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چکیده
مجسمه هاي گچی در روند تبارشناسى و تاریخ نگارى هنر سلجوقى مهجور مانده است. این گونه کمال یافته، حتى از آن 
روى که مصداق بارز و تجسم یافته اندیشه «تحریم شمایل نگارى» در شریعت و فقه اسالمى است؛ در احتساب ظرفیت هاى 
هنرى- صنعتى تمدن اســالمى نیز نادیده انگاشــته و مورد بى مهرى واقع شده اســت.  با همه این تفاسیر وجود نمونه هاى 
درخور توجه و برجاى مانده مجسمه هاى گچى از دوران سلجوقى، گواه آن است که هیچ عامل بازدارنده اى نتوانسته از نضج 
و تکوین این هنر- صنعت زیبا و به نوعى نبوغ هنرى پویا و حصارگریز ایرانى، جلوگیرى کند. این پژوهش به روش توصیفى- 
تحلیلى و شیوه استقرایى مى کوشد جایگاه مجسمه هاى گچى در سیر تاریخى هنر سلجوقى را کاویده و با معرفى نمونه هاى 
شــاخص و روش هاى تولید آن به احقاق جایگاه واقعى آن در تاریخ هنر ایران، مبادرت ورزد. همچنین با معرفى نشــانه هاى 
محلى؛ بومى و ملّى ملحوظ در مجسمه ها و آثار گچى؛ نقبى بر ریخت و چگونگى تاثیرات پذیرفته شده از فرهنگ هاى دیگر 
نیز بزند. مجســمه هاى گچى سلجوقى شناسنامه اى زنده از زیبایى شناسى و پیشه ورى هنرى یکى از ادوار دوران ساز تمدن 

ایرانى- اسالمى است.
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مجسمه سازى هنرى است به قدمت تاریخ بشرى و پاسخى ست 
فطرى به ادراك بشــر از ماهیت مادى و معنــوى وجود خود و 
دنیاى پیرامونش. زبانى ســت پویا که بسته به نیاز بشر گاه بیانى 
حماســى به خود مى گیرد؛ گاهى بیانى زیباشــناختى- تغزلى و 
گاهــى بیانى رمــزى و آیینى. «مدارك و قرائــن قطعى دینى و 
تاریخى به عمر طوالنى پیدایش تندیس و پیکره و شمایل سازى 
گواهى مى دهند... در بعضى موارد، قرآن کریم [سوره نوح آیه23] 
به نام و مشخصات این تندیس ها و پیکره ها، که به عنوان خدایان 
مورد پرستش بودند، اشاره مى کند و از آنها نام مى برد: وّد؛ سواع؛ 
یســوع و نســر (حســینى، 1374، 28) ». این هنر با تمام فراز 
و نشــیب هایش در طى تاریخ چندهزارســاله تمدن در ایران به 
حیات خود ادامه داده اســت. اما پس از اســالم، تغییرات عمیق 
و گســترده اى در هنر ایران و دیگر ملل منطقه به وجود آمد که 

مجسمه سازى از این تغییرات بى نصیب نماند.
در ســال هاى اول حکومت اسالمى، ترس از روى آورى مجدد 
اعراب و دیگر ملل تابع امپراطورى اســالمى به بت پرستى و کفر 
باعث گردید مجسمه ســازى و شــمایل نگارى از طرف شارعین 
تحریم شــود. احکام صادره در آن سال ها که بنا به ضرورت وضع 
گردیده بود، در ادامه تبدیل به یک فرهنگ ماندگار در جامعه ى 
اسالمى شد و همین ترس از تکفیر هنرمند کافی بود تا هنرمندان 
به این قســم از هنر کمتر روي خوش نشان داده باشند. اما دربار 
و به تبع آن هنر دربارى، همواره تابع این فرهنگ و وضع و حال 

نماند و لذا خود را ملزم به رعایت آن نمی دید.

اینچنین به نظر مى رســد که جاى دادن و احتســاب گونه اى 
هنرى در زیر مجموعه هنرهاى اسالمى، با ارزیابى شأن این هنر در 
همگرایى با متن قرآن و تفاســیر مترتب بر آن صورت مى پذیرفته 
اســت. لذا هنرهایى از جمله مجسمه ســازى که در قلمرو ممالک 
اســالمى وجود داشــته اما به لحاظ وجود ابعاد طبیعت گرایانه، با 
اندیشه دینى حاکم در تعارض قرار مى گرفته است، مورد بى مهرى 
واقع شــده و از لیســت هنرهاى موجود در تمدن اسالمى خارج 
مى شــده اســت. روند کلى تاریخ هنر اسالمى موجب شکل گیرى 
این بــاور در اکثر محققان گردیده که  مجسمه ســازى در قلمرو 
حکومت هاى اســالمى هیچگاه هنر شــاخصى نبوده است و اکثراً 
مورد غفلت واقع شــده، به گونه اى که از نظــر آنان نمود هاى آن 
عمدتاً در صنایع دســتى قابل مشاهده است. اما بررسى آثار یافت 
شده در حوزه ى تمدن هاى اسالمى حاکى از آن است که نمى توان 
این نظر را به کل تاریخ هنر اسالمى تعمیم داد. یکى از اصلى ترین 
و مهم تریــن فرازهاى هنر مجسمه ســازى در قلمرو حکومت هاى 
اســالمى، مربوط به «مجسمه هاى گچى» ساخته شده در دوره ى 
«سلجوقى» اســت. این مجسمه ها در تاریخ هنر اسالمى (به ویژه 
تاریــخ هنرایران پس از اســالم) از اهمیت ویــژه اى برخوردارند 
زیرا مى توانند اطالعات جامع و دقیقى در مورد هنر ســلجوقى و 
مجسمه ســازى اسالمى ارائه دهند. عالوه بر آن مى توانند افزون بر 
ارائه شناسنامه دقیق تري از خاستگاه نقوش و آرایه هاي ماندگار و 
صیرورت یافته در هنر اسالمی، پاسخگوى بخشى از ابهامات موجود 

