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از منظر نزاع تا منظر دفاع
*

مفاهیم و گونههای پیوند منظر با جنگ

چکیــده | جنــگ و نــزاع بخــش تاریــک و تلــخ تجربــه بشــری اســت کــه
تالشهــا بــرای اجتنــاب از آن برخــی مواقــع غیرممکــن بــوده اســت .ایــن
نوشــتار بــا نگرشــی متنــی بــه پدیــده جنــگ ،منظــر را از صــرف قرارگاهــی
بــرای تحقــق آن بهمثابــه محصولــی بــرای درک واقعیــت جنــگ و انتقــال
تجــارب و مفاهیــم موجــود در آن تلقــی میکنــد .بهاینترتیــب ،ایــن نوشــتار
بــا مطالعــه ادبیــات موضــوع حــوزه منظــر جنــگ ،بــا ایجــاد تمایــز میــان دو
مفهــوم «جنــگ» و «نــزاع» ،ایــن فرضیــه را مطــرح میکنــد کــه در رابطــهای
دیالکتیکــی میــان منظــر و نــزاع ،در شــرایط مختلــف ،گونههایــی از «منظــر
نــزاع» تولیــد و بازتولیــد میشــود کــه برخــالف دیگــر دســتهبندیهای
موجــود ،فراینــد محــور بــوده و بــه همیــن ســبب تعریفپذیرتــر و قابــل
ارزیابیتــر اســت .بــا ایــن رویکــرد رابطــه منظــر و نــزاع طبقهبندیشــده،
دســتهبندی جدیــدی در حــوزه رابطــه منظــر و جنــگ ارائــه و ســهگونه
منظــر نــزاع شــامل «منظــر نــزاع پیشــا -جنــگ»« ،منظــر نــزاع حیــن جنــگ
» (منظــر جنــگ یــا منظــر کارزار)« ،منظــر نــزاع پســا -جنــگ» معرفــی
میشــود .دو نکتــه اساســی در ایــن طبقهبنــدی یکــی ،مفهــوم «ارزش منظــر»
در شناســایی و حفــظ مناظــر نــزاع اســت کــه فهــم آن نیازمنــد نگرشهــای
متنــی و میانرشــتهای اســت و دیگــری «قابلیــت تغییرپذیــری» ایــن مناظــر
جهــت تبدیلشــدن از یکــی بــه دیگــری اســت کــه توجــه بــه وضعیــت نهایــی
منظــر و پایــش مســتمر آن را طلــب مینمایــد .درحالیکــه منظــر نــزاع پیــش
و حیــن جنــگ بــا حــذف عامــل بیرونــی نــزاع ،شــکل اولیــه خــود را بــه دســت
میآورنــد و یــا بــه عبارتــی «تولیــد» میشــوند ،منظــر نــزاع پســا -جنــگ بــا
حــذف آن عامــل ،خلقشــده و بــه انحــا و اشــکال گوناگــون ادبــی ،ســینمایی،
شــهری ،خاطــرهای و ماننــد آن «بازتولیــد» میشــود.
