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یادگارهای استاد ابوالحسن صدیقی از سفر به اروپا
محمدحسن حامدی

ابوالحسن صدیقی را پدر مجسمه سازی معاصر ایران قلمداد کرده اند. این عنوان اگر چه برازنده اوست، اما به تمامی خدمات و تأثیر 
وی را بر هنر ایران بیان نمی کند؛ چرا که به چندین هنر آراسته و مقام استادی داشته است. صدیقی در زمانی به احیاء هنر پیکره تراشی 

ایران اهتمام کرد که قرن ها این هنر مسکوت مانده بود. 
صدیقی در سال 1292 خورشیدی با ورود به مدرسه صنایع مستظرفه -که استاد »کمال الملک« ممتازترین چهره ی هنر نقاشی در 
چند سده اخیر آن را اداره می کرد- اولین گام های خود را در مواجهه و درک هنر برداشت. به زودی و برخالف دیگر هنرجویان مدرسه 
به جای طراحی از مجسمه ونوس دومیلو که برای همین منظور به مدرسه آورده شده بود، به خود مجسمه توجه کرد و جذب هنر 

مجسمه سازی شد و با ابتدایی ترین ابزار که شامل کارد و قاشق و چنگال بود، به ساخت مجسمه های گچی اقدام نمود. 
استعداد شگرف او که در مدت کوتاه به دستاوردهای بزرگی رسیده بود، استاد را حیرت زده کرد؛ آن چنان که با تشویق وی، درصدد 
توسعه کارش برآمد. برایش سنگ تهیه کرد تا عماًل وارد عرصه ی پیکره تراشی شود. در آن ایام مدرسه صنایع مستظرفه با حضور استاد 
کمال الملک و آثار هنری شاگردان، از جاذبه های شهر تهران به شمار می آمد و محل رفت و آمد شخصیت های فرهنگی و سیاسی پایتخت 
بود. از جمله کسانی که دائم به مدرسه می آمد، سفیر وقت کشور فرانسه »مسیو لوکو« بود. لوکو با مشاهده آثار ابوالحسن صدیقی و 
تشخیص استعداد وی، به استاد کمال الملک توصیه کرد تا او را برای یادگیری هنر مجسمه سازی به فرانسه و مدرسه بوزار پاریس اعزام 
نماید. وی حتی پذیرای بورس تحصیلی صدیقی هم شد، اما استاد کمال الملک به مسیو لوکو خاطر نشان نمود که چنین فکری را 
مدت هاست در خیال می پروراند و در زمان مقرر توصیه ی او را به مسئوالن کشوری خواهد کرد تا رسماً و با بودجه دولت ایران، بدین 
سفر اقدام نماید. ابوالحسن صدیقی در این مدت چهار سال تحصیل خود نه تنها هنر مجسمه سازی، که هنر نقاشی و طراحی را نیز دنبال 

کرده و سپس به درجه استادی مدرسه رسید.
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مدرسه  در  او  هنر  به  تکیه  با  را  مجسمه سازی  آتلیه  کمال الملک،  استاد 
حمایت  با  نهایتاً  صدیقی  است.  سپرده  وی  به  نیز  را  شاگردانی  و  کرده  دایر 
استاد کمال الملک و توجه وزیر معارف، در سال 1307 شمسی با اولین گروه 
هنرهای  مدرسه  به  می شود.  فرانسه  عازم  پهلوی،  دوره  در  ایرانی  دانشجویان 
 (injalbert( »آنژالبر«  استاد  مجسمه سازی  کارگاه  در  و  رفته  »بوزار«  زیبای 

مشغول به تحصیل می گردد.
دروس آناتومی، طراحی و نقاشی و مجسمه سازی را به صورت علمی و عملی 
در همان جا آموزش و اندوخته هایش را کامل می کند. درک او از هنر مدرن اروپا 
با گرایش مدرن را پدید  آثار نقاشی  تا نخستین  ایام سبب می شود  در همین 

بیاورد و نام خود را به عنوان نخستین نقاش مدرنیست ایران ثبت نماید.
آغاز  فرانسه  به جنوب  مطالعاتی  میالدی، سفری  در سال 1930  صدیقی 
و مدتی را در شهر روآن سپری می کند. دستاورد او از این سفر، چند تابلوی 
نقاشی و دفتر طراحی و تعداد قابل مالحظه ای عکس است که در آنها به ثبت 

چشم اندازهای این مناطق اقدام نموده. 
او دو سال بعد به جهت مطالعه و کشف بیشتر هنر اروپا، به ایتالیا -که مهد 
هنر مجسمه سازی کالسیک است- می رود. بیشترین دلمشغولی اش در این سفر، 

