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جنگ و منظر

گزارش میزگرد همایش جنگ و منظرشهری
گزارش  :شبنم محمدزاده
در راستای هفتمین نشست از سلسله نشستهای مطالعات عالی پدیدارشناسی منظرشهری با
عنوان «جنگ و منظرشهری» میزگرد تخصصی در این باب با حضور دکتر آنماری بوخر استاد
و پژوهشگر ارشد دانشــگاه زوریخ ،دکتر سید امیر منصوری رئیس پژوهشکده هنر ،معماری و
شهرســازی نظر و آقای اسکندر یارنسب مدیر کل محترم امور تبلیغات فرهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران در تاریخ  27اردیبهشتماه  1395در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
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نخســت دکتــر منصــوری بــا اشــاره بــه مقــاالت ارائهشــده
و اهمیــت موضــوع خاطرنشــان کردنــد « :ظرفیــت و نقــش
جنــگ و منظــر شــهری در فرهنــگ ،جامعــه و شــهر مــا
آنچنــان زیــاد اســت کــه بــا توجــه بــه ســابقه بــاالی آن
در تولیــد همبســتگی اجتماعــی میتوانــد بهعنــوان فصــل
مشــترک فرهنــگ شــهروندان ،مســئولین و جناحهــای
سیاســی قــرار گیــرد .علیرغــم وجــود ایــن ظرفیــت بــرای
ایجــاد وحــدت ملــی ،هنرمنــدان غالبـاً بــه ســمت مقولههای
هویتــی و تاریخــی رفتــه و از ایــن رویکــرد جــذاب غافــل
ماندهانــد .درحالیکــه میتــوان از ظرفیتهایــی کــه
ایــن حماســهها ایجــاد کردهانــد در جهــت منافــع ملــی
و وحــدت اجتماعــی بهــره بــرد .درواقــع وظیفــه مــا ایــن
اســت کــه در دانشــگاه ،کارهــای پژوهشــی و حرف ـهای بــه
ایــن مقولــه بیشــتر بپردازیــم .در کشــور مــا غالب ـاً محافــل
رســمی در رابطــه بــا جنــگ بحــث و اظهارنظــر کردهانــد
و ایــن موضــوع بیشــتر بــه یــک جریــان رســمی نزدیــک
شــده ،درحالیکــه یــک مقولــه ملــی اســت کــه تمــام ملــت
در آن ســهیم بودهانــد و در اداره آن مشــارکت داشــتند ،لــذا
در ادامــه راه نیــز ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه همــه ملــت
در آن مشــارکت کننــد».
در ادامه حاضران میزگرد به سؤاالت پاسخ دادند :
ســؤال | تفــاوت نــگاه یــک انســان غربــی بــه جنــگ
بــا یــک ایرانــی ازنظــر خانــم بوخــر چیســت؟ جنــگ
بــرای یــک غیرنظامــی در غــرب ،خســران و منظــر تــرس
و وحشــت بهحســاب میآیــد امــا نقاشــیهای دکتــر
ایــرج اســکندری و تصاویــر آرامســتانهای شــهدا و اســامی
کوچههــا و خیابانهــا مناظــر دیگــری را بــرای مــا بــه
نمایــش میگذارنــد .درواقــع ایــن موضوعــی نیســت کــه در
تاریــخ گذشــته آن را جســتجو کنیــم بلکــه اکنــون نیــز در
زندگــی مــا جریــان دارد .ایــن تفــاوت نــگاه ازنظــر ایشــان
چگونــه ارزیابــی میشــود؟
دکتــر بوخــر  :مفهــوم شــهید بــرای غربیهــا کامــ ً
ا
شناختهشــده نیســت .طبــق گفتــه آقــای «کــورت لوینــگ»
«ادراک منظــر جنــگ مقولــه کامــ ً
ا متفاوتــی اســت و بــا
مناظــر عــادی و همچنیــن منظــر صلــح متفــاوت اســت».
غربیهــا نگــرش مختلــف و ادراک متفاوتــی بــرای هــر

یــک از ایــن دو منظــر دارنــد .ایــن واقعیــت کــه جنــگ یــک
مقولــه فرهنگــی اســت و فرهنــگ نقــش بســیار مهمــی در
ارزشگــذاری بــر ایــن مناظــر دارد ،غیرقابلانــکار اســت.
