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 .8مقاالت دریافتی عودت داده نمیشود و فصلنامه در ویرای

مطالب آزاد اسرت.

نتایج داوری در اختیار نویسندگان قرار میگیرد و در صورت تأیید داوری و تقاضای
نویسنده گواهی پشیر

مقاله نیز صادر میگردد؛

 .9مسئولیت مطالب و محتوای مقاالت به عهده نویسنده آن است.
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کمالِ ملکِ هنر
کاوه خورابه*

مجموعه پی رو را میتوان از سه سپهر توجهبرانگیز بررسید :نخست :وادی سند و
سندپژوهی؛ دوم :وادی ضرورت نق بندی و چهرهپردازی از مفاخر تاریخی؛ سوم:
هنرمندی کوشا و یگانه به نام ابوالحسن صدیقی.
نخست:

مجموعه محصوالت بهجای مانده از گششته که میتواند داللت بر امری مجهول بر
پژوهشگری جویا باشد و رهنمونساز او به سوی معلومات و نتایج ملموس گردد سند نام
میگیرد ،هرچند تعاریف دقیقتری از این واهه در دست است که دانندگان را بینیاز از آن
و خواهندگان

را به آن ارجاع میدهیم .به هر حال اسناد ،مجموعه مدارکی است که مسیر

ناهموار شناخت را از برای شناسنده هموارتر میسازد و توسن ذهن را آذوقهای فراهم
میسازد تا با تأسی به آن تاخت زند و راه مقصود را به سرعت بپیماید .بیتردید در مواجه با
اسناد هر کس را توانایی است که از ظن و رویکرد خاص خود یار او شود و به مدد
دشت تحقیق را به طلب حق بپیماید.
به تحقیق استداللهای مبتنی بر داللتهای نااستوار و مخدو

منجر به نتایجی میشود

که پژوهشگر را از دستیابی به حاقِ مطلب باز میدارد یا به کژ راهِ تحریف هدایت
میکند .از این رو حضور و وجود آرشیوهای اسنادی به مثابه مصالحی صالل و چونان
* .معاون علمی ر پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)kkhoorabeh@gmail.com( .
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دادههایی معتبر در مراحل ابتدایی دان پژوهی ،میتواند راهگشایی باشد برای تحقیقات
مبتنی بر استداللها و تحلیلهای علمی و منطقی .اسناد و مدارک انجمن آثار ملی (انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی کنونی) که در دهههای اخیر از مهر و توجه ،بهره چندانی نیافته بود،
اینک سالیانی است در حد وسع و توان موجود ،به تیمارداری و پرستاری پرداخته شده و
دیگربار انگیزشی را برانگیخته تا با احصاء و ترمیم و فهرستبرداری امکان ظهور
پریرویانها

از کنج مستورانه قفسههای گرد و غبارآلود به منصۀ در دسترسی و بهرهمندی

سر برآرد.
دوم:
بیتردید از جمله نواقص به دیدگان درآمده در حوزههای نگارگری ،نقاشی و
چهرهپردازی شخصیتها ،نبود تصویری مشخص و همگانباور ،از شخصیتهای تاریخی
است که به عمده دالیل شرعی و عرف ی در محاق غفلت فرو غلتیده و آنجاهایی که اندک
مجال بروز یافته است با نقو  ،تصاویر و مجسمههای سردیسهای و تندیسهای روبهروییم
که گاه آرزو ،بال پرواز میگشاید و خواستار نبودِ چنین بودی میشود؛ صحبت از
چهرهپردازی و چهرهگری بزرگانی است که گاه وهن یک فرهنگ میشود و نه تنها بر
صدر نمینشیناند که به قعر خجلت سقوطشان میدهد.
القصه ! تصمیمات اهل اندیشه انجمن آثار ملی همزمان با هزاره فردوسی و ضرورت
ترسیم شمایل و نگارهای و سپس تندیس و آرامگاهی از ایشان آغازی بود بر پایان
فراموشیای چند صدساله .اینک ما ایرانیان آنگاه که شاهین خیال را به پرواز درمیآوریم و
برآن میشویم تا در صورت ذهنی خود ،انگارهای از فردوسی ،ابنسینا ،سعدی و دیگران
بیارآ یم به قریب یقین چیزی در ذهن ما شکل میبندد که هم خشنودیم و هم باورپشیر و
هم مشترک در این فهم تصویری یگانه (حتماً میتوان از دریچههای دیگر به این مقوله
نگریست و به سنج

چنین رویکردی پرداخت؛ اما اینک بحث از چیز دیگری است) ،این

مهم از ذهن و دست و قلم و تیشۀ بزرگمردی برخاسته است به نام ابوالحسن صدیقی.
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کمالِ ملکِ هنر

سوم:
استاد سنگترا

و نق انداز و تندیسساز و نقا  ،ابوالحسن صدیقی ( 1276ر )1374

را شایسته است که بیدرنگ و با افتخار پدر مجسمهسازی عصر حاضر نامید .او از
سرچشمۀ معرفت هنری بزرگ مردی چون کمالالملک بهره گرفته بود ،اولین تجربههای
حجمپردازیا

را در مدرسۀ صنایع مستظرفه استاد و کمالالملک تحقق بخشید؛ تراشیدن

مجسمههای گچی با ابزارهای ابتدا ی و در دسترس .استعداد چون اویی اقتضا میکرد که
بی

و بیشتر از شرایط موجود بیاموزد و فراتر رود؛ پس رخت سفر بر میبندد به برآورد

خواست بیشتردانی ،رحل اقامت در کشور فرنگ و تحصیل در مدرسۀ هنرهای زیبای
«بوزار» فرانسه میافکند ،سپستر راهی کشور مجسمهها و سردیسها و تندیسها ر ایتالیا ر
میشود و خوشهخوشه بر خرمن دانندگی میافزاید و میبالد تا اینکه نوای «بوی جوی»
وطن و یاد یار مهربان روانۀ موطن

میسازد .شاگرد کمال الملک اینک خود کمالِ مُلکِ

هنر است؛ میتراشد و میخراشد و نق

بر لوم میزند و به تربیت و آموز

شاگردان

بیشمار میپردازد .آثار نقاشی ،پیکرتراشی و عکسهای او بسیارند؛ اما آنچه به افتخار و
از رهگشر همکاری با انجمن ملی تهیه شد عبارت بودند از .1 :تندیس فردوسی؛  .2تندیس
خیام؛  .3سردیس خیام؛  .4تندیس پهلوی اول؛  .5تندیس نادرشاه؛  .6تندیس سعدی؛ .7
تندیس ابنسینا؛  .8تندیس یعقو

لیث صفاری؛  .9تابلوی رنگ روغن از حافظ؛ .11

تصویر سیاه قلم از ابوعلی سینا؛  .11تصویر سیاه قلم از سعدی که تمامی آثاری شدند مانا و
دورانساز.
مجموعۀ پی رو گزیدهای است از فراوان اسنادمرتبط با فعالیتهای استاد صدیقی در
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .بر خود الزم میدانم از سرکار خانم فاطمه بستانشیرین و
همکاران محترم در بخ

اسناد ،خانمها :نرگس صادقیزاده که مسئولیت جمعآوری اسناد

را به عهده داشتند ،نعیمه مشهدیعلیمحمد و بهویژه از جنا

آقای دکتر حسن بلخاری

ر یس محترم انجمن برای پشتیبانی از اختصاص ویژهنامهای با محوریت اسناد و مدارک
استاد ابوالحسن صدیقی تشکر و سپاسگزاری نمایم .در این میان دختِ گرامی استاد
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صدیقی هماره یاریگر مهربانِ ما در این شناختنامه بودهاند از ایشان سپاس ویژه دارم .امید
انگیزههای الزم را برانگیزاند تا با
گردد و بی

اسنادپژوهی در هنر جفادیدۀ مجسمهسازی گشوده

از این مدرسان صدیقی چون استاد صدیقی برآیند و ببالند و شناخته گردند.

کارنامۀ هنری هنرمندی عاشق وطن
نرگس صادقیزاده*

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (انجمن آثار ملی) با قدمتی نزدیک به یکصد سال از
معدود سازمانهای فرهنگی است که اعضای مؤسس آن هدف از تشکیل انجمن را
پرور

و معرفی آثار هنری ،علمی ،ادبی و تجلیل از بزرگان و مشاهیر و نامآوران ایران

قرار دادهاند.
از آنجا که اسناد ،مکاتبات و تصاویر موجود در ادارۀ اسناد و متون انجمن یکی از
گنجینهها و مواریث گرانبها و منحصر به فرد آن به شمار میرود ،ر یس و معاون علمی و
پژوهشی انجمن دکتر حسن بلخاریقهی و دکتر کاوه خورابه به منظور معرفی این آرشیو
ارزشمند و استفادۀ عالقهمندان و پژوهشگران شرایط استفاده از آن را در دستور کار فعالیت
انجمن قرار دادند .از اینرو با تال

همکاران این واحد نخست این آرشیو مدون و به

روزرسانی و از سوی دیگر مبادرت به چام و انتشار آن گرفته شد .اسناد و تصاویر و
مکاتبات استاد ابوالحسن صدیقی مجسمهساز و نقا

معاصر از آن جمله است که در این

ویژهنامه هفت مجسمه ساخت استاد انتخا  ،معرفی و در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد:
اسناد و تصاویر پیکره حکیم عمر خیام در پارک الله؛ مجسمه ابنسینا در میدان بوعلی سینا
همدان؛ مجسمۀ امیرکبیر در پارک ملت تهران؛ مجسمۀ ابوالقاسم فردوسی در میدان

* .پژوهشگر و مسئول اداره اسناد و متون انجمن)Narges.sadegi@gmail.com( .

