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  تقدیر و تشکر
  

دانم نهایت تقدیر و تشکر خود را تقدیم نمایم به استاد دانشمند و فیلسوف گرانقدر دکتر  اینجانب بر خود فرض می
از . مقـام سـازمان سـمت   احمد احمدي، ناظر تحقیق و ریاست سـازمان سـمت و دکتـر سـید طـه مرقـاتی قـائم        

راهنماییهاي مادر گرامی و هنرمندم دکتر زهرا رهنورد نیز که مجري طرح ملی تاریخ هنر ایـران در دوره اسـالمی   
بـرداري   همچنین از خانم لیال غالمی که بخشهاي اصلی این تحقیـق را فـیش  . دارم اند نهایت تقدیر و تشکر را  بوده
تار دلسوز و متعهد، آقاي هادي هنرمند عکاس، همۀ کارکنان متعهد و صمیمی اند، خانم مریم موسوي ویراس نموده

ام، و همه آنـانی کـه همـواره مشـوق و      نژاد و پدر گرامی از همراهیهاي همسرم دکتر مهدي مکی سازمان سمت،
  .گزارم اند سپاس یارم بوده

  
  

  مقدمه
  

ویژه پیش از تحـوالت   همی، تا پیش از قرون جدید و باسال  سازي ایران در دورة مقدمتاً، باید اذعان نمود که مجسمه
مشروطه، عمیقاً تحت تأثیر و در پرتو حمایت صنایع دستی تحقق یافته و انضمامی بوده و جنبه کـاربردي داشـته   

شـناختی نگـاهی از منظـر دانشـگاهی در سـطح       بـه لحـاظ روش  است، لهذا، اطالق نام مجسمه بـه آثـار مـذکور،    
تنـوع گرایشـهاي هنـري در هنرهـاي تجسـمی      . باشـد  گیري هنر معاصر می ند شکلخصوص در رو هالمللی و ب بین

ترین دالیلی است که محقق تـاریخ هنـر را    مهمسازي یکی از  همچون نقاشی، گرافیک، طراحی صنعتی، و مجسمه
هاي منضم رد و حجمهاي ذکر شده بنگ و رشته گذاریهاي جدید کند تا به گذشته تاریخ هنر، از منظر نام هدایت می

  .سازي بررسی نماید عنوان مجسمه هبه صنایع دستی و هنرهاي سنتی ملی را ب
، در ایران اسالمی مانند همه جوامعی که به تعبیر بورکهارت خدامحورند، تمامی افعـال و  از آنجایی که  

نیز از این قاعـده پیـروي   الجرم، هنر ایرانی  1.مند از برکت آسمانی و الوهی است اعمال و تجلیات حیات بهره
انگیز داشته و این بـه علـت نگـرش ویـژه، احکـام        سازي همواره جایگاهی بحث در این میان، مجسمه. کند می

همراه با ایـن نگـرش   . هاي نخستین ظهور اسالم درباره پرداختن به تصویر است اسالم و اخبار مربوط به سده
هـاي کهـن فرهنگـی     خاص آنها و نیز سنتهاي بومی و آموختـه ویژه باید تأثیر حکومتها، قوانین و سیاستهاي 

وجود این تفکرات و دیـدگاهها، قـوانین و سیاسـتها و سـنتهاي ملـی سـبب گشـته        . ایران را مد نظر قرار داد
 عمـدتاً  و شـده ینـی ارائـه   اي مسـتظرفه، کـاربردي و تزی  ـالمی در هنرهـ ـــ اس یـدر هنر ایران سازي مجسمه

بعد از ظهور اسالم در ایران، حکومتهاي متعددي بـا معیارهـاي متفـاوت و البتـه     . بیابدحضوري غیر مستقل 
سازي از آنها متأثر گردید و در دامان این تنـوع و   جمله هنر مجسمه اسالمی پا گرفت که هنرهاي ایرانی و من
سنتهاي خاص ایرانـی  البته ذکر این نکته مهم است که پایایی و تداوم . تکثر دچار نوسانات کمی و کیفی شد

