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مطالعهی موضوعی و محتوایی مجسمههای زنانه در شهر
تهران*
زینب قائلی ،1مهرنوش شفیعی سرارودی** ،2شعبانعلی قربانی

3

 1دانشجوی کارشناسی ارشد صنایعدستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2استادیار ،دانشکدهی صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 3استادیار ،دانشکدهی صنایع دستی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/2/11 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/3 :

چکیده

نصب مجســمه در شــهر تهران از زمان حکومت قاجار متداول شــد و پس از انقالب اســامی با ســرعتی رو به رشــد ادامه یافت.
در این میان ،موضوع زن در مجسمهســازی از لحاظ محتوایی و ســاختاری از اهمیت خاصی برخوردار اســت .پژوهش حاضر
بــا روش توصیفی-تحلیلــی و با اســتفاده از اســناد و منابع کتابخانــهای و میدانی ،به دنبال مطالعه و دســتهبندی موضوعی و
محتوایی مجسمههای شهری زنانهی تهران و پاسخگویی به این سؤال است که موضوع زن از نظر کیفی چگونه مورد توجه
هنرمنــدان و ســفارشدهندگان بــوده اســت و کــدام ابعاد وجودی و هویتی زن مورد توجه و تأ کید بیشــتری قرار گرفته اســت.
نتایــج تحقیــق مبین آن اســت که در مجســمههای زنانه شــهر تهران ،عالوه بر الزامات شــرعی ،فرهنگــی و دوری از برهنگی ،از
لحاظ موضوعی مضمون مادر بیشترین وجه هویتی را به خود اختصاص داده است که از منظر اجتماعی ،نموداری از پذیرش
عــام ایــن تصویــر از زن در جامعه و از ســوی دیگر جنبه تبلیغاتی آن توســط ســفارشدهندگان آثار میباشــد و ســایر هویتها و
جنبههای مرتبط با زنان نظیر جنبههای اجتماعی ،همچون تصویر مفاخر و مشاهیر زن ایرانی کمتر مورد توجه هنرمندان و
سفارشدهندگان قرار دارد .از لحاظ فرمی نیز ،ا کثر این آثار سبک واقعگرایانه را به خود اختصاص دادهاند.

واژههای کلیدی

مجسمهسازی ،مجسمههای شهری تهران ،زن ،مادر.

*مقالهی حاضر برگرفته از پایان نامهی کارشناسی ارشد نگارندهی اول با عنوان « :بررسی نمادهای باروری و حاصلخیزی شوش و عیالم (از4000ق.م تا پایان
تمدن عیالم) و کاربست آن در طراحی و ساخت مدل سفالی مجسمههای شهری زنانهی تهران با کاربری گلدان» در دانشگاه هنر اصفهان است.
**نویسندهی مسئول :تلفن ،09132194935 :نمابر.E-mail:m.shafiee@aui.ac.ir ،031-32217506 :
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مقدمه
اصطــاح هنر شــهری 1پس از دورهی مدرنیســم و در قرن بیســتم
وارد شــهرهای غربی شــد .پیش از آن ،هنر تنها در ســاحت شــخصی
افراد و خانوادههای اشرافی و یا عرصهی مقدس شهر دیده میشد.
از آنجــا کــه فضاهــای شــهری محــل تــردد تمامی افــراد جامعــه از هر
طبقه و جنســیت و محلی برای تقابالت اجتماعی است ،هنر شهری
میتوانــد و البتــه بر عهده دارد کــه معانی و مفاهیم خاص بصری و یا
محتوایــی را به نمایش درآورد .در این میان مجسمهســازی شــهری
کــه مصداقــی بارز از هنر شــهری اســت ،همچون رســانهای در جهت
انتقــال فرهنــگ و مفاهیــم بــه کار گرفته میشــود و در تعریــف فضا و
معنــای یک عرص ـهی عمومی و انتقال مفاهیم فرهنگی نقشــی مؤثر
دارد (شمسیزاده ملکی.)20 ،1391 ،
موضوع و تکنیکهای به کار گرفته شــده در مجسمههای شهری
از تنوع چشمگیری برخوردار هستند و هنرمندان و سفارشدهندگان
آثــار ،هــر یــک بــا دیدگاههــا و تکنیکهــا و ســاختارهای گونا گونــی بــه
موضــوع زن پرداختهانــد و در واقــع بخشــی از فرهنــگ و جهانبینــی
حا کم بر جامعه را در ارتباط با زن به تصویر کشیده و یا سعی در القای
مفاهیــم و هویتهــای مــورد نظر خــود داشــتهاند .به همیــن دلیل با
بررسی مجسمههای شهری با محوریت زن ،میتوان به دیدگاه غالب
در جامعه نسبت به جایگاه و نقش زن در هر جامعه پی برد.
موضوع زن که در فرهنگها و تمدنهای مختلف ،روزگار پر پیچ
و خمی را پشــت ســر گذاشــته و از مقــام ایزدبانویــی و االهگی تا زنده
بــه گور شــدن را بــه خود دیده اســت ،همواره مورد توجــه هنرمندان
مجسمهســاز قرار داشــته اســت .زن در تاریخ ،فرهنگ ،هنر و تمدن
ایران دارای نقش بســیار مهمی بوده اســت و نقوش و مجسمههای
بســیار زیــاد از ایزدبانوهــا و االهههــای مــادر کــه در حفاریهــای

باستانشناسی مکانهای گونا گون ،بهویژه در دوران پیش از تاریخ
ایران یافت شــده است ،گواه این مدعاست (خانی96 ،1380،و.)95
لــذا انجــام پژوهــش حاضــر و پژوهشهایــی از ایــن دســت در جهــت
شــناخت جایگاه و دیدگاه غالب نســبت به زن در جامعهی معاصر و
در صورت لزوم بازنگری در آن اهمیت و ضرورت دارد .پژوهش حاضر
سعی دارد به مطالعه و بررسی مجسمههای شهری منصوب در شهر
تهران با موضوع زن پرداخته و آنها را در درجهی اول از نظر موضوع
و محتوا و ســپس از نظر فرم بررســی کند و به این پرسش پاسخ دهد
که ســاخت مجســمههای شــهری زنانــه ،از نظر کیفی بــه چه نحوی
مــورد توجه هنرمندان مجسمهســاز و نیز ســفارشدهندگان آثار قرار
داشــته اســت و بیشــترین توجــه آنــان بــه نمایــش کــدام مضامیــن و
مفاهیــم زنانــه معطوف بوده اســت .همچنین در طراحــی این آثار از
چه راهکاری برای تناســب فرهنگی و مذهبی مجســمههای زنانه در
فضای شهری استفاده شده است.
بنابرایــن در ایــن پژوهــش ،ابتــدا توضیحاتــی راجع به هنر شــهری،
هنــر محیطــی و مجسمهســازی شــهری ارائــه شــده اســت .ســپس
بخشــی مختصــر بــه توصیفاتــی راجــع بــه زن در طــول تاریــخ ایــران و
دیدگاههــای گونا گــون نســبت بــه او اختصاص داده شــده اســت .پس
از آن بــه تقســیمبندی موضوعــی و ســپس توصیــف فــرم و محتــوای
مجســمههای منصــوب زنــان در شــهر تهــران پرداختــه شــده؛ چــرا که
۲
تهران با توجه به ســابقهی تاریخی نصب مجســم ه در فضای شــهری
و همچنین داشــتن بیشترین تعداد مجســم ه و حجم در سطح شهر و
برگزاری دوساالنههای مجسمهسازی شهری در ایران ،به عنوان سرآمد
شهرهایایراندر هنرمجسمهسازیشهریمحسوبمیشود.۳بخش
نهایینیزبهتفسیر ویژگیهایفرمیومحتواییاینآثار،اختصاصدارد.

پیشینهی تحقیق
در پژوهــش حاضــر بــا وجــود کمبــود منابــع مکتــوب ،مــواردی در
خصــوص هنرشــهری ،مجسمهســازی شــهری ،پیکرنــگاری زنــان در
موضوع مد نظــر ،مورد مطالعه
اعصــار تاریخــی و دیگر منابع مرتبــط با
ِ
و بررســی قــرار گرفــت؛ از جملــه :دیمــز ( ،)1386بــه بررســی پیکــرهی
زنــان از عصر نوســنگی تا قبل از اســام در تمام مناطــق ایران پرداخته
اســت .طالیــی ( ،)1390رونــد مجسمهســازی در ایــران قبــل و بعــد
از انقالباســامی و رخدادهــای پیرامــون آن را شــرح داده اســت.
شمس ـیزاده ملکی ( ،)1391در مورد هنر شــهری و مجســمهی شهری
ســخن گفته و چند نمونه مجسمههای شــهری تهران را بررسی کرده
اســت .کامیاب و همــکاران ( ،)1392توصیفاتی پیرامون هنر محیطی
و بهویژه مجســمههای شــهری ارائه کردهانــد .پوراصغریــان (،)1387
به وصف مجسم هیشــهری ،انواع و ویژگیهای آن و الزامات و کارکرد
آن پرداختــه اســت .طاهــری ( ،)1393بــه بحــث پیرامــون پیکرههای

ایزدبانــوان در جهــان و در ایران پرداخته اســت .ســازمان حجم شــهر
تهــران نیــز آرشــیوی از تصاویــر مجموعــهی مجســمههای منصــوب
۴
در شــهر تهــران بــا عنــوان شناســنامهی آثــار حجمــی شــهر تهــران
تهیه کرده است که شامل تصویر اثر ،نام اثر و نام هنرمند آن میباشد.
وجــه تمایــز مقالــهی پیــش رو بــا پژوهشهــای پیشــین در ایــن
اســت که ســعی دارد به طور خاص به توصیف فرم و بهویژه محتوای
مجســمههای شــهری منصوب در شــهر تهران با موضوع زن بپردازد
و جایــگاه زن در ایــن آثار و دیدگاههای گونا گــون در جهت خلق این
مجســمهها و عوامل مؤثر بر شــکلگیری فرم آنها را بیابد که نظر به
منابــع موجود نشــان میدهد متأســفانه تا امروز کمتــر توجهی به آن
شده است و به نظر میرسد پژوهش در این باره ،سبب شفافسازی
نقــاط قــوت و ضعف این مجســمهها و در نتیجه اقــدام جهت بهبود
نواقص آنها میشود.
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روش پژوهش
روش تحقیــق در پژوهــش حاضــر توصیفی-تحلیلــی اســت و
اطالعــات و تصاویــر در آن با اســتفاده از اســناد و منابــع کتابخانهای
و میدانــی گــردآوری شــده اســت و تــاش شــده بــا دســتهبندی
محتوایــی مناســب ایــن آثــار ،ویژگیهــای آنهــا را برشــمرده و مــورد
توصیــف و تحلیــل کیفی قــرار دهد .نمونههای ذکر شــده نیز شــامل
۵
مجســمههای زنان ـهی موجــود در آرشــیو ســازمان حجــم تهــران
بــا عنــوان شناســنامهی آثــار حجمــی تهــران بــه عنــوان مرجــع
مجسمههای منصوب در تهران است که از میان آنها ،نمونههایی
به صورت هدفمند انتخاب و مورد شرح و وصف قرار گرفتهاند.