نامه انجمن مفاخر

01

فردوسی تهران؛ مجسمۀ نادرشاه و سربازان در آرامگاه نادرشاه مشهد و در پایان دو مجسمۀ
یعقو لیث صفاری در شهرهای زابل و دزفول.
در تهیۀ این مجموعه سرکار خانم نوشیندخت صدیقی (فرزند استاد) همکاری و
مساعدت ویژهای با انجمن و واحد اسناد داشتهاند که بخت یار و دولت مددکارشان باد.
شرح حال

0

ابوالحسنخان صدیقی از چهرههای صاحبنام جامعۀ هنری ایران در سال 1276

در

محلۀ عودالجان تهران متولد شد.
پدر

میرزا محمدباقرخان صدیقالدوله دوم ،از معتمدین نور و مادر

ملکه خانم ،از

نوادگان قاجار بود که از سوی استاد شاجان نامیده میشد.
ابوالحسن در هفت سالگی به مدرسه اقدسیه که در آن زمان با رو

نوین آموز

اداره

میشد ،رفت .در سال  1286پس از پایان تحصیالت ابتدایی برای ادامه تحصیل به مدت 5
سال در مدرسۀ آلیانس فرانسه در تهران به تحصیل ادامه داد و بدون داشتن استاد شروع به
نقاشی کرد و به سبب عالقه به نقاشی با وجود مخالفت پدر تحصیل را در سال آخر رها
کرد و با حمایت و تشویق مادر همراه دوست خود علیمحمد حیدریان به مدرسۀ صنایع
مستظرفه رفت و از محضر استاد محمد غفاری (کمالالملک) بهره برد .در این ایام با
افرادی چون ،ابراهیمخان آشتیانی ،علی محمودی ،حسنعلی وزیری ،فتلاهلل عبادی که
بعدها هر یک در زمرۀ هنرمندان بنام کشور شدند ،آشنا گردید.
استاد به تبع استعداد و عالقۀ ذاتی که به هنر داشت ،به سرعت مراحل یادگیری را سپری
کرد و در سال  1296با درجۀ ممتاز ،دیپلم نقاشی خود را از محضر استاد کمالالملک
گرفت و بعد در همان مدرسه به عنوان معلم نقاشی به تدریس پرداخت.
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اما پس از مدتی عشق و میل درونی ،زمانی که در ایران استاد مجسمهسازی وجود
نداشت ،او را به سوی مجسمهسازی کشاند .و از اینرو برای تحقق آرمانهای خود و
فراگیری این هنر ،در سال  1311با امکانات ابتدایی مجسمۀ گچی از سر یک کودک دختر
با یک چشم بسته و چشمی که نواری بر روی آن بسته شده است ،ساخته و نزد استاد
کمالالملک برد .استاد با دیدن مجسمه و هنر دان آموختها

که حال [خود] یکی از

مدرسان این هنر بود ،او را تشویق و حوضخانۀ 1مدرسه را تبدیل به کارگاه مجسمهسازی
کرد .بدینترتیب صدیقی با مطالعۀ آثار و کتا هایی که کمالالملک از اروپا آورده بود تا
حدی با مسا ل تئوریک مجسمهسازی و آناتومی آن آشنا شد ،سپس شروع به ساخت
مجسمههایی گچی چون سیاه نیزنها (حاج مقبل) ،نشسته به ارتفاع  93سانتی متری و پتینه
شده ( ) 1315و دو نیم تنه کاکا سیاه یا مغربی ( ) 1315کرد ،این آثار هنری در حال
حاضر در موزه هنرهای ملی نگهداری میشوند.
صدیقری کره تشنۀ یادگیرری بود ،از استراد جهت فراهرم کردن امکانرات برای ساخت
مجسمههایی از سنگ ،تقاضای همکاری کرد؛ اما ابتدا با مخالفت روبهرو شد ،ولی بعد
کمالالملک با مشاهدۀ تال  ،سخت کوشی و دست و پنجه نرم کردن با موانع و عوا ق او
سرانجام موافقت و هزینه خرید سنگ و سایر ملزومات را تقبل کرد.
بدینترتیب صدیقی از تصویر مجسمه ونوس دومیلو ،که توسط استاد از فرانسه به تهران
آورده شده بود ،اولین مجسمۀ سنگی تیرهرنگ خود را ساخت.
کمالالملک مانند هر استاد دیگری با دیدن نبوغ و استعداد ابوالحسن یعنی شاگردی که
در دامان خود تربیت کرده بود ،او را به همراه مجسمه سنگی ونوس دومیلو به حضور
احمدشاه قاجار برد .در این دیدار پنجاه تومان به کمالالملک داده شد و مقرر گردید از
آن مبلغ 31 ،تومان جهت پیشبرد و تداوم کارهای صدیقی و  21تومان کارهای اختصاص

 .1واقع در موزۀ هنرهای ملی.
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داده شود و از آن پس استاد ،سرپرستی کارگاه تازه تأسیس شده مجسمهسازی صنایع
مستظرفه را به ابوالحسنخان واگشار کرد.
از جمله مجسمههایی که در این دوران ،تا سال  1315با دستان هنرمند صدیقی ساخته
شد ،میتوان به مجسمۀ گچی فردوسی ،سوار بر عقا

1

با همکاری حسنعلی وزیری،

مجسمۀ نیمتنۀ امیرکبیر ،مجسمه ابوالقاسم ،2مجسمۀ الیاس دوره گرد و دالک حمام اشاره
کرد.
استاد کمالالملک به دالیل شرا ط سیاسی و مشکالت حکومتی در جامعه آن دوران از
کلیه مناصب خود استعفا و به حسینآباد نیشابور مهاجرت کرد.
صدیقی که دارای روحی لطیف و حساس بود ،آزردهخاطر شد و تحمل و شکیبایی
خود را از دست داده از اینرو به پیشنهاد استاد ،در سال  1317از راه آستارا ،روسیه و آلمان
برای تکمیل تحصیالت هنری خود عازم فرانسه و ایتالیا و چند کشور اروپایی دیگر شد .به
مدت چهار سال در مدرسۀ عالی هنرهای زیبای پاریس زیر نظر استاد آنژالبر به فراگیری و
کسب تجربه هنر مجسمهسازی و حجاری پرداخت؛ اما به دلیل تبعیض برای عدم دریافت
جایزه نقدی به شاگردان خارجی برای جایزه اول طراحی مجسمهسازی که متعلق به او بود،
دانشکدۀ هنرهای زیبا سوربن پاریس را نیز ترک کرد.
صدیقی بین دو جنگ جهانی در اروپا زندگی و به نقاشی و مجسمهسرازی مشرغول برود
که نتیجۀ فعالیتهای هنری او خلق  161تابلو و تعدادی مجسمه به سفار

سفارت ایران در

فرانسه است .او سرانجام در اسفندماه  1311به ایران بازگشت و در  15فروردینماه  1311برا
خانم قدرتالسادات میرفندرسکی 3ازدواج و زندگی سرشرار از عشرق را برا ایرن برانو آغراز
کرد.
 .1این مجسمه بر روی زمین ساخته شده بود و زمانی که عمارت مدرسه را ویران کردند ،این مجسمه از بین
رفته است.
 .2آبدارچی مدرسه.
 .3دخترخاله ابوالحسن صدیقی.
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در این زمان صدیقی با استجازه از استاد کمرالالملرک و برا کمرک همکالسری قردیمی
خود استاد علیمحمد حیدریان ،مدرسه هنرهای مستظرفه را که منحل شده بود ،دوباره دایرر
کرد .این مدرسه که پس از درگششت استاد کمالالملک در سال  1319تعطیل شد ،مدرسۀ
دیگری با نام «مدرسۀ هنرهای زیبا» وابسرته بره وزارت فرهنرگ تأسریس گردیرد و صردیقی
عالوه بر مدیریت به تدریس در آن مدرسه نیز پرداخت .ابوالحسنخان با تأسریس دانشرکدۀ
هنرهای زیبا دانشگاه تهران به کار خود ادامره داد و ر ریس دپارتمران حجراری آن دانشرگاه
شد .در سال  1321تندیس فرشته عدالت از سرنگ مرمرر را ،بررای دادگسرتری سراخت کره
میتوان از آن به عنوان نخستین مجسمه بزرگ اسرتاد صردیقی از سرنگ مرمریرت نرام بررد.
مجسمهای که در سال  1324نصب گردید .در سال  1328پس از چند سال همکراری (سرال
 )1324با انجمن آثار ملی ،فصل نوینی در زندگی هنری استاد رقم خورد؛ بهطروری کره بره
سفار

انجمن به خلرق مجسرمههرای مانردگاری از مشراهیر علرم و اد و فرهنرگ ایرران،

پرداخت.
در حقیقت قبول سفارشاتی از جملره تنردیسهرای سرعدی ،ابرنسرینا ،فردوسری و ترابلو
نقاشی حافظ و  ...حاصل فعالیتهای او در این دوران است.
صدیقی در سال  1341از دانشگاه تهران سبک دو

