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بازشناسی تاریخی هنر مجسمهسازی تهران در دوره قاجار
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لیال میرزمانی
کارشناس ارشد صنایع دستی ،گرایش پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه سوره تهران ،شماره تماس90134442190 :
پست الکترونیکLeila.Mirzamani@gmail.com :

عبدالکریم عطارزاده
عضو هیئت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه سوره تهران ،تهران

احمد خلیلی فرد
عضو هیئت علمی دانشکده هنر ،دانشگاه سوره تهران ،تهران

چکیده
هنر مجسمه سازی ،همچون بسیاری از دیگر هنرهای ایرانی ،در دوره قاجار فرصت دگرگونی و تحول یافت .در این دوره ،رونق
کاربرد مجسمه بهخصوص در تهران ،پایتخت قاجاریان ،سبب استقرار مجسمههای متعددی به عنوان عنصر تزئینی در کاخهای
سلطنتی و عمارتهای اشرافی تهران گردید .تعامالت فرهنگی و هنری و بهدنبال آن ،آشنایی با آثار هنرمندان غربی ،پیگیری در
ارائه آثاری به این شیوهها ،تغییر در نگرشهای هنر مجسمهسازی را بهدنبال داشت .از اینرو مطالعه پیرامون هنر مجسمهسازی در
دوره قاجار و کاربرد آن در بناهای سلطنتی ،از اهمیت خاصی برخوردار است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مطالعه هنر
مجسمهسازی در دوره قاجار و در پی پاسخ به این پرسش که هنر مجسمهسازی در بناهای این دوره از نقطه نظر ترکیب و
فضاسازی چگونه بوده ،انجام شده است .بر این اساس با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و بهرهمندی از اسناد تصویری و استفاده
از روش تاریخی -توصیفی به مطالعه نمونههای شاخص مجسمهها از دوره مذکور پرداخته و ویژگیهای آنها بازشناسی شده است.
با توجه به رفت و آمدهای شاهان قاجار به کشورهای اروپایی و مشاهده مجسمههای این کشورها در ترکیب با فضاهای معماری و
همچنین مشاهده و تقلید از محل و مکان نصب مجسمهها در بنا از جمله دالیلی است که در این دوره بیش از سایر دورههای
اسالمی از مجسمه برای تزئین بنا استفاده شده است.

