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ــاز احســاس  ــن نی ــی ای ــان هشــت ســال جنــگ تحمیل ــس از پای ــده | پ چکی
شــد کــه نســل پــس از جنــگ بایــد قهرمانــان ملــی خــود در دفــاع مقــدس را 
بشناســد. یکــی از راهکارهــای ایــن مهــم نقاشــی دیــواری در ســطح شــهر بــود 
تــا مــردم عــادی در زندگــی روزمــره خــود شــهدای دفــاع مقــدس را دیــده و 

از آن هــا یــاد کننــد.
ــه  ــران از ده ــهر ته ــای ش ــر دیواره ــهدا ب ــازی ش ــش و تصویرس ــان نمای جری
ــا امــروز ادامــه دارد. دو دهــه پــس از  ــا اتمــام جنــگ آغــاز شــد و ت 1360 ب
ــرای  ــبک واقع گ ــهدا، س ــال ش ــواری از تمث ــی های دی ــتر نقاش ــگ، بیش جن
تعبیرهــای  بــدون  شــهدا  تصاویــر  تــا  می کــرد  دنبــال  را  عامه پســند 
ــک  ــهید ی ــبک ش ــن س ــد. در ای ــرار کن ــاط برق ــب ارتب ــا مخاط ــز ب اغراق آمی
موجــود فرازمینــی نیســت بلکــه انســانی باورپذیــر اســت کــه در منظــر شــهری 
ــده از  ــای باقی مان ــری، عکس ه ــی تصوی ــیوه بازنمای ــن ش ــور دارد. در ای حض
ــل  ــی عوام ــا بازخوان ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــازی می کنن ــی ب ــش مهم ــهدا نق ش
دیــواری،  نقاشــی های  در  جنــگ  به کارگیــری عکس هــای  زمینه هــای  و 
ارتبــاط ایــن نقاشــی ها بــا منظــر شــهر تهــران مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

واژگان کلیدی | نقاشی دیواری، جنگ تحمیلی، منظر شهری، عکس، شهید.
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ایران  در  هنری  جریان های  تأثیرگذارترین  از  یکی   | مقدمه 
معاصر، هنر بازنمایی ارزش ها در جنگ ایران و عراق است. در 
جنگ ایران و عراق، بسیاری از هنرمندان مفهوم جنگ را با 
نگاهی معنوی و تقدس مآبانه به شکل های گوناگون به نمایش 
مقدس،  نمادهای  از  گرفتن  کمک  با  هنرمندان  درآورده اند. 
سعی داشتند این جنگ را به عنوان جهاد در راه خدا و امری 
آثار هنرمندان دفاع  بازنمایی کنند. تحلیل و بررسی  مقدس 
مقدس می تواند زمینه ساز ایجاد، بازتولید و بازنمایی گفتمان 

این واقعه تاریخی در زمان حال باشد.
بخشی،  مشروعیت  آثار،  این  خلق  از  هدف  جنگ،  زمان  در 
تقدس و ایجاد شور و شوق با هدف مشارکت و حضور مردمی 
در این واقعه تاریخی بود. با پایان یافتن جنگ، هنرمندان به 
بازتولید گفتمان ها، نشانه های ارزشی و المان های دفاع مقدس 
تجربه  اشتراک گذاری  به  و  یادآوری  آموزش،  نمایش،  برای 

جنگ، به نسل جدید، پرداختند.
گفتمان  می توان  دیواری  نقاشی های  بررسی  با  حقیقت  در 
اجتماعی-مذهبی  زمینه های  و  فرهنگی  مدیران  تأیید  مورد 
گفتمان  تحلیل  دریافت.  را  جامعه  در  آثار  این  مصرف  در 
انتقادی عکس های استفاده شده در نقاشی های دیواری، پاسخ 
به ناشناخته ای فرهنگی است که در این مقاله تالش می شود 
در  می تواند  مقاله  این  دستاوردهای  گیرد.  قرار  موردتوجه 
مورد  دیواری  نقاشی  آثار  یا مرمت  و  تولید  برای  برنامه ریزی 

استفاده قرار گیرد.
در این نوشتار تهران به عنوان پایتخت و مرکز فرهنگ، سیاست 
ارزیابی  مورد  ایرانی  شهر  اصلی  نمونه  به عنوان  ایران  هنر  و 
نقاشی های  از  تعدادی  مقاله  این  در  قرار می گیرد.  مطالعه  و 
دیواری ترسیم شده در بازه دو دهه بعد از جنگ ایران و عراق 

به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

فرضیه | عکس، به عنوان یکی از بهترین ابزارها نقش اساسی 
در بازنمایی واقع گرایانۀ رزمندگان دفاع مقدس در بازه زمانی 

دو دهه پس از جنگ ایفا می کند.