شد و تمام وجود و زمان خود را

صرف مجسمهسازی کرد .در سفر به ایتالیا مجسمههای ماندگاری از جمله :مجسمۀ نادر و
سربازان

( ) 1339در آرامگاه نادر ،مجسمۀ ابوالقاسم فردوسی از سنگ مرمر

( ) 1337در شهر رم در میدانی به نام این حماسهسرای بزرگ و در مقابل موزۀ هنرهای
زیبای شهر رم ،مجسمۀ تمام قد حکیم ابوالقاسم فردوسی (سال ساخت  ،1348نصب
 )1351در میدان فردوسی ،مجسمۀ خیام (تاریخ ساخت  ،1351نصب  )1352در پارک الله
و  ...را از خود به جای گشاشت و با خلق این آثار ماندگار ،دین خود را به فرهنگ و هنر
ایران ادا کرد .عشق به میهن ،فرهنگ و تمدن او را به سوی وطن مألوف کشاند؛ امروزه
اگر آثار هنری قابل مطرم در سطل بینالمللی در ایران وجود دارد ،باید بدانیم شخصی
بیهیچ ادعا ،پا به میدان عمل میگشارد و دست به کاری سترگ میزند .آن زمان انسان در
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این اندیشه فرو میرود که کدام احساس جز شوق و ادای دین به میهن خود او را بدین سو
کشانده است؛ اما دریغ از اینکه استاد سالهای پایانی را در سکوت ظاهری به سر برد.
او عارفانه در این ره سیر و سلوک کرد و با وجود مشکالت بینایی و باالرفتن سن،
نق ها و طرمهای زیبایی از خود برجای گشاشت.
همسر استاد به معنای مطلق کلمه نیز خود را وقف زندگی هنری او کرده برود و شررایط
را برای او روز به روز فارغتر و آزادتر میساخت ،ترا او قرادر باشرد راحرتترر بره آفررین
آثار

بپردازد .بنابراین باید گفت همسر استاد در آفرین

تکتک آثار هنرری او ،سرهمی

قابل توجه دارد .افسوس بعد از شصت سال عاشقی و همدمی و زنردگی برا اسرتاد در هشرتم
تیرماه  1371قلب او از تپ

افتاد و خامو

شد .گویی تحمل دوری همسر و یار همیشگی،

بر استاد صدیقی نیز بسیار سخت و گران آمد ،بهطوری که 21آذرمراه  1374جران بره جران
آفرین تسلیم کرد .با مرگ او جامعۀ هنری یکی از بزرگترین گنجینههای خود را از دست
داد.
به واقع ،استاد صدیقی انسان خوشبختی بود که توانسرت بیشرترین بهرره را از عمرر خرود
ببرد .کارنامۀ زرین او نمایانگر تال

بیوقفره و شربانهروزی ایرن هنرمنرد پرکرار و برجسرته

است که بیشک حاصل آن ،میراث جاودانهای برای نسلهای آینده خواهد بود.
خوشرررا کسررری کررره توانرررد بررره نرررام نیرررک و هنرررر
بررررر ایررررن فرررررا جهرررران عمررررر جرررراودان کررررردن
در پایان باید گفت استاد ابوالحسنخان صدیقی در طول عمر  98سالها

با نامی بلنرد و

تالشی مدام ،آثار بزرگی از خود به یادگار گشاشت که نه تنها در ایران ،بلکه در جهران نرام
و یاد او را ماندگار کرده است .به این شاهد که گوستینوس آمبروزی ،مجسرمهسراز نرامآور
پس از دیدن مجسمه فردوسی اثر ماندنی استاد ،خطی به یادگار با این مضرمون مرینویسرد:
«دنیا بداند ،من خالق مجسمۀ فردوسی ر ابوالحسن صدیقی ر را میکل آنژ ثانی شرق شناختم،
میکل آنژ بار دیگر در مشرقزمین متولد شده است».
روح

شاد و یاد

گرامی باد.

منابع
 اسناد اتاق موزۀ استاد ابوالحسن صدیقی)www.abolhassankhansadighi.com( . بحرالعلومی ،حسین ،)1355( .کارنامۀ انجمن آثار ملی ،تهران :انجمن آثار ملی. سیف ،هادی ،)1373( .ابوالحسن خان صردیقی ،تهرران :مرکرز انتشرارات کمیسریونملی یونسکو در ایران.

دلنوشتههایی دربارۀ استاد ابوالحسن صدیقی مجسمهساز نامی
ایرانزمین
نوشیندخت صدیقی ( میرفندرسکی)*

استاد ابوالحسن صدیقی ،پیکرترا  ،نقا

و طرام در  13مهرماه سرال  1276در محلره

عودالجان تهران (پامنرار) ،پرا بره عرصره وجرود گرشارد .دوران زنردگی هنرری خرود را ،از
کرودکی ترا پختگری و سرن  98سرالگی برا افتخرار و خلرق آثرار بریبردیل گشرانرد .البتره از
سختیهای این راه ،دست و پنجه نرم کردن با مشکالت بسیار زیاد قدیم بود که هنوز مسأله
هنر و بهخصوص هنر مجسمهسازی و نقاشی ،چنان شناخته نشده برود .دربراره او و از لحرا
ارز

هنری

نمیتوانم مطلبی ارا ه کنم؛ زیرا کارشناسان هنری مجر و بریغرضری الزم

است که هنر او را در همه زمینهها نقد و بررسی نمایند و حتی اگرر صرالحیت آن را دارنرد،
در نقد آثار و بر اساس دال ل معتبر ،عقیده خود را بیان کنند؛ چون واضل و بایسته است که
هر کسی در هر حرفه و کاری همچنین در هر برنامهای ،وقتی اثری از خرود خلرق مریکنرد،
بدون عیب و نقص کار کند (بهخصوص درباره استاد صدیقی و هنر مجسمهسرازی

کره برا

حضور او پایهگشاری شده و در آن زمران هریچکرس تجربرهای بره قردر ایشران در ایرن هنرر
نداشته) .سزاوار و شایسته است که به عقیده ،سلیقه و دید هنری هر هنرمند ارج نهراد و تنهرا
بدان دلیل که مطابق سلیقه و ذوق دیگران نیسرت ،آن را نفری نکررد .هنرمنرد در حرد تروان
فکری و عشق ذاتی
* .فرزند استاد صدیقی.

به هنر ،اثری را خلق میکند و بهطور قطع تمام سعی و کوشر

خرود
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را به کار برده و با توانایی که دارد ،اثر

را میسازد و برا رعایرت اصرول اولیره در کرار

خلق میکند .به این جهت ،کارشناسان گرامی بایرد دربرارۀ اسرتاد صردیقی بره عنروان یرک
هنرمند ممتاز ،سخن بگویند.
من به عنوان یکی از پنج فرزند او میتوانم ایشان را تنها از دیرد یرک انسران ،یرک پردر
خانواده ،یرک الگروی بسریار مهرم و رکرن اساسری خرانواده بنگررم و از نقطره نظرر عراطفی
توصیف کنم .منظر من ،دید دختری است که دوران کودکی
تکرار و مرور آن خاطرات و ایام شیرین فرامو

را به خوبی بهیراد دارد و بره

نشدنی ،افتخار میکند.

استاد صدیقی جدا از این که هنرمندی برینظیرر و یرا بریهمترا در رشرتۀ مجسرمهسرازی،
نقاشی ،طراحی و عکاسی بود ،در محیط خانه ،خرانواده و اجتمراع نیرز انسرانی واال برا مرن
بسیار عرالی ،فرروتن و در عرین حرال محکرم و اسرتوار در عقایرد ،مهربران و پرعطوفرت ،برا
سخاوت و لطیفالطبع بود .جالب اینجا است که شخص هنرمندی چون او با آن زور بازو و
قدرت فراوان ،چنان ضربات محکمی بر روی قلم و چک

آهنی میکوبد و برا تمرام تروان

اغلب بر آنها ضربه میزند تا تکههای اضافی سنگ خارای محکم را از بدنۀ اصرلی آن جردا
کند و دل سنگ سخت را میشکافت تا از درون آن ،شخصیت و چهررهای آرام ،فیلسروفانه
یا عالمی با ابهت و مصمم را بیررون آورده و در برابرر دیردگان همگران قررار دهرد ،چطرور
میتواند در فضای دور از کار هنرری  ،ایرن قردر مهربران ،برا عطوفرت ،حسراس ،دلسروز و
دلنشین باشد و با لطافت خاص خود  ،عاشق هنر  ،عاشرق همسرر  ،فرزنردان  ،عاشرق
مردم عادی کوچه و برازار و برهطرور کرل عاشرق زنردگی کرردن و سرالمت زیسرتن در هرر
شرایطی به همراه دیگران و به ویژه عاشق وطرن  ،ایرران عزیرز باشرد! برا آن قردرت و ترا
حدی با خشونت ،دل سنگ را میتراشد؛ ولی با مهربانی چهرها

