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 دومين سمپوزيوم مجسمه سازى تهران 
ــال از  ــه س ــى برگزار گرديد كه س در حال
برگزارى اولين دوره آن مى گذشت، اگرچه 
نسبت به سمپوزيوم اول جمع وجورتر و در 
ــى و با محوريت يك  حلقه هنرمندان ايران
ــود، وليكن نفس  ــك- آهن- ب ماده وتكني
ــازى ايران  برگزارى، قطار نوپاى مجسمه س
ــد  را دوباره به حركت انداخت و فرصتى ش
ــى روند  ــب نقد و تحليل به بررس ــادر قال ت

حركتى مجسمه سازى در ايران بپردازيم.
سازمان زيباسازى شهردارى تهران به عنوان متولى شكل گيرى 
آثار حجمى در شهر تهران، در دو سال اخير با برگزارى دو رويداد 
ــتين دوساالنه (بينال) مجسمه هاى شهرى در سال 87  مهم، نخس
ــمپوزيوم مجسمه هاى آهنى در پاييز امسال، نشان داده است  و س
ــازان، مخاطبين و به  دغدغه جدى در ايجاد ارتباط بين مجسمه س
ويژه متوليان مديريتى و اجرايى را دارد. امرى كه در صورت تداوم، 
ــمى شهرهاى ما خواهد شد و  ــد فضاى تجس به طورقطع باعث رش
ــده ارتباطى ما بين اثر هنرى(مجسمه) ، محيط و  حلقه هاى گم ش

فضاى شهرى، معمارى و مخاطب را آشكارتر خواهد ساخت. 
با  نگاهى به سير تحوالت مجسمه سازى در ايران مى توان دريافت 
ــال هاى اخير تنوع برداشت ها و نوع نگاه مجسمه سازان ما    كه در س
ــت و مجسمه از حالت شي ء  خودبسنده و تحكمى  در حال تغيير اس
سال هاي نخست، وارد فضاى تعاملى ترى نسبت به محيط، معمارى 
و مخاطب گرديده است؛ چنان كه درگيرى مخاطب با فرايند ساخت 
و آشنايى او با روند شكل گيرى يك مجسمه در حين برگزارى همين 

سمپوزيوم را مى توان از مصاديق اين رويه نام برد.
اما آن چه كه در اين مقاله مورد سوال و بررسى است سرنوشت 
ــمپوزيوم است، چيزى كه در برگزارى اولين  آثار بعد از برگزارى س
ــمپوزيوم و متعاقب آن اولين دوساالنه مجسمه هاى شهرى، به  س
ــمه ها به بستر شهر، سواالت فراوانى  جهت مكان يابى و ورود مجس
را براى ما ايجاد مى كند. آن چه كه مسلم است مي توان دو رويكرد 
ــمه را فارغ از اين كه در كجا  ــت : "يك وقتي يك مجس به آن داش
ــازيم و بعد در به در به دنبال جايى  ــود، مى س ــت نصب ش قرار اس
مى گرديم كه آن را در معرض ديد قرار دهيم و بعد جايى مى يابيم 
ــمه ها در  ــيارى از مجس ــب مى كنيم؛ همچنان كه بس و آن را نص

چنين موقعيت هايى نصب شده اند. 
ــويم كه به بستر مجسمه نيز توجه كنيم  اما زمانى مصمم مى ش
ــتر در  ــهر» وجود دارد. اين بس ــترى به نام «ش ... و مى گوييم بس
مقياس ها و مكان هاى مختلف واجد كيفياتى است و اين كيفيت ها 
ــه مكان ها و فضاهاى  ــى دارد ...حاال با توجه به هويتى ك اقتضائات
ــت  ــهرى دارد، بايد اين هويت را به جا بياوريم، بعد اگر قرار اس ش
لباسى به قامت آن بدوزيم متناسب با هويت آن جا باشد نه اين كه 
ــيرى  ــا لباس دوخته ما هويت پيدا كند. يعنى بايد در مس آن ها ب
معكوس از آن چه عمل مى كنيم، حركت كنيم"(گفتگو با مهندس 

