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چکیــده | این مقاله به چگونگی تأثیر جنگ بر شــکل گیری مناظر و همچنین 
نحوة ادراک ما از آن می پردازد. شــواهد زیادی از تأثیر جنگ ها بر منظر از زمان 
باســتان تاکنون وجود دارد. این تأثیرات هم در بعد فیزیکی منظر قابل مشاهده 
اســت و هم در ابعاد ذهنی آن تأثیر می گذارد. بسیاری از مناظر فرهنگی امروز 
درنتیجه جنگ ها شــکل گرفته اند. رابطه متقابل جنگ و منظر را می توان بر پایۀ 
دو کلیــدواژة اصلی »ادراک« و »زمین« مطالعه کــرد. در این مقاله مختصراً به 
ادراک منظــر در نظریه های غربی در ارتباط با ارزش هــای منفی مانند ترس و 
خطر، همچنین ادراک منظر در بستر جنگ پرداخته می شود؛ سپس نمونه هایی 
از تغییر فیزیکی منظر در نتیجه اقداماتی که در زمان جنگ و یا پس از آن برای 
شکل دهی به منظر صورت گرفته، بررسی می گردد. این نمونه ها شامل دیوارها و 
استحکامات دفاعی، یادمان های جنگی و گورستان های جنگ، باغسازی در زمان 
جنگ و همچنین مناظر استتار است. بررسی این موارد، پیچیدگی ارتباط میان 
جنگ و منظر را نشــان می دهد و اینکه امروز، طراحــی دوباره و معنادار مناظر 
متأثر از جنگ برای اســتفاده های جدید، در وهلۀ اول نیازمند خوانش دقیق این 

مناظر است.
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مقدمه| منظر ممکن است از مؤلفه های فیزیکی و جغرافیایی 
تشکیل شــده باشــد اما همیــن مؤلفه   ها نیــز در اثر تجارب 
ادراک شــده به وجود می    آینــد. ما منظــر را از طریق تخیل 
شکل می دهیم به همان اندازه که آن را با دیدن می    سازیم. ما 
همچنین در محیط سکونت گزیده و با برداشت و تغییر شکل 
آن، محیط خود را به منظرهــای چندوجهی فرهنگی تبدیل 

می    کنیم.
جنگ    ها ایــن منظرهای فرهنگی را به صورت مادی و ذهنی و 
با پیامدهای قابل توجهی تغییر می    دهند. شواهد آن نه تنها در 
ساختارهای ذهنی منظر )در ایده ها، مفاهیم، متون، تصاویر و 
نقشه    ها(، بلکه در بُعد فیزیکی منظر نیز قابل مشاهده اند. آثار و 
شواهد مادی متعددی از جنگ وجود دارد. ساختارها و اشیاء 
به جامانده ماننــد میدان    های جنگ، خطوط مقدم، دیوارها، یا 
سازه    های مقاوم به سایت    های میراث فرهنگی تبدیل شده و یا 
به عنوان مناطق ممنوعه حفاظت شده    اند. گورستان    های جنگی 
و یادمان ها برای دفن کشته شــدگان و بزرگداشــت جان    های 
بی شــماری که از دست رفته    اند، ساخته شده است. برنامه    های 
باغسازی در ارتباط با جنگ برای مقابله با افسردگی و کمبود 
غــذا در خانه ها به وجــود آمدند. منظرهای اســتتاری مانند 
حجاب هستند و مناطق ویران شده به مرمت نیاز دارند. حتی 
در ســوئیس که سرزمین صلح و غنا به شمار می    رود، می    توان 
مناظر جنگ و آثار استفاده از زمین برای دفاع در زمان جنگ 

را یافت.
این شــواهد همچنین در رویکردهای نظری به منظر نیز دیده 
می    شــود. واژه »حس مکان« یک مفهوم کلیدی اســت که 
بــر رویکردهای رفتاری و احساســی، و گرایش ها به ســوی 
چیدمــان فضایی و مناظــر تمرکز دارد. این مفهوم، عشــق 
به منظر را نشــان می دهد اما درعین حــال به ترس و خطر 
به عنوان عناصری تعیین کننده در منظر اشاره دارد. به هرحال 
همان گونه که در کارهای »کرت لوین1« جامعه شناس آلمانی 
و »جان جکســون2« مورخ منظر آمریکایی می بینیم، تجربه 
مستقیم جنگ تأثیر بســیار زیادی بر ادراک منظر و بازتاب 

آن داشته است.
در این مقاله3  به چگونگی تأثیر جنگ در شــکل گیری منظر 
و همچنیــن تأثیر آن بر فهم ما از منظــر و نحوة ادراک آن 
پرداخته می شــود. در ابتدا در مورد ادراک منظر در بســتر 
ترس و خطر بحث می شود و سپس نمونه هایی از ساختارهای 
مربــوط به جنگ و تالش    هایی که در این رابطه برای شــکل 

دادن بــه منظر صورت گرفته و برخــی از آن ها تا امروز نیز 
به جامانده اند، معرفی می شوند.

رابطۀ متقابل جنگ و منظر
مناظر، اهمیت اساسی در هویت جوامع، اجتماعات، فرهنگ    ها 
و ملت هــا دارنــد. واژه »منظر« معانی مختلفــی دارد که به 
شیوه    های متفاوت در رشته    های مختلف ارائه شده است. معنی 
آن با ایده    های انتزاعی، ســنت    های فرهنگی، تصاویر واسط و 
واقعیت های فیزیکی مرتبط می شــود )Bucher, 2015(. این 
مســئله باب    های گوناگونی را برای مطالعــه ارتباط منظر و 
جنــگ - به عنوان درگیری نظامی همــراه با تجاوز، تخریب، 
مرگ و شــرایط زندگی بی ثبات- باز می    کند. نکات محوری 

در این میان، »زمین« و »ادراک« است.