در رابطه با هنر مجسمه سازى در ایران پس از اسالم باشند.

تحریم مجسمه سازی در اسالم

«حرمت مجسمه ســازى و شــمایل نگارى» در نقد هنرهاى 
اسالمى، حوزه اى همیشه گشوده است. لذا عدم پرداخت نقدگونه 
به موضوع اخیر در حوزه مجسمه ســازى نقصان است؛ چه آنکه 
هنر و اندیشــه در تمدن اســالمى در هم تنیده بــوده و ارزیابى 

یکسویه در هر کدام موجب اشکال است. 
نگارندگان با مطالعه منابعى چند در این زمینه، گفتمان اخیر 
را در حیطه پژوهش هاى علوم دینى و فقهى بسیار کامل یافته و 
براى پرهیز از اطاله کالم و اداى اکمل مطلب، خوانندگان محترم 
را به اصــل منابع مذکور ارجاع مى دهند 1  و تنها به مواردى که 
مرتبط با چگونگى تاثیر این گفتمان بر ساحت بصرى و ساختارى 

این گونه هنرى است، اکتفا مى کنند.
با وجــود آنکه حرمت نقاشــى و مجسمه ســازى بــه عنوان 
دستورالعملى شرعى (با وجود تشکیک هاى مترتب بر آن) در کلیت 
هنر و هستى آن در اقلیم تمدن اسالمى کارگر نبوده است، اما تاثیر 
آن در عرضیات هنر اسالمى انکارناپذیر است. به گونه اى که ملزم 

داشتن هنرمندان به احتراز جستن از عینیت گرایى صرف و سوق 
دادن آثار هنرى ایشان به پرهیز از واقع گرایى محض؛ شالوده اى از 
نگرش و رویکرد انتزاع گرایانــه 2  در هنر این تمدن بوجود آورد و 
لذا این التزام موجب خلق گونه هاى بســیار بى بدیل در این حوزه 
گردیده اســت. الزم بذکر اینکه، هنر و هنرمند در کمتر جایى از 
تاریخ، اعتنایى به ایــن حصارها و محدوده افکنى ها کرده و الجرم 
همیشه راه خویش را از خالل تهدیدها و تحذیرات بازیافته است. 
محدودیت براى هنر، پیش از آنکه تهدید باشد، عمدتاً فرصت است. 
چه آنکه اســتعاره، ایجاز، ایهام و صنایعى چند از این دســت که 
عمدتاً محصول چنین برخوردهایى مى باشد، لطف آثار هنرى را از 
حیث پویایى و گیرایى دوچندان کرده و نهایتاً رمزوارگى به عنوان 
اصل اساسى در هنر را مى توان محصول این محدودیت تلقى نمود.

باوجــود آنکــه احادیــث و روایــات متعــددى در حرمــت 
«شــمایل نگارى» 3 و مجسمه ســازى در اســالم وجــود دارد، 
اما چــرا على رغم محدودیت هــاى موجود، مجسمه ســازى در 

مقدمه
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جامعه ى اســالمى به حیات خویش ادامه مى دهد و به خصوص 
در دوره ى ســلجوقى با جهشــى ناگهانى به اوج  مى رسد؟ دلیل 
عمدة چنین امرى می تواند تفســیر حاکمــان از قوانین موجود 
بــه نفع خود، همچنین وقوف حکمرانان بر نســبى بودن قوانین 
تحریم شــمایل نگارى و پیکره ســازى صدر اسالم باشد. در مورد 
سلجوقیان شاید دلیل نادیده گرفتن این محدودیت ها -با نگرش 
جامعه شناســانه- ریشه در ساختار نظام حکومتى آنان و ساختار 
قبیله اي و ایلیاتی ایشــان دارد که تمرد و سرکشی از ویژگی هاي 
روان شــناختی آن محســوب می گردد، مضافاً اینکه پشتیبانی و 
حمایت بی دریغ ایشــان از دستگاه خالفت، مى توانست موجبات 
تسامح و تساهل ایشــان در اشاعه برخى مواریث قومى که مورد 
حرمت جهان بینى اســالمى و مفســران دینى دســتگاه خالفت 
مى بود را در پى داشته باشد. دستگاه هاى حکومتى بیش از اینها 

براى ابقاى حکومت خویش اغماض کرده اند.