بهشتى نشريه سمپوزيوم ،ص11).
ــب فراخوان ها،  ــال اخير در قال ــارى كه در چند س خروجى آث
ــازمان داشتيم، به  ــمپوزيوم گذشته توسط س ــاالنه ها و دو س دوس
ــده براى آثار  ــمه يا مكان هاى تعريف ش دليل عدم وجود باغ مجس
ــهر غالبا كيفيتى  ــخصى، اين آثار در كالبد فضايى ش آتليه اى و ش
ــايد به اين دليل باشد كه هنوز  تزيينى پيدا كرده اند. اين نقيصه ش
ــيده ايم؛ زيرا طبق  ــتي از مجسمه سازي شهري نرس به درك درس
ــترك كار مجسمه سازان،  ــهري محصول مش ــمه ش تعاريف، مجس
ــت كه اهدافي  ــهري اس ــان منظر، برنامه ريزان و طراحان ش طراح
ــازمان دهي آن، ارتقاء  ــهري و س ــي به فضاي ش چون هويت بخش
ــواد بصري مردم و ... را نيز در نظر بگيرد. اما بعضاً در برگزاري  س
ــمپوزيوم ها، نمايشگاه ها، به ويژه نمايشگاه هاى مجسمه  شهري،  س
ــمه به فراخواني دعوت مي شود كه نه تنها در هويت بخشي  مجس
ــي ايفا نمى كند بلكه، گاه با مكان يابي هاي  ــهري نقش به فضاي ش
ــته موجبات اغتشاش بصرى را  نادرست و غيركارشناسانه ناخواس
ــاط در فضاي شهري،  ــرزندگي و نش نيز فراهم مى نمايد و حس س
ــمه  مي تواند آن را ايجاد كند، از بين مي  رود. اين نكته را  كه مجس
ــمه با محيط و تقويت  ــت كه هماهنگي مجس نيز بايد در نظر داش
ــجام بصري آن خود باعث احساس رضايت و آرامش بيشتري  انس

مي شود. 
ــا علم بر اين كه ميادين و مكان هاى خاص در قالب پارك ها و  ب
ــهر نيز نياز به آثار حجمى  فضاهاى فرهنگى در مناطق مختلف ش
ــتلزم  ــيدن به فضاى بصرى هماهنگ در اين مكان ها مس دارد، رس
ــهرى، معماران و هنرمندان  ــترك توسط طراحان ش مطالعات مش
ــرى و فرهنگى در هر  ــاص بص ــرايط خ ــت؛ و درنظرگرفتن ش اس
ــد. امرى كه متوليان  ــهرى مى باش محيط از ملزومات خلق آثار ش

روح اله شمسى زاده ملكى
كارشناس ارشد نقاشي

با  نگاهى به سير تحوالت 
ايران  مجسمه سازى در 
مى تـوان دريافـت كه 
اخيـر  سـال هاى  در 
تنوع برداشـت ها و نوع 
نگاه مجسمه سـازان ما   
در حال تغيير اسـت و 
مجسمه از حالت شي ء  
خودبسنده و تحكمى 
سال هاي نخست، وارد 
تعاملى  تـرى  فضـاى 
محيـط،  بـه  نسـبت 
مخاطـب  و  معمـارى 

گرديده است.
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ــازى و همچنين مجسمه سازان  ــازى در سازمان زيباس مجسمه س
شهرى بايد توجه ويژه اى به آن داشته  باشند. تكنيك اجرا به لحاظ 
ــى/غير نمايشى بودن آثار به تنهايى تعيين  ماندگارى، ابعاد، نمايش
ــمه نيست بلكه روابط حاكم مابين  كننده شهرى بودن يك مجس
ــر را تعيين مى كند و  ــب و معمارى، اصالت اث ــر، محيط، مخاط اث
ــيعى از اطالعات و كيفيات مى باشد كه بايد در  ــتره وس مبين گس
روند شكل گيرى يك اثر هنرى در كالبد شهر، مدنظر قرار بگيرد تا 
بتوان در كليتى به نام «شهر» اتمسفر مشتركى را احساس نمود.      
ــازى؛ لزوم  ــوى بهينه س ــذا براى رفع موانع، معايب و حركت به س ل

زمانى مصمم مى شويم 
كه به بسـتر مجسمه 
نيز توجـه كنيـم ... و 
مى گوييم بسـترى به 
نام «شهر» وجود دارد. 
اين بستر در مقياس ها و 
مكان هاى مختلف واجد 
كيفياتى اسـت و اين 
كيفيت هـا اقتضائاتى 

دارد.

تبيين پارامترهايى موثر در شكل گيرى يك رابطه موفق ومنطقى مابين 
مجسمه، محيط، مخاطب و معمارى الزم به نظر مى رسد؛كه مى توان 
طى نشست هاى پژوهشى و ايجاد فضاى تعاملى مابين مجسمه سازان، 
ــازان وحتى جامعه شناسان و متخصصين عرصه هاى  معماران، شهرس
مختلف فرهنگ و انسان شناسى به بحث و تبادل نظر نشست، چيزى 
كه به نظرمى رسد تاكنون در شكل گيرى فضاهاى شهرى ما كمتر به آن 
ــت و هر كدام از گروه هاى ياد شده مستقل از يكديگر به  توجه شده اس
خلق فضاها و آثار خود پرداخته اند، و ماحصل آن آشفتگى بصرى موجود 

در شهرمان است،كه نياز به ترميم و معالجه ريشه اى دارد.
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