علی اسدپور
دکتــری معمــاری ،دانشــگاه هنر
شیراز.
asadpour@shirazartu.ac.ir
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واژگان کلیدی | منظر نزاع ،منظر دفاع ،گونه شناسی ،دفاع ،جنگ.
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مقدمه | «اگر ســاختار جنگ 1موضوعی زمینهای 2است ،پس گونهشناسی پیوند میان منظر و جنگ
منظر باید چیزی بیش از «قرارگاه »3چنان خشــونتی باشد»
( .)Snead, 2008از این رهگذر اســت که جوانب مختلف نزاع،4
از شــهری گرفته تا نظامــی ،در مقیاس محلی تا بینالمللی و
در زمــان معاصر یا رخدادی تاریخی ،بســیاری از تخصصها
را شــامل میشــود .درک متخصصان گوناگــون از «نزاع» و
از «منظــر» متفــاوت اســت بااینحال تمایــز تاریخی میان
«فرهنگ» و «طبیعت» دوگانگی قابلتشــخیصی اســت که
میتواند در همه آنها ردیابی شــود .بهطورکلی این دو مفهوم
در پارهای مواقع رو در روی یکدیگر قرار میگیرند .این موضوع
برای دههها مورد مناقشه بوده اما آنچنانکه «سیمون شاما»۵
نقــل میکند «منظرها فرهنگی هســتند قبل از آنکه طبیعی
باشــند؛ آنها ساختارهای تصور یافتهای هستند که در چوب،
آب و صخره نقش گرفته اســت» (.)Adderley & Mills, 2014
این نوشــتار در پی بررسی مفهوم منظر نزاع و مراتب آن است
تا بر اســاس آن بتواند چارچوب اولیهای برای گونهشناسی و
جریانشناســی پژوهشهای بعدی ارائه دهد .به همین دلیل
میان «منظر نزاع»« ،منظر دفاع» و «منظر جنگ» تمایز قائل
شــده و میکوشــد مرزهای ضمنی و ذهنی آنها را روشن و
همپوشانی آنها را مشخص سازد.
میان «منظر نزاع» و «منظر جنگ» تفاوت وجود دارد و ازاینرو
میبایســت آن دو را مجزا بررسی نمود .نزاع ،صرفاً محدود به
تقابــل نظامی رو در روی طرفین نیســت و به همین ســبب
منظر نزاع به خود «کارزار» محدود نمیشــود .گونهشناســی
پیشنهادی در این نوشتار مبتنی بر فرآیند شکلگیری منظر،
نوعی دســتهبندی «فرآیند محور» میان منظر و نزاع ترسیم
مینماید که در شــرایط مختلف ،گونههایــی از «منظر نزاع»
را تولیــد و بازتولید مینماید .فرضیــه کنونی این مبنا را دارد
که برخالف دیگر دستهبندیهای موجود ،گونهشناسی فرآیند
محور ،تعریفپذیرتر و گونههای آن قابل ارزیابیتر هستند.