گذری بر هنر مجسمه سازی در جهان اسالم

هنر در محدوده ى حکومت هاى اســالمى پس از افول دوره ى 
طالیى دمکراسى در اسالم (دوران حکومت پیامبر تا پایان خالفت 
حضرت على)، اکثراً محوریت اشرافى و دربارى داشته، دربارى که 
در آن بسیارى از احکام اولیه ى اسالم نقض مى شد. از نمونه هاى 
اولیــه و بارز آن در صدر اســالم مى توان  بــه حکومت بنى امیه 
اشاره کرد. با شــروع حکومت بنى امیه، ســادگى حکومت هاى 
اولیه، جاى خــود را به تجمل گرایــى داد و هنر هنرمندان ملل 
تابع امپراطورى اســالمى در خدمت حاکمان اموى درآمد. از این 
دوره نمونه هاى زیادى از نقاشــى و مجسمه سازى به دست آمده. 
مجســمه هایى که در«میان آنها پیکره هاى انسانى که در آنها گاه 
روح طبیعت گرایــى تمدن یونانى، گاه ایدئالیســم بیزانس و گاه 
نماد گرایى اغراق آمیز بین النهرین، گاه قردادهاى سخت مصرى و 
گاه تغزل عرفان ایرانى آشــکار مى شود (موسوى خامنه،1386، 
69)»  دیده مى شود. پیکره سازى و به خصوص شمایل نگارى بعد 
از حکومــت بنى امیه نیز همواره در حکومت هاى اســالمى و به 

خصوص در هنر دربارى جلوه گر بوده است.
البتــه الزم به ذکر اســت که مجسمه ســازى در گســتره ى 
حکومت هاى اســالمى، به لحاظ ابعاد و کیفیت قابل مقایســه با 
تمدن هاى هم عصر خود در شرق دور و غرب نیست، اما نمى توان 
آن را داراى ابعاد و کاربردى محدود دانســت. نمونه هاى فراوان به 
دســت آمده از نقش برجسته هاى کنده شده بر روى عاج، چوب، 
سنگ و پیکره هاى گچى، سفالى، شیشه اى و مفرغین، خود موید 

این واقعیت است. 
در مجموع، پیکره هاى ســاخته شــده در ابتدا بیشتر متاثر از 
هنر پیکره سازى ساسانى، بیزانســى و میراث هنر بین النهرینى 
بوده اند اما در ادامه و به تدریج ( بنا به ایجاد ارتباط با دیگر اقوام 
از جمله اقوام چینى، ترك و دیگر اقوام حاکم بر ســرزمین هاى 

اسالمى) از منابع دیگر نیز تاثیر گرفته اند.

سلجوقیان4  و هنر سلجوقی

روز هفتم شــوال 431 ه.ق؛ روزى که امیر مسعود غزنوى در 
پى شکســت از طغرل ســلجوقى در دندانقان با شرمسارى وارد 
غزنین شد را مى توان سرآغاز حکومت رسمى سلجوقیان محسوب 
داشت (بیهقى، 1350، 842). «سلجوقیان قبیله اى از ترکان اُغوز 
بودند که نام خود را از ســلجوق یکى از رؤســاى خود گرفتند...

طغرل رهبر آنها [پس از عزیمت به ایران و تسخیر خراسان و رى 
و اصفهان] در سال 447/1055 وارد بغداد شد و از خلیفه عبداهللا 
قائم اهللا لقب ســلطان دریافت کرد.... سلســله اى که معروف به 
سلسله سلجوقیان بزرگ بود (براى تشخیص از سایر سالجقه) تا 
زمان مرگ سنجر در سال 552/1157 در خراسان و ماوراءالنهر 

ادامه یافت»(کاتلى، 1376، 7-6).
دوران سلجوقى در ادوار تمدنى ایران اسالمى جایگاه ویژه اى 
دارد. در بررســى تاریخ هنر ایران اســالمى، سبک هاى هنرى با 
مشــخصات و مؤلفه هــاى فراگیر بــه نوعى از دوران ســلجوقى 
آغازیدن مى گیرد. هنر سلجوقى به تعبیرى، اولین سبک مستقل 
و هویت دارى اســت که موجب نضج و شکل گیرى چارچوب هنر 
ایرانى و اســالمى گردید. حکومت مرکــزى مقتدر و حامى هنر؛ 
التقاط و امتزاج سبک هاى بومى- قومى با اندیشه هاى تدوین یافته 
در قلمرو تمدن اســالمى؛ تسامح و تســاهل امرا، حکام و حتى 
بعضاً متشــرعین در خصوص ظرفیت هاى هنرى و بسیارى موارد 
دیگر این دوران را به صفحه اى باشکوه در اوراق تاریخ هنر ایران 
و اســالم تبدیل کرده است. «دوران ســلجوقى در ایران، دوران 
باززایــش همه هنرهاى ایرانى، خواه خاورى یا باخترى اســت.... 
آغازگر این انقالب فرهنگى و هنرى و این باززایش، ســلجوقیان 
نبودند؛ ولى در دوران آنها بود که نبوغ ایران به اوج خود رسید و 

پس از آن نیز ادامه یافت....»(آیت اللهى، 1380، 228).

