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چکید ه
هنر مجسمهسازی نوین د ر ایران ،ارتباطی تنگاتنگ و ناگسستنی با فعالیتهای انجمن آثار ملی د ارد  .این انجمن که د ر
سال  1304تأسیس شد  ،برای طراحی و ساخت مجسمة مفاخر فرهنگی و شخصیتهای سیاسی و تاریخی ،بومیسازی
این هنر د ر ایران ،و نیز مستند سازی چهرة مجسمهها ،تالشهای د رخورتوجهی د اشت .از اقد امات مهم انجمن آثار ملی،
سفارش طراحی و ساخت مجسمههایی است که مفاخر فرهنگی را د ر معرض نگاه مرد مان قرار مید اد  .مجسمههای
ساخته شد ه به سفارش انجمن ،نماد ی از ملیگرایی نهفته د ر تفکر مد رن بود  .قرارد اد ن این مجسمهها د ر اماکن عمومی
موجب شد تا از کراهت و قبح مجسمهسازی د ر فرهنگ عمومی ،متأثر از پارهای حساسیتهای مذهبی ،به مرورکاسته
شود  .این بخش ازکارنامة انجمن هم جامعة نخبگی و هم تود ههای مرد م را هد ف قرار د اد ه بود  .د ر این مقاله سعی شد ه به
این پرسش اصلی پاسخ د اد ه شود که انجمن آثار ملی چه نقشی د ر عمومی و فراگیرکرد ن هنر مجسمهسازی د اشته است.
این موضوع با استفاد ه از روش توصیفی و تحلیلی و بهرهگیری عمد ه از اسناد  ،بررسی شد ه است .یافتههای این پژوهش
نشان مید هد که انجمن آثار ملی با برنامهریزی هد فمند و بهرهمند ی از هنرمند ان مجسمهساز توانا ،با محوریت ابوالحسن
صد یقی ،تا حد ود زیاد ی د ر انجام این مهم موفق بود ه است.
واژگان کلید ی
مجسمهسازی ،انجمن آثار ملی ،مفاخر فرهنگی ،هویتسازی ،ابوالحسن صد یقی
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مقد مه

د ر اوایل سال  1304گروهی از رجال سیاسی و فرهنگی ،ازجمله
عبد الحسین تیمورتاش ،سید حسن تقیزاد ه ،ارباب کیخسروشاهرخ،
ابراهیم حکیمی ،نظامالد ین حکمت ،حسن پیرنیا و نصرتالد وله
فیروز اقد ام به تأسیس انجمن آثار ملی نمود ند  .فعالیت این انجمن
تا قبل از انقالب اسالمی 1به د و د وره تقسیم میشود  .د ورة اول از
سال  1304شروع شد و د ر اوایل سال  1314به پایان رسید  .د ر این
د وره ،انجمن رویکرد ی باستانگرایانه د اشت و بر استفاد ه از نماد ها
و نشانهای باستانی تأکید میورزید  .مهم ترین فعالیت انجمن د ر این
د وره ،ساخت آرامگاه حکیم ابوالقاسم فرد وسی و برگزاری هزارة
وی د ر تهران و طوس بود .
فعالیت این د ورة انجمن به د الیل مختلفی ،ازجمله بد گمانی و
سؤظن رضاشاه نسبت به رجال و شخصیتهای قد رتمند پیرامون
خود  ،که شامل برخی از بنیانگذاران اصلی انجمن آثار ملی نیز
میشد  ،چند سالی متوقف شد و با کشته یا منزوی شد ن این افراد ،
فعالیتهای انجمن تا سال  1323به تعطیلی کشید ه شد .
د ورة د وم فعالیت انجمن ،از آذرماه 1323شروع شد  .فعالیت این
د ورة انجمن د ر ابعاد ی وسیعتر از گذشته ،با ساخت یاد مان و
آرامگاه مفاخر فرهنگی و شخصیتهای سیاسی ،کمک به مرمت و
بازسازی بناهای تاریخی و آثار باستانی و چاپ و نشر آثار فرهنگی
و کتابهای تاریخی همراه بود  .ساخت آرامگاه حکیم ابوعلی سینا
و برگزاری هزارة وی ،ساخت آرامگاههای ناد رشاه ،خیام ،عطار،
صائب تبریزی ،روزبهان بقلی و چاپ بیش از صد عنوان کتاب
ازجمله فعالیتهای این د ورة انجمن بود .
یکی د یگر از اقد امات مهم این د ورة انجمن سفارش ساخت مجسمة
مفاخر فرهنگی و شخصیتهای سیاسی بود  .این وجه از عملکرد
انجمن آثار ملی ،یعنی سفارش و حمایت از ساخت مجسمه ،که
عمد ت ًا با محوریت آثار ابوالحسن صد یقی نیز همراه بود و همچنین
نقش آن د ر ارتقاء و عمومی کرد ن هنر مجسمهسازی د ر ایران،
تاکنون به صورت مستقل مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است؛
تنها تالین گریگور ،مؤلف کتاب ساختن ایران :مد رنیسم ،معماری
و میراث ملی د ر د ورة پهلوی( 2009میالد ی) ،اشاراتی مختصر به
این موضوع د اشته است .بنابراین د ر  مقالة حاضر برای نخستینبار ،با
بهرهگیری از اسناد مراکز مهم اسناد ی کشور ،عملکرد انجمن آثار
ملی د ر این زمینه ،به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته
است.
مجسمهسازی د ر د ورة قاجار
پیشینة ساخت مجسمه به سبک جد ید د ر ایران ،تا پیش از
فعالیت انجمن آثار ملی د ر این زمینه ،به د ورة قاجار برمیگرد د .

با گسترش ارتباطات ایرانیان با د ول غربی د ر د ورة ناصرالد ینشاه
و سفرهای او به غرب و د ر پی آن ،تأسیس د ارالفنون ،آموزش
نقاشی بخشی از د روس آن شد  .د ر این د وره نقاشان و مجسمهسازان
بزرگی همچون اسماعیل جالیر ،کمالالملک و علیاکبر حجار از
اولین شاگران د ارالفنون بود ند  .عالوهبر آن تعد اد ی د انشجو نیز
برای آموزش نقاشی و مجسمهسازی به خارج اعزام شد ند  .همچنین
برای اولین بار د ر د ورة ناصرالد ینشاه هنر مجسمهسازی از سایر
هنرها ،مخصوص ًا نقاشی ،استقالل پید ا کرد (میرزاییمهر:1395 ،
 .)148اقد ام د یگر ناصرالد ینشاه د ر حمایت از هنر مجسمهسازی،
اجازة استفاد ه از قورخانه برای ساخت مجسمه بود  .این اقد ام باعث
شد د ر سال1304ه.ق .مجسمة سوارة ناصرالد ینشاه بر اسب ،برای
اولینبار ،حسب د ستور اقبالالسلطنه ،وزیر قورخانه ،از چد ن ساخته
شود (اعتماد السلطنه1304 ،ه.ق1-2 : ،؛ اعتماد السلطنه.)496:1385 ،
این اتفاق چنان برای ناصرالد ینشاه و د ربار مهم و هیجانانگیز بود
که روز د هم صفر 1306از این مجسمه با حضور شاه ،وزرا ،قشون
و سایر طبقات د ر باغ اسبد وانی(باغ شاه) رونمایی شد  .همچنین
این روز را«عید مجسمه»نامید ند و شمسالشعرا قصید ه و خطبهای
خواند و توپ شلیک شد (همان.)597 :
اعتماد السلطنه د ر کتاب خاطرات خود ضمن اشاره به حرمت
ساخت مجسمه د ر اسالم و یاد آوری آنچه بر سلطان محمود عثمانی
د ر سال 1246ه.ق .از طرف شیخاالسالم و سایر فقیهان آمد و باعث
تکفیر او بابت نقشنمود ن تصویر خود بر مسکوکات شد  ،می گوید
با این جشن و عید گرفتن مخالف بود ه است« :اگر عرض من قبول
باشد نمی گذاشتم این تشریفات را فراهم بیاورند [ ]...منتها این است
که بحمد هلل پاد شاه قاد ر است هرچه می خواهد می کند »(همانجا).
این مجسمه که تمام ًا توسط حجاران ایرانی ساخته شد ه بود  ،د ر
د ورة رضاشاه ،به د ستور کریم بوذرجمهری ،رئیس بلد یه تهران،
ذوب و از فلز آن برای ساخت اسلحه استفاد ه شد .
ساخت مجسمة مشاهیر با محوریت ابوالحسن صد یقی
با وجود این اقد امات ،مجسمهسازی د ر د ورة قاجار به صورت
عمومی د رنیامد و همچنان بهعنوان هنری مهجور باقی ماند  .به باور
برخی پژوهشگران ،عمر مجسمهسازی به سبک جد ید د ر ایران
به بیش از هشتاد سال نمی رسد و د ر میان هنرمند ان پیکرهسازی
همچون ابوالحسن صد یقی ،علیاکبر صنعتی ،پرویز تناولی و بهمن
محصص که مجسمهسازی نوین را بنیان گذاشته اند  ،ابوالحسن
صد یقی به عنوان «گشایند ة راه» متمایز است و از جایگاه ویژه ای
برخورد ار است(سازمان زیباسازی شهر تهران.)22 :1391 ،
با سفارش و حمایت انجمن آثار ملی مجسمه ،تند یس و سرد یس
بسیاری از بزرگان و مشاهیر علم ،اد ب و سیاست ایران ساخته شد
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تصویر  .1مجسمة ناصرالد ین شاه ،اثر ابوتراب غفاری(اعتماد السلطنه1304 ،ه.ق .ص)1 .

