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در راستای هفتمین نشست از سلسله نشست های مطالعات عالی پدیدارشناسی منظر شهری با 
عنوان »جنگ و منظرشهری« میزگرد تخصصی در این باب با حضور دکتر آن ماری 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 ۲۷ اردیبهشت ماه 1395 در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.  

جنگ و منظر
گزارش میزگرد همایش جنگ و منظرشهری

گـــزارش

گزارش : شبنم محمدزاده
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ــاالت ارائه شــده  ــه مق ــا اشــاره ب ــر منصــوری ب نخســت دکت
ــد : »ظرفیــت و نقــش  و اهمیــت موضــوع خاطرنشــان کردن
ــا  ــهر م ــه و ش ــگ، جامع ــهری در فرهن ــر ش ــگ و منظ جن
ــاالی آن  ــه ســابقه ب ــا توجــه ب ــه ب ــاد اســت ک ــان زی آن چن
ــوان فصــل  ــد به عن ــی می توان ــد همبســتگی اجتماع در تولی
مشــترک فرهنــگ شــهروندان، مســئولین و جناح هــای 
ــرای  ــت ب ــن ظرفی ــم وجــود ای ــرد. علیرغ ــرار گی سیاســی ق
ایجــاد وحــدت ملــی، هنرمنــدان غالبــاً بــه ســمت مقوله های 
ــل  ــذاب غاف ــرد ج ــن رویک ــه و از ای ــی رفت ــی و تاریخ هویت
کــه  ظرفیت هایــی  از  می تــوان  درحالی کــه  مانده انــد. 
ــی  ــع مل ــت مناف ــد در جه ــاد کرده ان ــه ها ایج ــن حماس ای
ــن  ــا ای ــه م ــع وظیف ــرد. درواق ــره ب ــی به ــدت اجتماع و وح
ــه  ــه ای ب اســت کــه در دانشــگاه، کارهــای پژوهشــی و حرف
ــم. در کشــور مــا غالبــاً محافــل  ــه بیشــتر بپردازی ایــن مقول
ــد  ــر کرده ان ــث و اظهارنظ ــگ بح ــا جن ــه ب ــمی در رابط رس
ــک  ــمی نزدی ــان رس ــک جری ــه ی ــتر ب ــوع بیش ــن موض و ای
شــده، درحالی کــه یــک مقولــه ملــی اســت کــه تمــام ملــت 
در آن ســهیم بوده انــد و در اداره آن مشــارکت داشــتند، لــذا 
در ادامــه راه نیــز ایــن ظرفیــت وجــود دارد کــه همــه ملــت 

ــد.« ــارکت کنن در آن مش

در ادامه حاضران میزگرد به سؤاالت پاسخ دادند :

ــگ  ــه جن ــی ب ــان غرب ــک انس ــگاه ی ــاوت ن ــؤال | تف س
بــا یــک ایرانــی ازنظــر خانــم بوخــر چیســت؟ جنــگ 
ــرس  ــر ت ــران و منظ ــرب، خس ــی در غ ــک غیرنظام ــرای ی ب
دکتــر  نقاشــی های  امــا  می آیــد  به حســاب  وحشــت  و 
ــر آرامســتان های شــهدا و اســامی  ــرج اســکندری و تصاوی ای
کوچه هــا و خیابان هــا مناظــر دیگــری را بــرای مــا بــه 
نمایــش می گذارنــد. درواقــع ایــن موضوعــی نیســت کــه در 
تاریــخ گذشــته آن را جســتجو کنیــم بلکــه اکنــون نیــز در 
ــگاه ازنظــر ایشــان  ــاوت ن ــن تف ــان دارد. ای ــا جری زندگــی م

