
ششــمین همایــش مطالعــات پدیدارشناســی منظر شــهری 
با عنوان »شــهید در دو قاب : ســینما و هنر شــهری« شــامل 
یــک ســخنرانی علمی با عنــوان »جنگ و منظر شــهری« با 
حضــور دکتــر »انِیــس دوویکتــور1« مــدرس تاریخ ســینما در 
ح پژوهشی  دانشگاه »سوربن«2 و یک میزگرد با عنوان »طر
بازنمایی شــهید در سیمای شــهر تهران« با حضور مهندس 
مهدی شــیبانی3 و دکتر شهره جوادی۴، توسط پژوهشکدۀ 
نظــر و بــا حمایت ســازمان زیباســازی در دی مــاه 139۴ در 
پژوهشــکدۀ فرهنــگ، هنــر و معمــاری تهــران برگــزار شــد. 

جنگ و منظر شهری
شهید در قاب سینما 

گــر »میزانســن« را به طورکلــی بــه معنــای بازنمایــی و خلق  ا
دوبارۀ عناصر مختلف اعم از رنگ، نور و غیره در چارچوب 
یک متن روایی تعریف کنیم، می توانیم این مفهوم را وجه 
مشترک سینما و نقاشی دیواری به عنوان دو رسانه مردمی 
کات این دو رســانه یک  بدانیم. درعین حال باوجود اشــترا
تفــاوت اصلــی بیــن آن هــا وجــود دارد : اینکــه حضــور ما در 
ســینما امری اختیاری اســت، اما نقاشــی دیــواری به دلیل 
در معــرض دیــد بــودِن مــداوم به نوعی خود را بــه مخاطب 
تحمیــل می کنــد و بــه ســبب همیــن حضــوِر مســتمر، خطر 
بی اعتناشــدن بــه آن وجــود دارد. دکتر انِیــس دوویکتور با 

شهید 
از دو منظر

گزارش : شبنم محمدزاده

بیــان این مقدمه، همــراه با پخش صحنه هایی متفاوت از 
فیلم هــای دوران جنگ، به ارائۀ تحلیل هایی از ســینمای 

جنگ در ایران و بازتاب مفهوم شهید در آن پرداخت :
کــه ســینما در آن  جنــگ ایــران و عــراق اولیــن جنگــی بــود 
ع جنگ پرداخته اســت. در زمان  حضور داشــته و به موضو
جنــگ بیــش از 30 فیلم داســتانی در گونه هــای متفاوت با 
مضمــون جنگ ساخته شــده و این در تاریخ ســینمای دنیا 
که تولیــد فیلم های  بی نظیــر اســت. اما بایــد توجه داشــت 
جنگی در حین جنگ الزامًا به خود جنگ نمی پردازد بلکه 
در ورای آن مســائل دیگــری مربــوط بــه تاریــخ و فرهنــگ 

ح می شود. کشور مطر
در ســال های آغازیــن پــس از انقــالب اســالمی تفاوت های 
زیادی در چگونگی روایت جنگ وجود داشته است. در این 
کشور حضورداشته  دوران، جریان های مختلف سیاسی در 
و متعاقــب آن، نگاه هــا و نقطــه نظرات متنوعــی در عرصه 

سینما عرضه شدند. 
اولیــن فیلم در ســینمای جنــگ ایران، فیلم »مرز« ســاخته 
که به نوعــی در چارچــوب فیلم های  جمشــید حیدری بــود 
گــروه کوچکــی  وســترن ساخته شــده اســت. در ایــن فیلــم، 
کــه خواهان دفاع از ملــت و مملکت  نمایــش داده می شــود 
که  گروه  خود هســتند و ســرباز عراقی اسیرشده توســط این 
در حاشــیۀ تصویر بوده درنهایت با نیروهای خودی همراه 
که روایتگــر »ملت« هســتند می پیوندد.  گروهی  شــده و بــه 
که در فیلم های وسترن حتی از نمایش  این در حالی است 
ع، یعنی  خ پوســت ها امتنــاع می شــد. این موضــو چهــرۀ سر
قائل شــدن حــق وجود برای دشــمن، در فیلم هــای جنگی 
سینما در دنیا بی سابقه است و ویژگی خاص سینمای این 