زن در گذر تاریخ ایران
نقــش اجتماعــی زنــان در ایــران پیــش از ورود آریاییهــا بــه ایــن
فالت در آثار باســتانی ثبت گردیده اســت .حدود ده هزار سال پیش
ً
از میــاد مســیح ،در عصــر شــکارگری ،زنــان نگهبــان آتــش و احتماال
سازندهی ابزار بودند .درطول هزارهی هشتم و هفتم پیش از میالد،
زنــان از چنــان نقشهای متنوعی در امور زندگــی برخوردار بودند که
جنب ـهی الوهیــت پیــدا کردند و به صــورت نماد پرســتش در آمدند.
در هــزارهی پنجــم قبــل از میــاد ،زنــان در ســفالگری ،کشــاورزی و
بافندگــی فعال بودنــد .اواخر هزارهی دوم قبــل از میالد میوهچینی،
شیردوشــی و دامپروری در زمرهی کار زنان محسوب میشد و تا این
دوران ،مادرســاالری پایهی سازمان اجتماعی بود و زنان مدیر خانه
و خانواده بودند (علیزاده.)7 ،1392 ،
در بررسی تاریخ دینها و تمدنهای کهن ،شمار کثیری از اساطیر
و آیینهــای مذهبــی در ارتبــاط بــا زن وجــود دارد .در تفکــر مردمان
نخستین ،زن به مثابه نمادی از زایندگی و عنصر تداومبخش زندگی
مطرح بوده اســت .به طور مثال ،در اســاطیر ایران باســتان ،آناهیتا
نمــاد آب ،بــاروری و حاصلخیــزی و از ســایر خدایــان برتــر بــود و در
حقیقت او را همشــأن اهورامــزدا ،بزرگترین خدایان میدانســتهاند
و در سراســر ایــران و کشــورهای مجــاور ،پرستشــگاههای عظیمــی

تصویر  -1مادر و بچه ،شوش 1900،تا1600ق.م.
ماخذ( :طاهری 113 ،1393،و)114

بــه نــام او ،بــا پیکرهای او برپا شــده و جشــن مهرگان را بخاطــر او برپا
میداشتهاند (شیخ االسالمی.)23 ،1351،
در دوران هخامنشــی و بــا نفــوذ دیــن زرتشــت ،زن از حضــور
گســتردهای در قلمرو شاهنشاهی برخوردار شد و موقعیت اجتماعی
و اقتصادی ویژهای به دســت آورد .در دورهی اشــکانی نیز شواهدی
دال بر قدرت زنان و مشــارکت آنان در حکومت وجود دارد .در زمان
ساســانیان ا گرچه اقتدار اجتماعی-سیاســی در دســت مــردان بود،
امــا زن نیــز در امــور خانــواده و سیاســت ،جایگاهی قدرتمند داشــت
(علیزاده .)9 ،1392 ،با این وجود ،زن در این زمان ،از روزگار سروری
و ســاالری واالی خود بســیار فاصله گرفت تا جایی که در بســیاری از
اقــوام از جملــه اعراب ،دختران را زنده به گــور میکردند و برای آنها
ارزش و احترامی قائل نبودند و مقام زن نسبت به گذشته رو به افول
گذاشــت؛ تــا اینکــه با ظهــور اســام و قرآن ،حجــم زیــادی از تحقیر و
توهین از زن برداشته و حقوق او محترم شمرده شد و گاه از حقوقی
برخوردار شد که تا قبل از آن بهرهای از آن نبرده بود.
اما آنچه که پژوهش حاضر به دنبال آن اســت ،جایگاه زن در آثار
هنــری اســت .زنان همواره موضــوع آفرینش هنری بودهانــد .زنان از
دوران نوسنگی ،همواره به گونهی مادر و بچهها (تصویر  ،)1بتهای
زن و سپس زنان کارگر و در پی آن زنان و دختران پادشاهان و اشراف
(تصویــر  )2و پیکرههــای بــاروری (تصویــر  )3تصویــر شــدهاند .گاه به
شــکل مــادر و فرزندانــش کــه انســانهای نخســتین در کارهای گلی
ســاده میســاختند؛ ســپس همچون تندیس ایزدبانوان که در ایران
و هم ـهی دنیــا دیده میشــود و حتی گاه در اشــیاء کاربــردی بهویژه
در ایــام و خوزســتان که از نخســتین خاســتگاههای فرهنگی تمدن
بودهاند (رهنورد.)128 ،1385 ،
بنابرایــن اســتفاده از موضــوع زن در مجسمهســازی ،امــری
نــو و بیپایــه و اســاس نیســت و در گــذر تاریــخ همــواره مــورد توجــه
قرارداشــته اســت .بــه نظــر میرســد مردمان پیــش از تاریــخ با هدف
نزدیکــی بــه سرچشــمههای نیــروی بــاروری کــه بیشــتر در چارچوب
ایزدبانــوان تجســم مییافتند ،یا برای به دســت آوردن خشــنودی و
همکاریشــان ،تندیسهایــی از آنــان ســاختهاند و بــه نیایشگاههــا
هدیــه دادهانــد و یــا در کنار مردگانشــان دفــن کردهاند .این رســم در

تصویر -2زن اشرافی ایالم2100 ،ق.م.
ماخذ( :اعظمزاده و همکاران)42 ،1394،

تصویــر -3پیکــرهی بــاروری بــا انــدام
اغراق شده ،شوش ،ایالم میانه.
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دوران تاریخــی نیــز بــا وجــود پایهریــزی ادیــان و آداب نو بــه گونهای
آراستهتر ادامه یافت (طاهری 12 ،1393 ،و.)13
نچــه در تفکر گذشــتگان ،گرایش بــه ایزدبانوان
بــه نظر میرســد آ 
را ســبب شــده عبارت اســت از :باروری و بقای نســل ،هم در جانوران
(منابــع غــذای انســان) و هــم در نــوع بشــر (افزایش تولیــد و همچنین
افزایش امنیت با افزایش افراد قبیله) ،فرهنگ و آیینهای کشــاورزی
و وابستگی به برکت خا ک و ریزش باران ،محاسبهی ایام و نظامهای
تقویمی ،اهمیت ماندگاری منابع غذایی (مرتبط با سفالگری و تهیهی
ظروف نگهداری غذا) ،طلســم محافظ در برابر نیروهای شر ،ارتباط با
زندگی و مرگ گیاهان ،ارتباط با خا ک به عنوان عنصر شکلدهندهی
مادر بزرگ ،بافتن سرنوشت انسانها،
انســان ،تقدس زمین به عنون ِ
آیینهای رســتاخیز و جهان پس از مرگ ،تقدیس عشــق و زناشویی و
باروری ،زیبایی و ...است .گاه مسئولیت این آیینها به عهدهی یک
ایزدبانــوی بــزرگ و گاه هرکدام در دســتهی وظایــف االهگان مختلف
است (نوغانی 35 ،1391 ،و.)36
ً
بنابرایــن در راســتای پرســتش االه ـهی مــادر کــه تقریبــا در تمــام
تمدنهــای کهن بشــری یکی از ابتداییترین اشــکال پرســتش بوده،
ونوسهــا یــا االهههای حاصلخیزی و باروری بــا توجه و تأ کید و اغراق
در اندام مؤنث ،بدون شــخصیتپردازی و پرداختن به چهرهی آنها
در تعداد بســیار زیادی ســاخته میشــدند .در واقع تجسم ایزدبانوان
به شــکل بتهای کوچک ،تصاویر قالبی و حکا کیها ،نقوش انتزاعی
و نقاشی ارائه شده و بهویژه از دوران نوسنگی با نمادها و نشانههایی
مرتبط همراه شــده اســت .گاه نشــانهها همراه ایزدبانو بــوده و گاه به
تنهایی و به عنوان نمایندهی الهه به کار رفته است (همان).
بنابرایــن در تفکر گذشــتگان در اغلب موارد ،مجســمههای زنانه
از تقدســی خــاص برخــوردار بودهاند که فقدان آن را ســبب بیبرکتی
محصــوالت و نابــاروری زمیــن و آســمان میدانســتهاند .امــا امــروزه
نگاه گذشــته در مجسمهسازی و پیکرتراشی وجود ندارد و با اهداف
ذ کــر شــده در باال همســو نیســت .مجسمهســازی در دنیــای معاصر
بــه صــورت یــک رشــتهی تحصیلی ،حرفه و شــغل و یا تفریــح تبدیل
شــده اســت کــه طبق ســلیقه و نظــر هنرمند و یا ســفارش مشــتریان
مخلــف جهــت تزییــن ،کنترل فضــا ،یادبود ،بزرگداشــت ،زیباســازی
و ...ســاخته میشــود و برخــاف گذشــته ،اغلــب حالتــی مقــدس و
مؤثــر بر ابعاد گونا گــون زندگی ندارند؛ لیکن توجه به مجسمهســازی
و پیکرتراشــی معاصــر بــا موضوع زن و تحلیل و بررســی آنهــا ،از آنجا
کــه ریشــه در تاریــخ و عقاید بشــر دارد ،امــری مهم بوده کــه میتواند
عامل درک جهانبینی و دیدگاه بشر در دنیای معاصر نسبت به این
موضــوع و تفــاوت آن بــا گذشــتگان باشــد .لذا بــا توجه بــه اینکه در
پژوهش حاضر ،هدف ،بررســی احجــام و پیکرهایی با موضوع زن در
مجســمههای شــهری اســت ،الزم اســت تا توضیحاتی راجــع به هنر
شهری و مجسمههای شهری ارائه گردد.

