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 طراحي مجسمه هاي شهري

 
 جمال الدين سهيلي 

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

 

  :مقدمه 

  يـك قطعـه  اگر در باب طراحي شهري متصور شويم كه عوامل ايجاد شده در طراحي ،اجزائي هستند كه بتوان آنها را به ابيات    
شعر دانست ، چنانچه ابيات اين قطعه شعر به لحاظ محتوا           شعر تشبيه نمود و كل موضوع طراحي شهري را نمودي از يك قطعه              

و آهنگ با هم متناسب باشند ، خواننده افكار و توانمندي شاعر را خواهد ستود، اما در صورت آشفتگي در شعر مي توان حدس زد 
يعني . ابل تعميم است كه شاعر آشنايي با كل موضوع نداشته است كه اين نتيجه گيري در رابطه با موضوع طراحي شهري نيز ق            

هر چه اجزاي طراحي شده در يك شهر به لحاظ شكل و محتوا با همديگر هماهنگ و متناسب باشند ، بيننده در پايان نه تنها از                          
كل سيماي يك شهر لذت خواهد برد بلكه به هماهنگي دستگاههاي زيربط و آگاهي ايشان در امرطراحي شهري پي خواهد برد                     

 .  
اشكال مبلمان شهري كه طراحي شده نيستند مانند پست هاي برق و مخابرات ،تابلوهاي اطالع رساني سـازمانها  برخي عوامل و  

 از يك طرف و عواملي كه به منظورزيبا سازي شهر به صـورت آگاهانـه و   ……و نهادهاي مختلف شهر ، صندوقهاي صدقات       
 آب نماها ، از طرف ديگر مجموعـه اي           و اغهاي روشنايي هدفمند طراحي ميشوند مانند فضاهاي سبز ، مجسمه هاي شهري ،چر          

. از مناظر شهري را ارائه مي نمايند كه مكانيابي ،مقياس ساخت و ايجاد ارتباط بين آنها مي تواند در موفقيت بيشتر مـوثر باشـد                          
ام از موضوعات بشكلي دقيق     بنابراين بنظر مي رسد طرح مسئله داراي ابعاد بسيار گسترده اي بوده و نياز است كه بررسي هر كد                  

 در تعريـف  آنهـا  كاركردهاي  موضوع طراحي مجسمه هاي شهري ولذا سعي نگارنده برآنست كه . تر و همه جانبه صورت پذيرد       
نمونه هايي از مجسمه هاي شهري در كشورهاي مختلـف معرفـي             ضمن آنكه    ،هويت و سيماي شهري مورد بررسي قرار گيرد         

  .ه نتايج كاربردي از اين يادداشت فراهم شود  تا امكان ارائمي شود 
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  اهميت موضوع طراحي مجسمه هاي شهري 

در اين رابطه ميتوان . ينچ در كتاب سيماي شهر پنج عامل را به عنوان عوامل سازنده سيماي هر شهر معرفي مي نمايد  لكوين
صاوير كلي همان نتيجـه عوامـل اصـلي در تعريـف            اين ت . گفت چندين تصوير كلي از هر شهر در ذهن افراد مختلف وجود دارد              

  . هويت شهري مي باشد 
معموالً اشيايي كه ظاهري مشخص دارند ، مانند سـاختمان هـا ، عالئـم ،                . يكي از اين عوامل ًنشانه هاي شهري ً مي باشند           

بايد چنان باشد كه بتـوان  مجسمه هاي شهري و يا حتي يك كوه مي تواندنشانه اي شهري باشد ، از نظر وي خصوصيات نشانه  
اگـر نـشانه هـا فرمـي واضـح          .  عاملي كه منحصر بفرد باشد و در ذهن خاطره اي بگذارد              ، آنرا از ميان عوامل بسيار باز شناخت      

داشته باشند ، اگر با زمينه خود متضاد باشند و اگر محل آنها بر اطراف خود غالب و مسلط باشد ، شناخت آنها بـه آسـاني بيـشتر                             
   )1. ( است و احتمال بيشتر است كه بر آن معنايي متصور شد ميسر

  . مجسمه هاي شهري يكي از مهمترين نشانه هاي شهري مي باشد كه ميتواند معرف سيماي شهري باشد 

  حس مكان و كاركرد آن در مجسمه هاي شهري 

اصطالح مفهوم بسيار گسترده و فراگيري اين   ظاهراً.  يا حس مكان Genius loci روميان باستان اصطالحي داشتند به نام
اين اصطالح براي يك شهر ، منطقه و بيشه و      . بود و شامل تمام ويژگي هايي ميشد كه يك مكان را خاص و يگانه مي ساخت                 