دوره در ایران محسوب می شود. 
فیلــم »عقاب ها« اثــر »خاچیکیان« نیز به عنــوان یک فیلم 
جنگی که در زمان خود بیشترین فروش را داشته، شباهت 
زیادی به فیلم های جنگ هوایی آمریکا دارد. این فیلم بر  
بسیاری دیگر از فیلم های این دوره هم تأثیرگذار بوده است. 
و  هالیــوودی  ســبک  بیشــتر  کــه  فیلم هــا  ایــن  به مــوازات 
گونه هــای غربــی بودند،  کالســیک داشــتند و تحــت تأثیــر 
که در چارچوب دفاع مقدس  گــروه دیگری از فیلم ها بودند 
تعریــف شــدند. مضمــون ایــن فیلم هــا در رابطــه بــا واقعــه 
کربــال بــوده و در آن هــا شــاهد خالقیــت بیشــتری هســتیم. 
به صــورت  را  واقعــه  آن  از  کدهایــی  فیلم هــا  ایــن  درواقــع 
گرفتــه و به تدریج در ذهــن بیننده  غیرمســتقیم بــه عاریت 
ایجاد معنا می کند. کشــتار و یا شکســت نظامی که در زمان 

Pic 1: Snapshot from the 
movie “Saqâ-ye teshneh-lab” 
by Rasul Mollâqolipur, 1982.

تصویر 1: صحنه ای از فیلم »سقای 
تشنه لب« از رسول مالقلی پور، 1361. 

ح شــده و  جنــگ اتفــاق می افتــاده در همیــن چارچوب مطر
مبارزان همانند پیروان و صحابه امام حســین نشــان داده 
می شــوند. درواقــع در ایــن فیلم هــا، جنگ بهانــه ای برای 
ارائــه مفاهیمــی ماورای آن به بیننده بوده اســت. »رســول 
کوتــاه چهــرۀ جدیــدی از شــهید  مالقلی پــور« در یــک فیلــم 
یــاران  را بــه نمایــش می گــذارد. او رزمنــدگان را همچــون 
کردنــد، نشــان  کــه خــود را فــدای آرمانشــان  امــام حســین 
گرفته شــده در فیلم همچون  کار  می دهــد. تمــام عناصر به 
رنــگ و موســیقی در خدمــت این هدف قــرار می گیرند تا به 
کند )تصویر 1(. در  کمک  بازشناســی رمزها در ذهن بیننده 
فیلم رهایی به کارگردانی »رسول صدر عاملی« چهرۀ شهید 
که شــاهدی اســت از ســوی  را در قاب ســینمایی می بینیم 
کشتۀ جنگ نیست. در اینجا مرگی صورت  خداوند و دیگر 

نمی گیرد و شهید با چشمانی باز به وصال می رسد.

شهید در قاب هنر شهری 
که در ســینمای جنگ  ع و پیچیدگی هایی  اما آیا همان تنو
ایــران دیــده می شــود در نقاشــی های دیــواری هــم وجــود 
دارد؟ دکتــر انیــس دو ویکتــور در ادامــۀ ســخنرانی خــود بــا 
کردن این پرســش به بررسی روایت های متفاوت از  ح  مطر