سازي در تمامی ادوار تـاریخی پـیش و    گرا موجد تشابهات کلی هنر مجسمه عنوان کشوري با فرهنگ سنت به
                                                                                                                                                                      

  .9، ص هنر مقدس، اصول و روشها، )تیتوس(بورکهارت، ابراهیم   .١
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  .پس از اسالم شده است
بررسی این تحوالت و تغییرات که بیشتر در بخش کاربردي، فرهنگی و اعتقادي است، خصوصـیات آثـار   

بنا بر آنچه . و نامدارترین این آثار هدف اصلی این مجموعه استترین  حجمی هر دوره و معرفی برخی از مهم
سازي به آن معنا که به طور مثال در فرهنگهاي باستانی یونان و روم در غرب  تر مطرح شد، هنر مجسمه پیش

شود  چین در شرق ایران وجود دارد، در کشور ما دیده نمیروزي یا هندوزمین امباختر و نیز ادامه سنت آن در
ینـی در هنرهـاي سـفالگري، فلزکـاري،     یعنوان هنري وابسته به آثار دیگر و به صورت عنصري تز مواره بهو ه

کند و صد البته در چنین شرایطی پرداختن به تاریخ و تحوالت آن امـري   گري جلوه می معماري و گاه شیشه
ه نیست و بایـد بـه چنـد منبـع     یافتن منابعی مستدل و قابل اعتنا در این زمینه چندان ساد. نماید دتر مییبع

  .پراکنده در مورد آن قناعت کرد
به طور کلی، هنر اسالم از اخذ تکنیکها و روشهاي کشورهاي تسخیر شده به اضافه اعتقادات اسالمی به «

هنر هنرمندان سرزمینهاي تسخیري با یکدیگر پیوند خورد و تحت اعتقادات مشترك اسالمی بـه  . وجود آمد
  1.»شد که امروزه هنر اسالمی شناخته شده است هایی تبدیل شیوه

هـاي متعـدد فرهنگـی،     دامنۀ وسیع سرزمینهاي تسخیر شده مسـلمانان، اسـتحکام اعتقـادي آنـان و زمینـه     
اي از آن وجود نداشته اسـت   گذاري کرد که هرگز نمونه اي را پایه شناختی و تاریخی نیروي گسترده اجتماعی، روان

هاي مادي و معنوي بسیار همراه بـود، آثـار    مسلمانان که با انگیزه نظیر و نیرو و شور تازه بیتحکام و در سایۀ این اس
گشت، امـا   هنري ارزشمندي آفریده شد که اگرچه از نظر مالی و فکري از جانب دربارهاي باشکوه حکام تغذیه می

ت ملـی خـود را حفـظ کـرده و     هویفرهنگ اي بود که در عین پذیرش اسالم،  بازتاب فرهنگهاي غنی و قوي بومی
اي کـه تـاکنون    ترین نیروي گسـترده  اسالم را بزرگ«. حتی به اشاعه فرهنگ خویش در عالم اسالم پرداخته بودند

اند کـه   که در کشورهایی تولید شدهاند، لذا هنر اسالم باید هنرهایی را شامل شود  وجود داشته است تشریح کرده
طبیعتاً در این پهنـۀ گسـترده هـر ناحیـه     . اند رانده اي مسلمان بر آنها حکم میاند و امر تابع قانون اسالم بوده

درواقـع، زبـان    .صفات ویژه کامالً معینی را ارائه نموده است و گرایشهاي ملی در آنها قابل تشـخیص هسـتند  
شده بود  این زبان، زبان هنري دربار بود که وقف شکوه و جالل دربار. کردند بصري را حکومتها خود خلق می

  2.»مدآ شمار می یت پایتخت بود که جایگاه حاکم بهو نشانه قابل رؤ
و ) ص(حضرت محمد . اگرچه در پنجاه سال اول ظهور اسالم وضع با آنچه بعدها اتفاق افتاد متفاوت بود

ابنیه وقت در پی آن نبودند تا با ساختن  آالیشی داشتند و هیچ صحابۀ نخستین او در مدینه زندگی ساده و بی
 661در زمان نخستین خلیفۀ اموي در سال . هاي قدرت خود را به رخ این و آن بکشند باشکوه و معظم جلوه

