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چکیده | جنگ های متعدد از جمله با روس ها در دوره قاجار، جنگ جهانی دوم 
در دوره پهلوی و جنگ هشت ساله با عراق در دوره جمهوری اسالمی تجربیاتی 
اســت که ایران معاصر طعم آن را چشــیده است. از ســوی دیگر تجربه حضور 
مجســمه شهری در تهران معاصر نیز این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که 
مجسمه شهری به مثابه گونه هنری چگونه تجربیات جنگی را بازتاب داده است؟ 
و در دوره های مختلف چه رویکردهایی بر بازنمایی موضوع جنگ در آثار پدیدار 

شده است؟
این مقاله مبتنی بر روش تحقیق اســنادي اســت که در آن مجسمه ها به عنوان 
سند مورد بررســي قرار مي گیرند. با استناد به کتب و اسناد تاریخی در مجموع 
47 مجســمه در ارتباط با موضوع جنگ که تاریخ داشتند از دوره قاجار تا سال 

1389 مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این تحقیق نشــان می دهد مجسمه های تهران را می توان به دو 
مقطع اصلی »قاجار تا انقالب اسالمی« و »انقالب اسالمی تا 1389« تقسیم کرد. 
در مقطع اول به واســطه تجربیات و هجوم های زیاد به کشور، جنگ معنای عام 
یعنی »تهاجم« دارد. از این رو سیاست حاکم از طریق مجسمه های شهری واقع 
در میادین، به عنوان عنصری حکومتی، ســعی در نمایش قدرت نظامی حکومت 
می کند؛ از توپ های جنگی به عنوان نخســتین نمونه  ها تا پیکره های سواره نظام 
شــاه. از ســوی دیگر مفاهیم انقالبی بعد از مشــروطه همچون عدالت خواهی و 
آزادی خواهی نیز در اشکال اسطوره ای مبارزه در فضای میدان نمود پیدا می کند. 
در مقطــع دوم، انقالب اســالمی باعث تفســیر دیگری از مدلول جنگ شــده؛ 
به طوری که از جنگ به دفاع مقدس تعبیر می شود و اسطوره سازی، قهرمان سازی 
و بیان مفاهیم انقالبی و ارزشــی هدف قرار می گیرد؛ ساخت مجسمه و سردیس 
فیگوراتیو از شــهدا به عنــوان تکریم مقام قهرمانان دفاع مقــدس و یادمان ها و 
مجســمه های انتزاعی از مفاهیمی چون شهادت، ایستادگی و رشادت که هم در 
فضاهای عمومی )بوســتان ، میدان، خیابان( و هم غیرعمومی )حاشــیه بزرگراه( 

نصب می شوند.
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مقدمه | جنگ همواره در طول تاریخ ایران مقوله ای بوده که 
در برهه های مختلف حوزه های سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و هنری را مســتقیم و غیرمســتقیم از خود متأثر 
ساخته اســت. ایران معاصر نیز مستثنا نبوده و از دوره قاجار 
بــا این مقوله درگیر بوده اســت؛ از جمله دور اول جنگ های  
ایــران و روس )1183 تا 1191 ش.( در زمان فتحعلی شــاه 
و مقاومت 10 ســاله ایرانی ها علی رغم بهره مندی از اســلحه 
کافی و فنــون نظامی، دور دوم جنگ  ایــران و روس و حکم 
جهاد مجتهدین و روحانیون به دنبال نقض معاهده گلســتان 
توســط روس ها )120۶-1204 ش.(، جنــگ ایران و عثمانی 
)1201-1199 ش.(، جنگ ایران و هرات )1217-121۶ ش.( 
در دوران محمدشــاه، جنگ با خوارزم در دوره ناصرالدین شاه 
)1233 ش.(، جنگ ایران و انگلیس به دنبال جنگ دوم ایران 
با هرات )123۵-1234 ش.(، جنگ مرو و تســلط روس ها بر 
بخش هایی از والیات شــرقی ایران، جنگ هــای ناحیه ای در 
دوران محمدعلی شــاه )1284 ش.(، جنگ های داخلی پس 
از مشــروطه تا عزل محمد علی شــاه، لشکرکشی روس ها در 
سال های 1287 و 1288 ش.، جنگ جهانی دوم )1320 ش.( 
و حمله نیروهای شوروی و بریتانیایی به ایران در زمان پهلوی 
و جنــگ ایران و عراق در دوران جمهوری اســالمی )13۶7-

13۵9 ش.(.
از دوره قاجار و تجربیات سفر به غرب مجسمه به عنوان عنصری 
زیباساز در فضای شــهری ظهور پیدا می کند. با پذیرفتن این 
نظریه که هنر بازتاب دهنده جامعه و وقایع اجتماعی است این 
پرسش به ذهن متبادر می شود که جنگ به مثابه یک واقعیت 
اجتماعی که جامعه معاصر ایــران در برهه های مختلف با آن 
درگیر بوده در مجسمه های شهری تهران چگونه بازتاب یافته 
اســت؟ و بازنمایی جنگ در مجســمه های شهری در مقاطع 

مختلف چه تفاوت هایی در مضامین و محتوا دارند؟
به طورکلــی بر اســاس ایــن پیش فرض که انقالب اســالمی 
به عنــوان یک نقطه عطف در تاریــخ معاصر ایران باعث تغییر 
اساسی گفتمان حوزه های مختلف شده، بررسی مجسمه ها به 

دو مقطع قبل و بعد از انقالب اسالمی تقسیم می شود. 