جنگ و شهادت در نقاشی های دیواری پرداخت :
در نقاشــی های دیــواری نیــز هماننــد ســینما شــاهد دوگانۀ 
نقاشــی های  از  گروهــی  هســتیم.  مقــدس  دفــاع  جنــگ- 
کالســیک از جنگ هســتند، و  دیــواری به نوعــی بازنمایــی 
در گروهــی دیگــر از نقاشــی ها تالقــی جهــان واقعــی و عینی 
بــا جهان ذهنــی، یعنی همان ُبعد مقــدس و نمادین واقعۀ 
کربــال به نمایش درآمده اســت. در طول زمــان نیز تحوالتی 
در هنــر نقاشــی دیواری بــه وجود آمد. در ســال های پس از 
کالســیک  جنگ، بیشــتر با نقاشــی های دیــواری واقع گرا و 
کــه در آن هــا چهــرۀ شــهید عیــن به عیــن  مواجــه هســتیم 
تصویــر می شــد. اما نقاشــی های دیواری جدیدتــر به تدریج 
کرده اند )تصویر 2(. حضور واقع گرای  حالت انتزاعی تر پیدا
شــهید در این نقاشــی ها کمرنگ تر شــده و در عوض شــاهد 
کــه به نوعــی دارای  تصاویــری عــادی و روزمــره هســتیم 
تحرک و پویایی هســتند تا عالوه بر نو بودن یاد شــهدا را در 

اذهان مردم زنده نگه دارند.

حضور شهید در منظر تهران 
دومین بخش همایش شامل میزگردی بود که با سخنرانی 
مهنــدس شــیبانی آغاز شــد. وی بــا بیان مقدمــه ای دربارۀ 
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3. استاد معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی
۴. استاد تاریخ هنر در دانشگاه تهران

پی نوشــت 

رابطــۀ منظر بــا دیگر هنرها، به ویژگی های »هنر مردمی« و 
ک جامعه از آن پرداخت : ادرا

گــروه هنرهــا در  را می تــوان زیرمجموعــۀ  معمــاری منظــر 
گرفت. هنرهــا در عالم معنا رابطۀ ذهنــی و نزدیکی با  نظــر 
یکدیگــر دارنــد. در اروپــا رابطۀ بیــن هنرها و منظــر، از قرن 
کــرد. در  ســیزدهم یــا چهاردهــم تــا حدودی گســترش پیدا 
گرایــی و معمــاری منظــر، و  قــرن پانزدهــم میــان تندیــس 
در قــرن هجدهــم میــان معمــاری، معماری منظر و ســینما 

ارتباطی برقرار شد. 
در ایــران در آثــار باقی مانــده از کاخ باغ هــا، همچــون تخت 
کــه در آن معمــاری بــه معمــاری منظر  جمشــید، آینــده ای 
کرده اســت. باوجوداینکه آثاری از  می پیونــدد عینیت پیدا
که  باغ تخت جمشید باقی نمانده، اما تمام حجاری هایی 
کنار محوطه و پله های تخت جمشــید وجود دارد فصل  در 

مشترک میان هنرها را آشکار می سازد.
بــه وجــود  زیــادی  نقاشــی های  اســالمی هرچنــد  در دوران 
نیامده، اما هنرهایی مثل مرثیه خوانی و شاهنامه خوانی که 
در فضای بیرون اتفاق می افتادند به نوعی با معماری منظر 
رابطــه برقــرار می کردنــد. الزمــۀ شــکل گیری ایــن هنرها این 
اســت که هنرمنــدان یک درک مفهومی از عالِم معنا داشــته 
باشند تا آن عالِم معنا بتواند در عالِم عین، معنا بخشی کند. 
آن فرهنگی که به این عالم، معنا می بخشید همان فرهنگ 
عــام )مردمــی( بــود. هنر ما، هنــری مردمی اســت؛ پس باید 
کــه بافرهنگ  درک مفهومــی مردمــی داشــته باشــیم. درکی 
قومیــت و فرهنــگ دیــن ترکیب شــده و خروجــی آن برای ما 
آشــنا و قابل پذیرش اســت. هنر ما درعین حال هنری اســت 
کــه یــک ذات مفهومی الهی در خود دارد و درواقع بخشــی از 