ســؤال | نتایــج حاصــل از پروژههــای موردمطالعــه در

مقــاالت ارائهشــده در نشســت توســط دکتــر حســین پرویــن
و مهنــدس شــهرزاد خادمــی ازنظــر معمــاری و معمــاری
منظــر مطلــوب نبــوده کــه یکــی از دالیــل آن کارفرماســت.
مهمتریــن دلیــل را هــم میتــوان نبــود مبانــی نظــری
و همچنیــن فاصلــه زیــاد بیــن ادراک و خواســتههای
کارفرمــا بــا نظــر متخصصــان دانســت .ایــن عوامــل منجــر
بــه بیکیفیتــی در حــوزه منظــر و مــوزه آرایــی شــدهاند .بــا
توجــه بــه اینکــه زمــان زیــادی از جنــگ سپریشــده و الزم
مینمایــد کــه نگاهــی آکادمیــک ،مفهومــی و تأثیرگــذار
بــه ایــن مقولــه داشــته باشــیم .آیــا زمــان آن نرســیده اســت
کــه غیــر از دیــدگاه ســاخت فضاهــای کالبــدی ،بــه ســاختار
مبانــی نظــری در حــوزه مــوزه و منظــر جنــگ پرداختــه
شــود؟
آقــای یارنســب  :واقعیــت تلخــی کــه در کشــور مــا وجــود
دارد و تنهــا مختــص حــوزه ایثــار و شــهادت یــا دفــاع
مقــدس هــم نبــوده ایــن اســت کــه کشــوری کــه روزی
خاســتگاه اصلــی تمــدن ،فرهنــگ ،هنــر و معمــاری
بــوده در قــرن اخیــر از آن شــاهکارهای هنــری در حــوزه
محیــط کمتــر میتــوان مصادیقــی را نــام بــرد .نکتــه دوم
اینکــه جنــگ و انقــاب مــا در کشــوری اتفــاق افتــاده کــه
شــاهکارهای ادبــی ،هنــری و معمــاری زیــادی در طــول
تاریــخ داشــته و وجــه تمایــز انقــاب مــا بــا انقالبهــای
دیگــر دنیــا نیــز در همیــن بحــث فرهنگــی آن اســت وگرنــه
ازلحــاظ عــدوات ،عــده نظامــی ،تســهیالت و تکنولــوژی نــه
در شــکلگیری انقــاب و نــه در دفــاع مقــدس نســبت بــه
دیگــران برتــری نداشــتهایم .نکتــه آخــر در خصــوص بحــث
فرهنگــی ایــن اســت کــه خــود بنیانگــذار انقــاب نــه از
حــوزه نظامــی بــوده و نــه اقتصــادی بلکــه یــک شــخصیت
فرهنگــی مذهبــی بــوده اســت .در ضمــن تمــام مــردم مــا از
ســنین ،ادیــان ،مذاهــب و صنــوف مختلــف در شــکلگیری
انقــاب نقــش داشــتند و امــروز بهتریــن شــاهد ایــن مدعــا
گلــزار شهداســت .حــال بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه ،جنــگ
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مــا یــک جنــگ تحمیلشــده و درنتیجــه دفــاع مقــدس
بــوده اســت .در حــوزه تأثیــر جنــگ بــر منظــر در دهــه 60
یکــی از اقداماتــی کــه در کشــور صــورت گرفــت ایــن بــود
کــه بالفاصلــه بعــد از شــروع جنــگ در تاریــخ  31شــهریور،
شــورای عالــی دفــاع و ســتاد تبلیغــات جنــگ در  26مهــر
بهفرمــان امــام تشــکیل شــد کــه میتــوان گفــت علیرغــم
وجــود شــرایط بحرانــی یکــی از موفقتریــن بخشهــای
حــوزه جنــگ بــود و یکــی از مهمتریــن اقدامــات آنهــا
طراحــی نمادهــا ،شــعارها ،اشــعار ســروده شــده بــرای
حماس ـهها و حتــی نامگــذاری عملیــات و مقرهــای نظامــی
بــود .در کل در دهــه  60در حــوزه تبلیغــات جنــگ اقدامــات
خوبــی صــورت گرفــت امــا مقتضیــات زمــان بهگونــهای
نبــود کــه بتــوان کارهــای مانــدگاری خلــق کــرد؛ امــا دهــه
 70بــا ورود آزادگان بــه کشــور بــه نقطــه عطفــی تبدیــل
شــد و ســازمانهایی همچــون بنیــاد شــهید و بنیــاد حفــظ
آثــار تشــکیل شــدند امــا کمتــر بــه مبانــی و مباحــث علمــی
پژوهشــی پرداختــه شــد و درنهایــت در ســال  75معاونــت
پژوهشــی در حــوزه ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت شــکل
گرفــت.