فرضیه
به نظر می رســد در تاریخ مجســمه های شــهری تهران با دو 
رویکرد عمده در پرداختن به ســوژه جنگ مواجه هســتیم : 

یکی جنگ به مثابه امر واقعی که واقعیت های سیاســی مرتبط 
بــا آن را نمایش می دهد و دیگری جنگ به عنوان امری ذهنی 
که بعد از انقالب اسالمی مفاهیم اعتقادی و ارزش ها از خالل 

آن بازتاب داده می شوند.

مقطع اول : از دوره قاجار تا انقالب اسالمی
در دوره قاجار برای اولین بــار با ایده حضور توپ های جنگی 
به مثابه عنصری زیباســاز در شهر مواجه می شویم. این توپ ها 
اولین مجســمه های  شهری در تهران به معنای گونه ای از هنر 
در فضای عمومی محســوب می شوند؛ پیش از آنکه نخستین 
مجســمه های پیکرگرای شــهری که به دنبال الگوبرداری از 
غرب بوده متداول شوند. این توپ ها یا بقایای توپ های جنگی 
بودند که اســتفاده نظامی از آن ها سلب شــده بود یا همانند 
توپ مروارید به قصد نمایش صرف ســاخته می شدند. روایات 
مختلفــی از آن ها در گزارش ها آمده اســت1؛ از جمله »مادام 
کارال ســرنا« در سفرنامه اش می نویســد : »... در اطراف این 
میدان ]توپخانه[ طاق هایی برای گذاشــتن توپ ها تعبیه  شده 
و در هر طاق یک عرادة توپ گذاشته شــده اســت... در کنار 
توپ ها تعداد زیادی گلوله مخروطی شکل به اندازه های مختلف 
تل شــده اســت. در اقامت من در تهران )زمستان 1877-8( 
به منظور حظ بصر شــاه و اهالی پایتخت این گلوله های بی آزار 
را بــه رنگ های قوس و قزح رنگ کرده بودند. فکر رنگ آمیزی 
از تراوش های مغزی رئیس قورخانه بود که می خواســت از آن 
آهن های زنگ زده، الاقل برای تزئین میدان اســتفاده کند. از 
وقتی که میدان توپخانه به این طرز آرایش یافته اســت، گفته 
می شود این کار به ابتکار وزیر جنگ انجام گرفته و او خواسته 
اســت با نمایش فراورده هــای موجود در قورخانــه ایران، از 
نمایندگان کشــورهای خارجی مقیم تهران زهر چشم بگیرد« 
)سرنا، 13۶2 : ۶0-۵9(. البته با توجه به ضعف نیروی نظامی 
ایران در مقابل کشورهای رقیب چنانکه همواره معلمان نظامی 
اروپایــی در ایران به خدمت گرفته می شــدند و ادوات جنگی 
ایران قابل مقایســه با آن ها نبود، شاید نمایش چنین احجامی 

می توانست قدرتی هرچند کاذب را القا کند.
در خصــوص توپ مرواریــد2 نیز »جعفر شــهری« در کتاب 
»طهران قدیم« می نویسد : توپی بود سرپر که در میدان ارک 
یا میدان نقاره خانه بر روی سکویی به ارتفاع یک ذرع قرارداده 
شده بود و دلیل به مروارید نام گرفتنش این که به گلوگاهش 
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گردنبند مانندی با دانه هایی شبیه مرواریدهای درشت از خود 
جنس توپ که از مفرغ بود تعبیه شــده بود. درباره اش روایات 
عوام ســاخته ای بود که از شــیراز به اذن شاه چراغ بدون هیچ 
وسیله به اینجا آمده و دیگر اینکه نادرشاه با آن فتح هندوستان 
کرده است و دیگر که نظرکرده و خواب نما شده است و به هر 
صورت که طرف اعتقاد مردم قرار گرفته به او التجا می بردند؛ 
اما آنچه بود بر مخزن جای باروتش نام فتحعلیشــاه قید شده 
بــود )شــهری، 1383 ج 4 : 74( و گویــا از ابتدا هم جهت 
نمایش ســاخته شــده گلوله ای از آن خارج نشده بود )همان 
ج 3 : 3۶4(؛ )تصویــر 1(. مهاجر و تاج الدینی )1394 : 1۵1( 
در پژوهــش خود به نقل از »یحیی ذکاء« آورده اند : این توپ 
همچنین دورادور وســط میدان توپخانه با طارمی و نرده هایی 
محصور گردیده بود و نرده ها عبارت بود از تفنگ های سرپری 

که چون دیگر بــه کار نمی رفت، آن ها را به وســیله لوله های 
آهنی به هم متصل کرده و به شکل محجر درآورده بودند. در 
چهارگوشه باغچه وسط میدان، چهار سکوی مدور و چهار توپ 
بــزرگ قرارگرفته بود، ولی گاهی توپ های داخل انبارها را نیز 

دور باغچه ردیف می کردند.
بنا بر گزارش های فوق می توان گفت این مجســمه ها با ارجاع 
مســتقیم به موضوع جنگ اهدافی چون نمایش قدرت نظامی 
به عنوان یک هدف سیاســی، زیباســازی میدان و حظ بصری 
مخاطبان را مدنظر داشــتند. البته باید به این نکته توجه کرد 
که ســازندگان و مجریان آن ها نه هنرمندان مجسمه ساز که 
قورچیان و ریخته گران قورخانــه بودند. توپ مروارید و دیگر 
توپ هــا3 و ادوات نظامی مســتعمل که بــا چینش خاصی و 
رنگ آمیزی به صورت حجم تزئینی در فضای میادین خودنمایی 

تصویر 1 : توپ مروارید نمونه ای از یک حجم شهری که داللت بر موضوع جنگ دارد. میدان ارگ.
مأخذ  : جلد مجله منظر، شماره 30، 1394.
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می کردند تا کودتای اسفند 1299 ش. به عنوان عناصر زیباساز 
در فضای شهری باقی ماندند.

