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چکیــده | باغمجســمه یکــی ازکاملتریــن نمونههــای تعامــل هنــر و
طبیعــت در شــهر اســت کــه پیشــینهای در غــرب و فرهنــگ اروپایــی دارد
و شــکل کالســیک آن بــه دوران باســتان میرســد .پــس از دوران مــدرن،
باغمجســمه گون ـهای جدیــد از هنــر محیطــی بــه شــمار م ـیرود کــه رابطــه
انســان ،طبیعــت و منظــر را بــه تجربــه میگــذارد .در دوران قاجــار ،تحــت
تأثیــر هنــر غــرب ،مجســمه بــه عنــوان گونـهای از هنــر عمومــی وارد فضــای
شــهری شــد و بعضـاً بــه عنــوان نمــادی از تجــدد در باغهــای خصوصــی قــرار
گرفــت .همچنیــن باغســازی ،در مواجهــه بــا تغییــرات الگوهــای شهرســازی
بــه شــیوۀ غربــی کمکــم جــای خــود را بــه پــارک اروپایــی داد .در دوران
پهلــوی نیــز بــا قوتگرفتــن جریــان تجددمآبانــه بــر رونــق پارکســازی و از
طرفــی حضــور مجســمه در فضاهــای شــهری افــزوده شــد امــا نمونــهای از
باغمجســمه بــه معنــای اصلــی خــود در شــهر تهــران ســاخته نشــد .پــس از
گذشــت حــدود یــک دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی بــه مــرور بــر تعــداد
مجســمههای شــهری افــزوده شــد .تفکــر جایابــی مجســمهها در فضــای
عمومــی اگرچــه موجــب شــد در چنــد پــارک و محوطــه ســبز از جملــه
محوطــة مــوزة هنرهــای معاصــر تهــران و بوســتان خانــة هنرمنــدان ایــران
ایــن ایــده عملــی شــود ،امــا بــه نظــر میرســد نمونههــای شــهری تهــران
همچنــان از ســاختار و معنــای اصلــی باغمجســمه دور هســتند .ایــن مقالــه بــه
دنبــال پاســخگویی بــه ایــن پرســش کــه چــرا باغمجســمه پــس از گذشــت
حــدود یــک قــرن نتوانســت در فضــای شــهری تهــران جایگاهــی بیابــد و بــا
قبــول ایــن نظــر کــه باغمجســمه گون ـهای در امتــداد ســنت باغســازی بــوده
و بیانــی هنرمندانــه از رابطــه مردمــان هــر ســرزمین بــا طبیعــت اســت چنیــن
نتیجــه میگیــرد کــه بــا جایگزینــی بــاغ بــا پــارک در ایــران و از بینرفتــن
بســتر شــکلگیری باغمجســمه بــه نظــر میرســد هیــچگاه نتوانســتهایم
ایــن پدیــدة وارداتــی را بومــی کنیــم و باغمجســمه بــه معنــای حقیقــی و بــا
هویــت ایرانــی داشــته باشــیم.
واژگان کلیــدی | باغمجســمه ،پــارک ،باغمجســمۀ مــوزۀ هنرهــای معاصــر
تهــران ،باغمجســمۀ بوســتان هنرمنــدان ایــران.

جایگاه باغمجسمه در فضای شهری تهران

مقدمــه | جریانهــای فکــری و ســبکهای مختلــف
باغســازی در جهــان ازجملــه بــاغ ایرانــی ،بــاغ انگلیســی،
بــاغ فرانســوی و بــاغ هنــدی نشــان از ایدئولوژیکبــودن و
نــوع متفــاوت جهانبینــی مردمــان آنهــا نســبت بــه رابطــه
انســان بــا طبیعــت دارد .بنابرایــن میتــوان گفــت بــاغ،
مقولــهای فرهنگــی اســت کــه تحــت تأثیــر ویژگیهــای
انســانی و طبیعــی هــر ســرزمین شــکل میگیــرد و در
طــول زمــان بازآفریــده میشــود .زیباییشناســی ســنت
باغســازی در هــر فرهنــگ نیــز از نــوع جهانبینــی متفــاوت
آن نشــأت میگیــرد.
باغمجســمه بــه عنــوان گون ـهای جدیــد از ســنت باغســازی
و در امتــداد آن رابطــه انســان ،طبیعــت و هنــر را بــه تجربــه
میگــذارد .در باغمجســمهها اولویــت بــا طراحــی بــاغ
اســت و مجســمهها آرایــهای در خدمــت منظرســازی و
طبیعتپــردازی بــاغ هســتند کــه در نهایــت کل باغمجســمه
یــک اثــر هنــری بــه شــمار م ـیرود .همچنیــن باغمجســمه
کلیتــی بســیط بــوده کــه هــم بــه عنــوان منظــر و هــم بــه
عنــوان مجســمه محیطــی 1مداخله انســان در طبیعت اســت.
بنابرایــن باغمجســمه یــک ترکیــب منفصــل نیســت کــه از
دو جــزء بــاغ و مجســمه تشــکیل شــده باشــد و مجســمهها
صرفـاً در آن جایگــذاری شــوند .همچنیــن یــادآور میشــود
بــاغ نیــز بــا فضــای ســبز و پــارک متفــاوت اســت و براســاس
ایدههــای ذهنــی طــراح شــکل نمیگیــرد و ریشــه در
الگوهــای فرهنگــی هــر ســرزمین دارد.
ســرزمین ایــران از یکســو صاحــب بــاغ ایرانــی بــا تاریخــی
چندهزارســاله بــه عنــوان الگویــی تأثیرگــذار در باغســازی
جهــان اســت و از ســوی دیگــر در قــرن پیــش شــاهد ورود
جریانــات مدرنیســم بــوده کــه از جملــه مظاهــر آن حضــور
مجســمه بــه فضــای شــهری اســت .اگرچــه مجســمه بــه
دالیــل اعتقــادی و مذهبــی در فضــای شــهری و عمومــی
ایــران تاریخــی بــه قدمــت باغســازی نــدارد امــا پــس از
گذشــت یــک قــرن از تجربــة آن ایــن پرســش مطــرح
میشــود چــرا باغمجســمه در فضــای شــهری تهــران
نتوانســته بــه درســتی شــکل بگیــرد؟ تمنــای مدیــران
شــهری بــرای ایجــاد باغمجســمه در شــهر تهــران نیــز
مؤیــد ایــن پرســش اســت .2شــاید گفتــه شــود کــه در تهران
دو نمونــه از بــاغ مجســمه ــــ باغمجســمه مــوزه هنرهــای
معاصــر تهــران و باغمجســمه خانــة هنرمنــدان ایــران ــــ