پیشینه نقاشی دیواری بعد از انقالب اسالمی
و  بنیادی  تحول  و  تغییر  با  انقالب  دوران  در  هنری  جامعه 
تغییرات  که  هنرمندان  شد.  روبرو  ارزش ها  شدن  دگرگون 
اجتماعی و سیاسی بعد از انقالب را تجربه می کردند، سبک ها 
انقالبی  هنرمندان  می زدند.  محک  را،  متفاوت  شیوه هایی  و 

مردم  عموم  به  متعلق  را  هنر  کشور،  فرهنگی  مسئولین  و 
می دانستند و جایگاه آن را نه در موزه ها و گالری ها بلکه میان 
اقشار جامعه تعریف می کردند. دیوارنوشته های دوران انقالب 
انقالب  از  پس  دیواری  نقاشی های  آغاز  در  قدم  اولین  شاید 
محسوب شود. حرکتی خودجوش در میان مردم که با کمک 
به  را  خود  اعتراض  دست نوشته ها  و  ساده  تصاویر  از  گرفتن 
وضعیت موجود بیان می کردند. اکثریت این آثار از واقع گرایی 
دوری می کنند و اسطوره های دفاع مقدس را با نماد و نشانه 
بازتولید  توانایي  نشانه ها  تصاویر،  این  در  می کنند.  بازنمایی 
را دارند. دوری  بر آن عصر  معناي مستتر در گفتمان حاکم 
از واقع گرایی، به مخاطب این فرصت را می دهد تا زشتی هایی 
را  بگیرد و جنگ  نادیده  را  مانند کشتار، ویرانی و تندخویی 
مدینه فاضله ای ببیند که شرکت در آن فرصتی است تا رزمنده 
در کنار شهدای صدر اسالم جای گیرد. همین رویکرد است 
که در فیلمهای مستند »روایت فتح« با اضافه کردن صدای 
که  فضایی  می کنند،  ایجاد  سورئال  فضایی  روایتگر،  آسمانی 
در آن نیروهای خیر با قوای شر می جنگند و دلیل آن دفاع 
از سرزمین مقدسی است که منجی عالم آن را انتخاب کرده 
است. در این میان ادامه یک جنگ مقدس تا پیروزی به عنوان 
یک تصمیم اجتماعی مطرح است و این زمینه اجتماعی باعث 

تولید و بازتولید هنری مقدس می شود.
پس از جنگ، نمایش تصویر کسانی که در راه کشور و انقالب 
جان خود را فدا کرده بودند در فضای شهری اهمیت ویژه ای 
یافت و تعداد زیادی از دیوارهای شهر تهران، به عنوان پایتخت 
کشور، به تمثال شهدا آراسته شد. این آثار از سبک های انتزاعی 
جنگ  دوران  دیواری  نقاشی های  رازآلود  اکسپرسیونیستی  و 
فاصله گرفتند. بیشتر نقاش ها در نمایش شهدا سبکی نزدیک 
کردند  انتخاب  را  عامه پسند  رئالیسم  سبک  یا  واقع گرایی  به 
تا تصاویر شهدا بدون تعبیرهای اغراق آمیز با مخاطب ارتباط 
برقرار کند. در این شیوه جدید، شهید یک موجود فرازمینی 
باورپذیر است که در جامعه حضور دارد.  انسانی  نیست بلکه 
نقاشی هایی بدون هرگونه تعبیر افزون بر آنچه در جهان وجود 
دادن  جلوه  بهتر  در  تنها سعی  نقاش  اینجا  در  است.  داشته 
نقش  عکس  واقع گرا،  نقاشی های  این  در  دارد.  شهید  تصویر 
ویژه ای دارد؛ زیرا نزدیک ترین و شبیه ترین شیء به تمثال یک 
شهید، عکس پرتره آن شهید است. این نوع نقاشی های دیواری 
سعی در یادآوری حضور شهدا در شهر دارند و می توان گفت 
عکس های این شهیدان ابزار بسیار کارآمدی در ساختن این 