ــود؟ ــی می ش ــه ارزیاب چگون

دکتــر بوخــر : مفهــوم شــهید بــرای غربی هــا کامــاًل 
شناخته شــده نیســت. طبــق گفتــه آقــای »کــورت لوینــگ« 
ــا  ــت و ب ــی اس ــاًل متفاوت ــه کام ــگ مقول ــر جن »ادراک منظ
ــاوت اســت«.  ــح متف ــن منظــر صل ــادی و همچنی مناظــر ع
غربی هــا نگــرش مختلــف و ادراک متفاوتــی بــرای هــر 

یــک از ایــن دو منظــر دارنــد. ایــن واقعیــت کــه جنــگ یــک 
ــه فرهنگــی اســت و فرهنــگ نقــش بســیار مهمــی در  مقول

ــت. ــکار اس ــر دارد، غیرقابل ان ــن مناظ ــر ای ــذاری ب ارزش گ

ســؤال | نتایــج حاصــل از پروژه هــای موردمطالعــه در 
مقــاالت ارائه شــده در نشســت توســط دکتــر حســین پرویــن 
ــاری  ــاری و معم ــر معم ــی ازنظ ــهرزاد خادم ــدس ش و مهن
منظــر مطلــوب نبــوده کــه یکــی از دالیــل آن کارفرماســت. 
مهم تریــن دلیــل را هــم می تــوان نبــود مبانــی نظــری 
خواســته های  و  ادراک  بیــن  زیــاد  فاصلــه  همچنیــن  و 
ــن عوامــل منجــر  ــا نظــر متخصصــان دانســت. ای ــا ب کارفرم
بــه بی کیفیتــی در حــوزه منظــر و مــوزه آرایــی شــده اند. بــا 
توجــه بــه اینکــه زمــان زیــادی از جنــگ سپری شــده و الزم 
ــذار  ــی و تأثیرگ ــک، مفهوم ــی آکادمی ــه نگاه ــد ک می نمای
بــه ایــن مقولــه داشــته باشــیم. آیــا زمــان آن نرســیده اســت 
کــه غیــر از دیــدگاه ســاخت فضاهــای کالبــدی، بــه ســاختار 
ــه  ــگ پرداخت ــر جن ــوزه و منظ ــوزه م ــری در ح ــی  نظ مبان

شــود؟

آقــای یارنســب : واقعیــت تلخــی کــه در کشــور مــا وجــود 
دارد و تنهــا مختــص حــوزه ایثــار و شــهادت یــا دفــاع  
ــه روزی  ــوری ک ــه کش ــت ک ــن اس ــوده ای ــم نب ــدس ه مق
معمــاری  و  هنــر  فرهنــگ،  تمــدن،  اصلــی  خاســتگاه 
ــوزه  ــری در ح ــاهکارهای هن ــر از آن ش ــرن اخی ــوده در ق ب
ــه دوم  ــرد. نکت ــام ب ــی را ن ــوان مصادیق ــر می ت ــط کمت محی
اینکــه جنــگ و انقــالب مــا در کشــوری اتفــاق افتــاده کــه 
ــول  ــادی در ط ــاری زی ــری و معم ــی، هن ــاهکارهای ادب ش
ــای  ــا انقالب ه ــا ب ــالب م ــز انق ــه تمای ــته و وج ــخ داش تاری
دیگــر دنیــا نیــز در همیــن بحــث فرهنگــی آن اســت وگرنــه 
ازلحــاظ عــدوات، عــده نظامــی، تســهیالت و تکنولــوژی نــه 
ــه  ــاع مقــدس نســبت ب ــه در دف در شــکل گیری انقــالب و ن
دیگــران برتــری نداشــته ایم. نکتــه آخــر در خصــوص بحــث 
ــه از  ــالب ن ــذار انق ــود بنیان گ ــه خ ــت ک ــن اس ــی ای فرهنگ
ــه اقتصــادی بلکــه یــک شــخصیت  ــوده و ن حــوزه نظامــی ب
فرهنگــی مذهبــی بــوده اســت. در ضمــن تمــام مــردم مــا از 
ســنین، ادیــان، مذاهــب و صنــوف مختلــف در شــکل گیری 
انقــالب نقــش داشــتند و امــروز بهتریــن شــاهد ایــن مدعــا 
گلــزار شهداســت. حــال بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه، جنــگ 