و این امر تأثیر زیاد ی بر رشد و تثبیت هنر مجسمهسازی د ر ایران
د اشت .بیشترین این مجسمهها به د ست ابوالحسن صد یقی ساخته شد .
سید علی اکبر صنعتی ،شاگرد ابوالحسن صد یقی ،که خود یکی از
هنرمند ان طرازاول مجسمهسازی کشور محسوب می شود  ،استاد ش
صد یقی را ،بهعنوان «آغازگر و بد عتگذار» هنر مجسمهسازی
د ر ایران و نیز«کاملکنند ة مکتب هنری کمالالملک» د ر نقاشی
و مجسمهسازی می د اند (سیف .)60:1373 ،مجسمة «حاج مقبل
نیزن» ،شاخصترین کار صنعتی نیز مربوط به ایامی است که وی
با معرفی طاهرزاد ه بهزاد  ،شاگرد ی ابوالحسن صد یقی را میکرد
(سیف .)64 :1369 ،د ر این میان انجمن آثار ملی این امکان را برای
هنرمند مجسمهسازی همچون صد یقی فراهم کرد تا بتواند انواع
و اقسام مجسمه ،تند یس و سرد یس را بسازد  .ابوالحسن صد یقی با
مجسمهسازان قبل و بعد از خود قابل مقایسه نبود  .او«شاگرد عزیز
کمالالملک و احتما ًال اولین مجسمهساز آکاد میک به سبک اواخر
قرن نوزد هم اروپا» بود و اولین مجسمهسازی بود که چهره و اند ام
را از مرمر می تراشید (آغد اشلو.)24 :1394 ،
متولیان انجمن آثار ملی د ر د ورة د وم فعالیت آن ،ساخت اکثر
قریب به اتفاق مجسمههای مورد نظر را به ابوالحسن    صد یقی   سفارش
می د اد ند  .صد یقی نیز با بهره گیری از این امکان که انجمن   برای او
فراهم کرد  ،آثاری فراهم آورد که تا قبل از آن ،به   د لیل    حساسیتهای
موجود «حتی تصور تصویرسازیشان بر روی کاغذ هم د اد ه نمی شد
چه برسد به حجم سازی»(بخشیاستوار.)1396 ،
اقد ام انجمن آثار ملی د ر حمایت از ساخت مجسمة بزرگان
علم و اد ب و نصب آنها د ر آرامگاه بزرگان و میاد ین شهرهای
مختلف سراسر کشور باعث گسترش این هنر د ر میان تود ة مرد م
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شد  .رفته رفته عامة مرد م با این هنر آشنا شد ند و تکرار آن،
حساسیت ها و مالحظاتی را که نسبت به گسترش این هنر وجود
د اشت ،از بین برد  .تا قبل از اقد امات انجمن آثار ملی ،حساسیت
د ر این زمینه به قد ری بود که با تأسیس د انشکد ة هنرهای زیبا د ر
اواخر د ورة رضاشاه ،قرار بود این د انشکد ه د ر سه رشتة معماری،
نقاشی و مجسمهسازی فعالیت کند و حتی از ابوالحسن صد یقی برای
تد ریس د عوت شد و پالک مجسمهسازی بر روی نمای د انشکد ه
نصب گرد ید  ،اما رشتة مجسمهسازی تا مد تها د ایر نشد (همان).
ابوالحسن صد یقی ،با حمایت انجمن آثار ملی ،با یاد مانسازی
چهرهها و مجسمهها ،آثاری از پرترة فرد وسی ،خیام ،سعد ی ،ناد رشاه
و د یگر بزرگان علم و اد ب ایران برجای گذاشت ،که امروزه نیز
از مجسمههای شاخص کشور شمرد ه میشوند  .ضمن اینکه صد یقی
به سفارش انجمن نسبت به تعمیر و بازسازی مجسمههای قد یمی
نیز اقد ام میکرد ؛ از جمله مجسمة عظیم شاپور ساسانی د ر غار
شاپور که د ر سالهای  1336و  ،1345با همکاری انجمن و ارتش و
نظارت صد یقی ،برپا و تعمیر شد و با احد اث جاد ه امکان  د سترسی
به آن فراهم شد (بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،اسناد
شمارة  977و .)241تمرکز سفارشهای انجمن آثار ملی به ابوالحسن
صد یقی و د ر موارد ی فرزند ش ،فرید ون صد یقی ،اعتراض برخی
هنرمند ان مجسمهساز را به د نبال د اشت؛ چنانکه رسام ارژنگی د ر
سال 1337با نوشتن نامه ای به انجمن آثار ملی ،به عملکرد انجمن
د ر عد م سفارش تهیة پرتره و ساخت مجسمة مشاهیر ایران به وی
و منحصرکرد ن آن به افراد خاص اعتراض و از این بابت متولیان
انجمن را به خیانت کاری متهم کرد « :بند ه بیکار نیستم و بیکار هم
نمی گرد م ،ولی د ر عین حال متأثرم که یک انجمن از بزرگان قوم
تشکیل شود و به نام خد مت ،به مملکت خیانت بکند »(همان ،سند
شمارة .)975
د ر اد امه به چگونگی و مراحل ساخت مهم ترین این مجسمه ها
اشاره می شود :