نقش عکس در بازنمایی اسطوره شهادت در نقاشی  دیواری
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ارتباط است. سادگی و زبان آشنا و همچنین شیوه بازنمایی 
تا شهید  بر روی دیوارهای شهر کمک می کند  این عکس ها 
نقاشی های  این  دهد.  نشان  مخاطب  به  را  نگاه خود  یک  در 
تقابل  در  ایران  دیواری  نقاشی  پیشین  سبک های  با  واقع گرا 
قرار می گیرند پس ویژگی اصلی نقاشی های دیواری واقع گرا، 

مقبولیت اجتماعی آن ها است.

نقاشی دیواری به عنوان متن
ایران  جنگ  از  نشانه ها  و  نمادها  از  بهره گیری  با  هنرمندان 
پرداختند.  مذهبی  اسطورهای حماسی-  بازنمایی  به  عراق  و 
میان  و  آشنا صورت گرفت  المان های  با کمک  بازنمایی  این 
گرایش هایی که در نقاشی دیواری پس از جنگ نمود داشته، 

جایگاه ویژه ای یافت.
و  ایران  جنگ  از  بعد  در  شهدا  از  واقع گرایانه  نقاشی های 
و  اجتماعی  فرهنگی،  ارزش های  که  جنبشی  به عنوان  عراق 
از  بخش  این  در  می کنند  بازنمایی  شهدا  پرتره  در  را  هنری 
شهید  پرسنلی  عکس های  می گیرند.  قرار  موردبررسی  مقاله 
مضمون مشترک بسیاری از این آثار است. گرایش جامعه به 
در  ایشان  تمثال  نمایش  و  شهدا  تصاویر  واقع گرای  بازنمایی 
منظر شهری، احساس نیاز به هم گرایی جامعه پس از جنگ 
را نمایش می دهد. در آن دوران جامعه به یادآوری ارزش های 
از جوانان  نیاز داشت. بسیاری  بازنمایی آن ها  ملی-مذهبی و 
را  آن  ارزشهای  و  جنگ  دوران  دغدغه  روزمره  زندگی  در 
ندارند و شهدا موجوداتی فرازمینی محسوب می شوند که در 
اجتماع جایگاهی نداشته و یا حداقل مشکالت زندگی فردی 

افراد جامعه جایی برای یادآوری حماسه های رزمندگان باقی 
نگذاشته است. نقاشی های دیواری واقع گرا به شهروندان تجربه 
همگرایی  می کنند.  اهدا  را  روزمره  زندگی  در  بودن  شهدا  با 
از عکس های  برگرفته  دیواری  نقاشی های  در  مضمون شهید 
می شود.  مخاطب  در  همزادپنداری  ایجاد  باعث  پرسنلی، 
نقاشان در نقاشی ها با توجه به عالیق، طرز تفکر، زمان خلق 
اثر و گفتمان غالب و حتی وابستگی به مراکز قدرت، موضوعی 
واحد را به اشکال مختلف ترسیم می نمایند. به همین دلیل هر 
نقاش ممکن است یک واقعیت معین را متفاوت ترسیم نماید. 
را در یک مجموعه  این سبک  نقاش های  تمامی  نتوان  شاید 
جای داد. مرور نقاشی های دیواری ترسیم شده در این دوران 
و هنرمندان نقاش آن ها نشان می دهد که بعضی از هنرمندان 
مسلح  نیروهای  تبلیغات  قسمت  رزمنده  نقاش های  آثار،  این 
دیدگاه  که  جوان اند  نسل  نقاش های  دیگر  برخی  هستند. 
متفاوتی به دفاع و ارزش ها دارند که همین موضوع، از تکراری 

بودن نقاشی ها در شهر جلوگیری می کنند.
در بعضـی نقاشـی ها تنهـا پرتـره یـک شـهید، نقاشـی شـده 
اسـت. در بعضـی از آن هـا چنـد عکـس پرسـنلی جـدا جـدا 
برخـی  و در  نقاشـی شـده اند  یکدیگـر  بـا  ارتبـاط  بـدون  و 
عکس هـای پرسـنلی بـا یکدیگـر ترکیب شـده اند ولـی در این 
نقاشـی ها نیـز ارتباطـی منطقـی میـان عکس هـای پرسـنلی 
تعـدادی عکـس  به طـور مثـال در تصویـر 1  نـدارد.  وجـود 
پرسـنلی پنـج شـهید بـدون توجـه بـه قواعـد ترکیب بنـدی 
و عـدم توجـه بـه ایـن مسـئله کـه منبـع نـوری در نقاشـی 
بایسـتی یکسـان باشـد، یکـی از بدتریـن نقاشـی های دیواری 