گـــزارش
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ــدس  ــاع مق ــه دف ــده و درنتیج ــگ تحمیل ش ــک جن ــا ی م
بــوده اســت. در حــوزه تأثیــر جنــگ بــر منظــر در دهــه 60 
ــود  یکــی از اقداماتــی کــه در کشــور صــورت گرفــت ایــن ب
کــه بالفاصلــه بعــد از شــروع جنــگ در تاریــخ 31 شــهریور، 
ــاع و ســتاد تبلیغــات جنــگ در ۲6 مهــر  ــی دف شــورای عال
به فرمــان امــام تشــکیل شــد کــه می تــوان گفــت علی رغــم 
ــای  ــن بخش ه ــی از موفق تری ــی یک ــرایط بحران ــود ش وج
ــا  ــات آن ه ــن اقدام ــی از مهم تری ــود و یک ــگ ب ــوزه جن ح
طراحــی نمادهــا، شــعارها، اشــعار ســروده شــده بــرای 
حماســه ها و حتــی نام گــذاری عملیــات و مقرهــای نظامــی 
بــود. در کل در دهــه 60 در حــوزه تبلیغــات جنــگ اقدامــات 
ــه ای  ــان به گون ــات زم ــا مقتضی ــت ام ــورت گرف ــی ص خوب
نبــود کــه بتــوان کارهــای مانــدگاری خلــق کــرد؛ امــا دهــه 
ــل  ــی تبدی ــه عطف ــه نقط ــور ب ــه کش ــا ورود آزادگان ب ۷0 ب
شــد و ســازمان هایی همچــون بنیــاد شــهید و بنیــاد حفــظ 
آثــار تشــکیل شــدند امــا کمتــر بــه مبانــی و مباحــث علمــی 
ــت  ــت در ســال ۷5 معاون ــه شــد و درنهای پژوهشــی پرداخت
پژوهشــی در حــوزه ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت شــکل 

گرفــت.

ایشــان در ادامــه ســخنان خــود اظهــار داشــتند کــه پــروژه 
ــهرداری و  ــه ش ــوط ب ــران مرب ــدس ته ــاع مق ــوزه دف باغ م
باغ مــوزه دفــاع مقــدس خرمشــهر مربــوط بــه بنیــاد حفــظ 
ــه مردمــی داشــته و در مجموعــه  ــوده و بیشــتر جنب ــار ب آث
ــهید  ــاد ش ــت. بنی ــرار نمی گرف ــهادت ق ــار و ش ــاد ایث بنی
ــه لحــاظ  ــازه تأسیس شــده ب همچــون دیگــر ســازمان های ت
ســاختاری و ســازمانی نواقــص و مشــکالت خــاص خــود را 
ــز  ــا مراک ــکاری ب ــاد هم ــا ایج ــان ب ــرور زم ــا به م ــته ام داش
ــای  ــای هنره ــراد متخصــص در زمینه ه ــی و اف ــی و فن علم
تجســمی، معمــاری و منظــر وضعیــت بهبــود یافــت. ایجــاد 
ــی  ــر جهت ده ــالوه ب ــف ع ــای مختل ــان حوزه ه ــد می پیون
ــج  ــار و نتای ــدن آث ــس ش ــث منعک ــهید باع ــاد ش ــه بنی ب
ــه در  ــری مربوط ــی نظ ــی و مبان ــی تخصص ــای فن بحث ه
ــه باغ مــوزه  ــی کــه اکنــون ب ــد. ایرادهــا و نقدهای ــار گردی آث
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.