مطالعه آثار هنری و ثبت مناظر، بناهای سنتی است. 
صدیقی در بدو ورود به کشور فرانسه با یک دلمشغولی دیگر که هنر عکاسی 
است، آشنا و به صورت تجربی به عکاسی می پردازد و از آنجا که از دیدگاهی 
از  پس  آنها  مشاهده  که  می کند  ثبت  را  تصاویری  بوده،  برخوردار  هنرمندانه 

گذشت نزدیک به نود سال، همچنان جذاب می نماید.
نگاه  از  بناهای قدیمی،  و  بر ثبت مناظر شهری  عکس های صدیقی عالوه 
رو  پیش  را  مردم  روزمره  زندگی  از  جنبه هایی  و  برخوردار  نیز  مردم شناسانه 
می گذارند. به نظر می رسد استاد صدیقی ادوات عکاسی را در فرانسه تهیه کرده 
باشد. متأسفانه از مدل دوربین او اطالعی در دست نداریم، اما اطالعات پیرامون 
به  نیز  تعدادی  در  و  دارند  میلیمتر   90 در   65 قطع  که  عکاسی-  شیشه های 
جای شیشه از نگاتیو با اندازه 60 در 87 میلیمتر استفاده شده که این کوچک 
شدن قطع می تواند مختص قرارگرفتن کاش فیلم در دوربین باشد- شاید بتواند 

سرنخی را برای شناسایی دستگاه مورد استفاده وی به دست بدهد.
این شیشه و نگاتیوها در مجموع شامل 194 قطعه هستند که همچنان در 
گذر از ایام، صحیح و سالم بر جای مانده اند؛ اما به نظر می رسد هیچ گاه امکان 

چاپ آن برای عکاس فراهم نشده باشد.
از  بر جا مانده  اوراق و اسناد  با جست وجو در  در سال 1392 خورشیدی 
استاد صدیقی -که نزد فرزندشان خانم نوشین دخت صدیقی نگهداری می شد- 
این اقالم پیدا و به جهت شناسایی و پژوهش به اینجانب سپرده شد. در اولین 
گام، پس از پاکسازی و مرمت، به اسکن دقیق شیشه و نگاتیو ها اقدام و سپس 

مقدمات چاپ و انتشار آنها فراهم گردید تا جلوه دیگری از هنر 
استاد صدیقی روشن و رونمایی شود؛ هنری که بی گمان برای 

پژوهشگران اروپایی نیز محل توجه خواهد بود.
ابوالحسن صدیقی نهایتاً در سال 1311خورشیدی به ایران 
مدرسه  مدیریت  به  کمال الملک  استاد  غیاب  در  و  بازگشته 
جدیده«،  »هنرهای  نام  با  اکنون  هم  که  مستظرفه  صنایع 
شناخته می شود، منصوب و مشغول به کار  شد. سمتی که تا 
سال 1318 با عضویت در هیأت مؤسس »دانشکده هنرهای 

زیبای دانشگاه تهران« ادامه یافت.
بنیاگذار  نیست که  از لطف  نیز خالی  نکته  این  یادآوری 
گدار«  »آندره  نام  به  است  فرانسوی  شخصی  دانشکده  این 
 1307 سال  در  که  1965م(  ؛1881-   André Godard(
وقت  به دعوت دولت  با 1929 میالدی  هجری شمسی برابر 
باستان شناسی  اداره کل  راه اندازی  و  برای سازماندهی  ایران، 
وارد ایران شد. گدار در مدت 32 سال اقامت خود در ایران، 
به همراه همسرش »یدا« با تالش  و فعالیت  در حوزه فرهنگ 
کرد  ایران  فرهنگ  و  تاریخ  به  بسیاری  خدمت  معماری  و 
از  یکی  تنها  باستان  ایران  بنای موزه  ساخت  و  طراحی  که 
یادگارهای ارزشمند اوست. وی نتیجه تحقیقات وسیع خود را 
از سال 1315 در قالب جزواتی ساالنه، به زبان فرانسه با عنوان 
»آثار ایران« منتشر کرد که بعدها در 4 مجلد به چاپ رسید. 
این اثر که به فارسی نیز ترجمه شده، هم اکنون یکی از منابع 