مجسمههای شهری
ً
تقریبــا از اواســط قــرن بیســتم و بــا حضــور جنبش مــدرن ،اتفاق

تــازهای در هنــر رخ داد .آثار به نمایش درآمــده در موزهها و گالریها
که اغلب مخاطبینی از طیف ســرمایهدار ،تاجر و افراد خاص داشت،
از موزههــا جــدا شــد و در میــان عامهی مــردم و در فضاهای شــهری
تحــت عنوان «هنرعمومــی» و «هنرمحیطی» حضور پیدا کرد و مردم
نیز از این رویداد استقبال کردند .در واقع هنرمندان به جای آنکه در
نمایشــگاه خود ،منتظر مخاطب باشــند ،به میان مخاطبین آمدند
و شــهر را بــه موزهای بــزرگ تبدیل کردنــد (کامیــاب و بهرامی،1392،
12و .)13بنابراین فضاهای شــهری به بستری برای تجلی ارزشهای
فرهنگــی و هنــری هــر جامعه و مکانی برای تبادل افــکار و اطالعات و
شکلگیری شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
کشــور ایــران نیــز از این قاعده مســتثنی نبود و اســتقرار احجام در
فضاهای عمومی آن به دنبال ســفر شــاهان قاجــار به غرب ،متداول
شد .نخستین مجسمه شهری ایران ،پیکره ناصرالدین شاه سوار بر
اسب ،که توسط علی ا کبر حجار ،مجسمهساز دربار ساخته شد و در
میدان باغشــاه نصب گردید .به دنبال پردهبرداری رسمی از این اثر،
فعالیت مجسمهســازی در دو دســتهی کلی آ کادمیک و تجربی آغاز
گردید (طالیی و حاتم.)۱۵ ،۱۳۹۰ ،
جدیتریــن حالــت مجسمهســازی و نصــب تندیــس در اما کــن
عمومی و میادین در دورهی رضا شــاه پهلوی همگام با شهرســازی و
معماری نوین شهرها و میدانسازی پدید آمد .در هر شهری ،چندین
ً
میدان ســاخته شــد و وســط هر میدان ،مجســمهای رســمی (عمدتا
ً
از رضاشــاه و بعــدا از پســرش محمدرضا) نصب میشــد .بــه طوری که
برداشت مردم از مجسمهسازی با مجسمههای شاه یکی بود .در این
دوره ،ســردیسها و تندیسهایی نیز از بزرگان و شخصیتهای علم و
ادب پارســی (فردوســی ،خیام و ،)...اساطیرکهن (گرشاسب و اژدها) و
ً
چندین مجســمهی دیگر با مضامین و موضوعات عمدتا سیاســی در
نقاط مختلف شهر نصب گردید (شناسنامهی آثار حجمی تهران).
پس از انقالب اســامی در ایران و با ســرنگونی مجسمهی شاهان
توســط مــردم عادی و مطرح شــدن مبحث حرمت مجسمهســازی،
این هنر دچار افول شد تا اینکه پس از مدتی با تالش و پیگیریهای
برخــی هنرمنــدان و پرســش از علمــای دیــن ،موانع شــرعی ســاخت
مجســمه واضــح گردیــد و ایــن بــار مجسمهســازی بــا ســاخت آثــار
مطابــق بــا دیــدگاه و باورهای مردم و موضوعات مــورد عالقهی آنها
ادامــه یافــت .پــس از جنــگ تحمیلــی ایــران و عــراق نیــز موضوعات
آرمانــی ،شــهادت و ایثار ،قیام ،دفاع از دین و کشــور و ...مورد توجه
مجسمهسازان قرار گرفت (طالیی و حاتم 18 ،1390،و.)20
در دهه هفتاد ،همگام با راهاندازی مجدد رشتهی مجسمهسازی
در دانشگاه تهران ،ضعفهای دورههای قبل آشکار شده و نهادهای
شــهری بــرای انتخــاب آثــار ،ســختگیریهای بیشــتری را اعمــال
نمودند و این روند ســبب پدید آمدن آثار ارزشمندتری شد .در سال
 ۱۳۸۷ه.ش نیــز با تشــکیل انجمن مجسمهســازان در تهران ،مقوله
مجسمهســازی شهری مورد توجه بیشتری قرار گرفت (پوراصغریان،
 .)32 ،1387همچنیــن از ســال1388ه.ش .برپایــی دوســاالنههای
مجسمهســازی شــهری در تهــران ،نقطــهی عطفــی در تاریخچــهی
مجسمهســازی ایــران شــد؛ چــرا کــه هنرمنــدان از سراســر کشــور بــا
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اهــداف و نگرشهــای گونا گون آثــاری خلق کرده و ارائــه میکنند که
بســیاری از ایــن آثــار در راســتای نصــب در فضاهای شــهری انتخاب
میشــوند .این مجســمههای شــهری ،نه تنها اغلب به غنای بصری
شهر و فضای زیست اجتماعی کمک میکنند و از لحاظ زیباشناسی
دارای ارزش هستند ،بلکه به عنوان نمادها و نشانههایی از فرهنگ
و هویــت جمعی قابل اســتناد هســتند؛ از این رو میتــوان از آنها در
جهــت شــناخت عقایــد و ایدئولوژیهــای حا کم بر جامعــه به عنوان
یک مرجع بصری بهرهمند شد (پورمند و موسیوند.)54 ،1389،

مجسمههای شهری با موضوع زن در تهران
شــهر تهــران پیشــرو در هنــر مــدرن ایــران اســت و هنــر محیطــی و
اجرای مجســمههای شــهری نیــز در این شــهر به طوری گســتردهتر از
ســایر شــهرها به چشــم میآید .در تمامــی مناطق بیســت و دوگانهی
شــهر تهــران که حــوزهی جغرافیایی این تحقیــق را در بر میگیــرد ،آثار

حجمــی و مجســمه بــا موضوعــات و تکنیکهــای گونا گــون و ابعــاد
مختلــف به چشــم میآیــد کــه از پیکرهای انســانی تا احجــام حیوانی
و یــا فرمهــای هندســی و انتزاعــی را در بــر دارد .پیکرهــای انســانی بــا
مضامین گونا گونی چون شــعرا ،علما و دانشــمندان ،شــهدا ،مفاخر و
مشــاهیر ایران ســاخته شدهاند .همچنین اســطورهها و قهرمانان و یا
موضوعــات آیینــی ،مذهبــی ،تاریخی و نیــز مجســمههای کودکانه ،از
موضوعات درخور توجه هنرمندان مجسمهساز است .تعدادی از این
آثار نیز دربردارندهی موضوعات فرهنگی و اجتماعی و یا هنر مفهومی
اســت .پیکر و موضوعــات زنانه ،موضوع مورد توجه دیگریســت که در
این پژوهش به طور خاص مورد توصیف و تحلیل قرار گرفته است.
از ســالهای قبل از انقالب که ســاخت مجســمههای شــهری در
ایــران رونــق گرفت تاکنــون ،هنرمندان گونا گونی به طور مســتقیم یا
غیرمســتقیم از پیکرهای زنانه در شکلگیری آثار خود بهره گرفتهاند
و جلوههای گونا گونی از این آثار را چه به لحاظ فرمی و چه به لحاظ
موضوعی و محتوایی آفریدهاند که در ادامه شرح داده شدهاند.

جدول -1مجسمههای زن در تهران با موضوع مادر ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

محل و
نام اثر و نام
سال نصب
هنرمند

جنس

منطقه7
بوستان
مریم
()1384

سنگ

مادر
(محمدرضا
حکیمی)

1

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

مادر
(ملک
دادیار
گروسیان)

2

منطقه6
بوستان
هنرمند
()1385

مادر
(حمید اهلل
رضایی)

3

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

ً
سردیس با چرخش سر به سمت راست ،به شکلی کامال انتزاعی و
ساده و دارای فرمهای مینیمالیستی و بدون جزییات چهره و اندام
بدن که بر روی پایهای قرار دارد .این اثر بدون داشتن عناصر نشانهای
دال بر عنوان مادر ،تنها به شکل یک سردیس که با توجه به نام اثر،
زنانه است دیده میشود .سفیدی رنگ اثر و خطوط ساده و فرمهای
نرم اثر بدون وجود کنش و کششی بین فضایی (تحدب و تقعر /مثبت
و منفی) بر پویایی اثر تأثیر منفی داشته و نوعی سکون و خنثی بودن
را القا میکند.

برنز

پیکر انتزاعی و ساده شده یک زن در حالت نشسته و با چادری بر سر
که پرندهای در دست و دامان خود دارد و به نظر میرسد جریان آب
پاهایش را پوشانده است که میتواند استعارهای از یک رود زاینده
باشد .هر چند حضورپرنده و موج آب در افزودن بار عاطفی اثر مؤثر
موضوعی
بوده است؛ لیکن تنها عنوان است که این اثر را در دستهی
ِ
مادر قرار داده است .فاصله زیاد سر زن از پرنده از لحاظ فرمی دچار
نوعی گسست و جدایی است و فقدان را تداعی میکند .حالت سر زن
و پیکر نیز خنثی و به دور از هیجان عاطفی است.

فایبر
گالس

ً
پیکر ایستادهی انتزاعی از زنی (ظاهرا میانسال) به ارتفاع چهار متر بر
روی یک سکو با چادری که در مسیر باد به حرکت در آمده است .سر،
چهره و نگاه زن نیز در همان مسیر باد چرخیده است و به نظر میرسد
شیئی مدور شبیه به یک سینی در دست دارد .قامت کشیدهی زن
و خطوط عمودی حاصل از چینهای چادر بر استواری و سرافزاری
اثر تأ کید دارد .ریتم حاصل از این خطوط بر پویایی اثر افزوده است،
هر چند که تناسبی بین اجزای ما کروی اثر (چینهای چادر و پیکره
بلند و ساده با عناصر میکرو (اجزای چهره و خطوط مثلثی روی سینه
و سینی) وجود ندارد .از لحاظ نشانهشناسی عناصری که داللت بر
مادر بودن مجسمه داشته باشد قابل دریافت نیست .کوچکی بیش
از حد سر و اجزای چهره نسبت به کل پیکره و بلندی و دور بودن آنها
از مخاطب نوعی گسست ارتباطی را ایجاد کرده است.