تصویر 1 : تعدادی عکس پرسنلی با 
ترکیب بندی غیرقابل قبول )به علت 
عدم رعایت اندازه چهره ها نسبت به 
یکدیگر و ترکیب بندی نامناسب(. 
مأخذ : غضبانپور، 1389.

جستار
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در این حوزه اسـت که نویسـنده مقاله مشـاهده کرده اسـت.
در بعضی نقاشی ها تعدادی شهید از یک خانواده می بینیم که 

شاید تأثیرگذارترین نقاشی ها همین آثار باشند )تصویر 2(.
که  شده  نقاشی  عکس هایی  از  نقاشی ها،  از  کمی  تعداد 
یکی  گذاشته اند.  نمایش  به  را  شهادت  از  پس  شهید  کالبد 
بزرگراه  در  اجراشده  دیواری  نقاشی  آن ها،  تأثیرگذارترین  از 
ساله  سه-چهار  فرزند  وداع  لحظه   .)3 )تصویر  باشد  مدرس 
شهید با پدر خود که صورتش بیرون کفن است. کودک گل 
نگه داشته  پدر  بینی  مقابل  را در  دارد  سرخی که در دست 
تنها خاطره کودک  این  ببوید. شاید  را  بتواند آن گل  تا پدر 
تصویر  وجود  بدون  آن  آوردن  خاطر  به  که  باشد  پدرش  از 
غیرممکن است. به بیان دیگر »شهادت بدون یادآوری و خاطره 
آن بی معناست و به خاطر آوردن بدون تصویر ممکن نیست« 
)Varzi, 2006:26(. عکسی که برای این نقاشی استفاده شده 
چندان نزدیک به واقعیت نیست. ولی عکس شهید که توسط 
احسان رجبی ثبت شده است )تصویر 4(، یکی از عکس هایی 
است که بارها در نقاشی های دیواری و پوسترها بازتولید شده 
با  است. زیبایی چهره شهید و هماهنگی رنگ سربند شهید 
خون تازهای که بر صورت اوست، قدرت این تصویر را چند 

برابر می کنند.
اجرای  مراسم  و  جبهه  به  اعزام  زمان  از  نقاشی ها  بعضی 
مستند  عکس های  پایه  بر  آن ها  بیشتر  که  شده  نقاشی  رژه 
رژه  از  دیواری  نقاشی های  از  یکی  به عنوان مثال  هستند. 
نگاه های  با  را  دوران  آن  حماسی  فضای  مردمی،  نیروهای 
راه  اسلحه و حالت  بر  مصمم سربازان، دست های گره خورده 
رفتن ایشان، نمایش می دهد. لباس سبز سربازان، رنگ قرمز 
سربندها و نوشته های زرد رنگ بر روی سربندها، عکس زنده 

و پویایی به وجود آورده است )تصویر 5(.
بعضی نقاشی دیواری ها شهدا را در حال راه رفتن یا نشسته در 
لباس نظامی همراه با اسلحه )برگرفته از عکس های مستند( 
نمایش می دهند. در این نقاشی ها اثری از خط مقدم و درگیری 

نمی بینیم و شهید در آرامش، تصویر شده است.
تقسیم  گروه  چند  به  نیز  دیواری  نقاشی های  پس زمینه 
می شوند : 1. گروهی از رنگ های شاد و اشکال هندسی کمک 
گروهی   .2 کند.  جلب  خود  به  را  مخاطب  نگاه  تا  می گیرند 
دشت های وسیع با گیاهانی دارای معانی تمثیلی مانند درخت 
سرو و گل ها )بیشتر گل الله و گل رز( را نمایش می دهد. یک 
دال، مدلول های بی شماری دارد. شناوري معنا که عالوه بر گل 