- زمین
منظــر فیزیکی، زمین و توپوگرافی آن، شــاخصی اساســی 
برای هر جامعه     اســت: شــکل زمین، فضا و محدوده    های آن 
را تعریف می    کنــد حتی برای جنگ و مبــارزه. جنگ    ها در 
مناظر فیزیکی رخ می    دهند. شــواهد تاریخی نشان می دهد 
که مقاطع زمین و شــرایط آن دربرگیرنده معانی استراتژیک 
اساسی هســتند. در قرن پنجم پیش از میالد، استراتژیست 
چینی، »ســون زو4«، در کتاب »هنر جنگ۵« اشاره می    کند 
که دانش تغییر شــکل طبیعی زمین بهترین هم پیمان برای 
یک ســرباز است. سون ژو، به ســه حوزه عمومی مقاومت - 
که با فاصله، خطرات و موانع تعریف می شــوند- و شش نوع 
موقعیت زمین که از آن ها اســتخراج می    شود، اشاره می    کند. 
هــر یک از این مواضع زمینــی، مزایا و معایب خاص خود را 
دارد؛ به عنوان مثال، مواضع ساخته شده بایستی در ابتدا برای 

منتظر نگه داشتن دشمن پر شود.
زمین، همچنین در جنگ میان ارتش مجهز اتریش از امپراتوری 
روم و ارتش نه چندان قدرتمند اتحاد سوئیس در نبرد افسانه    ای 
»مورگارتن۶« در سال 131۵ م. نقش تعیین کننده ای داشت. 
ارتش ســوئیس، تنها به خاطر استفاده اســتراتژیک از منظر، 
اتریشــی ها را شکســت داد. جنگ در حدفاصل کرانه دریاچه 
»اژیری7«و صخره    های پرشــیب گذرگاه مورگارتن اتفاق افتاد 
که ارتش اتریش در آن استقراریافته بود و متعاقباً در همان جا 
محاصره شد. در این میدان نبرد بی دفاع، ارتش سوئیس نشان 
داد که اســتفاده هوشمندانه از زمین می    تواند حتی یک گروه 
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کوچک و غیر مجهز را بر ارتش قدرتمند پیروز نماید )تصویر 1(.
در قــرن هجدهــم، »کارل ون کالوس ویتز« بــر رابطه میان 
جنــگ و زمینی که نبرد در آن اتفــاق می افتد، به عنوان یکی 
از جنبه های حیاتی در اســتراتژی ارتش تأکید کرده اســت 
)Clausewitz, 1832(. به عقیدة او یک استراتژیست جنگ باید 
یک »استعداد ذهنی طبیعی« در »حس موقعیت یابی9« داشته 
باشد. یک چنین حسی، از ادراک و تصور زمین ناشی می شود 
که بخشی از آن توسط چشــم فیزیکی و بخشی توسط ذهن 
ایجادشــده؛ که بخش های نادیده را توسط مفاهیم برگرفته از 

دانش و تجربه تکمیل می    کند.

- ادراک
ادراک منظر، چندان یک فرآیند شــناختی محسوب نمی    شود 
و بیشتر به رفتارها، احساسات، تمایالت و ترس    هایی که مردم 
در رابطــه با مکان دارند، مرتبط اســت. برای پرداختن به این 
روابط مؤثر، جغرافــی    دان چینی-آمریکایی »ای فو توآن10«، 
مفاهیم »زمین دوستی11« و »زمین ترسی12« را مطرح می کند. 
در ادراک و استفاده از زمین به نظر می رسد که زمین دوستی 
یک اصل راهنما اســت : زمین دوســتی، عشــق به مکان را 
توصیــف می    کند؛ جایی که مردم در آن احســاس ریشــه دار 
بودن می کنند و پیوندی با مکان ایجاد کرده اند. توآن اشــاره 
می    کند که این پیوند بر اســاس فرهنگ    هــا تغییر نموده و به 
اشکال مختلف بیان می شود. به این صورت، عشق به یک مکان 
یا منظر، اشــکال زیبایی شناســانه به خود می    گیرد. ازاین رو، 
رویکردهای زیباشناسانه به منظر، معمول    ترین روش برای ابراز 
زمین دوســتی است. صورت معمول دیگر آن احساس در خانه     

بودن و احساس امنیت است.
منظــر می    تواند مرتبط بــا ارزش    های منفــی مانند ترس یا 
آسیب نیز باشــد. به همین ترتیب، به عنوان یک ویژگی برای 
مکان هایی که افراد در آن حس ناامنی جمعی و فردی، تهدید، 
نفرت یا سایر احساسات منفی را تجربه کرده    اند، »زمین ترسی« 

به عنوان یک دافعه مکان محسوب می    شود.
در یک بســتر غربی، منظر بیشتر با مفهوم »سرزمین مادری« 
مرتبط می    شــود تا میدان جنگ. حتی می توان گفت که منظر 
معموالً در تضاد با جنگ درک می    شود، زیرا ذات آن به زیبایی، 
سالمت، امنیت و تفریح اشــاره دارد. اگرچه، نگاهی عمیق    تر، 
مشخص می    کند که ترس، اضطراب و خطر نیز در فهم مشترک 
از منظر نقش دارند. تاریخ منظر فرهنگی غرب، به ارتباط میان 

ترس و منظر اشاره دارد که ممکن است ارتباطی سازنده باشد.

