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چکیـده| در ســال اخیــر ( )1399مقــرر شــده اســت مجســمۀ میــدان حــر فعلــی کــه ســالیانی اســت در فضای
شــهری تهــران حضــور دارد بــه عنــوان اثــر ملــی ثبــت شــود .ایــن مجســمه از زمرۀ مجســمههای شــهری اســت
کــه بــه دلیــل ارجــاع غیــر مســتقیم مجســمه بــه موضوعــی خــاص ،تفاســیر مختلفــی بــر آن مترتــب اســت.
ایــن تفاســیر متنــوع و گاه متناســب کــه بهرغــم تغییــر شــرایط سیاســی و حکومتی-بــه عنــوان مؤلفـهای بــرای
حــذف مجســمهها -بــه بقــای اثــر انجامیــده اســت ،امــا بــه نظــر میرســد ثبــت برخــی اظهــارات و برداشـتها
همچــون ارتبــاط ســاخت مجســمه بــا آزادســازی آذربایجــان از اشــغال شــوروی ( )1324از ســوی متولیــان و
ش خبــری بــه دلیــل عــدم توجــه
پژوهشــگران در رســانههای مختلــف اعــم از کتــاب ،مقالــه ،مصاحبههــا و گــزار 
بــه تاریــخ نصــب اثــر بــوده ،تــا حــدی کــه باعــث شــده تفاســیر نامبــرده از حقیقت اصلــی فاصلــۀ زیادی داشــته
باشــد .بــه ایــن بهانــه ایــن نوشــتار کوتــاه قصــد دارد اســنادی را از تاریــخ نصــب اثــر -کــه ممکــن اســت تاکنــون
دیــده نشــده باشــد یــا کمتــر بــه آن توجــه شــده باشــد -ارائــه دهــد.

واژگان کلیدی| مجسمۀ عقل و جهل ،مجسمۀ گرشاسب و اژدها ،میدان باغشاه ،میدان حر ،تهران.

روایات رایج از تاریخ و مناسبت نصب مجسمۀ میدان حر

• در سـال  1391کتاب «مجسـمههای تهران» به کوشش سازمان
زیباسـازی شـهر تهـران با هـدف دسـتهبندی مجسـمههای تهران
براسـاس تفکیک آثـار موجود در مناطق  22گانۀ شـهرداری تهران
منتشـر میشـود .اولیـن اثـر معرفیشـده از منطقـۀ  ،11مجسـمۀ
میـدان حـر اسـت کـه در معرفـی اثـر چنین آمـده اسـت« :مبارزۀ
گرشاسـب و اژدهـا (غلبۀ عقل بـر جهل) ،رحیم رحیـمزاده ارژنگ،
سـیمان و برنـز5/4 ،متر ،میدان حر( 1»1332 ،اسـماعیلی،1391 ،
.)232
• در سـال  1392خبرگـزاری «ایسـنا» خبـری تحت عنـوان «چرا
مجسـمۀ میـدان حـر نبایـد تخریب میشـد؟» منتشـر میکند که
در آن آمـده اسـت« :مجسـمۀ نصبشـده در میـدان حـر بـا عنوان
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اصلـی «نبـرد گرشاسـپ بـا اژدهـا» در سـال  1339در میـدان
باغشـاه نصـب شـد .مفهـوم روایـی ایـن مجسـمه ،بیانگـر پیروزی
نیکـی بـر شـر و بـدی اسـت .گرشاسـپ در حالـی کـه نیـزهای به
دسـت دارد ،در حـال نبـرد بـا اژدهایـی اسـت کـه بـه دور بـدن او
پیچیـده و دهـان خـود را بـاز کرده اسـت».
• در سـال  1392خبرگزاری «مشـرق نیوز» مینویسـد« :تندیس
واقـع در کانـون «میـدان حر» ،اثری اسـت از «غالمرضـا رحیمزاده
ارژنـگ» کـه بـه بهانـۀ الحاق مجـدد آذربایجـان به ایـران (در دهۀ
 1320شمسـی) تراشـیده شـد .ایـن پیکـره« ،گرشاسـپ» فرزنـد
«زو» از پهلوانـان شـاهنامه را در حـال نبـرد بـا «اژدهـا» نشـان
میدهـد».
• در سـال  1394کتاب «پیشـینۀ زیباسـازی شـهر تهران» توسط
سـازمان زیباسـازی شـهر تهران و نشـر پیکره پژوهش مبسوطی از
سرگذشـت تاریخ زیباسـازی فضاهای شـهری تهـران ارائه میدهد