روش پژوهش
این پژوهــش از راهبرد کیفی در رویکردی اســتنتاجی بهره
میبرد .دادههای موجود از منابع مکتوب اخذ شــده و پس از
طبقهبندی ،تحت عناوین نوینی برچسبزنی و درنهایت مبانی
پایه برای طبقهبندی پیشنهادی فراهم میگردد.

واژه نزاع در زبان انگلیســی به معنی کشــمکش ،مخاصمه و
درگیری اســت که ریشــهای یونانی دارد .ســابقه کشمکش
و مبــارزه را میتوان از نزاعهای دوره دیرینهســنگی تا امروز
مشــاهده کرد .واژه نزاع هم اسم و هم فعل است و به ایدهها،
عالیــق و عدم توافق و تناقضها مربوط میشــود .درحالیکه
جنگ ،مرحله نزاع مسلحانه میان جوامع است .جنگ برخالف
انواع دیگر مبارزه ،نیازمند دشــمنی فعال و ســازمانیافته و
متضمن اقدام متقابل و ارادی طرفین اســت .جنگ پدیدهای
جمعی و اغلب در خدمت منافع یک دســته سیاسی است؛ و
درنهایت جنگ دارای ویژگیهای حقوقی اســت که بهواسطه
قواعدی رســمی یا عرفی اداره میشود (گاســتون.)1387 ،
بدینسان «جنگ میتواند نزاع همزمان میان نیروهای مسلح،
احساســات مردمی ،تعصبات حقوقی و فرهنگهای ملی تلقی
شــود» (بوتول و گاستون 13۶8 ،برگرفته از مظلوم خراسانی،
.)173 ،1389
هنگامیکه به موضوع نزاع با نگاه منظرین نگریســته شــود،
خوانش آن با چالشهایی مواجه میگردد .با بررســی ادبیات
موجود در این حیطه میتوان نوعی تبارشناسی کالن اولیه را
پیشــنهاد نمود؛ در این منابع دو جریان اولیه از «منظر نزاع»
قابلشناســایی اســت؛ منظر میتواند در برخی موارد «علت»
نــزاع و در پارهای دیگر «معلول» آن باشــد .تالش جوامع در
برخــورداری از منابع و موقعیتهای طبیعی بهتر ،بیشــتر و
مناســبتر درنهایــت منظر را به علت بســیاری از رقابتها و
نبردهای تاریخی و معاصر بدل نموده است .از سوی دیگر «این
اســتدالل که منظر ،مؤلفههای اجتماعی نبــرد را نیز تعریف
مینماید ،میتواند گامی فراتر برداشــته و اینگونه بیان شود
که منظر معانی ۶بهخودیخود میتواند موضوع رقابت 7باشد»
( .)Snead, 2008بنابراین ویژگیهای عینی و ذهنی موجود در
منظر میتواند علت شکلگیری منظر نزاع تلقی شود .از طرف
دیگر منظر میتواند همچون بستری باشد که تأثیرات ناشی از
کنــش و واکنشهای نزاع در آن رخداده و چهره و ماهیت آن
را دگرگون و یا متأثر نموده اســت .از این رهگذر منظر معلول
فرآیند نزاع اســت .اما درواقع تجربه بشــر نشان میدهد که
وجود همزمان هر دو حالت نیز دور از ذهن نیست .یک منظر
میتوان «هــم علت و هم معلول نزاع» باشــد .در این حالت
مفهوم منظر «پیش» و «پس» از نزاع باهم یکســان نیســت.
اقدامات پشــتیبانی ،احتیاطی ،دفاعــی ،اجتماعی ،فرهنگی و
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حتی تبلیغی بخشی از منظر نزاع هستند که بر منطقه وسیعی
از جغرافیای منظر مؤثرند.
در دهههای اخیر مجموعه تعاریف و دســتهبندیهایی حول
منظر و جنگ شکلگرفته که عبارتاند از:
 منظــر نزاع  :در جریان برپایی اجالســی در ســال 2013در اســکاتلند ،8به صورت محتاطانهای سه دسته «منظر نزاع»
شناساییشــده اســت :الف) منظر نزاع ناشی از نیاز جوامع به
دسترســی به منابع .در اینجا ایده منابع از منابع سنتی (مانند
آب و مواد معدنی) به سمت منابع زیرساختی مانند نواحی باز
مورداستفاده جهت تأمین انرژی باد نیز تسری یافته است .در
این دســته ،مفهوم حقوق و منافع نیز مطرح است که بیشتر
ناشــی از نگرشی باستانی در تلقی منظر بهمثابه اجتماع است.
در این دیدگاه حق مردم محلی در گردآوری میوههای وحشی
در ســوئد و یا مزیت استفاده از انرژی زمینگرمایی و یا منابع
آب پاکیزه در آسایی جنوبی مهم هستند .ب) منظر نزاع ناشی
از موضوعــات مرتبط بــا هویت فرهنگی ،میــراث و «مکان»
مرتبط با منظر .در این دســته میراث نبردهای قرونوســطی