مهم در تاریخ ایران به شمار می آید.
تا  بود  مناسبی  فرصت  صدیقی  برای  طرفی  از  ایام  این 
عالوه بر مدیریت و تدریس، با ممارست در هنر مجسمه سازی، 
خلق  با  و  کند  نزدیک تر  کمال  نقطه ی  به  را  خود  هنر 
و  ملی  سوژه های  با  بعضاً  که  شهری  مجسمه های  مهم ترین 
مشاهیر فرهنگ و ادب فارسی نسبت داشتند، نظیر مجسمه 
مجسمه   ،)1333  ( سینا  بوعلی  مجسمه   ،)1323( عدالت 
سعدی)1331(، مجسمه نادرشاه )1340(، مجسمه فردوسی، 
)1350( مجسمه یعقوب لیث صفاری )1356( و تعدادی دیگر، 

عنوان پدر مجسمه سازی معاصر ایران را از آن خود نماید.
ابوالحسن صدیقی در بیستم آذر 1374خورشیدی در سن 

نود و هشت سالگی در تهران درگذشت.
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Photo par: Abolhassan Sadighi; de la collection Mme NoushinDokht Sadighi
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Photo par: Abolhassan Sadighi; de la collection Mme NoushinDokht Sadighi
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Photo par: Abolhassan Sadighi; de la collection Mme NoushinDokht Sadighi
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que le photographe n’ait jamais eu la possibilité de les imprimer.
En 2013, en cherchant dans les papiers et les documents du 

professeur Sadighi - qui avait été conservés par sa fille, Noushin 
Dokht Sadighi - on a trouvé ces pièces et on me les a confiées 
pour leur identification et un travail de recherche. Dans un pre-
mier temps, après le nettoyage et la restauration, les plaques et 
les verres ont été scannés puis imprimés pour que se révèle un 
autre aspect de l’art du professeur Sadighi qui intéressera certai-
nement les chercheurs européens. Abolhassan Sadighi retourna 
en Iran en 1932 et en l’absence du professeur Kamal al-Molk  
fut nommé le directeur de l’Ecole des beaux-arts connue au-
jourd’hui sous le nom des « Nouveaux Arts » et il se mit à tra-
vailler. Le poste fut maintenu jusqu’en 1939 tout en adhérant au 
conseil fondateur de « la faculté des beaux-arts de l’université 
de Téhéran». 

Il est à noter que le fondateur de cette faculté était un Fran-
çais nommé André Godard (1881-1965) qui fut invité par le 
gouvernement iranien en 1929 pour organiser l’établissement 
du Département général de l’archéologie en Iran. Au cours de 
ses 32 années de résidence en Iran, Godard, avec son épouse, 
«Ida», avec ses efforts et ses activités dans le domaine de l’ar-
chéologie et de l’architecture, servit énormément l’histoire et la 
culture iraniennes. La conception et la construction du Musée 
de l’Iran Ancien n’est qu’un souvenir de lui parmi d’autres. Il 
publia le résultat de ses vastes découvertes et recherches de-
puis 1936 sous la forme de brochures annuelles en français avec 
comme titre « Les œuvres de l’Iran », qui furent publiées plus 
tard en quatre volumes. Cette œuvre, traduite en persan, est 
aujourd’hui l’une des sources les plus importantes de l’histoire 
iranienne. 

En plus de son activité de direction et d’enseignement 
exercée durant cette période, Sadighi perfectionna son art de la 
sculpture et put gagner le titre de père de la sculpture iranienne 
contemporaine en créant les plus importantes sculptures ur-
baines, dont certaines étaient liées à des thèmes nationaux et 
des figures importantes de la culture et de la littérature persanes, 
telles que la statue de Justice (1944), la statue d’Avicenne (1954), 
la statue de Saadi (1952), la statue de Nader Chah (1961), la sta-
tue de Ferdowsi (1971), la statue de Yaghoub Leis Saffari (1977) 
et quelques autres. Abolhassan Sadighi décéda à Teheran en 
1995 à l’âge de 98 ans. 
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Abolhassan Sadighi est considéré comme le père de la sculp-
ture en Iran. Bien qu’il mérite amplement ce titre mais cela n’ex-
prime pas tous ses services et son influence dans le domaine de 
l’art iranien ; car il maîtrisait plusieurs arts et et c’était un illustre 
professeur. Sadighi fit revivre l’art de la sculpture de l’Iran alors 
qu’elle n’avait plus rien à exprimer depuis des siècles. 