رویکردهای نظری
به نظر می    رسد در مفهوم سازی منظر، ترس در همه جا حضور 
دارد. در قرن هجدهم، منظر از طریق »تئوری تعالی13«، مدون 
شــده بود. در زیبایی شناســی، واژة »تعالی« به عظمتی ورای 
تمام امکانات محاسبه، اندازه    گیری و تقلید اشاره دارد. مفهوم 
تعالی، به عنوان یک کیفیت زیباشناسانه در طبیعت، از مفهوم 
»زیبایــی«، که در قرن هجدهم در نوشــته    های هنرمندان و 
فیلسوفان انگلیسی و باألخص در کارهای »ارل شافتزبری14«، 
»جان دنیس1۵« و »جوزف اَدیســون1۶« برجسته شد، متفاوت 
اســت. هریک از آن ها به ســفری17 در طول آلــپ رفته و در 
نوشته    هایشان به دو حس وحشــت و هارمونی در تجربه شان 
اشاره کردند که تضاد آشــکار کیفیت های زیباشناسانه منظر 
آلپ را نشــان می داد. »ادموند بِرک18«، اولین فیلسوفی است 
که می گوید تعالی و زیبایــی در تقابل با یکدیگر قرار دارند و 
تجربه    های زیباشناســانۀ تعالی در حقیقت بیشــتر به ترس و 

.)Burke, 1970( وحشت لذت بخش« مربوط می    شود«
رویکردهای اخیر در تئوری منظر فرهنگی این مسئله را روشن 
می    کنــد که منظر بر ترس داللــت دارد. طبق اظهارات »ِجی 
اپلتون« )Appleton, 1996( ترجیحات فرهنگی برای منظرهای 
پارک    گونه، شامل منظرهای طبیعی، منظرهای طراحی شده و 
منظرهای نقاشی شده، از اجداد و پیشینیان شکارچی و جمع 
آورندة ما که در دشت ها و سکونتگاه های طبیعی می زیسته اند، 
نشــأت می گیرد. این منظرهای پارک     گونه، تمایل درونی ما به 
ســکنی گزیدن در یک مکان مخفی، مصون و حفاظت شده را 

نشان می    دهد.
از منظر دو جنگ جهانــی، نظریه پردازها مفهومی از منظر را 
توســعه دادند که نه تنها آنچه بعداً »حس مکان« نامیده شد 
را در خود جای می    داد، بلکه حساســیت خاصی به نگرش    های 

منفی به چیدمان فضایی مانند ترس و خطر داشت.

- »کرت لوین19« : تغییر تجربه    های منظر در جبهه جنگ
مقالۀ »منظر جنــگ20« اثر کرت لوین، تحقیقی پیشــرو در 
ادراک و پدیدارشناسی منظر جنگ است. به عالوه، این نوشته 
سهم اساسی در مفهوم سازی روانشناسی محیطی و توپولوژیک 

و ادراک منظر دارد.
لوین، با کشــف اینکه چگونه تأثیرات عملیات نظامی بر روی 
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زمیــن، درک عادی منظر را دگرگــون می کند، مناظر جنگ 
را به عنوان »مناظر هدایت شــده21« طبقه بندی کرد که توسط 
خط مقدم محدود شده اند؛ جایی که منظرهای صلح به عنوان 

کمالی نامتناهی درک می    شوند.
لوین بر اســاس تجربه    های شخصی اش به عنوان سرباز توپخانه     
در یک جنگ طوالنی فرسایشــی، ســعی کرد تا به خوانشی 
از منظر در ارتباط با جنگ دســت یابد. یک ســرباز، برای بقا 
در خــط مقدم، در ابتدا نیازمند تعییــن وضع زمین در وهلۀ 
اول بر اســاس امنیت فیزیکی، غذا، جایگیری مناسب و سایر 
احتیاط    هاســت. در حرکت از خطوط پشــتی جبهه به سمت 
خط مقدم، او ممکن اســت تغییری غیرمعمول را در شــکل 
منظر تجربه کند. این مسئله به خاطر هوشیاری باال در مقابله 
بــا خطر قریب الوقوع در خط مقدم و در دســترس نبودن آن 
نیست، بلکه بیشــتر به تغییرات در خود منظر بستگی دارد : 
به نظر می رسد که منطقه اشغال شده حد نهایی تعریف شده ای 
در جایی جلوتر داشته باشد که به »هیچ« منتهی می شود. اگر 
این جایگاه در طول جنگ سیال درهم شکسته شود، آنگاه این 
مســئله واضح است که نه تنها مرزها می    توانند حرکت کنند و 
مفهوم منطقه خطر عوض می شود، بلکه می توان شاهد بود که 
میدان جنگ به طور غافلگیرانه ای توسط زمین جایگزین شده 
اســت. منطقه    ای که سربازان مدام باید برای دفاع از آن تالش 
می کردند، اکنون به بخشــی از زمینی تبدیل شــده     که باید از 
آن گــذر کنند. آنچه به عنوان یکی از عناصر جنگ شــناخته 
می    شد، ناگهان دوباره به مرغزار و زمین کشاورزی تبدیل شده 
اســت؛ و آنچه پیش ازاین به عنوان مخفیگاهی در شیب برای 
استتار به نظر می    رسید، اکنون به عنوان یک زمین مواج نسبتاً 
هموار بدون اختالف ارتفاع قابل توجه دیده می    شــود. به محض 
اینکــه خط مقدم تغییر کند - و یا جنگ تمام شــود- منظر، 
مشــخصه اصلی و منحصربه فرد خود را به عنوان »منظر صلح« 
بازمی یابد. لوین توانســت نشــان دهد که منظر به عنوان یک 

مفهوم چندوجهی و شناور، بسیار به ادراک وابسته است.

