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جهانگير ارجمند
)1392 - 1301(

هنرمند، مجسمه ساز
اقالم اهدايي: تنديس هاي مينياتوري 

)تعداد 82 اثر اهدايي(
محل نگهداري اقالم اهدا شده: باغ 

موزه نگارستان دانشگاه تهران

تهران  بهمن 1301ه � ش در  ارجمند1 در 18  جهانگير 
به دنيا آمد� او از كودكي به نقاشي، به ويژه طراحي از 
از سن 44 سالگی، بدون  چهره عالقه بسيار داشت و 
بهره مندی از آموزش رسمي و به اصطالح بدون استاد، 
دست سازهای  اوليه  مواد  پرداخت�  مجسمه سازی  به 
اين استاد عبارت بوده است از اقالم ساده اي همچون: 
يونوليت، پارچه و موي و پشم بز و گوسفند� همچنين 
تيغ  يک  از  است  بوده  عبارت  هم  كار  ادوات  و  ابزار 

ريش تراشی�
بدين سان مجسمه هايی پديد آمد كه به مجسمه مينياتور 
و  مواد  از  شده  توليد  پيکره های  اين  يافت�  شهرت 
ارجمند،   مرحوم  تواناي  دست  به   ابتدايي،  مصالح 
جلوه هايي از تاريخ، فرهنگ و سياست ايران زمين را به 
نمايش گذاشته اند� جهانگير ارجمند، مجسمه سازی كه 
آثار خالقانة   تاريخي درون ماية  نگاهي مردم شناختي و 
او را مي ساخت،  در سن 91 سالگی نيز با مهارت كامل 

تنديس هايی زيبا ميآفريد�  
روش كار استاد چنين بود كه ابتدا با تيغ ريش تراشي از 

1. به لطف شادي ميرانوريان؛ دوست خانوادگى مرحوم جهانگير 
ارجمند، و زينب پالسي



23

دل يونوليت حجم كلي را بيرون مي آورد، سپس با همان تيغ به ساخت جزئياتي مانند چشم 
و لب و دندان مي پرداخت، آنگاه چهره ها را با سمباده هاي نرم شکل می داد و روي آنها را 
با توجه به رنگ چهره، جوراب زنانه نازك مي چسباند و در نهايت صورت را گريم مي كرد� 
همچنين پشم گوسفند و در مواردی موی انسان شکل دهندة ابرو، مو، ريش و سبيل پيکره ها 
را تشکيل مي داد� در نهايت دوخت و دوز لباس، كفش و كاله كه همگي با دقت فراوان در 

انتخاب جنس و رنگ پارچه صورت می گرفت، زينت بخش اين پيکره ها می شد�
سياس،  رجال  موضوعي:  دستة  پنج  در  كه  را  خود  مينياتورهای  مجسمه  ارجمند  استاد 
شخصيت های هنری با تأكيد بر موسيقی، مشاغل و ِحَرف، مکان ها مانند تکيه دولت، حسينيه 
جماران و مکتبخانه و تصويرپردازي با توجه به مضمون اشعاري از خيام و حافظ است، در 
بهمن 1391 به باغ نگارستان دانشگاه تهران اهدا كرد� اين مجموعه، پس از مرمت و حفاظت 
اوليه، در 18 تيرماه 1393 همزمان با حضور مجمع خيرين و واقفين دانشگاه تهران در باغ 

نگارستان در نمايشگاهی دائمی به نمايش گذاشته شد�
استاد ارجمند در سال 1392 در حالی چشم از جهان فروبست كه باب جديدي براي آشنايي 
با فرهنگ ايران را براي عالقه مندان،  از شهروندان ايراني گرفته تا بازديدكنندگاني از ديگر 

كشورها گشود�
بسياري از اهل خانوادة مرحوم جهانگير ارجمند هم اكنون در خارج از ايران زندگی می كنند، 
اما يادگار خانوادگي آنان در دانشگاه تهران بهانه اي است براي اتصال اين خانوادة  هنرپرور 

با ريشه و اصل كه ميهن است� 
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ميرزاتقي خان اميركبير، صدر اعظم فقيد، شهيد 
اصالحات سياسي عصر قاجار

درويش خان،  هنرمند تارنواز

دوچرخه سوار، فروشنده دوره گرد ايران در 
آستانة نوسازي

تکيه دولت، فضاي هنري-نمايش عمومي، عهد قاجار