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود اظهــار داشــتند کــه پــروژه
باغمــوزه دفــاع مقــدس تهــران مربــوط بــه شــهرداری و
باغمــوزه دفــاع مقــدس خرمشــهر مربــوط بــه بنیــاد حفــظ
آثــار بــوده و بیشــتر جنبــه مردمــی داشــته و در مجموعــه
بنیــاد ایثــار و شــهادت قــرار نمیگرفــت .بنیــاد شــهید
همچــون دیگــر ســازمانهای تــازه تأسیسشــده بــه لحــاظ
ســاختاری و ســازمانی نواقــص و مشــکالت خــاص خــود را
داشــته امــا بهمــرور زمــان بــا ایجــاد همــکاری بــا مراکــز
علمــی و فنــی و افــراد متخصــص در زمینههــای هنرهــای
تجســمی ،معمــاری و منظــر وضعیــت بهبــود یافــت .ایجــاد
پیونــد میــان حوزههــای مختلــف عــاوه بــر جهتدهــی
بــه بنیــاد شــهید باعــث منعکــس شــدن آثــار و نتایــج
بحثهــای فنــی تخصصــی و مبانــی نظــری مربوطــه در
آثــار گردیــد .ایرادهــا و نقدهایــی کــه اکنــون بــه باغمــوزه
دفــاع مقــدس تهــران وارد اســت در زمــان ســاخت آن نیــز
توســط تیــم تخصصــی مطــرح شــد امــا مســئولین توجهــی
نکــرده و ســاخت پــروژه را ادامــه دادنــد.
ســؤال | جنــگ در دنیــا نمادهــای متفاوتــی داشــته کــه
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برخــی قابلقبــول و شــماری ضعیــف بودهانــد .اســتفاده
از مفهــوم صلــح بهعنــوان یــک مفهــوم جایگزیــن بــرای
جنــگ در منظــر شــهری بــا یــک نــگاه انســان دوســتانه و
جهانــی بــه چــه میــزان کاراســت؟
دکتــر بوخــر  :توصیــف وضعیــت خــاص کشــور ایــران بــرای
مــن دشــوار اســت .بــا نگاهــی عمیقتــر بــه ایــن موضــوع،
بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن جنــگ و صلــح بــه یکدیگــر،
قطعــاً نمادهــا یــا مناظــر ایجادشــده بــرای ایــن دو نیــز
میتواننــد نزدیــک بــه هــم باشــند امــا نکتــه قابلتوجــه
ایــن اســت کــه از ایــن نمادهــا و مناظــر جنــگ بایــد در
جهــت ممانعــت از جنــگ و ایجــاد صلــح اســتفاده کــرد.
در اروپــا ایــن دو مقولــه بســیار نزدیــک بــه هــم هســتند
و توانســتیم ارتبــاط خوبــی بیــن آنهــا برقــرار ســازیم .در
دیگــر کشــورها همچــون ایــران بــا توجــه بــه اینکــه جنــگ
آنهــا یــک مقولــه فرهنگــی بــوده اســت ایجــاد ایــن ارتبــاط
کاری بســیار دشــوار اســت .درهرصــورت هــر کشــوری بایــد
ابتــدا بــه تعریــف درســتی از جنــگ رســیده و اهــداف آن را
مشــخص نمایــد .ولــی تعریــف خــود مــن از جنــگ این اســت
کــه جنــگ مناقش ـهای مســلحانه اســت کــه بایــد بــا خلــق
مناظــر از وقــوع آن جلوگیــری کــرد.