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

منطقه7
پارک افرا
()1386
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جدول -2مجسمههای زن در تهران با موضوع مادر (مادر و کودک) ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

نام اثر و نام
هنرمند

مادر و فرزند
(حسین قره
گوزلو)

1

محلو سال
نصب

جنس

منطقه،3
بوستان ملت
()1355

برنز

پیکرهی واقعگرایانه از زنی بلندقامت و استوار که پسربچهی خود را در آغوش
گرفته و با لبخند مادرانه وپرمحبت به او نگاه میکند .این اثر یکی از موفقترین
آثار مرتبط با موضوع زن است که از لحاظ تکنیکی و فرمی نیز مشخص ،صریح
و صادقانه است .در این اثر ،تکلیف هنرمند با اثر و موضوع و تکنیک ارائهشده
مشخص است؛ بدون اغراق ،افراط و یا تفریط در نشانهها و ساختار .فاصلهی
مناسب بین سر مادر و کودک موجب شده فضایی ایجاد گردد که مخاطب
در آن درگیر شده و بین تبادل نگاهی پرمعنا ،رابطهی عاطفی مادر و کودکش
را بیابد و بازنشانی کند .دست حمایتجوی کودک بر شانهی استوار مادر و
حالت پاهای مادر ،عالوه بر خدمت به سیالیت فرم و پویایی ترکیببندی اثر
به القای حالت عاطفی مورد نظر هنرمند کمک کرده است .این اثر یک مرتبه
در اوایل انقالب (سال  )1357به دلیل مغایرت با شئونات اسالمی تخریب
شده است.

برنز با
پایه
سنگ و
بتن

مجسمهی انتزاعی-واقعگرایانهی مادر و کودک در آغوش او که دارای دو وجه
است و هر وجه از آن پیام خاصی دارد .یک وجه آن دربردارندهی رابطهی
عرفانی است و وجه دیگر رابطهی مادر و فرزندی و مهرمادری را بیان میکند.
سیب که در اینجا از لحاظ فرمی و مکان قرارگیری و معنایی استعارهای از قلب
مادر است ،درون فضای منفی محرابی شکلی است که با حالت چادر باالی
سر مادر و فرم کلی پیکره مورد تأ کید مضاعف قرار گرفته است ،در فضای منفی
سینهی پیکر مادر نمادی از مهر مادری و ایمان و عشق اوست که در ترکیب
با محراب استعاره و اشارهای است به جنبههای االهی عشق مادر و فرزند.

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

نرگس عاشقان
(مادر)
(زهرا رهنورد)

2

منطقه ،3
میدان مادر
()1372
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(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

مادر و فرزند
(شعله هژبر
ابراهیمی)

3

منطقه،20
پارکفرهنگسرای
ولیعصر
()1375

بتن
مسلح

مجسمهی مادر و فرزندش که با سبک واقعگرایانهای بر روی نیمکت در کنار هم
نشستهاند و مادر جوان با نگاه به دختر خود سیبی را درون کیف او میگذارد.
مادر در پوشش (مانتو و مقنعه) متناسب با فرهنگ و انتظارات امروز جامعه
و سفارشدهندگان از جایگاه و شأن زن و مادر طراحی و ساخته شده است .در
اینجا نیز استفاده از سیب به عنوان داللتی بر نماد عشق مادر و فرزند است .اجرای
بیش از حد واقعگرایانهی اثر تا حدی از ارزشهای فرمی و ایدهآلیستی متناسب با
موضوع کاسته است .سر مادر که با توجه به ارتفاع نصب ،بیش از حد به سمت
پایین خم شده است از ارتباط اثر با مخاطب تا حدودی کاسته است .همچنین
ً
نصب نامناسب یا احتماال تغییرات بعد از نصب در محل ،موجب باال آمدن بیش
ً
از حد اثر از سطح طبیعی و ناچارا باقی گذاشتن قسمت سیمانی زیر پای مادر و
پایهی نیمکت شده است.

برنز

پیکر انتزاعی مادر درحالی که نوزادش را درآغوش گرفته و صورتش را نزدیک
صورت فرزندش نگه داشته است .فرمها تا حد ممکن ساده و انتزاعی شده
است و سعی در برقراری روابط بصری متعادل و پویا گردیده است و در القای
حس حمایت مادرانه تا حد زیادی موفق بوده است .لیکن اندامهای بیش از
حد ضمخت مادر تا حدی از ظرافت و حس مادرانه اثر کاسته است .انتزاعی
شدن اثر ،نمایش اندام زن را در عصر حاضر موجه ساخته است.

فایبر
گالس

تندیسی واقعگرایانه و تا حدی انتزاعی شده از مادری که بر سکویی نشسته
و فرزندش در کنار او ایستاده است .هر چند دست مادر پیرامون بدن فرزند
و دست کودک دور گردن مادر پیچیده است و سعی در نشان دادن رابطهی
عمیق عاطفی میان آنها دارد ،حالت خشک و رسمی مادر و فرزند و نگاه
آن دو که به نقطه دیگری دوخته شده است و نه به یکدیگر (ژستی مناسب
انداختن عکس) از حس عاطفی اثر تا حدودی کاسته است .فرم این مجسمه
یادآور نقاشیهایی با موضوع مریم و مسیح در عصر کالسیک اروپا است .کاله
یا سربندی بر سر و پیشانی مادر و سپس لباسی بر روی آن دورتا دور پیکر
پیچیده است .رنگ سفید و تعادل عناصر ما کرو و میکرو و چهرههای مادر و
کودک کلیتی آرامشبخش و متوازن از اثر ارائه کرده است.

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

مادر و فرزند
(ناهید
سالیانی)

4

منطقه 6
()1385

(منبع)www.pictadesk.com :

مادر و فرزند
(حسین شناور)

5

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

منطقه ،6
بوستان مریم
()1386
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ادامه جدول .۲

تصویر اثر

نام اثر و نام
هنرمند

محلو سال
نصب

منطقه ،16
مادر و فرزند
بوستان
(حسین شناور)
شهربانو ()1390

6

جنس

توصیف فرم و محتوای اثر

فایبر
گالس

پیکرهی زنی با قامت بلند که نوزادی در آغوش دارد و نگاه و لبخند مادر
معطوف به نوزاد است و دست نوازشگرش بر صورت او قرار دارد .حالت خم
سر زن و دستان حمایتگر وی بر بار احساسی مجسمه افزوده است .دو بال
پشت مجسمه داللتی بر جنبههای فرازمینی این ارتباط و تقدس آن است و
تالشی برای نشان دادن فرشته خوی بودن یک مادر .در کل به نظر میرسد
از لحاظ فرمی و تعادل در عناصر ما کرو و میکرو و تناسبات و نیز هماهنگی با
موضوع و القای حس عاطفی ،اثری موفق به شمار میآید.

(منبع :نگارندگان)1396 ،

مادر و فرزند
(شعله هژبر
ابراهیمی)

7

منطقه ،2
حاشیهی
میدان صنعت
()1391

بتن

این اثر تندیس واقعگرایانه از مادر با پوشش معمولی و موجه جامعهی
امروزی (مانتو و روسری) است که در حال تفریح با دخترش و کمک به او
برای دوچرخهسواری است .این اثر به دنبال نمایش صحنهای روزمره است
که با انتخاب درست سبک ارائه و به دور از شعار ،اغراق و یا عناصر تحمیلی بر
اثر به سادگی با مخاطب ارتباط برقرار ساخته و پیام خود را انتقال میدهد.

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

فــرم و محتــوای مجســمههای شــهری زنــان در
تهران
پیکرهــای زنانــه در شــهر تهران شــامل محتــوای گونا گــون و فرم و
ســبکهای هنــری متنوعی هســتند .اغلب آثــار به نمایــش درآمده از
زن بــا محوریــت مــادر بودن شــکل گرفته اســت کــه البته خود در ســه
دســته قابــل بررســی هســتند .دســتهی اول مجســمههای زنانــه بــا
محوریــت مــادر ،آثــاری را در بــر میگیرند که تنها صرف داشــتن عنوان
مادر در دستهبندی با موضوع مادر قرار میگیرند؛ چرا که تنها فیگور یا
حجمی زنانهاند که به تنهایی هیچ نشانهای مبنی بر مادر بودن را به
همــراه ندارند و تنها با داشــتن عنوان مــادر ،در این گروه قرارگرفتهاند.
نمونههایی از این دست در جدول 1قابل مشاهده است.
در دســتهی دوم مجســمهها بــا محوریــت مــادر ،هنرمنــد در
ســبکهای مختلف واقعگرا یا انتزاعی و یا ترکیبی از آن دو ،مادری را
مجســم ســاخته که در حالتی نشســته و یا ایســتاده کودک خردسال
و یــا نــوزادی را درآغــوش گرفته و اغلب چرخش صــورت و نگاهش به
ســمت اوســت و لبخنــدی بــر لــب دارد .نــگاه و لبخنــدی کــه توجه،
محبت و عشــق مادرانه او به فرزندش را نشــان میدهد .در تعدادی
از آثــار نیــز مــادر جــوان در کنــار فرزنــد اســت و درتعامل و یــا کمک به
فرزنــدش ویا نظارهگر اوســت (جــدول .)2درواقع کــودک در کنار زن،
همــواره مفهــوم مــادر را در ذهــن مخاطــب تداعــی میکنــد و خلــق
پیکرهــای مــادر و کودک از اعصار باســتانی در سراســر جهان متداول
بــوده اســت و هنرمنــد امــروزی نیــز از این الگو در راســتای بــه تصویر
کشیدن هدف خود که همان مفهوم مادرانه است بهره می َبرد.