هنر سلجوقی بستر شکل گیری
مجسمه های گچی 

تنوع فرهنگى موجود در حوزه ى تحت ســلطۀ ســلجوقیان و 
تحوالت تاریخى- سیاسى زمان حاکمیت آنان موجب ایجاد  تنوع 
زیادى در آثار هنرى خلق شــده در  زمان آنان شد. اما «زمینه ى 
تاریخى ظهور و حاکمیت ســلجوقیان ظاهراً براى تحول هنرى 
چنــدان مطلوب نبود. با این همه، این دوره از نظر پیشــرفت ها 
و تحوالت وســیع در کل زمینه هاى هنرى بســیار چشــمگیر و 
برجســته بود»(کاتلى،1376، 8). این تنوع ســبب ایجاد از هم 
گسســتگى در هنر این دوره نگردید و در کل مى توان یک سبک 

واحد هنرى را در آثار این دوره تشخیص داد.
صنایع مســتظرفه و هنرهاى وابسته به صنایع دستى در این 
دوران در اوج شکوه و جالل است. سبک تدوین یافته و اصطالحاً 
شناســنامه دار بر اکثر گونه هاى هنــرى حاکم مى گردد و روح و 
وحدتى فراگیر در آن دمیده مى شــود. اینچنین اســت که آثار 

مجسمه هاى گچى سلجوقى
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هنر دوره ســلجوقى امروزه در موزه هاى اقصى نقاط جهان قابل 
شناسایى مى باشد. پیکره نگارى و تندیس سازى چه در ارتباط با 
تزیینات بنا و سفالینه سازى و چه به صورت مستقل در این دوران 
برجسته و گســترده است. اقبالى که متولیان به این گونه هنرى 

نشان داده اند، به نسبت قبل و بعد از خود مثال زدنى است. 
از دیگــر هنرهاى مترقــى این دوره که عمدتــاً در ارتباط با 
معمارى صورت مى پذیرد، گچ برى اســت که نمونه هاى برجسته 
و عالى آن در مســاجد جلوه گرى مى کرد. «در دوره ســلجوقى، 
گچ برى نه تنها براى تزیین مســاجد بــکار مى رفت، بلکه قصور 
و منازل اعیان و اشــراف با گچ برى تزیین مى گردید. موضوعات 
این گچ برى ها غالباً عبارت از مناظر شــکار-دربار و شاهزادگان و 
امرا مى باشد که ســاززن ها و ندما و درباریان در اطراف آنها قرار 
دارند. ...گاهى اشــکال انسانى بقدرى برجسته ساخته مى شد که 
حکم مجسمه ســازى را پیدا مى کرد. چندین نمونه و شکل کامل 
از این نوع مجسمه سازى در موزه برلین و موزه دیترویت موجود 

است»(کامبخش فرد، 1349، 56-55).
توســعه این هنر-صنعت و تبحر پیشــه وران، عرصه را براى 
پیکرنگارى و مجسمه ســازى گچى مهیا ساخته بود و لذا در این 
دوره تندیس ها و مجسمه هاى بسیار زیبایى در ریخت قالب گیرى 
شــده و پیکرتراشى پا به عرصه وجود نهاد. این مجسمه ها عمدتاً 
نمایان گر نبوغ، صناعت گرى تکامل یافته و تا حدودى دهن کجى 
به اعتقادات و اندیشــه مرسوم و عمدتاً فقهِى منافى تندیس گرى 
اســت. در این میان سالطین و امرا بدشان نمى آمد با حمایت از 
این گونه هنرها، ضمن برجسته سازى و تمایز دربار و سرزمین هاى 

تحت انقیادشان؛ خودمختارى و استقالل خویش را به رخ خلیفه 
و خلیفه نشینان گوشزد کرده و هر از گاهى ابراز وجود کنند.

هنر و ســنت هنرى، جریانى پویا و انتقالــى دارد؛ گاهى در 
یک منطقه رشــد مى کند و شکوفا مى شود و گاهى افول مى یابد. 
میراث هنرى (مادى و معنوى) از نســلى به نسل دیگر و از ملتى 
به ملت دیگر انتقال مى یابد. ارتباط بین اقوام، اصل اساسى میزان 
تاثیرپذیــرى هنر یک فرد و ملت  از فرد و ملتى دیگر اســت. با 
توجــه به متغیــر بودن کمیت و کیفت ارتبــاط و حضور یا عدم 
حضور واســطه در ایجاد ارتباط، هیچگاه نمى توان هنر و ســبک 
هنرى (ســره) رایج در یک دوره را به کمال ریشه یابى کرد. اما به 
طور کلى در مورد ســبک هنرى رایج در هنر سلجوقى مى توان 
گفت:  هنر سلجوقى برایندى از هنر بومى و قومى قبیله اى ترکان 
سلجوقى، تاثیرات هنر شرقى، هنر اسالمى و تا حدودى هنر ایران 