ســؤال | مــا در پژوهشهــای صــورت گرفتــه متوجــه شــدیم
کــه بنیــاد شــهید و بنیــاد حفــظ آثــار وارد مقولــه ســاخت
مجســمههایی از شــهدا و ســردیسها نشــدند .دلیــل ایــن
امــر و نــوع سیاســت اتخاذشــده بــرای آن چیســت؟
آقــای یارنســب  :ایــن مســئله در حــوزه بنیــاد شــهید
صــادق نیســت .مــا هــم در حــوزه مجســمه و هــم تندیــس
حداقــل هفــت جشــنواره ملــی تجســمی برگــزار کردیــم کــه
بخشــی از آن مربــوط بــه مجســمه و تندیــس بــود .کارهــای
مشــترکی نیــز بــا شــهرداری در ایــن حــوزه انجامگرفتــه کــه
میتــوان بــه تندیــس  40تــن از شــهدای ســردار در پــارک
والیــت و مجســمه آیــه اهلل طالقانــی در میــدان طالقانــی
و یــا آثــاری از شــهدای شــاخص کرمــان در پارکهــا و
میدانهــای شــهری کرمــان را نــام بــرد.
ســؤال | بنیــاد شــهید بــرای نگهــداری از آثــار نقاشــی
دیــواری در حــوزه انقــاب و جنــگ در شــهرها چــه
اقداماتــی کــرده و چــرا نقاشــیهایی باکیفیــت پاییــن
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جایگزیــن نقاش ـیهای بااهمیــت در شــهر تهــران شــدهاند؟
بهعنوانمثــال در میــدان هفتتیــر نقاشــی حــاوی پرچــم
اســرائیل و امریــکا کــه نمــاد سیاســت خارجــه ایــران بــود و
غربیهــا نیــز شــناخت خوبــی از آن داشــتند پاکشــده و
تصویــر دیگــری جایگزیــن آن شــده و یــا جایگزیــن عکــس
شــهید فهمیــده اثــری شــده کــه صرفـاً ایرانیهــا میتواننــد
تشــخیص دهنــد کــه آن تصویــر ،متعلــق بــه شــهید
فهمیــده اســت .نظــر دکتــر بوخــر در ایــن رابطــه چیســت
آیــا غربیهــا نیــز بــا آثــار بــاارزش خــود چنیــن برخــوردی
میکننــد؟
آقــای یارنســب  :نقاش ـیهایی کــه خــود بنیــاد شــهید در
شــهر جایگزیــن میکنــد از دو فیلتــر کمیســیون نقاشــی در
بنیــاد شــهید و کمیســیون نقاشــی در ســازمان زیباســازی
عبــور میکننــد؛ امــا همــه اقدامــات در حــوزه شــهری
در اختیــار مــا نبــوده و توســط ســازمان زیباســازی و یــا
شــهرداری اداره میشــوند .حتــی بســیاری از اقداماتــی
کــه در حــوزه نقاشــی صــورت گرفتــه هــم ازلحــاظ فنــی
و هــم ازلحــاظ فرهنگــی و روایــی مــورد تأییــد مــا نیســت.
تمــام طرحهایــی کــه توســط بنیــاد شــهید در شــهر
اجــرا میگردنــد قطعــاً ازلحــاظ فنــی و اجرایــی توســط
اســاتید ایــن حــوزه موردبررســی قرارگرفتــه و ســپس اجــرا
میشــوند .برخــی از نقاشــیهای دیــواری هــم در حــوزه
دولــت بــوده و اقتضائــات سیاســی چاشــنی ایــن قضیــه شــده
اســت .بااینحــال شایســته نیســت کــه آثــار فاخــر هنــری
اســاتید بزرگــی همچــون دکتــر ایــرج اســکندری و دکتــر
چلیپــا را از بیــن بــرده و آثــار دیگــری را جایگزیــن آنهــا
کنیــم حتــی بازســازی ایــن آثــار هــم بایــد توســط خــود این
افــراد صــورت پذیــرد.
