
 
 ي دفاع مقدس طراحی موزه

 1سهیل درویش
 

 چکیده
ـد نقـش مهمـی در انتقـال ارزش     ي دفاع مقدس مـی  طراحی موزه هـاي   توان

ـق   این هاي جوان ایفا کرده و از اجتماعی و اعتقادات معنوي جامعه به نسل طری
هـاي ارزشـمندي   هاي دفاع مقدس مکـان  موزهبه همبستگی ملی کمک کند. 

ـال   این دراند و  هاي آینده براي انتقال وقایع و تجربیات گذشته به نسل بین، انتق
ـان از اهمیـت بسـیاري برخـوردار اسـت.       این تجربیات به جوانان و نوجوان

ـاع مقـدس عـالوه    همچنین موزه ـر روایـت یـک واقعـه     ي دف ـاریخی،   ب ي ت
سـال جنـگ تحمیلـی توسـط       ساز نیز هست. فرهنگی که طی هشت فرهنگ

ـه   ي ظهور رسید و در تاریخ کشورمان منصه ترین جوانان زمین به پاك جاودان
ـاي تمـامی      بر فرهنـگ  ي دفاع مقدس عالوه شد. حال موزه ـد گوی سـازي بای

ها، ابتکارات، اخالص و تعهد و قدرت فکري و نظامی نسـل جنـگ    رشادت
 باشد و بتواند پیوندي بین گذشته و حال برقرار کند.  

 
ـاد، جنـگ      ي دفاع مقدس، فرهنـگ  موزه :واژگان اصلی ـاریخ، اعتق سـاز، ت
 یات.تحمیلی، تجرب
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 مقدمه
عهـده   ها و کارکردهاي گوناگون و متفاوتی را بر نوظهور در دنیاي هنر، نقش اي عنوان پدیده ها به موزه

پـیش   از ها را بیش موزه ازجمله کارکردهایی است که داري، آموزش و پژوهش دارند. نمایش آثار، نگه
هـاي   کنـار دیگـر مـوزه    هاي جنـگ در  موزهثیرگذار تبدیل کرده است. أثر و تؤبه یک نهاد اجتماعی م
چنـین   ،اینبـر  عـالوه  رونـد.  بـه شـمار مـی    ترین ارکان آموزشی و پژوهشـی  هنري دنیا، یکی از مهم

هاي جنـگ، کـانونی    کند. موزه می خود جهان جذبِ سراسرساالنه گردشگران زیادي را از هایی  موزه
هاي نظامی بیگانگـان بـوده و یـادآور     حمله برابر هاي یک ملت در ها و تالش براي انعکاس مجاهدت

هاي ملی، میهنی و اعتقـادي خـود    اي است که شجاعانه از ارزش هاي غیور جامعه هاي انسان دالوري
 اند.   دفاع کرده

 اتهـاي اجتمـاعی و اعتقـاد    تواند نقش مهمی در انتقال ارزش دفاع مقدس می ي طراحی موزه
هـاي دفـاع    موزهطریق به همبستگی ملی کمک کند.  این و از کندهاي جوان ایفا  معنوي جامعه به نسل

بـین،   این اند و در هاي آینده انتقال وقایع و تجربیات گذشته به نسل برايهاي ارزشمندي  مقدس مکان
دفـاع   ي انتقال این تجربیات به جوانان و نوجوانان از اهمیت بسیاري برخوردار است. همچنین مـوزه 

سـال    . فرهنگی کـه طـی هشـت   هستساز نیز  تاریخی، فرهنگ ي واقعه بر روایت یک مقدس عالوه
ظهور رسید و در تـاریخ کشـورمان جاودانـه     ي منصه ترین جوانان زمین به جنگ تحمیلی توسط پاك

هـا، ابتکـارات،    سـازي بایـد گویـاي تمـامی رشـادت      بر فرهنـگ  دفاع مقدس عالوه ي شد. حال موزه
حـال   گذشـته و نسل جنگ باشـد و بتوانـد پیونـدي بـین      اخالص و تعهد و قدرت فکري و نظامی

 .  کندبرقرار 
تمامی تجارب  انتقال و مقدس دفاع سال  هشت تاریخی و فرهنگی هاي ارزش حفظ کهاین  به   نظر

اي اسـت کـه یـاد و     طراحی مـوزه  دنبال بهاي دینی و ملی است، این پژوهش  و رویدادهاي آن وظیفه
ي فرهنـگ و   دهنـده  طریـق انتقـال   ایـن  را زنـده نگـه داشـته و از   هاي مقدس جنـگ   ي ارزش خاطره
تواند گام مهمـی   دفاع مقدس می ي ، طراحی موزهتردید یسال دفاع مقدس باشد. ب  هاي هشت ارزش

 سال دفاع مقدس باشد.  ي عظیم هشت فرهنگ و حماسه پاسداشتدر 
 

 تحقیق ي پیشینه
محـل   معمـوالً ها  . این موزهرود شمار می بهمراکز بازدید ملی  ازجنگ  ي در بسیاري از کشورها، موزه

