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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  

اين نشريه در ISC نمايه مى گردد.
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چكيده
زمينه و هدف: جنگ ها فارغ از مبانى فكرى حاكم بر آنها، همواره تخريب و ويرانى مكان را به دنبال دارند و بازسازى پس از جنگ با رويكرد احياى 
حس تعلق فضا-مكانى مى تواند پيوند عاطفى ميان انسان و مكان را برقرار نمايد. در اين راستا، زندگى معاصر عليرغم تمام ايده هاى نوين و ذات حركت 
رو به جلو، همواره نيازمند يادآورى خاطرات گذشته براى حفظ بنيان هاى اجتماعى مى باشد و همين امر است كه ادراك ذهنى افراد را در منظرى 

ذهنى-ارزيابانه، از محيط پيرامون آنها شكل مى دهد. 
روش: پژوهش حاضر با مرور اسناد موجود از جنگ جهانى دوم در اروپا و همچنين جنگ تحميلى و بيانى توصيفى- تفسيرى به بررسى پيشينه و مطالعه 
حس تعلق فضا-مكانى و اثرات جنگ بر آن پرداخته و سپس بازسازى شهرى در جنگ جهانى دوم را در كنار بناهاى يادبود و يادگارهاى آن مورد بررسى 
قرار مى دهد. در نهايت با توجه به خاستگاه متفاوت جنگ در ايران، بازسازى مناطق آسيب ديده و ديدگاه هاى موجود مبنى بر حفظ آثار جنگ در راستاى 

تمايز آن با سياست اروپايى، طى مطالعه اسناد و بازديد ميدانى انجام شده در بهار 1396، از مناطق بازسازى شده، مورد بررسى قرار گرفته است.
يافته ها: يافته هاى اين پژوهش را مى توان در دو بخش كلى تقسيم بندى نمود. ابتدا موضوع جنگ و احياى حس تعلق بازماندگان در تجربه بازسازى 
اروپا پس از جنگ جهانى دوم با در نظرگرفتن سياست هاى متفاوت موجود در كشورهاى درگير در زمينه بازسازى و در بخش بعدى بررسى بازسازى 
پس از جنگ در ايران پژوهشگر را در مسيرى هدايت نمود كه تفاوت در نتيجه كار بازسازى و روش هاى احياى هويت پيشين را در نگرش ها و 

ديدگاه هاى حاكم بيان مى نمايد.
نتيجه گيرى: نتايج حاصل حاكى از آن است كه در جنگ تحميلى، حس تعلق خاطر در ارتباط مستقيم با مذهب و دفاع از اعتقادات شيعه با حفظ 
شرايط جنگى در جبهه ها، بسيارى افراد را براى ديدار از آن مناطق فرا مى خواند. اما در اروپا خاستگاه ملى گرايانه جنگ دوم جهانى، در كنار سياسِت 
فراهم آوردن زير ساخت ها و احياى شهرها عمومًا به گونه اى مشابه با آنچه پيش از جنگ وجود داشته، در نهايت منجر به ساخت ابنيه به منظور 
بزرگداشت كشته شدگان و يادبود براى جنگ شده است. بازسازى مناطق جنگ زده ايران نه با ساختى فيزيكى، كه با حفظ محيط و فضاى جنگ به 

عنوان امرى مقدس، خاطرات را روايت مى كند.
واژه هاى كليدى: بازسازى پس از جنگ، حس تعلق فضا-مكانى، حس تعلق، جنگ جهانى دوم، جنگ تحميلى، بازسازى شهرهاى جنگ زده

موارد  تعلق فضايى-مكانى مناطق در بازسازى پس از جنگ  تارا؛  (پاييز، 1396)، حس  جاللى،  ◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): 
مطالعاتى: اروپاى پس از جنگ دوم جهانى و دفاع مقدس. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (3)، 238-225.
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Abstract
Background and objective: Wars, despite the prevailing intellectual principles, always lead to destructions and post war re-
construction with the approach of restoring sense of belonging and place attachment has the ability to link man and place 
together. In this regard, contemporary life, in spite of all new ideas and the essence of moving forward, always needs to recall 
memories in order to preserve social foundations and this is what shapes the subjective perception of individuals in a subjec-
tive-evaluative way from the environment around them.
Method: The present research focuses on the Second World War and also Iran Imposed War’s documents as a descriptive-
interpretive survey and also, reviews the literature and discusses place- space attachment and war i mpacts on cities. In this 
regards, monuments and memorials in urban reconstruction are studied and according to the different origin of the war in Iran 
namely dominant policies and Shiite viewpoint of the value preservation of Holly Defense, documents are studied and a field 
survey conducted on war-torn areas in Iran at the spring of 2017.
Findings: The survey is divided into two general sections. The first part discusses about World War II and reviving the survivors’ 
sense of belonging and place-space attachment in the European reconstruction experience. The second part is related to in-
vestigation of the damaged area’s reconstruction in Imposed War that shows the differentiations in Shiite and European point 
of views in terms of reviving the identity and place- space attachment.
Conclusion: The findings show that sense of belonging is directly related to religious and Shiite beliefs in preservation of 
the Holly Defense battlefields, monuments, and defense museums in the Imposed War. Calling people under the name of 
“Rahiyan-e-noor”, not only by physical construction, but by preserving the war environment and space as a holy and sacred 
event, narrates the memoirs. However, the sense of nationalism in WWII, beside the policy of providing infrastructures, leads 
to reconstruct and revitalize urban areas as it seen in most European cities.
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مقدمه
به  دست  مخاطرات  با  خاكى  كره  روى  بر  پيدايش  زمان  از  انسان 
انواع  از  يكى  جمله  از  درگيرى ها،  و  جنگ  و  است  بوده  گريبان 
رساندن  انتها  به  و  ادامه  آغاز،  در  خود  انسان،  كه  است  بحران هايى 
شده  ساخته  مكان هاى  نابودى  در  جنگ ها  مى نمايد.  ايفا  نقش  آن، 
فيزيك  و  كالبد  بردن  ازبين  با  و  دارند  بسيارى  تاثير  بشر  توسط 
راستا،  اين  در  مى كنند.  تغيير  دست خوش  نيز  را  آن  هويت  مكان، 
سامان دهى  منظور  به  جنگ،  از  پس  شده  برنامه ريزى  بازسازى هاى 
ايجاد  و  مكان  روح  بازگرداندن  مى بايست  آن  از  حاصل  ويرانى هاى 
حس تعلق فضا-مكانى را بيش از ساختن كالبد صرف براى مكان، 
مورد توجه قرار دهند. در ادامه، به بررسى موضوع حس تعلق و تاثير 

جنگ بر آن، در قالب بررسى ادبيات تحقيق پرداخته مى شود.
مرورى بر ادبيات تحقيق

يا  محيط  بين  شناختى  رابطه  به  تعلق،  حس  كه  كرد  اشاره  بايد 
يك فضاى خاص، اطالق  مى،شود (حيدرى، مطلبى و نگين تاجى، 
1393) و حس مكان، ادراك ذهنى مردم از محيط اطراف و يا تاثير 
احساسات آگاهانه و ناآگاهانه آنها از محيط و در ارتباط درونى با 
آن تعريف مى شود (انصارى و همكاران، 1392). عالوه  بر اين، حس 
مكان عامل عمده و اصلى هماهنگ كننده فرد با محيط و در نتيجه 
دست  براى  عاملى  و  اطرافشان  محيط  از  كنندگان  استفاده  رضايت 
يافتن به هويت براى افراد به حساب مى آيد (فالحت، 1384، انصارى 
و همكاران 1392). در اين راستا يكى از راه كارهاى هويت بخشى به 
هويت  معانِى  همين  و  است،  واحد ”معنا“  محيط هاى  ايجاد  مكان 
بخش به مكان مى توانند برگرفته از تاريخ و فرهنگ باشند تا باعث 
ايجاد خاطرات در مكان گشته و اين خاطرات به طور كلى و از منظر 

عام حس مكان را ايجاد نمايند (نيك روش و قاسمى، 1393). 
طراحى  همچنين  يادبود،  بناهاى  و  يادمان ها  المان ها،  ايجاد 
پس  اروپاى  در  جنگ  زمان  خاطرات  يادآورى  منظور  به  موزه ها 
معمار  راستا،  اين  در  يافتند.  ويژه اى  جايگاه  دوم  جهانى  جنگ  از 
و  ملى گرايى  حس  يادآور  كه  مى كند  طراحى  را  مكانى  اروپايى 
ناسيوناليستى موجود در جنگ دوم جهانى اروپا باشد. اما در ايران 
هشت ساله  جنگ  موضوعيت  كه  چرا  است.  متفاوت  رويكردها 
تحميلى نيز با آنچه در غرب وجود داشت، تفاوت هاى بنيادينى دارد. 