و محبت بیدریغر  ،در

دل افراد رخنه میکند .یار و یاور آنها مریشرود .پشرتیبان و تکیرهگراه مرادی و معنروی آنهرا
میگردد .دو چهره کامالً متضاد که به هر دو نیز افتخار میکررد .برا حضرور ایرن شخصریت
سرررتودنی دوران کرررودکی و جررروانی مرررا فرزنررردان و دوران زنررردگی برررا همسرررر
قدرتالسادات میرفندرسکی (دختر خالها ) را بهقدری پرارز

برررانو

و با آموختن خصوصریات
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زیبای انسانی پربار ،پایهگشاری کرد که به شخصه خود را بسیار خوشبخت میدانم که پردر
و راهنمایی چون او را داشتم .سپاس فراوان میکنم دادار بزرگ را که این موهبت برینظیرر
را بهعنوان پدر به مرا عطرا نمرود .برا مهربرانی ،گششرت و خوشررویی کره او و همسرر

برر

مشکالت بسیار زیادی که در آن دوران داشرتند ،فرا ق آمدنرد؛ برهخصروص دورۀ  1311ترا
 1336یعنی از سال ازدواجشان تا گشایشی که حاصل سفار های مجسمههرای گرروه نرادر
شراه و سررربازان

از برنررز برررای مشررهد مقردس و مجسررمه سررنگی نشسررته حکرریم ابوالقاسررم

فردوسی برای شهر رم به سفار

انجمن آثار ملی قردیم و انجمرن آثرار و مفراخر فرهنگری

فعلری بررود ،برره ایتالیررا سررفر کردنررد و ترا حرردودی از مشررکالت زنرردگی سررخت در ایررران و
کمبودهای فراوان نتیجۀ جنگ جهانی شرهریور  21چره از لحرا زنردگی روزمرره و چره از
لحا نبود وسایل اولیۀ کارهای هنری بهخصوص مجسمهسازی داشتند ،گشرای

نسربی در

هر دو زمینه بهدست آوردند .این سالهای سخت که با مشکالت بیحسابی روبرهرو بودنرد،
این دو وجود نازنین ،عزیز ،انسان و عاشق ،توانستند با صبر و شکیبایی ،بردبراری و گششرت
بیحسا  ،زندگی خصوصی و خانوادگی و همچنین زندگی هنری را بره نحرو خروبی جلرو
ببرند که از رفتار در برخورد با مشکالت ،به ما فرزندان درس خو زندگی کرردن ،خرو
بودن ،انسان واقعی و مفید بودن را آموختند( .البته هر کدام از ما فرزندان سعی کرردیم ایرن
رو

و نوع زندگیشان را در زندگی خود الگو قرار داده ،همانگونه باشیم که آنهرا بودنرد)

من به شخصه سعی کردم بخ

کوچکی از این صرفات و خصرا ل را در زنردگی خرود بره

کرار برررده و تقویررت کرنم و برره آنهررا عمرل نمررایم .مهربررانی و انسرران دوسررتی اسرتاد از حررد
خانوادگی فراتر رفته در دورانی که معلم هنرجویان بود ،در همه سالیان و در همه مکانهای
هنری (مدرسه کمالالملک ،مدرسه صنایع مستظرفه ،دان سرای هنری و دانشکده هنرهرای
زیبا) این مهربانی را از هنرجویان دریغ نمیکردنرد .عرالوه برر آمروز

هنرر بره آنهرا درس

زندگی و انسانیت را هم میآموخت .او به مادیات هیچگونه اهمیتی نمریداد .حتری دورانری
را یاد دارم که با اندک قوت و غرشا ،شربانه روز را سرر مریکرردیم و بره هنرجویرانی کره از
راههای دور به مدرسه آمده بودند و امکاناتی نداشتند ،کمک میکرد .در آن زمان بود کره
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رفتار رضایتآمیز مادرم و تحمل و شکیبایی او ،دوران سخت کمبودهای معیشرت زنردگی
را کمرنگ نموده و به جای گله و شکایت از وضعیت موجود با رفتار
قانع باشیم برای آنچه که به دست میآوریم هر چنرد انردک ،ارز

به ما آموخت کره

زیرادی قا رل باشریم و

نهایت استفاده را برده و رضایت داشته و شاکر باشیم .اینها درسهایی بودند که نه تنها به مرا
پنج فرزند که به اطرافیان خودشان هم عمالً آموختند .مطمئنم که بهتررین ،برا ارز تررین و
پربارترین صفاتی که یک انسان میتواند و باید در طول زندگی
هدیه دادند و چه هدیهای بینظیرتر از تجربیات و آمروز

از آن پیروی کند را به ما

زیبرا و درسرت زنردگی کرردن.

همیشه خداوند بزرگ را سپاس میگویم که چنین پردر و مرادری نمونره داشرتم کره بردون
داشتن تحصیالت عالیره در رشرته تعلریم و تربیرت فرزنردان (کره در آن زمران اصرالً وجرود
نداشت) ،توانستند با فکر و عقل سرالم ،برا مناعرت طبرع ،بزرگرواری و برا گششرت ،عشرق و
احترام به یکدیگر و به زندگی ،ما را از دوران سخت کرودکی بره جروانی و مراحرل بعردی
برسانند.
اگر بخواهم تصویر بهتر و دقیقت ری از اسرتاد صردیقی در ذهرن شرما بره وجرود بیراورم،
شاید بد نباشد گریزی هم به حس وطنپرستی و ایراندوستی او بزنم.
در زندگی هنری و در دوران خلق شخصیتهای میهنپرستان ،علما ،شرعرا ،فالسرفه و
حکمای ایران ،به وضوم نشان داد که در به ثمر رسراندن چهررههرای ایرن شخصریتهرای
علمی ر فرهنگی ایران عزیز ،آن حس قروی و عررق وطرنپرسرتانه ا
هنر

کرامالً برر افکرار و

چیره بود .در عشق به وطن و نشان دادن و زنده کردن دریای علم ،فرهنرگ و اد

ایران ،چقدر مصمم و دقیق بود و از جان و دل مایه میگشاشت و از حاصل کار

لرشت

معنوی میبرد .کسی که حکیم ابوالقاسم فردوسی ،نادر شاه افشرار ،یعقرو لیرث صرفاری،
شیخالر یس ابوعلیسینا ،سعدی شیرازی ،حکیم عمر خیام ،خواجه غزلسرای شیراز حرافظ،
امیر کبیر مرد وطنپرست و چندین نامدار دیگر را از دل سنگ و یرا برنرز ،بیررون کشریده و
در برابر دید جهانیان قرار میدهد ،جرز یرک وطرنپرسرت کامرل و دلسروز ،کرس دیگرری
نمیتوانست باشد .او به ایرانی بودن

افتخار مریکررد .بررای سرربلندی ایرران و نشران دادن
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درجات واالی فرهیختگان ایران زمین ،شبانه روز همت میگمرارد و از سرختیهرای راه ،پرا
پس نمیکشید .از درون سنگ ،گچ و آهن چهرههای مصرمم ،برا قردرت و دانر

آنران را

بیرون آورده تا همچنان تاریخ ایران در زمینۀ علمی ،فرهنگی و پژوهشی زنرده براقی بمانرد،
پایدار باشد و شناخته شود .جهانیان از یاد نبرند که بزرگان و علمایی در ایرران قردیم بودنرد
که هنوز از پژوه ها و تحقیقات و دان

آنها ،علم امروز ،بهرهمند است.

اشاره کردم که استاد صدیقی به مادیات توجهی نداشرت و کمبرودهرا بررای

مسرألهای

نبود؛ ولی از حق خود هم نمیگششت .چنانچه خود او تعریف میکرد کره در سرال 1323
مجسمه سنگی فرشته عدالت را برای نصب در سالن کا دادگستری که سراختمان آن ترازه
پایان یافته بود ،آورده بودند( .سفار

ساخت مجسمه را در سال  1318داده بودند و زمرانی

که مجسمه آماده نصب بود ،ساختمان هنوز تمام نشده و در واقع این مجسمه بررای دو سرال
در کارگاه استاد باقی مانده بود) سرانجام زمان نصب آن رسید و مقرر برود کره قسرط آخرر
قرارداد را هم پس از نصب مجسرمه پرداخرت نماینرد؛ امرا مسرئولین از پرداخرت آن سررباز
میزدند و امروز و فردا میکردند .بهطوری کره اسرتاد را کالفره کردنرد .او تصرمیم جرالبی
گرفت .مجسمه عدالت در یک دست شمشیر و در دستی دیگر تررازوی عردالت (از جرنس
برنز) دارد .استاد روزی به جلوی مجسمه میرود و نربادن را میگشارد و کفه تررازو را کرج
میکند .خبر به مسئولین میرسد و استاد را مورد مواخشه قررار مریدهنرد .اسرتاد در جروا
میگوید :این مجسمه عدالت ،نمونره بریعردالتی اسرت و اولرین بریعردالتی را شرما دربرارۀ
سازندۀ آن که من باشم ،انجام دادید و حق مسلم مرا پرداخرت نکردیرد .پرس ایرن مجسرمه
عدالت ،اشتباه است .باالخره مسئولین قبول میکنند که بدهی استاد را بپردازند و اسرتاد هرم
فوراً کفه ترازو را میزان میکند.
با توجه به ضعف نویسندگی من که متأسرفانه در ایرن برا اسرتعدادی نردارم ،سرخن را
کوتاه میکنم .البته در زمینههای گوناگون ،گفتهها فراوان است که فرد پژوهشرگر و محقرق
میتواند از درون ذهن و افکار