یک  مفهوم  که  یعني  شود.  معنا  عشق  نشانه  به عنوان  سرخ 
کلمه یا تصویر معناي متفاوتي از آن را بازنمایي می کند که 
می شوند  استفاده  کدها  این  مختلف  زبان های  و  فرهنگ  در 
)Hall, 2003: 24-25(. گل رز در نقاشی های دیواری دفاع 
مقدس، نماد عشق به وطن و شهیدان است. همچنان که در 
فرهنگ انگلیسی گل خشخاش نماد کشتگان راه وطن در جنگ 
جهانی است، گل الله نماد شهید و شهادت است. 3. گروهی 
تمثال شهدا را در میان ابرها ترسیم می کنند. المان هایی که 
پرچم،  پوتین،  پالک،  شامل  دارد  وجود  نقاشی ها  بعضی  در 
کالهخود و سربند با نوشته هایی همچون یا حسین، یا ثاراهلل، 
است  تحمیلی  جنگ  یادآور  که  هستند  نمادهایی  زهرا...  یا 
)کفشچیان مقدم و رویان، 1378 : 109(؛ )تصویر 3(. 4. در 
می شوند  دیده  انقالب  رهبران  تصویر  پس زمینه ها  از  بعضی 
به خود  را  نقاشی  اصلی  ایشان قسمت  نقاشی ها  بعضی  و در 
اختصاص داده اند. با توجه به نقش گفتمان کربال در جامعه، 
المان های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  انقالب  رهبران  تصویر 

تصویر 2 : نقاشی دیواری برادران شهید. مأخذ : غضبانپور، 1389.
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مذهبی در این نقاشی ها هستند و »همانگونه که رزمندگان، 
جنگ را دفاع می نامند و آن را تداعی کننده عاشورا، پس امام 
نیز بازنمای امامی دیگر است و جوانان فرمان امام را فرمانی 
الهی می دانند« )Varzi, 2006: 67( و شهدای جنگ تحمیلی 

بازنمایی شهدای کربال هستند.
گروه  چند  به  شده  نگاشته  نقاشی ها  این  در  که  متونی 
تقسیم می شود : گروهی قسمتی از وصیت نامه شهید را نقل 
نگاشته شده  نام شهید  نقاشی ها فقط  از  می کنند. در بعضی 
مسئولین  بیانات  از  گزیده ای  نیز،  نوشته ها  از  گروهی  است. 
درباره  که  متن هایی  از  و  است  مختلف  مسائل  درباره  کشور 
از یاد نبردن شهدا است در بسیاری از نقاشی ها استفاده شده 
است. این نوشته ها به طور مستقیم پیام را به مخاطب انتقال 
طوالنی  برخی  و  موجز  و  کوتاه  متن ها  از  بعضی  می دهند. 
در  نقاشی ها  این  از  زیادی  تعداد  اینکه  به  توجه  با  هستند. 
کنار بزرگراهها نقاشی شده اند و بسیاری در اتومبیل های خود 
از کنار این نقاشی ها می گذرند و همین مسئله باعث ناخوانا 
شدن این متن ها می شود، قدرت نوشته های کوتاه و اثرگذاری 

آن ها بیشتر از متن های بلند است.

زمینه های اجتماعی و گفتمان های غالب
جنگ را می توان در شمار تأثیرگذارترین رویدادهای یک جامعه 
به شمار آورد. تأثیراتی مانند هویت بخشی، پایدارکنندگی و 
انسجام بخشی و یا در مقابل ویران سازی جامعه چه به لحاظ 

فیزیکی )از بین رفتن امکانات( و چه غیر از آن مانند تغییرات 
گسترده هرم جمعیتی و نهاد خانواده )اباذری، 1381: 32( تا 

