
در ــهري ش نماد ــاي جلوهه از ــي يك
توجه كه مركزي ــياي آس جمهوريهاي
را واردي ــازه ت هر ــژه به وي و ــده هربينن
تنديسهاي ــد، ميكن ــب جل ــود خ به
خيابانها در كه ــت اس پرابهتي و عظيم
چشم به تجمع مراكز و ميادين پاركها،
با مصالح ديگر و فلز چوب، سنگ، از كه مجسمهها اين ميخورد.
بيننده ناخودآگاه شدهاند، ظاهر غولآسا گاه و بزرگ اندازههايي
كمونيستي نظام ميسازد. مبهوت يا و ــته واداش تحسين به را
و فرهنگ ــت، سياس عرصه در ــلطهجو س و اقتدارگرا تفكر ــا ب
هنرهاي و ــازي شهرس معماري، كه كرده عمل گونهاي به هنر
انديشههاي بازتاب را مجسمهسازي و ــي نقاش به ويژه تجسمي
و سلطه آنچنان و داده قرار ــوروي ش ــم لنينيس ماركسيسمـ
باورها، ــليقهها، س عواطف، كه نموده تثبيت را حكومت اقتدار
نيز را مردم ــخصي ش و فرهنگي قومي، خواستههاي و ــوم رس
نمادهاي از يكي عنوان به مجسمهسازي است. كرده ــركوب س
آسياي شهرهاي در نمادين ايدئولوژيكو گونهاي شهريبه مهم
پايتختها در است. گذاشته نمايش به را ويژهاي جلوههاي ميانه
عشقآباد، دوشنبه، مانند جمهوريها اين در بزرگ شهرهاي و
ساده شهرسازي و معماري عليرغم ... و ترمذ شهرسبز، تاشكند،

«واسـع» هيـكل
ملـى قهرمـان
حالي در تاجيك،
چهره نظـر از كه
شده شبيهسازي
لباس بدنو است.
اوباشكلهندسي
اماعظيمو وساده
نمايش به پرابهت

درآمدهاست.

هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران shjavadi@ut.ac.irشهره جوادى، استادیار گروه مطالعات عالى هنر، پردیس 

تنديسهابيشتربهشيوهرئاليستىوبعضًادرقالباكسپرسيونيستىاجراشدهاستمانندتصاويرنمونههاىباال
كهازسطوحسادهسنگىاستفادهشدهاست.

پايتختها در است. گذاشته نمايش به را ويژهاي جلوههاي ميانه
عشقآباد، دوشنبه، مانند جمهوريها اين در بزرگ شهرهاي و
ساده شهرسازي و معماري عليرغم ... و ترمذ شهرسبز، تاشكند،

شاهد دولتي و حكومتي بافتهاي و مركزي نقاط در مردم، فقيرانه و
و بزرگ پاركهاي و ــيع وس ميدانهاي طويل، و عريض خيابانهاي
شكوه نهايت در و عظيم بسيار ابعاد با تنديسهايي كه هستيم زيبايي
چهرههايى مجسمهها اين هستند. مكانها اين زينتبخش اقتدار، و
ماركس، استالين، لنين، مانند سياسي و فكري مهم شخصيتهاي از
از پس كه بودهاند معاصر دولتمردان و ــي سياس بزرگان و ــعرا ش ادبا،
مركزي آسياي جمهوريهاي استقالل و كمونيستي نظام ــي فروپاش
و مذهبي ــي، سياس فرهنگي، ــي، علم ادبي، ــاي چهرهه به ــل تبدي
ــدهاند. ش ايرانى و تركمن ازبك، تاجيك، فعلي دولتمردان همچنين
رودكي، خجندي، كمال عيني، صدرالدين سينا، ابن چون چهرههايي
در عظمت و ابهت ــا ب چنان ... و تيمور امير ــاماني، س ــماعيل اميراس
حماسي پيشينهاي از حكايت كه شده گذاشته شهرها نقاط بهترين

دارند. سربلند و
ــى اجتماع ــي واقعگراي ــر هن از ــي نمونههاي ــا تنديسه ــن اي
شكل ــيه روس انقالب در هنري ــيوه ش اين ــت. اس (social realism)
حكومت و انقالب تثبيت و تبليغ خدمت در و سفارشي هنر، كه گرفت
انقالبي، مردم از مجسمههايي ساخت دوران اين در بود. سوسياليستي
تأكيد كه بسيار ابهت و ــكوه ش با فكري و ــي سياس رهبران و ــران س
از پس اما كرد. پيدا رواج ــت، آنهاس مصممبودن و ــليمناپذيري تس بر
و زخمخورده مردم و جديد دولتهاي كه نگذشت چندي ــتقالل، اس
براي و داده تغيير را صحنه ــوروي ش ــم فاشيس و ديكتاتوري از عاصي
به دست هزارساله، و غني فرهنگ احياي و ملي عظمت قدرتنمايي
گونهايكهسبك به تنديسگريزدند. هنر دگرگونيهايمحتواييدر
زيباييشناسي تمامي با را رئاليسم» «سوسيال مجسمهسازي سياق و
در دادند. تغيير را ــخصيتها ش تنها و كرده حفظ پرابهت و اقتدارگرا
آثار احياي ميكند خودنمايي ــا جمهوريه اين در آنچه حاضر ــال ح
و گوشه در همچنان كه حالي در است، مذكور تنديسهاي و معماري