مجسمۀ میدان حر فعلی ،قدیمیترین مجسمۀ شهری موجود در میادین تهران
که برای پژوهشـگران بسـیار راهگشـا اسـت .در فصلی که به تاریخ
مجسـمههای شـهری در تهـران میپـردازد ذیـل تیتـر «مجسـمۀ
نبـرد گرشاسـب بـا اژدها در میـدان حر» آورده شـده اسـت« :این
محـل [میـدان حـر] در دورۀ پهلـوی به صورت یک میدان شـهری
درآمـده و حـدود نیـم قـرن اسـت که مجسـمۀ گرشاسـب در حال
مبـارزه بـا اژدهـا در آنجـا نمایـان اسـت .این مجسـمه که توسـط
غالمرضـا رحیـمزاده ارژنـگ در دهـۀ سـی سـاخته شـده (احتماالً
سـال  ،1332بـا اسـتناد بـه تاریـخ منـدرج در کتاب مجسـمههای
تهـران ،آفتـاب اندیشـه )232 ،یـک پایـۀ بتونـی بـه ارتفـاع شـش
و نیـم متـر دارد» (مهاجـر و تاجالدینـی.)323-322 ،1394 ،
نگارنـدگان کتـاب ضمـن ارجـاع بـه اسـماعیلی ( ،)1391کـه در
سـطور باال به آن اشـاره شـد ،در پینوشـت نقـل مذکـور آوردهاند:
«درخصـوص تاریـخ سـاخت این مجسـمه تردیدهایی وجـود دارد.
در برخـی منابـع تاریـخ سـاخت آن حتی تا سـال  1312شمسـی
نیز ذکر شـده اسـت».
• روایـات مشـابه مبنـی بـر اطلاق نصب مجسـمه به دهـۀ  30در
منابـع دیگـری نیـز یافـت شـود 2کـه در این نوشـتار از ذکـر همۀ
آنهـا صـرف نظـر میشـود اما آخرین تفسـیر شـاید مربـوط به 23
آذر  1399باشـد که پایگاه شـورای اسلامی شـهر تهران سخنرانی
«احمـد مسـجدجامعی» عضو شـورای شـهر وقت تهـران در صحن
شـورا درخصـوص ایـن مجسـمه و تأکیـد بـر اهمیت آن را منتشـر
میکنـد« :مجسـمۀ میـدان حر دو شـرح حـال دارد .یکـی روایتی
از شـاهنامه اسـت کـه گرشاسـب بـه جنـگ پلیدیها رفتـه و وجه
دیگـر کـه میگوینـد بـه ورای سـاخت ایـن تندیـس برمیگـردد
و مرتبـط بـا قیـام مـردم آذربایجـان و پایـان اشـغال ایران توسـط
شـوروی در آذرمـاه  1324اسـت [ ]...ایـن اثـر هنـری هـم تاریـخ
دارد ،هـم اسـطوره دارد ،هـم خاطـره دارد و هـم مشـارکت
گروههـای مختلفـی را کـه بـه زور از ایـن سـرزمین جـدا شـدند،
دارد و هـم یـک حادثـۀ تاریخـی را بیـان میکنـد».