بعدازاین حجم  ها ناصرالدین شاه با سفر به اروپا و دریافت هدایا 
از دول خارجی، بازدید از موزه  ها و مجســمه های سالطین و 
افراد بنام که ســوار بر اسب در میادین و اماکن عمومی حضور 
داشتند شــیفته مجســمه های فیگوراتیو می شود و سفارش 
ســاخت مجســمه خود را نیز درحالی که ســوار بر اسب بوده 
به وزیر صنایع )اقبال الســلطنه( و قورخانــه می دهد. این بار 
اگرچه موضوع، ارجاع مســتقیم به جنگ ندارد اما داللت های 
ضمنی ای به ســواره نظام دارد که خود با جنگاوری و نمایش 
قدرت نظامی می تواند ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. البته این 
مضمون نــه به عنوان ایده ای وارداتی کــه همواره در فرهنگ 
ایــران نیز وجود داشــت. چنانکه به گواه آثــار بجای مانده و 
نقش برجســته ها، نقش پادشاهان ســواره بر اسب نماد قدرت 
ایشــان در جنگاوری، کشورگشایی و غلبه بر دشمن محسوب 
می شود )مانند نقش برجسته خسروپرویز سوار بر اسب در تاق 
بســتان(. همچنین در فرهنگ اســالمی و در قرآن و احادیث 
نیز، اسب به صور مختلف و از جهات متعدد، به ویژه از دیدگاه 
نظامی و رزمی، مورد تمجید و تقدیر قرارگرفته است. از جمله 

در ســوره انفال، آیۀ 20 می فرمایــد : »هر چه در توان دارید، 
از نیرو و اســب های آماده بسیج کنید، تا دشمن خدا و دشمن 

خودتان را بترسانید.«
ناصرالدین شــاه تمایل داشت مجســمه را همچون نمونه های 
اروپایــی در میدان -توپخانه - نصب کند اما به خاطر تعصبات 
مــردم و ترس از روحانیــون آن را در محوطه باغشــاه -نماد 
ارتش- قرار می دهــد. در کتاب خاطرات »اعتمادالســلطنه« 
)134۵ : ۵97( در خصوص رونمایی این مجسمه آمده است : 
»امروز عید مجسمه است. به این معنی که مجسمۀ همایونی را 
سواره در قورخانه با چدن ساخته اند. صنعت خوبی بکار برده اند. 
برای اینکه با بی اسبابی خیلی مشکل بود چنین مجسمه ای را 
ساخت؛ اما الزم نبود جشن بگیرند و عیدی فراهم بیاورند. این 
مجسمه در ملت اسالم ساختنش حرام است ... منتها این است 
که بحمداهلل پادشاه قادر است هرچه می خواهد می کند. لیکن 
باز از این مردمان متعصب هستند که این وضع را نمی پسندند. 
اگر عرض من قبول می شد نمی گذاشتم این تشریفات را فراهم 

بیاورند« )تصویر 2(.
با توجه به این توضیحات بار دیگر شــاهد هســتیم که اولین 
مجسمه فیگوراتیو شــهری به رغم منع شرعی آن نیز به قصد 

تصویر 2 : مجسمۀ سواره نظام ناصرالدین شاه اولین نمونه مجسمه شهری فیگوراتیو. میدان باغشاه.
.http://danamotor.ir/Qajar_Naseroddin_Shah_Statue_Bagheshah.jpg  : مأخذ
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نمایش قدرت نظامی و جاه طلبی ای که اعتمادالســطلنه آن را 
نفی می کند به ظهور می رســد. این مجسمه اگرچه اولین بار 
اســت که توســط یک ایرانی ـ میرزا علی اکبر خان معمار ـ 
ســاخته شــد اما نکته جالب توجه آنکه مانند توپ ها و ادوات 
نظامی همچنان به قورخانه سفارش داده می شود که وابستگی 
مفهومی و اجرایی آن را بــه مقولۀ جنگ تقویت می کند. این 
مجســمه پابرجا بود تا اینکه »در اوایل دوره پهلوی به دستور 
بوذرجمهری ذوب و از فلز آن برای ســاخت اســلحه استفاده 

می شود« )مهاجر و تاج الدینی، 1394 : 194(.
بیشــترین حضور مجســمه در فضاهای شــهری بــه دنبال 
کمرنگ  شدن حرمت شــرعی در دوران پهلوی اتفاق می افتد 
و مجســمه های فیگوراتیو اسب ســوار یکی از گونه های مهم 
مجسمه های پیکره ای این دوران به شمار می رود. بعد از اینکه 
مجســمه ناصرالدین شاه ذوب می شــود »تا سال 1314 هیچ 