و میراث برجایمانده ناشــی از جستجوی زغالسنگ و معادن
درگذشته مؤثر میباشند .ج) تأثیر نزاع نظامی بر منظر ،خواه
بهطور مستقیم و خواه در حین فعالیتهای متنوع فرعی ناشی
از مونتاژ ،آموزش و گسترش قدرت نظامی که این موارد خود
الزاماً موضوع نبرد نیســتند .خوابگاه ارتش بریتانیا در جریان
جنگ سرد نیمه دوم قرن بیســتم در منطقه «رینRhine »9
بخشهای فراموششدهای از تاریخ و منظر نزاع هستند .نمونه
فراموششــده دیگر تأثیری است که زیرساختهای نظامی بر
میراث ساختهشــده و مناظر کشور خود داشتهاند (Adderley
.)& Mills, 2014
 منظــر نظامی :10اینکه دقیقاً چه مــواردی منظر نظامی راتشــکیل میدهد ،موضوع بحثبرانگیزی اســت .مبنای این
نامگذاری ،تعریف مشخصی از منظر است که بهواسطه ساختار و
ویژگیهای بیانی خود ،بازتابدهنده اثرات فعالیتهای نظامی،
نظامیگرایی 11و نظامیسازی 12است .منظر نظامی ،نامأنوس و
غریب بوده و میتواند در مناظر پیچیده و دارای روابط درونی
متعدد ،بازتابدهنــده الزامات نظامی بــرای تصاحب زمین،
فضایی برای آزمایش تســلیحات و بازنمایی حریم هوایی باشد
( .)Flintham,2012همچنین منظر نظامی ،منظر ساختارهایی
اســت که در برتریهای نظامی در قالب فرمهای شهری ،طرز
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قرارگیری بخشهای ســکونتی و ریختشناســی شهری نیز
خود را نشــان میدهد .عالوهبراین میتواند در مقیاس فردی،
سربازان و مردم درک و تعریف شود .منظر سوگواری و یادبود
برای رویدادهای نظامی گذشــته هــم میتواند منظر نظامی
خوانده شود (.)Woodward, 2014
 منظــر نظامی مجازی  :اینگونه ،حاصل بازنمایی منظر دربازیهای رایانهای و ویدئویی است که درواقع تداوم رویکردهای
ســنتی در تحلیل منظر هســتند کــه آن را در بازنماییها و
بازسازیها میتوان جستجو نمود ( .)Hoglund, 2008مشاوران
نظامی و تصاویر غیرواقعی فراوانی از مناظر نظامی به ســبب
بازار تجاری وســیع ،درگیر منظر نظامی مجازی شدهاند .این
موضــوع ،بازنمایی اخبار رویدادهای نظامی و ســاخت اخبار
چندرسانهای بهوسیله رندرهای رایانهای را نیز شامل میشود
(.)Woodward, 2014
 منظر شــبهنظامی  :نیروهای نظامی غیردولتی و نیروهایامنیتی خصوصی در  20ســال اخیر نوعی منظر نظامی ایجاد
نموده که میتواند شــامل تغییرات مشــهود در قرارگاههای
نظامــی ،خوابگاه ســربازان و محوطههای آموزشــی باشــد.
منظرها در چنین مواردی بر مدیریت دفاع محیطی رژیمهای
غیرنظامی تأثیرگذار هســتند ( .)ibidنیروهای شبهنظامی نیز
در این میان وجود دارند که نــه برای دولت مرکزی که علیه
آن کار میکنند .اینکه این نیروها با توجه به ساختار ،تاکتیک
نبــرد و موقعیت جغرافیایی خود ،چگونه از منظر نظامی تمیز
داده میشــوند ،موضوع پرسشهای جدیدی هستند که پیش
روی است.
 منظر پســا -نظامی  :منظرهایی هستند که امروزه کارکردنظامــی ندارند اما آثار عملکرد نظامی آنها باقیمانده اســت.
تالش برای اســتفاده مجــدد از آنها در طراحــی موزههای
فضای باز ،محوطههای بازی و پارکها در جهاندیده میشود.
سرپناهها ،گودالهای ناشی از انفجار مینهای بزرگ ،مخازن و
مانند آنکه از جنگ جهانی اول برجایمانده در فرایند طراحی
به دریاچه و جاذبههای گردشگری و تفریحی تبدیلشدهاند،13
یا به مراکــز فرهنگی ( )Lisa, 2012و محلــی برای بازیهای
جنگی شهروندان اختصاصیافتهاند.
1۵
 منظر تدافعی« :14این مناظر نظامی هم به دلیل طبیعتجغرافیایی و فیزیکی خود که در برخی موارد به یافتن موقعیت
مناسب دفاع میانجامد و هم به سبب تجربهای که مردم ساکن
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جدول  : 1منظر تدافعی ،تنوعی از تدابیر ضد حمله خطی در نوار ساحلی بریتانیا در  ،1944تأثیری ژرف بر منظر و جمعیت ساکن داشته است.
مأخذ .Newsome, 2003 :