واژگان کلیدی :مجسمه ،قاجار ،تهران

 . 1این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد لیال میرزمانی با عنوان "جایگاه مجسمه از نظر کاربردی در معماری دوره قاجار (مطالعه موردی :شهر
تهران) به راهنمایی آقای دکتر عبدالکریم عطارزاده و مشاوره آقای احمد خلیلی فرد در دانشگاه هنر سوره تهران میباشد.
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مقدمه
پایهگذاری سلسلة قاجاریان بهدست آغامحمد خان ،سرانجامِ نابسامانىهاى اوضاع سیاسی ،اجتماعى و اقتصادىِ بعد از افول
حکومت صفویان بود .تعامالت سیاسی ،اقتصادی ،هنری و فرهنگی در این دوره مُهر و نشان خود را بر آثار هنری بر جای نهاد و بازار
هنر و بهخصوص هنر مجسمهسازی ،بار دیگر از رونق چشمگیری برخوردار گشت .آشنایی با آثار هنرمندان غربی ،پیگیری در ارائه
آثاری به این شیوهها و تغییر در نگرشهای معماری و تزئینات وابسته به آن ،همه و همه از جمله نکات برجستهای است که بررسی
تاریخ فرهنگ و هنر این دوره را به مثابه تالقیگاه و برخورد اندیشههای نو و قدیم ،واجب گردانیده است.
گسترش روابط اجتماعی و سیاسی و بهدنبال آن ،توسعه تعامالت هنری و فرهنگی بین ایران و کشورهای غربی در دوره قاجار،
منجر به تأثیرپذیری هنر ایران از هنر غرب گردید .در این میان شکوفایی هنر مجسمهسازی مرهون گسترش ارتباطات با کشورهای
اروپایی و توسعه روابط داخلی و خارجی است .در این دوره رونق ساخت مجسمه و استفاده از آن در بنا بهخصوص در تهران،
پایتخت قاجاریان ،سبب استقرار مجسمههای تزئینی در کاخها و عمارتهای سلطنتی بهعنوان عنصری منسجم در ساختار بناهای
تهران شد و تغییراتی را در هنر معماری این دوره نیز بههمراه داشت .این تحوالت را میتوان در بهرهگیری مجسمه در ساختار
بناهای این دوره بهخصوص کاخهای سلطنتی مالحظه نمود .در پژوهش حاضر ،بنابر مقتضیات دورههای متفاوت ،به نمونههای
شاخص مجسمهها در هر دوره پرداخته شده است.
پرسشهای پژوهش
الف) هنر مجسمهسازی در بناهای دوره قاجار از نقطه نظر ترکیب و فضاسازی چگونه بوده است؟
ب) میزان تأثیر هنر غرب بر هنر مجسمهسازی در دوره قاجار چگونه بوده است؟
پیشینه تحقیق
پس از انجام مطالعات و بررسی پیرامون پژوهش حاضر ،این نتیجه بهدستآمده که پژوهشی گسترده در رابطه با هنر مجسمه
سازی در دوره قاجار صورت نگرفته و بیشتر بهصورت موردی به آن پرداختهشده است.
حسینی راد ( )1931در مقالهای با عنوان « بررسی حجمنمایی دوره قاجار از صخره نگاری باستانی تا مجسمه همایونی» ضمن بیان پیشینه
مجسمهسازی و تحوالت آن در ایران ،در دوره قاجار ،به بررسی رویکردهای مجسمهسازی و حجاری آن دوره پرداخته و تأثیر دربار ،بهویژه
شخص شاه را در روند دگرگونی حجمنمایی ،موردتوجه قرار داده است؛ بهخصوص آشنایی ناصرالدینشاه با مجسمههای طبیعتگرا در سفرهایش
به اروپا که منجر به ساختهشدن «مجسمه همایونی» شد.
روش تحقیق
روش تحقیق مذکور از نظر هدف ،بنیادی و از روش تاریخی_توصیفی بهره گرفته شده است .این روش میتواند در شناخت
صحیح مجسمههای نمونه و فهم درست ویژگیهای آنها در دوره قاجار مفید واقع شود .شیوه نمونهگیری هدفمند (غیراحتمالی) و
از نوع موردی؛ و روش گردآوری دادهها به صورت کتابخانهای است.
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قصر جهاننما (کاخ صاحبقرانیه)
قصر صاحبقرانیه از کاخهای تابستانی پادشاهان قاجار است که به دستور ناصرالدینشاه ،بنا شد .پیش از بنای قصر جدید بنای
کوچکی در زمان فتحعلیشاه در این مکان ساخته بودند ،که ناصرالدینشاه در سال 1394ه.ق بهوسیله یحییخان مشیرالدوله در
قریه نیاوران بهجای عمارت قدیمی ،قصری به نام جهاننما بنا کرد (اعتمادالسلطنه .)55 :1299 ،با توجه به اسناد تصویری باقیمانده
در کتب تاریخی از این قصر دو مجسمه در محوطه آن بهچشم میخورد .یکی از مجسمهها پیکره آغا محمد خان (تصویر )1و
مجسمه دیگر پیکره پسری چراغ بهدست است (تصویر .)3متأسفانه از این دو مجسمه و ویژگیهای آنها مطلبی مکتوب نشده است.

تصویر  .1پیکره آغامحمد خان خواجه ،کاخ صاحبقرانیه ،تهران،
عکاس :علی خادم (مأخذ :ذکاء و سمسار)412 :1731 ،