مجســمه ای از شــاه در میادین تهران نصب نبوده، لذا بلدیۀ 
تهران برای نخستین بار تصمیم می گیرد ساخت مجسمه هایی 
از شاه را به هنرمندی فرانسوی ]آگوست مایارد[ سفارش دهد. 
این مجســمه ها در سه نقطۀ مهم شــهر، یعنی میدان ]گار[ 
راه آهن و میدان ســپه و میدان تازه تأسیس جاده جدید کرج 
نصب می گردد« )همان : 294(. مجسمه های میدان راه آهن و 
ســپه از همان الگوی سواره نظام تبعیت می کنند با این تفاوت 
کــه در پرداخت آن ها نمایش قدرت نظامــی با بهره مندی از 
مفاهیم و الگوهای باســتانی نیز تأکید می شود به عنوان مثال 
مجسمه میدان سپه پایه ستونی از چهار سرباز هخامنشی نیزه 
به دســت دارد )تصویر 3(. این رویکرد باستان گرایی که خود 
نیز می تواند ریشه در ایده های »انجمن آثار ملی« داشته باشد 
در مجســمه  شیرهای شمشیر به دست4 سردر مجلس شورای 
ملی )133۶( و طاق نصرتی با نقش برجســته نبرد شیر و گاو 

تصویر 3 : مجسمۀ سواره نظام رضاشاه با تأکید بر الگوهای باستانی، میدان سپه.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reza_Shah_Statue_in_ :  مأخذ

.Toopkhaneh_Sq..jpg

تصویر 4 : نمایش مفاهیم انقالبی و آزادی خواهی با بیان اسطوره ای. مجسمه 
گرشاسب و اژدها.

عکس : آزاده قلیچ خانی.
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که به مناسبت ورود آیزنهاور به ایران )1338( ساخته شده بود 
دیده می شود.

عــالوه بر مجســمه های پیکره ای ســواره نظام که نمایشــی 
کالســیک از قدرت طبقــه حاکم و نظامی گــری را بر دوش 
می کشــند، مفاهیم انقالبی چــون آزادی خواهی و عدالت که 
به دنبال جریانات اســتقالل طلبی و مشــروطه خواهی شکل 
می گیرند به شــیوه غربی و با بهره گیری از عناصر شــمایلی 
چون شمشــیر و نیزه که داللت بر جنگ و مبارزه دارند آشکار 
می شــود. در دوران پهلوی دوم نیز )احتماالً 1339( مجسمه 
»مبارزه گرشاسب و اژدها« که به مناسبت نجات آذربایجان از 
اشــغال شوروی ساخته شد و امروز در میدان »حر« قرار دارد 
به دنبال مفاهیم مذکور ســاخته می شود. از نمونه های دیگر، 
مجســمه میدان مخبرالدوله بود که بعد از کودتای 28 مرداد 
نصب شد. این مجسمه اژدهایی را پیش پای یک نظامی و یک 
غیرنظامی نشان می داد که پایه پرچم و سرنیزه ای در دهانش 

وجود داشت )تصاویر 4 و ۵(.
مجســمه های این دوران -دوره پهلوی- به نوعی مجسمه های 
حکومتی هســتند که در فضاهای متعلق به حکومت از جمله 
میــدان نصب می شــدند. چراکه مجســمه هایی در ارتباط با 
مفاهیــم زندگی روزمره در فضاهــای فراغتی و فرهنگی چون 
پارک ها، فرهنگسراها و جلوخان تئاترها و محوطۀ موزه ها قرار 
داشــتند. به طورکلی موضوع جنگ و مبارزه در مجســمه های 
ایــن دوره را می تــوان تحت تأثیر تجربیــات جنگی و انقالب 
مشروطه به دو گروه تقسیم کرد : 1( مجسمه  هایی که نمایشی 
از جنگاوری، قدرت نظامی و ســلطه طلبی رهبران سیاســی و 
اقتدارگرایی محســوب می شــوند همچون توپ های جنگی و 
مجســمه های پیکره ای و ســواره نظام شــاه. 2( مجسمه های 
نمادین که با بیان اســطوره ای و بهره گیــری از ادوات جنگی 
چون نیزه و شمشیر نمایشی از مبارزه بر سر مفاهیم عدالت  و 
آزادی هستند. مجسمه های پیکره ای این دوره بیشتر کارکرد 

تصویر ۵ : نمایش مفاهیم انقالبی و آزادی خواهی با بیان اسطوره ای. مجسمه میدان مخبرالدوله. 
.http://qademqademha.blogfa.com : مأخذ

ویژه نــامه



بهـــار 88139۵ شماره 34

سیاســی دارد به طوری که بار سیاسی آن قدر قوی القاشده که 
براندازی مجسمه میدان نشانگر تغییر حکومت است.

مقطع دوم : انقالب اسالمی تا 1389
تجربه جنگ ایران و عراق تنها دو ســال بعد از انقالب اسالمی 
باعث شــد مفهوم جنگ از خالل مفاهیم و ارزش های انقالب 
بازتعریف شــود و معنایش از تهاجم و مبارزه برای جاه طلبی و 
سلطه جویی به دفاع مقدس به منظور دفاع از خویش در مقابل 
متجاوزین به دین، جان، مال و کشــور و دفــاع از مظلومین 
و ارزش هــا و آرمان ها تغییر  یابد. در این دوره شــاهد نمایش 
انقالب، ارزش ها و جنبه های مثبت جنگ مانند مفاهیم ارزشی 
شــجاعت، فداکاری، وفاداری و ایثارگری )تغییر معنای جنگ 
به جهاد( هستیم. جنگ برای جاه طلبی در این مقطع اقدامی 