در آن نواحی دارند ،شــایان توجه هســتند» (.)Larsen, 2004
منظر دفاعی نتیجه تغییر منظر برای ایجاد برنامههای دفاعی
در زمین است که شــامل منظر نزاع نظامی و دیگر انواع نزاع
هست اما شامل فعالیتهای نظامی در بسترهایی که نزاع وجود
ندارد ،نمیگردد ( .)Philo, 2012یکی از مشــکالت موجود در
رویکردهای سنتی به مطالعه راجع به استحکامات اوایل دوره
مدرن این است که نسبت آن با منظر پیرامون همیشه در نظر
گرفته نمیشــود که این موضوع شکست نگاههای غیرنظامی
وابسته به این ساختارها را در پیدارند (.)Portocarrero, 2011
قلعهها و اســتحکامات نظامی وابســته به آنها در کشورهای
گوناگونی مورداســتفاده بودهاند .این موضوع بهویژه در کشور

پرتغال مصادیق فراوانی دارد .قالع نظامی و سکونتی در ایران
کهن نیز بهکرات در نقاط سوقالجیشی طبیعی ساختهشدهاند
که بقایای بســیاری از آنان هنوز پابرجاست؛ اما راهبرد نظامی
دفــاع در دوره مدرن بر کنترل یــا ممانعت از جابجایی مردم
در منظر بهواســطه مانعگذاری غیرفعال 1۶و تسلیحات نظامی
اســتوار بود .در این دیدگاه جنگ نه در فضاهای باز وســیع
و قلمروی پهناور که در اهــداف منفرد (مکانهای خاصی در
منظر که میبایست کنترلشده و یا از دسترس دشمنان خارج
شوند) تعریف میشد .بهعنوانمثال وجود تهدید حمله آلمان
نازی به کرانههای شــرقی و جنوبــی بریتانیا در جریان جنگ
جهانی دوم عاملی بود که ساخت شبکهای خطی از تأسیسات
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ضد حمله را در نوار ســاحلی تحت عنــوان «نوار توقف »17به
وجود آورد (تصویر  .)1این شــبکه تدافعی شــامل سنگرهای
بتنی ،توپخانهها ،ســیمهای خاردار و پناهگاههای ضدتانک به
سرعت در سال 1940ساخته شدند ،تأثیرات شگرفی بر منظر
ســاحلی داشــته و بقایای پراکنده آن هنوز در ساحل بریتانیا
گستردهاند که نیازمند اقدامات باستانشناسی به همراه کاوش
در تاریخ شفاهی مردم است (.)Newsome, 2003

گونه شناسی پیشنهادی در دیالکتیک منظر و نزاع
«منظر نزاع» مفهوم وســیعی اســت که در خود دستکم سه
دســته منظر شامل «منظر نزاع پیشــا -جنگ»« ،منظر نزاع
حین جنگ (منظر جنگ)»« ،منظر نزاع پسا -جنگ» را دربر
دارد .اگر کشــمکش طرفهای درگیر به رویارویی فیزیکی و
درگیری نظامی منتج شــود آن هنگام «منظر جنگ» شــکل
خواهد گرفت .شــکلگیری منظر جنگ در نقطه نهایی و اوج

درگیری اســت که میتوان آن را «منظــر نزاع حین جنگ»
نامیــد .بهاینترتیب ســایر گونههــای پایه قابلشناســایی و
طبقهبندی هســتند .اینگونهشناسی پیشــنهادی از این نظر
مهم اســت که در برخی موارد به هر دلیلی ممکن است نزاع
متوقفشــده و درنتیجه منظر در وضعیت معینی رها شود که
در این حالت منظر نیازمند شناســایی و ارزشگذاری اســت.
آنچه سبب غفلت پژوهشــگران از میراث منظر نزاع شده نیز
در همین شــیوه «ارزشگذاری» منظر نهفته است ،شیوهای
بهصــورت قابل پیشبینی بر منظر نزاع حین جنگ و پســا-
جنگ توجه داشــته و منظر نزاع پیشا -جنگ و منظر تدافعی
را کمتر در نظر گرفته و برای حافظت و پاسداشــت آن همت
کمتری گماشــته اســت .به این ترتیب این نوشتار با توجه به
کاســتی های موجود در شیوههای رایج تعریف و ارزشگذاری
منظر جنگ ،گونهشناسیای را به ترتیب زیر پیشنهاد میدهد:
الف) منظر نزاع پیشا -جنگ  :منظر پیش از جنگ میتواند

تصویر  : 2نمونههایی از منظر نزاع حین جنگ در هشت سال جنگ تحمیلی ایران و عراق در مناطق عملیاتی.
مأخذ .http://fararu.com :