دکتــر بوخــر  :در کشــور مــا نیــز بســیاری از آثــار هنــری
همچــون تندیسهــا و باغهــا بــه دلیــل مالحظــات
مختلــف جایگزیــن میشــوند .بهعنوانمثــال میــدان
کوچکــی در زوریــخ کــه متعلــق بــه ســال  1960بــوده بــه
دلیــل نیازهــای فنــی و مقیــاس کوچــک میــدان ،مســتلزم
ایــن بــود کــه از میــان برداشــته شــود .برخــی اوقــات هــم
بــه دلیــل عــدم آشــنایی مــردم بــا ارزشهــای فرهنگــی
ایــن آثــار و فشــارهای بازســازی موجــود بــر آنهــا درخطــر
ساختوســاز قــرار میگیرنــد .باوجودایــن ،آثــار فرهنگــی و

مناظــری کــه از ارزش بــاالی تاریخــی برخوردارنــد مجــددا ً

مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و ســعی میکنیــم در نگهــداری و
بازتعریــف آنهــا اقدامــات ویــژهای انجــام دهیــم.

ســؤال | بــا توجــه بــه مقــاالت ارائهشــده در همایــش،
دو نــوع رویکــرد برســاخت مناظــر و یادمانهــای مربــوط
بــه جنــگ حاکــم اســت رویکــرد رئــال و فرمــال و رویکــرد
انتزاعــی و ذهنــی .از طــرف دیگــر مــا بــا تفــاوت ماهــوی
و محتوایــی جنــگ در ایــران و دیگــر کشــورها مواجهیــم؛
چــون جنــگ مــا از نــوع دفــاع مقــدس بــود و یــک ســری
مفاهیــم و معانــی بــرای آن قائــل هســتیم کــه در جنــگ
ســایر کشــورها وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه ایــن تفــاوت
محتوایــی در جنــگ مــا بــا دیگــر کشــورها آیــا میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه در ایجــاد مناظــر و یادمانهــا بــرای
رســیدن بــه آن معانــی و مفاهیــم بهتــر اســت رویکــرد مــا
انتزاعیتــر و ذهنیتــر شــود؟
دکتــر منصــوری  :در مقاالتــی کــه در نشســت ارائــه شــدند
ســه نــوع رویکــرد موردانتقــاد قــرار گرفــت  :رویکــرد عامیانــه
و طراحــی ابتدایــی کــه در آثــار موجــود ایــران بیشــتر رایــج
بــود ،رویکــرد اقتدارگــرا و حاکمیتــی ماننــد کارهــای عظیمی
کــه در عــراق شــاهد آن بودیــم و رویکــرد تخصــصزده
نــه تخصصگــرا و بهبیاندیگــر تکنوکــرات و فنســاالر
همچــون باغمــوزه دفــاع مقــدس تهــران .بــه نظــر مــن در
رویکــرد مطلــوب شــرط الزم مشــارکت مخاطــب و شــرط
کافــی اجــرا توســط متخصــص را در بــردارد؛ و بــرای اینکــه
کار عامیانــه یــا غیــر مردمــی نشــود بایســتی ایــن دو شــرط
همزمــان برقــرار باشــند .اقداماتــی کــه در باغمــوزه دفــاع
مقــدس تهــران انجامگرفتــه ،بااینکــه بــرای مــردم حــاوی
اطالعــات و خاطــرات زیــادی اســت امــا اگــر ایــن خاطــرات
را هنــری نکنیــم مانــدگار نمیشــوند .ایــن اقــدام ،یــک کار
تخصصــی اســت کــه بایســتی بــا مشــارکت مخاطــب صــورت
پذیــرد .افــرادی کــه جنــگ را اداره میکردنــد بایــد در
فرآینــد ایــن کار حضورداشــته باشــند .رویکــرد فنســاالرانه
باغمــوزه دفــاع مقــدس تهــران و عــدم شــرکت دادن
مــردم بــه اقداماتــی از قبیــل مکانیابــی نادرســت و دور از
دســترس مــردم یــا ســاخت آبنمایــی بانــام هورالعظیــم کــه
هیــچ ارتبــاط ذهنــی بــا مخاطــب برقــرار نمیســازد منجــر
میشــود کــه تمــام ایــن عوامــل باعــث عــدم موفقیــت
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پروژه شــده اســت.
