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 گزارش برگزاری  سمینار بین المللی

 بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضاهای معماری و شهرسازی کشورهای اسالمی

 دانشگاه علم و صنعت ایران  - دانشکده معماری - 4931اردیبهشت  5

سمینار تخصصی بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضاهای معماری و شهرسازی کشورهای اسالمی با همکاری مرکز پژوهشی    

دانشگاه های  از اساتید ، قطب علمی معماری اسالمی با حضور دو نفر(  متعامل) یقاتی مهندسی تحلیل عوامل آالیش محیط آزمایشگاه تحق

 سوربن  و خانم دکتر سپیده –1از دپارتمان هنر و تاریخ دانشگاه پاریس (  Mme. Agnes Devictor) خانم دکتر دوویکتور ؛فرانسه

شگاه علم و صنعت ایران انشکده معماری و شهرسازی داندر سالن اجتماعات د ( CNRS) ملی فرانسهپژوه پژوهشگر مرکز تحقیقات پارسا

 .ن و متولیان این حوزه تخصصی برگزار گردیدیقمحق ،با حضور اساتید 1931اردیبهشت ماه  5در تاریخ 

    
   دکتر احمد اخالصی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی 

محترم دانشکده معماری جناب آقای دکتر احمد اخالصی شروع شد و در ادامه آقای دکتر رضا خیرالدین دبیر سمینار با سخنان ریاست 

بخشی از مراحل یک طرح مطالعاتی و تحقیقاتی  ن المللی اشاره داشته و سمینار راعلمی سمینار به کلیاتی از محتوا و هدف این نشست بی

عرصه ها و نحوة   ،که سعی میکند روش ها می شهرهای کشورهای اسالمی معرفی نمودی عمونقش و حضور چهره شهید در عرصه هاپیرامون 

. می را بازشناسی و تحلیل نمایدفرهنگی جوامع اسال-کالبدی و اجتماعی-عناصر تأثیر گذاردر تحوالت فضایی بازنمایی چهره شهدا را بعنوان

سوربن طرح شده و بصورت طرح مشترک  -1وویکتور استاد دانشگاه پاریس با همکاری و محوریت خانم دکتر آینه د این برنامه پژوهشی

 .است ام ه معماری دانشگاه علم و صنعت در حال پیگیری و انجدسی تحلیل عوامل آالیش محیط دانشکدمهن هبا آزمایشگا تحقیقاتی



     
 امل آمایش محیطو مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عو دکتر رضا خیرالدین، دبیر سمینار                                                                                                                          

تحول بازنمایی چهره شهید و سیر معرفی پروزه و جوانب مختلف بیان"دوویکتور به تخصصی این کنفرانس خانم دکتر  نشستاولین در 

. های مختلف کشورهای اسالمی پرداختاز طریق نقاشی ها ، تابلوهای رسمی و غیر رسمی در شهر "نظری و عملی آن در فضاهای شهری

بندی هایی از نگرش به مفهوم شهید و قهرمان در جوامع مختلف پرداخته و نهایتاً به طرح محورهایی برای ورود پژوهشی به سپس به دسته 

طراحی مبتنی بر تحقیق گلزار شهدا با نمونه موردی گلزار "در ادامه آقای دکتر مفیدی به ارایه مقاله خود با عنوان  .این موضوع پرداختند

ی طراحی تا مراحل پس از اجرای نمونه ایشان با اشاره به مبانی و سیر تکوین از نظر شکل گیری و ایده ها. اختندپرد "شهدای شهر سراب

آقای دکترسید  اول نشست سخنران سوم .معاصر تا بحال بوددر طول دوره های  داپرداختند که مبتنی بر حرمت و اصالت شه مورد مطالعه

ر بر مفاهیم نظری تا ادامه دادند که ناظ "ر فضاهای شهرینمادهای فرهنگ درد معنایی و سمانتیک کارک"را روی خود  مرتضایی مقاله رضا