 .1مجسمه های فرد وسی
نخستینباری   که   موضوع   ساخت   مجسمهای   از فرد وسی د ر جلسات
انجمن آثار ملی مطرحشد  ،شهریور  1304بود  .د ر این جلسه ارباب
کیخسرو شاهرخ اعالم کرد زرتشتیان بمبئی حاضرند مبلغ پنجهزار
ریال برای ساخت مجسمة فرد وسی کمک کنند  ،به شرط آنکه د ولت
ایران مابقی مخارج آن را بپرد ازد  .اما اعضای انجمن به د لیل اینکه
طرح مجسمة خیالی فرد وسی شباهتی به وی ند ارد و احتما ًال تقلید ی
از مجسمة میکلآنژ است با آن مخالفت کرد ند و خواستار آن شد ند
که این وجه به مصرف مقبرة فرد وسی برسد (همان ،صورتجلسة
مورخ اول شهریور  .)1304وقتی د ر جلسة بعد ی انجمن کیخسرو
شاهرخ مجد د اً کمک پانزد ه هزار روپیهای زرتشتیان هند را برای
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ساخت مجسمة فرد وسی مطرح کرد  ،اعضای انجمن ساخت مجسمة
فرد وسی را مربوط به انجمن آثار ملی ند انستند (همان ،صورتجلسة
مورخ  13مهر   .)1304به نظر میرسد ب ه جز کیخسرو شاهرخ و
زرتشتیان هند که د غد غة ساخت مجسمة فرد وسی را د اشتهاند  ،این
مسأله ،د ر ابتد ای فعالیت انجمن ،چند ان برای سایر اعضای آن د ر
اولویت نبود ه است.
با وجود این ،د ر سال    ،1312د ر    پیشبینی برنامههای جشن
هزارة فرد وسی برای سال  ،1313د ر کنار ساخت مد ال و تمبر
فرد وسی ،از ساخت مجسمة کوچک فرد وسی نیز نام برد ه شد ه
است(همان ،صورتجلسة مورخ [د ی]  )1312و تصویری که از
فرد وسی برای یک طرف مد ال هزارة فرد وسی د رنظر گرفته شد ه،
همان تصویری از فرد وسی است که ابوالحسن  صد یقی ساخته است
(همان ،صورتجلسة مورخ  30فرورد ین  .)1313همچنین بهمنظور
استاند ارد سازی تصویر فرد وسی ،عکسهایی از این مجسمه برای
تمامی د ستاند رکاران د ر د اخل و خارج از کشور فرستاد ه میشود تا
د رصورتی که بخواهند از تصویر فرد وسی د ر نشریات استفاد ه کنند ،
«این عکس را به عنوان تصویر ثابتی که برای فرد وسی اختیار شد ه
است قرار د هند »(همان ،صورتجلسة مورخ  15شهریور .)1313
انجمن د ر مجموع بابت طراحی چهرة فرد وسی و ساخت مجسمة
وی و نیز طراحیهای صد یقی برای تمبر و مد ال 450،تومان د ر وجه
او پرد اخت کرد (همان ،صورتجلسة مورخ  30فرورد ین .)1313
زمانی که د ر سال  1337شهرد اری تهران د رصد د برآمد براساس
طرح اولیة صد یقی ،ساخت مجسمة بزرگ فرد وسی را برای نصب
د ر مید ان فرد وسی به مسابقه بگذارد  ،با اعتراض صد یقی مواجه شد .
وی با نوشتن نامه ای به انجمن آثار ملی نسبت به این اقد ام شهرد اری
تهران اعتراض کرد و ساخت این مجسمه را حق خود د انست:
شهرد اری د ر تهران مشغول تهیة مجسمة بزرگ حکیم ابوالقاسم
فرد وسی که از روی مجسمه و فکر اینجانب ساخته می شود  ،برای
نصب د ر مید ان فرد وسی هستند  .خیلی باعث تعجب و تأسفم شد ه،
چون آن انجمن محترم به خوبی می د انند که این مجسمه را چهل سال
قبل با کمک فکری استاد بزرگ و ارجمند م ،مرحوم کمالالملک،
به وجود آورد م .پس د ر این صورت تا مد تی که د ر قید حیات
هستم ،شایسته و انصاف نیست که فکر مرا د یگری اجرا کند (همان،
اسناد ساماند هینشد ه .)2-1398/
سپس د ر سال ،1347انجمن آثار ملی ،سفارش ساخت مجسمهای
از فرد وسی را برای نصب د ر مید ان فرد وسی به ابوالحسن صد یقی
د اد و وی ساخت آن را د ر ایتالیا آغاز کرد  .ساخت این مجسمة
تمامقد  ،از سنگ مرمر و ارتفاع سه متر و سی و پنج سانتی متر،
به د لیل سرمای شد ید زمستانهای ایتالیا و یخبند ان معاد ن آن و
نیز اعتصابات پی  د رپی کارگری د ر آنجا ،چند ین بار به تعویق افتاد .
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سرانجام پس از چهار سال به نتیجه رسید (همان ،اسناد ساماند هی
نشد ه .)3-1398/این مجسمه روز د وشنبه ،پنجم   مهر ،1350با
حضور جعفر شریفامامی ،رئیس مجلس سنا   و عضو هیئت مؤسس
انجمن ،و د و د ختر صد یقی رونمایی شد و بر فراز تخته سنگ  بزرگ
یکپارچه ای از سنگ خارا ،که با «کوشش  و کارگرد انی» گود رز
جود ت از کوه الوند به وسط مید ان  فرد وسی تهران منتقل شد ه بود ،
نصب گرد ید (مرکز اسناد ریاست جمهوری  ،پایگاه نخستوزیری،
پروند ه شمارة .)72414
این مجسمه جایگزین مجسمهای شد که زرتشتیان هند د ر سال
 ،1313به مناسبت هزارة فرد وسی ،برای نصب د ر مید ان فرد وسی
به انجمن هد یه کرد ه بود ند  .مجسمة مذکور که از جنس برنز بود
و فرد وسی را د ر حال سرود ن شاهنامه ،د ر حالتی نشسته و بر بالش
تکیه کرد ه نشان مید اد  ،مناسب قرارگرفتن د ر منظر عمومی تشخیص
د اد ه نشد و به د انشگاه تهران منتقل شد و روبه روی د انشکد ة اد بیات
و علوم انسانی نصب گرد ید (صد یق ،1354 ،ج.)232-233 :2
روزنامة اطالعات ضمن گزارش این مراسم ،به این نکته اشاره کرد
که ساخت مجسمة فرد وسی «با همکاری گروهی از مجسمهسازان
و سنگ تراشان ایتالیا انجام گرفته» است(بایگانی راکد انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی ،اسناد ساماند هی نشد ه  .)4-1398/صد یقی که
د ر این زمان د ر ایتالیا به سر می برد  ،به شد ت نسبت به این مطلب
اعتراض کرد :
هنر را فقط برای خاطر هنر انجام می د هم و از تشویق هم با اظهار
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تشکر از طرفی هرگز غره نمی شوم .خود را همیشه شاگرد و جویند ة
هنر می د انم ،ولی شنید ن مطالب خالف واقع عذابم می د هد و تا آنجا
که می توانم ،به د فاع از خود می پرد ازم(همانجا).
انجمن آثار ملی مطلب مذکور را ناشی از بی اطالعی و اشتباه
خبرنگار روزنامه عنوان کرد و نه از سوی انجمن .همچنین حضور
جعفر شریفامامی را د ر کنار د ختران صد یقی د ر مراسم ،نشان
اهمیت کار صد یقی برای انجمن آثار ملی و قد رد انی از زحمات وی
د انست(همان ،اسناد ساماند هی نشد ه.)5-1398  /
انجمن د ر سال  1345نیز ساخت مجسمة نشسته ای از فرد وسی
را برای شهر مشهد سفارش د اد  .ابوالحسن صد یقی این مجسمه را
به ارتفاع  2متر و 20سانتی متر از بهترین سنگهای مرمر ایتالیا
ساخت و برای نصب د ر مجاورت آرامگاه فرد وسی به ایران فرستاد
تا همزمان با تجد ید بنای آرامگاه فرد وسی ،نصب و رونمایی شود .
(همان ،اسناد ساماند هینشد ه.)6-1398/
انجمن آثار ملی برای خارج از کشور نیز ساخت مجسمهای
از فرد وسی را به صد یقی سفارش د اد  .این مجسمه به ارتفاع 185
سانتی متر و از سنگ مرمر سفید ساخته شد و د ر سال  1337د ر
مید ان مد رسة عالی هنرهای زیبای رم نصب گرد ید  (صد یق،1355 ،
ج .)348 :3این مید ان د  ر سالهای بعد به مید ان فرد وسی تغییر
نام  د اد .
 .2مجسمه های ابنسینا و سعد ی
ابوالحسن صد یقی د ر د هم شهریور 1327د ر نامه ای خطاب به
علیاصغر حکمت ،رئیس هیئت مد یرة انجمن آثار ملی ،از ساخت
همزمان چهار مجسمة تمامقد از سعد ی و ابن سینا ،به سفارش انجمن
خبر د اد  .وی به مخارج و زمان ساخت این مجسمهها اشاره کرد ه
و هزینههای اولیه را بالغ بر 7330تومان برای د و نفر کارگر ،استاد
سنگ تراش ،خرید ابزار و وسایل کار سنگ تراشی برای مد ت هفت
ماه ،حمل مجسمه و نصب آن د ر محل نصب برآورد کرد  .زمان
تحویل مجسمهها را نیز پایان سال  1329اعالم نمود (همان ،اسناد
ساماند هی نشد ه .)7-1398/با توجه به شرایط نامساعد مالی انجمن
آثار ملی ،د ر مرحلة اول تعد اد مجسمهها به د و مجسمه محد ود
شد  .اولین مجسمة سعد ی د ر حالتی ایستاد ه که کلیات خود را د ر
د ست د ارد  ،به ارتفاع 3/10متر و وزنی نزد یک به  5تُن ،از سنگ
یکپارچه د ر تهران ساخته شد و د ر 22فرورد ین 1330تحویل
شهرد اری شیراز گرد ید (گشایش آرامگاه سعد ی.)24 :1330 ،
این مجسمه که براساس تصویری از سعد ی به قلم ابوالحسن صد یقی
طراحی و ترسیم و به تأیید انجمن آثار ملی رسید ه بود  ،د ر یازد هم
ارد یبهشت 1331د ر مید انی که د ر انتهای خیابان حافظ و روبه روی
د روازه قرآن قرار د اشت ،رونمایی و نصب شد  .این خیابان از این
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پس ،به خیابان و مید ان سعد ی نامگذاری گرد ید (همان.)53:1332 ،
ابوالحسن صد یقی د ر نامه ای که سوم آذر 1330به انجمن آثار ملی
مینویسد  ،وعد ه مید هد مجسمة ابنسینا را همچون مجسمة سعد ی
به موقع تحویل د هد  .وی به انجمن متذکر میشود د رخصوص به
تعویق افتاد ن زمان تحویل مجسمة بوعلی جای نگرانی نیست ،بلکه
نگرانی او برای این است که :د ر این شهر می بینم با مبالغ گزافی که
شاید چند ین برابر قیمت یک مجسمة سنگی اینجانب باشد مخارج
می شود و از خارج مجسمه تهیه می کنند و عاقبت هم مورد پسند
خود شان هم واقع نشد ه ،مع الوصف کف می زنند و تحسین می کنند
و پول را خارجی د ر مملکت خود ش به راحتی نوش جان می کند .
البته قیمت کار همان است که می د هند و شاید برای آنها کم باشد .
ایرانی است که باید همیشه د ر رنج و زحمت کاری انجام د هد  .البته
د ر این مورد تقصیر از خود م است که به نام یک فرد ایرانی چون
نخواستم به بود جة فقیر انجمن تحمیل شد ه باشد حساب و کتاب
خود م را غلط انجام د اد م و بس(بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی ،اسناد ساماند هینشد ه .)8-1398/
آنچه صد یقی د ر این نامه مینویسد  ،حکایت نگاه همواره نگران
هنرمند ایرانی بود که میبایستی با مضایق ماد ی و معنوی د ست و
نجه نرم میکرد .
سرانجام مجسمة ابوعلی سینا به ارتفاع 3/10متر و پهنای متوسط
نود سانتی متر و وزن تقریبی چهار تُن ونیم ،از سنگ یکپارچه مرمر
سفید قم ساخته و د ر ارد یبهشت 1331به شهر همد ان منتقل شد و د ر