و انتقال پایتخت به دمشق بود که، رقابت با معابد موجود مشرکانه و کلیسـاهاي مسـیحی شـهرهاي مهـم      م
والت پس از ایـن دوره، بنیـادین، و   بدون شک، تغییرات و تح 3.»ها قرار گرفت ضرورت یافت و در رأس برنامه

اي در رشد و توسعۀ علم، فرهنگ و هنـر ایجـاد    بسیار عظیم بوده است، اما این تغییرات و تحوالت هرگز وقفه

                                                                                                                                                                      
  . 8، ص هاي نخستین هنر اسالم در سدهگاستون، وایه،   .1
  .12، ص همان  .٢
  .6، ص هنر اسالمیکونل، ارنست،   .٣
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تر  و سهل تر نکرد، بلکه برخالف آنچه در سایر کشورگشاییهاي پیش و پس از آن معمول بود، روند آن را سریع
است اسالم مسلمانان، بلکه به علت ماهیت دین  تازه علت پذیرش اسالم در قلوب تنها به این موفقیتها نه. نمود

که دینی است ضامن سعادت اخروي و راه و رسم زندگی و عالوه بر اینها رفتار حکام نیز در این زمینه مـؤثر  
حتـی  خـورده   کردنـد کـه مـردم شکسـت     هایشان خردمندانه رفتار می چنان در خواسته عربها آن«. بوده است

هـاي   عربها عالقه به استقرار شـیوه . گرفت تغییرات بسیار تدریجی انجام می. دیدند توهمی از آزادي در آن می
  1.»زیرکی آنان در دادن اختیارات کامل براي مسائل روزمره به مردم بومی بود. جدید نداشتند

) روم(یعنی ایران و بیزانس  عالوه بر اینها، اسالم در سرزمین عربستان و میان دو قدرت بزرگ آن دوران
حـال ایـن   . این سرزمین سواي اهمیت مسئلۀ اسالم همیشه مورد طمع این دو قدرت بـزرگ بـود  . ایجاد شد
پا خود غالب میدان شده و میراث غنی ایران و بیزانس گنجی بزرگ بود که به مسلمین عرب اهـدا   قدرت تازه

یک از این دو تعلق نداشت و این  انس و ایران که به هیچاسالم در سرزمین مرزي دو تمدن بزرگ بیز«. شد می
دو امپراتوري بر سر آن یعنی عربستان در پیکار بودند، پدیدار شد و ناگزیر بود براي حفظ موجودیت خـویش  

نگاري یا ناتورالیسـم   این دو امپراتوري داراي میراثی هنري بودند که یکی گرایش به طبیعت. با هر دو بجنگد
  2.»گري گرایش به خود یا راسیونالیسمداشت و دی

میراث هنري این دو سرزمین در بعضی روشهاي اجرایی و یا حتی مواد به کار رفته با خواستها و احکـام  
داخل کعبه را از بتها پاك نمـود و  ) ص(هنگام فتح مکه پیامبر . اسالمی و بایدها و نبایدهاي آن سازگار نبود

در آن زمان دیوارهاي داخلی کعبه بـه نقاشـیهایی بـا موضـوعات     . ار ساختآنها را یکی پس از دیگري نگونس
. و نیز موضوعات کفرآمیز و آداب کافران مـزین بـود  ) ع(متعدد از جمله داستانهاي مربوط به حضرت ابراهیم 

 در. دادنـد  نقاشان این موضوعات اغلب هنرمندان بیزانسی بودند و نقاشیها را نیز ثروتمندان مکه سفارش مـی 
دو هنگام پاکسازي کعبه آن را با ) ص(وجود داشت که پیامبر  )س(میان این نقاشیها تمثالی از حضرت مریم 

نمود، امر بـه   را حفظ می )س(پیامبر همچنان که با دو دست تمثال مریم عذرا «. کرد دست خویش حفظ می
طالبی است که بـه نـاحق ضـد    این روایت نمودار مفهوم و میزان صحت م. محو ساختن دیگر تصاویر فرمودند

