ديده شده است.  .است سودمند ل حا

 



 

 

 « آوج شهدای یادمان»  محتوا و مفهوم -2

 :كه است محلِي«  آو  شهدای يادمان» 

 . شودمي ديده تدارک ، اخالقي اصول و جوانمردی بینشِ به بخشیدن غنا برای•

 

 انياير وجه توجیه برای. نیسههت آن پرسههتي وطن وجه بر تأكید معنای به يادمان بودن ايراني. ايراني اسههت ييادمان•

 هنك باورهای در ريشه كه است جرياني و فتوت جوانمردیايثار، شهادت ، از خود گذشتگي، كه شويم متذكر آن بودن

 و جوانمردی و پیشههگي عیار از غني ای مجموعه فردوسههي شههاهنام . دارد ايرانیان اسههاطیری اخالقي منش و مذهبي

 و حماسههي، هایآورده دسههت مفاوضههات و مراودات «مركز» ايران آن ودر اسههت ايراني مردان دلیر منشههي پهلوان

 است روشن آن در مهرباني چراغ نیز امروز گذشته، همچون كه است اینقطه تنها ايران. است غر  و شرق جوانمردی

سفه  سنت  و شتگاني  میراث نه و زنده سنتي  مثابه به جوانمردی فل شته  آنها زمانه و زمان كه گذ ست  گذ  نهات ولذا) ا

شته  توانندمي تاريخي ارزش شد  دا ست  مطرح آن در( با ست  سرزمیني  يگانه ايران. ا  ي،میانج مثابه به تواندمي كه ا

 ايران. كند «ترجمه» غر  مردمان برای را شرقیان  جوانمردانه رفتار و شرق  مردمان برای را غربیان جوانمردانه رفتار

 . تاس تکلیفي چنین انجام نیازمند خود هم و است ديني و انساني، تاريخي، عظیم تکلیف اين به مکلف هم امروز

 

ست  شده  ديده تدارک ايراني غیر و ايراني از اعم صاحبنظران  رجوع برای •  توانمي اين يادمان وجود يمن به يعني. ا

 زا باشههد عبارت يادماني چنین متکثر فوايد از يکي تا آورد جمع هم گرد را هنر و تجربه يا و نظر و فکر اهل از جمعي

 گفتگوی به دانايي و تخصهه  صههاحب كامال اما كوچک هایدرگروه شههركت با اشههخا  آن در كه جلسههاتي تشههکیل

 . بپردازند يکديگر با مستقیم

 

ست  مقاومت و مبارزه يادآور• ستي  میهن ايثارو دالوری، شاهد  بیشک  نبردی هر. ا ست  بوده ای عده پر  اين برای كه ا

 مکا افراد، اين ياد كردن پررنگ به بايد نها يادما قالب در مقاومت و مبارزه يادآوری. اند گذشههته خود جان از شههها ارز

 در نمادی عنوان به اين يادمان .بپردازد مقاومت و مبارزه با مرتبط انسههاني و فطری شهههای ارز و انگیز ه خاطر نهای

 رفتار زمره در كه صههفاتي به هم و دارد نگه زنده را مبارزين از خاطراتي هم قراراسههت جديد، نسههلهای روزمره زندگي

ستگويي  و صداقت :  جمله از, گیرند مي قرار نیز پهلواني شندگي  و سخاوت , خدا ياد و شکر , عمل در اخال , را  ,بخ

 عزت و شههرافت, جان و مال ايثار, ملي تفاخر, قهرمانان ديگر و ملي سههرود و پرچم به احترام رعايت, میهن به عشهه 



 . نمايد توجه باخت و برد در خدا به توكل,  اقتدار و شجاعت, ملي

 . تحت تاثیر حکمت معماری ايراني با بیاني امروزين و متاثر از ويژگي های  معماری كهن منطقه آو   است 

 

شي  – ترويجي هاینقش دارای• ست  پژوه ستیابي  برای. ا سخگويي  برای راهبردی به د س  ترويجي، نیازهای به پا  یلهو

ست  عیني ارتباط سي    هدف تواند مي كه ا سا ستقیم  برخورد طري  از هنری – فرهنگي تأثیر ،القاء آن ايجاد از ا  اب م

 و.اسهت  منطقي و بجا كامالً انتظاری ترويجي، هاینقش ايفای انتظار كه اينروسهت  از. باشهد  مدارک و اسهناد  و اشهیاء 

 و اشههاعه و ترويج به يادمان فعالیتهای به گذاریارزش و پژوهش و آموزش كه رسههدمي كمال به آنگاه نقش اين ايفای

 «برند» نام به مهمي عطف نقطه به دستیابي  بلکه نیست  تبلیغ به منحصر  تنها ترويج اين. شود  منتهي نیز آنها معرفي

 محق  را هاسههت،انسههان درونِ نهفته جوانمردی روح كردن بیدار همانا كه را يادمان ترمهم نقش تواندمي كه اسههت

 .سازد

 مبانی و اصول -3

ست  قرار اگر شهر  دراين  ستفاده  جهت در ،( شهدا  يادمان) نمادی ا صود  برای ا صي  مق  رود كار به ،( جوانمردی ترويج)خا

 : باشد زير ويژگیهای دارای نماد، آن ياحرط كه است الزم

 . باشد يادمان محتوای و هويت با متناسب ، بودن بديع عین در-

 . كند كمک آو  شهر معرفي و منزلت ارتقاء به -

 . باشد نیز ظاهری زيبايي واجد ، تفاخر ايجاد عین در-

 . باشد نیز قرقان منطقه تاريخ و فرهنگ نشانگر بودن جذا  و زيبايي عین در بايد-

 و دست  بستن  عبارتي به و شده  تعیین پیش از قالب يک در خود ساختن  محدود بدون ، بايد يادمان معمار جمله يک در

 مثبت نقشي  تا محصول طراحي ، موجد  در اندازد ذهني جرقه و الهام نوعي از برگرفته نو طرحي محدوديتها، در خود پای

 :بايدطرح  يعني.يادمان شهدای آو  شود سیمای يا شخصیت در

 باشد پاسخگو شهری های نشانه جمله از اهمیت حائز ديدهای به•

 است كرده ايجاد را مکان آن كه چه آن به يعني باشد پاسخگو تاريخ و جغرافیا به•

 باشند پاسخگو محیط مقیاس به•

  – باشند پاسخگو شهری شبکه به•

   .نمايد استفاده محلي شاخ  و پايدار و كیفیت با جزئیات و مصالح از•

 شود انجام محیط ارزش افزايش راستای در •