- »ج. ب. جکسون22« و توسعه آگاهی محیطی
جکســون یک نویســنده آمریکایی، معلم و نظریه پرداز منظر 
اســت کــه در نیمۀ قرن بیســتم، از طریق مفهــوم »بومی« 
چشم اندازهای منظر را گسترش داد. وی بر اساس تجربیاتش 
در جنگ جهانی دوم، تفکر خود را در مورد منظر به عنوان یک 
محصول ساخته بشر شکل داد و سپس این ایده را که مناظر، 

هریک ویژگی های خاص خود را دارند، بسط داد.
او به عنوان افســری که در دوران جنگ در اروپا اقامت داشت، 
برای به دســت آوردن دید مناسب نسبت به جغرافیای محل 
اقامت خود کتاب هایی را مطالعه کرد. او به رمزگشــایی کدها، 
بررسی نقشــه    ها و مطالعه بر روی زمین پرداخت؛ اما به عنوان 
میانجی میان جبهه و ســتادها، او کشــف کرد که ســربازان 
در خــط مقــدم، به این علت که یاد می گیرنــد برای هدایت و 
مســیریابی به تمام حواس خود متکی باشند، آگاهی بیشتری 
نسبت به محیط دارند. او توضیح می    دهد که چگونه این مسئله 
به آگاهی محیطی آن ها و حس مکان شکل می    دهد. درنهایت، 
این چیزی اســت که ســربازان میدان جنگ را از هم قطاران 
آن ها در ستادها، متمایز می کند. در زمان صلح، چه در هنگام 
روز و چه در شب، ویژگی    های شکل زمین مانند خاک باتالقی 

تصویر 1 : نقاشی دیواری شهرداری شوییز )Schwyz(، نبرد مورگارتن، اثر فردیناند 
 ،)Adrian Michel( 1891. عکس از آدرین مایکل ،)Ferdinand Wagner( واگنر
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_am_Morgarten#/media/ : مأخذ
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یا پوشــش گیاهی، هیچ گاه به عنــوان عواملی برای بقا در نظر 
گرفته نمی شوند؛ اما در جبهه جنگ، چنین هوشیاری محیطی 
ضروری به نظر می    رســد و هر ســربازی بــرای به کارگیری و 
غنای این آگاهی تالش می کند. جکسون، آگاهی محیطی- و 
حس مکان- را نه تنها به عنوان یک ابزار اســتراتژیک )همانند 
کالوس ویتز( بلکه به عنوان اســاس و پایــۀ مفهومی جدید از 
منظر مــورد ارزیابی قرار داد. در این راه، در مواجه با جنگ ها 
بود که جکســون توانســت مهارت خــود را در خوانش منظر 
به عنوان محصول ســاختۀ انسان توســعه دهد. بر اساس این 
خوانش    ها، او این ایده را مطرح کرد که شــکل گیری و تخریب 
منظر به شــدت با ضرورت    های وجودی انســان ارتباط دارد؛ 
بنابراین، شایسته است در مورد مفهوم منظر به عنوان محصول 
تالش بشــر برای »بازآفرینی بهشت بر روی زمین« با استفاده 
از روش    های مطالعات فرهنگی تحقیق بیشتری صورت گیرد.

مناظر جنگ
موارد زیر، تالش    هایی برای طبقه بندی و قیاس مناظر جنگی 
در طول تاریخ هســتند که نشان می    دهند که چگونه جنگ به 
صورت های متنوع به منظر شــکل داده و چگونه این موضوع 

تاکنون قابل مشاهده است.

- دیوارها و استحکامات دفاعی
دیوارها، ســازه    هایی هســتند که برای تعریــف یک محیط و 
فراهم آوردن ســرپناه و امنیت ساخته شده اند. از زمان باستان 
تا دوران مدرن، دیوارها به عنوان عنصری ضروری در ســاخت 
اســتحکامات دفاعی به    کار رفته اند و بــرای محصور نمودن و 
حفاظت از ســرزمین و ســکونتگاه ها در برابر مهاجمان بالقوه 
استفاده  شده اند. دیوارهای بزرگ دگرگون کننده و تقسیم کنندة 

منظرها، گواه نزاع    های بزرگ در تاریخ جهان هستند.
دیوار بزرگ چین در طول 21190 کیلومتری خود، یک سری 
اســتحکامات ساخته شده از ســنگ، آجر، خاک فشرده شده، 
چــوب و مصالح گوناگون دیگر را جــای داده که از امپراتوری 
چین در برابــر تهاجمات قبایل مختلــف محافظت می    کرده 
اســت. در قرن هفتم پیش از میالد، دیوارهای زیادی در طول 
مرزهای امپراتوری شــمالی ساخته شــد که بعداً به همدیگر 
متصل شــدند. ویژگی دفاعی دیوار بزرگ چین بعداً توســط 
ساخت برج    های مراقبت، ســربازخانه    های گروهی، دژبانی    ها، 
تســهیالت عالمت    دهی توسط دود و یا آتش و درنهایت مسیر 

)Adam Curdon( عکس از آدام کوردون .)Castle Nick( تصویر 2 : دیوار هادریان، آثار به جامانده از قلعه شــماره 39 یا قلعۀ نیک
.https://de.wikipedia.org/wiki/Hadrianswall#/media/File:Milecastle_39_on_Hadrian%27s_Wall.jpg : مأخذ
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دیوار بزرگ که به عنوان کریدور عبوری نیز مورداســتفاده قرار 
می گرفت، تقویت شد. این نشــانه23 آن قدر بزرگ است که در 