ساختن مجسمههای درباری در دوره قاجار ،نشانی از اشرافی بودن داشت .بههمین دلیل مجسمههایی از پیکره برخی از شاهان این
دوره ساخته شده است .همانطور که در تصویر  1مشاهده میشود ،مجسمه آغا محمد خان به قامت طبیعی خودِ شاه در کنار یکی از
درهای ورودی کاخ ،بر روی پایه ای با ارتفاع کم قرار گرفته و جنس مجسمه و پایه ،احتماالً مفرغ 3است .در دست راست مجسمه،
عصا و در دست چپ آن چراغی قرار گرفته که آن را به سمت باال نگه داشته است .لباس مجسمه ،ساده و تنها با چین و چروک آن
طراحی و ساخته شده است .کالهِ بر سر شاه نیز ،دارای بافت بهخصوصی است .صورت شاه و اجزای آن بههمراه جزئیات آن نقش
 .3مِفرَغ یا برنز آلیاژی است از مس و قلع که با آن ابزارهای مختلف و مجسمه را تهیه میکنند .مفرغ قدیمیترین آلیاژی است که انسان آن را
تهیه کرده است ،زیرا در معادن مس معموالً فلز مس بهطور طبیعی با قلع بهصورت یک آلیاژ طبیعی وجود دارد .بههمین دلیل معموالً نخستین
ابزارهای مصنوعی فلزی که در قدیم توسط بشر ساخته شده غالباً از مفرغ است.
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شده و برای بیننده کامالً چهره آغا محمد خان را تداعی می کند .از تاریخ ساخت مجسمه آغا محمد خان اطالع دقیقی در دست
نیست واحتماالٌ در زمان حکومت وی ساخته شده است.

تصویر .4پیکره پسری چراغ بهدست .کاخ صاحبقرانیه .تهران.
عکاس :علی خادم (مأخذ :ذکاء و سمسار)417 :1731 ،

در باغ کاخ صاحبقرانیه ،روبروی تاالر آئینه مجسمه پسری چراغ بهدست در انتهای باغچه قرار داشته است .در تنها تصویر باقیمانده
از این مجسمه ،پشت مجسمه به دوربین قرار گرفته و از نمای روبروی آن ،تصویری در دست نیست .لباس مجسمه کامالً اروپایی
است .نوع پوشش پایین تنه ،آستین پُف دار و طرح کالهِ بر سر مجسمه ،همگی از الگوهای غربی اقتباس گردیده است .جنس
مجسمه فرغ است .دست چپ مجسمه بر روی کمر قرارگرفته و با دست راست خود ،چراغ حبابی شکلی را نگه داشته است .با دقت
در تصویر ،3سیم آویزان از چراغ ،دیده میشود و نشان از این دارد که مجسمه بهعنوان پایه چراغ کاربرد داشته و در روشنایی باغ
تأثیرگذار بوده است .لذا این نکته استنباط میشود که از مجسمههای مذکور عالوه بر زیبایی ،برای روشنایی باغ از آنها نیز استفاده
بودند.
باغ و عمارت گلستان
محوطه باغ گلستان که اغلب بناها و تاالرها در اطراف آن ساختهشده است ،سابقاً بهوسیله عمارت خروجی به دو قسمت شمالی و
جنوبی تقسیم میشده ،ولی پس از تخریب آن ،این دو قسمت بههم متصل گردیده و باغ وسیعِ چهارگوشی پدید آمد .در پاشورههای
حوضها و استخرهای باغ ،پایههای سنگی برای گذاشتن گلدانهای گل و نصب مجسمهها و فانوسها ،قرار داده و هر گوشه باغ را به
نحوی تزئین کرده بودند (ذکاء( )232 :1240 ،تصویر .)2پیکرههای چراغ بهدست ،دورتادور استخر قرار گرفته است .اندازه آنها
کمی کوچکتر از اندازه طبیعی بهنظر میرسد .مجسمههای مذکور به لحاظ نوع پوشش ،کامالً غربی است .جزئیات طرح و نقش
لباسهایشان در تصویر ،جز پُف آستینها به سختی قابل تشخیص است و طرح کلی لباس ،کاله و مفرغی بودن آنها مشابه با
مجسمه یاد شده در محوطه کاخ صاحبقرانیه است و تنها تفاوت میان آنها در طرح چراغهایشان است .طراحی و ساخت فرم کلی
مجسمه ها به این گونه است که یک پا متصل به پایه گِرد بوده و پای دیگر مجسمه کمی باالتر ،بهطرف جلو آمده است ،یک دست
مجسمه به کمر چسبیده و دست دیگر با زاویه ای کم به طرف باال قرارگرفته و چراغ را با آن نگاه داشته و متناسب با محل قرارگیری
مجسمهها در کنار استخر و برای ایجاد تقارن در چیدمان آنها ،جای دستها و پاهای مجسمهها تغییر کرده است .تعداد مجسمهها
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بهطور دقیق مشخص نیست ولی ده تا از آنها عالمتگذاری شده است (تصویر .)4باتوجه به اینکه مجسمهها پایه چراغ هستند ،آن-
ها ضمن مزین کردن باغ ،برای روشنایی باغ نیز مورد استفاده قرار داشتند.