دادن ها  دست  از  اهدافشان،  و  آرمان ها  تمام  كنار  در  جنگ ها 
و  مكان ها  تخريب   و  ويرانى  همين  دارند.  دنبال  به  را  ويرانى ها  و 
تاثيرى كه بر رابطه انسان و مكان دارد، درهم شكستن هويت يك 
ملت را از نظرگاه اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، و كالبدى به دنبال 
خواهد داشت. بايد توجه داشت كه در ابتدا عمومًا در سرزمين هاى 
آسيب ديده از جنگ و حمالت نظامى تمايالت و منظر ذهنى افراد 
در راستاى آنچه پيش از جنگ وجود داشته است، ادامه پيدا مى كند. 
گرچه منظر عينى به واسطه تخريب هاى گسترده به طرز چشمگيرى 
تغيير پيدا كرده است. توجه به اين نكته الزم و ضرورى است كه در 
بازسازى هاى پس از جنگ، اگرچه عمومًا شرايط تأمين سرپناه براى 
بازماندگان در اولويت قرار مى گيرد، اما توجه به شرايط بروز جنگ 
و همچنين ديدگاه ها و موضع هاى طرفين درگيرى ها نيز مى تواند در 
فضا- تعلق  حس  برقرارى  و  مكان  بازسازى  سياست گذارى  زمينه 

مكانى و در نتيجه بازگرداندن هويت مكان موثر باشد.
در اين مطالعه، جنگ جهانى دوم در اروپا و جنگ ايران و عراق 
مورد بررسى قرار گرفته است. اگرچه بايد توجه داشت اين دو جنگ 
دو خاستگاه متفاوت دارد، به گونه اى كه اين تفاوت به طور مستقيم 
بر رويكردهاى مطرح بازسازى فضاى معمارى شهرهاى آسيب ديده 
يادمان هاى  آن،  از  مهم تر  و  فضا-مكانى  تعلق  حس  بازگرداندن  و 
جنگ و احياى هويت از دست رفته ارتباط دارد. در اين راستا، توجه 
سياست هاى  تكامل  نيز  و  جنگ ها  از  آسيب ديده  جوامع  پيشينه  به 
بازسازى،  زمان  در  اينكه  به  توجه  با  نيز  و  اقتصادى  و  اجتماعى 
لوحى سفيد در اختيار نيست تا به شكل و فرم دلخواه برنامه ريزان 
بازسازى درآيد،  مى توان گفت كه برنامه هاى بازسازى اين قابليت 
را دارند كه با طى كردن مسير توسعه اى و بذل توجه بر بهبود شرايط 
حين و يا پيش از حمالت نظامى در زمينه فعاليت هاى سازمان ها و 
برنامه ريزى ها  در  (اميراحمدى، 1987)،  جامعه  اصلى  ساختارهاى 
حس  ايجاد  و  هويت  احياى  در  تاثيرگذار  سياست هاى  اتخاذ  و 
تعلق مكان، موفق عمل كنند، بنابراين سياست گذارى ها از جنبه اى 
مى توانند بر مبناى احياى آنچه قديمى است، براى ايجاد اصالحات 
و رفرم در راستاى برقرارى تعادل و دوباره سازى محل سانحه ديده، 
تالش كرده و با به كارگيرى ايده ها و تفكرات توسعه اى، در راستاى 
هويت دهى به فضا با   معانى نمادين و انگاره هاى معنوى اى همچون 
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ارزش ها و اعتقادات، مراسم و آيين هاى دينى، روحانى و معنوى، 
بردارند  گام  آنها  با  آميخته  روح  با  انسان  كردن  آشنا  جهت  در 

(پورجعفر، صادقى و يوسفى، 1387).
علت  يادآور  كه  جنگ،  از  بازمانده  معنويِى  انگاره هاى  همين 
بروز چنين ويرانى ها و يا مصائب و رنج هاى تحمل شده توسط افراد 
است، كه مى تواند تصور ذهنِى به يادماندنى و مطبوعى را براى افراد 
رقم بزند و زمينه ساز ماندگارى و جاودانگى محيط (مكان) و فضا 
شود. اين توجه به انگاره هاى مسبب ماندگارى، باعث افزايش حس 
ديگرى  زمان  به  فضا  كه  است  حالت  اين  در  و  مى گردد  نيز  تعلق 
 .(1387 همكاران،  و  (پورجعفر  مى كند  پيدا  دست  حال  زمان  از 
اين جاست كه جهان معمارى معاصر در ديالكتيكى بين قديم و آينده 
مكانى  كيفيات  از  ثابتى  عناصر  و  بود  خواهد  برگشت  و  رفت  در 

مطرح مى شوند.
در ميان ويژگى هاى بازسازى هاى موفق پس از جنگ ها، فارغ 
از ايدئولوژى و تفكر حاكم بر نزاع نظامى، عواملى همچون دارا بودن 
كيفيت مناسب از مكان و تناسب با شرايط زمينه،  نگرش و ديدگاه 
به  پرداخت  قابل  و  منطقى  هزينه هاى  بذل  و  بازسازى  در  فرايندى 
بازسازى پس از جنگ، مى توانند تقريبًا همه شمول باشند. الزم به 
يادآورى است كه كيفيات مناسب از مكان، شامل كيفيت كالبدى 
(در راستاى اجزاى ساختارى- كالبدى)، كيفيت فعاليت جارى (از 
نظر كاربرى ها و الگوهاى رفتارى) و همچنين كيفيت معنايى حاكم 
بر مكان (تداعى گر فرهنگ ها، عملكردهاى ادراك شده، جذابيت ها، 
ارزيابى هاى كيفى، خاطرات، نمادهاى فرهنگى و مذهبى)، مى شوند 

(لك، 1392).
به  قبلى  آشناى  ساختار  رفتن  دست  از  كه  داشت،  توجه  بايد 
واسطه جنگ و ايجاد تغييرات ماهيتى به صورت يكباره در محيط، 
بازماندگان  در  افسوس  و  نارضايتى  بروز  باعث  سرعت  به  اگرچه 
مى تواند  جنگ  طرفى  از  اما  گيفورد١، 2010)،  و  (سكنل  مى شود 
امكان ايجاد تغييرات بنيادين و اساسى را در اختيار معماران قرار 
دهد تا ديدگاه هاى نوين و نظريه معمارى معاصر را در زمينه مورد 
در  بازسازى  سياست هاى  ديگر،  طرف  از  نمايند.  عرضه  بازسازى 
راستاى حفظ آثار به جاى مانده از جنگ به عنوان يادگارهايى نه 

1.  Scannell & Gifford 

صرفًا براى يك مقطع تاريخى خاص، كه براى طول تاريخ، مى تواند 
را  جامعه  هويتى  ساختارهاى  كه  شود  پرداخته  و  ساخته  به گونه اى 

شكل دهد. 