آن را بکاود و به رشتۀ تحریر درآورد.
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اکنون جا دارد از مسئوالن محترم و عزیز این انجمن که در طی دوران پربار هنری استاد
طی سالیان بسیاری ،همیشه یار و یاور وی بودند و با سفار هایی که از حسن نیرت و عشرق
وطنپرستانه مسئولین وقت سرچشمه میگرفت ،به خلق نمادهرا و آثرار ایرن شخصریتهرای
کم نظیر علم و فرهنگ و وطنپرستی ،بره اسرتاد صردیقی امکران زنرده نگره داشرتن آنهرا را
دادند ،سپاس فراوان داشته باشم .من بهعنوان یک ایرانی به سعی و کوش

و پشرتکار آنهرا

در این زمینه افتخار میکنم که صفحات پر بار و پرارزشی بر تاریخ ایران عزیز افزودند.
همچنین تشکر و سپاس بسیار دارم از مسئولین و همکاران گرامری امرروز ایرن انجمرن و
پژوهشگران و دستاندرکاران محترم و دلسوز بررای علرم و فرهنرگ ایرران ،کره ایرن قردم
بزرگ ،چام ویژه نامه دربارۀ اسرتاد ابوالحسرن صردیقی و هنرر برینظیرر مجسرمهسرازی ،
برداشتهاند که گامی بسیار به جا و پر اهمیت برای حفظ آثار اسرتاد و نیرز زنرده نگره داشرت
تاریخ هنری ایران عزیز به حسا می آید .کراری بسریار پربرار خواهرد برود و باعرث افتخرار
جامعه هنری ایران و خانواده استاد صدیقی که همیشه عاشق ایران بودند و هستند.
آرزوی موفقیت و پایداری همگی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
با احترام و سپاس فراوان
فروردین 0198

تهران

بوعلی سینا
حجتالحق شیخالر یس ابوعلی حسین بن عبداهلل بن سینا فیلسوف ،متفکر بزرگ،
طبیب و دانشمند371( .ق ر 428ق)

آثار وی عبارتند از :الشفاء ،النجاة ،االشارت و التنبیهات ،منطق المشرقیین ،الرسالة
االضحویة فی امر المعاد ،عیون الحکمة ،تسع رسا ل فی الحکمة و الطبیعیات ،رسالة فی االکسیر
القانون فی طب و اما مهمترین نوشتۀ فارسی ابنسینا دانشنامۀ عالیی است که وی آن را
برای عالءالدوله کاکایه و به درخواست او نوشته و به وی تقدیم کرده است.
انجمن آثار ملی برای تهیۀ مجسمۀ ابنسینا ،ابتدا تهیۀ تصویری از ابنسینا را به استاد
ابوالحسن صدیقی سپرد .استاد در اردیبهشت 1324

تصویری تمام چهره به قلم سیاه و

سفید ترسیم کرد که در بیست و یکمین جلسۀ هیأت مؤسسین انجمن آثار ملی مورد
تصویب قرار گرفت و برای تهیۀ مجسمۀ این تصویر ،مالک عمل قرار گرفت .استاد
مجسمۀ بوعلی سینا را به ارتفاع  3/11متر و پهنای متوسط  91سانتیمتر و به وزن تقریبی
چهار تن و نیم از سنگ یکپارچۀ مرمر سفید قم تهیه نمودند؛ سپس مجسمه به روی پایهای
در میدان بوعلی سینا شهر همدان نصب گردید .در این معرفی  7برگ سند به قلم استاد
ابوالحسن صدیقی ،نمونه قرارداد و مکاتبات خزانهدار انجمن آقای مصطفوی و  5برگ
تصویر از طرم اولیه سیاه قلم و مراحل ساخت مجسمه به کار برده شده است .الزم به ذکر
است این اسناد و تصاویر از میان  41برگ سند موجود در آرشیو اداره اسناد و متون انجمن
برگزیده و به چام رسیده است.
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سند شمارۀ 0
تاریخ0118/8/18 :
موضوع :درخواست محل کارگاه ،وسایل و امکانات از انجمن آثار ملی جهت ساخت
مجسمۀ ابنسینا و سعدی

12

بوعلی سینا

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

18

سند شمارۀ 1
تاریخ0118/9/11 :
موضوع :دعوت از استاد ابوالحسن صدیقی جهت شرکت در جلسه ،موضوع تصویر ابنسینا

19

بوعلی سینا

سند شمارۀ 1
تاریخ0118/01/19 :
موضوع :شرح گزارش فعالیتها در مورد تصمیمات جلسه  4دیماه  0118در مورد مجسمه
و تصویر ابنسینا
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سند شمارۀ 4
تاریخ0114/1/1 :
موضوع :گزارش و دردنامۀ استاد ابوالحسن صدیقی به ریاست انجمن آثار ملی

10

بوعلی سینا

سند شمارۀ 0
تاریخ0111/1/1 :
موضوع :قرارداد بین استاد ابوالحسن صدیقی و شرکت باربری ایران جهت حمل مجسمۀ ابنسینا
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ادامۀ سند شمارۀ 0

11

بوعلی سینا

تصویر شمارۀ 0
تصویر سیاه قلم تمام رخ بوعلیسینا ()0114
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تصویر شمارۀ 1
تصویر سیاه قلم نیم رخ بوعلیسینا ()0118

10

بوعلی سینا

تصویر شمارۀ 1
استاد ابوالحسن صدیقی در حال بررسی جمجمۀ بوعلی سینا
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تصویر شمارۀ 4
استاد ابوالحسن صدیقی در حال کار بر روی مجسمۀ سنگی بوعلی سینا ()0111

12

بوعلی سینا

تصویر شمارۀ 0

نادرشاه و سربازانش
نادرشاه افشار ( ) 1167پادشاه و بنیانگشار دودمان افشاریه .نادرقلی در دربند کالت
نادری خراسان از طایفۀ قرخلو که شاخهای از ایل افشار بود ،به دنیا آمد .او از مشهورترین
پادشاهان ایران ،پس از اسالم است .سرکو

افغانها ،بیرون راندن عثمانی و روسیه از

کشور ،تجدید استقالل ایران ،فتل دهلی و ترکستان و جنگهای پیروزمندانه او سبب
شهرت بسیار

شد .وی آخرین کشورگشا و فاتل آسیایی است.

در سال  . 1266زمانی که نادر برای رفع یکی از شور های مردم علیه مالیات زیاد به
خراسان رفته بود ،جمعی از سرداران

به رهبری علیقلی خان ،شبانه به چادر وی حمله

کردند و او را به قتل رساندند .نادرشاه در هنگام حیات خود دستور ساخت آرامگاهی در
باال خیابان مشهد داد ،این آرامگاه در سال 1145ق در مجاور چهار باغ شاهی و روبهروی
حرم حضرت امام رضا (ع) از خشت و گل ساخته شد .قوامالسلطنه در اواخر عهد قاجار
1296

آرامگاه تازهای در محل یکی از مقابر ویران شده نادری ساخت و استخوان او را

از تهران به مقبره مزبور حمل کردند.
انجمن آثار ملی در سال  1335در صدد برآمد ،آرامگاهی در شأن نادرشاه در همان
محل بسازد .فعالیت انجمن از سال  1336آغاز و در سال  1342به پایان رسید .ساختمان
جدید آرامگاه نادرشاه افشار در تاریخ  1342/1/12به همت انجمن آثار ملی بازگشایی شد.
انجمن آثار ملی تهیۀ مجسمۀ برنزی نادرشاه افشار را طی قرارداد مور  1335/8/4به
استاد ابوالحسن صدیقی واگشار کرد .پس از آن استاد به ایتالیا سفر کرده و بعد از
مشورتها و مکاتبات گوناگون بین انجمن آثار ملی و کارخانۀ ریختهگری برونی،

نامه انجمن مفاخر

41

قراردادی در  7ماده منعقد گردید .ساخت مجسمه طبق نمونهای که استاد صدیقی ارا ه
میدهد ،در کارخانۀ برونی زیر نظر استاد با ارتفاع  7متر آماده گردید و در روز
 1339/4/11ش

صندوق محتوای قسمتهای مختلف و لوازم مجسمه به سوی ایران

حرکت کرد .برای حمل مجسمه از خرمشهر به مشهد از ارت

کمک خواسته شد و از

طریق قطار از راهآهن خرمشهر به مشهد بارگیری گردید .در روز  28مرداد  1339مجسمه
وارد مشهد شد و در تاریخ  1339/8/17مجسمه بهوسیلۀ برونی متخصص ایتالیایی و دو نفر
از همراهان او و با حضور استاد ابوالحسن صدیقی بر باالی برج در جای خود قرار گرفت.
در این معرفی  23برگ سند به قلم استاد ابوالحسن صدیقی و نمونه قرارداد انجمن آثار ملی
و کارخانۀ ریختهگری برونی و نامهنگاری ریاست انجمن در مورد تندیس نادر با استاد
صدیقی و  5تصویر از مراحل ساخت مجسمه به کار رفت .الزم به ذکر است این اسناد و
تصاویر از میان  191برگ سند موجود در آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن برگزیده و به
چام رسیده است.