تصویر  .7پیکره پسر ،محوطه کاخ گلستان ،تهران (مأخذ :ذکاء و سمسار)417 :1731 ،

تصویر  .5بزرگنمایی مجسمه-
های دورتادور استخر
(نگارندگان)

تصویر  .2پراکندگی مجسمههای دور استخر ،محوطه کاخ گلستان،
تهران ( مجموعه شخصی خجندی)

عالوه بر پیکرههای یادشده ،مجسمه دو شیر که بر روی پایه ای نسبتاً مرتفع کنار استخر قرار دارد ،در تصویر 2دیده میشود .اندازه
آنها ،طبیعی بهنظر میرسد .عالوهبر مجسمه های شیر ،در میان اسناد مصور باقیمانده از کاخ گلستان ،تصویر مجسمه گوزنی به-
چشم می خورد .این مجسمه در میان باغ گلستان و در کنار استخر قرار داشته و در حال حاضر تنها همین تصویر از آن باقیمانده
است (تصویر .)9مجسمه گوزن در اندازه طبیعی ،بر روی پای ه قرار گرفته و جنس آن مفرغ است .با توجه به محوطه باغ گلستان و یا
هر محیطی با ویژگیهای باغ ،حضور حیات وحش در آن یک امر طبیعی است؛ بنابراین نصب مجسمههای گوزن و یا شیر با محوطه
هماهنگی داشته و به لحاظ بصری ترکیبی متناسب ایجاد کرده است .همچنین وجود مجسمههای مذکور در میان باغ ،به زیبایی
محوطه گلستان افزوده و طبیعت آن را ملموستر کرده است .با دقت در تصویر  ،9در سمت چپ مجسمه گوزن ،در حاشیه داخلی
استخر ،پایههای مفرغی دیده میشود که بر روی آن ها مجسمه پسری برهنه که هر دو دستش به کمر متصل شده ،در مقیاس
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کوچکت ر از اندازه طبیعی نصب گردیده است .بر روی سر مجسمهها سینی پایهداری نصب شده و دور سر مجسمهها با برگ تزئین
گردیده است .احتماالً سینیهای ساخته شده بر روی سر مجسمهها ،محل قرارگیری ظروف برای پذیرایی از مهمانان بوده است
(تصویر .)8

تصویر .3بزرگنمایی مجسمه مفرغی گوزن،
باغ گلستان ،تهران (نگارندگان)

تهران (مجموعه شخصی خجندی)

تصویر .9بزرگنمایی مجسمه

تصویر .8مجسمههای پسر برهنه ،مفرغ ،حاشیه داخلی استخر،

پسربچه برهنه،مفرغ،

باغ گلستان ،تهران (مجموعه شخصی خجندی)

حاشیه داخلی استخر،
باغ گلستان ( نگارندگان)
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باغ و عمارت معیرالممالک
عمارت معیرالممالک با مساحتی حدود سی هکتار در جنوب غربی تهران واقع است و در دوره محمدشاه قاجار ساختهشده بود .باغ
معیر بهدست حسینعلیخان معیرالممالک 2پدر دوستعلیخان احداث گردید .بعد از وی دوستعلیخان در بهتر و زیباتر ساختن باغ
کوشید و درنهایت دوست محمدخان؛ پسرش ،آراستن بیرون و درون عمارتها را بهنهایت رسانید .باغ و عمارت معیری در سال
 1251ه.ش .به علت بدهی به بانک به مبلغی بیش از ده میلیون ریال فروخته شد و خریداران بدون اطالع از ارزش تاریخی این بنا،
آن را ویران کرده و بهجای آن چندین دستگاه خانه کوچک بنا کردند (یغما .)89 :1228 ،باغ معیرالممالک و مجموعه بناهایی که
در آن ساختهشده بود ،یکی از بزرگترین باغها و زیباترین مجموعهها در تهران قدیم بهشمار میآمد.
از مجسمههای معروف و زیبای دوره قاجار ،مجسمه «فرشته آزادی» است که در باغ عمارت معیر قرار داشته است (تصویر.)19
مجسمه آزادی تشکیل شده از پیکرهای با دو بال و نیزه ای در دست که بر روی دیو قرار گرفته است .اندازه مجسمه فرشته بزرگتر
از اندازه طبیعی بهنظر می رسد و نوع پوشش آن متأثر از هنر غربی است .پیراهن بر تن مجسمه با دالبُرهایی باالتنه را از نیمتنه
پایین جدا کرده است .دست و پاهایش برهنه و شالی بلند بر روی شانههایش انداخته شده است .این مجسمه عالوه بر اینکه بهعنوان
یک عنصر تزئینی در باغ محسوب میشده ،گویای این مطلب است که فرشته با فرو بردن نیزهاش در بدن اهریمن ،استبداد را زیر
پای خود گرفته است.