باستان است.
در این میان تاثیر هنر چین بر هنرســلجوقى و مجسمه هاى 
گچى ساخته شده در گســتره ى قلمروى حکومتى آنان بیش از 
دیگر منابع خارجى مشهود است. یکى از دالیل اصلى تاثیر پذیرى 
هنر ســلجوقى از هنر چین، رابطه ى قوى فرهنگى- تجارى اقوام 
ترك سلجوقى با چین است. تاثیرپذیرى هنر سلجوقى از عوامل 

یاد شده همواره مستقیم نبوده است.
آثار هنرى خارق العاده اى در طى دوران حاکمیت سلجوقیان و 
در قلمرو حکومتى شان به وجود آمد. ظروف سفالینه ى بى نظیرى 
که هر کدام شــاهکارى هنرى به حســاب مى آینــد، نمونه هاى 
برجســته اى از هنر این دوره اند. هنرمندان این دوره با تســلط 

تصویر 1- پیکره سلطان طغرل، سفالینه نقاشی شده با 
رنگ های سیاه، فیروزه ای و آبی کبالت زیر لعاب براق که 
رنگ و رو پریده شده است. قرن سیزدهم ارتفاع 40/5 
cm از کلکسیون ناصر خلیلی، بخش هنرهای اسالمی.

(Piotrovsky, 2000, 189) :مأخذ

تصویر 2- ســفالینه لعابدار، پیکره مادر 
نشســته، در حال شیر دادن به بچه، قرن 
ســیزدهم میالدی، از ری، مــوزه قیصر 

فردریک برلین.
 (Huyghe [non date] ,140) :مأخذ

تصویر 3-  پیکره شــیر ســفالین با لعاب 
معدنی، قرن دوازدهم میالدی، موزه برلین. 

مأخذ: (زکی، 1956، 45)
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بر تکنیک ســفال گرى و چیرگى بر استفادة از عناصر بصرى در 
آثارشــان، کمال هنرى مطلوبى را خلــق کرده اند. نقوش در این 
ســفالینه ها در عین ایجاز، بیانى قوى را به همراه داشتند. تزیین 
و نقوش تزیینى از جنبه هاى بارز هنر این دوره اســت. اســتفاده 
از رنگ، نقش و فرم هاى متفــاوت باعث ایجاد تنوعات بى بدیلى 
در ســفالینه هاى این دوره گردید. مجسمه هاى گچى در چنین 
بســترى به وجود آمدند و مراحل تکامل خود را-همزمان با دیگر 

هنرها- طى کردند.
برخى شواهد از جمله تکنیک قالب گیرى مشابه مورد استفاده 
درساخت ظروف سفالین و مجســمه هاى گچِى ساخته شده در 
این دوره، دلیلى بر رابطه ى مستقیم سفال گرى و مجسمه سازى 
سلجوقى است. تصاویر (1،2،3،4،5)، نمونه مجسمه هاى سفالینى 
از این دوران را نشــان مى دهد که در آنها تســلط بر قالب گیرى 
و حجم پــردازى هنرمندان را در اوج کمــال عرضه مى دارد و از 
حیث هم سویى با مجسمه سازى گچى، ارتباط بصرى را به خوبى 
برقرار ســاخته و لذا آگاهى هنرمندان بر آناتومى و اندام شناسى 
و همچنین بدعــت در فرم ها و صور ناب را مشــاهده مى کنیم. 
زمینــه اى که موجبات بارورى مجســمه هاى گچى این دوران را 
فراهم مى ساخت. در این نمونه، تا آنجایى که هنرمند دست خود 
را بــاز مى دید به صراحت و زیبایــى در جلو ه هاى عینیت گرایى 
کوشــیده است. هر چند تعداد مجسمه هاى گچى به دست آمده 
از دوره ى ســلجوقى کم مى باشد و اندك آثار موجود، آسیب هاى 
فراوانى دیده اند، اما بُعد رئالیســتى قوى؛ اندازه هاى  بزرگ و به 
تبع آن جزئیات فراوان این آثار، اطالعات بســیار جامع و دقیقى 
در قیاس بــا دیگر آثار هنرى این دوره -از جمله ســفالینه- در 
اختیار مــا قرار مى دهند. معلوماتى در زمینه ى زیبایى شناســى 

نقوش، طرح ها و تزیینات و همچنین جزئیاتى در زمینه ى لباس 
و زیورآالت مورد اســتفاده در دربار ســلجوقى، ریخت شناسى 

حاکمان و درباریان و... از جمله این اطالعاتند.