40

نادرشاه و سربازانش

سند شمارۀ 0
تاریخ0110/01/2 :
موضوع :گزارش ساخت و برآورد هزینه مجسمه نادرشاه

نامه انجمن مفاخر

41

ادامۀ سند شمارۀ 0

41

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 0

نامه انجمن مفاخر

44

سند شمارۀ 1
تاریخ0111/1/8 :
موضوع :جوابیۀ نامۀ استاد ابوالحسن صدیقی مورخ 0111/00/08

40

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

41

ادامۀ سند شمارۀ 1

42

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

48

سند شمارۀ 1
تاریخ0112/0/8 :
موضوع :اعالم وصول عکس و درخواست حقالزحمه

49

نادرشاه و سربازانش

سند شمارۀ 4
تاریخ0112/0/10 :
موضوع :گزارش در مورد مخارج مجسمه نادرشاه و چگونگی وضع قرارداد

نامه انجمن مفاخر

01

سند شمارۀ 0
تاریخ0112/0/11 :
موضوع :تشکر از مساعدت ریاست انجمن آثار ملی و انتخاب اشعار برای مجسمۀ ابوالقاسم
فردوسی و درخواست جهت اعالم وضعیت پایۀ ستون مجسمۀ نادرشاه

00

نادرشاه و سربازانش

سند شمارۀ 1
تاریخ0112/1/00 :
موضوع :درخواست پرداخت به کارخانۀ برونی ایتالیا

نامه انجمن مفاخر

01

سند شمارۀ 2
تاریخ0112/1/00 :
موضوع :قرارداد انجمن آثار ملی و کارخانۀ ریختهگری برونی

01

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 2

نامه انجمن مفاخر

04

ادامۀ سند شمارۀ 2

00

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 2

نامه انجمن مفاخر

01

ادامۀ سند شمارۀ 2

02

نادرشاه و سربازانش

سند شمارۀ 8
تاریخ0112/9/01 :
موضوع :اطالع از پرداخت قسط به کارخانۀ برونی

نامه انجمن مفاخر

08

سند شمارۀ 9
تاریخ0112/01/2 :
موضوع :گزارش ساخت مجسمۀ نادر ،درخواست برای حکم تمدید مرخصی از دانشگاه

09

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 9

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارۀ 01
تاریخ0110/00/10 :
موضوع :گزارش در مورد شناسایی کارخانۀ ریختهگری و نحوۀ ساخت مجسمۀ نادرشاه

10

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 01

نامه انجمن مفاخر

11

سند شمارۀ 00
تاریخ0141/01/1 :
موضوع :درخواست ساخت مجسمه در داخل کشور

11

نادرشاه و سربازانش

ادامۀ سند شمارۀ 00

نامه انجمن مفاخر

14

تصویر شمارۀ 0
استاد ابوالحسن صدیقی درکنار مجسمۀ نادرشاه و سربازانش

10

نادرشاه و سربازانش

تصویر شمارۀ 1
ماکت گچی مجسمۀ نادرشاه

تصویر شمارۀ 1
استاد ابوالحسن صدیقی به همراه مهندسین کارخانۀ برونی ایتالیا

نامه انجمن مفاخر

11

تصویر شمارۀ  4و 0
مجسمۀ نادر و سربازان در حال نصب

12

نادرشاه و سربازانش

تصویر شمارۀ 1
مجسمۀ سرباز نادر در حال نصب

ابوالقاسم فردوسی
ابوالقاسم فردوسی طوسی ( 329ر 416ق) شاعر حماسهسرای ایرانی ،دهقان 1و
دهقانزادهای بود که در روزگار سامانیان زندگی میکرد .از شرم حال کودکی و جوانی
او اطالع درستی در دست نیست .عالقۀ او به خواندن داستان و تاریخ ،وی را به فکر
انداخت که شاهنامه را بهنظم درآورد .او نزدیک به  31سال از ایام زندگی خود را وقف
این کار کرد و در سال 372ق .آن را به پایان رساند .شاهنامه منظومهای حماسی است که
دارای  61هزار بیت است و به سه دورۀ اساطیری ،پهلوانی و تاریخی تقسیم میشود .پس از
مرگ

او را در شهر طوس ،در باغی که متعلق به خود

مجسمۀ فردوسی به سفار

بود به خاک سپردند.

انجمن آثار ملی از سنگ یکپارچۀ کارار بهوسیلۀ استاد

ابوالحسن صدیقی در سال 1348

به بلندی  3/35متر تهیه و در سال 1351

بر روی

سنگ بزرگ یکپارچۀ خارا که توسط مهندس گودرز جودت از کوه الوند آورده شده
بود ،در وسط میدان فردوسی تهران نصب گردید .آیین پردهبرداری آن مور 1351/7/5
صورت گرفت.
در این معرفی  7برگ سند به قلم استاد ابوالحسن صدیقی و مکاتبات ریاست انجمن با
استاد و  5برگ تصویر از مراحل ساخت مجسمه به کار گرفته شد .الزم به ذکر است این
اسناد و تصاویر از میان  21برگ سند موجود در آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن برگزیده
و به چام رسیده است.
 .1خرده مالک.

نامه انجمن مفاخر

21

سند شمارۀ 0
تاریخ0148/1/8 :
موضوع :گزارش استاد ابوالحسن صدیقی از مراحل ساخت مجسمۀ فردوسی و مشکالت
بهوجود آمده.

20

ابوالقاسم فردوسی

ادامۀ سند شمارۀ 0

نامه انجمن مفاخر

21

سند شمارۀ 1
تاریخ0148/00/1 :
موضوع :گزارش استاد ابوالحسن صدیقی از پیشرفت کار مجسمۀ فردوسی و درخواست
پرداخت قسمتی از حقالزحمه جهت کسب اجازه خروج مجسمه

21

ابوالقاسم فردوسی

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

24

سند شمارۀ 1
تاریخ0101/0/08 :
موضوع :دردنامه استاد ابوالحسن صدیقی و درخواست حقالزحمه

20

ابوالقاسم فردوسی

سند شمارۀ 4
تاریخ0101/8/1 :
موضوع :جوابیه ریاست انجمن آثار ملی به استاد ابوالحسن صدیقی و رفع کدورت از ایشان

نامه انجمن مفاخر

21

ادامۀ سند شمارۀ 4

22

ابوالقاسم فردوسی

تصویر شمارۀ 0
محل کارگاه ساخت مجسمۀ ابوالقاسم فردوسی

نامه انجمن مفاخر

28

تصویر شمارۀ 1
ماکت موم مجسمۀ ابوالقاسم فردوسی

29

ابوالقاسم فردوسی

تصویر شمارۀ 1
خانم میرفندرسکی همسر استاد ابوالحسن صدیقی ()0148

نامه انجمن مفاخر

81

تصویر شمارۀ 4
استاد ابوالحسن صدیقی و خانم میرفندرسکی در کنار مجسمۀ ابوالقاسم فردوسی

عمر خیام
ابوالفتل عمربن ابراهیم نیشابوری ،فیلسوف ،ریاضیدان ،منجم ،پزشک و شاعر قرنهای
 5و 6ق.
خیام بین سالهای  431و  441دیده به جهان گشود ،از دوران جوانی او اطالع صرحیحی
در دست نیست .خیام در روزگار خود مورد احترام پادشاهان و بزرگان بوده و برا سرالطینی
چون ملکشاه سلجوقی و خواجه نظام الملک و غزالی مراوده داشته است .درگششرت خیرام
را به سال 517ق .نوشتهاند.
از جمله آثار خیام عبارتند از :آثار جبری شامل رسالۀة فری برراهین الجبرر و المقابلره کره
موضوع آن طبقهبندی و حل معادالت با درجۀ  3یا کمتر از آن است؛ رسالۀ دیگر که نرامی
ندارد و در پژوه های جدید آن را فی قسمة ربع الردا رة نرام دادهانرد بره حرل یرک مسرئله
هندسی خاص به رو

جبری میپردازد .آثار فلسفی خیام شامل رسالۀة فی الوجود یا رسرالۀة

فی تحقیق الصناف است که رسالهای در اثبات اصالت ماهیت و اعتباری بودن وجود اسرت؛
الضیاء العقلی فی موضوع العلرم الکلری در اثبرات اصرالت ماهیرت و اعتبراری برودن وجرود؛
رساله در علم کلیات وجود ،به زبان فارسی؛ رسالۀ جواباً لثلث مسا ل و ...
اشعار خیام :کهنترین سندی که در مورد شاعری خیام وجود دارد کتا طرا رف برارع
پنررداری (524ق) اسررت کرره در سررالهررای آغررازین قرررن 16ق .فررراهم آمررده و گلچینرری از
شعرهای عربی است در منرابع حردود  41بیرت عربری ،تعرداد بریشرماری ربراعی و  3قطعره
فارسی به اسم خیام نقل شده است.