ــه  ــته ک ــی داش ــای متفاوت ــا نماده ــگ در دنی ــؤال | جن س

ــتفاده  ــد. اس ــف بوده ان ــماری ضعی ــول و ش ــی قابل قب برخ
ــرای  ــن ب ــوم جایگزی ــک مفه ــوان ی ــح به عن ــوم صل از مفه
ــگاه انســان دوســتانه و  ــا یــک ن جنــگ در منظــر شــهری ب

ــزان کاراســت؟ ــه می ــه چ ــی ب جهان

دکتــر بوخــر : توصیــف وضعیــت خــاص کشــور ایــران بــرای 
ــه ایــن موضــوع،  ــر ب ــا نگاهــی عمیق ت مــن دشــوار اســت. ب
ــه یکدیگــر،  ــح ب ــودن جنــگ و صل ــک ب ــه نزدی ــا توجــه ب ب
ــز  ــن دو نی ــرای ای ــده ب ــر ایجادش ــا مناظ ــا ی ــاً نماده قطع
ــه  ــه قابل توج ــا نکت ــند ام ــم باش ــه ه ــک ب ــد نزدی می توانن
ــد در  ــگ بای ــر جن ــا و مناظ ــن نماده ــه از ای ــت ک ــن اس ای
ــرد.  ــتفاده ک ــح اس ــاد صل ــگ و ایج ــت از جن ــت ممانع جه
ــتند  ــم هس ــه ه ــک ب ــیار نزدی ــه بس ــن دو مقول ــا ای در اروپ
ــرار ســازیم. در  ــا برق ــن آن ه ــی بی ــاط خوب و توانســتیم ارتب
دیگــر کشــورها همچــون ایــران بــا توجــه بــه اینکــه جنــگ 
آن هــا 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 مناقشــه ای مســلحانه اســت کــه بایــد بــا خلــق 

ــوع آن جلوگیــری کــرد. مناظــر از وق

ســؤال | مــا در پژوهش هــای صــورت گرفتــه متوجــه شــدیم 
کــه بنیــاد شــهید و بنیــاد حفــظ آثــار وارد مقولــه ســاخت 
ــن  ــل ای ــدند. دلی ــردیس ها نش ــهدا و س ــمه هایی از ش مجس

امــر و نــوع سیاســت اتخاذشــده بــرای آن چیســت؟

ــهید  ــاد ش ــوزه بنی ــئله در ح ــن مس ــب : ای ــای یارنس آق
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 انجام گرفتــه کــه 
می تــوان بــه تندیــس 40 تــن از شــهدای ســردار در پــارک 
ــی  ــدان طالقان ــی در می ــه اهلل طالقان ــمه آی ــت و مجس والی
و یــا آثــاری از شــهدای شــاخص کرمــان در پارک هــا و 

ــرد. ــام ب ــان را ن ــهری کرم ــای ش میدان ه

ــی  ــار نقاش ــداری از آث ــرای نگه ــهید ب ــاد ش ــؤال | بنی س
و جنــگ در شــهرها چــه  انقــالب  دیــواری در حــوزه 
اقداماتــی کــرده و چــرا نقاشــی هایی باکیفیــت پاییــن 

گـــزارش
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ــن نقاشــی های بااهمیــت در شــهر تهــران شــده اند؟  جایگزی
ــم  ــاوی پرچ ــی ح ــر نقاش ــدان هفت تی ــال در می به عنوان مث
اســرائیل و امریــکا کــه نمــاد سیاســت خارجــه ایــران بــود و 
ــده و  ــتند پاک ش ــی از آن داش ــناخت خوب ــز ش ــا نی غربی ه
تصویــر دیگــری جایگزیــن آن شــده و یــا جایگزیــن عکــس 
شــهید فهمیــده اثــری شــده کــه صرفــاً ایرانی هــا می تواننــد 
تشــخیص دهنــد کــه آن تصویــر، متعلــق بــه شــهید 
فهمیــده اســت. نظــر دکتــر بوخــر در ایــن رابطــه چیســت 
آیــا غربی هــا نیــز بــا آثــار بــاارزش خــود چنیــن برخــوردی 