در میـان اسـناد دیگـر ،یکـی از کاملترینهاسـت کـه در حـال
حاضـر آرشـیو آن بـدون کاسـتی قابـل دسـترس بـوده و از ابتدای
حکومـت پهلـوی اول منتشـر میشـود.
از سـوی دیگـر از آنجاکـه ایـن روزنامه حکومتی بوده ،لـذا میتواند
سـندی قابـل اتـکا بـرای آگاهـی از سیاسـتهای دوران نامبرده به
شـمار آیـد .از ایـن رو در این نوشـتار نگارنده اسـنادی کـه تاکنون
درخصـوص مجسـمۀ میـدان حـر یافتـه اسـت ،بـا پژوهشـگران به
اشـتراک میگذارد.
• در روزنامـۀ اطالعـات  23آذر  1314گـراووری چـاپ میشـود
کـه ذیـل آن چنیـن توضیحـی آمده اسـت« :عالوه بـر میدانهایی
کـه در داخل شـهر سـاخته شـد سـاختمان میدانهـای زیبایی در
خیابانـی کـه اطراف شـهر باز شـده اسـت مـورد توجه قـرار گرفته
و اکنـون چنـد میدانـی در خـارج شـهر در چهارراهها ساختهشـده
و یـا در دسـت سـاختمان اسـت .مجسـمههایی نیـز بـرای وسـط
ایـن میدانهـا در نظـر گرفتهشـده و آقـای رحیـمزاده مأمـور
سـاختن مجسـمههای جالبتوجـه و تاریخـی بـرای میدانهـای
جدیدالتأسـیس میباشـند» (تصویـر  .)1ایـن خبر ضمن اشـاره به
مجسـمۀ میـدان حـر در سـال  1314به خدمـت آقـای رحیمزاده
ارژنـگ 3بـرای بلدیـۀ وقت تهران نسـبت به سـاخت مجسـمههای
شهری اشـاره دارد.
• نگارنـده در بررسـی آرشـیو «سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ ملـی

اسناد مکشوف از نصب مجسمه در دورۀ پهلوی اول

عـدم وجـود بانـک اطالعاتـی از مجسـمههای میادیـن تهـران کـه
بـرای بررسـی تاریخـی از ضروریـات اسـت از یکسـو و مواجهـه
بـا ثبـت تاریخهـای متفـاوت از یـک اثـر به ویـژه مجسـمه میدان
حـر از سـوی دیگـر ،نگارنـده را در راسـتای انجـام رسـالۀ دکتـری
خـود بـا عنـوان «زیباییشناسـی مجسـمههای شـهری تهـران در
دو دهـۀ اخیـر ( 1369تـا  »)1389ترغیـب داشـت بـه توصیفـات
موجـود در سـفرنامهها ،روزنامههـا و جرایـد دوران گذشـته کـه
اتفاقـاً اسـناد مهمـی بـرای کسـب اطالعـات مجسـمهها محسـوب
میشـوند ،جهـت اطلاع از تاریـخ نصـب مجسـمهها رجـوع کنـد.
بازتـاب اتفاقـات درخصـوص مجسـمههای شـهری کـه از مظاهـر
مدرنیسـم بـه شـمار میرفـت ،یکـی از اخبـار مهـم جرایـد وقـت
دوران پهلـوی بـه شـمار مـیرود .در این راسـتا ،روزنامـة اطالعات

تصویر  .1مجسمههای شیر میدان حر فعلی .مأخذ :روزنامۀ اطالعات 23 ،آذر
.1314
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پدیده عادلوند
جمهـوری اسلامی ایـران» با عکسـی به شناسـة  4527و شـمارۀ
شناسـایی  2066943مواجـه میشـود که براسـاس نوشـتۀ پشـت
عکـس« :خدمـت خانم ملکـه خانـم میرسـد )14/10/12میتوان
بـه طـور قطعـی گفـت مجسـمه در سـال  1314در فضـای میدان
نصـب بوده اسـت؛ اگرچـه داربسـتهایی در اطراف مجسـمه دیده
میشـود کـه شـاید نشـان از انجـام کارهـای تکمیلـی مجسـمه
داشـته باشـد (تصویر .)2
• در سـال  1315یعنـی یکسـال پـس از درج آگهـی درخصـوص
اعلان نصـب مجسـمه در میـدان جلـوی باغشـاه و عکسـی که در
همـان سـال در کنار مجسـمه (نـک .تصویر  )2گرفتهشـده ،تصویر
دیگـری در روزنامـۀ اطالعات منتشـر میشـود که ذیل آن نوشـته
شـده است« :مجسـمۀ سوم اسـفند در میدان سوم اسـفند (میدان
جلوی بـاغ شـاه)( »4تصویر .)3
• رادیـو گفتگـو بـا «سیدحسـن ارژنگنـژاد» پسـرخالۀ غالمرضـا
رحیـمزاده ارژنـگ کـه در سـاخت ایـن مجسـمه بـا وی همـکاری
داشـته اسـت مصاحبـهای انجـام میدهد کـه در آن اشـاره میکند
در سـال  1312سـفارش این مجسـمه داده شـد و در سـال 1315
بـه بهرهبـرداری رسـید .به روایت حسـن ارژنگنـژاد نـام اصلی این
مجسـمه «عقـل و جهـل» اسـت کـه سـازندگان آن بـا نیـت اینکه
«جوانهـا ایـن پیکـر را ببیننـد و بیندیشـند کـه یـک آدم سـالم
میتوانـد موفـق شـود و اژدهـا کـه سـمبل پلیـدی اسـت را از بین
ببـرد ،بـا اجـرای این ایـده ،جوانها متنبـه شـده و از فکرهای پلید
خـارج میشـوند و بهسـوی زندگـی سـالم گام برمیدارنـد» آن را