حضــور دارد و تأکیــد بــر نبــود آن ســخنی بیــراه بــوده ،امــا
الزم اســت در ایــن تحقیــق مــروری اجمالــی بــر وضعیــت
ایــن دو مــکان داشــته باشــیم.
فرضیــه | از آنجــا کــه باغمجســمه گونــهای در امتــداد
تاریــخ باغســازی اســت ،بــه نظــر میرســد دلیــل آنکــه
باغمجســمه در تهــران معاصــر نتوانســته بــه عنــوان گونـهای
از طراحــی بــاغ و هنــر محیطــی شــکل بگیــرد ،تبدیــل بــاغ
ایرانــی بــه پــارک و گسســت تاریخــی آن باشــد.

نگاهی به پیشینۀ باغمجسمه در غرب

شــاید بتــوان گفــت باغمجســمه بــه عنــوان گونـهای مرکــب
از هنــر (مجسمهســازی) و طراحــی منظــر (باغســازی) در
اصــل پدیــدهای غربــی اســت کــه ســابقة آن در اروپــا بــه
دوران باســتان میرســد؛ بــه طــوری کــه رومیهــا از
مجســمه خدایــان و پادشــاهان بــرای تزئیــن باغهــا اســتفاده
میکردنــد؛ البتــه تأکیــد میشــود بــاغ خــود بــه خــدای
ونــوس 3تعلــق داشــته کــه نشــان از اهمیــت بــاغ دارد .4بــا
مسیحیشــدن امپراتــوری روم ،مجســمهها بــت تلقــی شــده
و از ســایتها جمــع شــدند .امــا در دورة رنســانس دوبــاره
بــه محوطــه باغهــا برگشــتند و باغهــای رنســانس تبدیــل
بــه مــوزه – خانـهای بــرای موزهــا -شــدند .ســنت قــراردادن
مجســمه در باغهــای رنســانس اروپــا گســترش پیــدا کــرد
و باغآرایــی تبدیــل بــه هنــری اشــرافی شــد و جمــعآوری
مجســمهها یــک ســرگرمی رقابتــی تلقــی میشــد .در
ایــن دوران مجســمههای کالســیک ســتایش میشــد و
اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه آنهــا تأمــل را برمیانگیزاننــد.
باغمجســمه در دوران جنگهــای داخلــی و تحــت تأثیــر
دســتورات کتــاب مقــدس مبنــی بــر اینکــه بتهــای
تراشــیده پرســتش نشــوند افــول پیــدا کــرد .تــا حــدی کــه
از ذوبکــردن مجســمهها بــرای ســاخت زنــگ کلیســا و
تأمیــن مهمــات جنگــی اســتفاده میشــد .جانمایــی مجــدد
مجســمه در باغهــا بــه ســال 1660م .برمیگــردد؛ زمانــی
کــه مهاجــران اروپــای شــمالی کپیهایــی از مجســمههای
رومــی ،یونانــی و رنســانس ایتالیــا داشــتند .دلیــل توجــه
بــه مجسمهســازی کالســیک در باغهــای منظــر 5تــاش
مضاعــف بــرای بازآفرینــی مناظــر باســتانی بــود (نــک.
.)Gardenvisit.com
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ایــن رونــد ادامــه مییابــد تــا اینکــه در قــرن هجدهــم بــه
اوج خــود میرســد« .بســیاری از نویســندگان از «خوانــش»
یــک بــاغ ســخن میگوینــد .باغهــای نمادیــن آن زمــان
در واقــع همچــون شــعر ،طنــز ،رســاله و بیانیــه عمــل
میکردنــد .ایــن باغهــا عمومــاً گل نداشــتند ،در عــوض،
آرای ـهای از ویژگیهــای مجســمهگون و معمارانــه -معبدهــا،
تندیسهــا ،غارهــای تزئینــی ،چشــمهها ،ســتونهای
یادبــود ،پلهــا ،خلوتگاههــا و چیزهــای دیگــر -هنــگام
گــردش بازدیدکننــدگان ،خودنمایــی میکردنــد .ایــن
ویژگیهــا حامــل پیــام باغهــا بودنــد ،ولــی شــکل بــاغ و
کاشــت نیــز اهمیــت داشــتند» (راس .)1378 ،بــار دیگــر
در ایــن قــرن مخالفــت کلیســا و مواعــظ پــاپ نســبت بــه
مجســمهها (1731م ).باعــث شــد طراحــی باغمجســمهها
تنــزل یابــد.
از نیمــه دوم قــرن  19فصــل جدیــدی از باغمجســمه شــروع