ــد؟ می کنن

ــاد شــهید در  ــای یارنســب : نقاشــی هایی کــه خــود بنی آق
شــهر جایگزیــن می کنــد از دو فیلتــر کمیســیون نقاشــی در 
ــاد شــهید و کمیســیون نقاشــی در ســازمان زیباســازی  بنی
عبــور می کننــد؛ امــا همــه اقدامــات در حــوزه شــهری 
ــا  ــازی و ی ــازمان زیباس ــط س ــوده و توس ــا نب ــار م در اختی
شــهرداری اداره می شــوند. حتــی بســیاری از اقداماتــی 
ــی  ــاظ فن ــم ازلح ــه ه ــوزه نقاشــی صــورت گرفت ــه در ح ک
و هــم ازلحــاظ فرهنگــی و روایــی مــورد تأییــد مــا نیســت. 
تمــام طرح هایــی کــه توســط بنیــاد شــهید در شــهر 
ــط  ــی توس ــی و اجرای ــاظ فن ــاً ازلح ــد قطع ــرا می گردن اج
اســاتید ایــن حــوزه موردبررســی قرارگرفتــه و ســپس اجــرا 
ــوزه  ــم در ح ــواری ه ــی های دی ــی از نقاش ــوند. برخ می ش
دولــت بــوده و اقتضائــات سیاســی چاشــنی ایــن قضیــه شــده 
ــار فاخــر هنــری  اســت. بااین حــال شایســته نیســت کــه آث
ــر  ــکندری و دکت ــرج اس ــر ای ــی همچــون دکت ــاتید بزرگ اس
ــا  ــن آن ه ــار دیگــری را جایگزی ــرده و آث ــن ب ــا را از بی چلیپ
کنیــم حتــی بازســازی ایــن آثــار هــم بایــد توســط خــود این 

ــرد. ــراد صــورت پذی اف

ــار هنــری  ــز بســیاری از آث ــا نی ــر بوخــر : در کشــور م دکت
مالحظــات  دلیــل  بــه  باغ هــا  و  تندیس هــا  همچــون 
میــدان  به عنوان مثــال  می شــوند.  جایگزیــن  مختلــف 
ــه  ــوده ب ــه ســال 1960 ب کوچکــی در زوریــخ کــه متعلــق ب
دلیــل نیازهــای فنــی و مقیــاس کوچــک میــدان، مســتلزم 
ــود کــه از میــان برداشــته شــود. برخــی اوقــات هــم  ایــن ب
ــی  ــای فرهنگ ــا ارزش ه ــردم ب ــنایی م ــدم آش ــل ع ــه دلی ب
ایــن آثــار و فشــارهای بازســازی موجــود بــر آن هــا درخطــر 
ــار فرهنگــی و  ــن، آث ــد. باوجودای ــرار می گیرن ساخت وســاز ق

ــد مجــدداً  ــاالی تاریخــی برخوردارن مناظــری کــه از ارزش ب
مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه و ســعی می کنیــم در نگهــداری و 