دســتهی ســوم پیکرهای زنانه با محوریت مادر ،به مادران شهدا
تعلــق دارد کــه ســاخت آنهــا پــس از جنــگ هشــت ســاله و پیروزی
انقالب اسالمی رونق گرفت و به نماد مقاومت و ایثار تبدیل شد .در
این گروه ،مادر همراه با نمادهایی از فرزند شــهید و یا شــهید گمنام
خود-مانند قاب عکســی در دســت و یا کبوترانی کــه اغلب به عنوان
نمادی از پرواز و شهادت شناخته میشوند -قرار گرفته است .اغلب
مادر چادر بر رو کشیده است و احساسی از غم نبود فرزند و یا انتظار
دیــدار دوبــارهی فرزنــدش را تداعی میکنــد و یا فرمهای ایســتایی از
مــادران شــهدا که نمادی از اســتقامت و پایداری و صبــر این مادران
اســت .بعضی از این آثار نشــانه و یا نمادی از محتوای شهادت ندارد
و تنها عنوان آن نشانگر موضوع آن است و بدون عنوان تنها پیکری
از زن یا زنان است (جدول.)3
ً
گــروه بعدی احجام ،معنــا و محتوایی صرفا زنانه ندارند و شــامل
ً
موضوعاتی جز مادر بودن و یا صرفا زن بودن هستند و اغلب موضوع
و محتــوای اجتماعی و فرهنگی و یا موضوعات روزمرهای را به تصویر
کشــیدهاند کــه بنــا بــه ضــرورت ذات اثر و نه بــه منظور خلــق آثاری با
محوریت زن ،از فیگور زن در آنها استفاده شده است .به طور مثال
در آثــاری با عنــوان خرید بانوان ،آب و آبیاری ،موتورخانواده و صلح،
اغلــب موضــوع اثر ســبب انتخاب فیگور زنانه از ســوی هنرمند شــده
اســت .موضوعــی مثل خانــواده و یا زن و شــوهر نیز در ایــن گروه قرار
دارند که بنا به ضرورت ،از زن در کنار بقیهی افراد خانواده ،استفاده
شــده اســت .در ایــن آثــار ،زن به طور خــاص محور و مــا ک اصلی در
خلق اثر نبوده است (جدول.)4
بخــش بعدی آثار به موضوعات مذهبی ،تاریخی و عقیدتی تعلق
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جدول -3مجسمههای زن در تهران با موضوع مادر (مادرشهید) ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

نام اثر و نام هنرمند

محل
و سال
نصب

جنس

مقابل
عنوان در محل نصب:
بوستان
مادرانانتظار،
بانوان
عنوان در آرشیو
پردیس
سازمانحجم:
منطقه15
مادرانشهدا
(قدرت اهلل معماریان) ()1394

1

توصیف فرم و محتوای اثر

فایبر
گالس

مادرانی که گویی بر فراز صخرههایی که به گونه ای نماد مقاومت و پایداری
است ایستادهاند و نگاه منتظر هر سه مادر به یک سمت است .هرسه
فرزندی با خود دارند؛ یکی در آغوش ،دیگری در کنارخود و آن دیگری
درشکم خود .حضور این کودکان مفهوم مادرانه به اثر بخشیده است و نگاه
همسوی مادران با توجه به عنوان اثر (مادران انتظار) ،چشم انتظاری آنان را
برای بازگشت عزیزانشان از جنگ و یا خبری از آنها بیشتر به تصویر کشیده
است.

فایبر
گالس

این اثر تندیسی است از یک مادر با سبکی واقعگرایانه با قامتی بلند و با
چادری بر سر که نیمی از صورتش را نیز پوشانده است و قابی در دست و
دو کبوتر سفید در پای اثر که داللت بر شهیدان دارند .وجود قاب مشکی
مستطیل با متن سبز و قرمز«سالم بر شهیدان گمنام» بر روی آن سعی در
انتقال معنای مورد نظر به مستقیمترین و صریحترین شکل و بدون هیچ
شاعبهای دارد که تا حدی از کیفیت بصری و حتی ارتباطی اثر کاسته است
و آن را به اثری شعاری تبدیل کرده است.

(منبع :نگارندگان)1396 ،

مادرانانتظار
(هیمن نسیمی)

2

()1394

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

مادرشهید
(نادر قشقایی)

3

منطقه20
()1394

فایبر
گالس با
پرندههای
آبکاری
شده

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی تهران)

مادر شهید به صورت انتزاعی با پرندهی سمبلیک در آغوش و المان سنتی
مشبک در پشت سرش که با ارتفاع چهار متر ساخته شده است و عنوان
مادرشهید آن را در این دسته قرار داده است .خالی بودن جای چهرهی
مادر به تعادل بصری و تناسب فضای مثبت و منفی اثر کمک کرده است و
نشانی از تمام مادران شهید و غم فقدانی است که آنها دارند .عنصر سرو
مانند پشت سر تندیس میتواند اشارهای به علم عزاداری محرم و هویت
بخشیدن به اثر و مرتبط ساختن آن با عاشورا باشد .عنصر فلش مانند نوک
ً
سرو ،امتداد نگاه بیننده را کامال از اثر خارج و دور میسازد که از نقاط ضعف
اثر است.

جدول -4مجسمههای زن در تهران با موضوع اجتماعی و فرهنگی ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

1

نام اثر و نام
هنرمند

محل و سال
نصب

جنس

آب و آبیاری
(داریوش
صنیع)

محل پیشین:
وزارت کشاورزی،
محل کنونی:
منطقهی،6
محوطه موزه
هنرهای معاصر
()1360

برنز با
پایهی
بتن

موتور خانواده
(محمد
رضاسعلبیفرد)

تقاطع خیابان
طالقانی و
ولیعصر
()1392

(منبع :نگارندگان)1396 ،

2

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

توصیف فرم و محتوای اثر
مجسمهای واقعگرا و سمبلیک با ارتفاع  4.5متر ،از یک زن
در حال آبیاری یک نهال درکنار همسرش که خوشههای
گندم را روی یک دست و چر خدندهی بزرگی بر کنار دارد،
ً
احتماال داللت بر نهال زندگی و زایندگی است که زن
نمایندهی آن در جامعه است .از آنجا که ساخت مجسمه
مربوط به قبل از انقالب بوده ،زن حجابی نداشته و بنابراین
پس از انقالب به محوطهی باغ موزهی هنرهای معاصر تهران
منتقل شده است.

این اثر به مناسبت نوروز و با هدف به تصویرکشیدن دید و
بازدیدهای عید و با رنگهای قرمز ،نارنجی و سبز در ابعاد
حدود  2در  3متر طراحی ،ساخت و نصب شده است .اثری
فایبرگالس فانتزی که یک خانواده پرجمعیت را بر روی موتور وسپایی
نشان میدهد و برای لحظاتی ،مخاطب را از محیط جدا
ساخته و لبخندی بر لبانش مینشاند .زن تنها یک جزء از
کل اثر است نه یک عنصر محوری.
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ادامه جدول .۴

تصویر اثر

3

نام اثر و نام هنرمند

محل و سال نصب

جنس

توصیف فرم و محتوای اثر

صلح
(محمد بیک
زاده)

منطقه2
محوطهی برج
میالد

سنگ
تراورتن
سفید

تندیسی نمادین از یک زن که برگ درخت زیتون-نمادی
ازصلح -را بر کف یک دست دارد و پشت سرش تکیهگاهی از
نقوش اسلیمی و مشبک ایرانی نقش بسته است .هر چند
خود پیکرهی زن از یکپارچگی خوبی برخوردار است و رنگ
سفید و خطوط و فرمها در خدمت هدف و پیام اثر هستند،
چنین به نظر میرسد که عنصر مشبک بیش از حد شلوغ
ً
است و از سادگی اثر و پیام آن کاسته است .احتماال ارائهی این
تزیینات بر روی پایهی اثر میتوانست راه کار مناسبتری باشد.

)منبع(http://negarkhaneh.ir:

خرید بانوان
یریسا علیپور

4

تقاطع
خیابانهای
آزادی و
آذربایجان
()1392

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

تندیس واقعگرایانه زنی جوان که برای رفع خستگی بر روی
نیمکتی نشسته است و کیف وی نیز در کنارش قرار دارد.
فایبرگالس
در کنار او فضایی برای نشستن وجود دارد که رهگذران را
با صندلی
به نشستن دعوت میکند تا آنها نیز دمی استراحت کرده
آهنی
و در سایهی درخت بیاسایند که میتواند به برقراری ارتباط
بیشتر مخاطب با اثر بیانجامد.

جدول -5مجسمههای زن در تهران با موضوع مذهبی ،تاریخی و اعتقادی ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

1

نام اثر و نام
هنرمند

محل و سال
نصب

جنس

عصرعاشورا
(سیاوش
سلیمی)

ضلع جنوبی
میدان امام
حسین(ع)
()1392

برنز

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

خلوت
(مهین دائمکار )

2

ورودی برج
میالد
()1392

(منبع :نگارندگان)1395 ،

دارنــد که در آنها زنان نقشــی داشــتهاند و یا به نمــادی برای تصویر
شدن آن تبدیل شدهاند؛ مانند عصر عاشورا یا فرشته (جدول.)5
گروهــی دیگــر از آثــار بــه موضوعــات آیینــی و ســنتها و باورهــای
کهــن ایــران زمین تعلــق دارد .مانند نوروز و هفت ســین یــا مضامین
داســتانی چون ننه ســرما (جدول .)6در این آثار نیز موضوعی به غیر

توصیف فرم و محتوای اثر
این اثر واقعگرایانه در فضای دایرهای شکل به قطر حدود 6متر
ساخته شده است و بازتولید تابلوی عصر عاشورا اثر استاد محمود
فرشچیان است .اثری روایتمدار بر مبنای واقعهی عاشورا که
در هماهنگی با محل نصب خود سعی در بازسازی لحظاتی از
این واقعه در ذهن مخاطب دارد .هنرمند سازنده اثر از آشنایی
قبلی مخاطبان با تابلوی مشهور ظهر عاشورای فرشچیان کمال
بهرهبرداری را در انتقال پیام خود کرده است .پیکر زن به اقتضای
ذات اثر در اینجا حضور دارد.

چهار فرشته در ترکیب با سنگها وآبنمای موجود در آن مکان
ساخته شدهاند .ارتفاع کل اثر  3متر است و ارتفاع هر کدام از
فرشتهها ازدو و نیم متر تا یک متر و هشتاد سانتیمتر متغیر است.
فایبرگالس هنرمند در طراحی این اثر سعی در ایجاد فضایی صمیمی ،آرام،
صلحجویانه و دعوتکننده در ورودی برج میالد داشته است.
پیکرهای مؤنث زنان و دختران به دلیل تناسب با موضوعیت
فرشته به کار گرفته شده است.

از زن محور خلق اثر بوده است.
آخریــن بخــش که البتــه در پژوهش حاضــر مورد توجه خــاص قرار
ً
دارد ،موضوعات و آثاری را در برگرفته است که اختصاصا به خود زن و
مشاهیر و مفاخر زن ایرانی تعلق دارد .این بخش چندان غنی نیست و
تا سال 1394تنها سردیسی از یک دختر شهیده یافت شد (جدول.)7
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جدول -6مجسمههای زن در تهران با موضوعات داستانی ،آیینی و سنتی ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

1

نام اثر و نام
هنرمند

محل و سال
نصب

هفت سین
(حسین داوری
نژاد)

میدان ونک
()1392

این اثر ،قسمتی از هفت شخصیت مینیاتوری از دورههای
مختلف تاریخی است که هر کدام یکی از هفتسین را در
دست دارند و زن در اینجا فقط به عنوان یکی از اعضای
فایبر گالس
جامعه حامل سیب هفتسین است .طراحی آثار بر اساس
ً
مینیاتورهای ایرانی و به صورت رنگی است و با ابعادی تقریبا
واقعی و با اهداف مناسبتی اجرا شده است.