میشــود .موضوعــات جدیــدی همچــون گاو نــر ،هیوالهــای
پیــش از تاریــخ و مجســمههای ســمبلیک ســایر کشــورها پــا
بــه عرصــه بــاغ میگذارنــد .ایــن نــوع مجســمهها نشــان از
تفکــر ویکتوریایــی بــرای شــناخت ســرزمینهای خارجــی،
زمانهــای گذشــته و فرهنــگ بیگانــه دارد .همچنیــن دوران
ویکتوریایــی تمایلــی بــه آثــار ایدهآلگــرا نشــان میدهــد
کــه موضوعاتــی را از اســطوره و ادبیــات بازنمایــی میکنــد.
نســل جدیــد مجسمهســازان و طراحــان بــاغ در دهــه
 1930ظهــور کردنــد کــه تحــت تأثیــر جریانــات مــدرن در
هنــر و طراحــی بودنــد و امیــد بــه خلــق هنــر ســوررئال
در فرمهــای انتزاعــی ومینیمــال داشــتند .مجسمهســازان
انگلیســی از جملــه «هنــری مــور »6از ســردمداران ایــن
جریــان بودنــد .از ایــن دوران بــود کــه طراحــان بــاغ تــاش
میکردنــد همپــای مجسمهســازان مــدرن طراحــی
انتزاعــی و مینیمــال بــرای باغهــا نیــز داشــته باشــند .البتــه
ابتــدا نــگاه هــر دو گــروه  -طراحــان و مجسمهســازان–
نســبت بــه یکدیگــر بــا قــدری بدبینــی همــراه بــود؛ چنانکــه
طراحــان بــر ایــن اعتقــاد بودنــد مجســمههای مــدرن
بــه ســختی میتواننــد در باغهــا حضــور داشــته باشــند
زیــرا کمتــر از مجســمههای کالســیک فهمیــده میشــوند،
امــا بعدهــا متوجــه شــدند بســیار میتــوان از ایدههــای
مجسمهســازان بهــره گرفــت؛ همانطــور کــه مجســمه
«لمیــده» هنــری مــور الهامبخــش طراحــی بــاغ بــوده
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اســت .از ســوی دیگــر مجسمهســازانی چــون هنــری مــور
نســبت بــه جانمایــی مجســمه در باغهــا احســاس خوبــی
نداشــتند و معتقــد بودنــد مجســمه اســتقاللش را بــا جزئــی
از طراحــی باغشــدن از دســت میدهــد و آنهــا را یــاد
روزهایــی میانــدازد کــه مجسمهســازان تحــت دیکتــه
معمــاران کار میکردنــد .البتــه نــگاه مــور نیــز تغییــر کــرد
و عاشــق قــراردادن مجســمههایش در چشــمانداز منظــر
شــد تــا حــدی کــه در اواخــر عمــرش شــمار قابلتوجهــی از
آثــارش را در بــاغ شــخصیاش جانمایــیکــرد (بــرای اطــاع
بیشــتر نــک .)Gardenvisit.com .امــا بعــد از ایــن دوران
و بــا پدیدآمــدن گونههــای جدیــدی از هنــر همچــون
هنــر محیطــی (1960م ).کمکــم باغمجســمه 7بــه عنــوان
گونـهای آوانــگارد از باغآرایــی و دســتهای از هنــر محیطــی
مطــرح شــد .چنانکــه «مــارک رزنتــال »8از باغمجســمه
و پــارک هنــر در کنــار دیگــر گونههــای هنــر محیطــی
شــامل )1 :کارهــای مردانــه در محیــط  )2کارهــای گــذرا
در محیــط  )3هنــر اجرایــی محیطــی  )4کارگذاریهــای
معمارانــه  )5هنــر آموزشــی  )6پیشباغهــا نــام میبــرد
(راس .)1378 ،البتــه بــه نظــر میرســد باغمجســمه
تفــاوت ظریفــی بــا دیگــر هنرهــای محیطــی دارد و آن
اینکــه هنرهــای محیطــی اغلــب مداخل ـهای هنرمندانــه در
محیــط طبیعــی و بکــر هســتند امــا باغمجســمه ،بســتر
شــکلگیری خــود – طبیعــت -را نیــز بــه مثابــه یــک اثــر
هنــری خلــق میکنــد؛ همانطــور کــه شــعر و نقاشــی
بــه عنــوان هنرهــای زیبــا میتواننــد بــا بیــان هنــری
طبیعــت را مــورد خوانــش و بازآفرینــی قــرار دهنــد .بــه
عبــارت دیگــر باغمجســمه نمایــش هنــر در هنــر اســت .در