ســؤال | در طراحــی یــک نمونــه آرامســتان و گلــزار شــهدا،
پیشفــرض برگزارکننــدگان بــرای ســاماندهی آنجــا تعویــض
ســنگ قبــور ،مجــزا و خــاص کــردن بخــش ســرداران
از ســایر بخشهــا بــود کــه بــا مبانــی نظــری موضــوع
همخــوان نبــود .در ایــن زمینــه ضوابــط کامــ ً
ا مشــخصی
از ســوی بنیــاد شــهید مشــخص نشــده کــه بتــوان بــه آنهــا
اســتناد کــرد .آیــا در حــال حاضــر بــرای چنیــن اقداماتــی
برنامــه مشــخصی وجــود دارد؟
آقــای یارنســب  :در مقطعــی خــاص ایــن بخــش از گلــزار
شــهدا زیرمجموعــه بنیــاد شــهید بــود و اصــول و مبانــی
خاصــی بــرای منظــر و معمــاری گلــزار شــهدا تدوینشــده
بــود .ســپس بــر اســاس آن مبانــی ،شــرح خدمات مشــاورین
تهیــه و ابــاغ شــد .بحــث تفکیــک ســنگ قبــور ســرداران
و مجــزا کــردن آنهــا از ســایرین جــزء سیاس ـتهای بنیــاد
شــهید نبــوده و احتمــاالً اعمــال ســلیقه خاصــی صــورت
گرفتــه اســت .گلــزار شــهدا پــروژه عظیمــی بــود و اعتقــاد بر
ایــن بــود کــه قبــور شــهدا بــا توجــه بــه عمــر و دوام مصالــح
بهکاررفتــه تــا حــد امــکان حفــظ شــوند.
ســؤال | بــا توجــه بــه تفــاوت دیدگاههایــی کــه کشــورهای
مختلــف بــه مقولــه جنــگ دارنــد اشــتراکی کــه در تمــام
مباحــث و مقــاالت ارائهشــده وجــود داشــت رویکــرد نمادیــن
و نمایشــی بــه ایــن حــوزه بــود .حــال اگــر جنــگ را یــک
مقولــه فرهنگــی در نظــر بگیریــم کــه نیــاز بــه پایــداری و
تــداوم بــرای نسـلهای آینــده دارد آیــا ایــن نــگاه میتوانــد
یــک نــگاه پایــدار باشــد یــا همچــون مناظــر دیگــر بایــد
تفســیر بهتــری از جنــگ داشــته باشــیم؟
دکتــر بوخــر  :اگرچــه جنــگ یــک مفهــوم اســتاتیک اســت
امــا فرهنــگ یــک مقولــه دینامیک بــوده و برای انتقــال آن به
نسـلهای آینــده قطعـاً بایــد نــگاه متفاوتــی داشــته باشــیم.
در قرونوســطی مناظــر جنــگ مناظــر ابتدایــی بودنــد و
بــا مناظــر جنگهــای معاصــر کــه توأمــان بــا ســاحهای
پیشــرفته نظامــی اســت کامـ ً
ا متفــاوت هســتند .یــک تغییر
مــداوم و تدریجــی ازنقطهنظــر فرهنگــی در نحــوه نگــرش بــه
جنــگ و درکــی کــه از مفاهیــم آن حاصــل میشــود وجــود
دارد .نــگاه مفهومــی بــه فرهنــگ در طــی یــک فرآینــد
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منجــر بــه کشــف ایــن تغییــرات میگــردد .بــه کمــک ایــن
مفاهیــم جدیــد فرهنگــی ،آثــار هنــری ،مناظــر و یادمانهــا
میتــوان از وقــوع جنــگ جلوگیــری بــه عمــل آورد.
ســؤال | حجــم تبلیغــات بنیــاد شــهید در مــورد اقداماتــی
کــه در حیطــه منظــر صــورت گرفتــه کافــی نبــوده و یــا
حداقــل در مســیر درســتی نیســت .فعالیتهــای کمیســیون
تخصصــی تمامــاً در تهــران صــورت میگیــرد و در ایــن
مقولــه توجــه خاصــی بــه شهرســتانها نمیشــود .بــا ایــن
تفاســیر شــما بــرای خــارج از تهــران چــه برنامـهای در نظــر
گرفتهایــد؟
آقــای یارنســب  :ایــن انتقــاد بــر تبلیغــات مــا وارد اســت.