تغییرات نهادهای بزرگ جامعه مانند دولت.
در اسالم، جهاد در راه خدا یک وظیفه شرعی است. در قرآن 
ایمان  رستاخیز  و  خداوند  به  که  کسانی  »با  که  است  آمده 
ندارند و آنچه که خدا و رسولش حرام کرده، حرام نمی دانند 
نمی گروند،  دین حق  به  که  کتاب  اهل  با  نیز  و  کنید  جنگ 
و  دهند  جزیه  خود  دست  به  هنگامیکه  تا  آنان  با  بجنگید. 
تسلیم شوند بجنگید« )سوره توبه، آیه 29(. در آیه دیگری به 
جهادگران خداوند بشارت می دهد : »اموال و جان خویش را 
فدا کنید ... خداوند گناهان شما را خواهد بخشید. خداوند شما 
را به باغ هایی که زیر درختانش نهرها جاري است، وارد خواهد 
راه اسالم جهاد  آیات 89-88(. جنگ در  توبه،  کرد« )سوره 
اجتماعی  به زمینه  وابسته  نامیده می شود. هنر دفاع مقدس 
از نمادها جنگ را  با استفاده  خلق این آثار است. هنرمندان 
از جنگ  و  معرفی می کنند  به جامعه  امری مقدس  به عنوان 
به عنوان هدیه ای الهی یاد می کنند تا در آن انسان ها به کمال 
و قرب الهی برسند. این شیوه بازنمایی از جنگ خود بازتولید 
گفتمان هایی است که تنها با شناخت زمینه های اجتماعی آن 
تفسیرپذیر خواهد بود. در جنگ ایران و عراق، جنگ معنای 
اسالمی خود یعنی جهاد و دفاع را بازنمایی می کنند. در اسالم 
یعنی  نفی می گردند و معنای جهاد  تمام جنگ ها جز جهاد 
جنگیدن در راه خدا. وظیفه جهادگران رویارویی با کافران و 

تصویر 3 : تصویر شهید و فرزند که 
در بزرگراه مدرس اجرا شده بود. 
مأخذ : غضبانپور، 1389.
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مشرکین در راه خداست. پیامبر اسالم نیز در راه خدا با کافران 
و مشرکین جنگید.

آن  بودن  تحمیلی  و  جهاد  مفهوم  بیشتر  جنگ،  دوران  در 
مختلف  اقشار  جنگ  خواندن  مقدس  با  تا  می شود  پررنگ 
از  پس   .)Gieling, 1999: 1( آیند  جنگ  میدان  به  جامعه 
جنگ، گفتمان دفاع پررنگ تر می شود و از جنگ ایران و عراق 
به عنوان دفاع مقدس یاد می کنند. به همین دلیل در بعضی 
برابر بدی و خیر  نیکی در  نقاشی های دیواری دوران جنگ، 
و سپاه  است  ایران  ترسیم می گردد. خیر، سپاه  برابر شر  در 
نمادهای  از  آن  نمایش  برای  که  است  عراق  ارتش  شیطان، 
از جنگ  درحالی که پس  استفاده می شود.  فراواقعی  و  منفی 
از  بدنهاد  نمایش دشمن  و  پررنگ می شود  که گفتمان دفاع 
نقاشی ها حذف می شود و فقط مسئله تقدیس لشکریان ایران 
که در دفاع از خاکی مقدس، شهید شده اند اهمیت می یابد و 

دیگر از ارتش بعث در نقاشی ها اثری نیست.
بازتولید نمادهای دوره اولیه انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
گفتمان  به عنوان  همچنان  ایرانی  جامعه  اجتماعی  زمینه  در 
غالب در جامعه صورت می گیرند ولی کاربرد و هدف خلق این 
آثار تغییریافته است. در زمان جنگ وظیفه هنرمندان تولید 
با  جنگ  در  مشارکت  به  مردم  تهییج  جهت  در  هنری  آثار 
استفاده از نمادهای مذهبی بود اما دهه های بعد از پایان جنگ 
ایران و عراق آثار هنری انقالبی در جهت تالش برای ماندگاری 

.)Sreberny, 2013: 160, 203-205( و تداوم ارزشهاست
تحوالت اجتماعی جامعه، پس از پایان جنگ در دهه دوم به 
نیازهای معیشتی  به جز  ایران  از جنگ  اوج خود رسید. پس 
نیازهای روحی و احتیاج به آشنایی از گذشته پرافتخار برای 

جوانان بایستی فراهم می گردید.
واقع گرایی از نقاشی های دیواری به فضای هنری و آکادمیک 
فیگوراتیو  هنر  تأثیرات  خاطر  به  البته  یافت.  راه  نیز  کشور 
غربی و فتورئالیسم در جامعه هنری تفاوت هایی میان سبک 
دارد؛  وجود  هنری  جامعه  واقع گرایی  و  عامه پسند  واقع گرای 
است  موردتوجه  دو شیوه  هر  در  آگاهی دهندگی  اما ساختار 
دیواری  نقاشی های  عامه پسند  واقع گرایی  تقدم  به  توجه  با  و 
می توان یکی از عناصر تأثیرگذار بر واقع گرایی هنری در آن 