هاي سربازان، فرمانـدهان   تثبیت دالوري براينگهداري ابزارآالت و ادوات جنگی و تالش هنرمندان 
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جمله انگلسـتان، آلمـان،    کشور از 80اکنون حدود  هم .و حضور مردم در دفاع از کشور خویش است
ملـی نیـز    سـطح هـا از   مواردي شهرت آن که در هستندداراي موزه جنگ  مریکا، کره و ژاپنآروسیه، 

 فراتر رفته است.  
هجـري شمسـی درگیـر جنگـی تحمیلـی بـود،        1367تا  1359هاي  سال ي که در فاصله ایران

اي که بر کلیت دفاع از مرزهـاي عقیـدتی و جغرافیـایی آن حـاکم بـود و       رغم شرایط بسیار ویژه علی
دوران صـورت گرفتـه، هنـوز موفـق بـه       ها و حرکات آن براي ثبت و ضبط حماسهتالش فراوانی که 

 نشده است.   درخور و شایستهایجاد مکانی 
ها در ایـام خـاص    گذاشتن آن نمایش منظور حفظ بخشی از این آثار و به هاي گذشته به در سال

ي درگیـر جنـگ   فاع مقدس در شهرهاسراي د عنوان فرهنگ باهایی صورت گرفته و فضاهایی  تالش
 چون خرمشهر، ایالم، کرمانشاه، سنندج و ... تدارك دیده شده است.هم

هـاي خـوبی کـه بـه      رغـم ظرفیـت   عملکرد این مراکز در سطح شهر محل احداث بوده و علی
 ي مـوزه  بـه  سـفانه أملی به خـود بگیرنـد. مت   ي اند جنبه ، نتوانستهوجود داردها  آن لحاظ مواد اولیه در

اهمیـت  همه حماسه و ایثـار باشـد،    تر شاهد نمایش آن تالش دارد در سطحی وسیعدفاع مقدس که 
 چندانی داده نشده است.

و بـا   شـود کشورهاي دیگـر نقـد و بررسـی     ي شده، ضروري است تجربه به موارد گفته توجه با
 هـاي  عد ملـی و عقیـدتی و ویژگـی   دفاع در دو ب ي مسألهبررسی  ي هاي نهفته در نوع و نحوه ارزش

 .  شودهاي اخیر تلفیق  رزم در دهه
هـا و   حفظ و حراست از اسناد و مدارك نظـامی و طـرح   ،از همان آغاز جنگ شایان ذکر است

هـایی   صـورت تحلیـل   ربط قرار داشـته و اکنـون بـه    هاي ذي تصمیمات دفاعی در دستور کار سازمان
س، بـا اسـتفاده از مهندسـین    هاي دفاع مقد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 1372-74هاي  خالل سال در

 اند، کرده است. خصوص انجام داده این چه سایر ملل دربه بررسی تحلیلی از آن الح اقدامص مشاور ذي
 

 روش پژوهش
تحلیلی است که با مرور، واکاوي و ترکیب سوابق مطالعاتی موجـود    -از نوع توصیفی پژوهشروش 

مطالعـات   بـا و  گـردد  چارچوب تحقیق تبدیل مـی طریق مطالعات نظري به  از وگرفته است  صورت
بـراي   شـود.  نظر به شکل مدل تحلیلی ارائه مینظر تدقیق و مبانی و اصول مورد تجربی موضوع مورد

گیري شده  آوري اطالعات اعم از اسنادي و میدانی بهره هاي مرسوم جمع انجام مطالعه، از شیوه
وعی براي گردآوري اطالعـات اسـتفاده خواهـد    است. براي این تحقیق از ابزارهاي متعدد و متن

 شد.
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 تعریف موزه -1
)، از روي معبدي که به موزه اختصاص داشته، اقتبـاس  Mouseinي واژه موزه از لغت یونانی ( ریشه

انـد   شده است. موزه در دوران باستان و کالسیک، جایگاه پرستش موزها و موزها خدایان هنـر بـوده  
سازي بـه ایشـان    گذشته، هنرهاي عامیانه، موسیقی، شعر، شادمانی و هماهنگکه رویدادهاي باشکوه 

)، در زبان فرانسـه  Museum). این کلمه در زبان انگلیسی (1376نسبت داده شده است (طیب جم، 
)Musee) و در زبان ایتالیایی ،(Museo ي شـوراي   اساسـنامه  4و  3) را به خود گرفته است. در بند

اي اسـت دائمـی و    موزه مؤسسه«اند:  ها به این ترتیب تعریف شده )، موزهICROM(المللی موزها  بین
غیرانتفاعی که درهاي آن به روي همگان گشوده است و در خدمت جامعـه و پیشـرفت آن فعالیـت    

زیسـت او، گـردآوري،    ي انسان و محـیط  ها تحقیق در آثار و شواهد برجاي مانده کند. هدف موزه می
منظور بررسـی و   ها به گذاردن آن نمایش به ویژه نوي و ایجاد ارتباط بین این آثار، بهوري مع حفظ، بهره

 ).1376(صمدي رندي، » وري معنوي است بهره
هـاي   تـرین شاخصـه   عنـوان نهـادي فرهنگـی کـه خـود یکـی از مهـم        در تعریف جدید، موزه به

مـوزه یـک فرهنـگ،    «بنـابراین  شـود.   ي فرهنگی و اجتماعی است، محسـوب مـی   ي توسعه دهنده نشان
نسبت، رابطه و حتی نوعی آگاهی، معرفت و منظر بشر مدرن از هر واقعیت، پدیـده و رویـدادي اسـت    