آن، هنری قدسی است.
که هنر شــهری  تفــاوت هنر شــهری با ســینما در این اســت 
به نوعی هنر جمعی و مردمی اســت؛ اما ســینما هنری است 
بــرای مــردم. در هنر مردمــی، خالِق هنر درواقــع خوِد مردم 
کــه فرهنگ  هســتند امــا در ســینما، خالق هنرمندی اســت 
را شــناخته و هنــر را بــه مــردم ارائــه می کنــد. تفــاوت عمدۀ 
که  دیگر در این اســت که هنر شــهری، هنری دائمی اســت 
به نوعــی بــا زندگــی مردم عجین بــوده و مردم هــر روز با آن 
ســروکار دارند؛ اما با هنر ســینما به صورت لحظه ای ارتباط 

برقرار می کنیم و بعد به خاطره می پیوندد. 
کــه دربارۀ  مهنــدس شــیبانی در پاســخ به یکــی از حاضران 
اهمیت حضور و بازنمایی شهیدان و اسطوره های مقاومت 
کرد : جامعــه احتیاج  در منظــر شــهری پرســیده بود، اشــاره 
گذشــته به آینــده بیاورد. چگونگی  دارد تــا هویت خود را از 

ح اســت؛ آیا بایــد از طریق فیلم باشــد  بــه حــال آوردن مطر
کار  یــا نقاشــی دیــواری؟ چه کســانی موظف به انجــام این 

هستند؛ مسئولین دولتی، مردم یا دانشگاه ها؟
در ادامۀ بحث خانم دکتر جوادی به لزوم خلق شــیوه های 
نــو در هنرهــای شــهری بــرای حفاظــت از میــراث حماســی 
نقــش  همچنیــن  و  زمینــه،  ایــن  در  مــا  ملــی  و  مذهبــی 
هنرمندان، دانشگاهیان و مسئولین در این مورد اشاره کرد : 
»مــا طی 1۵ ســال اخیر درزمینۀ هنرهای تجســمی فرهنگ 
و هنــر غربــی را الگــوی خــود قــرار داده ایــم و تصویر شــهید 
رفته رفته از هنر شــهری حذف شــده است. در دوران جنگ 
انجــام  خودجــوش  به صــورت  کارهــا  از  خیلــی  انقــالب  و 
می گرفــت و بــرای مــردم آن دوران جالــب بــود امــا امــروز 
ایــن امــر امکان پذیــر نیســت... هنر نقاشــی دیــواری نباید 
کلیشــه ای، فرمایشــی و دولتی باشــد. در این میان نظارت 
و برنامه ریزی هــای وزارت ارشــاد و ســازمان زیباســازی بــه 
همــراه حضــور اســاتید هنرمنــد دانشــگاهی، متخصصین، 
هنرمندان و جامعه شناسان الزم است تا بتوان هنر شهری 
را سامان بخشید. هنرمندان جوان باید با توجه به پیشینۀ 
بســیار غنی که درزمینۀ هنر و منظر شــهری داشته ایم، هنر 
کنند. برخی از آثار که شــاخص هســتند باید  جدیــدی خلق 
بــر روی دیوارهــا و برخی به صورت یک هنــر موزه ای حفظ 
کنــار این هنرهــا باید هنر جدیدی نیز خلق شــود  شــوند. در 

کند.« که نسل جوان ما بتواند با آن ارتباط برقرار 
جــوادی  دکتــر  ســخنان  بــا  رابطــه  در  شــیبانی  مهنــدس 
کــه صورت  کارهــای هنری خودجوشــی  کــرد :  خاطرنشــان 
که از بطــن جامعه  گمنام بــوده  گرفتــه، توســط هنرمنــدان 
کــدام قســمت  کــه در  برخاســتند و خــود تشــخیص دادنــد 
کدام دیــوار اثر خود را بیافریننــد. آن ها هنر  شــهر یا بــر روی 
کــه تضمینی برای  کردند  خــود را بــر روی دیوارهایــی خلق 
که از  حفظشــان وجود نداشــت. این یک هنر مردمی است 