تصاویر ماهواره    ای مشاهده می شود.
رومی    ها نیز نشــانه    های مشابهی از استحکامات دفاعی مرزی و 
جنگی در مناظر فرهنگی خود در ســازه    هایی به نام »الیمز24«  
به جا گذاشــته    اند که گونه    ای دیوار دفاعی است که در بسیاری 
از مرزهــای دور امپراتــوری روم برای مقابله بــا هجوم بربرها 
ساخته شده است. به عنوان یکی از سه دیوار تاریخی اصلی اروپا، 
دیوار »هادریان2۵« از سال 122 پس از میالد به بعد در بریتانیا 
ساخته شد. استحکامات، توسط دیوار سنگی، قلعه ها، برج    های 
مراقبت و جان    پناه    ها کامل شــده که از دریای شمال تا دریای 
ایرلند کشــیده         شده و یک منظر تقسیم شده به لحاظ فضایی و 
سیاســی را ایجاد می کند. بخش عظیمی از این دیوار، همچنان 
پایدار مانده و در ســال 1987 توســط یونسکو به عنوان میراث 

جهانی انتخاب شده است )تصویر 2(.
در طول تاریخ، ســاخت دیوارها به عنوان یک استراتژی دفاعی 
مؤثر اثبات شــده است. در جنگ جهانی دوم، آلمان نازی، دیوار 
آتالنتیک را بین ســال    های 1942 تا 1944م. ساخت که یک 
سیستم گســترده معماری دفاعی است و خطوط ساحلی قاره 

اروپا را در بر می گیرد. تمام مســیر نروژ تا مرز اســپانیا، تعداد 
زیادی از اســتحکامات دفاعی و زیرساخت های مرتبط با زمین 
به هم پیوسته اند. برخی از بخش    های دیوار آتالنتیک نابودشده 
درحالی که برخی دیگر پابرجا بوده و به عنوان سرمایه    های عمومی 

و سایت    های میراث فرهنگی در خاطره جمعی ثبت شده اند.
یکــی از ایــن موارد، نروژ شــمالی اســت؛ جایی کــه منطقۀ 
»فنمارک2۶« شــمالی ترین شــاخه خط دفاعی عظیم آلمان را 
ساخته است. حضور گسترده ارتش آلمان در زمان جنگ جهانی 
دوم و ســوزاندن زمین در تاکتیک    های آن ها، موجب تغییرات 
شدید در مناظر روستایی و ساحلی نروژ شد که بر جوامع محلی 
تأثیر بسیار زیادی گذاشت. امروزه، جنگ همچنان مؤلفه آشکار 
این ساحل شمالی است : سنگرهای زیرزمینی، جاگذاری پیل    ها، 
جایگیری ســالح    ها، پســت    های نگهبانی، گودال    هــا، جاده    ها، 
حصارهای سیم خاردار و به همان اندازه ویرانه های سکونتگاه    های 

پیشین، نمایشی از منظر جنگ را به تصویر می کشند.
ســاخت این دیوارها امروز نســبت جدیــد و متأثرکننده ای با 
استحکامات ایجادشده در طول مرزهای اروپا برای متوقف کردن 

پناهندگان پیداکرده است.

.Corradox  تصویر 3 : منظر نمایشــی باستان شناســانه در پارک کال کریز، طراحی شده توسط معماران منظر »راینر زوالف« و »لوکاس شویینگ روبر«. عکس از
https://de.wikipedia.org/wiki/Museum_und_Park_Kalkriese#/media/File:Kalkriese_Turmblick.JPG : مأخذ
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- میدان جنگ، گورهای جنگی و یادمان    ها
منظرهای نبردگاهی به عنوان مکان    هایی برای ارتش    های مخالف 
که به مقابله با یکدیگر می    پردازند، تعریف می    شــوند. این گونه 
مکان    ها شامل مناطقی که برای جنگ و حرکات اصلی سربازها 
اســتفاده می    شوند، نقاط اصلی برای مشــاهده وقایع یا هدایت 
دســته    ها و یا کمپ    های شبانه هســتند. هنگامی که رزمنده    ها 
کشته می    شــوند، به طورمعمول آن ها را در همان میدان     جنگ 
و یــا در نزدیکی آن دفن می    کنند. درحالی که منظر معموالً در 
زمان جنگ دچار برخی تغییرات می    شود، اما اغلب مشخصه    های 
کلیدی زمین در زمان جنگ محفوظ می    ماند و ازاین رو همچنان 
در فراهم کردن امکان شناسایی اتفاقاتی که بر روی زمین افتاده 
و همچنین تفســیر و درک آن اهمیــت حیاتی دارد. مطالعات 
باستان شناســانه نشــان می    دهد که میدان جنگ به زمان    های 
باســتان بازمی گردد؛ همان گونــه که در مورد مــوزه و پارک 
»کال کرایز27« در نزدیکی »اوزنابروک28« در آلمان دیده می    شود. 
مطالعۀ خاک نشان می    دهد که این منطقه ممکن است میدان 
جنگ تاریخی »توتوبرگ فارســت29« در قرن نهم میالدی بوده 

باشد. برای ارزیابی این منطقه، یک موزه و پارک در آن تأسیس 
شــد. معماران منظر سوئیســی »زوالف« و »شویینگ روبر30« 
پارک 20 هکتاری را برای نمایش حفاری    های باستان شناسانه و 

به تصویر کشیدن عناصر جنگ طراحی کردند )تصویر 3(.
در طول جنگ جهانی اول، مناظر گسترده    ای در اروپا به میدان 
جنگ تبدیل شــد. نیاز برای گورســتان    های جنگی زیاد بود. 
معمار منظر آلمانی، »ویلی النگ31« طرحی را که بعداً »آرامگاه 
قهرمانــان32« نامیده شــد، ارائه داد که در آن برای هر ســرباز 
کشته شــده یک درخت بلوط کاشته شد. در آلمان و همچنین 
خــارج از آلمان ایــن مفهوم برای دفن و یادبود درگذشــتگان 

استفاده شد و به سرعت گسترش پیدا کرد.
منظرهای جنــگ تأثیرگذاری هنوز هــم در منطقه فالندر در 
بلژیک و مناطق »وردان33« و درة »ماس34« در فرانســه وجود 
دارد. روســتاها و شهرها، زمین    های کشــاورزی و جنگل    ها به 
میدان    های جنگ و سپس به گورستان    های جنگی تبدیل شدند. 
سنگرهای فرسایش یافته، آثار بمباران    ها و گورستان    های وسیع، 

به عنوان نشانه های تاریخ ثبت شده در منظر باقی مانده اند.