منظور اينست كه هر فضايي نـه تنهـا داراي يـك فـرم و شـكل                 ) 2.(يا حتي اتاق ها و حياط هاي يك ساختمان به كار ميرفت             
مي باشد كه به كاربري و عملكرد آن پاسخگو است ، بلكه به لحاظ مفهوم بايد در بيننده احساسي را ايجاد نمايد كه آن                        ظاهري  

  . فرد حاضر حس مخصوص به آن فضا را داشته باشد 
ضامين به اين اعتبار عناصري كه در شهرجاي گرفته اند جزيي از مكان هستند كه در صورت هماهنگي و انسجام با يكديگر م                     

در صورت هماهنگي اجـزاي     . و مفاهيم مشتركي را بيان ميكنند و حس مكان يا تعلق به شهر را در شهروندان ،بوجود مي آورند                    
بـا ايجـاد حـس قـوي مكـان          .  هر شهر با ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي و رواني شهروندان ، حسي قوي از مكان ايجاد ميشود                  

اما در صورتي كه عناصر يك مكان فاقد هماهنگي، انسجام بصري و ارتباط             .  ميگيرد   احساس رضايت ، لذت و آرامش نيز شكل       
  .  هويت شهروندان و كيفيت هنري الزم در ارائه اثر باشد ، احساس سردرگمي و بيگانگي با شهر ايجاد ميشود   با
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  اريخچه مختصر كاربرد مجسمه هاي شهري و عناصر مياني از گذشته تاكنون ت

حسين سلطان زاده در كتاب فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي ايران مطرح مي نمايد كه منظـور از عنـصر يـا فـضاي                        دكتر  
مياني ،عنصر و فضايي است كه ميان ميدان احداث شده و داراي كاركرد معيني باشد، بنابراين هر عنصر يا فضايي كه به صورت                       

ر صورت تغيير مكان ،هيچ تغييري در نحوه فعاليتهاي ميدان و برگزاري مراسـم               ميدان قرار گيرد و د     ناتفاقي و فكر نشده در ميا     
براي مثال در وسـط بـسياري از ميـدانهاي محلـه اي بعـضي از                . درآن روي ندهد از عناصر يا فضاهاي مياني به شمار نمي آيد             

 كه در بعضي از  - ري از آنها موجود است       اكنون نيز آثا  -وجود داشت   )محل افروختن آتش    (شهرها مانند يزد و نايين الوگاههايي       
در ميـان بعـضي از ميـدانهاي دوره         . اين فضاها يا عناصر در قديم از تقدس برخوردار بودند           . مراسم ، در آنها آتش مي افروختند        

ي اين معاصر نير فضايي طراحي شده وجود دارد كه مجسمه ها و عناصري سمبليك در آنها نصب شده است ، اما اهميت كاركرد
  )3. (عناصر و منزلت آن در اعتقادات عامه چندان مهم ،عميق و قابل مقايسه با عناصري مانند الو گاهها نيست 

طراحي شهري نـسبت بـه    در دوره پهلوي اول كه شهرهاي ايران به لحاظ شهر سازي شاهد تحوالتي اساسي بوده اند و اصوالً    
منحـصر بـه سـاخت     يرفته است ،موضوع استفاده از مجسمه ها ي شهري عموماً    قبل از آن با نظارت و دقت بيشتر صورت مي پذ          

تنديس شاه و برخي از مشاهير ملي شده است ولي در دوره پهلوي دوم با توجه بـه توسـعه معمـاري و شهرسـازي در خـصوص                            

مبتنـي بـر     ت كه عمدتاًمجسمه هاي شهري نمونه هاي متنوع تري با مفاهيم مختلف توسط هنرمندان ساخته و ارائه گرديده اس               
از مهمترين اين نمونه ها مي توان به برج آ زادي كـه بـه عنـوان    . مفاهيم ملي گرايي و در برخي موارد مفاهيم آزاد كار شده اند         

دروازه شهر مطرح شده ، تنديس اسطوره هاي شاهنامه در ميدان حر تنديس هاي موجود در اطراف مـوزه هنـري هـاي معاصـر                        
الله اشاره كرد ،شايان ذكر است توجه به ساخت و ارائه مجسمه هاي شهري عمدتاً در تهران صورت مي گرفته و                     واقع در پارك    

  .به ساخت تنديس شاه اكتفا ميشده است  در شهر ستانها صرفاً
  
  
  
  
  
  