روش 
در راستاى دست يابى به اهداف مطرح شده، پژوهش حاضر در بررسى 
توصيفى-  بيانى  با  و  موجود  تاريخى  اسناد  بر  مرورى  با  كيفى، 
تفسيرى به مطالعه در نمونه هاى موجود در حوزه بازسازى هاى انجام 
شده پس از جنگ جهانى دوم در اروپا و همچنين جنگ تحميلى 
هشت ساله ايران پرداخته و با حضور در مناطق مورد هجوم در ايران و 
بازديدى ميدانى از مناطق جنگى، جبهه ها، همچنين شهرهاى درگير 
جنگ در منطقه خوزستان و دشت آزادگان، پس از گذشت بيش از 
سى سال از اتمام جنگ، موضوع احياى هويت و ايجاد حس تعلق 

فضا-مكانى را در بستر و زمينه موجود، بررسى كرده است. 

يافته ها
اروپا در بين سال هاى 1939 تا 1945 درگير جنگى خانمان سوز شد 
درگيرى  و  جهان  سراسر  به  آن  دامنه هاى  شدن  كشيده   از  بعد  كه 
بيشتر ملت هاى آن دوران، جنگ جهانى نام گرفت. نكته قابل توجه 
نيز  مذهب  با  مرتبط  وقايعى  جنگ،  خالل  در  اگرچه  كه  اينجاست 
تاريخ  جنگ  گسترده ترين  امروز  به  تا  كه  جنگ،  اين  اما   داد٢،  رخ 
با  بلكه  مذهب گرايانه،  ايدئولوژى  و  مذهب  خاطر  به  نه  است،  بشر 

انگيزه هاى ملى گرايانه رخ داده بود.
از سوى ديگر،  ايران  در اوايل پيروزى انقالب اسالمى، درگير 
جنگ  مورد  در  آنچه  خالف  بر  كه  شد،  هشتساله  و  تحميلى  جنگى 
جهانى دوم بيان شد، نبردى بر سرخاك نبود. روياى به دست گرفتن 
حكومت اعراب در تصورات صدام براى عراق، و از سوى ديگر دفاع 
از اعتقادات مذهبى اسالم شيعى در درجه اول و همچنين دفع حمله 
عراق و بازپس گيرى مناطق تصرف شده توسط ايران، دو كشور را 
رودرروى يكديگر قرار داد. موضوع اعتقادات مذهبى را در ايران، 
مى توان حتى در مورد نام گذارى عمليات نظامى سازمان دهى شده نيز 
مشاهده كرد. نام هايى از قبيل ثامن االئمه، طريق القدس، فتح المبين، 

2.  هولوكاست
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والفجر، كربال و از اين قبيل، نشانى از نقش تفكر شيعه در طرف 
ايرانى دارد. در اين ايدئولوژى، جنگ، الهامى از واقعه كربال و قيام 
حسين بن على (ع) و شهادت مظلومانه او است. همين ايدئولوژى در 
زمينه حفظ آثار و صيانت از ارزش هاى دفاِع مقدس، پس از اتمام 

جنگ و در بازسازى نيز خود را به روشنى نمايش مى دهد.
در اين بخش ابتدا بازسازى شهرهاى اروپايى و سپس يادگارهاى 
جنگ جهانى دوم در اين شهرها مورد بررسى قرار گرفته و در ادامه 
جنگ تحميلى، بازسازى مناطق جنگ زده و نگرش ها و ديدگاه هاى 

موجود در زمينه حفظ آثار جنگ، مورد بررسى قرار گرفته است.
بازسازى هاى شهرى در اروپا

كشورهاى  در  مختلف  شهرهاى  به  فراوانى  آسيب  جنگ،  خالل  در 
درگير، وارد آمد كه هريك در مقاطع مختلف و با رويكردهاى متفاوت، 
بازسازى شدند. در اين مطالعه، برخى از شهرهاى آسيب ديده از جنگ 
شهرها  اين  بازسازى  تاثيرگذار  سياست هاى  و  اروپا  در  دوم  جهانى 
همچنين  و  فضا-مكانى  تعلق  حس  كاهش  يا  و  افزايش  روى  بر 
آنچه يادآور جنگ در دنياى معاصر است، مورد بررسى قرار گرفته 
تخريب ها در سطح  است. علت اين انتخاب را مى توان گستردگى 

اين شهرها و سياست هاى گزينش شده براى بازسازى بيان نمود.
كاونترى، بريتانيا 

اين شهر كه در مركز انگلستان واقع است، از مهمترين و مشهورترين 
شهرهاى بازسازى شده پس از جنگ جهانى دوم به حساب مى آيد، 
ساخته  نو  از  كامل  طور  به  شده  حاصل  تخريب هاى  از  پس  چراكه 
شد. اين نوسازى بافت شهر كه در حدود 13 سال به طول انجاميد، 
با هدف تبديل كاونترى به شهرى كامًال صنعتى سياست گذارى شده 
بود. از اين رو ويژگى هاى پيشين شهر سنتى را به طور كل ناديده 
مى گرفت. اما على رغم اين تغييرات گسترده و بنيادين، همان طور 
كه درشكل شماره 1 نيز مشاهده مى شود، چند نقطه از شهر ازجمله 
ويرانه هاى يك كليساى جامع، دست نخورده حفاظت شد كه امروز 
جزو معدود نقاطى از شهر است كه يادآور خاطرات جنگ مى باشد 
اگرچه  شد،  گفته  كه  آنچه  به  توجه  با  همكاران١، 2003).  و  (هوبارد 
نظر  زير  مدرن،  معمارى  اصول  و  ايده ها  براساس  كاونترى  بازسازى 

1.  Hubbard 

معمارى به نام گيبسون٢ و با نظرخواهى و مشورت گرفتن ازساكنان 
انجام شد، اما وقفه 13 ساله و مطرح شدن جرقه هاى پست مدرنيسم 
كه با زمينه مدرن طراحى شده شهر مخالفت مى كرد، در كنار اجراى 
بافت  نوسازى  از  را  مردم  رضايت  كالبدى،  نظر  از  ابنيه  ناكارآمد 
شهر تقليل داد. امروزه كاونترى با تمامى ساختمان ها، كارخانه ها و 
اتوبان هايش (شكل شماره 1) اگرچه در دسته بندى شهرهاى صنعتى 
طبقه بندى مى شود، اما هرگز به هويِت باشكوه و درحال رشد خود، 
و  هوبارد  1986؛  (زرگر،  است  بازنگشته  نظامى،  حمالت  از  پيش 
از  تصويرى   ،1 شكل   .(2011 الركان٣،  و  آدامز  و   2003 همكاران، 

بافت شهر كاونترى را قبل و بعد از جنگ نمايش مى دهد.

شكل 1. باال، كليساى جامع حفاظت شده كاونترى، حين و پس از اتمام 
جنگ؛ پايين، بافت شهر كاونترى پيش و پس از جنگ (مآخذ: اينترنت۴)

روتردام، هلند 
شهر روتردام طى يك شبانه روز با حمله هيتلر، به طور كامل نابود 
شد اما بازسازى اين شهر با برنامه ريزى هاى انجام شده پس از گذشت 
چهار روز از حمله ويرانگر آغاز گرديد. بنابراين اگرچه حمله آلمان 
تلفات بسيارى برجاى گذاشت و شوك عظيمى به بازماندگان وارد 
كرده و بسيار مايوس كننده بود، اما آغاز سريع بازسازى، اميد را به 

مردم شهر بازگرداند.
بازسازى  در  مترقى  و  محافظه كارانه  عقيده  دو  بين  تعامل 
در  سنت،  دريچه  از  بازسازى  سياست هاى  پايه گذارى  و  روتردام 
با  زيرساخت ها  آوردن  فراهم  و  توسعه اى  برنامه هاى  به  توجه  عين 
حفظ ظاهر پيشين شهر در بسيارى از مراكز عمومى، احياى هويت 
2.  Gibson
3.  Larkham & Adams 
4.  http://www.gettyimages.co.uk/event/years-since-the-bombing-of-

coventry-90301173
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نتيجه  در  و  ساكنان  تعلق  حس  و  مكان  حس  بازگرداندن  گذشته، 
رضايت مندى آنها را به دنبال داشت. قابل توجه است كه خاستگاه 
و  بازسازى ها  اينگونه  موفقيت  در  دوم  جهانى  جنگ  ملى گرايانه 
دارد  به سزايى  نقش  است،  داشته  وجود  پيشتر  آنچه  عينه  به  احياى 
(گريوى١، 2017). شكل 2، تصويرى از بافت شهر روتردام را قبل 

و بعد ازبازسازى ناشى از جنگ نمايش مى دهد.