ــم. ــام دهی ــژه ای انج ــات وی ــا اقدام ــف آن ه بازتعری

ــش،  ــده در همای ــاالت ارائه ش ــه مق ــه ب ــا توج ــؤال | ب س
ــوط  ــای مرب ــر و یادمان ه ــاخت مناظ ــرد برس ــوع رویک دو ن
بــه جنــگ حاکــم اســت رویکــرد رئــال و فرمــال و رویکــرد 
ــوی  ــاوت ماه ــا تف ــا ب ــر م ــرف دیگ ــی. از ط ــی و ذهن انتزاع
ــم؛  ــورها مواجهی ــر کش ــران و دیگ ــگ در ای ــی جن و محتوای
ــود و یــک ســری  ــوع دفــاع مقــدس ب چــون جنــگ مــا از ن
ــگ  ــه در جن ــتیم ک ــل هس ــرای آن قائ ــی ب ــم و معان مفاهی
ــاوت  ــن تف ــه ای ــه ب ــا توج ــدارد. ب ــود ن ــورها وج ــایر کش س
ــوان  ــا می ت ــورها آی ــر کش ــا دیگ ــا ب ــگ م ــی در جن محتوای
ــرای  ــا ب ــر و یادمان ه ــاد مناظ ــه در ایج ــت ک ــه گرف نتیج
ــه آن معانــی و مفاهیــم بهتــر اســت رویکــرد مــا  رســیدن ب

انتزاعی تــر و ذهنی تــر 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 تخصــص زده 
و فن ســاالر  تکنوکــرات  به بیان دیگــر  و  نــه تخصص گــرا 
ــه نظــر مــن در  ــاع مقــدس تهــران. ب ــوزه دف همچــون باغ م
ــرط  ــب و ش ــارکت مخاط ــرط الزم مش ــوب ش ــرد مطل رویک
کافــی اجــرا توســط متخصــص را در بــردارد؛ و بــرای اینکــه 
کار عامیانــه یــا غیــر مردمــی نشــود بایســتی ایــن دو شــرط 
ــاع  ــوزه دف ــه در باغ م ــی ک ــند. اقدامات ــرار باش ــان برق هم زم
ــاوی  ــردم ح ــرای م ــه ب ــه، بااینک ــران انجام گرفت ــدس ته مق
اطالعــات و خاطــرات زیــادی اســت امــا اگــر ایــن خاطــرات 
را هنــری نکنیــم مانــدگار نمی شــوند. ایــن اقــدام، یــک کار 
تخصصــی اســت کــه بایســتی بــا مشــارکت مخاطــب صــورت 
پذیــرد. افــرادی کــه جنــگ را اداره می کردنــد بایــد در 
فرآینــد ایــن کار حضورداشــته باشــند. رویکــرد فن ســاالرانه 
باغ مــوزه دفــاع مقــدس تهــران و عــدم شــرکت دادن 
ــی نادرســت و دور از  ــل مکان یاب ــی از قبی ــه اقدامات ــردم ب م
دســترس مــردم یــا ســاخت آب نمایــی بانــام هورالعظیــم کــه 
هیــچ ارتبــاط ذهنــی بــا مخاطــب برقــرار نمی ســازد منجــر 
ــت  ــدم موفقی ــث ع ــل باع ــن عوام ــام ای ــه تم ــود ک می ش
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پروژه شــده اســت.

ســؤال | در طراحــی یــک نمونــه آرامســتان و گلــزار شــهدا، 
پیش فــرض برگزارکننــدگان بــرای ســاماندهی آنجــا تعویــض 
ســنگ قبــور، مجــزا و خــاص کــردن بخــش ســرداران 
ــوع  ــری موض ــی نظ ــا مبان ــه ب ــود ک ــا ب ــایر بخش ه از س
ــخصی  ــاًل مش ــط کام ــه ضواب ــن زمین ــود. در ای ــوان نب همخ
از ســوی بنیــاد شــهید مشــخص نشــده کــه بتــوان بــه آن هــا 
ــرای چنیــن اقداماتــی  ــا در حــال حاضــر ب اســتناد کــرد. آی