خلـق کـردهبودنـد (مصاحبـۀ رادیـو گفتگـو بـا حسـن ارژنگنـژاد
در تاریـخ  .)94/12/1باتوجـه بـه اطلاق نـام «سـوم اسـفند» بـه
مجسـمه در آگهـی روزنامـۀ اطالعـات کـه روزنامـۀ وابسـته بـه
حکومـت وقت محسـوب میشـده از یکسـو و نام «عقـل و جهل»
توسـط سـازندگان از سـوی دیگـر و نصـب آن در میـدان جلـوی
باغشـاه کـه روزگاری مجسـمۀ ناصرالدینشـاه -سـوار بـر اسـب که
توسـط قورخانـه ریختهگـری شـده بـود -را مأمـن داده بـود ،ایـن
فـرض شـکل میگیـرد کـه نصب ایـن مجسـمه در آن مکان شـاید
نشـان از تثبیـت حکومـت پهلـوی اول و نمـاد مدرنیزاسـیون آن
دوره باشـد کـه خردگرایـی مدرنیسـم را در تقابـل بـا پایبنـدی بـه
سـنتها میدانسـت .نکتـۀ شـایان ذکـر اینکـه ایـن مجسـمه قبل
از نصـب مجسـمههای رضاشـاه ،در میـدان عمومـی شـهر حضـور
پیـدا میکنـد.
در ادامۀ بررسـیها نگارنده متوجه شـد در اسـناد دورۀ پهلوی دوم از
این مجسـمه به «مجسـمة گرشاسـب» نام برده میشـود .به عنوان
نمونـه در اخبـار روزنامـۀ اطالعـات اشـاره بـه ایـن نـام وجـود دارد:
یکـی در سـال  1353در خلال مطلبـی با عنـوان «خیابان سـپه از
باغشـاه امتداد مییابد» (تصویر  )4و دیگری در سـال  1354خبری
بـا عنوان «تهران شـهری که «مجسـمه» نـدارد!» (تصویـر  .)5البته
برای نگارنده تاکنون مشـخص نشـده اسـت دقیقاً از چـه تاریخی به
ایـن نـام خواندهاند ،امـا به نظر میرسـد به دلیل شـباهت مضمونی
مجسـمه بـا شـخصیتپردازی گرشاسـب در گرشاسـبنامۀ اسـدی
توسـی و شـاهنامۀ فردوسـی باشـد که به اژدهاکش معروف اسـت.

تصویر  .2عکسی برداشتشده از میدان حر فعلی تهران که تاریخ آن ( )14/10/12در پشت عکس مشهود است .مأخذ :آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
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تصویر  .3تصویر مجسمه در روزنامۀ اطالعات .مأخذ :روزنامۀ اطالعات 9 ،خرداد .1315