شكل 2. روتردام پيش از جنگ، ويرانى جنگ و بازسازى آن (مآخذ: اينتزنت٢)

همان طور كه در تصوير شماره 2 نيز مشاهده مى شود، برنامه 
بازسازى روتردام، با هدف تبديل شهر به ماشينى كاربردى در كنار 
لذت بردن از زندگى در آن پايه گذارى شده بود. در اين راستا، ظاهر 
كالبدى شهر در ساختارهاى قديمى حفظ شده و با قراردادن طرحى 
زمان،  طول  در  گسترده  اصالحات  انجام  قابليت  با  انعطاف پذير 
چشم اندازهاى توسعه آينده را پى ريزى كرده است و بدين ترتيب با 
گذشت زمان، ظاهر قديمى از نوساخته شده روتردام، در كنار برج ها 
و آسمان خراش هايى كه نشانگر شهرهاى صنعتى پيشرفته در جهان 

هستند، در تعامل به سر مى برند (زرگر1986، ؛ واگنار٣، 2016).
ورشو، لهستان 

با  آلمان  كه  شد  باعث  ورشو  شهر  و  لهستان  استراتژيك  موقعيت 
به  كه  آن  بمباران  از  پس  و  شده  مسلط  شهر  بر  خود  ديدگاه هاى 
نابودى بسيارى از بخش هاى شهر انجاميد، تخريب هاى سيستماتيك 
به  بازمانده  جمعيت  رو  اين  از  نمايد.  آغاز  را  خود  تخريب»  «جوخه 

1.  Gerrewey 
2.https://www.landmarkscout.com/rotterdam-blitz-a-city-on-fire-

netherlands
3.  Wagenaar 

سرعت از شهر مهاجرات كرده و شهر تبديل به كالبدى درهم شكسته 
و خالى از سكنه شد. تصوير3 ، ابتدا شهر ورشو را در زمان جنگ با 
ويرانى بس گسترده نمايش داده و سپس آن را با شهر بازسازى شده 

پس از جنگ مقايسه مى كند. 

شكل 3. باال، تخريب شهر ورشو؛ پايين، ورشوى بازسازى شده پس از 
جنگ (مآخذ: اينترنت۴)

و  قلمروها  تصرف  راستاى  در  آمده  پيش  تحوالت  از  پس 
اگرچه  شوروى،  توسط  منطقه  اين  در  شده  حاصل  پيروزى هاى 
از  كرده  مهاجرت  جمعيت  بازگرداندن  هدف  با  ورشو  بازسازى 
شهر آغاز شد، اما احياى سكونت و يا هويت با بازسازى و احياى 
در  بازسازى،  روسى  دست اندركاران  اولويت  شهر،  تاريخى  ابنيه 
ورشو نبود، بلكه تفكرات كمونيستى حاكم، اولويت اول را احياى 

اقتصادى و زيرساخت هاى حياتى اين شهر مى ديد.
بر  بسيارى  تاثير  حاكم،  ايدئولوژى هاى  است،  ذكر  به  الزم 
ساخت وسازها و نيز نوع و نحوه انجام بازسازى دارد و نكته اصلى 
اينجاست كه همين امر در صورتى كه با ديدگاه هاى ساكنان منطقه 
تفاوت و تمايز داشته باشد، مى تواند برنامه بازسازى و احياى زندگى 
برنامه  در  اين رو  از  دهد.  سوق  موفقيت  عدم  سمت  به  شهر  در  را 
مسكونى  ابنيه  ساخت  در  واقع گرايى  كمبود  ورشو،  شهر  بازسازى 
و غيرمسكونى، همچنين آرمان گرايى در طرح هاى بازسازى باعث 
ورود سبك هاى وارداتى از شوروى به تاريخ لهستان شد. سبك هايى 
كه مردم آن سرزمين در ابتدا آشنايى كمى با آنها داشتند (زرگر، 

4.http://www.mylearning.org/polish-people-in-britain-after-wwii/
images
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1986؛ پارتنرس و كاالم١، 2005 ؛ كرولى٢ 2011).
شهرهاى كشور آلمان 

آغازگر  خود  كه  ملى گرايانه اى  كامًال  تفكرات  به  توجه  با  آلمان 
دامنه  نيز  روز  هر  و  شد  نظامى  مبارزات  صحنه  وارد  بودند،  جنگ 
ظاهر  حفظ  اگرچه  راستا  اين  در  مى نمود.  گسترده تر  را  خود  نفوذ 
اولويت هاى  مهمترين  از  بازسازى،  آغاز  از  پيش  آلمان،  شهرهاى 
بخش  دو  به  كشور  اين  شدن  تقسيم  اما  مى آمد  به شمار  بازسازى 
مجزا آلمان شرقى و غربى با ديدگاه ها و عقايد متفاوت، باعث شد 
كه اين دو بخش، روند متفاوتى را براى بازسازى در پيش گيرند. در 
آلمان شرقى با توجه به حاكم بودن ايدئولوژى كمونيستى، به مثال 
آنچه در ورشو رخ داده بود، روند ساخت و ساز و احياى هويت از دست 
رفته، به ُكندى انجام مى گرفت  و بازگشت جمعيت نيز با رخوت 
و زندگى شهرى با نوعى اجبار همراه شده بود. اما در آلمان غربى، 
تفكر سرمايه دارى غالب، با در دستور كار قرار دادن برنامه بازسازى 
براى احياى ابنيه فرهنگى-تاريخى،دقيقًا بر اساس آنچه كه  پيش 
در  تنها  نه  تكاپو،  و  پويايى  ايجاد  باعث  كه  داشت،  وجود  جنگ  از 
بود.  شده  نيز  شهرها  ساكنان  ميان  در  بلكه  طراحى،  جديد  فرم هاى 
از  آنچه  احياى  كنار  در  جديد  ساخت وسازهاى  گسترش  همچنين 
قبل وجود داشت، در نهايت منجر به تمايل به جدا شدن از گذشته 
از اين رو  نمود.  ايجاد  ساكنان  در  بيشتر  چه  هر  را  آينده  به  نگاه  و 
آلمان غربى، نسبت به آلمان شرقى از آينده اى پررونق تر برخوردار 
بيان  زمينه هاى  در  و  شهرى  معمارى  نظرگاه  از  عالوه براين،  گرديد. 
در  استفاده  مورد  تزيينات  همچنين  و  معمارى  فرم هاى  معمارانه، 
در  موجود  سياسى  ديدگاه هاى  از  ناشى  مداخله گرايانه ى  نگاه  ابنيه، 
سياست هاى  موفقيت  باعث  نيز،  شهرها  مردم  و  دولت مردان  بين  

بازسازى شهرها پس از جنگ شد (زرگر، 1986).
بناهاى يادبود، يادگارهاى جنگ جهانى دوم

به  تبديل  را  عده اى  خفاى  در  و  خصوصى  اندوهِ  و  غم  يادبودها، 
جنگ ها،  در  پيروزى  براى  فقط  نه  كه  مى نمايند  عمومى  احساسى 
نيز،  پيوسته  وقوع  به  جنايات  از  تأثر،  و  تأسف  نمايش  براى  كه 
در  شده   كشته  سربازان  عمومًا  يادبود  بناهاى  مى شوند.  ساخته 