  .تحقق عملی آنها در طراحی یادمانهای مختلف شهری بود

 
 اول سمینار تنشس

از دانشگاه علم و صنعت ، دکتر سید امیر منصوری از دانشگاه ینار که با حضور هیأت محترم رئیسه آقایان دکتر بهزاد فر نشست نخست سم

نل نقد و بررسی و تکمیل ضران و اعضای پااتهران و دکتر شهاب اسفندیاری از دانشگاه هنر مدیریت می شد با بحث ها و تحلیل های ح

 .االنه حاضران کنفرانس ادامه یافتبا استقبال و مشارکت فع گردیدو



    
 ، دکتر اسفندیاریدکتر منصوری، دکتر بهزادفر: هیات ریئسه نشست نخست                               ارساپژوه، دکتر مفیدیتر مرتضایی، دکتر دوویکتور، دکترپدک: نخستسخنرانان نشست 

شهید و شهر از " وانپژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه با عن با سخنرانی خانم دکتر پارساپژوه س از تنفس کوتاه نشست دوم سمینارپ

تأثیر انواع جهان "در ادامه خانم مهندس رسولزاده مقاله ای تحت عنوان . آغاز گردید "منظر انسان شناسی با طرح چند رویکرد و روش

ین جلسه را مقاله سوم ا. که مبتنی بر تجربیات و مطالعات نامبرده در ستاد راهیان نور بود ارایه کردند "بینی در شکل گیری یادمانهای جنگ

انقالب دیواری تهران با مضامین شهدا و ارزش های بررسی نقاشی های "آقای دکتر سلیمانی از سازمان زیبا سازی شهرداری تهران با عنوان 

صداقت ملی بعنوان نیاز راهبردی "آخرین سخنران این جلسه نیز آقای مهندس خرقانی پیرامون موضوع . ارایه و بحث نمودند "اسالمی

با روحیه شهادت طلبی صحبت کردند و مفاهیم نظری مربوطه را از منظر اسالم به  ه های دفاع از امنیت ملیهای اسالمی در عرصکشور

 .اجمال بیان کردند

 
 نشست دوم

دوویکتور از دانشگاه  که هیأت رئیسه آن آقای دکتر دانشپور از دانشگاه علم و  صنعت ایران خانم دکتر نشست تخصصی دوم کنفرانس

های جلسه  ت پیرامون سخنرانیان مدیریت می شد به بحث ها و سواالسوربن و خانم دکتر رضا زاده از دانشگاه علم و صنعت ایر 1-پاریس 

 عربستانی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانمهرداداز جمله آقای دکتر  دوم پرداخت که با پرسش و پاسخ و مشارکت جدی حاضران

 .در موضوعات و سخنرانی های ارائه شده همراه بود



        
 ، دکتر رضازادهدکتر دوویکتور، دکتر دانشپور: هیات ریئسه نشست دوم                               مهندس خرقانیخانم مهندس رسول زاده، دکتر پارساپژوه، دکتر سلیمانی، : نشست دومسخنرانان 

 رو و در موضوع پژوهشی مورد بحثپیشسمینار آقای دکتر رضا خیرالدین اجماالً موضوع و اهداف و مسیرهای  در انتهای جلسة دوم ، دبیر

جمعبندی نموده و به ظرفیت های پژوهشی پیش رو در تعیین موضوعات پژوهشی ، انتشار مقاالت علمی در یک شماره ویژه را سمینار 

اشاره    (Edited-Book/ Ouvrage Collective)از محققین  و انتشار یک کتاب بصورت تالیف گروهی پژوهشی یا تألیف –نشریه علمی 

 .ار تقدیم گردیددر پایان مراسم تقدیر نامه هایی به رسم یاد بود به مدعوین علمی و سخنرانان مقاالت سمین. داشت 

 

 ویر از خاتمه سمیناربرخی تصا

    
 

  
  



  
 
 

 
 

 