1770م« .هاریــس والپــول »9اعــام کــرد «شــعر ،نقاشــی
و باغآرایــی ،یــا علــم منظــره ،10بــرای همیشــه از نــگاه
صاحبــان ســلیقه ســه خواهــر ،یــا ســه زیبایــی جدیــد
[خلــق] خواهنــد کــرد کــه لبــاس طبیعتانــد و آن را
میآراینــد» (راس.)125 :1378 ،
بــه طــور کلــی بــا مــرور تاریــخ باغمجســمه در غــرب بــه
نظــر میرســد تــا پیــش از دوران جدیــد بــا باغهایــی
روبــرو بودیــم کــه مجســمه بــه عنــوان آرایـهای در خدمــت
باغآرایــی مطــرح بــود امــا از دوران پس ـتمدرن اســت کــه
باغمجســمه بــه عنــوان گون ـهای جدیــد از هنــر محیطــی و
هنــر شــهری مطــرح میشــود .البتــه شــاید بتــوان گفــت در
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طــول دوران رابط ـة مجســمه و طراحــی بــاغ جداییناپذیــر
اســت؛ چــه زمانــی کــه آرای ـهای در خدمــت خوانــش بــاغ
بــود و جایابــی آن براســاس طراحــی بــاغ درنظرگرفتــه
میشــد (ترکیــب مجســمه و طبیعــت) و چــه زمانــی
کــه طراحــی بــاغ و مجســمه بــه مثابــة یــک اثــر هنــری
تلقــی میشــد (یکیانگاشــتن مجســمه و طبیعــت) .در هــر
حالــت باغمجســمه همزیســتی هنــر و طبیعــت اســت کــه
انســان را بــه تجربــه فرامیخوانــد .نکتــه حائــز اهمیــت آن
اســت کــه مقولــه باغمجســمه بــه نــاگاه در فرهنــگ و هنــر
غــرب بــه وجــود نیامــده بلکــه در امتــداد ســنت باغســازی
و مجسمهســازی کــه تاریخــی چندهزارســاله دارد ،شــکل
گرفتــه اســت .امــروز نیــز طراحــان بنــام منظــر ســهم
بســزایی در طراحــی باغمجســمه در فضاهــای شــهری دارنــد
و بــر ســر آن بــا یکدیگــر بــه رقابــت میپردازنــد.
شــایان توجــه اســت در دوران معاصــر باغمجســمهها
گونــهای متفــاوت از رابطــه اثــر بــا محــل را بــه نمایــش
میگذارنــد کــه یــا بــه لحــاظ مقیــاس ،تناســب ،جایگیــری
و غیــره امتیازهایــی بــه موقعیــت خــود میدهنــد ،یــا
آثــاری هســتند کــه بــا در نظــر داشــتن محــل طراحــی
میشــوند و یااینکــه هم ـه ســرنخهایش (دالیــل وجــودش)
را در واکنــش بــه محیطــش ب ـه دســت م ـیآورد .ایــن آثــار
بــا ساکنشــدن ،مــورد خطــاب قــراردادن و ایجــاد تغییــر در
محــل ،رابطـه مــا بــا منظــر ،طبیعــت و هنــر را بــه پرســش
میگیرنــد و مــا را مجبــور میکننــد عمیقــاً دربــاره خــود
طبیعــت ،دربــاره رابطهمــان بــا طبیعــت و دربــاره رابطــه
طبیعــت بــا هنــر بیندیشــیم (بــرای اطــاع بیشــتر نــک.
راس .)1378 ،ایــن اهدافــی اســت کــه از یــک باغمجســمه
انتظــار مــیرود نــه از یــک پــارک و فضــای ســبز« .در
فراینــد طراحــی فضــای ســبز مــدرن طــراح کلیتــی را خلــق
میکنــد و ســپس آن را میپرورانــد .او بایــد یــک ســناریو از
یــک ایــده ذهنــی بســازد بنابرایــن در زمانهــا و مکانهــای
مختلــف تجربیــات متفــاوت بــه وجــود میآیــد» (براتــی،
 .)15 : 1390همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه آثــار هنــری
در بــاغ تنهــا بــه طراحــی بــاغ اضافــه نمیشــوند ،بلکــه یــک
تجربــه متفاوتــی را خلــق میکننــد .حضــور مجســمه در
بــاغ ،منظــر متفاوتــی خلــق میکنــد؛ منظــر خیالانگیــز و
تفکربرانگیــز ( .)Prinzing, 2012در باغمجســمه و اهتمــام بــر
پیونــد هنــر و طبیعــت ،نــوع رابطــه بــه گون ـهای اســت کــه