تصویر  .11مجسمه «فرشته آزادی» ،باغ عمارت معیرالممالک ،تهران (مأخذ :آلبوم خانه گلستان)

نصب مجسمه فرشته آزادی در باغ بهارستان
سردار اسعد ،مجسمه فرشته آزادی ،دو مجسمه شیر و تعدادی دیگر از اسباب و وسایل را از دوستعلی خان معیر الممالک خریداری
کرده بود .پس از قتل وی ،مباشر او آن ها را در اِزای بدهکاری به مجلس شورای ملی فروخت .مجسمه فرشته آزادی که در ابتدا به
رنگ زرد سوخته بود ،پس از انتقال به مجلس به رنگ فرشته سفید د رآمد که غول سیاه استبداد را در زیر نیزه و پای خود مضمحل
کرده است (نوربخش ،1281 ،ج.)1329 :3
 .2وی که داماد فتحعلی شاه بود در اواخر سلطنت او به منصب خزانهداری و لقب معیر الممالکی منصوب شد و در سال  1344ه .ق .درگذشت
(نوربخش ،1281 ،ج.)514 :1
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تصویر  .11مجسمه «فرشته آزادی» در باغ بهارستان (مأخذ :آلبومخانه گلستان)

 -2-1-7عمارت و باغ کامرانیه
سعیدخان5

خریداری کرد .این بنا
کامران میرزا نایبالسلطنه 4در حدود سال  1305ه.ق باغ کامرانیه ،واقع در شمیران را از میرزا
مطابق نقشه تهران  1290هـ.ق .از شمال به خیابان باغشاه (امام خمینى کنونى) ،از مشرق به خیابان امیریه (ولیعصر کنونى) و از
جنوب به خیابان منیریه محدود شده بود .وی در آنجا قصر بزرگی شامل بناهای متعدد ،از جمله عمارت کالهفرنگی زیبایی بنا کرد
(اعتمادالسلطنه .) 89 :1299 ،با توجه به تصاویر باقیمانده از عمارت و باغ کامرانیه ،تصویر زیر پیکره برهنهای را روبروی بنای کاله-
فرنگی در باغ کامرانیه نشان میدهد (تصویر.)13

 .4پسر سوم ناصرالدینشاه ملقب به (امیرکبیر) وزیر جنگ
 .5وزیر امور خارجه
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تصویر .17بزرگنمایی مجسمه
مرد برهنه( ،نگارندگان)

قصر

تصویر .14پیکره برهنه ،مفرغ ،عمارت کالهفرنگی کامرانیه
(مأخذ :آلبومخانه کاخ گلستان)