دوران را نقاشی های دیواری دانست.
در دهه دوم پس از جنگ، اندیشه های جدیدی در حوزه دین 
از میان متفکرین شیعه، سنت را به چالش کشید. البته تالش 
دولت های مختلف برای پیوستن به بازار جهانی نیز بسیاری از 

باورهای سنتی انقالب )هم چون خودکفایی( را به زیر سؤال 
فکری  فضای  کنترل  نیز  مجازی  رسانه های  و  اینترنت  برد. 
عوامل  از  تعدادی  این ها  همه  نمود.  سخت تر  را  شهروندان 
که  آنجا  تا  می شوند.  محسوب  ایران  در  اجتماعی  تغییر  در 
سخن  جوانان  بحران  و  فرهنگی  تهاجم  از  ایران  دولتمردان 
این  با  مقابله  برای  راه  ده ها  از  یکی  دیواری  نقاشی  و  گفتند 
فوق  دالیل  به  و  گرفت  قرار  موردتوجه  بیشتر  است،  تهاجم 
یافتند.  حضور  شهرها  در  بیشتر  چه  هر  دیواری  نقاشی های 
البته این نقاشی ها فقط مورد حمایت دولت نبودند بلکه عامه 
مردم از این نقاشی ها استقبال می کردند و این مسئله به عنوان 
عامل حمایت کننده و پایگاه مردمی این سبک بایستی مورد 
از  : 25(. بسیاری  توجه قرار گیرد )کفشچیان مقدم، 1385 
بودند  نقاشی می کردند، کسانی  این شیوه  به  که  نقاش هایی 
از  بعضی  حتی  و  نمی شوند  محسوب  آکادمیک  هنرمند  که 
آن ها پرده های تبلیغات سردر سینماها را نقاشی می کردند. در 

ــی. مأخــذ : رجبــی  ــر 4 : شــهادت و رســتگاری. عکــس : احســان رجب تصوی
ــتری، 1394. و اش
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مقابل نقاش های دوران جنگ بیشتر نقاش های آکادمیک و یا 
وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی بودند.

یکی از مهم ترین گفتمان های تأثیرگذار بر نقاشی های دیواری 
اسالم گرایی  و  غرب ستیزی  از  ایرانی  فرهنگ  کل  به طور  و 
تحت  انقالب  نقاشان  آثار  از  بعضی  گرچه  است.  شکل گرفته 
این  همچنان  انقالبی  نقاشان  گرفت،  شکل  غربی  آثار  تأثیر 
نقاشان  این  دلیل  همین  به  دارند.  را  غرب ستیزی  داعیه 
انقالبی-اسالمی با حمایت های دولت برای سال ها قدرت غالب 
در نقاشی ایران بودند )کفشچیان مقدم، 1385 : 18(. پس از 
پایان جنگ و تغییر گفتمان سیاسی حکومت به دلیل تحوالت 
کاسته  انقالبی  نقاشان  قدرت  از  سیاسی-اجتماعی،  گسترده 
شد. به همین دلیل فضای انتزاعی- اکسپرسیونیستی نقاشی ها 
گفتمان  شد.  جایگزین  عامه پسند  واقع گرای  گفتمان  با 
بود  تأیید طبقه متوسط، دولت و طبقه کارگر  واقع گرا مورد 
جدید  نسل  به  سادگی  با  را  قبل  نسل  ارزشی  گفتمان  زیرا 
باعث  دیواری  نقاشی های  می دهد.  آموزش  نقاشی  به وسیله 
شد هم نشینی مسالمت آمیزی میان گفتمان شهید و زندگی 

روزمره به وجود آید. نقاشی های دیواری واقع گرای شهدا در 
شهر گفتمان »شهید زنده« را به نمایش درآورد. مجالی که 
جامعه ایرانی و حتی گردشگران خارجی بودن در کنار شهید 
را تجربه کنند : تجربه از گفتمان تاریخ رشادت و شهادت در 
واقع گرا  نقاشی های  این  حقیقت  در  متفاوت.  مکانی  و  زمان 
گفتمان  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  جامعه  جمعی  حافظه 
با  خود  ساده  ساختار  کمک  به  واقع گرا  دیواری  نقاشی های 
می نماید.  برقرار  صمیمی  ارتباطی  مخاطب  عظیمی  گروه 
گفتمان نقاشی های دیواری شهدا تالش دارد مخاطب را به 