تصویر  : 1تجربه جمعی تعامل انسان ،طبیعت و هنر ،باغمجسمه ناشر ،داالس.

مأخذ http://www.nashersculpturecenter.org/engage/event?id=354 :

تصویر  : 2تنوع مخاطب و تجربه رابطه طبیعت و هنر ،باغمجسمه میناپولیس،
نیویورک .مأخذ :

http://www.walkerart.org/magazine/2013/martin-friedmandesign-quarterly-minneapolis
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معمــوالً آثــار هنــری بــا پسزمینههایــی از عناصــر طبیعــت
همنشــین میشــوند (باغمجســمه)1392 ،؛ (تصاویــر 1و.)2

باغمجسمه در تهران

پیــش از ورود بــه بحــث باغمجســمه بایــد یــادآور شــد
همانطــور کــه همــگان اذعــان دارنــد باغســازی ایــران ســهم
بــه ســزایی در شــکلگیری فرهنــگ باغســازی جهــان
داشــته و ســابقهای چنــد هزارســاله دارد و در طــول دوران
همــواره خــود را بازتولیــد کــرده اســت« .ناصــر براتــی» در
مقالــة «بــاغ یــا پــارک» دلیــل ایــن تــداوم و پایــداری را در
همبســتگی عمیــق بیــن ایــن عنصــر (بــاغ) بــا ســایر ابعــاد
و جنبههــای فرهنــگ ایرانــی میدانــد (براتــی: 1390 ،
 .)12بــه گفتــه منصــوری ( )1384زیبایــی در بــاغ ایرانــی
بــر پایــه تفســیر هنرمنــد از مفاهیــم ذهنــی او آغــاز
میشــود و در گــذر زمــان تحــت صیقــل تاریــخ و محیــط
رنــگ نویــن بــه خــود میگیــرد .وی عناصــر زیباســازنده
در بــاغ ایرانــی را چشــمانداز بیکــران ،حضــور آب ،تنــوع
فضایــی و فضاهــای مســتقل ،تعامــل بــا طبیعــت بــه
جــای طبیعتگرایــی یــا طبیعتگریــزی ،منظرهســازی
شــورانگیز ،هندســه مســتطیلی ،درونگرایــی و محصوریــت
و بــاغ دورنــگ میدانــد .همانطــور کــه مالحظــه میشــود
نــه در ایــن تحقیــق و نــه در منابــع دیگــری کــه نگارنــده
بــا آنهــا مواجــه شــده صحبتــی از مجســمه یــا حتــی نــگاه
مجســمهگون بــه عناصــر طبیعــی و آرایــش آنهــا در میــان
عناصــر زیباســاز بــاغ ایرانــی بــه میــان نمیآیــد .ایــن نــوع
نــگاه شــاید ریشــه در اعتقــادات مذهبــی ایرانیــان مبنــی بــر
ممنوعیــت بازنمایــی و تجسمبخشــی بــه موجــودات جانــدار
داشــته باشــد و همچنیــن در ایــن نــگاه بــه طبیعــت کــه
همــواره درصــدد تعامــل بــا طبیعــت و عناصــر آن برآمــده و
بــا ســاخت عناصــر مصنــوع موجودیــت خــود را بــر طبیعــت
تحمیــل نکــرده اســت.
حــال بــاغ ایرانــی بــا ایــن ســبقه و نــوع نــگاه وارد دوره
قاجــار میشــود .از ایــن دوره بــه دنبــال همگامــی بــا رونــد
مدرنیزاســیون و تأثیرپذیــری از مظاهــر مدنیــت اروپایــی
جریاناتــی جدیــد شــروع بــه پدیدارشــدن کــرد  :از جملــه
حضــور مجســمه بــه عنــوان عنصــری تزئینــی در باغهــا و
فضــای شــهری و شــکلگیری فضــای جدیــدی بــه نــام
پــارک .در ایــن همگامــی بــا نمونههــای اروپایــی ،باغهــای
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جدیــد دوره قاجــار «از عواملــی چــون مســیرهای منحنــی،
دریاچــه ،مجســمه و تپــة گل برخــوردار شــدند .تغییــرات
عمــده در ســه حــوزة کاشــت و آرایــش گیاهــان ،اســتفاده از
آب و بهرهگیــری از عناصــر تزئینــی ماننــد مجســمه قابــل
دســتهبندی اســت» (جیحانــی .)8 :1392 ،البتــه جیحانــی
خاطرنشــان میســازد کــه اســتفاده از عناصــر تزئینــی بــه
انــدازه دو گــروه دیگــر اهمیــت نداشــت.
بــاغ ایرانــی کــه تــا پیــش از دورۀ قاجــار تنهــا مختــص اعیان
و اشــراف نبــود ــــ بــه طــوری کــه حتــی ســاختمانهای
مســکونی کوچــک هــم نســخه کوچکــی از بــاغ ،بــه شــکل
باغچــه داشــتند (نــک .براتــی )14 : 1390 ،ــــ در ایــن
دوره بــه تبعیــت از الگــوی اروپایــی ،تــا حــدی بــه شــکل
اختصاصــی درآمــد و باغهایــی متعلــق بــه طبقــه اعیــان
احــداث شــد کــه اســامی آنهــا گــواه غیرعمومــی بودنشــان
اســت از جملــه  :بــاغ شــاه ،بــاغ کامــران میــرزا ،بــاغ
مســتوفی و بــاغ معیرالممالــک و از همیــن دوره اســت کــه
واژه پــارک وارد زبــان فارســی میشــود .ایــن واژه ابتــدا واژة
بــاغ را بــه کنــار مینهــد؛ چنانکــه برخــی از رجــال صرفــاً
نــام پــارک را بــرای بــاغ خصوصیشــان برمیگزیننــد :
پــارک امینالدولــه ،پــارک اتابــک و پــارک ظلالســلطان
و پــس از آن کل ماهیــت و ســاختار بــاغ ایرانــی را از بیــن
میبــرد و دیگــر نشــانی از آن باقــی نمیمانــد و تبدیــل بــه
پــارک میشــود.
همانطــور کــه ذکــر آن رفــت «مجســمه بــه عنــوان یــک
عنصــر تزئینــی و بــه تقلیــد از باغهــای غربــی در مســیرهای
اصلــی و یــا داخــل آبنمــا [باغهــای قاجــار] مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت .بــه احتمــال زیــاد اولیــن نمونــه آن در جزیــره
مــدور باغشــاه میباشــد کــه مجســمه ناصرالدینشــاه
ســوار بــر اســب بــر پایـهای نصــب گردیــد» (ایرانــی بهبهانــی
و ســلطانی .)95 : 1382 ،در خصــوص اینکــه منابــع مختلــف
مجســمه باغشــاه را اولیــن نمونــه حضــور مجســمه در بــاغ
ایرانــی میداننــد بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه
ناصرالدینشــاه ابتــدا تمایــل داشــت مجســمه ســوار بــر
اســب خــود را در میــدان توپخانــه نصــب کنــد کــه فضایــی
عمومــی بــه شــمار میرفــت؛ چنانکــه اعتمادالســلطنه در
خاطــرات خــود ( 6شــعبان  1304ه.ق ).بیــان مــیدارد :
«مجســمه شــاه را ســواره بــا چــدن ریختهانــد ...فرمودنــد
کــه در وســط میــدان توپخانــه نصــب خواهنــد کــرد»
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تصویــر  : 3جاگــذاری صرف مجســمه
در محوطــه ســبز بــدون توجــه بــه
پسزمینههــای دیــداری اثــر.
باغمجســمه مــوزه هنرهــای معاصــر.
عکــس  :پدیــده عادلونــد.1395 ،