ميشود. ديده روس ادب و علم بزرگان از تنديسهايي شهرها كنار

هيكل«اميراسـماعيل»
بـا دوشـنبه شـهر در
شبيه كنگرهداركه تاج
ساسـاني شـاهان تاج
از پيشـينهاي اسـت،
به را قديم ايران شـكوه
در ايـن و ميكشـد رخ
دست با كه اسـت حالي
نيز را نشـاني راسـتش
ايـن اسـت. باالگرفتـه
هالل به شـبيه نشـان
هفت كـه اسـت ماهي
گرداگرد طاليي سـتاره
هفت ميدرخشـند. آن
پرچم بر طاليي سـتاره
نيز تاجيكستان كشور

ميشود. ديده

«مادر»يازنمبارز
اما كشـيده رنج و
راسـت و مقـاوم
همچـون قامـت
در اسـتوار كوهي
طبيعتزيباياين
خودنمايي خطـه
ميكند.

در باسـتاني«خيوه» شـهر ارگ ورودي ميـدان
و منجم هيكل«خوارزمـى» بـه مزين ازبكسـتان،
متفكرانه كه اسـت هجرى هشـتم قرن رياضيدان
پيشتر  كـه چونـان اسـت. نشسـته سـكويي بر
تنديسهاييبدينگونهازاديبان،فالسفهوسياست
اماكن در كمونيستي نظام تبليغ براي روس مداران

است. داشته وجود مختلف
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ابوالقاسم شيرازى، سعدى شيرازى، حافظ عينى، صدرالدين گوركى، ماكسيم : راست سمت از تاجيكستان مشاهير مجسمههاى
الهوتى ابوالقاسم تورسنزاده، جامى،ميرزا عبدالرحمان خيام، عمر ابنسينا، رودكى، ابوعبداهللا فردوسى،

هيكل«رودكي»شاعربزرگعصرسامانيدرميان
و ماه و خورشيد درخشش با شـكل گنبدي قابي
اصلى مسير و ديد مركز در تنديس اين ستارگان.
خودنمايي دوشـنبه شـهر رودكي پارك در مردم

ميكند.

و روسي مشهور نويسـنده گوركي عيني»، «صدرالدين و گوركي» «ماكسـيم ديدار
و جوانان امروز ميشـود؛ تدريس درسـي، كتب در او آثار كه زبردسـت اديب عيني

ازبربالهجهشيرينتاجيكيميخوانند. نوجوانانتاجيكاشعاراورا

بزرگ مورخ و مؤلف اين مزار بر سنگي تنهاي نيم قالب در «غفورف» جدي و متفكر چهره
ديدهميشود.بهكارگيرياينشيوهازتنديسگريسنگيازشخصيتهاباشبيهسازيدقيق
گورستانهاي در همچنين است. سوسياليستي هنر در معمول روشي مزارها سـنگ براي

نيزاينروشمعمولاست. اروپا

و تاج با تيمور» «امير هيكل
چهرهاي با و شنل و شمشير
و مصمم امـا متبسـم و آرام
به فاتحانـه و جـدي بسـيار
چهرهاي مينگرد. دوردست
مقتدر فرمانـرواي اين از كه
تاجيكستان امروز تاريخ در
متفاوت كامًال ميشـود ديده
ايران در كه است تصويري با
آن شاهد تاكنون گذشـته از
كه اسـت مرسـوم بودهايم.
اداى بـراى دامـاد و عـروس
پيشگاه به گلى دسته احترام
شـاه و آورده اميـر هيـكل
را خويش حامـى و محبـوب

مىستايند.
سـبز، شـهر مركزى ميدان

مقابلآقسراى،
ازبكستان

هيكل«حكيمابوالقاسم
در كـه فردوسـي»
كشور نقاط از بسياري
ديـده تاجيكسـتان
بزرگداشـت ميشـود.
را فرزانه ايـن تجليل و
تنديسهاي قالـب در
هستيم شاهد باشكوه
چهرههاي كهجايگزين
مشهورروزگارحكومت
شـده سوسياليسـتي

است.

فرزند» و «مـادر تنديس
كه رئاليسـتي شـيوه به
دوران سـازي مجسمه در
سوسياليسـتي انقـالب
بوده معمـول شـوروى در
معموًال فرزند و مادر است.
و مهر پاكي، باروري، نماد
سـرزمين، هر در عطوفت

است. خاك و آب