غیردینی و نامقدس است.
مفهوم جنــگ در این دوران بــا نوعی تفســیر تقدیرگرایانه 

از جنــگ و حــوادث و نتایج آن با تأکید بر الگوی عاشــورا و 
تکلیف گرایی همراه اســت؛ تفســیر معنوی از جنگ بر اساس 
تکلیف گرایــی با تأکید بر ارزش ها و روایات انســانی از جنگ. 
اهمیت ارزش های انسانی در دوره دفاع مقدس نقش مهمی در 
شکل گیری رویکرد معنویـ  ارزشی به جنگ داشت؛ رویکردی 
که از آن به تأویل گرایی و یا تفســیر معنوی از مسائل انسانی 
جنگ نام برده می شــود. جنگ در این نگاه بیشــتر به عنوان 

سلوک فردی و معنوی تصور می شود.۵
با این مقدمه که نشان از دگردیسی مفهوم جنگ دارد می توان 

چهار دوره مهم را در این مقطع در نظر داشت :
در دوره اول کــه می توان از آن به دوره انتقال قدرت و تثبیت 
نظام سیاسی جدید نام برد و از 13۵7 تا 13۵9 به طول انجامید 
به نظر می رسد اقدام به ساخت مجسمه شهری به دالیلی وجود 
ندارد :1( شرایط ناپایدار دولت جدید 2( ممنوعیت شرعی 3( 
تلقی مجســمه به عنوان نماد حکومت پیشین؛ اما در دوره بعد 

تصویر ۶ : اولین روایت از مفهوم انقالب اسالمی و شهادت در مجسمه شهری، 
میدان انقالب. 

.http://www.panoramio.com/photo/56035556 :  مأخذ
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)دوره جنگ از 13۵9 تا 13۶7( اگرچه مجسمه شهری، هنری 
نیســت که به دالیلی در خدمت جنگ باشد همچون مسائل 
اعتقادی و شرعی، تعطیلی دانشگاه و دانشکده مجسمه سازی 
و زمان بر بودن مجســمه نســبت به هنرهای تجســمی دیگر 
چون نقاشــی دیواری، اما مجسمه هایی در خصوص انقالب و 
مفاهیم شهادت ســاخته می شود که مشهورترین آن مجسمه 
میدان انقالب در ســال 13۶1 بود. »این مجسمه قبل از اجرا 
به صورت حجمی مدور و نقش برجســته بود که نماد اتفاقات 
زمان مبارزات انقالب و نمایش دهنده نقش گروه هاي مختلف 
مردم در جریان انقالب و تظاهرات ها تلقی می شد. نشان دادن 
حضور و نقش زنان و اقوام با حالت هاي مختلف و اندکي اغراق 

تصویر 7 : اولین مجسمه فیگوراتیو شهری بعد از انقالب 
اسالمی که به سوژه جنگ داللت دارد. میدان فلسطین. 

عکس : آزاده قلیچ خانی، 1394.

در فرم دســت ها به خصوص در طرح دست امام خمیني)ره( که 
اشــاره به نقش رهبری و حمایت ایشــان از مردم در جریان 
انقالب داشــت؛ اما بعد از آن به مدلــول دیگری یعنی روایت 
هشــت ســال جنگ تحمیلي و رهبري امام خمیني)ره( در آن 

سال ها ارجاع داشت« )اسکندری، 1394(؛ )تصویر ۶(.
در دوره جنگ عالوه بر اینکه ســاخت مجســمه فیگوراتیو و 
واقع گرا نمادی از حکومت پیشین تلقی می شده، تشدید منع 
شــرعی مجسمه بعد از انقالب اســالمی باعث می شود عناصر 
نمادیــن انقالب تعریف شــوند : الله، پرنــده، کبوتر. بنابراین 
حجم هایــي برگرفته از نمادهاي کلي انقالب در آن ســال ها 
توســط هنرمندان ســاخته و در میدان هاي شهر نصب شد. 
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در مصاحبه با ایرج اســکندری گفته می شــود : »نمونه یکي 
از ایــن کارها اثر »جعفر نجیبی« در میــدان ونک بود؛ چهار 
حجم مکعبي شــکل، عمودي کار گذاشــته شد که هر کدام 
دست هایي ایســتاده  و یک نماد بود؛ اسلحه، قلم، کتاب و... یا 
میدان راه آهن که تنها چند الله را که نشــان از شهدا بود در 

خود جاي داد« )همان(.
در این دوران مجســمه هایی که از حکومت پیشین باقی مانده 
بودند و ارجاع مســتقیم به آن دوره نداشتند از خالل مفاهیم 
انقالب و ارزش های اسالمی نیز تفســیر نوینی پیدا می کنند 
از جمله مجسمه گرشاســب و اژدهای باغشاه که به مناسبت 
آزادسازی آذربایجان ساخته شــده بود پس از انقالب و تغییر 
نــام به میدان حر ارجــاع دیگری می یابــد. چنانکه مهاجر و 
تاج الدینی )1394 : 323( می نویســند : »به شخصیت حر و 
مفهوم مبارزه با نفس ]ارجاع دارد[. در نظر بسیاری مخاطبان 
متأخر این میدان، مجســمۀ آن یــادآور واقعه کربال و حوادث 

مربوطه است«.
در دوره ســوم )13۶7 تا 1380( اولین زمزمه های تالش برای 
تثبیت مجسمه  ســازی به عنوان گونه ای از هنــر که می تواند 
در خدمت جنگ و مفاهیم انقالبی باشــد به گوش می رســد. 