1.  Calame & Partners 
2.  Crowley 

فدا  را  خود  جان  اعتقاداتشان  و  آرمان ها  راه  در  آنان كه  يا  و  جنگ 
احساس  آنها  طراحان  تا  مى دهند  اجازه  و  داده  نمايش  را  اند،  كرده 
يادبودهاى  نمايند.  القاء  مخاطب  به  بنا،  در  را  خود  برداشت هاى  و 
تا  آينده،  احتمالى  درگيرى هاى  براى  هستند  ميراثى  عموما  جنگ 
ساخته  زمان  محصول  عمومًا  بناها  اين  باشند.  همگان  براى  عبرتى 
فروكش  هنگامه  در  زمانى  جنگ؛  از  پس  زمانى  هستند،  شدنشان 
كردن آتش توپ ها و تانك ها و خمپاره ها؛ زمانى كه طراح در صلح 
و آرامش نشسته، به شيوه ى روايت آنچه تجربه كرده است، مى پردازد 

(اسميت٣، 2010).
بسيار  ملى گرايى  حس  موضوع  اگرچه  دوم،  جهانى  جنگ  در 
عنوان  به  اما  بود،  افكنده  سايه  بخش ها  بيشتر  بر  و  داشت  قدرت 
زيرمجموعه اى از اين مقوله، مى توان به مباحث مذهبى و تفاوت هاى 
مذهبى موجود كه باعث پديد آمدن وقايعى چون هولوكاست در اين 
جنگ گرديد نيز، اشاره كرد. با توجه به تاثير عميق هولوكاست، نه 
 تنها بر جامعه يهوديان بلكه بر بسيارى از انسان ها، ايجاد يادبود هاى 
جان باختگان اين نسل كشى و يا حفظ آثارى از جمله اردوگاه هاى 
كار اجبارى يهوديان در كشورهاى اروپايى و تبديل آنها به موزه ها، 
كه  ديگرى  آثار  كنار  در  روزگاران،  آن  تاريخ  نمايش  منظور  به 
جنگ جهانى دوم را به طور كلى از ديدگاه تماِم رنج ها، ويرانى ها و 
تخريب ها، نابودى فرهنگ ها و هويت ملت ها، تجسم كالبدى داده 

است، قرار دارد.
همانگونه كه اشاره شد، تاثير ماهيت جنگ جهانى دوم بر شهرهاى 
اروپايى غيرقابل انكار است. كالبدهاى حفظ شده از دوران جنگ، 
در زمان بازسازى در كنار تمام روزمرگى شهرها، تبديل به مكان 
يادآور خاطرات، الهام و عبرت شده اند و اين تمام آن چيزى است 
كه پس از يك دوره جنگ خانمان سوز براى پيشرفت هاى بعدى در 
شهرهاى اروپايى الزم است. حس فضا-مكانى ايجاد شده در راستاى 
مى باشد  آنانى  ياد  گراميداشت  براى  فرصتى  اندك  جنگ،  ماهيت 
جنگ،  در  را  سرمايه  شيرين ترين  و  عزيزترين  اين  خود،  جان  كه 
در راستاى قدرت طلبى عده اى قليل به عنوان گردانندگان جنگ از 
دست داده اند. در اين راستا، اقدامات انجام شده ى بازسازى پس از 
جنگ در جهت بازگرداندن حس تعلق فضا-مكانى به آسيب ديدگان 

3.  Smith 2010
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تقسيم بندى  كلى  دسته  پنج  به  مى توان  را،  اروپايى  كشورهاى  در 
نمود. همان طور كه درجدول شماره 1 نيز مشخص مى باشد، برخى 
از ابنيه به عنوان موزه هاى يادبود و يادمان ها، پس از اتمام جنگ به 
دست معماران سرشناسى چون آيزنمن و ليبسكند ساخته شده اند و 
هدف اصلى طراحى آنها، نه صرفًا نمايش مكان وقوع، بلكه ايجاد 
دريچه اى به سوى به نمايش گذاشتن ماهيت دردها و ساخت هويتى 
شكنجه  و  آزار   متحمل  كه  آنان  به  نهادن  ارج  راستاى  در  جديد 
 ،B-1 و A-1 شدند، مى باشد. در بيشتر اين آثار از جمله كدهاى
خود  دوران  به  متعلق  كه  مى شود  احاطه  فضايى  توسط  مخاطب، 
بيان  از  طراح  و  معمار  كه  برداشت هايى  با  است،  حال  زمان  و  او 
احساس مورد توجه خود به مخاطبانش در ذهن پرورانده و در نهايت 
اطرافشان،  فضاى  در  ابنيه  اين  تاثير  است.  بخشيده  كالبدى  تجسم 
نسبت به روايت روند واقعه، در راستاى بيان روح واقعه  رخ داده 
است. بخش هاى ديگر عبارتند از: بناهاى تاريخى باقى مانده كه به 
موزه اى براى بازديد مخاطبان تبديل شده اند، قبرستان هاى نظامى 
با طراحى متفاوت از قبرستان هاى معمولى شهرى، المان هاى شهرى 
شهرى  فضاسازى هاى  يادمانى،  مجسمه هاى  جمله  از  طراحى شده 
آخر  بخش  در  و  خاص  محلى  در  كشته شدگان  نام  نمودن  ثبت  و 
يا  و  شهرها  بافت  در  تخريبى  آثار  مرمت  و  حفاظت  به  توجه  نيز 
تك بناهاى با اهميت، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به ذكر 

مثال هايى براى تقسيم بندى ارائه شده پرداخته مى شود.
به طور كلى مى توان در زيرمجموعه بناهاى يادبود هولوكاست، 
عالوه بر بناهاى طراحى شده از جمله يادبود هولوكاست پيتر آيزنمن 
در برلين، به تبديل برخى ساختمان ها به موزه اى براى بازديد عموم 
اشاره كرد: خانه افرادى همچون آنه فرانك نويسنده و روزنامه نگار 
يهودى در آمستردام هلند (A-2 در جدول شماره 1)، يا بناهايى 
مانند كارخانه اسكار شيندلر (B-2 در جدول شماره 1) كه سابقًا 
طراحى  يا  و  است  بوده  لهستان  در  فلزى  ابزارآالت  توليد  محل 
در   2-A-4) دانوب  كرانه  در  كفش هايى  مانند  شهرى  المان هاى 
جدول 1) كه يادمانى براى يهوديان كشته شده در جنگ جهانى دوم 
در پاركى به همين نام در بوداپست، پايتخت مجارستان است، از 

قبيل اين موارد مى باشند.
بنابراين مى توان چنين جمع بندى كرد كه ابنيه تاريخى بازمانده 

دوره  يك  در  زندگى  فرايند  روايتگر  دوم،  جهانى  جنگ  دوران  از 
مشخص بوده و به نظر مى رسد به نسبت راوياِن ذات ترس و مفهوم 
رنج يهوديان، -بناهاى طراحى و ساخته شده پس از جنگ به عنوان 
يادبود- خاطرات را عميق تر تحت تاثير قرار داده و آن بنا را تبديل 
و  نيك منش  آنچه  به  توجه  با  كه  مى نمايد،  منطقه  براى  هويتى  به 
ابراز  نيز   1992 در  الو١  و  آلتمن  همچنين   ،1393 در  قاسمى 
داشته اند، همين خاطرات باقى مانده و هويت مجموعه، از منظر عام، 
احساس  به  مى تواند  چرا كه  مى نمايد،  ايجاد  را  مكان  حس  موضوع 