نامه انجمن مفاخر

81

پیکرۀ حکیم عمر خیام از سنگ یکپارچۀ مرمر کارا به بلندی  2/25متر در رم تهیره و بره
تهران حمل گردیرد و در پرارک اللره برر روی سرنگ خرارای یکپارچره نصرب شرد .آیرین
پردهبرداری آن به وسیلۀ مهندس شریف امامی ،ر یس مجلس سنا و عضو انجمن آثرار ملری
در روز  15آبان  1354انجام گرفت.
در ایرن معرفرری  7برررگ سررند برره قلررم اسررتاد ابوالحسررن صرردیقی و مکاتبررات انجمررن بررا
شهرداری و وزیر دربار  3برگ تصویر از مراحل ساخت مجسمه به کرار بررده شرد .الزم بره
ذکر است این اسناد و تصاویر از میان  35برگ سند موجرود در آرشریو ادارۀ اسرناد و مترون
انجمن برگزیده و به چام رسیده است.

81

عمر خیام

سند شمارۀ 0
تاریخ0100/1/11 :
موضوع :پرداخت حقالزحمه

نامه انجمن مفاخر

84

سند شمارۀ 1
تاریخ0100/2/10 :
موضوع :ارسال عکسهای مجسمه حکیم عمر خیام و توضیحات مربوط به آن

80

عمر خیام

سند شمارۀ 1
تاریخ0100/01/1 :
موضوع :گزارش ارسال مجسمه حکیم عمر خیام به وسیله کشتی

نامه انجمن مفاخر

81

سند شمارۀ 4
تاریخ0100/01/0 :
موضوع :درخواست ریاست انجمن از اسدهلل علم وزیر دربار جهت انتقال مجسمه عمر
خیام به ایران

82

عمر خیام

سند شمارۀ 0
تاریخ0104/8/10 :
موضوع :عذرخواهی شهردار تهران جهت عدم حضور در مراسم پردهبرداری از مجسمۀ خیام

نامه انجمن مفاخر

88

سند شمارۀ 1
تاریخ0104/8/19 :
موضوع :قدردانی از همکاری و هدیه شهردار تهران در روز پردهبرداری از مجسمه خیام

89

عمر خیام

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

91

تصویرشمارۀ 0

90

عمر خیام

تصویر شمارۀ 1
استاد ابوالحسن صدیقی در حال ساخت مجسمۀ خیام

نامه انجمن مفاخر

91

تصویر شمارۀ 1
مجسمۀ خیام نصب در پارک الله ()0100

91

عمر خیام

تصویر شمارۀ 4
مجسمۀ نیم تنۀ خیام با سنگ مرمر ،نصب در آرامگاه خیام

ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎري
ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎري ﻣﺘﻮﻓﯽ 265ق .از رﻫﺒﺮان ﻣﻌﺮوف ﺗﻮدة ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم.
وي اﺑﺘﺪا در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮﻧﯿﻦ ﺑﻪ روﯾﮕﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زرﻧﺞ آﻣﺪ و
در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ روﯾﮕﺮي اداﻣﻪ داد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﯿﺎري ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد و در ﺳﺎل 232ﻫـ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن
و ﯾﺎران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ درآﻣﺪ و از ﺳﺎل  232ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  238ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺖ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ .ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ و ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻄﻮﻋﻪ 1ﻧﺎم داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ
ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺖ ﺻﺎﻟﺢ ،ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﺎر ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﺧﻮارج را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد و

ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺎر ﺑﺎز ﺑﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎري
ﯾﻌﻘﻮب ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﻄﻮﻋﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮارج را در ﺳﯿﺴﺘﺎن درﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺼﺪ ﻏﺎرت
ﺳﯿﺴﺘﺎن را داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯽ درﮔﺮﻓﺖ و
ﯾﻌﻘﻮب ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﻌﻘﻮب در ﺳﺎل 247ﻫـ از ﻃﺮف ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن و ﻣﺮدم ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﺎرت
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪ .در ﺳﺎل 249ﻫـ و ﺑﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﺎل 251ﻫـ
ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻋﻤﺎر رﻫﺒﺮ ﺧﻮارج رﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد .در ﺳﺎل 253ﻫـ ﻫﺮات را
ﮔﺮﻓﺖ و در  255ﺑﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﻓﺎرس اﺳﺘﯿﻼ ﯾﺎﻓﺖ .در 256ﻫـ ﮐﺎﺑﻞ را ﻓﺘﺢ و در ﺳﺎل 259
ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن ﻣﻨﻘﺮض و ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﺎرﯾﺎن ﭘﺎي ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻘﻮب در ﺳﺎل 264ﻫـ در ﺣﺎل ﺗﻬﯿﮥ ﺳﭙﺎه
ﺑﺮاي ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﻗﻮﻟﻨﺞ در ﺟﻨﺪيﺷﺎﭘﻮر ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎري اﻓﺘﺎد و
در ﺳﺎل 265ﻫـ ﻓﻮت ﮐﺮد.

 .1اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد و ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

نامه انجمن مفاخر

91

قرارداد و تهیۀ دو مجسمه از یعقو

لیث صفاری از قهرمانان استقالل ایران یکی به

بلندی  5متر و بیست و پنج سانتیمتر ( )5/25 cmو مجسمۀ دیگر یعقو لیث از جنس برنز
به ارتفاع  451سانتیمتر بین انجمن آثار ملی و استاد ابوالحسن صدیقی بسته و در کشور
ایتالیا ساخته شد .یکی از مجسمهها در  121کیلومتری شهر دزفول در منطقۀ تاریخی جندی
شاپور (محل آرامگاه سردار) قرارداده شد و مجسمۀ دیگر در میدان مرکزی شهر زابل در
سال  1356نصب گردید .در این معرفی  13برگ سند به قلم استاد ابوالحسن صدیقی و
مکاتبات آقای مصطفوی خزانهدار انجمن با استاد صدیقی و  8تصویر از مراحل طرم سیاه
قلم اولیه مجسمه و مراحل ساخت مجسمه به کار گرفته شد .الزم به ذکر است این اسناد و
تصاویر از میان  141برگ سند موجود در آرشیو ادارۀ اسناد و متون انجمن برگزیده و به
چام رسیده است.

92

یعقوب لیث صفاری

سند شمارۀ 0
تاریخ0104/01/11 :
موضوع :پیشنهادات جهت ساخت مجسمه یعقوب لیث صفاری

نامه انجمن مفاخر

98

سند شمارۀ 1
تاریخ0100/1/0 :
موضوع :پیشنهادات برای قرارداد ساخت مجسمه یعقوب لیث صفاری

99

یعقوب لیث صفاری

ادامۀ سند شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارۀ 1
تاریخ0101/8/10 :
موضوع :هزینههای بستهبندی و حمل و نقل مجسمه یعقوب لیث صفاری

010

یعقوب لیث صفاری

سند شمارۀ 4
تاریخ0101/2/01 :
موضوع :گزارش علت تأخیر ارسال مجسمه یعقوب لیث صفاری

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارۀ 0
تاریخ0101/8/10 :
موضوع :مخارج بستهبندی و حمل و نقل مجسمه یعقوب لیث صفاری

011

یعقوب لیث صفاری

سند شمارۀ 1
تاریخ0101/00/01 :
موضوع :صورت جلسه مربوط به محل نصب مجسمه یعقوب لیث صفاری در شهر دزفول

نامه انجمن مفاخر

014

سند شمارۀ 2
تاریخ0101/9/1 :
موضوع :بستهبندی مجسمه یعقوب لیث و ارسال آن به وسیلۀ هواپیمایی ارتش

010

یعقوب لیث صفاری

سند شمارۀ 8
تاریخ0101/01/1 :
موضوع :گزارش جهت حمل مجسمه یعقوب لیث صفاری

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارۀ 9
تاریخ0101/00/4 :
موضوع :گزارش مخارج ارسال مجسمه یعقوب لیث صفاری

012

یعقوب لیث صفاری

ادامۀ سند شمارۀ 9

نامه انجمن مفاخر

018

سند شمارۀ 01
تاریخ0102/1/11 :
موضوع :محل نصب مجسمۀ یعقوب لیث صفاری و تأخیر در نصب آن

019

یعقوب لیث صفاری

سند شمارۀ 00
تاریخ0102/9/11 :
موضوع :بستهبندی و حمل و هزینۀ ارسال مجسمۀ یعقوب لیث صفاری

نامه انجمن مفاخر

001

تصویر شمارۀ 0

تصویر شمارۀ 1

000

یعقوب لیث صفاری

تصویر شمارۀ 1

نامه انجمن مفاخر

001

تصویر شمارۀ 4
مرحوم مهندس فرهاد صدیقی (فرزند استاد) در کنار مجسمۀ گل رس یعقوب لیث

تصویر شمارۀ 0
تکههای مجسمۀ یعقوب لیث در کارگاه

001

یعقوب لیث صفاری

تصویر شمارۀ 1

تصویر شمارۀ 2

نامه انجمن مفاخر

004

تصویر شمارۀ 8
استاد ابوالحسن صدیقی در کارخانۀ برنزریزی میکلوجی در ایتالیا در حال ساخت مجسمۀ
یعقوب لیث صفاری