ــود دارد؟ ــخصی وج ــه مش برنام

آقــای یارنســب : در مقطعــی خــاص ایــن بخــش از گلــزار 
ــی  ــول و مبان ــود و اص ــهید ب ــاد ش ــه بنی ــهدا زیرمجموع ش
ــزار شــهدا تدوین شــده  ــرای منظــر و معمــاری گل خاصــی ب
بــود. ســپس بــر اســاس آن مبانــی، شــرح خدمات مشــاورین 
ــالغ شــد. بحــث تفکیــک ســنگ قبــور ســرداران  تهیــه و اب
و مجــزا کــردن آن هــا از ســایرین جــزء سیاســت های بنیــاد 
ــورت  ــی ص ــلیقه خاص ــال س ــاالً اعم ــوده و احتم ــهید نب ش
گرفتــه اســت. گلــزار شــهدا پــروژه عظیمــی بــود و اعتقــاد بر 
ایــن بــود کــه قبــور شــهدا بــا توجــه بــه عمــر و دوام مصالــح 

ــا حــد امــکان حفــظ شــوند. ــه ت به کاررفت

ســؤال | بــا توجــه بــه تفــاوت دیدگاه هایــی کــه کشــورهای 
ــام  ــه در تم ــد اشــتراکی ک ــگ دارن ــه جن ــه مقول ــف ب مختل
مباحــث و مقــاالت ارائه شــده وجــود داشــت رویکــرد نمادیــن 
ــود. حــال اگــر جنــگ را یــک  ــن حــوزه ب ــه ای و نمایشــی ب
ــداری و  ــه پای ــاز ب ــم کــه نی ــه فرهنگــی در نظــر بگیری مقول
تــداوم بــرای نســل های آینــده دارد آیــا ایــن نــگاه می توانــد 
ــد  ــر بای ــر دیگ ــون مناظ ــا همچ ــد ی ــدار باش ــگاه پای ــک ن ی

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 
نســل های آینــده قطعــاً بایــد نــگاه متفاوتــی داشــته باشــیم. 
ــد و  ــی بودن ــر ابتدای ــگ مناظ ــر جن ــطی مناظ در قرون وس
ــالح های  ــا س ــان ب ــه توأم ــر ک ــای معاص ــر جنگ ه ــا مناظ ب
پیشــرفته نظامــی اســت کامــاًل متفــاوت هســتند. یــک تغییر 
مــداوم و تدریجــی ازنقطه نظــر فرهنگــی در نحــوه نگــرش بــه 
جنــگ و درکــی کــه از مفاهیــم آن حاصــل می شــود وجــود 
ــد  ــک فرآین ــی ی ــگ در ط ــه فرهن ــی ب ــگاه مفهوم دارد. ن

منجــر بــه کشــف ایــن تغییــرات می گــردد. بــه کمــک ایــن 
مفاهیــم جدیــد فرهنگــی، آثــار هنــری، مناظــر و یادمان هــا 

ــه عمــل آورد. ــوان از وقــوع جنــگ جلوگیــری ب می ت

ســؤال | حجــم تبلیغــات بنیــاد شــهید در مــورد اقداماتــی 
ــا  ــوده و ی ــی نب ــه کاف ــورت گرفت ــر ص ــه منظ ــه در حیط ک
حداقــل در مســیر درســتی نیســت. فعالیت هــای کمیســیون 
ــن  ــرد و در ای ــورت می گی ــران ص ــاً در ته ــی تمام تخصص
ــن  ــا ای ــه شهرســتان ها نمی شــود. ب ــه توجــه خاصــی ب مقول
تفاســیر شــما بــرای خــارج از تهــران چــه برنامــه ای در نظــر 