 ).1383طریق، موضوعیت و معناي تاریخی و معرفتی دانسته است (مالصالحی،  که برایش به این یا آن
 

 ها شناسی موزه گونه -2
یـابی،   سـو بـر مکـان    شناسی آن، از یـک  بندي و گونه طبقهها براي  شناخت خصوصیات مختلف موزه

ها تـأثیر   ریزي و طراحی آن ها در جامعه و از سوي دیگر بر برنامه ي فعالیت و نقش فرهنگی آن نحوه
 موارد زیر اشاره کرد:  توان به ي این عوامل می جمله دارد. از

 

 بندي محتوایی طبقه 2-1

  نمـایش  دانند؛ زیرا ماهیت اشیاء و آثـار بـه   بندي محتوایی می را طبقهها  بندي موزه ي طبقه بهترین شیوه
ي انسان، محیط فرهنگی و اجتماعی، کار و خالقیت آن در گذشـته   درآمده بازتابی از آرمان و اندیشه
 کند. مشی موزه را مشخص می ها و خط و حال است که اهداف و فعالیت

 

 بندي قرارداديطبقه 2-2

شـده   اساس تعریف ارائـه  اي و محلی وجود دارند که بر عناوین کلی، جهانی، ملی، منطقههایی با  موزه
 :شوند گروه می 4اند و مشتمل بر  بندي شده توسط ایکوم طبقه
ي تـاریخی اسـت کـه در     هـا و ابنیـه   ها و محوطه هاي جهانی که شامل موزه موزه گروه اول:

 اند. ثبت رسیده میراث جهانی توسط یونسکو به
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آیند و در مراکـز بـزرگ یـا     حساب می ي مادر به ي موزه منزله هاي ملی که به موزهروه دوم: گ
 اند. ها ایجاد شده پایتخت

واقـع یـک پایگـاه     گر فرهنگ، تاریخ و اجتماع و در اي که نمایان هاي منطقه موزه گروه سوم:
 دهند. فرهنگی هستند که شناختی از فرهنگ آن منطقه ارائه می

مقیاسـی    اي هسـتند کـه در   هـاي منطقـه   واقع همـان مـوزه   هاي محلی در موزهگروه چهارم: 
 کنند. هاي محلی را معرفی می کوچکتر ویژگی

 

 بندي موضوعی طبقه 2-3

هـا بسـتگی دارد.    اي بسیار نزدیک به نظم آکادمیک موزه گونه شناسی به برخورد با مبحث موزه ي نحوه
شـود.   مـی هـا   بنـدي موضـوعی آن   گیرند سـبب طبقـه   خود می ها به موزهطریق  این تفسیر نظمی که از

   کرد:توان به موارد زیر اشاره  جمله میاز
 شناسی، تاریخ طبیعی و ...) شناسی، زمین ي علوم (فناوري، مردم موزه 
 شناسی، موزه نیروي انسانی) ي تاریخی و آرشیوي (باستان موزه 
 رش و ...)ي تاریخ هنر (هنر معاصر، مدرن، ف موزه 
 ي نظامی (جنگ، نیروي نظامی، زمینی، دریایی و ...) موزه 

هاي دفاع مقـدس   ، موزهاستنظامی  ي که ماهیت و ذات دفاع مقدس داراي مشخصه یی جاآن از
هاي هنرهاي معاصـر   هاي هنري جزو موزه گیژلحاظ وی بههم  ونظامی   هاي موزه جزوهم توان  میرا 
 نظر گرفت.   در

 

 ي دفاع مقدس موزهساختار  -3
تـوان درنظـر گرفـت. پـس از      هـاي گونـاگونی مـی    دفـاع مقـدس روایـت    ي براي ساختار کلی موزه

 نظر قابلیت عنایت بیشتري داشتند: هاي مختلف چهار روایت زیر به بررسی
 مبناي ترتیب زمانی ساختار موزه بر 
 مبناي ترتیب موضوعی ساختار موزه بر 
 مردم در جنگمبناي نقش  ساختار موزه بر 
 هاي متعالی مبناي ارزش ساختار موزه بر 

رزمنده تا بازگشـت او)، از جبهـه تـا شـهر      ي هاي دیگري چون از شهر تا جبهه (بدرقه روایت

مبنـاي حضـور و    ها یـا بـر   (وقایع بازگشت از جبهه تا استقبال در شهر)، عملیات رزمی، رمز عملیات
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ولـی   کـرد؛ توان طراحی  همچنین موارد دیگري می ارتش، سپاه و بسیج و ي گانه فعالیت نیروهاي سه

 .شود دقت بیشتري پرداخته می براي رسیدن به یک انسجام براي طراحی به موارد چهارگانه با
 

 ساختار موزه برمبناي ترتیب زمانی 3-1

) طول کشیده اسـت. حـوادثی کـه    1367مرداد  29تا  1359شهریور  31سال (از   جنگ حدود هشت

دقـت انتخـاب    لحظات ناب آن بااگر و  است ها اتفاق افتاده، فراوان لحاظ تاریخ جنگ به دورهدر این 