 بررسی مجســمه ها از نظر تسلط بر دانش 
آناتومی و سازماندهی فرم در سطح و فضا

در بررســى پیکره هاى ســاخته شــده، عالوه برمتغیر بودن 
کیفیت تسلط هنرمند بر سازماندهى فرم در سطح و فضا، تفاوت 

فاحشى نیز میان آثار در شناخت آناتومى وجود دارد.
در نمونه هاى اولیه، ضعف در شــناخت آناتومى و عدم تسلط 
برسازماندهى فضایى، هر دو به چشم مى خورد. به عنوان مثال در 
نمونۀ تصویر6، عالوه بر آنکه اندام پیکره هاى به نمایش درآمده از 
تناسبات منطقى برخوردار نیست، کنترل فرم پیکره ها در سطح 
و فضا نیز دچار ایرادهاى اساسى است. نحوه ى اتصال دست ها به 
شانه، نوع قرارگیرى پاها و ارتباط پیکره ها با یکدیگر نمونه اى از 

این ضعف هاست.
وجــود رنگ هاى جذاب و اســتفاده از تزیینات پــرکار، تکرار 
پیکره هــا در کنار یکدیگر- که گاهى آنهــا را تبدیل به یک نقش 
مایه مى کرده- و استقرار پیکره ها در فضاى معمارى، تا حد زیادى 
ضعف هاى یادشــده را تحت الشــعاع قرار مى داده. بسیارى از این 
ضعف ها به مرور در نمونه هاى متاخر توسط هنرمند برطرف گردید.

در آثار متاخر مانند نمونه ى تصویر7،  هنرمند بر بســیارى از 
مشکالت تکنیکى فائق آمده است. پیکره در این نمونه و نمونه هاى 
مشابه آن از تناســبات بهترى برخوردار است و فرم ها در سطح و 
فضاى سه بعدى بهتر سازماندهى شده اند. برخالف نمونه هاى اولیه 

تصویر 4- ظرف ســرامیکی به شکل 
شــتر، نقاشــی شــده با رنگ های 
زیتونی  و  صورتــی  بــه  متمایــل 
کدر)،  سفید  (لعاب  لعابدار  شــفاف، 
متعلــق بــه اوایل قرن ســیزدهم. 

(Piotrovsky,2000, 239) :مأخذ

با  لعابدار  تصویر 5- پیکره مرد پارسی، سفالینه 
موزه  ایران،  میالدی،  دوازدهم  قرن  نقوش سیاه، 

کلیه اآلداب بالجامعه القاهره. 
مأخذ: (زکی، 1956)

تصویر 6- مجســمه گچی مالزمان 
 ، 75,5 cmدربــاری ، ارتفاع اثــر
اثر  پهنای   ،53,5  cmپیکره ارتفاع 
 ،43 cm ( آنچه نشــان داده شده)
متعلق بهh.Kevorkian  ، نیویورك.
 (Riefstahl, 1931, fig12)  :مأخذ

گچی  مجسمه   -7 تصویر 
مالزم درباری، ارتفاع 145 
و  12میالدی  قــرن   ،cm

اوایل قرن 13. 
Http://www.) مأخــذ: 
(m e t m u s e u m . o r g

مجسمه هاى گچى سلجوقى
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که از ترکیب بندى هاى ساده برخوردار بودند، به مرور در آثار متاخر 
با ترکیب بندى هاى پیچیده ترى روبرو مى شویم. ریتم، هماهنگى و 
تسلط بر استفاده ى مناسب از عناصر بصرى و سازماندهى فضایى 

حجم ها، در آثار متاخر بیشتر دیده مى شود .
از مجموع مجســمه هاى گچى مربوط به ایــن دوران، تعداد 
نمونه هاى به دســت آمده از سردیس پادشــاهان و مالزمان در 
قیاس با دیگر نمونه ها بیشــتر است. به نظر مى رسد همگى این 
ســردیس ها جزء مجموعه هاى بزرگ تر بوده انــد. این فرض در 
مورد ســردیس هاى تصویر8، صادق تراســت. اکثر چهره هاى به 
دســت آمده از این دوره، حالت روانــى خاصى را القا نمى کنند و 
خشــک و بى روح به نظر مى رسند ولى در نمونه هاى (9 و10)، 
هنرمند با تســلط بر آناتومى چهره و ایجاد تغییراتى در آن، روح 
تازه اى به مجسمه بخشیده که در آثار پیش از آن دیده نمى شود. 

این ویژگى ها در مورد تصویر11، نیز صادق است.
این سه نمونه (9، 10، 11)، از نمونه هاى استثنایى مجسمه هاى 

گچى به شمار مى روند. این آثار داراى بعد رئالیستى قوى و داراى 
مشخصه هاى چهره هاى ترکى، مغولى هستند. «چنین جزئیاتى 
در بیــان، هرگز در مینیاتورهاى هــم دوره ى با این آثار به وجود 

.(Riefstahl,1931, 444) « نیامد
«تاریخ ساخت این مجســمه ها (9، 10، 11)، دقیقاً مشخص 
نیست، اما برخى محققان به دلیل نوع شخصیت مجسمه ها، آنها 
را به دوره پس از استیالى مغول(قرن 13 و 14 میالدى ) نسبت 
مى دهند» (Riefstahl,1931,444)، که اگر این فرض درســت 
باشد، مى توان گفت پیکره سازى در ایران پس از استیالى مغوالن 

به حیاط خود ادامه داد اما این بار با رویکردى نسبتاً جدید.
تصاویــر (12 و 13)، از موفق تریــن نقــش برجســته هاى 
بدست آمده از این دوران اســت. در تصویر12، که سفالینه اى را 
نمایش مى دهد، قابلیت هاى مطرح شــده ى خوبى منعکس است 
که این خود نشــان از تبحــر پیشــه وران در گونه هاى متفاوت 
هنرهاى صناعى این دوره دارد. با مقایسه این دو تصویر، مبادالت 

تصویر 8- سردیس های گچی دو مرد، سمت چپ ارتفاع cm 21,5 ، دارایی 
 kasier 19 ، موزه   cm نیویورك،  و ســمت راســت ارتفاع ،   d.kelekian

fridrich ، برلین.