۶4
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هم در نواحی پشــتیبانی و هم اندکی پیش از مخاصمه وجود
داشــته باشد .این منظر اغلب حدودی از محدوده جنگ را در
بردارد که به منطقه جنگی شناخته میشوند .در همین نواحی
است که قوانین و الزامات نظامی جنگ حکمفرما است و منظر
تحت تأثیر آن دگرگون میشــود .این محدوده با کارزار جنگ
متفاوت است هرچند میتواند به آن بدل شود .سنگربندیها،
تونلها و مســتحدثات زیرزمینی -دفنی و شــیوههای پدافند
غیرعامــل در این مناطــق ،از منظر و خصوصیــات طبیعی
و توپولوژیکــی آن بهعنوان فرصتی جهت پشــتیبانی از نبرد
اســتفاده مینمایند .تغییراتی که بهواســطه جنگ در منظر
شــهرهای منطقه رخ میدهد نیز بخشی از این منظر شهری
نزاع پیشــا -جنگ هســتند .تبلیغات محیطــی ،رویدادهای
اجتماعی و مراسم و آیینهای مرتبط بخشی ازاینگونه منظر
در شهرها و روستاها هستند .منظر تدافعی از این نظر که اغلب
در مناطقی قابلمشاهده است که به سرزمین مادری نزدیکتر

است و در کارزار جنگ واقع نشده با منظر نزاع پیش از جنگ
تفاوت دارد اما زیرمجموعه آن تلقی میشود.
ب) منظر نزاع حین جنــگ (منظر جنگ)  :این منظر که
میتواند «منظــر کارزار» نیز خوانده شــود ،در وضعیتی رخ
مینماید کــه در ظرف تأثیرگذاری مســتقیم پدیده جنگ و
متأثــر از کنشها و واکنشهای متقابل طرفین شــکل یافته
باشــد .منظر جنگ تا زمانی که خود جنگ ادامه داشته باشد
هنوز پابرجاســت (تصویــر  .)2دیوار حائل در ســرزمینهای
اشغالی فلسطین نمونهای از منظر شهری جنگ است که نزاع
تاریخــی میان دو طرف را در دو ســوی خود همچنان حفظ
میکند .دیوار برلین بهعنوان نماد اصلی جنگ سرد نیز که در
 19۶1ساختهشده و در  1989از میان رفت نیز نوع دیگری از
منظر جنگ در محدوده شهرها بود که نهتنها به تقسیمبندی
اجتماعی و فیزیکی شهروندان انجامید بلکه تضاد و تعارض دو
اندیشه سیاسی را نیز دربر داشت.

تصویر  : 3طبیعت ،شهر و انسان در منظر جنگ ،آزادی خرمشهر در سال .13۶1
مأخذ .http://www.farhangnews.ir :
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تصویر  : 3دیوار برلین در هنگام ساخت و پس از ویرانی بهعنوان نمونهای از منظر
شهری نزاع حین جنگ که به منظر نزاع پسا -جنگ تبدیلشده است.
مأخذ .http://lordsofuniverse.com; http://www.ottawacitizen.com :

۶۶

ج) منظــر نزاع پســا -جنگ  :منظر پســا -جنگ ،منظری
اســت که تحوالت آن به ســبب اتمام عامل بیرونی (جنگ)
متوقفشــده اســت (تصاویر  3و  .)4این منظر به یادمانهای
جنگ بدل شــده و پارهای از آن بهعنوان اسنادی واقعی برای
انتقال به آینده حفظ میشــوند .این مناظر در ظاهر بخشی از
ویرانههای ناشــی از جنگ تلقی میشوند که بخش عمدهای
از آنها بهویژه در مناطق شــهری در فرآیند بازسازی نواحی
جنگزده ،ازمیانرفتهاند اما به مرور زمان این مناظر به سبب
ماهیت روایی 18خود شاهدی بر رخداد جنگ دانسته شدند که
ارزش انتقال به آینده را دارد .مجموعه مناطق جنگی در کشور

که تحت عنوان راهیان نور هرســاله مورد بازدید شــهروندان
سراســر کشــور قرار میگیرد نمونهای از این نواحی هستند
که میتوانند بهعنوان ســایت موزه نیز بهنوعی تعبیر شــوند.
منظر پس از جنگ ،خاطرات عمومی و مشــترک شــهروندان
را نیــز شــامل میشــود ( .)Muzaini & Yeoh, 2005وضعیت
درختان بهعنوان نشــانهای از جنگ در نوشــتهها ،خاطرات،
عکسها و پوسترهای جنگ جهانی دوم و همچنین تابلوهای
گرافیکی برای جلوگیری مردم از نزدیک شدن به محوطههای
مینگذاری شده برجایمانده ،19همگی بازنماییهایی از منظر
نزاع پسا -جنگ هستند.