 د.راهم آورطراحی ف ي اي غنی براي زمینه د مجموعهتوان شود، می

هاي گوناگونی این دوران را محدود بـه   ها و شیوه گران جنگ با روش نویسان و تحلیل اما تاریخ

کـردن دشـمن    سال و یا به حمالت عراق علیه ایران و دفـاع ایـران بـراي بیـرون     حوادث و وقایع هر

پرداخت و بـا   یمهم تاریخ ي دورهنمایش آثار این   مدت به توان با تمسک به این . بنابراین میاند کرده

ي دیگرِ برخورد زمـانی بـا جنـگ     . گونهکردري موزه را طراحی شکل ظاه ،استناد به نقاط عطف آن

دفـاع خواهـد بـود. وقـایع      اي مانـدگار و قابـل   جنگی قابل طراحی و داراي وجهـه   اساس عملیاتبر

فضـاهاي مختلـف بـراي     ي ارائـه  هستند.ساز  سرنوشتمهم و  ،ها و عملیات افتاده در این حمله اتفاق

 خوبی تصـویرگر دوران هشـت   ها به عملیات تا لحظات پیروزي و یا شکست در آن ي زمینه بیان پیش

 سال دفاع مقدس خواهد بود. 
 

 ساختار موزه برمبناي ترتیب موضوعی 3-2

کـرد   دلیل صدام به ایران، در شرایطی که انقالب اسالمی اولین سالگرد خود را تجربه مـی  یب ي حمله

هاي متنوعی است که هرکدام با حواشی خـاص   از موضوعات و دیدگاه مملو ،و ماهیت دفاع مقدس

اي را براي طراحی فضاي خارجی و یـا داخلـی مـوزه بـه ذهـن متبـادر        هاي اولیه توانند ایده خود می

خصـوص   کشـورها و بـه   ي احتـرام همـه   کـه بایـد مـورد    المللـی  بین ي کردن یک معاهده . ملغیکنند

بسیار مناسـب و جـذابی    ي تواند سوژه ورودي موزه، می بکنار در درامضاءکنندگان آن باشد، حداقل 

هـاي سیاسـی،    توان به مواردي همچون تصـمیم  لحاظ موضوعی می ادامه به براي بازدیدکننده باشد. در

هـاي   سرنوشت جنگ در مقاطع مختلف، وقایع جبهه، ابتکارات جدید در غافلگیري دشـمن و شـیوه  

 .  کردي نامنظم اشاره ها دفاعی تدابیر نظامی و جنگ
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 ساختار موزه برمبناي نقش مردم در جنگ 3-3

لحاظ نقش مردم در جنگ، قابلیت بحث و بررسی مفصلی را دارد. واقعیـت   مهمترین بخش جنگ از
از آنکـه   کردنـد، قبـل   کنار مرز زندگی مـی  هایی که در طور عام و آن دفاع مقدس این است که مردم به

یـارویی بـا جنـگ    ؤنظامی درگیر جنگ شوند، با وسایل ابتـدایی بـه مقابلـه و ر   مسئوالن و نیروهاي 
 پرداختند.  

یی را نیـز  هـا  ها و شهادت هایی که توسط مرزنشینان صورت پذیرفت و اسارت بنابراین رشادت
هـاي مکـرر مـردم ایـالم بـه       . وقـایع خرمشـهر و کـوچ   سپرده شـود فراموشی  دنبال داشت، نباید به به

 بازگو کند. تواند روایت صادقی از جنگ را در کالبد یک موزه تنهایی می اطراف بههاي  کوه
دیگر تکیه و ایمان رهبري جنگ به حضـور مـردم در جنـگ (چـه در جبهـه بـا اعـزام         سوي از

هـاي   مین مایحتـاج جبهـه) ناگفتـه   أنیروهاي مردمی مانند بسیج و چه در شهرها و روسـتاها بـراي تـ   
 نگه داشته است.ها  زیادي را در سینه

 

 هاي متعالی (مفهومی، حماسی) ساختار موزه برمبناي ارزش 3-4

تـرین   توانـد دقیـق   جو در زوایاي پنهان ولی ماندگار آن، مـی و شناخت حقیقت دفاع مقدس و جست
دفاع مقدس نگاهی است که ضـمن بررسـی ابعـاد     باهاي معمارانه را ارائه دهد. این نوع برخورد  ایده

 سازد.   مختلف دفاع مقدس، ماهیت جنگ و مفاهیم آن را براي یک تداوم تاریخی متجلی می
متعـالی نیـز در یـک     ي انتقال یـک اندیشـه   تحلیل قرار گیرد، قابلیت دقت مورداگر این مسئله با

خواهد شد. براي رسـیدن بـه مرزهـاي     هاي آینده منتقل طور مشخص ثبت و به نسل مهم به ي مرحله
هـا   بـه آن   در ادامـه وجـود دارد کـه   ها و رویکردهاي متفاوتی بـه جنـگ و دفـاع     این ساختار دیدگاه

 شود. پرداخته می
 

 ي جنگ هاي مختلف درباره دیدگاه -4
 اند از: عبارتجنگ وجود دارد که ي  بارهمختلفی در هاي دیدگاه

 

 شناساندیدگاه جامعه 4-1

جملـه   جنـگ از کننـد، معتقدنـد    شناسان که در تبیین مسائل اجتماعی بیشـترین تـالش را مـی    جامعه
ن پرداختــه شــود. ژرژ زیمــل، داکــه بایــد از زوایــاي گونــاگون بــ اســتواقعیــات زنــدگی انســانی 