.)Sreberny, 2013: 219( اندیشیدن وا دارد
گفتمـان کربـال در پس زمینـه بعضـی از نقاشـی های دیـواری 
دارای مضامینـی ماننـد مظلومیـت، شـهادت، تشـنگی، ایثار، 
فـداکاری، حـب دین، پیـروزی حق بـر باطل، رسـتگاری و ... 
اسـت. این نـگاه از ابتـدای جنگ تاکنـون بر فضای رسـانه ای 
رسـمی سـیطره داشـته اسـت. نمادهـا و نشـانه هایی کـه در 
بعضـی نقاشـی ها گنجانده شـده تا بـرای عامه مـردم قابل فهم 

.)Sreberny & Mohammadi, 1994: 86-87( باشـد

تصویر 5 : لباس سبز سربازان، 
شرنگ قرمز سربندها و نوشته های 
زرد رنگ بر روی سربندها. مأخذ : 
غضبانپور، 9831.
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فهرسـت منابع 

در  شهید،  مضمون  با  که  دیواری  نقاشی های   | نتیجه گیری 
شهر حضور دارند در هر دوره تاریخی، با گزینش شیوه های 
می کند.  برقرار  اجتماعی  فضای  با  ارتباط  متفاوت،  بازنمایی 
در بازه زمانی دو دهه پس از جنگ، به خاطر احساس نیاز به 
شناخت قهرمانان ملی و دفاع مقدس، نقاشان دیواری برای 
نمایش شهدا سبکی نزدیک به واقع گرایی یا سبک رئالیسم 
عامه پسند را انتخاب کردند و عکس به عنوان نزدیک ترین و 
کارآمدی  بسیار  ابزار  یک شهید،  تمثال  به  شبیه ترین شیء 
سبب  را  ارزش ها  و  عادی  مردم  میان  ارتباط  ساختن  در 
می گردد، زیرا مردم شهدا را در زندگی روزمره خود دیده و 
از آن ها یاد کنند. نقاشی واقع گرا به شهروندان تجربه با شهدا 
عکس  از  استفاده  می کند.  القا  را  روزمره  زندگی  در  بودن 
شهید در این نقاشی ها باعث می شود شهید به عنوان انسانی 
با  دیواری  نقاشی  در  اغراق آمیز  تعبیرهای  بدون  باورپذیر 
مخاطب ارتباط برقرار کند. تنها دخل و تصرف نقاش، تالش 
در بهتر جلوه دادن تصویر شهید است. نقاشی های واقع گرا، 
قرار می دهد و گفتمان  تأثیر  را تحت  حافظه جمعی جامعه 

با  خود  ساده  ساختار  کمک  به  واقع گرا  دیواری  نقاشی های 
گروه عظیمی از مخاطب ارتباط صمیمی برقرار می کند.

نقاشـی های  در  عکس هـا  ایـن  بازنمایـی  شـیوه  در  سـادگی 
دیـواری شـهر کمـک می کنـد تـا مـردم عـادی شـهدا را در 
زندگـی روزمره خـود دیده و از آن ها یاد کنند. این نقاشـی های 
واقع گرا با سـبک های پیشـین نقاشـی دیـواری ایـران در تقابل 
قـرار می گیـرد، ویژگی اصلـی نقاشـی های دیـواری واقع گرا، 
مقبولیـت اجتماعـی آن ها اسـت. گرچـه بسـیاری از این آثار 
متعلـق بـه زمـان خاصی هسـتند )دوران دفاع مقـدس( ولی 
می کننـد  تجربه پذیـر  شـهدا  بازنمایـی  به وسـیله  را  تاریـخ 
و بیننـده را بـا ارائـه آثـاری سـاده و قابـل درک )در فـرم و 
محتـوا( بـه مشـارکت در یـک گفتمـان اجتماعـی دعـوت 
نهایـی  جمع بنـدی  بـرای  سـخن،  فرجـام  در  می نماینـد. 
ایـن مقالـه می تـوان گفـت، گفتمان هایـی از جنـگ کـه بـر 
اسـاس عکـس ترسیم شـده اند بـه دلیل سـیر ارتباط بیشـتر 
مـورد  زیبایی شناسـی  حیـث  از  مخاطـب،  بـا  پایدارتـر  و 

مقبولیـت بیشـتر قـرار می گیرنـد.
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