خیابان
شریعتی
()1394

مجسمهی نمادین ننهسرما که از شخصیتهای فرهنگ
عامیانهی ایران است .ننهسرما سوار بر اسب میرود و دست
بر باالی چشمها گذاشته و دوردست را نگاه میکند و منتظر
فایبرگالس
دیدار بهار است .این اثر نیز با ارائهی حال و هوایی فانتزی
که متناسب با موضوع و سبک به کار رفته است به اقتضای
مناسبت نوروز و اتمام زمستان طراحی و نصب شده است.

()1392

تندیس واقعگرایانهی رنگی زنی که رنگ پاییز و زمستان را از
برگها شسته است و مشغول آویزان کردن آنها روی بند
رخت است تا برای آغاز بهار آماده شوند.

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

ننه سرما
(مینا احمدی)

2

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

خانه تکانی
نوروزی
(صفورا فدایی)

3

توصیف فرم و محتوای اثر

جنس

-

(منبع :شناسنامهی آثار حجمی
تهران)

جدول -7مجسمههای زن در تهران با موضوع زن ایرانی و مفاخر و مشاهیر زن در ایران ،از سال 1355تا 1394ه.ش.

تصویر اثر

1

نام اثر و نام
هنرمند

محل و
سال نصب

جنس

شهیده محبوبه
دانش
(لقمان
پیرخضرانیان)

میدان 17
شهریور
()1394

-

توصیف فرم و محتوای اثر

سردیس واقعگرایانه شهیده محبوبه دانش که در هفده شهریور
سال  1357در هفده سالگی در میدان شهدا به شهادت رسید و
نماد شهدای دانش آموز شد.

(منبع :شناسنامهی آثار
حجمی تهران)

تفسیر و ارزیابی
آنچــه کــه از توصیــف مجســمههای منصــوب در شــهر تهــران
ن ازحضــور پیکرهــای زنانــه در
بــا موضــوع زن بــه دســت آمــد ،نشــا 
مجســمههای ایــن شــهر در ســالهای نزدیک بــه انقالب اســامی تا

عصــر حاضر و به خصوص در چند ســال اخیر دارد .توجه به ســاخت
مجســمههای زنانه در این ســالها را میتوان مرتبط با توجه بیشــتر
به مســائل زنان و تا حدود زیادی مدیون رشــد کلی مجسمهســازی
در ایران دانست .تشکیل دانشکدههای مجسمهسازی و تحصیالت
آ کادمیــک مجسمهســازی و اختصاص جشــنواره و ســمپوزیومهای
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تصویر -4مجسمهی انتزاعی مادر و فرزند ،اثر ناهید سالیانی ،1385 ،منصوب در بوستان
هنرمندان ،تهران ،منطقه. 6
ماخذ( :شناسنامه آثار حجمی تهران)

تصویر -5پیکر سفالین زنانه انتزاعی،
اثر بهزاد اژدری.
ماخذ( :شناسنامه آثار حجمی تهران)

گونا گــون بــه این هنر و نیــز گرایش تعداد زیــادی از هنرمندان به این
شــاخه از هنر ســبب ارتقای قابل توجه آن شده اســت که بیتأثیر در
توجه به ساخت پیکرهای زنانه در این مسیر رو به رشد نیست.
توجــه بــه نقــش مؤثــر زن در جایگاههــای مختلــف اجتماعــی و
فرهنگی رو به رشد است؛ اما تجلی این نقش در آثار هنری و در اینجا
بــه طــور اختصاصــی مجسمهســازی چنــدان نمایشــگر ایــن موضوع
نیست .ا کثریت آثاری که تصویری از زن در آنها به نمایش در آمده
اســت ،بیانگــر نقش محــوری زن در جامعه و فردیــت و توانمندیها
و جایگاه او نیســتند و زن در بســیاری از آنها تنها ایفا کنندهی یک
نقــش اجتماعــی ،فرهنگــی ،مذهبــی و تاریخــی اســت .وقتــی زن در
اثــری بــا موضوع خانواده اســت ،پــس موضوع دیگر زن نیســت و زن
تنها جزیی از کل اثر است .یا زن در نقش انتظار ،بهار و صلح تنها در
راستای انتقال بیشتر و مؤثرتر بار عاطفی اثر به کارگرفته شده است.
آنچــه کــه بیش از هرچیز در مجموعهی این مجســمهها به چشــم
میآید ،به تصویرکشیدن نقش مادری زن به گونههای مختلف است
ً
و البته این موضوعی کامال منطقی و قابل درک و تأیید اســت؛ چرا که
۶
موضوع مادر ریشه در تمامی تاریخ و تمدنها دارد و به قول توینبی
«مادر کهنترین سوژهی هنری انسان است» (توین بی)350 ،1362،
و استفاده از آن در هنر امروزی نیز کما کان چشمگیر و قابل قبول است.
امــا نمایش این نقش در زمان حاضر با نمایش آن در اعصار کهن
ایــران ،دارای تفاوتهــای زیــادی در فــرم و محتواســت و ایــن وجــه
تمایــز ،در نتیجهی گذر زمان و دیــدگاه متفاوت جامعه و هنرمندان
و شــرایط خاص فرهنگی و مذهبی حا کم بر جامعهی معاصر اســت.
در نظــر نیــا کان مــا هــم مــادر بودن تقدســی خاص داشــت امــا نه در

فرمهــا و پوشــشهای خاص امــروزی و نه با مضامین مــادر و کودک
و نــه بــه طور خاص در نقــش تربیتی مادر در زندگــی کودک .آنچه که
نــزد آنهــا ارزشــی واال داشــت و زن را تــا االهگی باال بــرده بود ،نقش
بــاروری زن بــود .در تفکر گذشــتگان ،زن همانند زمین میتوانســت
بــارور و حاصلخیــز گــردد و ایــن طرز تفکر به زن تقدســی میبخشــید
کــه نتیج ـهی آن ،تجســم االهههــای بــاروری در طــول هزارههــا و بــه
صورتهای گونا گون بوده است (علیزاده.)8 ،1392 ،
در واقــع اقــوام ابتدایــی از ســهم پــدر در بــه وجــود آمــدن فرزنــد
بیاطالع بودند و مادر را که بارور میشد ،فرزند از او متولد میگردید
و تغذیــه میکــرد ،عامــل بقــای نســل و تــداوم آن میدانســتند .در
جوامــع توتمیســت ،فرزنــدان چــون تجســد ارواح اجداد نیــا کان که
در اطــراف بعضــی از درختــان ،گیاهــان و مکانهای مقــدس بودند،
انگاشته میشدند که وارد پیکر زنان شده و آنها را بارور مینمودند.
بنابرایــن ،در ایــن جوامــع به ندرت بــرای پدر امتیــازی در نظر گرفته
میشــد و زنــان وظیفــه درجــهی اول را در بقــای نســل جامعه عهده
دار بودند و از این رو وجود آنان بســیار پرارزش انگاشته میشد .این
موضــوع را میتــوان از میــان انبوهــی از پیکرکهای بــاروری به جای
مانده از گذشــتگان در نقاط مختلف ایران مشاهده کرد (اعظم زاده
و همکاران.)34 ،1394 ،
در پیکرهــای ســاخته شــدهی امــروزی از زن ،هنرمنــد درصــدد
ســاخت پیکرهایی اســت که از لحاظ ظاهری موجه و مشــروع بوده و
البتــه از نظــر فرمی و ظاهری و به طور کلی زیباشناســی قادر به جذب
مخاطب باشد .بنابراین پیکرهایی میسازد که نه تنها برهنه نیستند،
بلکه بر خالف پیکرهای زنانهی باســتانی ،از برجســتهنمایی و آشــکار

120
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۵شماره ،۱بهار ۱۳۹۹

کردن اندامهای زنانه دور است .بنابراین جهت تصویرکردن و ساخت
اندام یک زن شیوههایی را به کار میگیرد تا به آن مشروعیت بخشد و
جلوهی زن بودن و مادر بودن آن را نیز به خوبی حفظ کند.
برخــی از هنرمنــدان در موضوعــات گونا گون مجســمههای زنانه
از پوش ـشهای مختلــف و مــورد قبول جامعهی اســامی برای زنان،
ماننــد چــادر ،مانتــو و پیراهن و یــا پارچهای که با چین و شــکنهای
خــود ،گردا گــرد پیکــر را احاطه کرده اســت ،اســتفاده کردهاند .البته
برخی از موضوعات خود این پوشش را میطلبند؛ مانند مجسمهی
مادر شــهید یا زنانی که در موضوعات اجتماعی تصویر شــدهاند و در
اینها عالوه بر الزام محتوای اثر ،اســتفاده از پوش ـشهای روزمره در
یــک کشــور اســامی و در واقع متناظر بــا فرهنگ و دیــن حا کم بر آن
جامعه نشان داده شده است.
امــا شــیوهی دیگری کــه هنرمند در این راســتا اتخاذ کرده اســت
ســاخت فیگورهای انتزاعی و استفاده از سطوح و فرمهای هندسی،
تجریدی و گاهی فانتزی اســت .در واقــع طراح با دوری از واقعگرایی
در طراحی اندام زنانه ،به مجســمهها مشــروعیت بخشــیده اســت و
آنها را به آثاری با قابلیت نصب در فضای یک شــهر اســامی تبدیل
کــرده اســت .البتــه اســتفاده از ایــن شــیوه کــه در ایــن آثــار بــه یــاری
هنرمنــد آمــده اســت موازی بــا جنبشهــای هنری مــدرن در جهان
اســت .در واقع یکی از گرایشــات معاصر هنری ،هنر انتزاعی است که
بــه قولــی تبدیــل ظواهر طبیعــی موضوعــات گونا گون به صور ســاده
شــده اســت و هنرمنــد با زبــده گزینــی از ظواهر چیزهــا و صحنههای
طبیعی ،ساختمانی از شکلها و رنگها را پدید میآورد که جاذبهی
زیباییشــناختی مســتقلی دارند (پا کباز .)653 ،1387،در واقع نگاه
مدرن و به تبع آن هنر انتزاعی در کشــورهای غربی از ســالهای1904
تا  1914و با انقالب مدرنیســم آغاز شــد و سالهای نخستین سدهی