58

رهپویه  هنر /هنرهای تجسمی

مید ان ابنسینای این شهر نصب گرد ید (مصطفوی.)26 :1355 ،
 .3مجسمة ناد رشاه افشار
ابوالحسن صد یقی د ر گزارشی که د ر بهمن  1336از رم به فرجاهلل
آقاولی ،رئیس هیئت مد یرة انجمن ،ارائه مید هد  ،ضمن اشاره
به شرایط سخت زند گی د ر رم و گران بود ن مزد کارگر و تهیة
مصال ح ساخت مجسمة ناد رشاه ،د ربارة تغییر ابعاد مجسمه و افزایش
هزینههای ساخت آن مینویسد :
کار ساخت مجسمة ناد ر د ر کارخانة برونی ایتالیا با تغییر تعد اد
سربازها از د و نفر به سه نفر و ارتفاع مجسمه از  4/5متر به  5متر
افزایش یافته و این امر باعث شد وضع و حرکت اسب هم بکلی تغییر
یافته ،زیرا د ر طرح قبلی اسب روی سه پا ایستاد ه بود  ،ولی حاال روی
د و پا ایستاد ه و این خود عمل قالبگیری و برنزریزی را مشکل کرد ه
و خود باعث افزایش قیمت شد ه است (بایگانی راکد انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی ،اسناد ساماند هینشد ه .)9-1398/
انجمن آثار ملی د ر پاسخ به نامة صد یقی ،ضمن اشاره به پیشرفت
کارهای ساختمانی آرامگاه ناد رشاه و پیشبینی اتمام آن تا پایان
سال  ،1337از به تأخیر افتاد ن ساخت مجسمة ناد رشاه و شرایط
پیشنهاد ی قرارد اد کارخانة برونی ایتالیا ،ابراز تأسف شد ید کرد
(همان ،سند شمارة  .)456با وجود این ،انجمن برای جلب رضایت
ابوالحسن صد یقی بهمنظور تسریع د رکار ،پذیرفت عالوهبر مبلغ
یکمیلیون ریالی که قب ً
ال متعهد به پرد اخت به وی شد ه بود  ،مبلغ
یک صد و بیست هزار ریال د یگر هم د ر مقابل ساخت ماکت
گچی مجسمه ،اقامت د ر ایتالیا و نظارت بر مراحل ساخت و نصب
مجسمة اصلی به او بپرد ازد  .اما افزایش مبلغ قرارد اد کارخانة
برونی را غیرمنطقی و غیرعملی د انست و تهد ید کرد د رصورت
اصرار کارخانه بر مبلغ پیشنهاد ی خود و روشن نبود ن تعهد ات
آن ،کار را به کارخانة د یگری واگذار خواهد کرد (همان ،اسناد
ساماند هینشد ه()10-1398/تصویر.)4
ابوالحسن صد یقی ،مسافرت برونی و سازند ة مجسمههای کارخانة
مذکور به آمریکای جنوبی را مهم ترین د لیل تأخیر د ر ساخت
مجسمة ناد رشاه عنوان کرد  .او ضمن گالیه از مقایسة ساخت بنای
آرامگاه با ساخت یک گروپ مجسمه ،اعالم کرد با کمک نوری
اسفند یاری ،سفیر ایران د ر رم ،د ر تالش است شرایط مورد نظر
انجمن را د ر قرارد اد کارخانة برونی منظور نماید (همان ،اسناد
ساماند هینشد ه  .)11-1398/د ر این زمان هوشنگ سیحون که د ر
راه مسافرت به بلژیک بود  ،از طرف انجمن به رم رفت تا د رخصوص
مذاکرات با کارخانة برونی و مشخصات مجسمه با صد یقی صحبت
کند (همانجا) .سرانجام د ر یازد هم خرد اد  ،۱۳۳۷انجمن آثار ملی
قرارد اد ی با آرتور برونی ،نمایند ة کارخانة ریخته گری برونی ایتالیا،
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به مبلغ  25.500.000لیر برای ساخت مجسمة ناد رشاه امضا کرد و
نظارت فنی و کنترل کامل اجرای این قرارد اد نیز از طرف انجمن به
ابوالحسن صد یقی واگذار شد (همان ،اسناد ساماند هی نشد ه-1398/
.)12
بهرغم انعقاد قرارد اد ساخت مجسمه ناد رشاه با کارخانة برونی،
مشکالتی که برای صد یقی د ر ایتالیا پیش آمد  ،روند آماد هسازی
مجسمه را د چار مشکل ساخت .صد یقی د ر نامههای خود  ،ضمن
گزارش مراحل پیشرفت کار تهیه و ساخت مجسمة گروپ   ناد رشاه
افشار ،ازعد م تمد ید مأموریتش د ر ایتالیا و قطع حقوق وی توسط
د انشگاه تهران به شد ت گالیه کرد ه و مینویسد :
«البته مستحضرند که این مسافرت بنا به پیشنهاد انجمن آثار ملی
و امر ملوکانه و ضمن ًا با موافقت د انشگاه انجام شد  .با این وصف،
می بینم از هر طرف ایجاد ناراحتی می شود که مانع پیشرفت کار
شد ه [ ]...اینکه مأموریت نشد [ ]...این را هم باید عرض کنم که
به این کار خیلی بیش از آنچه که پیشنهاد شد ه بود  ،مخارج تعلق
گرفته است .مث ً
ال کارگری که به کمک میگیرم ،باید روزانه بیش
از حقی که برای خود م د ر نظر گرفته بود م ،به او اجرت بد هم و
از این حیث د ر واقع بند ه کارگر هستم»(همان ،اسناد ساماند هی
نشد ه.)13-1398/
سرانجام مجسمة گروپ ناد رشاه افشار ،د ر د وازد هم فرورد ین
 ،۱۳۴۲روی پایهای سنگی به ارتفاع 17متر ،با بیش از  14تُن وزن،
د ر باغ موزة ناد ری مشهد نصب شد (تصویر.)5
 .4مجسمة یعقوبلیث صفاری
انجمن آثار ملی د ر شهریور ۱۳۵۴سفارش ساخت د و مجسمة
مفرغی یعقوبلیث  صفاری را به ابوالحسن صد یقی د اد  .براساس
آنچه صد یقی می گوید  ،ابتد ا قرار بود مجسمههای مذکور به صورت
گروپ ساخته شود که به د الیل مالی ،این کار صورت نگرفت:
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ماکت های یعقوبلیث که چند نفر سرباز و ماکت شاهعباس
کبیر به طرز تکسواره تهیه نمود ه بود م و از نظر هیئت مؤسسین
گذشت و تصویب نمود ند  ،ولی برای سربازان یعقوبلیث از نقطه
نظر سیاسی خواستند که تغییری د اد ه شود  ،اما موقع قرارد اد به علت
قلت اعتبار مالی انجمن قرار شد تکسوار یعقوبلیث ساخته شود
و قرارد اد روی مجسمه تکسوار منعقد گرد ید و از حال گروپی
خارج شد (همان ،اسناد ساماند هی نشد ه.)14-1398/
همچنین مقرر شد د و مجسمة یعقوبلیث صفاری شبیه به هم ،د ر
مد ت  2۲ماه ،توسط کارخانة میکل لوچی فلورانس ایتالیا ساخته
شود  .مجسمة اول هم د ر پایان سال اول تحویل گرد د (همان ،اسناد
ساماند هی نشد ه  .)15-1398/این د و مجسمه ،یکی برای نصب د ر
شهر زابل ،زاد گاه یعقوبلیث صفاری ،و د یگری ،برای نصب د ر شهر
د زفول ،نزد یکترین شهر به محل د فن وی ،سفارش د اد ه شد (همان،
سند شماره .)۲۵۳۶
ابوالحسن صد یقی ،د ر آبان  ،۱۳۵۵د ر گزارش خود به انجمن
اعالم کرد مراحل آماد ه سازی و برنزریزی مجسمههای یعقوبلیث
صفاری همزمان شروع شد ه ،ولی عملیات برنزریزی به د لیل
اعتصابات پی د رپی کارگری د ر ایتالیا به تأخیر افتاد ه است(همان،
اسناد ساماند هینشد ه ( )16-1398/تصاویر 6و.)7
این د و مجسمه به همراه مجسمة امیرکبیر جزو    آخرین
مجسمههایی بود ند که به سفارش انجمن آثار ملی ،به سرانگشتان
صد یقی ساخته شد و آماد ه سازی آنها به د لیل مشکالت و
گرفتاری های ناشی از اوضاع بد اقتصاد ی و اعتصابات کارگری د ر
ایتالیا و نیز جریانات انقالب اسالمی بارها به تعویق افتاد  .نصب آنها
نیز چند ین سال پس از ساخت شان صورت گرفت.
اولین مجسمة یعقوبلیث آذرماه  ۱۳۵۶آماد ة انتقال به ایران شد ،
اما نحوة انتقال آن با ابعاد ی معاد ل سه متر ارتفاع 6/20 ،متر طول
و  5/70متر عرض ،با هواپیما یا کشتی مورد بحث قرار گرفت
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که سرانجام پس از چند ین مرتبه مکاتبه بین صد یقی و انجمن ،این
مجسمه به وسیلة کشتی د ر اواخر سال  ۱۳۵۶با هزینهای معاد ل
 10.300.000لیر ایتالیا ،بابت مخارج حمل و نقل ،بیمه و مخارج
متفرقة د یگر به بند ر خرمشهر منتقل شد (همان ،اسناد ساماند هی
نشد ه .)17-1398/همچنین برای امکان بستهبند ی و حمل مجسمه
مجبور به قطع «د م اسب و شمشیر سوار» شد ند  .بسته بند ی هم
هزینهای معاد ل  3.250.000لیر ایتالیایی خرج برد اشت(همانجا)
(تصویر.)8
تأخیر د ر نصب این مجسمه د ر شهر د زفول باعث اعتراض صد یقی
شد  .وی خواستار نصب فوری آن بود تا جهت انتقال مجسمة د وم به
ایران عازم ایتالیا بشود (همان ،اسناد ساماند هی نشد ه .)18-1398/
انتقال مجسمة د وم یعقوبلیث به ایران د ر بحبوحة انقالب اسالمی
د چار مشکل شد و کشتی ایتالیایی که د ر شهریور  ۱۳۵۷آماد ة انتقال
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مجسمه به ایران بود  ،به د لیل انعکاس روید اد های انقالب اسالمی ،از
حرکت از بند ر لیورن( )Livornبه سوی بند رعباس خود د اری کرد
(همان ،اسناد ساماند هی نشد ه  .)19 -1398/سرانجام این مجسمه
نیز با هزینهای معاد ل  13/364/625لیر ایتالیا د ر آذرماه  1357به
بند رعباس رسید (همان ،اسناد ساماند هی نشد ه  .)20-1398/هر د و
مجسمه چند سال پس از پیروزی انقالب اسالمی د ر ورود یهای
شهرهای د زفول و زابل نصب شد (تصویر.)9
 .5افزایش سفارش ساخت مجسمه
از اواسط سال  1356با انتخاب هوشنگ نهاوند ی ،رئیس د فتر
مخصوص فرح پهلوی ،به ریاست هیئت مد یره انجمن آثار ملی،
فعالیت های انجمن د ر بخش مجسمهسازی شتاب بیشتری گرفت و
بر تعد اد هنرمند ان پیکرهسازی که با انجمن همکاری می کرد ند ،
افزود ه شد  .پس از مرگ حسین قد س نخعی ،رئیس هیئت مد یره
انجمن ،د ر شهریور  ،1356عیسی صد یق و محسن فروغی ،د و تن از
اعضای هیئت مؤسسین انجمن ،پیشنهاد کرد ند هوشنگ نهاوند ی که
فرد ی قد رتطلب بود و از یک سال و نیم پیش اظهار تمایل کرد ه
بود به عضویت هیئت مؤسسین د رآید  ،جانشین قد س نخعی شود  .این
پیشنهاد با مخالفت منوچهر سالور و حمایت یحیی مهد وی ،د یگر
عضو هیئت ،روبه رو شد  .استد الل اعضای موافق هیئت مؤسسین این
بود که به واسطة جایگاه سازمانی هوشنگ نهاوند ی ،انتخاب او
می تواند بسیاری از د شواری های پیش روی انجمن را از میان برد ارد .
از همین رو نه تنها با عضویتش د ر انجمن موافقت شد  ،بلکه به
ریاست هیئت مد یره نیز انتخاب گرد ید (همان ،صورتجلسة 305
هیئت مؤسسین).
هنوز مد تی از انتصاب هوشنگ نهاوند ی به سمت رئیس هیئت
مد یرة انجمن نگذشته بود که پیشبینی اعضای هیئت مؤسس جامة
تحقق پوشید  .د ر این زمان نهاوند ی توانست اعتباری تا میزان پنجاه
میلیون ریال از محل کار قبلی خود جهت ساخت تند یس مشاهیر
ایران برای انجمن آثار ملی منظور نماید (همان ،صورتجلسة 367
هیئت مؤسسین) .همزمان با ریاست نهاوند ی و اختصاص این اعتبار،