به طوری که به دنبال وقفه  طوالنی مجسمه ســازی، در ســال 
13۶7 »طاهر شــیخ الحکمایی« در یادداشــتی تحت عنوان 
»مجسمه ســازی در انزوا« بیان می دارد : »در کشــور انقالبی 
ما این پرســش در ذهن اکثــر افراد جامعه وجــود دارد که 
»مجسمه ســازی چیســت«؟ و باوجوداینکه این هنر می تواند 
در حرکت سیل آســای جامعه نقش اساسی در جهت پیشبرد 
اهــداف انقالب ایفا کنــد چرا تابه حال راکد مانده اســت؟ از 
دیدگاه ما نکته اساســی این اســت که مجسمه سازی اگر در 
جهت صحیح خود رشد کند می تواند تأثیری مفید در فرهنگ 
جامعه داشته باشــد و عالی ترین ارزش ها و اندیشه های مردم 
ما را در قالبی صحیح متبلور کرده و نقشــی جاودان به آن ها 
ببخشــد« )شــیخ الحکمایی، 13۶7 : 32( و از این دوره است 
که زمزمه های ســاخت مجسمه شهری به عنوان هنر انقالبی و 
هنر متعهد به گوش می رســد و در خصوص رفع منع شرعی 
آن اســتفتائاتی از مراجع تقلید می شود۶. با همه این تالش ها 
اگرچه باالخره در سال 1370 مجسمه میدان فلسطین اولین 
مجسمه ای است که به بحث فیگور انسانی می پردازد و توسط 
سه هنرمند »معماریان«، »قشــقایی« و »گروسیان« ساخته 
می شــود اما این رکود همچنــان ادامه دارد تا اینکه رشــته 

تصویر 8 : قهرمان سازی فرماندهان و تکریم و بزرگداشت آن ها در قالب مجسمه، سردیس و نیم تنه.  
 مأخذ  : اسماعیلی، 1391.
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مجسمه ســازی در سال 1372 به رســمیت شناخته می شود 
و دانشــجو می پذیرد )تصویر 7(. در این دوره همچنین اولین 
مجسمه شهری از مبارزی انقالبی - شهید آیت اهلل مدرس- در 

فضای میدان بهارستان )137۵( حضور می یابد.
در دوره چهارم )1380 تا 1389( شــاید بتوان با وام گیری از 
این جمله »نیکالس پروناي« که »تجربه دوران جنگ نشــان 
مي دهــد که یک دهه پــس از جنگ، زمــان صیقل خوردن 
خاطرات تلخ فرا مي رســد. در این هنــگام مردم این امکان را 
مي یابند که دوبــاره، اما این بار از طریق نیروي خالق هنر، با 
این خاطرات تلخ مواجه شــوند« )سورلن به نقل از راودراد و 
حیران پــور، 1392 :۵9( از آن به دوره تثبیت مجســمه های 
شهری با موضوع جنگ و انقالب تعبیر کرد که مجسمه سازی 
شهری به صورت جدی به این مقوله می پردازد، اما نکته ای که 
این گفته را نقض می کند آن اســت که مجســمه های شهری 
تهران شــکلی واقعی از روایت  جنگ نیستند و مصائب جنگ 
و خاطرات تلخ را در نظر ندارد؛ برخالف کشــورهای دیگر که 
به نمایش تجاوزات و مصائب مختلف دوران جنگ می پردازند. 
در این دوره همان طور که گفته شــد از خالل مفاهیم انقالب 
و نگاه جدید به مقولۀ جنگ حماسه ســازی قهرمانان جنگ و 
قهرمان سازی فرماندهان و تکریم و بزرگداشت آن ها با ساخت 
مجسمه ، سردیس و نیم تنه آن ها همراه است )تصویر 8(. الزم 
به ذکر اســت موضوع شهید فقط به شــهدای جنگ ایران و 

عراق )شــهید فهمیده، جهان آرا و شــهید همت( برنمی گردد 
بلکــه مبارزان انقالبی و فرماندهانــی که در حین مأموریت یا 
حمالت تروریســتی کشته می شــوند نیز در زمره شهدا قرار 
دارند )از جمله شــهید باهنر، شــهید رجایی، شهید مطهری، 
شــهید مدرس، شــهید بهشتی، شــهید نواب صفوی،  شهید 
آوینی، شهید رئیس علی دلواری، شهید دادمان، شهید احمد 
کاظمی، شــهید صیاد شــیرازی(. البته نکته قابل تأمل دیگر 
اینکه به نظر می رسد نگاهی مردساالر نیز در این حماسه سازی 
همواره حکم فرماســت؛ زیرا اگرچه نقش مؤثر مادران و زنان - 
چه در جبهه های جنگ و چه در پشت جبهه- به دنبال ترغیب 
و بدرقه فرزندانشــان در دفاع از میهن )نزدیک به 3۵00 نفر 
شهید زن در جنگ ایران و عراق( از یک سو و تحمل درد و رنج 
فقدان فرزند از ســوی دیگر غیرقابل انکار و بس ستودنی است 
متأســفانه هیچ اثری از یادبود و تکریم و بزرگداشــت جایگاه 
ایشــان چه در قالب مجســمه فیگوراتیو و چــه در فرم های 
یادمانی و نمادین در نمونه های مورد بررسی وجود ندارد. دلیل 
این کاســتی را حتی نمی توان به دلیل مسائل فقهی و شرعی 
توجیه کرد چراکه حضور مجسمه مشاهیر زن )مانند مجسمه 