تصویر 4 : گورســتان جنگی آلمان در گذرگاه فوتا، ایتالیا : منظری تندیس وار، شــامل یک دیوار دو کیلومتری که با فرمی مارپیچ به دور کوه کشیده شده و 
تراس هایی برای قبرها. 

.https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Soldatenfriedhof_Futapass#/media/File:FirenzuolaSoldatenfriedhofFutapassMonumentGraeber2.JPG : مأخذ
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در زمان    های پساجنگ، بسیاری از گورهای جنگی به هم پیوسته 
و مکان    های یادمانی و گورســتان    های جدیدی به وجود آمدند؛ 
مانند گورســتان جنگی گذرگاه »فوتا3۵« در ایتالیا. این سایت 
تدفینی و یادمانی پســاجنگی، کار مشــترکی بود که در سال 
19۵9 توســط معمار »دیتر اوسترلن3۶«، معماران منظر »والتر 
روســو37« و »ارنست کرامر38« و مجسمه سازی به نام »هلموت 

النگ39« به انجام رسید )تصویر 4(.
آرامگاه های جنگی و گورستان    ها معموالً با یادمان    ها و مکان    هایی 
برای بزرگداشت پیروزی و یا افرادی که در جنگ از بین رفته اند، 
ترکیب می    شــوند. پیش از قرن بیستم، سربازان کشته شده در 
گورهای دســته جمعی ناشــناس در همان میدان جنگ دفن 
می    شــدند و یادمان آن ها در خانه     برای یادآوری کشته    شدگان 
بی    نام در جنگ    ها برپا می    شد. پس از کشتار بزرگ جنگ جهانی 
اول بود که گرامیداشت، در مرکز توجه قرار گرفت و اجتماعات 
بســیاری یادواره های جنگ را برپا کردنــد. این یادواره ها اغلب 
به صورت مجســمه     یا لوح هایی بودند که فهرست نام افرادی که 

هرگز از جنگ بازنگشتند را در بر داشتند.
یادواره های دیگر به شکل باغ    های یادمانی درآمدند؛ مانند »باغ 
ملی یادمانی جنگ ایرلند« در دوبلین که توســط »سر ادوین 
لوتینز40« و برای بزرگداشت یاد 49400 سرباز ایرلندی که در 
جنگ جهانی اول کشته شدند، طراحی شده است. این باغ شامل 
یک گودال باغچه، یک باغ گل رز در مرکز، تراس    های گوناگون 
و کاله فرنگی ها، چمنزارها و مســیرهای درختکاری شده است. 
این باغ توسط ردیفی از درختان عظیم و تأثیرگذار احاطه شده 
و دارای چهار کاله فرنگی ســنگی است که در آن ها طومارهایی 

حاوی نام تمام کشته شدگان نگهداری می شود.
جنگ ویتنام نیز دلیلی برای ایجاد یادمان    های بسیار شد که از 
آن ها می توان به یادمانی که در سال 1982 توسط »مایا لین41«  
برای افسران ویتنامی طراحی شده، اشاره کرد. این یادمان از یک 
دیوار سنگی شکل سیاه تشکیل شده که روی نمای آن، اسامی 
۵7۶۶1 سرباز کشته شده حک شده است. کانسپت غیرمعمول 
لین این بوده که در درون زمین، گشــایش و یا زخمی به عنوان 

نشانه ای از سنگینِی مرگ ها ایجاد کند.

- باغسازی جنگ، باغ    های نصرت
فنون کاشــت و برداشــت در زمان جنگ نیز به کار می آیند. 
کاشــت محصول و یا نگهداری باغ معموالً متضاد با برنامه های 
جنگی اســت، اما در طول دو جنگ جهانی، یک جنبش نوین 

باغســازی ظهور کرد که از یک ســو با جنگ در ارتباط بود و 
از ســوی دیگر به جنبش    های باغســازی و کشاورزی شهری 

امروزی شباهت داشت.
باغ    های نصرت )Gowdy-Wygant, 2013; Platenius, 1943) که 
بــه آن ها باغ    های جنگی یا باغ    های غذایی برای دفاع نیز گفته 
می    شود، باغ    های میوه     و سبزیجات بودند که در سکونتگاه    های 
خصوصــی و پارک    های عمومی ســاخته می شــدند. در طول 
جنگ جهانــی اول و دوم، این باغ    های مثمر همراه با مهرها و 
کارت    های جیره    بندی برای کاهش فشــارهای ناشی از کمبود 
ذخیره غذای عمومی در ایاالت متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، 
اتریش، آلمان و ســوئیس استفاده شدند. این باغ    ها غیرازآنکه 
به صورت غیرمستقیم به جنگ کمک می    کردند، تقویت کننده 
روحیه افراد نیز شــناخته می    شدند؛ چراکه در آن باغداران به 
علت سهمشــان در کار احساس قدرت نموده و با محصوالتی 
که برداشــت می    کردند، پاداش داده می    شدند. بدین گونه، باغ 
نصرت به عنوان بخشی از زندگی روزمره مردم در پشت جبهه 