ادت و   پس از پيروزي انقالب اسالمي تا پايان جنگ بيشترمجسمه هاي شهري يعني در معرفي مفـاهيم فـضاي دفـاع ، شـه                      
 براي سياستگذاري و نظارت بر نصب مجسمه هاي شهري شوراي حجـم در وزارت               1376شجاعت داشته است تا اينكه در سال        
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بر اساس اين مصوبه قرار شد تا نمايندگان        . فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل شد              
كه به نوعي با اين امر مرتبط بوده اند گرد آيند و در خصوص نحوه ساخت و نصب مجسمه  كليه سازمانها ،وزارتخانه ها و اداراتي       

  . و تنديس در شهرها برنامه ريزي كنند 

با آنكه پس از مدتي آيين نامه اي تدوين گرديد و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسـيد ،امـا هنـوز دسـتورالعملهاي                    
روند كار به اين صورت بود كه طرح ها و در خواسـتهاي             . را مشخص كند تدوين نشده است        كه شيوه ها و معيارهايي       -اجرايي  

. بخشهاي مختلف از طريق ادارات ارشاد شهرها جمع آوري و به شوراي حجم فرستاده ميشد تا مورد بررسي و تاييد قـرار گيـرد                         
شده اند و اصول مشخص هم براي ارزيابي آنها وجود اما به رغم ابالغ اين مصوبه ،تعدادي از تنديسها بدون دريافت مجوز نصب      

  نداشته است 
مهدي حبيب مقدم ،معاون فني سازمان زيباسازي شهرداري تهران و نماينده وزارت كشور در شوراي حجم ،در خصوص نحـوه   

جربياتي كه در اين  اعضاي شوراي حجم ديدگاههاي خود را درباره طرحهاي ارسالي بر اساس ت           ‹‹ : ارزيابي آثار حجمي مي گويد      
به اين ترتيب آثار عـالي بـه        . زمينه داشته اند ارائه و مجسمه ها را به سه دسته عالي ،مطلوب و نامطلوب تقسيم بندي مي كنند                    

البته چون معيار مشخصي  . نمايشگاهها و دو ساالنه ها معرفي ميگردند و آثار مطلوب مجوز نصب در شهرها را دريافت مي كنند                   
. ه است اين ارزيابيها بيشتر متكي بر تجربيات و ديدگاههاي اعضاي شورا است و اعمال ساليق هم در آن نقش دارد                      تدوين نشد 

)4(  
تحقيق و تجزيه و تحليل وضعيت و موقعيت مجسمه هاي شهري و تهيه شناسنامه احجام تهران ،يكي ديگـر از برنامـه هـاي              

جسمه هاي شهري ،عوامل موثربر آنها ، ارتباط احجام با محـيط و معمـاري   اداره حجم است تا به اين ترتيب روند شكل گيري م  
 همچنـين  . پيرامون خود ،نقش مجسمه به عنوان نشانه شهري و شناخت جنس و سبك مجسمه ها مـورد بررسـي قـرار گيـرد                       

ارتباط با نهادها و سازمانهاي مختلف دولتي كه اقدام به سفارش ،ساخت و نصب مجسمه ميكنند از ديگر برنامه هـاي ايـن اداره                        
است ،تا با ايجاد هماهنگي و ارائه طرحها و ايده هاي مناسب به اين ادارات ،وضعيت احجام و نقش بر جسته هاي شهري بهبـود        

  . يابد 
با مجامع و انجمنهاي هنري به ويژه انجمن مجسمه سازان و دانشگاهها و نمايشگاههاي دانـشجويي ،برنامـه                  برقراري ارتباط   

ديگر اداره حجم است تا از اين طريق از ايده ها ،طرحها و مشاركت هنرمندان جوان كشور بهره گيري شود وفـضاي حمايـت از                         
 فراهم آيـد  - به عنوان سفارش دهنده و سفارش گيرنده -نرمندان هنرمندان و گسترش روابط متقابل بين سازمانهاي دولتي و ه    

) .5(   
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  ارزشها در طراحي مجسمه هاي شهري 

براي آنكه بتوان براي معرفي و اشاعه ارزشهاي فرهنگي ،مذهبي مردم از طريق مجسمه هاي شهري اقدام نمود بايـد روشـي                      
د و برايشان احترام قائل هستند شناسايي نمود و بشكلي كـاربردي ارائـه   در پيش گرفت تا هر آنچه را كه مردم به آنها اعتقاد دارن  

بنظـر ميرسـد   » 6«.  شكل معرفي نمود   5 شهري را مي توان به       يني معتقد است ،ارزشها در طراحي       دكتر سيد حسين بحر   . كرد  
لـذا در   . ر، مناسـب باشـد      استفاده از اين روشها در طراحي مجسمه هاي شهري در جهت ارائه هويت و سيماي شهري مطلوب ت                 