پروین اعتصامی( در تهران ناقض آن است7.
در رویکردی دیگر مجسمه ســازان نیز با ساخت مجسمه های 
نمادین و بهره گیری از عناصری همچون گل الله، سرو و کبوتر 
و رنگ قرمز،  سیاه و سفید سعی در نمادسازی مفاهیم انقالبی 

تصویر 9 : استفاده از فرم های انتزاعی و عناصر نمادین مفاهیم انقالبی و ارزشی.   
 مأخذ  : اسماعیلی، 1391.
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و ارزشی چون مقاومت و رشــادت را دارند )تصویر 9(. عالوه 
بــر این ها در این دوره با رویکرد ســومی نیز مواجه هســتیم 
که مجسمه  ســازان با بیان انتزاعی و مدرن مفاهیم انقالبی را 
موضوع کار خود قرار داده اند )تصویر 10(. به طورکلی با بررسی 
آثار، ویژگی های مجســمه های ایــن دوره را به لحاظ تکنیک، 
موضوع و محل نمایش می توان به صورت ذیل دسته بندی کرد :

- اســتفاده از عناصر نمادین چون ســرو، کبوتر، پرواز، پنچه 
دست )پنجه حضرت ابوالفضل(، الله

- ساخت سردیس، نیم تنه و مجسمه واقع گرا از شهدا
- اســتفاده از فرم های انتزاعی با رنگ های نمادین قرمز، سیاه 

و سفید
- بیان انتزاعی از مفاهیم ارزشــی چون مقاومت، استقامت و 

ایستادگی
- تا دهه 80 در میدان و دهه 80 در بوستان، پارک، خیابان و 

حاشیه بزرگراه، میدان

نتیجه گیــری | به طورکلــی موضــوع جنــگ در مجســمه های 
ــا )مشــروطه  ــر انقالب ه ــران معاصــر تحــت تأثی شــهری ته
ــا  و انقــالب اســالمی( از یــک واقعیــت عینــی کــه جــدال ب
ــئله آن  ــدرت مس ــش ق ــروزی و نمای ــب پی ــمن و کس دش
ــا و  ــاع از ارزش ه ــه دف ــی ک ــوع ذهن ــک موض ــه ی ــت ب اس
ــود. در  ــل می ش ــده تبدی ــی ش ــم تلق ــی مه ــم انقالب مفاهی
ــورد بررســی اسطوره ســازی و بزرگداشــت  ــر دو مقطــع م ه
فیگوراتیــو تجســم  زبــان  بــا  فرماندهــان و رزمجویــان 
ــالب در  ــل از انق ــه در دوره قب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب می  یاب
ــرد اول  ــر اقتــدار ف مجســمه های پیکــره ای تأکیــد بیشــتر ب
مملکــت به عنــوان فرمانــده و قــدرت نظامــی حکومــت 
ــالب  ــد از انق ــا در دوره بع ــرد اســطوره ای(، ام اوســت )رویک

اســالمی مجســمه شــهدا بــدون ارجــاع مســتقیم بــه جنــگ 
ــت  ــم و بزرگداش ــعی در تکری ــی آن س ــای عین و واقعیت ه
آن هــا دارد )رویکــرد حماســی(. همچنیــن در هــر دو مقطــع 
مفاهیــم انقالبــی - تحــت تأثیــر انقــالب مشــروطه و انقــالب 
ــان نمادیــن خلــق می شــود،  ــا زب اســالمی- در مجســمه ها ب
ــالب  ــل از انق ــمه های قب ــه در مجس ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ام
اســالمی از رویکــرد اســطوره ای بــا تأکیــد بــر باســتان گرایی 
ــا اژدهــا  کــه ارجــاع مســتقیم بــه نبــرد دارد مثــل جــدال ب
توســط شمشــیر و نیــزه در بازنمایــی مفاهیمــی چــون 
ــود و در دوران  ــتفاده می ش ــی اس ــرای آزادی خواه ــارزه  ب مب
بعــد از انقــالب اســالمی بــرای بازنمایــی مفاهیــم ارزشــی و 
انقالبــی چــون مقاومــت، شــهادت و رشــادت بــا بهره گیــری 

تصویر 10 : بیان انتزاعی از مفاهیم انقالبی و ارزشی.   
 مأخذ  : اسماعیلی، 1391.
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* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »جنگ و منظر شهری« است 
که در پژوهشکده نظر به انجام رسیده است. 

از جمله ادوارد پوالک، ارنست اورسل، جرج کرزن و مادام ولفنسون که در   -1
دوره های مختلف پادشاهی قاجار به ایران سفر کرده اند.

2- نقل است سازندة آن استاد اسماعیل ریخته گر اصفهانی بوده که در سال 
1233 ق. به دستور فتحعلی شاه ساخته شد.