درآمد.
این پدیده برای اولین بار در سال 1917 زمانی که »کمیسیون 
ملی باغ های جنگ« در آمریکا تشکیل شد و کمپین باغسازی 
جنگ شــروع به کار کرد، اتفــاق افتاد. در طول جنگ جهانی 
اول، به علت استخدام گسترده کارگران کشاورزی در ارتش و 
بی ثمر شــدن زمین    های کشاورزی در اثر جنگ، تولید غذا در 
کل جهان به شدت افت کرد. درنتیجه این ایده مورد استقبال 
قرار گرفت، زیرا می توانســت ذخیره غذایی را بدون استفاده از 
زمین کشــاورزی و یا نیروی انســانی که برای کشاورزی بکار 
گرفته می    شد، به مقدار زیادی افزایش دهد. درنهایت، کمپین 
برداشت از زمین    های عمومی و خصوصی در دسترس را تقویت 
کــرد و خیلی زود، تولید غذا توســط بیش از پنج میلیون باغ     

جنگی افزایش یافت.
در شــروع جنگ جهانی دوم، باغ    های نصــرت دوباره پدیدار 
شــدند. برنامه    های باغسازی جنگی و سایر برنامه    های مربوطه 
نه تنها در آمریکا که در بســیاری از کشورهای اروپایی شروع 
شد. در »هاید پارک42« لندن، بخش    هایی از چمن ها برای ایجاد 
کرت های کشاورزی شخم زده شدند تا جنبش باغ نصرت ارتقا 
یابد. باغچه های سبزیجات در حیاط پشتی ساختمان ها و یا بر 

روی بام آپارتمان ها ایجاد شدند.
در ســوئیس، برنامه    ای مشــابه برای تهیه غذا به صورت موقت 
فضاهای ســبز عمومــی و خصوصی را تغییــر داد. این برنامه 
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بــه »برنامه والن43« معروف شــد زیرا بــه »فردریچ تروگات 
والن44« یکی از اعضای شورای فدرال سوئیس ارتباطی نزدیک     
داشــت. پیش از جنگ جهانی دوم، سوئیس بیش از نیمی از 
ذخیره غذایی خــود را وارد می کرد. برای جلوگیری از تحریم 
قریب الوقوع، حرکتی که به آن »نبرد ِکشت محصول4۵« گفته 
می    شد، شروع شــد. نگهداری از باغ های سبزیجات شخصی، 
حتی در بستر شــهری یک عادت فراگیر شد و فضاهای سبز 
در شــهرهای بزرگ تر به زمین    های زراعی تبدیل شدند. بین 
سال    های 1940 تا 194۵، درجه خودکفایی از ۵0 به 70 درصد 
افزایش یافت. محصول سیب    زمینی سه برابر و محصوالت نان 
دو برابر شــد. ازاین رو برنامه والن یک اســتراتژی موفق برای 
جلوگیری از قحطی در سوئیس بود و همچنین همراه با سایر 
بیانیه    هــای هنری و معماری به عنوان نمــاد مقاومت در برابر 

آلمان نازی عمل کرد )تصویر ۵(.

- استتار و نامرئی شدن
شکل منظر طبیعی و فرهنگی، بافت    های آن، نور، سایه و رنگ، 
 Coutin &) تأثیر عمیقی بر نحوه مدیریت عملیات جنگی دارد
Castelbajac, 2012; Elias et al., 2015(. در طــول تاریخ، ارتش، 
اســتراتژی    ها و ابزارهــای مختلفی را برای گســترش ارتباط 

بصری با ســرزمین به کار گرفته است. همانند تقلید و استتار 
در طبیعت، که حیوانات از آن برای ســازگار شدن با محیط و 
فریب دشــمن استفاده می کنند، ایجاد خطای بصری و اختفاء 
در اســتراتژی    های جنگی در قرن نوزدهم بــه کار گرفتند. با 
افزایش استفاده از ســالح    های جنگی، گریز از توجه بصری و 

ناپدید شدن در منظر، به یک سیاست     بقا تبدیل شد.
در قرن بیســتم، پوشش های استتار در ارتش به سرعت توسعه 
یافــت و یک ســری منظرهای نمایشــی و »طبیعت جعلی« 
)Dümpelmann, 2012( ساخته شــد. در طول جنگ جهانی 
اول، هنرمنــدان فرانســوی بــرای تولید طرح های اســتتار، 
نقاشــی    های فریبنده چشم و برج های دیده بانی درخت     مانند، 
مأمور شــدند. ارتش فرانســه اولین واحد تخصصی استتار را 
تشــکیل داد )نقاشان جنگ در لباس اســتتار(4۶. خیلی زود، 
آن ها کارخانه    های تولید پوشش های استتار و چترهای سیمی 
برای معلق نگه داشتن آن ها در باالی تجهیزات جنگی را ایجاد 
کردند. ارزش این گونه استراتژی    های فریب دهنده خیلی سریع 
مشخص شد و توسط دیگر گروه    های درگیر جنگ به کار رفت.

در طول جنگ جهانی دوم، طرح    های استتاری برای جلوگیری 
از شــناخته شــدن مناظر واقعــی و همچنیــن هواپیماها و 

تصویر ۵ : در زمان »نبرد ِکشــت محصول« زمین های سیب زمینی و گندم در مرکز شهر زوریخ دیده می شد. 
.Toini Lindroos : عکس
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ماشــین    آالت زمینی در عملیات     جنگی مختلف استفاده شد. 
جزوة »طبیعت جعلی« که تهیه و منتشــر شد، شامل عناصر 
مختلف از درختان توخالی شــده و صحنه    های نقاشی شده تا 

ابزار استتار و پیش    زمینه    های آن بود )تصویر ۶(.
برای اســتفاده مناسب از اســتراتژی    های استتار و مدل سازی 
ســرزمین، بایســتی در ابتدا بدانیم که منظــر چگونه درک 
می شــود. به همین دلیل، مســتتر کننده باید عناصر منظر را 
به خوبی شناسایی کند و ارتباط آن ها را با ناظر و اجزای محیط 