عاطفى ميان فرد و مكان ساختار ببخشد.
رنج  و  هولوكاست  موضوع  بر  عالوه  كه  داشت  توجه  بايد 
يهوديان در جنگ جهانى دوم، در ذهن اروپاييان ديدگاه كلى جنگ 
مجموعه،  اين  در  است.  توجه  مورد  نيز  نظامى  مخرب  حمالت  و 
مى توان بُعدى همه شمول تر و عمومى تر از شيوه بيان را تجربه كرد. 
بيانى كه نسبت به وقايع مرتبط با يهوديان، خود را با جريان زندگى 
در شهرها بيشتر وفق داده است. در اين راستا، مى توان به پالك هاى 
ساده نصب شده در كف گذرها و خيابان هاى شهرهاى اروپايى به 
كه  افرادى  نام  عموما  كه  كرد؛  اشاره  آلمان  كشور  مشخص  طور 
در آن محل كشته شده اند، به پاس بزرگداشت آنها بر روى پالكى 
سخنرانى هاى  ترورها،  اعدام ها،  كه  محلى  و  است  شده  حك  فلزى 
حياتى منجر به دستگيرى يا مرگ را يادآورى مى كند. همان طور كه 
اگرچه  است،  مشاهده  قابل  نيز  جدول 1  از   1-3-A-4 بخش در 
بسيارى از اين پالك ها نيز به يهوديان كشته شده ارتباط دارد، اما 
در ميان زندگى روزمره  شهرها، فضايى خاص را به خود اختصاص 
داده است. احترام به پالك ها، حفاظت و مراقبت از آنها و در كل 
ميزان احساس مسئوليت در برابر آن نام ها را مى توان از سنجه هاى 
پالك هاى  عالوه  بر  آورد.  حساب  به  افراد  مكان  تعلق  حس  ميزان 
و  شهرها  مهم  ساختمان هاى  برابر  در  شده  حك  نام هاى  يادشده، 
ساختمان  مثال  براى  و  آلمان  مشخص  طور  به  اروپايى  كشورهاى 
 1 شماره  جدول  از   2-3-B-4 بخش در  كه  همان طور  رايشتاگ 
و  مهم  تصميمات  آنها  در  كه  بناهايى  يا  و  است  شده  مشخص  نيز 
حياتى در خالل جنگ در راستاى تغيير روند جنگ و يا بازسازى 
پس از آن اخذ شده است، مانند قلعه  محل برگزارى كنفرانس يالتا 

1.  Altman & Low
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كه به كنفرانس كريمه نيز مشهور شده است (C-2 از جدول 1)، 
در كنار بناى تاريخى اصلى، مجموعه اى از ادراكات ذهنى افراد را 
به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه شكل داده و ارتباط درونى ميان 
آنها به عنوان مخاطب امروزى و مكان ديروزى را تعريف مى نمايد.

به  مربوط  قبرستان هايى  شده،  نام برده  مكان هاى  بر  عالوه 
كشته شدگان نظامى در جنگ، به همراه موزه ها و گالرى هاى طراحى 
عنوان  به  نيز،  دوم  جهانى  جنگ  آثار  نمايش  و  حفظ  براى  شده 
گراميداشت خاطراتى مطرح هستند كه دالورى هايشان براى اهداف 
با  متفاوتى  مكانى»  «شخصيت  نظامى،  ظاهرى  با  ملى گرايانه شان، 
ساير قبرستان ها به خود گرفته است (بخش هاى A-3  و B-3 از 
جدول 1). اين قبرستان ها از زمان جنگ جهانى دوم به واسطه معنا و 
روح حاكم بر آنها، هويت مخصوص به خود داشته و ماندگار شده اند.

بايد اشاره كرد كه برخى از يادگارهاى جنگ به گونه اى حفظ 
شده اند كه گويى تاريخ از اين بخش اروپا هرگز پاك نمى شود. اين 
مناطق اما جداى از محل زندگى افراد، خود به صورت موزه اى به 
وسعت يك شهر درآمده اند؛ در اين زمينه مى توان به دهكده اورادور١ 
اشاره كرد. روستايى كه در حمله نازى ها به فرانسه در 1944 درهم 
 شكست و تمامى سكنه آن از مرد و زن، پير و جوان و حتى كودكان 
روستاى  خرابه هاى  شد.  تبديل  ويرانه اى  به  روستا  و  شدند  قتل عام 
متروكه امروزه با همان حال و هواى سال هاى 1944 حفظ شده و به 
يادبودى دائمى براى منطقه از جنگ تبديل شده است (A-5-1 از 
جدول 1). از طرفى سياست بافت دوباره سازى شده قديمى شهرهايى 
چون ورشو، روتردام و مونيخ (A-5) كه عينًا نمايى از آنچه پيش 
در  مى دهد،  نمايش  را  داشت  وجود  جنگ  از  ناشى  تخريب هاى  از 
كردن  فراموش  و  جنگ  از  پيش  فضا-مكانى  حس  حفظ  راستاى 

خاطره تخريب ها در جاى جاى شهر قدم برداشته است.
ايران و بازسازى مناطق درجنگ تحميلى

عراق،  و  ايران  بين  جنگ  شد،  ذكر  نيز  پيشتر  كه  همان طور 
طوالنى و فرسايشى بوده است. بسيارى از ابنيه در شهرهاى جنوبى 
ايران به طور كامل تخريب و برخى   سكونتگاه هاى شهرِى ايران 
نيز، توسط نيروهاى عراقى با خاك يكسان شده بود. اين موضوع، 
عالوه بر كشته شدگان، خيل عظيمى از آوارگان جنگى را نيز روانه 

1.  Oradour-Sur- Glane 

شهرهاى مجاور كرده بودو باعث شد كه طبق فرمان امام خمينى در 
سال 1360، بازسازى شهرهاى آسيب ديده در حين انجام عمليات 

جنگى آغاز شود (ستاد بازسازى مناطق جنگ زده، 1363).
در تاريخچه فعاليت هاى بازسازى در مناطق درگير جنگ، در 
و  جنگ  آغاز  از  پس  سال  دو  از  كمتر  يعنى   ،1360 سال  اواخر 
بازسازى  اجرايى  فعاليت هاى  آتش بس،  به  مانده  سال  شش  حدود 
 1361 سال  اوايل  در  و  شد  آغاز  خوزستان  جنگ زده  روستاهاى 
تشكيالت،  تصويب  و  اشغالى  مناطق  از  بسيارى  آزادسازى  با 
متولى  رسما  ايران،  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  و  جهادسازندگى 
ص8-  ،1390 شاكرى زاد،  و  (ميرى  شدند  مناطق  اين  بازسازى 

12). در اين راستا، سه فاز اصلى براى بازسازى در خوزستان اجرا 
گرديد كه به طور مختصر عبارت اند از:

فاز اول: در اين فاز، بازسازى محلى يك طرفه و تك جانبه كه بدون 
اصول و قوانين مدون از طريق سازمان هاى محلى انجام مى گرفت. 
در اينجا كالبد معمارى و هويت پيش از بروز خرابى ها حفظ شده 
بازگرداندن  صرفا  حاكم،  ديدگاه  داشتند؛  فعالى  مشاركت  مردم  و 
وضعيت به شرايط پيش از جنگ بوده است كه در مناطقى همچون 

روستاهاى برديه و گلبهار قابل مشاهده است. 
فاز دوم: اين فاز، فاز بازسازى آرمان گرايانه است. در اين فاز، طراحى ها 
بدون توجه به هويت، نيازها و روند زندگى مردم آسيب ديده، صرفًا 
انجام  داشتند،  اختيار  در  اقتصادى  سرمايه هاى  كه  گروهى  طرف  از 
اما  جديد  كالبدى  طراحى  بى توجهى  اين  از  حاصل  نتايج  و  گرفته 
بى اشتراك با گذشته و در نتيجه بى هويت براى مردم جنگ زده بود. 
تطبيق  راستاى  در  بازماندگان  اجبار  و  ايده آل  زندگى  ايجاد  تصور 
خود و شرايط زندگى شان با وضعيت ايجاد شده در شهرهايى مانند 
گذشت  بعد از  شد كه امروز  باعث  و جليزه  هويزه(شكل شماره 4) 
تنها 30 سال از ساخت و ساز انجام شده، همانگونه  كه در جدول 
كامال  بافتى  به  تبديل  مناطق  اين  مى شود،  مشاهده  نيز   2 شماره 

فرسوده شوند. 
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جدول 1. تقسيم بندى موضوعى سياست هاى بازسازى اروپا پس از جنگ جهانى دوم و مثال هاى آن (منبع: نگارنده)

رديف موضوع نام اثر محل تصوير منبع تصوير

1

گ
س از جن

بناهاى يادبود پ

موزه تاريخ يهود 
(دنيل ليبسكند)

A-1

برلين- آلمان

 /http://www.jmberlin.de

يادمان هولوكاست
 (پيتر آيزنمن)

B-1

برلين- آلمان

 

www.kmpfurniture.com/
designer-news/peter-

eisenman

2
ساختمان هاى تاريخى باقى مانده 

خانه آنه فرانك
A-2

آمستردام- هلند

 /http://www.annefrank.org

كارخانه توليد قطعات 
فلزى اسكار شيندلر

B-2

كراكوف- لهستان

 http://www.wikiarya.org/
good-schindler.htm-war2

قلعه آشيانه پرستو
C-2

يالتا- اوكراين

 

https://en.wikipedia.
org/w/index.