(اعتمادالســلطنه .)496 : 1345 ،امــا مجســمه ســرانجام بــه
خاطــر تعصبــات مــردم و تــرس از روحانیــون در  10صفــر
 1306طــی مراســمی معــروف بــه عیــد مجســمه در محوطــه
باغشــاه در میــان جزیــرهای کــه بــه همیــن منظــور تعبیــه
شــده بــود نصــب میشــود .اگرچــه مجســمه ناصرالدیــن
شــاه در بــاغ شــاه را بتــوان اولیــن نمونــه حضــور مجســمه در
بــاغ دانســت امــا بایــد بــه نکاتــی توجــه کــرد  :ایــن باغهــا
بــه دلیــل محصوریــت و خصوصیبودنشــان فضایــی عمومــی
و گشــوده بــه روی مــردم نبودنــد از ایــن رو ناصرالدینشــاه
تمایــل داشــت مجســمه در میــدان توپخانــه نصــب شــود
(نــک .ناصرالدیــن قاجــار 1389 ،و اعتمادالســلطنه.)1345 ،
نکتــه دیگــر اینکــه غیــر از ایــن مجســمه فیگوراتیــو کــه اثــر
هنــری بــه شــمار میرفــت بقیــه مجســمهها در ســایر

باغهــا تقلیــدی از عناصــر شــیگونه اروپایــی بودنــد مثــل
فرشــتهها و جانــوران دیگــر کــه اغلــب عنصــر تزئینــی
فوارههــا ،حوضهــا و اســتخرها بــه شــمار میرفتنــد.
بــه طــور کلــی ایــن مجســمهها «بــه منظــور تجددطلبــی
و نمایشــی تأثیرپذیــر از فرهنــگ غــرب بــه بــاغ افــزوده
شــدهاند» (ایرانــی بهبهانــی و ســلطانی )96 : 1382 ،نــه
نمایــش تعامــل اثــر هنــری بــا طبیعــت بــرای عمــوم مــردم.
بــه طــور کلــی نســل اول پارکهــای شــهری در اروپــا
(اواخــر قــرن  17تــا 19میــادی) که الگــوی باغســازی اواخر
دورۀ قاجــار و شــیوۀ متــداول پارکســازی تــا امــروز نیــز
اســت ،تحــت تأثیــر فرهنــگ عصــر روشــنگری پارکهــای
طبیعتگرایــی اســت کــه بــه مثابــه جزیــرهای طبیعــی در
درون بافتهــای شــهری عمــل میکنــد .در ایــن شــیوه
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اگرچــه وجــه التقاطــی آن بــه شــدت جلــب توجــه میکنــد،
نخســتین بــار بــا تفســیری از طبیعــت مواجــه میشــویم
کــه آن را معــادل زیبایــی کالســیک و گونههــای خــاص
بــا مورفولــوژی احســاسبرانگیز میشــمارد .در ایــن تفســیر
اثــری از معناشناســی فرهنــگ ایــران نســبت بــه عناصــر
طبیعــت و منظــر بــه چشــم نمیخــورد (نــک .منصــوری،
.)4 : 1389
از دورۀ پهلــوی نیــز بــه تدریــج مجســمه بــه عنــوان گونـهای
از هنــر عمومــی کــه از اروپــا وارد فرهنــگ بصــری شــهرهای
ایــران شــده بــود و تاپیــش از آن در فضــای خصوصــی باغهــا
جــای داشــت ،وارد فضــای عمومــی شــهر بــه ویــژه میادیــن
(کــه عنصــری حکومتــی بــه شــمار میرفــت) و پارکهــا
میشــود .پــس از پیــروزی انقــاب اســامی تــا امــروز بــه
گــواه آمــار ،باالتریــن حجــم مجســمههای شــهری تهــران
در فضــای پارکهــا قــرار دارنــد .البتــه از آنجــا کــه فضاهــای
جمعــی دیگــر مثــل خیابــان و میــدان در تهــران کارکــرد
حقیقــی خــود را از دســت دادهانــد ،دور از انتظــار نیســت کــه
پارکهــا و بوســتانها مهمتریــن نقــش را در خلــق فضــای
عمومــی و جمعــی بــر عهــده داشــته باشــند و مناســبتترین
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فضــا بــرای حضــور هنــر شــهری.
حــال بــار دیگــر پرســش اصلــی مقالــه کــه چــرا باغمجســمه
در فضــای شــهری تهــران نتوانســت شــکل بگیــرد را مــرور
میکنیــم .بــه نظــر میرســد در ســالهای متمــادی کــه
باغســازی ایرانــی رونــق داشــت مجســمه بنــا بــه دالیلــی کــه
گفتــه شــد جایــی در زیباییشناســی بــاغ ایرانــی نداشــت
و در زمانــی کــه بــه عنــوان گونــهای از هنــر عمومــی در
فضــای شــهری پذیرفتــه شــد دیگــر باغــی براســاس الگــوی
ایرانــی طراحــی نمیشــد کــه در تلفیــق بــا مجســمه بتوانــد
گونـهای جدیــد از باغمجســمه ایرانــی و نــگاه انســان ایرانــی
بــه طبیعــت و هنــر را خلــق کنــد .بــار دیگر یــادآور میشــود
ایــن مقالــه باغمجســمه را گونـهای جدیــد از باغســازی و در
امتــداد تاریــخ آن میدانــد.
همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد امــروزه اغلــب از دو
باغمجســمه در شــهر تهــران نــام بــرده میشــود  :یکــی
باغمجســمۀ مــوزۀ هنرهــای معاصــر تهــران و دیگــری
باغمجســمۀ بوســتان هنرمنــدان ایــران .در ایــن بخــش
ضــروری اســت بــار دیگــر از منظــر ســاختاری به بررســی این
دو نمونــه پرداختــه شــود .در مــوزۀ هنرهــای معاصــر اگرچــه