  . اينجا به معرفي اين روشها از ديدگاه طراحي مجسمه هاي شهري مي پردازيم 

بعـضي از مفـاهيم     ً ،يعني توانايي درك واقعي از محيط اطـراف بگونـه اي كـه صـرفاً            آنچه را كه مردم مي بينند      -1

 را درك نمايد و احساس لـذت را         …ي متعادل و    عمومي مانند وجود تناسبات زيبا ،تركيبات حجمي مناسب و تركيب هاي رنگ           
 . از يك اثر هنرمندانه داشته باشد 

 

  
 

  
  
  
  

در اين مـورد  .  ً كه به مفهوم قدرت ستايش ،فهم و استفاده از محيط شهري است    آنچه را كه مردم مي ستايند     ً   -2

اشاره شد اين عناصر مياني در ميدانها از تقدس همانطور كه . ميتوان به الو گاههاي قديم ميدانهاي شهر نايين ويزد اشاره نمود 
اين طور بنظر مي رسد كه در حال حاضر برج آزادي تهران چنـين              . برخوردار بودند و بطور روزمره نيز با آنها در ارتباط بوده اند             

 ورودي شـهر معرفـي      مهندس حسين امانت در طراحي اين يادبود شهري نه تنها آنرا به منزله دروازه             . كاركردي را داشته باشد     
نموده است بلكه از مضامين و استعارات در شكلها و اعداد استفاده نموده است بگونه اي كه سعي نموده با استفاده از قوسـهاي                        

قبل از اسالم و قوسهاي تيزه دار بعد از اسالم هويت كاملي از تاريخ ايران را به نمايش بگذارد ،ضـمن آنكـه                       ) بيضي  (مازه دار   
اين بناي ياد بود بطور روزمره نيز به عنوان موزه تاريخ ايران با             . ا از آتشگاههاي نقش رستم الگو برداري كرده است          فرم كلي ر  

امكانات كامل سمعي و بصري به معرفي ويژگيهاي دوره هاي مختلف تاريخ ايران مي پردازد و براي مردم قابـل اسـتفاده مـي            
 . باشد 
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. تفاده كنند آنچه را كه مردم مي توانند اس        ً -3  به معني وجود و دسترسي واقعي به فضاهاي شهري طي فعاليـت             ً

در اين خصوص طراحي فضاهايي مي تواند مد نظر قرار گيرد كه با كمك مجسمه هاي شهري بـه شـكلي                     . هاي روزانه است    
 رده سني، طراحي يك پارك كه بـا  به عنوان مثال با توجه به. هدفمند ،ارتباطات روزمره بين مردم را بهتر و موثرتربرقرار سازد    

در نظر گرفتن اشكال حروف الفباء يا اشكال هندسي مجسمه هاي حيوانات و از ايـن قبيـل جنبـه هـاي ارتبـاطي و آموزشـي                           
در اين روش مجسمه هاي شهري در قالب تعريف كاركرد يك فضاي شهري طي فعاليت هـاي                 . كودكان را امكان پذير سازد      

 .ستروزانه قابل دسترسي ا

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  
  

  يتسمه هاي شهري در داخل كشور با محورنمونه هاي مج
 مردم مي توانند استفاده كنند كه آنچه را 
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  يت رو هاي شهري در كشورهاي غربي با محنمونه هاي مجسمه
 آنچه را كه مردم مي توانند استفاده كنند 

سـاخت  .  ً منظور يادآوري تجارب خاطرات خوب يا سخت گذشته اسـت   .دآنچه را كه مردم به خاطر مي آورن  ً   -4

بطوريكه هدف يادآوري وقايع گذشته كه عموماً بصورت انتزاعي نيـز           . بيشتر ديده ميشود      اينگونه از مجسمه هاي شهري تقريباً     
ي تـوان يـادبود هـايي را كـه در     از ايـن نمونـه هـا مـ    . مي باشند ،قصد دارد ارزشهاي ماندگار را در اذهان عمومي حفظ نمايد           

  . كشورهاي مختلف براي يادمان جنگ ودفاع از ميهن ،وقوع انقالب و تغيير حكومت و از اين قبيل دانست 

ي در و ً كه مربوط ميشود بـه جنبـه هـاي نمـادي ،فرهنگـي ،تـاريخي و معنـ                   .آنچه كه مردم تداعي مي كنند     ً   -5