(Riefstahl, 1931, fig 14) :مأخذ

تصویر 9- ســردیس گچی یک شاهزاده، 
احتماالً ری، قرن دوازدهم و اوایل سیزدهم 
میالدی، سایت موزه لوور، بخش هنر اسالمی.

(Http://www.louvre.fr) :مأخذ

تصویر 10- سردیس گچی، دوران سلجوقی. 
(Arnold [non date], 161) :مأخذ

تصویر 11- سردیس گچی سر سلطان، ارتفاع 32 
cm ،دارایی Stephen bourgeois ، نیویورك. 

(Riefstahl, 1931, fig 6) :مأخذ

تصویر 12- جزئی از ظرف سفالین با آرایه های برجسته، قرن 
12 و اوایل 13 میالدی، موزه قصر عباسی بغداد. 

مأخذ: (زکی، 1956، 20)

 ، 30 cm   تصویر 13- سوار کار نیزه به دست، ارتفاع
انستیتو هنر شیکاگو. 

(Riefstahl, 1931, fig  25) :مأخذ
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شناخت و آگاهى بصرى در دو حوزه مذکور قابل دریافت و درك 
اســت. تصویر13، نیز نقش برجســته اى از گچ است که از حیث 
شــگردهاى بصرى و ساختار فرمى دســت کمى از طرح پیشین 
ندارد. با بررســى تصویر13، مى توان پى برد که هنرمند با تسلط 
کافى بر دانش آناتومى و ســازماندهى مناســب فرم پیکره ها در 
ســطح، ترکیب بندى زیبا و خالقه اى را به وجود آورده همچنین 
استفاده از سطوح منحنى (مطابق با فرم  پیکره ) و تبدیل سطوح 
در یکدیگــر، حجم پیکره هــا را به خوبى نشــان داده اند. چنین  
تسلطى  بر فرم در نمونه هاى اولیه ى نقش برجسته هاى گچى این 

دوره دیده نمى شود.
نمونۀ تصویر14، به لحاظ ریخت شناســى و ســبک ساخت، 
یکى از نمونه هاى  استثنایى در میان مجسمه هاى گچى مى باشد. 
موها، چهره و دســت از شبیه ســازى خوبى برخوردارند و غالب 
سطوح در اثر مذکور منحنى مى باشند، چهره، شباهت چندانى به 
نژاد ترکان ســلجوقى ندارد؛ چانه و گونه هاى برجسته و چشمان 
درشــت، از عمده ترین موارد اختالف اثر با دیگر نمونه هاى یافت 
شده اســت. در قیاس با دیگر آثار این دوره، جنسیت در این اثر 
بهتر مشــخص مى باشــد. این اثر مى تواند دلیلى بر تنوع سبکى 

حاکم بر مجسمه هاى گچى ساخته شده در این دوره باشد.

آثار مذکــور در قالب ها و ترکیب هاى متفاوتى ســازماندهى 
مى شــده اند. در نمونه هاى (6 و15)، سازماندهى اثر در قالب یک 
کتیبه اســت. نمونه هاى به دست آمده، تنها جزئى از اثر را نشان 
مى دهنــد و نمى توان در مورد ابعاد واقعى این کتیبه ها و نحوه ى 

استقرار آنها در بنا فرضیه اى مطرح کرد. 
یکى دیگر از ترکیب بندى هاى رایج آن دوره (شاید به تبعیت 
از ظروف ســفالین ســاخته شــده)، ترکیب بندى دایره اى بوده 
اســت. نحوه ى ســازماندهى پیکره ها در این  نمونه ها، بسیار به 

ترکیب بندى هاى ظروف سفالین شبیه است (تصویر16).
 در برخى دیگر از  نمونه ها مانند نمونه تصویر17، مشخصاً از 
فضاى هندسى در سازماندهى نقوش  و پیکره ها استفاده شده است. 
نمونه ى دیگر مجسمه ها، مجســمه هایى است که در طاقچه 
یا فضایى شــبیه به آن قرار داشته اند مانند نمونۀ تصویر18. این 
احتمال وجود دارد که سازندگان بنا در حین ساخت این مکان ها، 
محل هایــى را براى قرارگیرى پیکره در آنها در نظر مى گرفته اند. 
احتمال دیگر این اســت که تزیینات به مرور به کاخ هاى مذکور 
اضافه مى شده است. نگاه اکثر نمونه هاى یافت شده مستقیماً به 
طرف مخاطب اســت در برخى نمونه ها، هنرمند با زیرکى، مسیر 
نگاه  مجسمه را تغییر داده و با پیکره هاى کنارى مرتبط ساخته، 

قرن  جوان،  مــالزم  گچی  پیکره   -14 تصویر 
دوازدهم میالدی، موزه قیصر فردریش برلین.