جایگاه باغمجسمه در فضای شهری تهران

طــراح (کامــران دیبــا) از همــان ابتــدا ســفارش مجســمهای
را بــرای ورودی مــوزه و در ارتبــاط بــا هــدف آن میدهــد ــــ
کــه نمایــش آثــار هنــر معاصــر اســت ــــ (تصاویــر 3و ،)4امــا
در حقیقــت مجســمههایی کــه امــروزه در محوطــۀ مــوزه بــه
نمایــش گذاشــته شــدهاند در طراحــی اولیــه دیــده نشــده
و آثــاری هســتند کــه بــرای گنجینــه مــوزه خریــداری شــده
بودنــد .امــا بــه مــرور ایــن مجموعــه نــام باغمجســمه را
بــر خــود نهــاد .ایــن نامگــذاری متأســفانه امــروز شــاید
بــه دنبــال از بینرفتــن نمونــه باغهــای تهــران باشــد کــه
بــه اشــتباه ایــن نــام اغلــب بــه مجموعــهای موضوعــی در
محوطــه و فضــای ســبز و پــارک اطــاق میشــود؛ بــاغ
مشــاهیر ،بــاغ هنــر ،بــاغ پرنــدگان و بــاغ کتــاب .بــه طــور
کلــی میتــوان گفــت محوطــۀ مــوزه هنرهــای معاصــر،
صرفــاً فضــای ســبزی اســت کــه مجســمههایی هرچنــد
بــا ارزش هنــری بــاال کــه در دنیــا بینظیــر اســت در آن
جاگــذاری شــدهاند .بــا وامگیــری از قــول «ارویــن» کــه در
مقالــه «وجــود و وضعیــت» (راس )1378 ،یــک طبقهبنــدی
از نســبت اثــر بــا محــل ارایــه میدهــد شــاید بــا قــدری
اغمــاض بتــوان گفــت ایــن مجســمهها محلمحــور هســتند
زیــرا معنــا و هــدف آنهــا بســتگی بــه محــل خاصــی ندارنــد
و مســتقل از زمینــه بــوده و در هــر محــل دیگــری میتواننــد
بــه نمایــش گذاشــته شــوند (ابتداییتریــن رابطــه اثــر بــا
زمینــه) .البتــه همجــواری بــا مــوزه هنرهــای معاصــر بــه
ســهولت خوانــش معنایــی آنهــا کمــک میکنــد .امــروز
کــه اجــازة بازدیــد محوطــه نیــز بــه راحتــی بــرای عمــوم
امکانپذیــر نیســت و حصــارش تأکیــدی بــر آن اســت آن را
از زمــره هنــر عمومــی نیــز دور ســاخته اســت .نکتــه دیگــر
کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد ایــن اســت کــه مــوزه بــه دلیــل
ماهیتــش بــه نــدرت مخاطــب عــام دارد و کســانی کــه اجازة
بازدیــد از مجســمههای محوطــه را دارنــد طبق ـهای خــاص
را تشــکیل میدهنــد (تصاویــر 5و.)6
درخصــوص خانــه هنرمنــدان نیــز مجســمهها در فضــای
ســبز پــارک ایرانشــهر جانمایــی شــدهاند .نقــل قــول از
اخبــاری کــه بــه دالیــل تأســیس آن اشــاره میکنــد خــود
حکایــت از ماهیــت حقیقــی آن دارد « :همجــواری بــا خانــه
هنرمنــدان از جملــه ویژگیهــای ایــن باغمجســمه اســت
کــه بســتری مناســب را جهــت تأســیس آن فراهــم نمــوده
اســت .جــای خوشــوقتی اســت کــه ایــن باغمجســمه

حصــاری نــدارد و درهــای آن بــرای مجســمه ،مجسمهســاز
و مخاطــب همیشــه بــاز اســت» (مجلــه تندیــس: 1382 ،
« ،)17تــا مــاه آینــده اولیــن باغمجســمه ایــران بــا فضایــی
بــه وســعت  5هکتــار و دربردارنــده  21اثــر از مجسمهســازان
ایرانــی در پــارک ایرانشــهر افتتــاح خواهــد شــد ...تعــداد آثار
قــرار اســت در چنــد مــاه آینــده بــه  30عــدد برســد .پــارک
ایرانشــهر تــا مــاه آینــده بــه باغمجســمه تغییــر نــام خواهــد
داد» (مجلــه تندیــس .)1383 ،در ایــن مــورد نیــز بــار دیگــر
اینهمانــی بــاغ و پــارک بــه چشــممیخورد؛ جایگــذاری

تصویر  : 5عدم جایابی صحیح مجسمه .باغمجسمه بوستان هنرمندان ایران.
عکس  :پدیده عادلوند.1395 ،
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تصویر  : 6عدم توجه به تغییرات طبیعی زمینه و پنهانشدن مجسمه از دید مخاطب .باغمجسمه بوستان هنرمندان ایران .عکس  :پدیده عادلوند.1395 ،