بطن جامعه و مردم بلند شده است. 
کــرد : مــا بــه دنبــال برگردانــدن ایــن آثــار بــه  وی اضافــه 
گــر هــدف مــا ایــن بــود، تابه حــال ایــن  موزه هــا نیســتیم. ا
دفــاع  شــهدا،  مــوزۀ  شــهر  در  بــود.  انجام شــده  بارهــا  کار 
مقــدس، مقابــر، یادمان هــای شــهدا و نظایــر این هــا وجود 
کــه بیــان ســوژه را به خوبــی انجــام می دهــد. هــدف  دارد 
ج از ســازه های شــهری و  مــا چگونگــی ایــن بیــان در خــار
کــه جــزء فضاهای شــهری هســتند.  در مکان هایــی اســت 
معمــاران منظــر، هنرمنــدان و نقاشــان بایــد میــان مــردم 
باشــند تــا عیــن آن هــا و بــرای آن هــا باشــند و عشــق و نیــاز 
کننــد. درواقــع چگونگــی برگردانــدن ایــن  آن هــا را حــس 

مفاهیــم بــه جامعــۀ مردمــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.
خانــم دکتــر دوویکتــور نیــز دربــارۀ نحــوۀ بازنمایــی خاطرات 

گذشته در نقاشی های دیواری افزود : 
ایــن خاطــرات  ارائــه  نحــوۀ  بــه  تهــران  پاســخ شــهرداری 
گذشــت 30 ســال بســیار جالــب اســت. درواقــع از  پــس از 
که شــکل  محافظــه کاری دوری شــده و تالش بر این بوده 
آثــار خلــق می شــوند  ایــن  کــه  و فضــای عرضــه و محلــی 
دســتخوش تغییــر و بــه روز شــده و ایــن حافظــۀ جمعی به 
شــکل جدیــدی دوبــاره عرضــه شــود. در منظــر شــهری ما 
باید دنبال اشــکال دیگری باشیم. می توان با ایجاد باغ یا 
گرفت.  فضــای ســبز، مکانی را برای حفظ این آثــار در نظر 

باید شــجاعت خلق اشکال نو و بدیع را داشت.
کِم نسل  که دربارۀ ارتباِط  وی در پاسخ به یکی از حاضران 
ع جنگ و شهادت در مقایسه با نسل قبل و  جوان با موضو
جایــگاه آثار هنری مربوط به آن ها در هنر شــهری و مردمی 

بودن آن پرسیده بود، اظهار داشت :
کــه بــه ایــن ســؤاالت  عمدتــًا ایــن وظیفــۀ نســل شماســت 
بپردازد. درواقع باید شکل جدیدی ازلحاظ زیبایی شناسی 
کــه منشــأ هنــر هســتند  کنــد تــا هیجانــات جدیــدی  خلــق 
که شــعار نبوده و از جنس ادبیات باشد. یافتن  ایجاد شــود 
یک شــکل جدیــد در فضــای آزاد نبایــد تحمیلــی از طــرف 
دســتگاه های متولی هنر یا دولت باشــد. نسل بعد از جنگ 
جهانی دوم در فرانســه بــا فاصله گرفتن از جنگ به گونه ای 
ع پرداختند اما این بدین معنا نبود  متفــاوت به این موضــو
کــه در زمــان جنــگ  کــه در آثارشــان، جنــگ و تالش هایــی 
بــوده غایب باشــد. امروز نســل جدید با جنــگ جهانی دوم 

رابطه قوی تری دارند تا خود نسل درگیر با جنگ. 
کرد : کسانی  مهندس شــیبانی در جمع بندی میزگرد اشــاره 
کردنــد جــزو افتخــارات و  کــه تمامیــت ارضــی مــا را حفــظ 
ارزش های ما هستند. درنتیجه باید ابزاری برای بیان این 
افتخارات بیابیم. ابزاری که از درون و ذات ما تراوش کند. 
کرد. این آثار، آثار باارزشــی هســتند  هنر را نمی توان دیکته 
گرفته است. درنتیجه  چون عمل باارزش پشتشان صورت 
حمایــت و حفظ این ارزش ها حائز اهمیت اســت. باید این 
ســیر ادامــه پیــدا کند و این کاری اســت که جوانــان ما باید 

که از درونشان برآمده باشد. کاری  انجام دهند؛ 

نظریه های نو، کارگاه
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Pic 2: Abstract and Symbolic 
elements used to represent 

Marty in mural paintings. Source: 
Qazbanpour, J. (2010). Shahedan-e 

shahr [Witnesses of city], Tehran: Tis.  