مه هاي شهري با مفاهيم ذكر شده ودرقالب هاي ذيل قابـل دسـته بنـدي                فضاهاي شهري بنظر ميرسد بيشترين كاربرد مجس      
  . باشد 
  …تداعي شخصيت هاي علمي و فرهنگي ،ويژگيهاي شخصيتي اسطوره ها ،قدرت پادشاهان ،: الف 
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  تداعي مفاهيم و ارزشهاي فرهنگي مانند ديانت ،شجاعت ،حجاب : ب

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  ي ملي و بومي از فرهنگ گذشته يك كشور يا منطقه تداعي اصالت ها: ج
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   …تداعي ويژگيهاي شاخص جغرافيايي مانند معرفي نوع پوشش گياهي يك منطقه ،رودخانه ،كوه ،غار ،:د
پس از شناسايي ارزشها در امر طراحي مجسمه هاي شهري اصلي ترين مسئله نوع طراحي از ديـدگاه رعايـت اصـول زيبـايي                        

  . يك امر تخصصي مي باشد و نبايد مسئوليت آن به افراد بدون تجربه و آگاهي سپرده شود  ت كه قطعاًشناسي اس
نوع بيان ارزشها و تبديل مفاهيم به كالبد و جسم اسـت  . شايد اصلي ترين نقدي كه بر طراحي مجسمه هاي شهري مي باشد      

  . دون اينكه از استعارات و ايهامات بهره اي برده باشد ب. ارائه مفاهيم بطور مستقيم و با صراحت مي باشد  كه عموماً

  نكات حائز اهميت در طراحي مجسمه هاي شهري 

دكتر حسنعلي لقائي ،استاد معماري منظر دانشگاه تهران ، در خصوص زيباسازي و درك شهروندان از محيط شهري مي گويـد   
: عوامل ذهني و رواني متفـاوتي بـر   . يط پيرامون را درك مي كند  وقتي انسان در محيطي قرار مي گيرد، با تمام حواس خود مح     ً

همچنـين درك   . اين فرآيند اداراك محيط تاثير مي گذارند كه موجب درك متفاوت هر شخصي از يك محيط ثابت مـي شـوند                      
وقتـي  . دد  يك محيط بر اساس تجربيات شخصي و اجتماعي فرد ،معنايي را خلق ميكند كه موجب ارتباط فرد با محيط مي گـر                     

صحبت از محيط شهري به ميان مي آيد ،شمار انبوهي از مردم نيز مطرح مي گردند كه هر يك داراي شـرايط روحـي و ذهنـي                           
پس بايد توجه كرد كـه عناصـر و محـيط هـاي             . متفاوتي هستند و به تبع اين شرايط درك متفاوتي از محيط شهري خود دارند               

 رواني افراد مختلف مورد سنجش و شـناخت قـرار      -نها تمامي طيف ها و شرايط حسي        شهري به گونه اي طراحي شوند كه در آ        
   ً .گرفته باشد 

اولين نكته اي كه در بكارگيري مجسمه در شهر بايد مورد توجه قرار گيـرد ،مكـان مناسـب قرارگيـري آن                      « : وي مي افزايد    
. شهر يا خلق معنايي خاص براي شهروندان موفق باشـد           مجسمه در مكاني مناسب مي تواند به عنوان عنصري در زيبايي            .است  

بنابراين زماني كه صحبت از به كارگيري يك تنديس براي هويت دادن به يك فضا به ميان مي آيد ،بايد به مكان مناسب براي                        
   )7. (آن توجه كرد و در اين راه از نظر سنجي از شهروندان كمك گرفت تا رضايت خاطر آنها فراهم شود 

ديگر ويژگيهاي مجسمه مي توان به همخواني آن با محيط پيرامون و نزديكي با فضاي فرهنگي ،رعايـت اصـول هنرهـاي                   از  
تجسمي و مباني حجم سازي ،درك صحيح از رابطه بين فضا و حجم وارتباط تنگاتنگ آن با مكان و محـل نـصب ، تاكيـد بـر                            

به آثار هنري و حمايت مسئوالن شهري «مجسمه ساز ،ارزش دادن ويژگيهاي فرهنگي و ملي و توجه به خواست زيبايي شناسي         
  . از هنرمندان و استفاده از هنر مجسمه سازان بومي هر منطقه از ضرورتهاي ديگري است كه بايد مورد تاكيد قرار گيرد 

ـ                         صب آن  نكته ديگر كه در طراحي و نصب مجسمه هاي شهري مهم بنظر ميرسد ابعاد و مقياس مجسمه نـسبت بـه محـل ن
در برخي موارد ديده ميشود كه مجسمه مشاهير ملي كشور با ابعادي كوچك در منطقـه اي نـصب مـي شـود كـه بـدليل                           .است  

  . مورد توجه قرار نمي گيرد  سرعت ناظرين اصالً
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