رویکرد انجمن نیز تاحد ود ی تغییر کرد و برای ساخت مجسمة
مشاهیر ،به جز ابوالحسن صد یقی ،از هنرمند ان مجسمهساز د یگری،
همچون د ورا اسمود ا خوبنظر ،پرویز تناولی و فرامرز پیالرام نام
برد ه شد (همان ،صورتجلسة  366هیئت مؤسسین).
این مبلغ که د ر زمان خود و به نسبت کل بود جة انجمن آثار
ملی ،قابلمالحظه محسوب می شد  ،فرصت مناسبی برای فعالیت
انجمن د ر این حوزه فراهم کرد و د ست متولیانش را برای سفارش
ساخت تند یس های جد ید بازگذاشت .بالفاصله هوشنگ نهاوند ی
و محسن فروغی با عد ه ای از هنرمند ان مجسمهساز کشور برای
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تهیة تند یس های کریمخان زند  ،محمد علی فروغی ،امیرکبیر و شاه
اسماعیل صفوی وارد مذاکره شد ند و پیش نویس قرارد اد مربوط
به د و مجسمة اولی نیز تهیه شد (همان ،صورتجلسة  ،367هیئت
مؤسسین)(تصویر .)9
یک هفته پس از تصمیم انجمن آثار ملی برای ساخت مجسمههای
مذکور ،هوشنگ نهاوند ی گزارشی از فعالیت های آن ،بهویژه
پیشرفت امور د ر بخش مجسمهسازی ،به وزارت د ربار ارائه د اد .
د ر پاسخ به این گزارش ،ساخت تند یس های شاه اسماعیل صفوی،
کریمخان زند  ،لطفعلیخان زند  ،امیرکبیر ،محمد علی    فروغی ،عبا
س   میرزا ،امامقلیخان(فاتح جزیزة  هرمز) و   کمالالد ین بهزاد «مورد
تأیید کامل» قرار گرفت(همان ،صورتجلسة  368هیئت مؤسسین).
نکتة حائز اهمیت اینکه افراد پیشنهاد ی ،بهجز کمالالد ین بهزاد ،
همه از اهل سیاست و قد رت بود ند  .این اشخاص د ر تاریخ ایران نماد
اقتد ار و تثبیت د ر صحنة سیاسی هستند ؛ اشخاصی که د ر بزنگاههای
تاریخی توانستند ایران را د ر مقابل بیگانگان حفظ کنند  .به نظر
میرسد کریمخان زند  ،لطفعلیخان زند و امیرکبیر هم بهعنوان
نماد هایی از مخالفان سلسلة قاجار محسوب میشد ند  .پهلویها
د ر تاریخنگاری خود هم د ر تخفیف و تحقیر قاجارها و برکشید ن
مخالفانشان میکوشید ند ؛ همچنان که بسیاری از آثار معماری د ورة
قاجار را نیز از بین برد ند .
د ر همین زمان ساخت مجسمة برنزی نیمتنة امیرکبیر به اند ازة
حد ود هفتاد سانتی متر ،برای نصب د ر باغ فین کاشان به هنرمند
پیکرهساز و عضو هیئت علمی گروه زبان و اد بیات آلمانی د انشگاه
شیراز ،د ورا اسمود ا خوبنظر ،سفارش د اد ه شد  .وی متعهد گرد ید
این مجسمه را با هزینهای معاد ل  860.000ریال د ر آلمان ساخته
و تا پایان خرد اد  1357تحویل د هد (همان ،سند شمارة .)2737
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ساخت مجسمة د یگری از امیرکبیر نیز به ابوالحسن صد یقی سفارش
د اد ه شد  .صد یقی تعهد د اد این مجسمه را به صورت ایستاد ه ،از
جنس برنز مرغوب ،براساس استاند ارد های بینالمللی ،به اند ازة سه
متر ،با تأیید محسن فروغی ،به مبلغ  6.500.000ریال د ر ایتالیا
بسازد و ظرف پانزد ه ماه تحویل انجمن د هد (همان ،سند شمارة
 .)479این مجسمه د ر د ی ماه  1357د ر ایتالیا ساخته شد  ،اما انتقال
آن به ایران ،با توجه به اوضاع آشفتة رژیم پهلوی د ر آستانة پیروزی
انقالب اسالمی ،به تعویق افتاد (همان ،سند شمارة  .)83/3688این
مجسمه که برای مد تی د ر ایتالیا مفقود شد ه بود  ،سرانجام د ر سال
 1389وارد ایران شد و د ر پارک ملت نصب گرد ید .
همچنین د ر مرد اد ماه  ،1357ساخت مجسمة شاهعباس صفوی به
هنرمند پیکرهساز ،کریم مقصود ی ،سفارش و از او خواسته شد تا
پایان د ی ماه 1357ماکت نیمتنة شاهعباس را تهیه و برای اظهارنظر
و بررسی به انجمن ارائه کند  .انجمن نیز متعهد شد تا این تاریخ با
هنرمند د یگری برای ساخت مجسمة مذکور قرارد اد منعقد نکند
(همان ،سند شماره.)1147
انجمن  آثار ملی قرارد اد های د یگری را نیز برای ساخت مجسمة
امامقلیخان به مبلغ پنج میلیون ریال با د اریوش صنیعی و مجسمة
رضاشاه به مبلغ شانزد ه میلیون ریال با حسن حاجینوری منعقد
کرد (همان ،صورتجلسة 370هیئت مؤسسین).د ر مجموع از محل
این پنجاه میلیون ریال ،قرارد اد ساخت تند یس کمالالد ین خجند ی،
کمالالد ین بهزاد  ،امامقلیخان ،عباسمیرزا ،سید جمالالد ین  اسد آباد ی،
میرزا تقیخان امیرکبیر ،ستارخان سرد ار ملی ،باقرخان ساالر ملی و
محمد علی فروغی با مجسمهسازان   منعقد گرد ید .
با پیروزی انقالب اسالمی و مسد ود شد ن حسابهای د فتر
فرح ،انجمن مبلغ  12.920.000ریال بابت قسط سوم تند یسها
به سازند گان مجسمههای مذکور بد هکار شد  .متولیان انجمن با
مذاکره و رایزنی با برخی مقامات د ولتی تالش گسترد ه ای را برای
مستهلک کرد ن تعهد ات خود انجام د اد ند (همان ،صورتجلسة
 378هیئت مؤسسین) .از طرف د ولت موقت ،پیگیری این امور
به مسئوالن فرهنگسرای نیاوران ارجاع د اد ه شد و پس از مراجعة
هنرمند ان به فرهنگسرای مذکور ،د کتر تهرانچی ،رئیس وقت
فرهنگسرا ،اعالم کرد چون قرارد اد ساخت این تند یس ها به وسیلة
فرهنگسرای نیاوران منعقد نشد ه است ،از پرد اخت هزینة آنها
معذور است(همانجا) .پیگیری متولیان انجمن همچنان اد امه یافت و
این تالشها تا مرد اد  1358به طول انجامید (همان ،صورتجلسة 379
هیئت مؤسسین)(تصویر.)10
کارگاههای مجسمهسازی
نخستین مجسمه ای که به صورت کامل به د ست استاد ان ایرانی
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از چد ن ساخته و افراشته شد  ،مجسمة سوار بر اسب ناصرالد ینشاه
قاجار د ر عهد سلطنت وی بود  .ساخت این مجسمه د ر سال 1304
ه.ق .چنان عمل خارقالعاد ه ای محسوب می شد که به قول نویسند ة
کتاب المآثر و اآلثار ،اعتماد السلطنه ،موجب برپایی جشنی شگفت
و عیشی بزرگ شد :
از آنجا که این اثر منیف نخستین ظهور این فن شریف د ر مملکت
ایران بود  ،روز برپاساختن و برافراختن مجسمه ،مقد مة جشنی
شگفت گرفته شد و عیشی بزرگ برپا گرد ید ه و صنعت ساخت
این مجسمه د لیل و برهانی بر پیشرفت و اعتالی تمد ن د ر ایران
به حساب آمد  .چون د ر این عهد همایون جمیع صنایع و شئون که
تعلق به د ولت قاهره د ارد  ،به ترقیات فوقالعاد ه روی نهاد ه ،ضمن ًا
کارخانجاتی که با ساختن و پرد اختن مهمات حربیه د ایر است،
بیشتر پیش رفته ،کارگزاران این اد ارة عظمی محض اقامت برهان
ترقی و نصب د لیل تمد ن ،یک چند از این پیش مجسمة پیکر
مبارک و هیکل همایون را بر هیئت سواری د ر قورخانه ریختند و
برافراختند (باب هشتم.)146 :
بهجز طراحی و تهیة ماکت ،ساخت بقیة مراحل بسیاری
از مجسمههای مهم د ورة پهلوی د ر خارج از کشور ،بهویژه د ر
کارخانه های برنزریزی ایتالیا و د ر موارد ی آلمان و سایر کشورهای
اروپایی انجام می شد  .از همین رو ،همیشه یکی از د غد غههای
تهیهکنند گان این مجسمهها ،نحوة حمل آنها به ایران و هزینههای
مترتب بر آن بود  .عالو ه بر این ،ساخت مجسمه د ر ایران میتوانست
به بومیسازی این هنر و ازد یاد فعاالن این عرصه کمک کند  .فرجاهلل
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آقاولی ،رئیس هیئت مد یرة انجمن آثار ملی ،برای نخستینبار د ر
د ی ماه  ،1340به د لیل مشکالتی که د ر جریان ساخت مجسمة
ناد رشاه د ر ایتالیا پیش آمد  ،از ابوالحسن صد یقی خواست مقد مات
ساخت و برنزریزی هنری مجسمه را د ر ایران فراهم کند  .صد یقی
د ر پاسخ به د رخواست انجمن ،شرایط ایجاد کارگاه برنزریزی
هنری د ر ایران و چگونگی برآورد هزینههای آن را چنین اعالم
کرد :
وسایل کار برنزریزی هنری شامل د و قسمت ،به شرح ذیل
می باشد  .1 :قسمت ساختمان که باید حد اقل هزار متری زمین
برای ساختن آتلیههای مد لسازی و برنزریزی د ر اختیار د اشت.
چون قیمت زمین بسته به محلی است که زمین واقع شد ه باشد
و مخارج ساختمان بسته به اهمیت کارهایی می باشد که باید
انجام گیرد  ،بنابراین از هماکنون بد ون د ر نظر د اشتن محل زمین
و وسعت کار نمی توان برآورد قیمت و پیشنهاد ی تقد یم د اشت،
 .2آالت و ابزار کامل کار برنزریزی هنری و خرید کورة ذوب
فلز [ ]...هم باید با مطالعة د قیقی که د ر محل خرید انجام گرد د
[مشخص شود ] (بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،اسناد
ساماند هی نشد ه .)1-1398/
د ر خاتمه نیز صد یقی ابراز امید واری کرد «این فکر مقد س»
عملی گرد د (همانجا) .این موضوع د ر جلسات هیئت مد یره و هیئت
مؤسسین انجمن آثار ملی مطرح و بررسی شد  ،اما از پینوشتی
که بر هامش نامة صد یقی نوشته شد ه ،چنین برمی آید که این
آرزوی وی بالفاصله محقق نگرد ید و موضوع به بایگانی سپرد ه
شد « :سرکار خانم ویکتورینا ،استاد صد یقی یکی د و ماه پیش به
ایتالیا عزیمت فرمود ند و ظاهراً قصد بازگشت به این زود ی را هم
ند ارند  .بنابراین گزارش حاضر اقد امی پید ا نمی کند و با ضمایم آن
بایگانی شود »(همانجا) .البته آرزوی صد یقی مسبوق به سابقه بود .
او پیش از این نیز ،د ر بهمن ،1310از عبد الحسین تیمورتاش ،وزیر
د ربار رضاشاه ،خواسته بود محلی از طرف بلد یة تهران برای ایجاد
آتلیة حجاری اختصاص یابد :
چون تا به حال مکانی که از حیث وسعت ساختمانی و روشنایی
که به د رد آتلیه حجاری بخورد  ،ساخته نشد ه است ،جسارت ًا برای
استحضار خاطر حضرت اشرف معروض می د ارد که بلد یة تهران
د ر اول خیابان عالءالد وله ،وصل به مید ان سپه ،عمارت جد ید ی
بنا نمود ه که هنوز به انجام نرسید ه .چون برای کار مذکور عجالت ًا
بی تناسب نیست ،د ر صورتی که صالح و مقتضی باشد  ،امر و مقرر
خواهند فرمود که مکان مذکور را برای این کار تخصیص بد هند
(مرکز اسناد ریاست جمهوری ،پایگاه وزارت د ربار پهلوی اول،
پروند ه شمارة .)5043
ابوالحسن صد یقی همچنین د ر این د رخواست ،با اشاره به اینکه