تصویر 2: استفاده از عناصر انتزاعی و نمادین در 
بازنمایی تصویر شهید در نقاشی های دیواری. 
مأخذ :  غضبانپور، جاسم. )1389(. شاهدان 

شهر، تهران : تیس.

The sixth conference of urban landscape 
phenomenology entitled “Martyr in Two 
Frames: Cinema and Urban Art” was held 
in the Tehran’s Institute for Culture, Art and 
Architecture Studies in December 2015.
The conference started by Dr. Agnès 
Devictor’s lecture on “War and the urban 
landscape”. Dr. Devictor is assistant 
professor in History of cinema at Sorbonne 
University. She presented an analysis of the 
cinema of war in Iran and the reflections of 
martyr concept in this art.
She indicated a general dualism in 
representation of war and martyrdom 
concept in Iranian cinema by analyzing 
some examples. While some movies 
demonstrate a classic narration of war 
under influence of western genres the 
others were produced in framework known 
as “sacred defense”. This second type of 
movies pointe to Karbala incident and 
demonstrate more creativity. In fact, in 
these movies, war is a pretext to deliver 
concepts beyond itself to the audience.
Also regarding urban art with the theme 
of war and martyrdom, she added: like 
cinema, we can witness the dualism of war-
sacred defense in mural paintings in Iran. 
Some represent a classic demonstration of 
war and in the others an intersection of the 
real world with the subjective world, that 
is the symbolic aspect of Karbala incident, 
is displayed. In the early years after the 
war we observe more classic wall paintings 
in which the exact face of the martyr was 
depicted in a realistic way. However, the 
recent paintings display more abstract 
concepts of martyrdom.
The second part of the conference entitled 
“A Research on representation of martyrs 
in Tehran’s Landscape” continued by the 
presence of Mr. M. Sheibani, professor of 
landscape architecture at Shahid Beheshti 
University and Dr. Shohreh Javadi, professor 
of art history at University of Tehran, and 

began with a speech by Mr. Sheibani.
Having introduced the relation of landscape 
with other kinds of art, he explained 
“Folk Art” and society’s perception of it. 
He mentioned: our art is a kind of pop 
art combined with ethnicity culture and 
religion culture. Meanwhile, our art has an 
essence of divinity in itself and a part of it is 
actually sacred.
The urban art and cinema are different; 
since urban art is a kind of collective folk 
art, while cinema is an art for people. The 
creators of art in folk art, are in fact the 
people themselves while in cinema the 
creator is an artist who has fully known 
public culture and tries to present it to 
people. The society needs to bring its 
past identity to the future. How these 
identities have to be presented, by films 
or wall paintings? Who is responsible to 
do it, government authorities, people or 
universities?
Dr. Javadi indicated the need to create new 
practices in urban arts to preserve our 
epic national and religious heritage in this 
field, and mentioned the role of artists, 
academics and administrators of this case. 
She quoted that young artists should be 
given the rich history that we’ve had in the 
field of arts and urban landscape in order 
to create new art. Some of the artworks can 
be depicted on city walls and some should 
be maintained as museum art. In addition, 
new types of art have to be emerged 
with which our young generation can 
communicate.
Mr. Sheibani finished his speech quoting 
that those who maintained our territorial 
integrity have brought us honor. As a result, 
we should look for ways to express this 
honor. Art cannot be dictated. Landscape 
architects, artists and painters have to be 
with people, feeling their love and needs. In 
fact, the way these concepts are delivered to 
people is of great significance.

Martyr 
in Two Frames
Report: Shabnam Mohammadzadeh
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