نتیجهگیری | واژهشناسی منظر نظامی و جنگی تکثر فراوانی
دارد که از ادبیات روبه رشدی در پژوهشها حکایت میکند .در
بیشتر موارد عدم توافق بر شیوه بهکارگیری واژهها ،ابهاماتی در
معانی مترتب بر مفاهیم ایجاد کردهاست .در این نوشتار با تمیز
میان نزاع و جنگ تالش شده تا بخشی از این ابهامات برطرف
شــود .در تعاریف مختلف ،منظر نزاع شامل چهار گونه منظر
است که مبتنی بر تحقق امر بیرونی «نزاع» و «جنگ» تعریف
میشود .اینگونه منظر (بهویژه منظر تدافعی) در پارهای موارد

بخشی از منظر تاریخی و یا منظر فرهنگی شناختهشده است.
اما منظر نزاع خود گونه مســتقلی از منظر میتواند شــناخته
شــود که با گذشته ،حال و آینده بشــر عجین شده است .دو
موضوع مهــم ولی مغفول مانــده در درک منظــر نزاع حائز
اهمیت هستند؛ نخست شیوه «ارزشگذاری منظر نزاع» است
که نیازمند نگرشهای متنی و میانرشتهای است که به درک
و حفظ ارزشهای موجود در آن منتج خواهد شــد و دیگری،
«قابلیت تغییرپذیری» این دسته از مناظر جهت تبدیلشدن از
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 خاطرهای، شهری، سینمایی،که به انحا و اشکال گوناگون ادبی
 جنگ- به عبارتی منظر نزاع پسا.و مانند آن «بازتولید» شــود
میتوانــد پس از حذف عامل جنگ و نزاع در قالبهای مختلف
و مدیومهای گوناگون به حیات و اثربخشــی خود ادامه دهد و
نمونههایی از آن جریانها و سبکهای هنری را ساخته و چهره
 نقاشی دیواری و مجسمهها تغییر،شــهرها را از طریق گرافیتی
 میدانها و شریانهای شهری و یا،داده و با تغییر اســامی معابر
 در خاطره شهر نقشآفرین،برپایی مراسم و رویدادهای مختلف
 بخشی از، همه انواع «بازتولید» منظر نزاع، به این ترتیب.باشند
. جنگ خواهند بود-منظر نزاع پسا

 بهعنوانمثال منظر نزاع.یکگونه منظر نزاع به گونه دیگر است
 جنگ بدل گردد و یا منظر-حین جنگ میتواند به منظر پسا
 جنگ ممکن است در فرآیند تکامل و تحول خود همه-نزاع پسا
 از این نظر وضعیت نهایی منظر مالک.گونههــا را تجربه نماید
 اما ازآنجاکه منظر پدیدهای پویا و در حال.تشخیص خواهد بود
 بنابراین «پایش مستمر» منظر جهت هرگونه اقدام،تحول است
 نکته دیگر به وضعیت.الزم برای حفظ این مناظر ضروری است
 درحالیکه منظر نزاع.تولید و بازتولید منظر نــزاع بازمیگردد
پیش و حین جنگ با حذف عامل بیرونی نزاع شکل اولیه خود
 منظر نزاع،را به دست میآورد و یا به عبارتی «تولید» میشود
 عالوه بر تولید امکان آن را دارد، جنگ با حذف آن عامل-پســا
پینوشــت

Militarism -10
Militarization -11
http://www.greatwar.co.uk/battleremains/battleremainswesternfront.-12
htm
Defensive Landscape -13
Military Landscape -14
passive obstacles -1۵
Stop Line -1۶
narrative -17
http://www.landscapesatwar.eu/2015/04/27/treessymbolsofthewar--18
/disabled

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «جنگ و منظر شهری» است که
.در پژوهشکده نظر به انجام رسیده است
war -1
Contextual -2
Setting -3
Conflict -4
Simon Schama -۵
landscape of meaning -۶
competition -7
Landscapes of Conflict', conference takes place at the University of' -8
.2013 ,June 8 and 7 Stirling on
Military Landscape -9
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