قبل از عزیمت به اروپا ،سمت مد یری و معلمی مد رسة صنایع
مستظرفه را با حقوق رتبة چهار اد اری به عهد ه د اشته و از اواخر
سال ،1307از طرف وزارت معارف ،برای تکمیل صنعت حجاری
و نقاشی ،با ماهی هفتاد تومان حقوق و بیست تومان کمکخرج
تحصیلی ،به اروپا رفته است ،خواستار افزایش رتبة خود و
برقراری مجد د حقوق و کمکخرج تحصیلی اش شد که از اول
فرورد ین 1310قطع شد ه بود (همانجا) .شاید این تقاضای اضافه،
تقاضای اولی او را مغفول گذاشت.
ایجاد کارگاه ساخت مجسمه د ر ایران برای مد تی طوالنی به
فراموشی سپرد ه شد تا این که عیسی صد یق ،عضو هیئت مؤسسین
انجمن آثار ملی ،د ر جلسة د یماه  1356این هیئت ،با اشاره به
وجود انواع سنگهای مرغوب برای ساخت تند یس د ر ایران ،بر
ضرورت د ایرکرد ن کارگاه تهیة مجسمه د ر ایران تأکید کرد .
جعفر شریف امامی ،د یگر عضو هیئت مؤسسین ،نیز خواستار
همکاری وزارت فرهنگ و هنر با انجمن د ر این زمینه شد و
عنوان کرد «اگر مجسمهها د ر خارج کشور ساخته شود  ،هیچوقت
متخصص د ر این مورد پید ا نخواهیم کرد » .پس از بحث و تباد لنظر
د ر این خصوص ،مقرر گرد ید «از این پس مجسمة بزرگان و
مشاهیر ما د ر ایران ساخته شود و برای این منظور کارگاههای
مجهز مجسمهسازی د ر ایران د ایر گرد د » (بایگانی راکد انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة  368هیئت مؤسسین).
همچنین د ر این جلسه پیشنهاد شد  25تا  30د رصد از اعتباراتی
که برای ساخت مجسمة بزرگان د ر اختیار انجمن قرار می گیرد ،
به امر تهیة وسایل کارگاه مجهز اختصاص یابد و برای این منظور
از کمک هنرمند ان طراز اول ،بهویژه ابوالحسن صد یقی ،استفاد ه
شود (همانجا).
گفتنی است د ر این زمان از بخش تسلیحات کارخانههای ارتش
برای برنزریزی مجسمه ها استفاد ه می شد و ساخت مجسمه های
برنزی و سنگی تحت نظارت کمیسیونی هفت نفره صورت
میگرفت .کمیسیون مذکور براساس مقرراتی ،تهیة مجسمه را د ر
میان هنرمند ان پیکرهساز به مسابقه میگذاشت و طبق ضوابطی
حقالزحمة ساخت مجسمه و مشخصات ماکت مجسمه را تعیین
می کرد  .اما کیفیت این مجسمهها مورد تأیید انجمن نبود  .حسن
پورمند  ،یکی از اعضای هیئت مؤسسین ،برای مد تی سرپرستی این
کمیسیون را برعهد ه د اشت(همانجا).
تهیه و ساخت تند یس های مفرغی د ر ایران و د عوت از متخصصان
مفرغکار و سوهانکار خارجی برای آموزش کارآموزان ایرانی نیز
به وسیلة متولیان انجمن آثار ملی پیگیری شد  .از ابوالحسن صد یقی
نیز خواسته شد ه بود طرحی د ر این زمینه تهیه کند و به انجمن
پیشنهاد نماید (همان ،صورتجلسة  374هیئت مؤسسین) ،که با
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پایان د ورة د وم فعالیت انجمن آثار ملی این امر محقق
نشد  .این د ر حالی بود که د ر بخش خصوصی ،برخی
هنرمند ان مجسمهساز همچون پرویز تناولی ،شخص ًا د ر
تهران کورههای برنزریزی مجسمهد ایر کرد ه بود ند  .د ر
بخش د ولتی نیز بنیاد فرح پهلوی تأسیساتی برای برنزریزی
مجسمه د ر تهران ایجاد کرد (همان ،صورتجلسة 375
هیئت مؤسسین).
مستند سازی چهرة مجسمه ها
یکی از د غد غه های متولیان انجمن آثار ملی که به
تفصیل د ر صورتجلسات هیئت مؤسسین آن منعکس
شد ه است ،ناهمگونی تصاویری بود  که مبنای تهیة تصویر  .11طراحی های صد یقی از چهرة ابن سینا؛ (بایگانی عکس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)
مجسمه های بزرگان و مفاخر ایران قرار می گرفت؛
چنانکه د ر موارد ی برای یک شخصیت چند ین تصویر متفاوت ارائه آذرگین ،نقاش ،به سفارش انجمن ،تصویر حکیم عمرخیام را از روی
می شد  .این مجسمهها با توجه به این که د ر منظر افکار عمومی قرار مجسمه ای   که ابوالحسن صد یقی تهیه کرد ه بود  ،ترسیم کرد  .همچنین
میگرفتند  ،به مرور به تصویر غالب د ر ذهن مرد مان تبد یل میشد ند  .تهیة تصاویر ابوعبد اهلل جعفر رود کی ،حکیم ابوالقاسم فرد وسی و
انجمن آثار ملی مصمم بود قبل از سفارش ساخت مجسمة   بزرگان و شیخالرئیس ابوعلیسینا به وی سفارش د اد ه شد (مرکز اسناد ریاست
مفاخر ایران ،تصویری از آنان را مبنای کار قرار د هد تا مجسمههایی جمهوری ،پایگاه نخستوزیری ،پروند ه شمارة  .)72414انجمن
متحد الشکل و حتیالمقد ور شبیه به شخصیت مورد نظر ساخته شود  .بهترین مالک برای تهیة تند یس بزرگان را استخراج مشخصات
د ر سال  1328پیش از ساخت مجسمه ابوعلی سینا ،ازطرف انجمن این بزرگان از متون د ست اول تاریخی یا عکس های قد یمی آنان
کمیسیونی از کارشناسانی که با زند گی و آثار ابنسینا آشنا بود ند  ،می د انست(همانجا).
این حساسیت متولیان انجمن برای مطابقت مجسمة بزرگان و
تشکیل شد تا براساس آنچه د ر منابع تاریخی نقل شد ه ،تصویری از او
ترسیم شود  .ابوالحسن صد یقی که عضو این کمیسیون بود  ،تصاویری مشاهیر ایران با تصویر و سن وسال زمان حیات آنان به حد ی بود که
تمامچهره و نیمرخ از ابنسینا تهیه کرد که پس از تأیید انجمن آثار وقتی مجسمة یعقوبلیث توسط ابوالحسن صد یقی ساخته شد  ،عیسی
ملی مبنای تهیة مجسمه و تمبر او قرار گرفت و د ر نشریات رواج صد یق د ر جلسة هیئت مؤسسین سؤال کرد آیا مجسمة مذکور با سن
زمان حملة یعقوب به بغد اد مطابقت د ارد یا نه؟ غالمحسین صد یقی
یافت(مصطفوی24 :1355 ،؛ صد ری.)325-326 :1381 ،
همچنین د ر   سال  1354که برای نخستین بار ساخت مجسمة د ر پاسخ گفت که استاد ابوالحسن صد یقی قطع ًا برای ساخت مجسمه
امیرکبیر د ر جلسة مورخ  21ارد یبهشت هیئت مؤسسین انجمن مطالعاتی کرد ه و برای آن معیاری د اشته است .محسن فروغی نیز
مطرح شد  ،حسین قد س نخعی ،رئیس هیئت مد یره ،از مسئوالن گفت قالب گچی مجسمه ،یعقوبلیث را کمی پیر نشان می د هد ،
کتابخانة ملی خواست اجازه د هند از نقاشی چهرة امیرکبیر ،اما این مسأله د ر مجسمة مفرغی رعایت شد ه است(بایگانی راکد
موجود د ر آن کتابخانه ،عکس هایی تهیه شود تا مبنای ساخت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة  366هیئت مؤسسین)
مجسمة وی قرار گیرد (بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی( ،تصویر  .)11
این عد م تشابه تند یس ها با صاحبان آنها فقط شامل مشاهیر
سند شمارة  .)313عیسی صد یق که این نقاشی را د ر سال1316
د ر کتابخانة معتضد الد وله رفاهی د ید ه بود  ،این پیشنهاد را مطرح تاریخی نمیشد  ،بلکه د رخصوص مجسمة بزرگان و نویسند گان
کرد  .معتضد الد وله آن نقاشی را پس از ترور امینالسلطان ،د ر میان معاصر نیز صد ق می کرد  .بنابراین انجمن آثار ملی د ر قرارد اد با
حراج اثاثیة او خرید اری کرد ه بود (همان ،صورتجلسة  368هیئت هنرمند ان پیکرهساز ،آنان را متعهد کرد د ر ساخت مجسمهها از
مد ارک و عکس های مستند استفاد ه کنند و قبل از ساخت هر
مؤسسین).
انجمن آثار ملی د ر موارد ی هم برای تکثیر تصویر مجسمههای مجسمه ،ماکتی به مقیاس یکچهارم بسازند تا د رصورت تأیید آن
بزرگان و مشاهیر ،به هنرمند ان نقاش سفارش تصویرسازی آنان را از طرف محسن فروغی ،اجازة ساخت اصل مجسمه د اد ه شود (همان،
ال د ر سال ،1350علی صورتجلسة  369هیئت مؤسسین) .همچنین انجمن از وزارت
براساس مجسمههای ساخته شد ه می د اد  .مث ً
فرهنگ و هنر خواست همانند اروپاییان که برای ساخت تند یس
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حضرت مسیح(س) یک الگو ساخته اند و همة مجسمهسازان موظف
به رعایت این الگو هستند یا همچنانکه د ر تاجیکستان از روی
اسکلت جمجمة بزرگان عکس هایی تهیه می کنند و از روی آنها
مجسمههای مورد نظر تهیه می شود  ،آیین نامه ای قانونی د ر زمینة
استاند ارد کرد ن عکس مشاهیر و بزرگان ایران تهیه نماید (همانجا).
د ر ضمن اد اره ای مأمور اجرای آن شود و این اد اره به انجمن نیز
معرفی گرد د (همان ،صورتجلسة  370هیئت مؤسسین).
از طرف انجمن آثار ملی نیز ،حسن پورمند  ،یکی از اعضای هیئت
مؤسسین ،مأمور پیگیری طرح آیین نامه و ضوابط تهیة تند یس
بزرگان د ر شورایعالی وزارت فرهنگ و هنر و ابالغ آن به
مجسمه سازان شد  ،اما به د لیل عد م تشکیل جلسات شورای مذکور،
از ارد یبهشتماه  ،1357تهیه و تد وین این آیین نامه و ضوابط آن به
نتیجه نرسید (همان ،صورتجلسة  375هیئت مؤسسین).
با توجه به شرایطیکه د ر آستانة پیروزی انقالب اسالمی پیش
آمد  ،هنگامیکه د ر جلسة آذرماه  ،1357عیسی صد یق پیشنهاد
کرد به جای حسن پورمند  ،که بازنشسته شد ه بود  ،فرد د یگری
از اعضای هیئت مؤسس پیگیر تد وین این ضوابط از سوی وزارت
فرهنگ و هنر باشد  ،این پیشنهاد با مخالفت منوچهر سالور ،د یگر
عضو انجمن ،مواجه شد  .سالور که از شاهزاد گان قاجاری بود  ،د ر
توضیح مخالفتش گفت« :د ین مبین اسالم برای مجسمه اعتباری قائل
نشد ه است و مخصوص ًا که د ر وضع فعلی کشور نگهد اری مجسمهها
خالی از اشکال نیست و بهتر این است که فع ً
ال از ساختن تند یس
بزرگان صرفنظر شود »(همانجا) .منوچهر سالور که رئیس انجمن
اسالمی مهند سین بود  ،همواره د ر نهی از منکرات و ترویج معارف
اسالمی کوشا بود و د ر این باره مد ام با مسئوالن د ولتی مکاتبه
میکرد (توتکار و مختاری اصفهانی.)60-66 :1381 ،
د ر د ی ماه  1356نیز ،هنگامی که موضوع ساخت کارگاههای
برنزریزی مجسمه د ر د اخل ایران مطرح شد  ،وی ساخت و ترمیم
سنگ قبر بزرگان د ینی و ملی ،همچون شیخ طبرسی ،عالم بزرگ
تشیع ،و حسامالسلطنه ،شاهزاد ة قاجاری و فاتح هرات ،را اولیتر
د انست(بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسة
 368هیئت مؤسسین) .اگرچه د ر آن زمان به نظر سالور توجه نشد ،
اما زمانی که فضای انقالبی بر کشور حاکم و جلب نظر مذهبیون
مد نظر بود  ،این نظر مؤثر واقع شد  .از همین رو هوشنگ نهاوند ی،
رئیس هیئت مد یرة انجمن ،خبر از پایان اعتبارات اختصاص د اد ه شد ه
برای ساخت مجسمه د اد و پس از آن عم ً
ال سفارشهای انجمن د ر
این زمینه به پایان رسید (همان ،صورتجلسة  375هیئت مؤسسین).
انجمن آثار ملی نسبت به رعایت استاند ارد های ساخت مجسمه
به وسیلة اشخاص ،سازمانها و انجمن های د یگر نیز حساس بود  .بر