بنابراین، نابود ساختن بتها و به . شود و بهتر است آن را زدودن شمایلها بدانیم نگاري اسالم خوانده می شمایل
ترین تعبیر ممکن از این مـاجراي   تر به کناري نهادن هر تصویر که احتماالً بت شود، همانا روشن تعبیر وسیع

اگرچه در کل باید گفت  3.»چیز براي جاي دادن توحید در آن ت از همهاسالم است و آن پاك ساختن دل اس
که بنا بر نظر فقها، تحریم مجسمه در اسالم امري فراگیر نبوده و تحریم یا عدم تحریم آن منوط بـه کـاربرد   

حرمت، مانند شـدن  با بررسی روایات معلوم شد که مناط حکم به «. است) پرستی و یا احتمال آن بت(آیینی 
هرجا این مناط صادق باشـد،  . پرستان و یا احتمال ترس و گرفتاري دوباره در دام شیطانی شرك است ه بتب

یا تقویت شرك و باطل  یپرست ساختن و نگه داشتن ممنوع خواهد بود و اما اگر شائبه و شبهه رواج دوبارة بت
اشـکال بلکـه    نی قـرار گیـرد؛ بـی   عنوان یک هنر متعالی در خدمت فرهنگ و معارف جامعۀ دی نباشد، بلکه به

                                                                                                                                                                      
  .19، ص همان.  ١
  .19، ص همان.  ٢
  .20و  19، ص هنر اسالمی، زبان و بیانبورکهارت، تیتوس، .  ٣
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سـواي ایـن دیـدگاه ایـن واقعـه تـاریخی نـوعی عملکـرد انتخـابی در برابـر            1.»شایسته و بایسته خواهد بود
  .دستاوردهاي فرهنگی موجود در آن دورة تاریخی نیز هست

نوعی گسیختگی و تداوم را در هنـر سـرزمینهاي مسـخر     این عملکرد انتخابی، ظهور اسالم با توجه به  
آنان . عباس هنرمندان بیزانسی و ایرانی را به خدمت فرا خواندند امیه و بنی خلفاي بنی. مسلمین در پی داشت

خوبی امتحانشان را پس داده بودنـد، در خلـق آثـار     نیز، اشکال و آن بخش از سنتهاي هنري خویش را که به
گـام بـا شـریعت اسـالمی و بـا      ممنتها، استفاده از آن اشکال با محتوایی الهـی و ه . گرفتند پیشنهادي به کار

ایـن ترکیـب، تعـالی و ظرافـت را بـه هنـر       . یافـت  اهمیت یافتن ابعاد معنایی در مقابل ابعاد صوري انجام می
فبـاي عربـی و   عناصر خاص عربی همچون خـط و ال . هنرمندان اهدا کرد و هنر ارزشمند آنان را تلطیف نمود

شناسـانۀ   از این رهگذار، نگـاه زیبـایی  . عنوان عاملی متحدکننده جایگاهی ویژه یافت حالت تجریدي آن نیز به
جدیدي تولد یافت که هزار سال دوام یافت و ردپاي پررنگ آن هنوز نیز در کلیۀ سرزمینهاي اسـالمی دیـده   

رب در دربارهـاي امـراي مسـلمان بـه علـت      باید یادآوري کرد که شروع خدمت هنرمنـدان غیـر عـ   . شود می
عنـوان   گرفت، اگرچه تعدادي از هنرمندان نیز به دستمزدهاي باالي پیشنهادي و فرمان و نفوذ امرا صورت می

شدند که نمونه آن ـ با توجه بـه مسـتندات ـ در زمـان حملـه        اسیر به سرزمینهاي مرکزي اسالمی آورده می
اقوام غیر عرب و عرب و ـ هنري   یـزاي فرهنگـهنري است مرکب از اجمی در مجموع، هنر اسال. مغول رخ داد

هنر اسالمی مفهوم تناسب و ذوق «نیز بیان فرا مادي و استعالطلب و وحدانی اسالمی و به قول وایه گاستون 
 ینـات و عشـق بـه مـواد گرانقیمـت را از بیـزانس      ان به ارث برد و کثرت نامعدود تزیاصالت طرح را از ساسانی