جمعبندی

«حـر» بـه ایـن مجسـمه و
جـدای از اطلاق نـام «گرشاسـب» و ُ
شـکلگیری مضامینی تفسـیری چون نبرد خیر و شـر و مفاهیمی
چـون آزادگـی و مقابله با نفس که جملگی نشـان از تفسـیرپذیری
آثـار هنـری دارد ،امـا بـا توجه به اسـناد ارائهشـده در این نوشـتار
میتـوان بـه طور قطـع بیان کرد کـه این مجسـمه در دور ۀ پهلوی
اول نصبشـده و در سـال  1314در فضـای میـدان ُحـر فعلـی
تهـران حضـور داشـته اسـت .از ایـن رو با نصـب مجسـمه در دورۀ
پهلـوی دوم و نمادسـازی آن بـه مناسـبت آزادسـازی آذربایجان از
ً
کاملا بیارتبـاط اسـت .بـه طـور
اشـغال شـوروی در سـال 1324
کلـی اهمیـت مجسـمۀ میدان حر فعلی از آنجا ناشـی میشـود که
براسـاس اسـناد میتـوان گفـت قدیمیتریـن مجسـمۀ فیگوراتیـو
شـهری در میادیـن تهـران اسـت کـه خوشـبختانه تـا امـروز بـه
حیـات خـود ادامـه داده و از این حیـث برای تاریخ مجسمهسـازی
شـهری تهـران و البتـه ایـران بسـیار ارزشـمند اسـت .ضمـن آنکه
توسـط هنرمندی خلقشـده کـه با توجه به سـابقۀ فعالیت ایشـان
اطلاق به «پدر مجسمهسـازی شـهری ایـران» خیلی بیراه نباشـد.

تصویر  .4اطالق نام مجسمۀ گرشاسب در روزنامۀ اطالعات .مأخذ :روزنامۀ
اطالعات 7 ،آبان .4 ،1353
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پدیده عادلوند

پینوشتها

 .1در این منبع اسم مجسمهساز نیز به اشتباه رحیم رحیمزاده ارژنگ ثبت
شده است .همچنین جنس اثر نیز سیمان و برنز عنوان شده که نادرست است.
زیرا مصالح برنز در این اثر بهکار گرفته نشده است.
 .2در سال  1395نگارنده نیز در مقالهای با عنوان «جنگ و مجسمههای
شهری از واقعیت عینی تا امر ذهنی» به اشتباه براساس منابع منتشرشده
پیشین تاریخ نصب مجسمه را احتماالً  1339و مناسبت آن را آزادسازی
آذربایجان از اشغال شوروی ذکر میکند.
 .3رحیمزاده ارژنگ در طول دوران خدمتش متولی ساخت بسیاری از
مجسمههای شهری تهران چه در دوران پهلوی اول و چه در پهلوی دوم
بوده است و به تعبیر نگارنده شاید بتوان به وی لقب «پدر مجسمهسازی
شهری تهران» را داد .اگرچه ازجمله گفته میشود «فعالیتهای مجسمهساز
برجسته ،ابوالحسن صدیقی (1276-1374ش ).در این دوره [پهلوی اول]
را باید طلیعهای بر شکلگیری جریان مجسمهسازی شهری در تهران و
برخی شهرستانها نظر بگیریم» (نک .مهاجر و تاجالدینی 298 ،1394 ،و
 .)299اما نکتۀ قابل توجه اینکه براساس آثار و شواهد ،در این دوره هیچیک
از مجسمههای استاد صدیقی برای فضای شهری ساخته نشده و از طرف
شهرداری هم گویا سفارشی به ایشان داده نمیشود .بیشترین سفارش از طرف
«انجمن آثار ملی» است که در دورة پهلوی دوم برای فضاهای غیر شهری
و یا شهرهای تاریخی غیر از تهران مثل مشهد ،شیراز و همدان خواستار
مجسمه بودهاند .ناگفته نماند نقش ایشان در شکلگیری جریان مجسمهسازی
فیگوراتیو به ویژه مشاهیر که تا امروز نیز ادامه دارد ،غیر قابل انکار و ستودنی
است.
 .4نگارنده در بررسی نقشههای دورۀ پهلوی از تهران تاکنون سندی بر اطالق
نام میدان سوم اسفند بر میدان باغشاه پیدا نکرده است .اما ثبت و ارجاع آن
در روزنامه میتواند نشان از رواج این نام در میان شهروندان تهرانی آن روزگار
داشته باشد.

تصویر  .5تصویر مجسمه با اطالق نام مجسمۀ گرشاسب در روزنامۀ اطالعات.
مأخذ :روزنامه اطالعات 27 ،فروردین .5 ،1354
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