امیریه1

کامران میرزا نایب السلطنه ،عالوه بر باغ و عمارت کامرانیه در شمیران ،در غرب شهر قدیم تهران ،کاخ و باغی بنا کرد که به قصر
امیریه مشهور بود .این باغ و عمارت از شمال به خیابان باغ شاه (امام خمینی) و از مشرق به خیابان امیریه (ولیعصر) محدود شده
بود .محوطه باغ از دریاچهها ،جزایر و فوارهها و تپههای مصنوعی تشکیل میشد (اعتمادالسلطنه .)89 :1299 ،در میان یکی از این
جزایر مصنوعی ،پیکره انسانی که پرندهای بر روی دست او قرار گرفته ،نصب گردیده بود .مجسمه بر روی پایهای به ارتفاع تقریباً یک
متر ،به حالت نشسته ،قرارگرفته و اندازه خود مجسمه طبیعی است (تصویر .)14مجسمه مفرغیِ ساخته شده در قصر امیریه ،مانند
پیکره باغ کامرانیه برهنه بوده و متأسفانه از جزئیات مجسمه و ویژگیهای آن مطلبی مکتوب نشده است (تصویر.)15

تصویر .12مجسمه برهنه پسر و پرنده ،مفرغ ،قصر امیریه ،تهران (مأخذ :آلبوم خانه کاخ گلستان)

 .9متأسفانه در سال  1218ش .عمارت زیبای امیریه را خراب کردند و بهجای آن عمارت فرماندهی دانشکده افسری را بنا کردند (نوربخش،
 ،1281ج.)1349 :3
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تصویر .11بزرگنمایی مجسمه مفرغی

تصویر .15مجسمه مفرغی پیکره انسان و پرنده،

پسر و پرنده ،باغ امیریه ( نگارنده)

باغ امیریه ،تهران (مأخذ :آلبوم خانه کاخ گلستان)

نتیجه
یافتههای پژوهش نشان میدهد که مجسمهسازی دوران قاجار همراه با اتفاقات سیاسی و جهتگیریهای حکومتی ،دگرگونیهای
شکلی و محتوایی را بهدنبال داشته است .عالقه شاهان قاجار به هنر غرب و حرکت آنها به سمت غربگرایی و تجدد و تصور اینکه
استفاده از مجسمه در کاخهای خود ،آنها را اشرافیتر جلوه میدهد ،از دیگر دالیل کاربرد هنر مجسمه در بناها دوره مورد بحث
است .با توجه به اطالعات بهدست آمده از مجسمههای این دوره و بررسی ویژگیهای آنها ،این نکته برداشت میشود که هنر
مجسمهسازی این دوره از هنر غرب تأثیر گرفته و با گذر از سنت به سمت غربگرایی بهپیش تاخته است .این تأثیر پذیری در دوره
ناصرالدین شاه قاجار به اوج میرسد تا جایی که در کاخهای خود از پیکرههای انسانی برهنه بهعنوان عنصر تزیینی استفاده کردند.
اکثر مجسمه های مورد مطالعه ،از جنس مفرغ ساخته شده و از الگوهای هنر کشورهای اروپایی تبعیت کردهاند .همچنین مطالعات
نشان میدهد که نصب بعضی مجسمهها در بناها صرفاً تزیینی نبوده و عالوه بر مزین کردن عمارت ،کاربردی نیز بوده است و از
آنها برای روشنایی و سایر امورات دیگر استفاده میشده است .نکته دیگری که از پژوهش حاضر میتوان برداشت کرد ،این است که
هرچند در دوره قاجار مجسمهها بدون علم و سواد بصری در کاخها و عمارات نصب شده بودند ،ولی با این وجود در تصاویر باقیمانده
از آن زیبا بهنظر میرسند.
جدول 1مشخصات مجسمههای دوره قاجار شهر تهران (نگارندگان)
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نام مجسمه

دوره پادشاهی

موضوع

مکان نصب

مجسمه آغامحمد
خان

آغامحمد خان

انسانی -درباری

کاخ نیاوران

جنس(مفرغ)


پسرچراغ به دست

نامعلوم

انسانی -عامیانه

کاخ نیاوران



مجسمه گوزن

ناصرالدینشاه

حیوانی

باغ و عمارت
گلستان



مجسمه برهنه
پسربچه

ناصرالدینشاه

انسانی -عامیانه

باغ و عمارت
گلستان



مجسمه فرشته
آزادی

ناصرالدینشاه

ماورائی

عمارت معیر
الممالک



مجسمه انسان
برهنه

کامران میرزا

انسانی -عامیانه

عمارت کامرانیه



پیکره انسان برهنه
و پرنده

کامران میرزا

انسانی -عامیانه
حیوانی

قصر امیریه
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