  2.»گرفت
در این باره فقط . نگاري و ساختن پیکرة انسان یا حیوان را ممنوع کردند بعدها برخی خلفاي اموي چهره

امیـه بـود کـه در     فه بنـی تنها واقعیت مستحکم تاریخی، قانونی از یزید خلی«: یک مستند تاریخی وجود دارد
نوعی  3.»شکنی امپراتور بیزانس بود ایلاین قانون چهار سال پیش از اولین حکم شم. منتشر شد م 722سال 
زمانی در این حادثه بین جهان اسالم و بیزانس داللت بر ایـن موضـوع دارد کـه اقـداماتی ماننـد نهضـت        هم

ذکـر ایـن   . شکنی بر اثر فشار افکار عمومی در دنیاي شرق و بخش آسیایی جهان اسالم صورت گرفت شمایل
کاخی نزدیک پالمیر بـرایش بسـازند    دستور داد) جانشین یزید(هشام ه، امی نکته جالب است که در زمان بنی

ها نقش  میل نبودند که تصاویرشان را بر سکه همچنین خلفا و امرا بی. ین شده بودیهاي کوتاه تز که با مجسمه
امیه چندین مجسمه یافت شده است؛ از جمله مجسمه بزرگی از یک شـاهزاده بـا    بنی» قصرالحیر«در . کنند
  .هاي ساسانی که ممکن است تندیسی از خود خلیفه و یا بازتابی از تأثیرگذاري هنر ساسانی باشدلباس

ویژه تصاویر انسانی در غرب تحریم و ممنوع شـد و تنهـا تصـویر     هنر فیگوراتیو به م 6و  5هاي  بین سده
البته منـع و تحـریم    4.، مشمول این ممنوعیت کلی نشدنداشت حیوانات که در هنر کالسیک اهمیت چندانی

ایـن مکتـب همـان مکتـب     . گذشـت نداشـت   نقاشی در غرب شباهت چندانی به آنچه در جهـان اسـالم مـی   
                                                                                                                                                                      

  .222،ص »سازي و نقاشی جواز مجسمه«، مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسالمیحسینی، سید احمد، .  ١
  .29، ص هاي نخستین هنر اسالم در سده.  ٢
  .30، ص هنر اسالمی، زبان و بیان  .٣
  .19، ص هاي نخستین هنر اسالم در سده.  4
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آن تحـریم   کـرد و منظـور   ایجاد) م 8(ه لیون سوم در قرن دوم هجري است ک 1)شکنی شمایل(کالسم  ایکون
جام هـم بـه   و سران گشته بود ن مردم ساده مسیحی رایجهاي قدیسان بود که در میا پرستش صور و مجسمه

فرقـۀ   م 787اگرچـه در سـال   . شکسـته شـوند   دستور داد آثار هنري با رمز دینی علت اجرا نشدن فرامینش
هـا   جا خاتمه نیافت، چون پروتسـتانها نیـز بـا صـور و مجسـمه      فرمان را لغو کردند، کار در همین این خاصی

ر حال، با حـدس  به ه. کردند ها سرسختانه مخالفت میهنوز با پرستش آن م 16مخالف بودند و حتی در قرن 
اند که  شکنی این عقیده را از تحریم نقاشی در نزد مسلمانان اقتباس کرده ن مسلک بتقریب به یقین مؤسسا

  .چند سال قبل در جهان عرب رخ داده بود
غم آنچه به طـور  ر تحریم مجسمه و نقاشی روند خود را به گونۀ دیگري در ایران اسالمی طی کرد و علی

اند، تأثیري چندان قوي و عمیق ـ مانند همین نهضت در غرب ـ بر هنرهاي حجمی    معمول در این باب گفته
در ) ص(توان از ساخت عروسک براي جشنهاي مذهبی مانند مـیالد حضـرت رسـول     نداشت؛ براي نمونه می