3- دو توپ ساخت دانمارک در ورودی ادارة دارایی ارتش باغ ملی قرار داشت 
که از جمع عمارات قزاقخانه و وزارت جنگ قدیم بازمانده بود )سعوندیان به 

نقل از مهاجر و تاج الدینی، 1394 : 18۵(.
4- الزم به ذکر است از عصر محمدشاه قاجار نقش شیر و خورشید به همراه 

شمشیر نقش می شود.
۵- برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به مقالۀ »مؤلفه های مؤثر در شکل گیری 

رویکردها و مفاهیم جنگ و ضرورت پژوهش درباره آن« نوشته محمد درودیان.
۶- از جمله نگاه شود به مجله هنرهای زیبا که به همت جهاد دانشگاهی وقت و 

نشر اسالمی در سال های ۶7 و ۶8 منتشر می شد.
7- در نمونه های تهران تنها مجسمه ای مفهومی از مادر شهید )1378( وجود 
دارد که به دلیل اینکه در یک شهرک مسکونی جایابی شده است و از تعریف 

عام مجسمه شهری به معنای حضور در فضای عمومی و امکان دسترسی برای 
همگان به دور است مالک قضاوت قرار نگرفت.

اسماعیلی، شهروز. )1391(. مجسمه های تهران. تهران : آفتاب اندیشه.	⚫
اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی. )134۵(. روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه 	⚫

مربوط به ســال های 1292 تا 1313 هجری قمری،  مقدمه و فهرســت از ایرج 
افشار. تهران : امیرکبیر.

درودیان،  محمد. )بی .تا.( مؤلفه های مؤثر در شــکل گیری رویکردها و مفاهیم 	⚫
جنگ و ضرورت پژوهش درباره آن. تهران : پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع مقدس.
رازی، عبداهلل. )1372(. تاریخ کامل ایران. تهران : اقبال و مروی. 	⚫
راودراد، اعظم و حیران پور، سپیده. )1392(. تحوالت بازتاب جنگ در سینمای 	⚫

ایران. مجله انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات 9 )33( : ۵7-80.
شهری، جعفر. )1383(. طهران قدیم، ج 3 و 4. تهران : معین.	⚫
شــیخ الحکمایی، طاهر. )13۶7(. مجسمه ســازی در انزوا. مجله هنرهای زیبا 	⚫

.32-33 : )0(
 مهاجر، شهروز و تاج الدینی، مرجان. )1394(. پیشینۀ زیباسازی شهر تهران. 	⚫

تهران : پیکره.
 اســکندری، ایرج. )1394(. انتظار 8 ساله برای رونمایی از یک نماد. مصاحبه 	⚫

http://www.mahaleman.ir/ : نگین پذیرا با ایرج اســکندری. قابل دسترس در
detail/news/7984 )تاریخ مراجعه 9۵/2/10(.

ــق  ــی خل ــان نمادین ــاعرانه زب ــی و ش ــرد تمثیل گرای از رویک
می شــود کــه واژگان آن ارجــاع مســتقیم بــه جنــگ و مبــارزه 
ــای  ــرواز، رنگ ه ــر، پ ــرو، کبوت ــه، س ــل گل الل ــدارد؛ مث ن
قرمــز، ســیاه و ســفید. عــالوه بــر تفــاوت تلقــی برداشــت از 
ــمه ها  ــش مجس ــکان نمای ــع، م ــگ در دو مقط ــوع جن موض
نیــز متفــاوت می شــود؛ تــا قبــل از انقــالب مجســمه ها 
ــل وابســتگی  ــه دلی ــی ب ــر تبعیــت از الگــوی اروپای عــالوه ب
موضوعــی آن هــا بــه حکومــت تنهــا در فضــای میــدان 
کــه خــود به مــرور بــه عنصــری حکومتــی تبدیل شــده 

ــا  ــه نظــر می رســد ب ــد از انقــالب ب ــی می شــدند و بع جایاب
ــن کــه نمــادی از  ســرنگونی مجســمه های فیگوراتیــو میادی
ــال نقــض  ــه دنب حکومــت پیشــین محســوب می شــدند و ب
ــو  ــمه های فیگوراتی ــردیس و مجس ــا س ــت های آن ه سیاس
ــتان ها و  ــان در فضــای بوس ــرم و ابعادش ــل ف ــه دلی ــراً ب اکث
ــوند و  ــی می ش ــر جایاب ــای مردمی ت ــوان فض ــا به عن پارک ه
یادمان هــا و المان هــای انتزاعــی بــه دلیــل قــدرت نشــانه ای 
باالترشــان بیشــتر در میادیــن جــای می گیرنــد )جــدول 1(.

مقطع زمانی
بعد از انقالب اسالمیویژگی قبل از انقالب اسالمی

تکریم و بزرگداشت شهدا بدون ارجاع مستقیم به جنگ و واقعیت های 
عینی آن )رویکرد حماسی(

تأکید بر اقتدار و قدرت نظامی فرد اول مملکت )رویکرد 
اسطوره ای(

مجسمه پیکره ای

بازنمایی مفاهیم ارزشی و انقالبی با بهره گیری از عناصر نمادین بازنمایی مفاهیم آزادی  خواهی با بهره گیری از عناصر 
شمایلی

مجسمه نمادین

تا دهه 80 : میدان
بعد از دهه 80 : مجسمه ها و سردیس ها در فضای بوستان ها و پارک ها 

و حاشیه بزرگراه / یادمان ها و المان های انتزاعی در میادین.

میدان جایابی مجسمه

پی نوشــت 

فهرسـت منابع 

جدول 1 : مقایسه مجسمه های پیکره ای و نمادین تهران با موضوع جنگ و مبارزه از دوره 
قاجار تا سال 1389.  

 مأخذ  : نگارنده.
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