27s_Nest�php?title=Swallow

اردوگاه هاى كار اجبارى

آشوئيتس
1-D-2

مرز آلمان و لهستان

 

https://www.ushmm.
org/wlc/fa/article.

10005189=hp?ModuleId

بوخن والد
2-D-2

وايمار- آلمان

 
/https://fa.wikipedia.org

اردوگاه_مرگ_بوخن_والد

3

قبرستان هاى نظامى

قبرستان سربازان
 امريكايى نرماندى

A-٣

نرماندى- فرانسه

https://www.abmc.gov/
cemeteries-memorials

قبرستان امريكايى 
كمبريج

B-٣

كوتون- انگلستان

/https://www.abmc.gov
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ادامه جدول 1. تقسيم بندى موضوعى سياست هاى بازسازى اروپا پس از جنگ جهانى دوم و مثال هاى آن (منبع: نگارنده)

رديف موضوع نام اثر محل تصوير منبع تصوير

4

المان هاى شهرى

مجسمه هاى شهرى

يادبود قيام ورشو
1-A-4

ورشو- لهستان

 

https://www.
mashreghnews.ir/

408342/news

يادبود سرباز گمنام
1-B-4

لندن - انگلستان

 

http://www.kojaro.
2015/com

يادبود زنان جنگ جهانى دوم
1-C-4

لندن - انگلستان

 

http://www.kojaro.
/38274/22/11/2015/com

moving-war-memorials-
/around-the-world-pt1

فضاى شهرى

كفش هايى در كرانه دانوب
2-A-4

ت- 
بوداپس

مجارستان

 

http://www.atlasobscura.
com/places/shoes-on-

the-danube-promenade

يادبود اسامى كشته شدگان

تكى
پالك هاى خيابان 
(Stolperstein)

1-3-A-4

شهرهاى آلمان

                 

https://en.wikipedia.org/
wiki/Stolperstein

جمعى  كشته شدگان رايشتاك
2-3-B-4

برلين- آلمان

 

http://www.bundestag.
de/besuche/architektur/

/reichstag

5

ت
ت و مرم

حفاظ

ب 
روستاهاى تخري

شده دهكده اورادور
1-A-5

اورادور- فرانسه  

https://www.theguardian.
/03/sep/2013/com/world

oradour-sur-glane-nazi-
massacre-village

ب 
ك بناهاى تخري

ت
شده كليساى نيكوالى

2-A-5

گ- آلمان
هامبور

 

http://www.dw.com/fa-
18428023-ir/g

دوباره سازى بافت شهرى به سبك پيش از تخريب
A-5

مونيخ- آلمان

 

http://www.
/scientificpsychic.com



 235 جاللى/ حس تعلق فضايى-مكانى مناطق در بازسازى پس از جنگ ...

شكل4. بافت هويزه و فرسودگى آن (منبع: نگارنده، 1396)

فاز سوم: در اين فاز، رويكرد طراحان از آرمان گرايى اوليه به واقع نگرى 
به  مشاركتى  طرحى  با  آرمانى  كلى  سياست هاى  و  يافت  تغيير 
مشاركت  همراه  به  قوانين  تصويب  فاز،  اين  در  رسيد.  اجرا  مرحله 
دادن بازماندگان و در نظر گرفتن هويت و خاطرات جمعى، در عين 
توسعه  ايده هاى  ارائه  باعث  اجتماعى،  فرهنگى-  مهم  عناصر  حفظ 
دسته  اين  در  ساريه  و  سوسنگرد  قبيل  از  شهرهايى  شد.  نيز  محور 

از بازسازى ها قرار گرفتند (ميرى و شاكرى زاد، 1390، ص12-8).
در  شهرها  و  مسكونى  مناطق  بازسازى  كه  داشت  توجه  بايد 
زمان جنگ براى ايران در اولويت قرار داشت؛ اما پس از جنگ، 
احيا و حفظ آثار آن، منطبق بر تفكر و پنداشت حاكم، الهام گرفته 
ميراث  بنابراين  است.  عاشورا،  واقعه  شيعى،  حماسه ى  واقعه ى  از 
معمارى  و  شده  تقديس  آن  شهداى  جان فشانى هاى  نمايش  جنگ، 

نيز، در راستاى احترام به اين مهم، گام برداشته است.
حفظ آثار جنگ- نگرش ها و ديدگاه ها

جنگ  با  ايران  جنگ  ماهيت  شد،  اشاره  نيز  پيشتر  كه  همان طور 
جهانى دوم در اروپا متفاوت است. اگرچه حس ملى گرايى در ميان 
ايرانيان ريشه دوانده است، اما جنگ هشت ساله هويتى در راستاى 
و  مانده  به جاى  آثار  بررسى  در  مى بايست  بنابراين  دارد،  مقدسات 
توجه  تاثيرگذارى،  هويتى  عامل  چنين  به  آنها  محافظتى  رويكرهاى 

خاصى مبذول داشت (اصغريان جدى، 1378، ص213- 233).
معمارى،  جهانى  ادبيات  در  «يادمان»  كلمه  مفهوم  اگرچه 
طراحى  افرادى  يا  فرد  بزرگداشت  براى  كه  است  متصور  را  بنايى 

و  جنگ ايران  مورد يادمان هاى  در  اين واژه  مى شود، اما  و ساخته 
تحت  سفرهايى  مى شود.  اطالق   جنگى  عملياتى  مناطق  به  عراق 
عنوان «راهيان نور» نيز در راستاى ارج نهادن به مقام رزمندگان، 
سازمان دهى مى شود كه همگى در راستاى يادآورى و زندگى مجدد 

خاطرات جنگ هستند.
با توجه به اصول اعتقادى شيعه، خاك جبهه  دفاع از مذهب و 
ميهن، مقدس است و از آنجا كه شيعه مى تواند حقانيت خود را در 
هنرها  متبلور كند، مى توان گفت كه بر اساس همين تجربه تاريخى 
بايد آثار جنگ را حفظ كرده و از تمام عناصر هنرى و تجربه هاى 
هويت بخش  عامل  جست.  بهره  اعتقادى  راستاى  در  گذشته،  غنى 
ايدئولوژى هاى  و  اعتقادات  از  دفاع  تقدِس  مسير،  اين  در  اصلى 
مذهبى شيعه است. افراد در اين اماكن «حضور» را تجربه مى كنند 
و بازسازى هاى انجام شده نيز، در راستاى احياى اين حضور و زنده 
اهدا  اهداف  اين  تحقق  براى  را  خود  خون  كه  است  شهدايى  بودن 

كرده اند (اصغريان جدى، 1378، ص213- 233).
خاك  مى شود،  مشاهده  نيز  شماره 2  جدول  در  كه  طور  همان 
خاطرات  يادآور  (ب-1)  فكه  و  (الف-1)  شلمچه  يادمان هاى 
چنان  زائرين  در  را  مكانى  فضا-  دلبستگى  حس  و  است  جنگ 
ايجاد مى نمايد كه به نماز ايستاده و مراسم دينى به جاى مى آورند. 
اين هم ذات پندارى با هويت آيينى- مذهبى مكان است كه رابطه 
عاطفى- شناختى و رفتارى انسان را با مكان مى سازد و نيازى براى 
جنگ  ماهيت  القاى  براى  را  ساختمانى  مصالح  از  بناهايى  طراحى 