مجموعــهای از مجســمهها در فضــای پــارک و تغییــر نــام
بــه باغمجســمه .مجســمههای ایــن مجموعــه نیــز از نــوع
مجســمههای مــوزه معاصــر اســت؛ مجســمههایی مســتقل
کــه هــر جــای دیگــر میتواننــد بــه نمایــش گذاشــته شــوند.
کمااینکــه از جــای دیگــر بــه ایــن مــکان انتقــال یافتهانــد
و مخاطبانــش نیــز بــه دلیــل فعالیتهــای خانــه هنرمنــدان
طبقــهای خــاص را شــامل میشــود .بایــد ایــن نکتــه را
درنظرداشــت کــه طراحــی بــاغ در باغمجســمه اصلیتریــن
بخــش خلــق اثــر اســت کــه در نمونههــای موفــق خارجــی
نیــز بــه چشــم میخــورد و فعالیتهــای دیگــر چــون
برپایــی مــوزه ،نمایشــگاه و گالــری اقدامــات جانبــی بــاغ بــه
شــمار میرونــد .امــا بــه نظــر میرســد ایــن رونــد در شــهر
تهــران برعکــس اســت بــه طــوری کــه مــوزه و فعالیتهــای
64
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فرهنگــی و نمایشــگاهی اصــل شــمرده میشــوند و محوطــه
ســبز ،پــارک یــا بــه اصطــاح بــاغ اطــراف آن فضایــی جنبــی
و الحاقــی.
نتیجهگیــری | در ایــران تــا پیــش از دورۀ قاجــار و
آشــنایی بــا مقولــۀ مجســمۀ شــهری ،در باغســازی ایرانــی
مجسمهســازی بنــا بــه دالیــل اعتقــادی و فرهنگــی بــه
عنــوان آرایــهای در خدمــت زیباییشناســی بــاغ ایرانــی
جایــی نداشــت .بعــد از آن بــا مشــاهده نمونههــای
کالســیک اروپایــی بــه عنــوان عنصــری تجددمآبانــه بعض ـاً
وارد باغهــای خصوصــی میشــود و در نهایــت بــه دنبــال
فرنگیســازی و تبدیــل الگــوی بــاغ ایرانــی بــه پــارک
و فضــای ســبز ،مجســمهها بــه عنــوان گونــهای از هنــر

جایگاه باغمجسمه در فضای شهری تهران

عمومــی وارد پارکهــا میشــوند .بــه طــور کلــی شــاید
بتــوان گفــت نمونههــای باغمجســمه در شــهر تهــران تنهــا
پارکهــا و فضاهــای ســبزی هســتند کــه مجســمهها در
آن جایگــذاری شــدهاند؛ بــه عبــارت دیگــر مجســمه در
باغمجســمههای تهــران آرایــهای در خدمــت خوانــش بــاغ
نیســتند و باغمجســمه خــود اثــر هنــری بــه شــمار نمـیرود.
بــا قبــول ایــن نظــر کــه اتــکای هنــر عمومــی بــر انگارههــای
مشــترک جامعــه اســت شــاید بتــوان گفــت در طراحــی
باغمجســمه ایرانــی الزم اســت بــار دیگــر بــه بــاغ ایرانــی بــه

عنــوان پدیــده فرهنگــی و هویتــی ســرزمین ایــران نگریســت
و از الگــوی آن در طراحــی اســتفاده کــرد .پیشــنهاد
میشــود بــرای ایجــاد باغمجســمه کــه ضمــن بهرهمنــدی
از مؤلفههــای هویتبخــش ایرانــی بتوانــد مخاطــب و
گردشــگر را جلــب کنــد بهتــر اســت گروهــی از طراحــان
منظــر و مجسمهســازان محیطــی و شــهری بــا همــکاری
یکدیگــر و خوانــش مجــدد از الگــوی باغســازی ایرانــی کــه
نهایــت تعامــل بــا طبیعــت اســت ،زیباییشناســی جدیــدی
از آن را در قالــب باغمجســمه ایرانــی خلــق کننــد.

پینوشــت
 .1مجســمه محیطــی مخاطبــش را دربرمیگیــرد؛ کســی کــه اثــر هنــری را از طریــق
ورود و حرکتــش در فضــا تجربــه میکنــد .عنصــر زمــان و حرکــت بخشهایــی
مهــم از تجربــه بیننــده هســتند .مجســمه محیطــی یــک حالــت و جــو یکپارچــه را
خلــق میکنــد .هــدف مجســمه محیطــی خلــق تجربــه کلنگــری در دیــدن اســت
(.)Galston, n.d.
 .2بــا مــرور اخبــار ســالهای اخیــر متوجــه خواهیــم شــد تالشهــا بــه ســمت ایجــاد
باغمجســمه نشــانه رفتــه اســت از جملــه« :تأســیس باغمجســمه ،تحقــق یــک رویــا»
(مجلــه تندیــس )1382 ،و یــا اخیــرا ً « :امیدواریــم ســازمان زیباســازی بــه دنبــال
برگــزاری ســمپوزیوم فضایــی را بــه عنــوان باغمجســمه در نظــر بگیــرد تــا مجســمهها
بــه خوبــی بــه نمایــش گذاشــته شــوند» (گــزارش تصویــری از مجســمههای هفتمیــن
ســمپوزیوم مجســمه تهــران.)1394 ،
 .3در روم باســتان ونــوس خــدای بهــار و طبیعــت بــوده و پناهگاهــش در خــارج
شــهر بنــا میشــد .در طــول جنــگ کارتــاژ (قــرن  3ق.م ).ونــوس جنبههــای دیگــری
پیــدا کــرد و بــا آفرودیــت – الهــه عشــق – ارتبــاط پیــدا کــرد و اواخــر قــرن  3ق.م بــه

عنــوان یــک حامــی سیاســی مطــرح میشــود (.)Sheldon, 2014
 .4جانمایــی مجســمهها در باغهــای آن دوران حکایــت از قاعــدهای داشــت :
الهههــا موقعیتــی کلیــدی بــر روی تراسهــا داشــتند؛ جایــی کــه مســیرها برخــورد
میکردنــد و جایــی کــه راههــا پایــان مییافتنــد ،مجســمههای کروبیــان و حوریــان
در موقعیتهــای پایینتــری قــرار داشــتند و مجســمههای جانــوران از جملــه شــیرها
در پــای پلکانبــه عنــوان نگهبــان و مجســمه دلفینهــا در میــان اســتخرها قــرار
میگرفتنــد (نــک.)Gardenvisit.com .
Landscape Gardens .5
Henry Moore .6
garden sculpture .7
Mark Rosenthal .8
Horace Walpole .9
 .10فرهــاد ساســانی در مقالــه اســتفانی راس واژه  landscapeرا منظــره ترجمــه
کرده اســت.
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