تصویر  .12مجسمة عمرخیام د ر کارگاه ساخت آن د ر ایتالیا؛
بایگانی عکس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

این اساس ،به ساخت مجسمهها د ر مقیاس کوچک که د ر میاد ی ن
شهرها نصب میگرد ید و به خوبی قابل رؤیت نبود  ،واکنش نشان
می د اد (همان ،صورتجلسة  374هیئت مؤسسین) .انجمن تأکید
د اشت شهرد اریها و سازمانها قبل از نصب مجسمه د ر میاد ین،
پارکها و مکانهای عمومی ،می بایستی از وزارت فرهنگ و هنر
مجوز بگیرند (همان ،صورتجلسة  373هیئت مؤسسین) .متولیان
انجمن حتی به چگونگی نصب مجسمههای بزرگان و مشاهیر ایران
د ر خارج از کشور هم حساس بود ند ؛ چنانکه نسبت به اقد ام
مسئوالن انجمن بزرگد اشت مشاهیر طب ایران ،که مجسمة نیمتنة
محمد بن زکریای رازی را به مرکز بینالمللی اطبا د ر شیکاگو اهد ا
کرد ه بود ند و این مرکز مجسمة مذکور را د ر جای نامناسبی گذارد ه
بود  ،معترض بود ند  .آنها بر این باور بود ند این مجسمه می بایستی به
موزة شیکاگو که د ر نمایش اینگونه آثار د قت بیشتری د ارد  ،اهد ا
می شد (همانجا).
انجمن د ر سال 1350نیز ،با آن که ساخت مجسمه ای با حالت
نشسته از عمرخیام را برای نصب د ر یکی از میاد ین شهر لند ن به
ابوالحسن صد یقی سفارش د اد ه بود  ،به د لیل اینکه شهرد اری لند ن
محل مناسبی را برای نصب آن د ر نظر نگرفته بود  ،از تحویل
آن خود د اری کرد (همان ،سند شمارة  .)2567این مجسمه د ر
سال1351با کشتی از بند ر لیورنو( )Livornoایتالیا به بند ر خرمشهر
منتقل شد (همان ،سند شمارة  )2066و د ر پانزد هم آبان  1354طی