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ) 1222ـ 1268ق( ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه
ﻗﺎﺟﺎر .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﻫﺰاوه در اﻃﺮاف ﻓﺮاﻫﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ دوران ﮐﻮدﮐﯽ
را در ﺧﺎﻧﻮادة ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎﮔﺮدي ﺳﭙﺮي ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﯿﻠﺨﺎﻧﮥ او ﺷﺪ.
ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ در ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از وي در اﻣﻮر دﺑﯿﺮي
ﺑﻬﺮه ﺟﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ آن روزﮔﺎر ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از
ﺧﺪﻣﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺧﺺ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن زﻧﮕﮥ اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ
ﮔﺮﯾﺒﺎﯾﺪوف وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﯿﺄﺗﯽ ﺑﺮاي ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ راﻫﯽ روﺳﯿﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا و ﺧﺎن ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه از ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن داراي ﺗﺠﺎرب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد و وزارت ﻧﻈﺎم آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ورود او را ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ،اﻣﯿﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺼﺐ ﺻﺪارت ﯾﺎﻓﺖ و ﻟﻘﺐ اﺗﺎﺑﮏ اﻋﻈﻢ و اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺰل اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  19ﻣﺤﺮم  1268ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﯿﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع او رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از
آن ﺣﮑﻢ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻮﻣﺖ آن ﺷﻬﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺎه
ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ او را اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﻋﻠﯽﺧﺎن ﻓﺮاﺷﺒﺎﺷﯽ ﻣﺄﻣﻮر آن ﮐﺎر ﮔﺮدﯾﺪ وي در ﺑﺎﻣﺪاد 18
رﺑﯿﻊاﻻول  1268وارد ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ در آﻧﺠﺎ در ﺣﺎل اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻮد،
رﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻢ را ﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺧﻔﻪ ﮐﺮد.
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ داراي ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻣﻨﺼﺐ ﺻﺪارت داﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ در
راهﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﺻﺪور ﺗﺬﮐﺮة ﻋﺒﻮر ،اﯾﺠﺎد ﻗﺮاول ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﺎر ﺧﺎﻧﻪ،

نامه انجمن مفاخر

001

انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه ،ایجاد چاپخانه ،بنیان نخستین بیمارستان دولتی ،تأسیس
کارخانههایی برای ساخت ملزومات نظامی و متحدالشکل کردن لباس نظامیان ،ملغی
ساختن مالیات اجحافآمیز بر طبقات ضعیف و صدها فعالیت دیگر.
اعضای هیأت مؤسسین انجمن آثار ملی در جلسه مور  1354/2/21به منظور تهیه
مجسمۀ امیرکبیر تصمیم گرفتند از تابلوی نقاشی امیرکبیر ،موجود در کتابخانۀ ملی
تصاویری گرفته شود .لشا سفار

ساخت مجسمه را در سال  1356به استاد ابوالحسن

صدیقی دادند .این مجسمه در ایتالیا ساخته و پس از  33سال به ایران آورده شد و در تاریخ
 89/7/19در پارک ملت تهران رونمایی گردید .ارتفاع این مجسمۀ برنزی  3متر است .در
این معرفی  7برگ سند به قلم استاد ابوالحسن صدیقی و قرارداد ایشان برای ساخت طرم
اولیۀ مجسمه و نامه نگاری با کتابخانۀ ملی جهت تصویربرداری از تابلو امیرکبیر و مکاتباتی
از بازسازی زادگاه امیر در هزاوۀ فراهان و  5تصویر از مراحل ساخت مجسمه به کار رفته
است .الزم به ذکر است این اسناد و تصاویر از میان  111برگ سند موجود در آرشیو ادارۀ
اسناد و متون انجمن برگزیده و به چام رسیده است.

002

امیرکبیر

سند شمارۀ 0
تاریخ0101/9/02 :
موضوع :تجلیل شایسته از امیرکبیر و احیاء خانۀ شخصی امیرکبیر

نامه انجمن مفاخر

008

سند شمارۀ 1
تاریخ0101/01/11 :
موضوع :گزارش از بازدید خانه امیرکبیر در هزاوۀ فراهان

009

امیرکبیر

سند شمارۀ 1
تاریخ0104/1/12 :
موضوع :درخواست از کتابخانۀ ملی جهت تصویربرداری از تابلو امیرکبیر

نامه انجمن مفاخر

011

سند شمارۀ 4
تاریخ0100/01/4 :
موضوع :پیشنهاد و شرح هزینۀ ساخت مجسمه امیرکبیر توسط استاد ابوالحسن صدیقی

010

امیرکبیر

سند شمارۀ 0
تاریخ0100/00/14 :
موضوع :قرارداد انجمن آثار ملی و استاد ابوالحسن صدیقی برای ساخت مجسمۀ امیرکبیر

نامه انجمن مفاخر

011

ادامۀ سند شمارۀ 0

011

امیرکبیر

سند شمارۀ 1
تاریخ0100/01/12 :
موضوع :گزارش پرداخت

نامه انجمن مفاخر

014

تصویر شمارۀ 0
ماکت اول گل رس امیرکبیر ()0100

010

امیرکبیر

تصویر شمارۀ 1
ماکت دوم گل رس امیرکبیر ()0100

نامه انجمن مفاخر

011

تصویر شمارۀ 1
استاد ابوالحسن صدیقی در کنار ماکت اول گل رس امیرکبیر کارگاه برنزریزی میکلوجی در ایتالیا

012

امیرکبیر

تصویر شمارۀ 4
مجسمۀ برنزی امیرکبیر پس از اتمام

نامه انجمن مفاخر

018

تصویر شمارۀ 0
مجسمۀ برنزی امیرکبیر نصب در پارک ملت تهران

در ﺑﺎب ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺣﺎﻓﻆ ،اﺛﺮ اﺳﺘﺎد ﺻﺪﯾﻘﯽ
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻠﺨﺎري ﻗﻬﯽ

*

ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ و ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ  14آذرﻣﺎه  1346ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺒﺪ آقاوﻟﯽ رﯾﺎﺳﺖ وﻗﺖ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر
ﻣﻠﯽ )اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ( ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ارﺳﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺗﺎﺑﻠﻮي
ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ« ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪﯾﻘﯽ در
اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻌﯽ ﮐﺮﯾﻤﺎﻧﻪ ،ﺗﺎﺑﻠﻮ را از آن ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻘﯽ ﺑﺮاي

ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻓﻠﺬا ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺗﻘﺪﯾﻢ آقاوﻟﯽ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺪﻋﺎ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺣﻮم آقاوﻟﯽ در ﺑﺎب آن »ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮي ﻧﻔﺮﻣﻮده و
او را ﺑﺎ ﻗﺒﻮل آن ،ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزﻧﺪ«.

اﺛﺮي ﮔﺮاﻧﻘﺪر و ﺑﺪﯾﻊ ﮐﻪ در روز  20ﻣﻬﺮﻣﺎه  1398ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ

ﺣﺎﻓﻆ در اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺮهاي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از آنﭼﻪ در اﻓﻮاه
از ﺧﻮاﺟﮥ ﺷﯿﺮاز وﺟﻮد دارد ،روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺮض ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺠﯿﺐ و آرام از ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ آﺛﺎر راﯾﺞ ﭼﻬﺮه او در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﮐﻪ ﺷﻮرﯾﺪهاي آﺷﻮﺑﮕﺮ را
* .اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(hasan.bolkhari@ut.ac.ir).
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ـ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ اﺷﻌﺎري از ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ
ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻔﺎل اﯾﺸﺎن

ﺑﻪ دﯾﻮان ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺮاﺑﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﺎ

اﯾﻦ ﭼﻬﺮه وﺟﻮد دارد:

ﺳــﺤﺮ ﺑــﺎ ﺑــﺎد ﻣــﯽﮔﻔــﺘﻢ ﺣــﺪﯾﺚ آرزوﻣﻨـــﺪي
ﺧﻄﺎب آﻣﺪ ﮐـﻪ واﺛـﻖ ﺷـﻮ ﺑـﻪ اﻟﻄـﺎف ﺧﺪاوﻧـﺪي
دﻋـﺎي ﺻــﺒﺢ و آه ﺷـﺐ ﮐﻠﯿــﺪ ﮔـﻨﺞ ﻣﻘﺼﻮدﺳــﺖ
ﺑــﺪﯾﻦ راه و روش ﻣﯿــﺮو ﮐــﻪ ﺑــﺎ دﻟــﺪار ﭘﯿﻮﻧــﺪي

ﻗﻠــﻢ را آن زﺑــﺎن ﻧﺒــﻮد ﮐــﻪ ﺳ ـﺮّ ﻋﺸــﻖ ﮔﻮﯾــﺪ ﺑــﺎز
وراي ﺣــــﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮﺳــــﺖ ﺷــــﺮح آرزوﻣﻨــــﺪي
درﯾﻦ ﺑﺎزار اﮔﺮ ﺳﻮدﯾﺴﺖ ﺑﺎ دروﯾﺶ ﺧﺮﺳﻨﺪﺳﺖ
ﺧــﺪاﯾﺎ ﻣــﻨﻌﻤﻢ ﮔــﺮدان ﺑــﻪ دروﯾﺸــﯽ و ﺧﺮﺳــﻨﺪي

از درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي روح ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و
ﺷﯿﻮاي ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻃﻠﺐ ﻏﻔﺮان و رﺿﻮان اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻮم

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻧﯿﺰ آرزوي ﻣﻐﻔﺮت ﺧﺎﺻﮥ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ را دارم.
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