کانالهــای اطالعاتــی مــا گاهــی بهدرســتی عمــل
نمیکننــد و گاهــی حجــم اطالعــات مــا محــدود اســت کــه
امیــد اســت بــه کمــک ایــن قبیــل همایشهــا و مجموعــه
متخصصیــن بتــوان ایــن نقــص را جبــران کــرد .واقعیــت تلخ
دیگــر ایــن اســت کــه متأســفانه در برخــی اســتانها برخــی
مدیــران بهجــای متخصصیــن اظهارنظــر کــرده و باعــث
عــدم موفقیــت پروژههــا میگردنــد .در حــال حاضــر بنیــاد
شــهید دادههــای مفیــدی در مرکــز اســناد در اختیــار دارد
کــه جمــعآوری ایــن دادههــا از خانوادههــا و همرزمهــای
شــهدا در نقــاط مختلــف کشــور کار بســیار دشــواری بــوده
کــه امیــد اســت بــا روشهــای علمــی همچــون برگــزاری
چنیــن همایشهــای علمــی تخصصــی بتــوان از ایــن
گنجینــه گرانبهــا اســتفاده کــرد و آن را بــه نســلهای
آینــده انتقــال داد.
ســؤال | نظــر بــه اینکــه جنــگ مــا دارای یکالیــه مذهبــی
بــوده و آن را دفــاع مقــدس نیــز نامیدهایــم .در منظــره
ســازی بــرای ایــن جنــگ ،چگونــه میتــوان نشــانههای
جنــگ و نشــانههای مذهــب را همزمــان مدیریــت کــرد؟
دکتــر بوخــر  :مــا در ســاخت یادمانهــا بــا دو رویکــرد
مواجــه هســتیم .رویکــرد اول کــه جنبــه واقعگرایانــه دارد
و تــاش بــر ایــن اســت کــه اتفاقــات میــدان جنــگ را بــا
ســمبل ســازی نمایــش داده و مناظــری را بــرای آنهــا خلــق
کنیــم .رویکــرد دوم نیــز قصــد نشــان دادن تجربــه جنــگ
و مفاهیــم و ادراکاتــی را دارد کــه از دوران جنــگ در ذهــن
داریــم .بــه کمــک ایــن یادمانهــا و مناظــر جنــگ ،میتــوان

گـــزارش

خاطــرات جنــگ و اعتقــادات مذهبــی را بهصــورت توأمــان
نشــان داد.
درنهایــت دکتــر منصــوری بابیــان دو نکتــه بــه جمعبنــدی
مباحــث پرداختنــد :
مفهــوم جنــگ در دنیــای غــرب بــا مفهــوم آن بــرای
مســلمانان کامـ ً
ا متفــاوت اســت .جنــگ بــرای دنیــای غــرب
ذاتـاً امــری ناشایســته اســت کــه بایســتی از آن گریخــت امــا
جنــگ بــرای فــرد مســلمان یــک واقعیــت اســت کــه بایــد
از آن دوری کــرد امــا درعینحــال بایســتی آمــاده پذیــرش
آن نیــز بــود .اندیشــه جهانــی بــا تبلیغــات مطلــق راجــع بــه
صلــح ،تصــور جنــگ را یــک تصــور منفــی معرفــی نمودنــد و

مشــخص نیســت اگــر زمانــی خطــر جنــگ آنهــا را تهدیــد
کنــد چگونــه تصــور مطلــق خــود را زیــر پــا گذاشــته و آن را
نســبی میپندارنــد تــا بــا ایــن عقیــده بتواننــد آمــاده دفــاع
گردنــد .درواقــع آنهــا مفهــوم دفــاع را قربانــی حرکــت ضــد
جنــگ نمودنــد درحالیکــه در جامعــه مــا مفهــوم دفــاع
هــم چنــان زنــده بــوده و مفهــوم مقدســی اســت .ایــن دو
تفســیر طبعــاً باعــث آفرینــش دو فضاســازی ،دو معمــاری
و دو منظــره ســازی متفــاوت میگــردد .درعینحــال مــا
بایــد یــک مفهــوم معارضــی (پارادوکســیکال) را شــرح دهیــم
و آنهــا یــک مفهــوم مطلــق را .میتــوان ایــن نــکات را
بهعنــوان یافتههــای نــو موردتوجــه قــرارداد.
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