تقليل مى دهد.
جنوب  جبهه هاى  بيشتر  در  موجود  يادمانى  ابنيه  وجود،  اين  با 
ايران، از سبك معمارى خاصى پيرويى مى كنند كه تركيبى از عناصر 
يادمان  بناى  مى آيند.  به حساب  معاصر  اسالمى  ايرانى-  نمادهاى  و 
دهالويه (الف-2)، توسط بنياد حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس در 
محل مجروح شدن شهيد چمران ساخته شده است. اين بنا داراى حياط 
مركزى، رواق هاى درونى، با آسمانه اى تخت مى باشد كه برجكى مثاِل 
شده  ساخته  چمران  دكتر  به  خمپاره  اصابت  محل  در  زرتشت  كعب 
است (شكل شماره 5). اما در اين مورد نيز بايد توجه داشت اطراف 
اين بنا نيز مانند ساير جبهه ها و در اصطالح «يادمان هاى» جنگ ايران 
فارغ از ساماندهى فضايى متعارف معمارى، هويت تاريخى- مذهبى 
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و حس مكانى منحصر به فرد خود را دارا مى باشد.

      

شكل 5. رواق ها و برج يادمان دهالويه، محل مجروح شدن دكتر 
مصطفى چمران و نقش زير برجك، (منبع: نگارنده، 1396)

در اين راستا، عالوه بر جبهه هاى جنگ يادمان ها و موزه هايى كه 
آثار جنگ را حفظ كرده اند نيز در شهرهايى از جمله خرمشهر وجود 

دارد (مشخص شده با كد الف-3 در جدول شماره2). همانگونه كه 
دكتر اصغريان جدى در كتاب خود با نام شيعه و حفظ آثار جنگ 
بيان داشته است، شيعيان در هر جنگى تالش داشته اند آثار جنگ 
تالش  همچنين  و  نمايند  حفظ  آن  ارزشى  جنبه هاى  به  توجه  با  را 
مى كنند تا نمونه هايى از حقانيت خود را به عنوان الگويى در راستاى 
جدى 1378،  دهند (اصغريان  ارائه  باطل  و  ناحق  با  مبارزه  تداوم 
ص213- 233). قابل ذكر است كه بخش هايى از ساختمان هاى 
تخريب شده در جنگ، پس از بازپس گرفتن خرمشهر از دشمنان، به 
موزه اى براى حفظ آثار و يادآورى روزگار جنگ تبديل شده است.

جدول 2. تقسيم بندى اثار به جاى مانده از جنگ تحميلى (منبع: نگارنده)

رديف موضوع نام اثر محل تصوير منبع تصوير

1

س)
جبهه ها (يادمان هايى با خاكى مقد

يادمان شلمچه جبهه شلمچه
الف-1

 

http://article.
5339/tebyan.net

يادمان فكه جبهه فكه
ب-1

 

http://www.
mehrnews.com/
/1519358/news

2

ت بناهاى يادبود 
ساخ

يادمان دهالويه دهالويه
الف- 2

 

نگارنده
بهار 1396

3

گ در ساختمان هاى 
ب ناشى از جن

ت از تخري
حفاظ

شهرى

موزه دفاع 
مقدس خرمشهر

خرمشهر
الف-3

 

نگارنده
بهار 1396

بخشى از هويزه قديم 
در ميان شهر جديد

هويزه
الف-3

 

نگارنده
بهار 1396
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نتيجه گيرى
توجه  با  كه  گرفت  نتيجه   چنين  مى توان  شد،  داده  توضيح  آنچه  از 
به تعريف، حس تعلق، رابطه شناختى بين محيط يا فضايى خاص 
با انسان بوده و عالوه  بر آن، حس مكان، ادغامى از منظر ذهنى و 
ذهنى- ارزيابانه فرد با منظر عينى است كه تاثير اين احساسات بر 
وى، به عنوان عامل هماهنگى فرد با محيط عمل كرده و در نتيجه 
به  دست يابى  امر  اين  مى گردد.  كاربر  عنوان  به  او  رضايت  موجب 
هويت را براى مكان مورد نظر هموار مى گرداند. حس مكان و هويت 

مكانى بر پايه حس تعلق فضا-مكانى استوار مى شود.
جنگ ها ساختارهاى فيزيكى سازنده مكان را تخريب مى نمايند 
و همين امر هويت مكان را دچار اغتشاش مى نمايد. بنابراين احياى 
اولويت هاى  در  مى بايست  جنگ،  از  پس  بازسازى  در  مكان  حس 
و  ايران  و  دوم  جهانى  جنگ هاى  در  گيرد.  قرار  بازسازى  سياست 
ابنيه  كردن  برپا  و  ويرانى ها  بازسازى  در  متفاوت  ماهيت  عراق، 
تفاوت هاى  از  نشان  خاطرات،   يادآورى  نوع  همينطور  و  يادبود 
با  دوم  جهانى  جنگ  در  شده  انجام  بازسازى هاى  دارد.  عمده اى 
زمينه اى كه جنبش مدرن در آن سال ها ايجاد كرده بود، بر اساس 
تنوع فرم ها، بيان عملكردها، نوع ساختارها و تكنولوژى، با نگاهى بر 
فرهنگ و هويت شهرها پيش از جنگ، تقريبا با سرعت بااليى انجام 
ظاهرى  به  شهرهاى  احياى  زيرساخت ها،  كردن  فراهم  با  و  گرفت 
فراهم  را  آتى  توسعه هاى  امكان  نوين،  تكنولوژى  با  اما  تاريخى 
نمود. در اين ميان ساخت بناهاى يادبود، نوشتن نام كشته شدگان به 
پاس بزرگداشت، به صورت جزئى يادآور ماهيت خاطرات به  جاى 
مانده از جنگ بوده و ذات دردها و رنج ها را در بيانى تاريخى ارائه 
طوالنى  زمان  كه  مى دهند  نشان  بررسى ها  اين،  از  گذشته  مى دهند. 
بازسازى ها مى تواند به مانند آنچه در كاونترى بريتانيا رخ داد، در 
بازسازى  برنامه هاى  شكست  به  روتردام،  مانند  شهرهاى  با  مقايسه 

بيانجامد.
محل هاى  احياى  مذهبى،  مقدسات  از  دفاع  مقوله  با  اما  ايران 
عمليات جنگى و يادآورى خاطرات، جنگ را نه با ساخت فيزيكى 
معمارى، بلكه با حفظ فضا و محيط وقوع حادثه و روايتى تاريخى 
همراه كرده است. وجود تفكر شيعه در راستاى حفظ آنچه براى آن 
به دفاعى مقدس در برابر هجوم بيگانه دست زده اند بر سياست هاى 

اصلى بازسازى سايه افكنده و به طور مشخص تمامى اهداف كالن و 
خرد، همچنين برنامه ها را تحت تاثير قرار مى دهد. همچنين مى توان 
در شهرهاى مانند خرمشهر، اهواز، ابادان، دزفول و شوشتر در كنار 
و  تركش ها  تمامى  جاى  با  خرمشهر  مسجد  جمله  از  آثارى  حفظ 
گلوله ها بر پيكرش، در بازسازى امروزه روكشى نحيف از تكنولوژى 
مشاهده كرد كه به دليل تمايز و تفاوت بسيار با هويت، باورها و 
دست  خود  اصلى  اهداف  به  شهرها  در  است  نتوانسته  جامعه  تلقى 
يابد. سفرهاى راهيان نور نيز بر اساس همين تفكر، ماهيت مذهبى 
گرفته و حس تعلق فضا-مكانى زائران را از درگاه باورهاى مذهبِى 

شيعه و توجه به واقعه كربال قوت مى بخشد.
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