  .ایران و حتی کشورهاي دیگر یاد کرد که تا امروز نیز ادامه دارد
براي درك این جذابیت کافی . به طور کلی جذابیت هنر ایرانی براي سایر ملل امري غیر قابل انکار است

عالوه بر آن، اهمیت وسعت جغرافیایی تحت . است تا نگاهی به نفوذ ایرانیان در قلمرو سایر ملل داشته باشیم
از اسالم نیست و در تمامی سالها  این اهمیت تنها مربوط به پس. کس پوشیده نیست حکومت ایرانیان بر هیچ

. نداشته است علم، فن و هنر ایران وجود غیر از یونان در برابر جدي و قرنهاي پیش از اسالم نیز هرگز رقیبی
مد اهاي علم و هنر سر تنها هنر ایران جایگاه بلند خود را از دست نداد، بلکه در اکثر شاخه پس از اسالم نیز نه

  درواقع، رسیدن به شناخت صحیح از تکامـل هنـري دیگـر کشـورهاي اسـالمی     . شدسایر کشورهاي اسالمی 
شناسان، از این موضوع تعجـب   ویژه شرق شناسان و به اسالم. غیر ممکن است، مگر از طریق مطالعۀ هنر ایران

  .خوبی از نقش ایرانیان در ادب و هنر و علم و تاریخ عرب مطلع هستند کنند، زیرا به نمی
همواره به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دیگر برتریهاي فرهنگی تأثیرپـذیري انـدکی از    تمدن ایرانی

اگرچـه در  . هاي خود ترکیب کـرده اسـت   تمدنهاي دیگر داشته و فقط برخی عناصر هنري بیگانه را با داشته
وجـود عینـی    هاي حضور عوامل غیر ملی حتی در دوره هلنیسم هرگز استحاله در فرهنگ بیگانه تمامی دوره

توان دنبال کرد یـا حتـی بعـد از حملـه مغـول گروهـی از        هایی کوتاه می یابد، اما ردپاي آنان را در دوره نمی
دید یا  م 14شود در اشیاء برنجی قرن  صنعتگران موصلی به ایران گریختند که پس از آن سنتهاي آنان را می

وجود داشته که در آغاز حمله مغول نقاشی ایرانی تا  چینیان امري است که همواره در ایران مثالً تحسین هنر
در هـر  . حدودي تحت نفوذ شرق دور در آمد و از عناصر بصري چینی مانند ابر و اژدهـا مکـرراً اسـتفاده شـد    

حال، آنچه در این میان از اهمیت بسیار برخوردار است، این است که با وجود برخوردهاي شدید سیاسـی در  
تنهـا مناسـبات    ی روابطی وجود داشـت کـه نـه   ی در غرب، بین تمام کشورهاي اسالمتمامی دورة قرون وسط

  .ساخت بخشید، بلکه امکان توسعه و تبادل پیشرفتهاي فرهنگی را نیز میسر می تجاري را رونق می
سازد که در آن زندگی شـیرین اسـت و دسـت و پـا بسـتۀ       اي را متصور می کارهاي هنري ایرانی، جامعه

فردوسی که  شاهنامههایی از  نرمندان با ترسیم نشانهاي ملی و افتخارات میهنی مانند صحنهه. تعصب نیست
تأکید بسیار بر گذشتۀ تاریخی ایران و نیز ادبیات ناب ایرانی دارد، مشوقین زنده نگه داشتن و پویایی فرهنگ 
                                                                                                                                                                      
1.  iconoclasm 
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دي در ري و کاشان و دیگر هاي سفالین یا کارکر محدودیتهاي مذهبی تأثیر چندانی بر مجسمه. ایرانی بودند
سازي در ایران مانند آنچه در یونـان رایـج    فقدان مجسمه. گونه کاالهاي هنري نداشت شهرها یا مشتریان این

از پرداختن  يترین مشوق ایرانیان در دور اگرچه اسالم را باید بزرگ. است، صرفاً به دلیل تفکر اسالمی نیست
اي براي وصل شدن به  هاي تازه با تأکید بر دوري از جسمانیت دریچهعنوان یک ایدئال دانست که  به جسم به