را تشـکیل  زنـدگی اجتمـاعی    کـه  ي اسـت ستیز، یکـی از عناصـر  « :شناس آلمانی معتقد است جامعه
کـه وجـود کـنش متقابـل      طـور  کشمکش همواره مستلزم کنش اجتماعی اسـت، همـان  ؛ زیرا دهد می
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همکاري و مساعدت اجتماعی است و بنـابراین منازهـه و همکـاري همـزاد و      ي اجتماعی نیز الزمه
 ).1382سده،  (ادیبی» اند در زندگی بشر حضور داشته یکدیگرهمپاي 

 :استاز نظر کالوزویتس، جنگ به دو بخش متمایز قابل تفکیک 
 اي فرهنگی است.   جنگ نامرئی که داراي زمینه. 1

 کشتار است.   و جنگ عینی که ملموس و میدان آن کارزار و کشت. 2
 

رود، عقیـده   شـمار مـی   شناسی نوین جنگ بـه  اران جامعهذگ نایگر، که از بن این تحلیلنابر نظر ب
صـورت   زانـو درآورد و در  اول باید با جنگ فرهنگی، سیاسی و روانی دشمن را بـه  ي مرحلهدارد در 

او  ي عقیـده  یعنی قتال دست زد تا دشـمن تسـلیم شـود. بـه     ادامه به جنگ ملموس نرسیدن در نتیجه به
 ).1378(جهانبگلو،  سیاست با زبانی دیگر است ي ادامه ،جنگ و اصوالً استماهیت جنگ سیاسی 

عـادي اسـت و صـلح امـري      يجنـگ امـر  «کنـد:   ي ماهیت جنگ اشاره مـی  بارهنیز در بوتول
تـر آن   خصوص جنگ و صلح است، اما نظـر متعـادل   افراطی در ي غیرعادي. البته این بیان یک نظریه

 ).1364(بوتول،  است که جنگ را یک بیماري اجتماعی تلقی کنیم
 

 شناسان   دیدگاه روان 4-2

خـو   جنگ از خصوصیات طبع بشري است. مطابق این نظریه، بشر فطرتاً درندهشناسان معتقدند  روان
هـا انتظـار جنـگ را از     نآ. )1369(روسـک،   ناپـذیر اسـت   و متجاوز است و بنابراین جنگ، اجتناب

هـا همـواره    معنـا نیسـت کـه آن     این بدان«دانند. گفته شده است  هاي روانی جوامع انسانی می ویژگی
جنگجو بوده، امروز شاید صلح را ترجیح دهد و البته بعید نیسـت   کسی که دیروزطلبند؛  جنگ را می

دیگـر برخـی    سـوي  از). 1368(بوتول، » مدتی بعد پرخاشگري خود را که موقتاً فروکش کرده بازیابد
کنـد تـا    کننده را ایجاد می ها، جوي ناآرام و نگران یک گروه انسانی به آن ي نگرانی از حمله«معتقدند 

 ).1382سده،  (ادیبی» فراموشی نسپارند دفاع خود را بهحالت آمادگی نبرد و 
 

 شناختی جنگ   تبیین زیست 4-3

تصویر کشیده شده و شکل دیگـر آن همـان    اش به ت حیوانیئطبق این نظریه که انسان در شکل و هی
هـاي انسـان بـراي     حیوانات است، اظهار داشته نزاع و درگیـري  ي بارهتنازع بقاي داروین در ي نظریه

سب یا بقاي اصـلح، بشـر نـاگزیر از جنـگ بـوده      طبق قانون طبیعی بقاي انماندن امري طبیعی است. 

 



 17/     ي دفاع مقدس طراحی موزه

شـوند  ترین اشخاص بـراي حکومـت بـر دیگـران انتخـاب       ترین، مجهزترین و شایسته ياست تا قو
 ).1382سده،  (ادیبی

 

 مارکسیستی جنگتبیین  4-4

ـ  حتمی و اجتناب ي مارکسیسم، جنگ را نتیجه دانـد؛   داري مـی  ین کشـورهاي سـرمایه  ناپذیر رقابت ب
کشی و استعمار کشورهاي ضعیف، دسترسی به بازارهاي جهانی بـراي   ها براي بهره بدین معنی که آن
 کنند.   رد میارزان و مرغوب با یکدیگر نب ي هاي تولید خود و کسب مواد اولیه فروش محصول

 
 رویکردهاي مختلف به جنگ -5

. ایـن  کنـد هاي طراحـی کمـک    ایده ي تواند به نوعی در ارائه رویکرد هر ملتی به جنگ، می ي مطالعه
 گیرد.   برمی وسیعی از شرایط اجتماعی، سیاسی، نظامی و اعتقادي را در طیف نسبتاً ،رویکرد

نظـامی، انتقـادي، اعتقـادي، هنـري و حماسـی       -رویکرد سیاسـی  این رویکردها که مشتمل بر
این بـر  کردنـد. عـالوه   ا براي طراحی پیشنهاد مـی هاي مشخصی ر بودند، هرکدام وجوه متفاوت و ایده