بیستم ،سالهای غلبهی مدرنیزاسیون در این کشورها بود (دیویس
و همــکاران .)933 ،1388 ،در ایــران نیز این رویکرد در اواخر دورهی
قاجــار و بــه دنبــال تأثیرپذیــری هنــر ایرانی از غــرب آغاز شــد (دادور و
همکاران .)237 ،1394،هنرمند مجسمهساز نیز با بهرهگیری از این
جنبش هنری توانســته اســت در مواردی بدون اســتفاده از پوشــش
خاص در فیگورهای زنانه ،با به کارگیری فرمهای ســادهی هندســی
و انتزاعی ،به آثار خود مشروعیت بخشد (تصاویر  4و.)5
نکت ـهی دیگــری کــه در یــک نــگاه و ارزیابــی کلــی میتــوان به آن
پــی بــرد ،فقــر احجامی اســت که بــه تنهایی و بــدون ارتباط با ســایر
موضوعــات و محتواهــای دیگــر بــه خــود زن و جلوههــای گونا گون از
توان و اندیشــه و قدرت و بینش زن بپردازد .همانطور که گفته شــد
زن ایرانی در گذشــته تا مقام االهگی قدم برداشــته و در طول تاریخ
نیز کشور ایران همواره زنانی را پرورانده است که از علم و دانش و هنر
بهرهی بسیار داشتهاند و نقشی مؤثر را در جامعه ایفا کردهاند .زنان
دانشــمند ،عالم ،شــاعر ،هنرمند ،زنان شــهیده ،اســطورههای کهن
و ...کــه همگی نه تنهــا در ایران ،که در جهان افتخارآفرین بودهاند.
امــا متأســفانه در ارزیابــی این مجســمهها ،کمتر حجمــی را میتوان
یافــت کــه خاص مشــاهیر ،مفاخر و زنــان نامدار ایران زمین ســاخته
شده باشد.
زنــان ایرانــی بــه انــدازهی مــردان بــا اندیشــههای نــو ،فرهنــگ،
ادبیات ،هنر ،علم و دانش آشنایی داشته و دارند و به تصویر کشیدن
آنهــا در آثار هنری میتواند هم ســبب ماندگاری و بزرگداشــت نام و
یاد آنها ،و هم افتخاری برای ایران زمین در سراسر جهان باشد؛ اما
متأســفانه کمتــر تصاویری از این زنــان در هنر معاصر و به طور خاص
مجسمههای شهری به چشم میآید تا جایی که در این پژوهش در
شــهر تهران که پایتخت هنر شــهری ایران است ،تنها یک سردیس از

جدول -8نمونههایی از مجسمههای زنانهی کشورهای مختلف.

موضوع

مادر

ردیف

تصویر

1

مشخصات اثر

توصیف فرم و محتوای اثر

مجسمهی مادر و کودک،
۷
اثر لئا ویووت
برنز،
1999-2000میالدی،
شهر سومپرک در
جمهوری چک

تندیسی واقعگرا و پویا از مادری پابرهنه که بر روی
یک نیمکت نشسته و فرزند خود را در آغوش گرفته
و سر خود را به سمت صورت کودک خم کرده است.
این مجسمه مقابل موزهی شهر سومپرک نصب شده
است.

(منبع)www.waymarking.com :

خانواده

مجسمهی خانواده،
اثر هنری مور،۸
برنز،
1950میالدی،
قسمت ورودی مدرسهی
بارکلی ۹انگلستان

3

(منبع)https://commons.wikimedia.org :

مجسمهی انتزاعی از یک خانوادهی نشسته بر
نیمکت ،شامل پدر و مادر در دو سمت و فرزندی که
در میان آنها و در آغوش مادر جای دارد .هم پدر و
هم مادر دستان حمایتگر خود را به سمت کودک
بردهاند .علیرغم وجود فرمهای ساده و خالصهشده،
به نظر میرسد حس همبستگی و ارتباط عاطفی در
این خانواده ،به خوبی القاء شده است.
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موضوع

ردیف

تصویر

3

مشاهیر و مفاخر

مشخصات اثر

توصیف فرم و محتوای اثر

مجسمهی ویرجینیا
وولف،۱۰
اثرالری دایزنگریمل،۱۱
انگلستان ،لندن ،پارک
۱۲
ریچموند

تندیسی واقعگرا از ویرجینیا وولف ،مقالهنویس،
رماننویس ،منتقد و شاعر بزرگ لندن است که بر
نیمکتی نشسته و یک دست را بر لبهی نیمکت
و دست دیگر را بر روی کتاب یا دفتری قرار داده و
نگاهی تفکر آمیز به نقطهای دورتر دارد .تندیس و
سردیسهای متنوع دیگری از این شخصیت نیز
ساخته و در فضاهای شهری نصب شده است.

(منبع)www.richmondsociety.org.uk :

مجسمهی رانی ال کشمی
بای،۱۳
سوالپور ۱۴هند

4

(منبع)www.bostonvoyager.com :

اسطوره ،االهه،
قدیسان و
شخصیتهای
داستانی و
افسانهای

5

مجسمههایی از قدیسان
بریتانیایی،
گرانیت،
درهی قدیسان فرانسه

در بریتانیا بیش از  7000قدیس مورد احترام هستند
و به جهت گرامیداشت آنها از سال  2008میالدی
پروژهای با هدف ساخت و نصب تندیس هزاران
قدیس در دامنهی کوه کمون کارنوت در شمال غرب
فرانسه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد (www.
 .)amusingplanet.comتعداد زیادی از قدیسان زن
در فرمهای واقعگرا و انتزاعی در این مجموعه به
چشم میآیند.

یادبود صلح
(یادبود مریم با کره)،
بتن،
ونزوئال

زنی ایستاده که نمایانگر مریم مقدس بوده و با سربند
و ردایی بلند در حالت ایستاده به نمایش گذاشته
شده است .فرمهایی زاویهدار و هندسی چین و
شکن لباس بلندش را به تصویر کشیدهاند .کبوتری
سفید به نماد صلح در دست راست بانوی بلند قامت
است .این مجسمه 46متر ارتفاع و 1200تن وزن دارد.

(منبع)https://destinoinfinito.com:

6

موضوعات
اجتماعی و
سیاسی

ال کشمی بای از قهرمانان هند که در جنگ اول
آزادی هندوستان به همراه ارتشی متشکل از زنان و
مردان به مدت دو هفته با نیروهای بریتانیا مبارزه
کرد .در آخرین روز که بریتانیا شهر را تسخیر کرد،
ملکه پسر کوچکش را به کمر بست و با دهان افسار
اسب را گرفت و با هر دو دست شمشیر میزد تا اینکه
کشته شد ( .)http:// tabnakbato.irعالوه بر این اثر
واقعگرا ،تعداد زیاد دیگری از مجسمههای این زن
قهرمان در مکانهای مختلف هندوستان نصب
شده است.

منبع)https://steemitimages.com( :

مجسمهی سرزمین
مادری (مام میهن)،
بدنهاز بتن و شمشیر از
فوالد ضد زنگ،
روسیه

7

(منبع)www.akairan.com:

این اثر از بزرگترین و مشهورترین تندیسهای زن
در جهان است که پس از مقاومت روسها در مقابل
نیروهای آلمان و در نهایت پیروزی روسها ساخته
شد .این اثر ،نماد و یادبودی از مقاومت روسها در
جنگ و مقابله با آلمانها بود.
پیکر پویای این زن با چرخشی در اندام ،شمشیری
در دست ،فریادی که بر دهان دارد و چشمهایی
پرخروش با فرمی واقعگرا ،احساسی از قدرت و
شکستناپذیری را به نمایش گذاشته است .این
مجسمه از زمین تا نوک شمشیر 82متر ارتفاع دارد.
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ادامه جدول .۸

موضوع

ردیف

موضوعات
روزمره و نمایش
اندام زنانه

8

تصویر

مشخصات اثر

توصیف فرم و محتوای اثر

استحمام کننده،
۱۵
اثر الیور ووس
پالستیک فشرده و فوالد،
۱۶
دریاچهی بینن الستر
هامبورگ

این مجسمهی واقعگرا ،اندام کامل یک زن است که
 4متر ارتفاع و 30متر طول دارد و در دریاچه بینن الستر
هامبورگ مشغول آبتنی است .اندام این زن در زیر آب
نیز کامل است (.)www.huffingtonpost.com

(منبع)www.huffingtonpost.com :

دختری شــهیده مشــاهده شــد و این خود نوعی فقر فرهنگی است.
مجســم ســاختن تصویر زنان بزرگ کشــور نه تنها میتواند موضوعی
بــرای خلــق آثــار هنری باشــد ،بلکه در بــه نمایــش در آوردن فرهنگ
غنی و پربار کشور در عرصهی جهانی نیز بسیار مؤثر خواهد بود.
ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای دور و نزدیک،
ســاخت احجــام زنانــه در گســترهای بســیار وســیعتر از آنچــه کــه در
ایــران وجــود دارد بــه وقوع پیوســته اســت ،که این موضــوع عالوه بر
تفــاوت فرهنــگ ،مذهــب و نــگاه متفــاوت به زنــان در این کشــورها،
مدیون توجه همه جانبهتر به شــخصیت زنان در این جوامع اســت.
پرداختــن به جزئیات این تفاوتها و ذکر نمونههایی از این دســت،
مجال بســیار زیادی را میطلبد؛ لیکن با نگاهی کوتاه به چند نمونه
از مجســمههای زنان ســایر کشــورها ،در دســتهبندیهای گونا گون
میتــوان تــا حــدود زیــادی دیــدگاه و برخــورد متفــاوت هنرمنــدان و
ســفارشدهندگان ســایر جوامع با موضوع زن در هنر مجسمهسازی
را نسبت به کشور ایران و شهر تهران به نمایش گذارد.
در یــک نــگاه کلــی میتوان مجســمههای زنانهی ســایر کشــورها
را در موضوعاتــی همچــون مجســمههای مــادر ،خانــواده ،عشــق و
شــهوت جنســی ،موضوعات اجتماعی و سیاســی ،مشــاهیر و مفاخر
زن ،اســطوره ،االهــه ،قدیســان و شــخصیتهای داســتانی زن،
موضوعــات روزمــره و نمایــش انــدام زنانــه دســتهبندی کــرد .در این
آثــار ،بواســطهی نوع مذهب ،عقاید ،فرهنــگ و هنجارهای متفاوت
حا کــم بــر این جوامــع ،اغلــب آزادی فکر و قلــم طراح و مجسمهســاز
بــه وضوح قابل مشــاهده اســت .در جــدول  ،8به ذکر چنــد نمونه از
مجســمههای کشــورهایی جز ایران ،به جهت آشــنایی کلی با نحوه