اطراف مشخص نماید.
در سوئیس، برنامۀ دفاعی برای ایجاد یک »حفاظ استحکامات 
ملی47« شامل یک ترکیب فوق    العاده از آثار طبیعی و مصنوعی 
برای ساخت منظر با یک سری صحنه های نقاشی شده باهدف 
دفاعی است )Duckart, 2011(. در سال 1880، دولت در پاسخ 
به تهدید هجوم خارجی و با اســتفاده از یک برنامۀ دفاعی، در 

منطقه آلپ عقب نشینی کرده و سپس این منطقه را با استفاده 
از استحکامات استتاری ایمن نمود. در طول جنگ جهانی اول 
و دوم و همچنین جنگ ســرد، این استحکامات به طور مداوم 
گســترده و اصالح شــدند. این برنامه با تعدادی دژ مستحکم 
در طول آلپ و ســه مجموعه دژ مستحکم برای جلوگیری از 
هجوم خارجی و بی    توجه به زیرساخت    های حمل ونقل حیاتی 
ســوئیس در برابر مهاجمین به کار گرفته شــد. این کانسپت 
دفاعی نه تنها منظر فیزیکی با صخره    های کاذب، انبار مهمات، 
آلونک های جعلی و اصطبل های به ســبک بومی را شکل داده 
بود، بلکه بخشی اساسی از دفاع ذهنی سوئیس48  را شکل داده 

بود که می    خواست بی طرفی کنفدراسیون     را حفظ نماید.
در قرن 21، حفاظ اســتحکامات ملی بــه یک موضوع بحث 
در جامعه ســوئیس تبدیل شد؛ بسیاری از استحکامات از رده 
خارج شدند و زاغه    های مهمات و آلونک    های جعلی به موزه    ها، 

تصویر ۶ : یک درخت مصنوعی که به عنوان پست دیدبانی گمراه کننده استفاده شد. عکس ها و طرح های درختان موجود در میدان جنگ به یک کارگاه فرستاده 
شد و در آنجا هنرمندان درختان مصنوعی را با استفاده از استوانه های فلزی توخالی ساختند که سپس به عنوان درختان جاسوسی در میدان جنگ به کار رفتند. 

.http://historywars.tumblr.com/image/113093075934JPG : مأخذ
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هتل  ها و فضاهای خصوصی تبدیل شدند )تصویر 7(.

نتیجه گیــری |  شــواهد و مدارک حاکــی از پیچیدگی ارتباط 
میان منظر و جنگ از دوران باســتان تاکنون وجود دارد. بسیاری 
از منظرهای فرهنگی کنونی، توســط نزاع ها شکل گرفته اند. ترس 
و خطــر به عنوان تجربه های رایج جنــگ، بر درک ما از منظر نیز 
تأثیر گذاشته اند. اگرچه ما هنوز خیاِل مناظر سرگرم کننده و مفهوم 
زیبایِی مطلق در منظر را در سر می پرورانیم، اما امروز به واقع از این 
مفاهیم جداشده ایم. در عوض امروز ما با مناظر میراثی و جانشین 
شونده، بازسازی، مدیریت بحران، رشد بی رویه شهرها و مانند این ها 
سروکار داریم. برخالف همه خواسته ها، جنگ به نظر تمام شدنی 
نیســت؛ بنابراین نیاز جهانی برای بحث در مورد اینکه منظرهای 
جنگی چگونه به لحاظ ذهنی و یا مادی بازشناسی می شوند، باقی 

می ماند.
کاربری زمین بر اساس جنگ و طراحی های استراتژیک منظر در 
زمان جنگ به ندرت در زمره وظایف تخصص های متصدی طراحی، 
معماران منظر و یا هنرمندان قرارگرفته است. به استثنای طراحی 

پوشش های استتار و نقاشی های گمراه کنندة استفاده شده در جنگ 
جهانی اول، طراحی این نوع منظر بیشتر در اختیار نظامیان بوده 
اســت. معماران منظر تنها برای طراحی های زمان پس از جنگ و 
همکاری در طراحی گورستان های جنگی و یادمان ها شرکت داده 
می شوند. اما آنچه به عنوان یک مسئله مهم حتی یک وظیفه برای 
معماران منظر مطرح می شــود، طراحی دوبــاره و معنادار مناظر 
جنگ برای استفاده های پس از جنگ است. استفاده از باقی مانده 
مصالح جنگی مانند خرابه ها، آهن پاره ها، میدان های مین و غیره و 
برنامه ریزی و تالش برای دوباره قابل سکونت نمودن این منظرها، 
از یک ســو نیاز به خوانش دقیق منظر جنگ دارد و از سویی دیگر 

نیازمند جستجو برای یافتن راه حل های خالقانه است.
آموختن از منظرهای جنگ همچنین باید ما را به عدم حمایت از 
منظر ترس تشویق کند تا از تکرار اشتباهات گذشته پرهیزکرده و در 
تالش های جهانی برای ایجاد صلح و آشتی نقش فعال داشته باشیم.

تصویر 7 : سوئیس توسط ساختارهای پنهان و جعلی سازه های نظامی به یک معما تبدیل شده است. چیزی که به نظر یک تخته سنگ می رسد، در حقیقت انبار 
  .)Gotthard Pass( مهمات است که از آهن و بتن ساخته شده و به شکل تخته سنگ نقاشی شده است. سنگری در گذرگاه گوتهارد

.https://de.wikipedia.org/wiki/Festung_Gütsch#/media/File:Gütsch_MG.JPG : مأخذ
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