صفحات 66-53
نقش انجمن آثار ملّی و ابوالحسن صدیقی در اشاعة مجسمهسازی

مراسمی با حضور مقامات سیاسی و فرهنگی به شهرد اری تهران
اهد ا شد  .شهرد اری هم آن را د ر پارک الله نصب کرد (همان ،سند
شمارة ()21653تصویر  .)12
نتیجهگیری
انجمن آثار ملی د ر ترویج و توسعة هنر مجسمهسازی نقش
بسزایی د اشت .این انجمن با رویکرد ی هویتگرایانه ،برخی از
چهرههای ماند گار تاریخ و فرهنگ ایران را برگزید که د ر
د ورههای مختلف تاریخی مورد اجماع ایرانیان هستند  .هرچند
بعضی از اد یبان و سیاستمد اران برگزید ه توسط انجمن ،مانند
فرد وسی ،یعقوبلیث صفاری و ناد رشاه نسبتی با اید ئولوژی سلطنت
پهلوی د ر وجه ناسیونالیستی آن د اشتند  ،اما همین اشخاص مورد
اعتقاد ایرانیان د ر اد وار گوناگون هستند  .انجمن با ساخت مجسمة
مفاخر ملی و مشاهیر سیاسی و نصب آنها د ر میاد ین ،پارکها
و آرامگاهها ،جزو اولین نهاد هایی بود که مجسمه را به سطح
شهرها برد و موجب عمومیشد ن مجسمهسازی د ر جامعهای شد
که نسبت به آن حساسیتهایی وجود د اشت .د ر این میان نقش
ابوالحسن صد یقی با ساخت بیش از بیست عد د از مجسمههای
سفارش د اد ه شد ه از سوی انجمن آثار ملی حائز اهمیت است.
عملکرد صد یقی نشان مید هد که او د ر کارش بسیار جد ی بود ه
و هرگز اجازه نمید اد ه تنگناهای مالی یا شتاب د ر کار بر هنرش
اثر بگذارد  .تالش انجمن برای نماد سازی و استاند ارد کرد ن تصاویر
مجسمة شخصیتهای فرهنگی ،سیاسی و علمی و نیز بومیسازی
مجسمهسازی ،با ایجاد کارگاههای برنزریزی د ر د اخل کشور،
د رخور توجه است؛ اگرچه د ر این زمینه ،توفیق کامل حاصل
نشد  .با وجود این ،انجمن آثار ملی از امکانات گوناگون برای
پیشبرد اهد افش د رخصوص اشاعة هنر مجسمهسازی بهره میبرد
و د ر این راه بیش از همه ابوالحسن صد یقی بود که انجمن را
همراهی میکرد ؛ د ر مجموع از این منظر کارنامة انجمن و صد یقی،
کارنامهای پربار است.

پی نوشت ها
 .1پس از انقالب اسالمی ،د ر سال  ،1365نام آن به «انجمن آثار
و مفاخر فرهنگی» تغییر یافت.

منابع فارسی
آغد اشلو ،آید ین( ،)1394گفتارها و گفتوگوهای د یگر:
برگزید ة مقالهها و گفتوگوها ،1381-1378 ،تهران :کتاب آبان.
اعتماد السلطنه ،محمد حسنخان( ،)1368چهل سال تاریخ ایران
د ر د ورة پاد شاهی ناصرالد ینشاه ،جلد اول :الماثر و والثار،

65

به کوشش ایرج افشار ،تهران :اساطیر.
اعتماد السلطنه     ،محمد حسـنخان(     ، )1385روزنامة خاطرات
اعتماد السـلطنه مربـوط بـه سـال های  1292تـا  1313هجـری قمری
از روی نسـخه موجـود د ر کتابخانـه آسـتان قـد س ،بـا مقد مـه و
فهـارس ایـرج افشـار ،تهـران :امیرکبیـر.
اعتماد السلطنه ،محمد حسنخان(1304ه.ق ،).روزنامة شرف ،شماره
 ،50ص.1-2
بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسات
هیئت مد یرة انجمن آثار ملی (د ورة اول).
بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،صورتجلسات
هیئت مؤسسین انجمن آثار ملی (د ورة د وم).
بایگان ی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اسناد ساماند هی ن
شد ه.
بایگان ی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،اسناد د ارای شمارة
بازیابی.
بایگانی راکد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،بایگانی عکس
انجمن آثار ملی.
بخشی استوار ،علیرضا( ،)1396یک گفتوگوی نوروزی با
عباس مشهد یزاد ه د ربارة تاریخ هنر آکاد میک ایران؛ از د ید ار با
ابوالحسن صد یقی تا شاگرد اولیهای هنر ایران ،سرویس تجسمی
هنر آنالین.Honaronline.ir :
بهنام ،عیسی(تیر  ،)1342مجسمهسازی د ر ایران ،هنر و مرد م،
شمارة نهم ،ص.2-6
بهنام ،عیسی(شهریور  ،)1342مجسمهسازی د ر ایران ،هنر و
مرد م ،شمارة یازد هم ،ص.2-6
توتکار ،فالح و رضا مختاری اصفهانی( ،)1381اسناد ی از
انجمنها و مجامع مذهبی د ر د ورة پهلوی ،تهران :سازمان چاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
سازمان زیباسازی شهر تهران( ،)1391مجسمههای تهران ،تهران:
آفتاب اند یشه.
سیف ،هاد ی   ،ابوالحسنخان صد یقی( ،)1373تهران :مرکز
انتشارات کمیسیون ملی یونسکو د ر ایران.
سیف ،هاد ی   ،ابوالحسنخان صد یقی( ،)1369یاد مان استاد
علیاکبر صنعتی نقاش مجسمهساز ،تهران :مؤسسه فرهنگی گسترش
هنر.
صد ری ،احمد ( ،)1381گرد آورند ه :مجموعه مقاالت محمد تقی
مصطفوی «د ر زمینة باستانشناسی» ،ج  ،1تهران :انجمن آثار و
مفاخر فرهنگی.
صد یق ،عیسی ( ،)1354یاد گار عمر ،ج ،2تهران :د هخد ا.

66

رهپویه  هنر /هنرهای تجسمی

صد یق ،عیسی( ،)1353یاد گار عمر ،ج ،3تهران :د هخد ا.
گشایش آرامگاه سعد ی( ،)1330انجمن آثار ملی ،نشریة شمارة
 ،1ص.1-28
گشایش آرامگاه سعد ی( ،)1332انجمن آثار ملی ،نشریة شمارة
 ،2ص.1-36
مرکز اسناد ریاستجمهوری ،بایگانی وزارت د ربار د ورة رضاشاه.
مرکز اسناد ریاستجمهوری ،بایگانی نخستوزیری د ورة
محمد رضاشاه.
مصطفوی ،سید محمد تقی( ،)1355آرامگاه ابنسینا ،نشریة انجمن
آثار ملی ،شمارة  ،2ص .9-28
میرزاییمهر ،علیاصغر( ،)1395عبد اهللخان(فعال د ر میانة سد ة
سیزد هم هجری) ،تهران :پیکره.

منابع التین
�Grigor,Talinn. (2009). Building Iran: Moern
ism, Architecture, and National Heritage under
the Pahlavi Monarchs: Periscope.

5

Rahpooye Honar/ Visual Arts

Abstract

The Role of the Society for the Appreciation of National Cultural
Works and Aboulhassan Sedighi in Spreading of the Art of Sculpting
Alireza Esmaili1, Ali Bigdeli*2 , Mehrnaz Behroozi3
Ph.D S tudent in Pos t-Islamic Iran His tory, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3
Professor, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
1
2

(Received 7 Dec 2019, Accepted 5 Jun 2020)

The art of modern sculpting in Iran has a close and in�

building workshops of bronze sculpture-making in Iran.

separable relationship with the activities of Society for the

Some of these efforts were successful, but efforts in build�

Appreciation of National Cultural Works. This society,

ing workshops remained unsuccessful. Society was also

which was founded in 1925, has made significant efforts

monitoring other artis ts, organizations, and societies to

in supporting artis ts to design and fashion the sculptures

make sure of their following s tandards of sculpturing, and

of the dis tinguished cultural figures of Iran, domes tication

believed erecting sculptures in public places mus t be under

of this modern art in Iran, and documentation of the vis�

the supervision of Culture and Art Minis try. This article

age of these figures. By designing sculptures of the cultural

attempts to answer the main ques tion about the part played

figures and erecting them in public squares, Society was

by Society in the popularization and spreading of the art

of the firs t ins titutions that took sculptures to the city, put

of sculpting. Using descriptive and analytical methods and

them on display, and made this art popular. This Society

availing itself of documentary records, especially the doc�

uses a variety of means to reach its goals in making sym�

uments of s tagnant archive of Society for the Appreciation

bols and propagation of sculpture making. By an approach

of Cultural Works and Dignities, this article addresses this

based on national identity, the Society chose some peren�

ques tion. Findings of this research show that, with targeted

nial figures of the his tory and culture of Iran who have

planning and the collaboration of able sculptors, Society

been favored by Iranians during different his torical peri�

was largely successful in this important task. Among the

ods. Although some literary and political figures chosen by

sculpture artis ts collaborating Society the role of Aboul�

Society, such as Ferdowsi, Ya’qub Layth Saffar, and Nader

hassan Sedighi with making twenty sculptures ordered by

Shah, had some relations to the nationalis tic ideology of

society, is outs tanding. He collaborated with Society and

Pahlavi monarchy, these figures have also been favored by

by drawing and painting of visages of the eminent figures

Iranians of different periods in time. The sculptures made

had the greates t impact on documentation of these visages

under the sponsorship of the Society were symbols of the

and popularization of this art. Today we know the visage

latent nationalism that is present in the modern thought.

of these figures through his drawings and sculptures. He

The display of these sculptures in public places resulted in

also made efforts in making workshops for building bronze

the gradual erosion of the taboo of sculpting in the com�

sculptures.

mon culture that was the result of certain religious sensi�
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tivities. This part of the activities of the Society was aimed

Sculpting, Cultural figure, Society for the Appreciation of

at both the masses and the elites. Society made some ef�

National Cultural Works

fective efforts for making symbols out of national, politi�
cal, and scientific figures and tried for s tandardization of
the their sculptures through creating regulations, defining
special frameworks, domes tication of sculpturing, and
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