En 1913, en entrant dans l’Ecole des beaux-arts dirigée par 
Kamal-ol-Molk, figure artistique la plus illustre de ces derniers 
siècles, Sadighi fit ses premiers pas dans le domaine de l’art. Bien-
tôt, contrairement à beaucoup d’autres élèves, au lieu de dessiner 
la statue de la Vénus de Milo, apportée dans l’école, il prêta atten-
tion à la statue même et s’intéressa à l’art de la sculpture. Puis, avec 
les instruments les plus élémentaires tels que couteau, cuillère et 
fourchette, se mit à réaliser des sculptures en plâtre. 

Son immense talent ayant apporté de grands résultats en peu 
de temps étonna le maître à tel point que ce dernier entreprit de 
faire évoluer son activité en l’encourageant. Il lui fournit de la 
pierre pour qu’il entre pratiquement dans le domaine de sculpture. 

À cette époque, l’école des beaux-arts avec la présence du 
professeur Kamal al-Molk et des œuvres d’art des étudiants était 
considérée comme une des attractions de Téhéran et cosntituait 
le lieu de rencontre des personnalités culturelles et politiques de 
la capitale. Parmi ceux qui fréquentaient l’école en permanence 
se trouvait l’ambassadeur de France. En observant les œuvres 
d’Abolhassan Sadighi et en appréciant son talent, il conseilla à 
Kamal al-Molk de l’envoyer étudier l’art de la sculpture en France 
et à l’École des beaux arts de Paris. Il proposa même une bourse 
à Sadighi, mais le professeur Kamal al-Molk répondit à M. Locu 
qu’il pensait depuis longtemps à ce projet et que le moment venu, 
il le proposerait officiellement aux autorités du pays pour qu’il 
réalise ce voyage avec le budget du gouvernement iranien. 

Au cours de ses quatre années d’études, Abolhassan Sadighi 
apprit non seulement l’art de sculpture mais il suivit aussi l’ensei-
gnement de la peinture et du dessin puis il devint Professeur de 
l’école. En s’appuyant sur son art, le maître Kamal al-Molk créa 
un atelier de sculpture dans l’établissement et lui confia quelques 
élèves.

Sadighi finalement, avec le soutien du professeur Kamal al-
Molk et l’attention du ministre de l’Éducation, partit en France en 
1928 avec le premier groupe d’étudiants iraniens durant l’époque 
Pahlavi. Il alla à l’Ecole des beaux-arts et il commença à étudier 

dans l’atelier du professeur Injalbert. 
Il apprit scientifiquement et pratiquement 

l’anatomie, le dessin, la peinture et la sculpture et 
approfondit ses connaissances.  Sa compréhen-
sion de l’art européen moderne, dans la même pé-
riode, lui permit de créer ses premières œuvres de 
peinture avec une tendance moderniste et de faire 
figurer son nom en tant que premier peintre mo-
derne d’Iran. En 1930, Sadighi entreprit un voyage 
d’étude dans le sud de la France et passa quelque 
temps à Rouen. Il rentra de ce voyage avec plu-
sieurs tableaux et carnets de dessin et un nombre 
remarquable de photos sur lesquelles il avait fixé les 
paysages de cette région. 

Deux ans plus tard, il se rendit en Italie, ber-
ceau de la sculpture classique, pour découvrir da-
vantage l’art européen. Son plus grand intérêt pour 
ce voyage était l’étude des œuvres artistiques et 
l’enregistrement des paysages et des monuments 
traditionnels. En arrivant en France, Sadighi s’ini-
tia à l’art de photographie et se mit à prendre des 
photos d’une manière expérimentale et comme il 
possédait déjà une vision artistique, il fixa des cli-
chés qui demeurent encore fascinantes après près 
de 90 ans. 

En plus de fixer des paysages urbains et des 
monuments anciens, les photos de Sadighi ont un 
approche anthropologique et révèlent certains as-
pects de la vie quotidienne des gens. Il semble que 
le professeur Sadighi ait acheté ses équipements de 
photographie en France. Malheureusement, nous 
ne connaissons pas le modèle de son appareil pho-
to, mais  les informations sur les plaques photo-
graphiques coupées selon un format de 65 mm à 
90 mm et pour un certain nombre sur les négatifs 
de 60 à 87 mm au lieu de plaques – cette réduc-
tion serait destinée à permettre d’insérer la pellicule 
dans l’appareil photo – pourraient nous fournir un 
indice pour identifier l’appareil qu’il utilisait.  

Ces plaques et négatifs, au total, comprennent 
194 pièces, qui résistèrent au temps, mais il semble 
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Souvenirs d’Abolhassan Sadighi
et de son voyage en Europe
Mohammad Hassan Hamedi, Traduit par Mostafa Shalchi 

Photo par: Abolhassan Sadighi; de la collection Mme NoushinDokht Sadighi