طراحی و ســاخت مجســمههای زنان در این جوامع پرداخته شــده
اســت .الزم بــه ذکر اســت که تنوع احجــام زنانه در جهــان چه از نظر
موضوع و چه به لحاظ فرم و طراحی ،بیشمار است؛ لیکن در مجال
این مقاله نمیگنجد.
بنابــر آنچــه کــه گفتــه شــد ،چنــد پیشــنهاد بــه عنــوان نمونــه در
راســتای ارتقای مجســمههای شهری زنان و همچنین رفع معایب و
جبران کمبودهای ذکر شده در این زمینه ذکر میگردد:
 -۱تشــکیل گــروه تحقیقاتــی در زمینــهی تجزیــه و تحلیــل و رفــع
نواقص مجســمههای شــهری و به طور خاص مجســمههای شهری
زنانه؛
 -۲مطالعــه پیرامــون زنــان و پیکرهــای زنانــه در طــول تاریــخ از
هزارههای کهن تا عصر حاضر؛
 -۳توجــه بــه تمامــی ابعاد وجــودی زنــان و نقشهــای گونا گون
آنها در جامعه در کنار نقش باروری و مادری آنها؛
 -۴مطالعه و تحقیق سازمانهای زیباسازی شهری و همچنین
هنرمن ـ ـ ــدان مجسمهســـــــاز در خصوص زنان دانشـــــــمند ،شـــــــاعر،
نویسنده ،هنرمند ،مختر ع ،مکتشف ،سیاستمدار ،زنان شهید و...
و س ـ ـ ــاخت تندیس ،سردیس و احجامی از این زنان و نصب آنها در
سطح شهر؛
 -۵تخصیص فراخوان و یا سفارشهایی برای طراحی و ساخت
مجســمههای زنانــه بــا محتــوای گونا گــون اجتماعــی ،فرهنگــی،
سیاســی ،مذهبی و ...از ســوی ســازمان زیباســازی فضای شــهری
در شــهرداریها و همچنیــن ســازمانهای فعــال هنــری و متولیــان
هنر شهری.

نتیجه
تنــوع موضوع و قابلیتهای خاص مجســمههای شــهری ،آنها
را بــه رســانهای در جهــت نمایش ابعــاد مختلف یک جامعــه تبدیل
کــرده اســت .در ســالهای اخیــر ،توجــه بیشــتر بــه ســاخت و نصــب
مجســمههای زنانــه در معابــر شــهری قابل مشــاهده اســت کــه این
خــود مرهــون رشــد کلــی مجسمهســازی در ایــران و توجه بیشــتر به
مطالعــات زنــان در زمینههای گونا گون اســت .این آثــار ،موضوعات
گونا گونی را شــامل میشــود؛ اما آنچه که بیش از همه هنرمندان به

آن پرداختهانــد ،نقــش مــادری یــک زن اســت کــه به صــورت مادر و
بچه ،مادر و یا مادر شــهید نمود یافته اســت .در مجموع آثار کمبود
شــدیدی در زمینهی احجامی از مفاخر و مشــاهیر و اندیشــمندان و
نوابغ و شــهدای زن به چشــم میآید که این کاســتی ســبب ناآ گاهی
و القــای نگاهــی نادرســت بــه زن ایرانی اســت؛ چرا که هــر بینندهای
بــا خــود خواهــد اندیشــید که ایــران تهــی از چنیــن زنانیســت و زنان
ایرانــی تنهــا در نقــش مــادر دارای ارزش ،اعتبــار و اهمیتانــد و ایــن
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موضــوع ،ضــرورت ارتقــای محتــوای مجســمههای زنانه در ایــران را
یادآور میشود.
امــا بررســی فرمالیســتی ایــن آثــار نشــان میدهــد کــه بــه دلیــل
محدودیتهــای شــرعی و فرهنگــی در یک کشــور اســامی جهت به
تصویــر کشــیدن پیکرهــای زنانــه و دیــدگاه امــروزی از برهنهنــگاری
زنــان کــه بر خــاف زمانهای دور ،متــرادف با نوعی هرزهنگاریســت،
هنرمندان مجسمهساز با ترفندهایی ،ساخت این آثار در مکانهای
عمومی را موجه و مشروع ساختهاند .آنها احجام زنانه در فرمهای
واقعگرا را با پوششهایی کامل و استفاده از فرم پارچه ،چادر و مانتو

آراستهاند و در بسیاری از آثار نیز با گرایش به هنر مدرن و استفاده از
فرمهای انتزاعی ،هندســی و فانتزی سعی در سادهسازی اندامهای
زنانه کردهاند تا بتوانند آنچه در اندیشه داشتهاند را به شکلی موجه
جلوهگر سازند.
در مجموع به نظر میرسد علیرغم استفادهی بیشتر از پیکرهای
زنانه در ســاخت مجسمههای شــهری در سالهای اخیر ،این روند،
تفکــر عمیقتــر و دقیقتر و ارائهی ایدههایی نو از ســمت هنرمندان و
سفارشدهندگان را طلب میکند تا بتواند تصویری واقعیتر از شکوه
و عظمت زن ایرانی را در ایران و جهان به نمایش گذارد.

پینوشتها
1 Urban Art.
 2سابقهی مجسمهسازی و نصب تندیس در تهران ،مقارن با پایتختشدن
این شهر در زمان قاجاریه است (شناسنامهی آثار حجمی تهران) و مجسمهی
ناصر الدین شــاه ســوار بر اسب اولین مجســمهای بود که در یک محل عمومی
به نمایش در آمد (تناولی و کاوندی 156 ،1392 ،و طالیی و حاتم.)15 ،1390،
 3تهران به عنوان پایتخت کشــور ایران از شــهرهایی اســت که بهویژه پس
از انقالب اســامی ،توجهی ویژه به تمامی هنرها و البته مجســمههای شــهری
داشته است .عالوه بر سفارش و اجرای مجسمههای گونا گون در سراسر شهر،
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اســت کــه نقطهی عطفــی در تاریخچــهی مجسمهســازی ایران اســت؛ چرا که
هنرمندان مختلف از سراسر کشور با اهداف و نگرشهای گونا گون آثاری خلق
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تحت عنوان سازمان حجم جهت امور مجسمهسازی شهری دارد.
 4ایــن پژوهــش بــا بهرهگیری از آرشــیو مجســمههای شــهری تهــران تحت
عنوان شناســنامهی آثار حجمی تهران که توســط سازمان حجم تهران تهیه و
تنظیم شــده اســت ،کامل گردید .این آرشیو شامل مجسمههای شهری دائم
و موقت منصوب در مناطق  22گانهی شــهر تهران از ســال  1340ه.ش اســت.
به دلیل اینکه اولین مجسمهی زن موجود در شناسنامهی آثار حجمی تهران
متعلق به ســال  1355ه.ش بود و همچنین این آرشــیو در زمان ارائه به محقق
تــا ســال 1394ه.ش تکمیــل شــده بود ،محــدودهی میــان این ســالها جهت
بررسی مجسمههای زنانهی منصوب در شهر تهران انتخاب شد.
 - 5ســازمان حجــم تهــران از ادارات تخصصــی ســازمان زیباســازی شــهر
تهــران و وابســته بــه شــهرداری تهران اســت که فعالیــت خود را از ســال 1370ه
.ش آغــاز کرده اســت و از جملــه مهمترین وظایف آن تجزیــه و تحلیل وضعیت
مجســمههای شــهری ،تهیــه و تدوین شناســنامهی هنرمنــدان و آثار حجمی
سطح شهر تهران ،ساماندهی و نظارت بر روند طراحی و ساخت مجسمههای
شــهری ،بررســی پیشــنهاد هنرمنــدان و  ...اســت (شناســنامهی آثــار حجمــی
تهران ،لینک تاریخچهی سازمان).
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I

nstallation of sculpture in Iran’s urban spaces
and especially in Tehran-as the capital of modern
art of Iran- became prevalent from the Ghajar period and after the Islamic Revolution has continued
with a growing pace. Urban sculptures have verity
of thematic, content and formic styles and amongst
them sculptures with the feminine subject contain
special sensitivity from the structural and thematic
points of view because of the special attention to
women and the feminine figurative statues throughout the whole history of Iran and the world as well.
As abundant motives and sculptures of goddesses
and motherhood goddesses and feminine figurines
have been discovered in different excavations all
over the ancient sites around the world, revealing the importance and value of women through
the whole history. In the contemporary society as
well, the artists and their clients, each with their
own attitude and techniques and structures have
approached the woman subject and actually demonstrated part of social dominant culture and ideology in regard of woman or tried to induct concepts
and identity according their opinion. According
to the above mentioned content, consideration of
feminine sculpting is not only a new and baseless
and insubstantial subject, but also seeks precise
attention and study. Hence, this research after an
abstract explanation of value of woman through the
Iran’s history, is observing and categorizing feminine sculptures installed in Tehran between 1976
to 1996 A.D. thematically and describes some of
their formic and content specifications to answer
this question that what qualities of the woman subject has come to attention of sculptors and their clients and which dimension of identity and existence

of woman has been of the most emphasis and attention and also which ways are used by artists to
design and demonstrate female figurines in accordance with Islamic Iranian culture and ideology. The
results of the research reveals that investigating the
feminine urban sculptures can almost to a great degree lead to understanding the dominant attitude in
the society regarding position and role of woman in
every society as of in design and construction of the
urban feminine sculptures of Tehran, the theme of
motherhood, such as the whole history of feminine
sculpting, has obtained the most approved identical
aspect of woman and other identities and aspects
of women such as social aspects like portraits of
distinguished and famous Iranian women has been
considered less by artists and their clients. Also,
formalistic investigation of these art works shows
that because of religious, legislative and cultural
limitations in an Islamic country for exhibiting feminine figurines and also today’s attitude regarding female nudity, which unlike the old periods in history,
is equivalent to pornography, sculptor artists have
used tricks in design and construction to justify and
legitimate installation of works in the public places. The research method used in this research is
descriptive-analytical research method and library
and field research are used in collecting information and images to categorize theme and content
of art works, for describing their specifications and
analyzing and describing them qualitatively.
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