افقهاي بلند و واقعیات لطیف فرا ماده پیش چشم هنرمندان گشود، اما تا قبل از اسالم نیز روحیه ایرانـی نـه   
النوعهـاي متعـدد در آیینهـاي کهـن ایرانـی       داده و نه پرستش رب مانند یونانیان به پرورش اندام اهمیت می

ایرانیان هرگز بـه روایـت تـاریخ معابـدي بـراي       .گرایی روي آورد جایگاهی داشته تا متناسب با آن به طبیعت
  .کردند پرستش بت به رسم سایر اقوام کهن برپا نمی

کـه در ایـن کشـور یافـت      اي گونـه  سازي و کالً همۀ انواع هنرهاي بصـري بـه آن   مجسمهحضور و ظهور 
، امري ناشیانه یا انتخابی از روي جبر مذهب نبوده، بلکه در یک همسـویی بـا   شود، هرگز از روي ناآگاهی می

گـرا و   نگـاه تمثیـل  . مذاهب حاکم بر ایران، همواره بیانگر یک آرمان و اندیشۀ متعالی و یک تفکر غنی اسـت 
تا هنرمند اي است  دستمایهدر اینجا هنر . گراي شرقی به جهان به طور کلی با نگاه غربیان متفاوت است درون

آن را به ذهن وارد نموده و از آن سو به صورت محصولی آرمانی و نمادین با بیـان تصـویري و حجمـی عینیـت     
سـت از   ا اي بـدیل و هدیـه   اي براي زیستن بلکه خلقتـی بـی   اي و وسیله طبیعت نه بهانه .بخشیده و خارج نماید

و  ایدئالیسـتی گرایانـه همـراه بـا روحیـۀ      ممنوعیـت تصـاویر طبیعـت    خالقی بزرگ و هنرمند کاشـف نـور، لـذا   
برداري از طبیعـت رویگـردان شـوند و طرحهـاي هندسـی و       گریز شرقی سبب شد که هنرمندان از کپی طبیعت

خیز، از جملـه  گرایی که در اقوام کهن این سرزمین زر تقارن. گیاهی بدون سایه با بیانی انتزاعی را انتخاب کنند
وجود داشت، براي هنرمند ایرانی الگویی پذیرفته شده بود و همچنان در دستور  لرستان در م. از هزاره اول ق

هنرمنـد   درواقـع، پـیش از آنکـه راويِ   . عنوان روشی دلنشین قـرار داشـت   کاري هنرمندان مسلمان ایرانی به
شـود گفـت، هنـر و     بـه طـور کلـی مـی    . اش را شـرح دهـد، راوي تجـارب درونـی خـود اسـت       تجارب بصري

ایران مرکب از اجزاي بسیاري است؛ اجزایی برگرفته از هزاران سال تاریخ پرفراز و نشیب ملتی  سازي مجسمه
انـد و آن   رغم هجوم مکرر بیگانگان فرهنگ سربلند ملی خویش را حفـظ نمـوده   که همواره در این خطه علی

. انـد  به نمایش گذاشـته  طلب در وحدتی ایرانی اي استعال همه را در اشیاء کاربردي و سودمند خویش با انگیزه
مورد نیست که نگاه مختصري به تاریخچه و  سازي دورة اسالمی بی با همۀ این اوصاف، قبل از بررسی مجسمه

  .سازي از ابتدا تا قبل از ظهور اسالم داشته باشیم روند مجسمه
نوشـته   رقترین تمدن ش جیرفت کهندر آخر براي مطالعه کشفیات جدید در منطقه جیرفت باید به کتاب 

صورت کامالً مصور موجود اسـت و نیـز شـرح کاوشـهاي گـروه       دکتر یوسف مجیدزاده از انتشارات میراث که به
المللـی بـراي    هاي فراوان افراد سودجوي محلی و قاچاقچیان بینرغم آسیب سی در این منطقه که علیشنا باستان

  .اند؛ اشاره کرد تالش کرده) م. ق 3500ـ 5000حدود (گذاري این اشیاء  ترمیم آسیبها و شناخت و زمان