گرفته ایــد؟

ــر تبلیغــات مــا وارد اســت.  آقــای یارنســب : ایــن انتقــاد ب
عمــل  به درســتی  گاهــی  مــا  اطالعاتــی  کانال هــای 
نمی کننــد و گاهــی حجــم اطالعــات مــا محــدود اســت کــه 
ــن قبیــل همایش هــا و مجموعــه  ــه کمــک ای امیــد اســت ب
متخصصیــن بتــوان ایــن نقــص را جبــران کــرد. واقعیــت تلخ 
دیگــر ایــن اســت کــه متأســفانه در برخــی اســتان ها برخــی 
ــث  ــرده و باع ــر ک ــن اظهارنظ ــای متخصصی ــران به ج مدی
ــد. در حــال حاضــر بنیــاد  عــدم موفقیــت پروژه هــا می گردن
ــار دارد  شــهید داده هــای مفیــدی در مرکــز اســناد در اختی
ــای  ــا و هم رزم ه ــا از خانواده ه ــن داده ه ــع آوری ای ــه جم ک
شــهدا در نقــاط مختلــف کشــور کار بســیار دشــواری بــوده 
ــزاری  ــای علمــی همچــون برگ ــا روش ه ــد اســت ب ــه امی ک
ایــن  از  چنیــن همایش هــای علمــی تخصصــی بتــوان 
گنجینــه گران بهــا اســتفاده کــرد و آن را بــه نســل های 

ــال داد. ــده انتق آین

ســؤال | نظــر بــه اینکــه جنــگ مــا دارای یک الیــه مذهبــی 
بــوده و آن را دفــاع مقــدس نیــز نامیده ایــم. در منظــره 
ــانه های  ــوان نش ــه می ت ــگ، چگون ــن جن ــرای ای ــازی ب س
ــرد؟ ــت ک ــان مدیری ــب را هم زم ــانه های مذه ــگ و نش جن

ــرد  ــا دو رویک ــا ب ــاخت یادمان ه ــا در س ــر : م ــر بوخ دکت
ــه دارد  ــه واقع گرایان ــه جنب ــرد اول ک مواجــه هســتیم. رویک
ــا  ــات میــدان جنــگ را ب ــن اســت کــه اتفاق ــر ای و تــالش ب
ســمبل ســازی نمایــش داده و مناظــری را بــرای آن هــا خلــق 
ــه جنــگ  ــز قصــد نشــان دادن تجرب ــم. رویکــرد دوم نی کنی
و مفاهیــم و ادراکاتــی را دارد کــه از دوران جنــگ در ذهــن 
داریــم. بــه کمــک ایــن یادمان هــا و مناظــر جنــگ، می تــوان 

گـــزارش
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خاطــرات جنــگ و اعتقــادات مذهبــی را به صــورت توأمــان 
نشــان داد.

درنهایــت دکتــر منصــوری بابیــان دو نکتــه بــه جمع بنــدی 
مباحــث پرداختنــد :

مفهــوم جنــگ در دنیــای غــرب بــا مفهــوم آن بــرای 
مســلمانان کامــاًل متفــاوت اســت. جنــگ بــرای دنیــای غــرب 
ذاتــاً امــری ناشایســته اســت کــه بایســتی از آن گریخــت امــا 
جنــگ بــرای فــرد مســلمان یــک واقعیــت اســت کــه بایــد 
از آن دوری کــرد امــا درعین حــال 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 آن هــا را تهدیــد 
کنــد چگونــه تصــور مطلــق خــود را زیــر پــا گذاشــته و آن را 
نســبی می پندارنــد تــا بــا ایــن عقیــده بتواننــد آمــاده دفــاع 
گردنــد. درواقــع آن هــا مفهــوم دفــاع را قربانــی حرکــت ضــد 
ــاع  ــوم دف ــا مفه ــه م ــه در جامع ــد درحالی ک ــگ نمودن جن
ــن دو  ــوم مقدســی اســت. ای ــوده و مفه ــده ب ــان زن هــم چن
ــاری  ــازی، دو معم ــش دو فضاس ــث آفرین ــاً باع ــیر طبع تفس
ــا  ــال م ــردد. درعین ح ــاوت می گ ــازی متف ــره س و دو منظ
بایــد یــک مفهــوم معارضــی )پارادوکســیکال( را شــرح دهیــم 
ــکات را  ــن ن ــوان ای ــق را. می ت ــوم مطل ــک مفه ــا ی و آن ه

ــرارداد. ــه ق ــو موردتوج ــای ن ــوان یافته ه به عن

گـــزارش