هـاي مختلـف را    ها و همچنین عرصـه  رویکردها، راهبردهاي طراحی که چگونگی فضاها و میزان آن
 دارند.برعهده ، هدایت بخشی از طراحی را یرندگ می بر در

 
 نظامی   -رویکرد سیاسی 5-1

خـود دیـده    را به بسیاريپردازان  شناسی نظریه شناسی و روان هاي نظامی، جامعه این رویکرد در حوزه
توانـد در   پردازند. ایـن رویکـرد مـی    ها پس از فروکش کردن جنگ به تبیین آن می اکثر آن . البتهاست

مطلـب بـا شـرح ایـن      ي . ادامهفکري کند ي تغذیه رسانی و پژوهش، محققان فراوانی را بخش اطالع
 شود. می دنبالرویکرد 

 

 پیوستگی جنگ و انقالب ي هم نظریه 5-1-1
طول تاریخ یاد کرده و جنگ ایـران   نزدیک میان انقالب و جنگ در ي پردازان از رابطه برخی از نظریه
تغییر وسیع در یـک کشـور و   «خصوص گفته شده است:  این . دراند کردهراستا تبیین  این و عراق را در

زنـد و   ثبات منطقـه ضـرر مـی     به جایگزینی آن با رژیم انقالب و ادعاهاي آن بر همسایگانش، اجباراً
لحاظ نظامی، ارتش شاه را بـا ارتشـی    ه ازخطر افکند؛ اول اینک انقالب ایران از دو نظر این توازن را به

کاري به قـدرتی انقالبـی تبـدیل     لحاظ سیاسی، سیاست محافظه از و ثانیاًظاهر انقالبی تعویض کرد  به
 خطرافکندن سیاست داخلی کشـورهاي همسـایه را داشـت    اسالمی و به ي شد که اعاي صدور شیوه

 .)1371(چوبین، 
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 ي معتقدین جنگ با جوهر سیاسی   نظریه 5-1-2

یـافتن بـه    گیري سیاسی براي دسـت دلیل واقعی جنگ، در«جیمز بیل استاد علوم سیاسی معتقد است 
نطفـه خفـه    روند عراق امیدوار بود انقالب ایران را در این یافتن بر خلیج فارس بود. در برتري و سلطه

بـه   ردزمن نیز وقوع جنگ را حاصل رقابت سیاسی ایران و عـراق بـراي تبـدیل   ک)». 1371(بیل،  کند
تحلیل روند ماهیـت  گر سیاسی سیا نیز با  تحلیل نده واي ارزیابی کرده است. فولر، نویس قدرتی منطقه

هـاي سیاسـی و ایـدئولوژیک، وقـوع      ابـت قاز مسائل مرزي و ژئوپلیتیک به ر منازعات ایران و عراق
 ).1381(درودیان،  ناپذیر کرده است جنگ را اجتناب

 

 تحوالت سیاسی و نظامی   ي نظریه 5-1-3

کردن انقالب اسـالمی ایـران    این بود که با محدودهدف سیاسی که صدام را به آغاز جنگ واداشت «
محـدودي   ي از حملـه   مـذاکره بعـد   راهبـرد طـور منطقـی،    بقاي خویش را تضمین کند؛ هدفی که به

 )».1387(نورز،  مین کندأتوانست آن را ت می
. اسـت المللـی   خصوص بـین  مهم در حقوق سیاسی و به موضوع جنگ و دفاع از مباحث بسیار

ها و دسـتاویزهاي   ابتدا میان علت اصلی جنگ با بهانه اند از همان زمینه کار کرده این که درگرانی  تحلیل
سازد کـه در هـر    اي سیاسی، کارکردهایی را ممکن می عنوان پدیده جنگ به«. اند قائل شدهآن  تفاوت 

 )».1376(دونرتی،  بشري از اهمیتی اساسی برخوردار است ي جامعه
نظر گرفت و توجـه   هاي اجتماعی را نیز در ساختارها، شرایط و زمینه اساس این گفته باید بر
هـا هسـتند    ي اَشکال جمعی احساسـات و ارزش  هایی فرهنگیِ زاده ها، پاسخ تمامی جنگ«کرد که 

 )».1376(دونرتی، 
 

 جنگ، تهدید و فرصت   ي نظریه 5-1-4

با تهدید انقالب ایـران،   مقابله داشت درله اذعان دارند که صدام انتظار أگران به این مس برخی از تحلیل
کـه جنـگ بـراي     چرا بداند؛بلکه او را ناجی خود  ،عنوان قهرمان تقدیر کند تنها به جهان عرب از او نه
شیعیان عـراق  «ن انجام گرفت. پلیتر و جانسون نیز معتقدند هاي اسالمی ناشی از آمهار ایران و تهدید

بایست شورش کردهـاي عـراق را نیـز کنتـرل      دند و صدام میکر به پیروي از مردم ایران شورش می
حـال، بـا اسـتفاده از     هـر  در)». 1380زد (پلیتـر،   بـه حملـه مـی    نهایت دسـت  دلیل در همین کرد و به می
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هاي موجود، صدام این فرصت را غنیمت شمرده و معتقد بوده اسـت بهتـرین فرصـت بـراي      تحلیل
 اندازي جنگ است.   حق عراق، راه ي حمله به ایران و اعاده

 

 ي جنگ عملیات نظامی   نظریه 5-1-5

جملـه عوامـل بـروز     گیـرد، از  رقابت تسلیحاتی دو یا چند کشور شکل می ي نتیجه اقدام نظامی که در
. اینکـه کشـورها   باشدنگران امنیت داخلی خویش  يجنگ شمرده شده است. طبیعی است هر کشور

کننـد، هنـوز   جنگند یا اینکه سالح دارنـد تـا از خـود دفـاع      هایی که دارند، می سالح دلیل مجموعه به
شود، بلکه بیشـتر نشـانه    گران معتقدند تسلیحات موجب جنگ نمی تحلیل ي عمده«بحث است. مورد

 )».1381است (درودیان،  میان جوامع ي بدگمانی، دشمنی و منازعه ي و نتیجه
ــران در دوره ــلیحاتی    ای ــات تس ــوي داراي امکان ــت پهل ــرین  ي حکوم ــود. آخ ــی ب فراوان

امـر   ایـن  شدند. کشورهاي منطقـه نیـز از   افزارها از کشورهاي مختلف خریداري و ذخیره می جنگ
ارتش و بازگردانـدن هواپیماهـاي جنگـی توسـط      ي وقوع انقالب اسالمی و تصفیه باخبر بودند. با

 سالح نیز دچار اخالل شد.   ي دولت موقت، موازنه
صـدام  کـرد.   ي یک عملیات نظامی آماده میمریکا خود را براآریزي  برنامهدیگر عراق با  سوي از

زمـان صـدام اعـالم     همـین  نظر داشت. در مادگی نیروها را زیراز مناطق مختلف بازدید و آ نیز شخصاً
 .»ایم اشغالی فراهم کرده ي گیري سه جزیره اکنون ما نیروي نظامی مناسبی براي بازپس«کرد که 

 

 تقادي  رویکرد ان 5-2

به مخالفت با جنگ منجـر شـده اسـت. طیـف وسـیعی از مـردم و        رویکرد انتقادي به جنگ، عمدتاً
شـدن   جنگنـد، فلـج   مقـدم مـی    خـط   کـه در  یهاي ناشی از جنگ، کشتار جوانـان  اندیشمندان خرابی

بـاري اجتمـاعی را از دسـتاوردهاي جنـگ      و بنـد  نتیجه رواج بیکـاري و بـی   هاي اقتصادي و در چرخ
 کنند. دانند و بنابراین با آن مخالفت می می

جنـگ داراي   ي اما حـوزه  ؛کسی پوشیده نیست ریزي امر مذموم و ناپسندي است بر خون نکهای
 .: وجه دفاع و وجه تجاوزاستمهم  دو وجه بسیار

کند. نفـرت از جنـگ و    توجه این رویکرد، گریز از کارزار و وحشت از جنگ را تبلیغ می عمده

این تفسـیر  از مثبتی که  ي حاصل نگاه این رویکرد است. استفاده ،تجاوز ي نتیجه ها در ریبنگاه به تخ

 هاي جنـگ  واقعیت تواند میدست هنرمندان  ها به حفظ بخشی از ویرانیاین است که توان داشت،  می
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ماننـد  هـاي خـاص    توان به تخریـب مکـان   این مفاهیم، می ي جمله . ازکندبه آثار ماندگاري تبدیل  را

توانـد فضـاهاي    ایـن امـاکن مـی    ي ها اشاره کرد. بازسازي هنرمندانه و مغازه هامساجد، مدارس، بازار

 کند.را ایجاد  بسیاريدیدنی 
 

 دفاع مقدس   ي بیان در موزه ي نحوه -6

تحلیل سیاسی یا دادن آمار و اطالعات جنـگ و ذکـر تـاریخ جنـگ نیسـت.       ي هدف این موزه ارائه

ي  اگرچـه از همـه  کـرد.  تاریخ و اطالعات و تحلیل سیاسی را باید در کتاب، مجله، فـیلم و ... ارائـه   

سـازماندهی و بیـان کلـی مـوزه      ي نحـوه  ها چیزي نـدارد؛ امـا   شود و موزه جز این ها استفاده می این

 نتیجه: دهد؛ در هایی هدف خود قرار نمینت را به ها یک از این هیچ

دهی و آمـوزش و اثـر بـر     ي جنگ ترکیبی است از اوالً اطالع کل موزه ي بیان در نحوه -الف
حال و اثـر بـر دل و عواطـف     و ذهن مخاطب (با پرداختن به ظاهر جنگ) و ثانیاً القاي حس

 مخاطب (با پرداختن به باطن جنگ).
بی است از بیان تبلیغاتی و بیان هنري، اما اولویت و حاکمیـت بـا بیـان    کل ترکی موزه در -ب

مـوارد ضـروري در چهـارچوب مصـالح      هنري (هنر حقیقـی) اسـت و از تبلیغـات تنهـا در    
 شود. جمهوري اسالمی استفاده می

نحـو   لزوماً در اجـزاء) بـه   مجموع (و نه ها در بیان غیرمستقیم است و پیام اصل در موزه بر -ج
 شود. ستقیم و غیرصریح منتقل میغیرم

 گویی است.   ي بیان کل موزه، برگزیده اساس در نحوه -د

اي اسـت کـه در    مجموعـه  »دفاع مقدس ي موزه«توان گفت:  الصه میخدر یک حکم نهایی و 

هـا بـراي    ها و فضاسازي پردازي ن از اسناد و آثار عینی جنگ گرفته تا انواع تمهیدات هنري و صحنهآ

عنـوان یـک کـل، بیـان      شود. اما بیان این مجموعـه بـه   مفاهیم ظاهري و باطنی جنگ استفاده میبیان 

آن  ين مجموعه فرهنگی، از آغاز تا انتها، یک اثـر هنـري اسـت. البتـه اجـزا     یهنري است. یعنی کل ا

هـاي   خدمت آن بیان هنري کلی قرار دارنـد. از شاخصـه   اند. اما همه در هنري بعضاً هنري و بعضاً غیر

بـر اثرگـذاري بـر     گـري و تکیـه   گـویی و انتخـاب   اصلی این بیان هنري، هماهنگی (هارمونی)، گزیده
 هاست. دل
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 ي دفاع مقدس مراجعه به موزه ي  انگیزه -7
بـر   اي اسـت کـه قطعـاً    شود نکتـه  این که موزه برمبناي کدام انگیزه مخاطبان براي بازدید، طراحی می

هاي مختلفـی   نهد. اگرچه موزه باید قابلیت داشته باشد که مردم را به انگیزه برنامه و طرح موزه اثر می
تـوان بیـان کـرد کـه      ها را در موضوع خود پاسخ دهـد، مـی   خود جلب کند و نیازهاي گوناگون آن به

 نظر داشت: اولویت زیر در امراجعه به موزه را باید ب ي انگیزه

 ؛عاطفیمراجعه براي بازدید و اثرپذیري قلبی و . 1
شـدن   الی و توجیـه منام دفاع مقدس و آموزش اج اي به مراجعه براي آشنایی کلی با حادثه. 2

 ؛در اهداف و مسیر انقالب و جنگ
 ؛مراجعه براي تفنن و گذران اوقات فراغت. 3
 .مراجعه براي تحقیق. 5

 
 گیرينتیجه

را  دفـاع مقـدس   ي کـه مـوزه   اسـت منظور شـناخت عـواملی    به شده در این مقاله عمدتاً مباحث ارائه
ن و آبـه جنـگ و ماهیـت     منظور مباحث نظري مربوط . بدینکند میبه اهداف خود هدایت  رسیدندر

مطالعه قرار گرفت. حاصل ایـن   اند، مورد سپس تجارب عملی تاریخی که پایداري خود را حفظ کرده
تیار نگارنده قرار داد. اینکه جنـگ  اخ جنگ در ي ي مسأله بارهدررا گرایانه  مطالعات، نوعی ادبیات واقع

کسی پوشیده نیست. کارکرد منفـی آن تخریـب امـاکن، فلـج      بر است،داراي دو رویکرد کامال متضاد 
دنبـال   هـا را بـه   هاي روانی اجتماعی و وحشـت از نـابودي نسـل    کردن امور اقتصادي، افزایش آسیب
 مالحظه است.   لبنیز قا ،اند تهبر آنچه اهل اندیشه نوش خواهد داشت. کارکرد مثبت آن بنا

رغم نگرش عمومی منفـی بـه جنـگ، طرفـداران مثبـت آن بیشـتر و        جاي شگفتی است که علی
جنـگ  «شود. گفته شـده اسـت:    اینجا به دو نمونه از این نظرات اشاره می تر است. در ها قوي استدالل آن

کـاهش تشـنجات درونـی جامعـه     هـا بـه    ي کوزر و زیمل جنـگ  اساس نظریه عامل وفاق ملی است. بر
توانـد آگـاهی اجتمـاعی     جنگ عاملی است که مـی «همچنین )». 1371یر،  کمک فراوانی کرده است (می

 )».1378برابر هرگونه فردگرایی استحکام بخشد (جهانبگلو،  هر ملت را با حراست از وحدت آن در
هـاي   یـري کـرده و ارزش  دفاع پیگ ي حوزه دفاع مقدس که ماهیت جنگ را در ي موزهي  بارهدر

. واقعیـت  تـوان مشـاهده کـرد    می، نوعی تسلط انسان بر جنگ را الهی را در حقیقت آن پیگیري کرده
ها و رهنمودهاي اسالمی و با حضـور مبنـایی در مهمتـرین     قضیه این است که فرزندان ایران با آموزه

شـکلی   بـه ک تجاوز تحمیلـی  پس از پیروزي انقالب اسالمی، برتري و تسلط خویش را از ی ي واقعه
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جنـگ نمایـان گشـت و بـا ابزارهـاي       ي . انسان در این جنگ بزرگتـر از واقعـه  اند داشتهبیان تاریخی 
 راهـی جـوي  و دفاع مقدس کـه در جسـت   ي تثبیت آن است. موزه پی در پیوستهمختلف از جمله هنر 

عنوان یک اثر معمـاري ظـرف    خواهد که خود نیز به ها است، می حفط و نگهداري آن ارزش منظور به
نظـري و عملـی داراي مبنـاي     ي است کـه مطالعـه   شدهمناسبی براي آن اندیشه باشد. بنابراین سعی 

 محکمی باشد.  
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