 مأخذ: (زکی، 1956، 264)

تصویر 15- نقش افسانه ای سوار شکارچی، موزه ی tchinili kiosk، استانبول.
(Riefstahl, 1931, fig 23) :مأخذ

مجسمه هاى گچى سلجوقى

گچی  برجسته  نقش   -16 تصویر 
شاه نشسته بر سریر، اواسط قرن 

پنجم هجری ق. 
(Arnold [non date], 160) :مأخذ

 ،35 cm تصویر 17- شاه و مالزمانش، طول
 .35 cm عرض

( Http://www.louvre.fr) :مأخذ

تصویــر18 - پیکره گچی زن 
 Victoria and نشســته، موزة

Albert، لندن. 

(Riefstahl, 1931, fig 9):مأخذ
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این ارتباط ســبب گردش چشــم مخاطب در اثر مى شود مانند 
تصاویر(17و 18).

هرچند نمى توان به درســتى (به دلیل ضعف مدارك موجود 
که عمدتاً ناشى از کاوش هاى غیرحرفه اى است) فضاى کاخ هاى 
ســلجوقى را متصور شــد، اما وجود فضایى که در هر گوشــه ى 
آن، پیکــره اى قرار داشــته و وجود نقش برجســته هاى پرکار  و 
نقاشى هایى که بر روى این آثار با استفاده از رنگ هاى غنى انجام 

مى گرفته، در معمارى ایران بى نظیر است.

 بیان و محتوا در آثار

بطور کلی مجسمه هاى گچى این دوره را مى توان در دو گروه 
دسته بندي کرد:

 گروه اول؛ مجســمه هاى ساخته شده با رویکرد مستند سازانه 
هستند که هدف ازساخت آنها، نشان دادن فرد، حادثه و یا رویداد 
خاصى بوده است (بازنمایى شــاه، درباریان، مالزمان و نگهبانان 
و مستند سازى حوادثى همچون جنگ، جشن و موارد مشابه ). 

گروه دوم، مجسمه هایى هستند با بازنمایى غیرمستندسازانه 
که در ساختشــان  بیشــتر جنبۀ تزیینى مد نظر بوده است و در 
راســتاى نیل به این هــدف، از منابع متفاوتــى همچون نقوش 
انتزاعى، گیاهى، حیوانى، ترکیبى و یا روایى و داســتانى استفاده 

مى شــده اســت (در مجموع  نقوش، در هنر سلجوقى از منابعى 
همچون ادبیات، طالع بینى و ستاره شناســى کــه از علوم مورد 
عالقه ســلجوقیان بوده، تاثیرات بســیار پذیرفته است). قضاوت 
در مــورد اینکه یک اثر در کدام گروه قــرار مى گیرد، به صورت 
قطعى امکان پذیر نیست اما به استناد شواهد و نشانه هاى موجود 
مى توان به صورت نسبى آثار این دوره را در یکى از این دو گروه 

جاى داد. 
در بعضى مــوارد که هدف بازنمایى فرد خاصى بوده، هنرمند 
مجسمه ساز با استفاده از برخى مشخصه ها همچون تاج، زیور آالت ، 
لباس ، ســالح و ابزار مخصوص یا خصوصیتى در چهره و اندام و 
همچنین نحوه ى قرار گیرى پیکره در ترکیب بندى، موقعیت فرد 
را مشــخص و برجسته کرده اســت مانند تصویر19. «سیف اهللا 
کامبخش فرد» در کتاب کاوش هاى نیشابور و سفالگرى ایران، در 
خصوص نمونه اخیر مى گوید: «این مجســمه سر شاهزاده ایست 
که اصل آن در موزه متروپولیتن محفوظ اســت. این مجسمه از 
گچ ساخته شده و مختصات صورت کامًال نمایان است. حلقه هاى 
زلف به ســبک تزیین شــرقى و تزیین تاج و دانه هاى مروارید با 
مهارت تمام از کار درآمده اســت. تاج آن از احجار کریمه مزین 
اســت و در اصل با الوان مختلف رنگ شــده است. این شیوه در 
اغلب گچ برى هاى ســلجوقى رواج دارد»(کامبخش فرد، 1349، 
56). در بســیارى از موارد دیگر، شاه در مرکز تصویر و بزرگ تر 

تصویر19- سردیس گچی شاهزاده سلجوقی، موزه متروپولیتن. 
مأخذ: (کامبخش فرد، 1349، 57)

تصویر20- پیکره گچی یک   جوان، دارایی h. kevorkian، نیویورك. 
(Http://windchild.net) :مأخذ



47

از دیگــران به نمایش درمى آمده و مالزمانش کوچک تر از او و در 
اطرافش نمایش داده مى شدند، افراد داراى جایگاه ویژه نیز اکثراً 
بازوبندى بر دست دارند و در بازنمایى زنان خاص دربارى تاکید 

ویژه بر زیورآالت آنان شده است.
گاهى شــاه  به همراه مالزمانش در یــک ترکیب بندى واحد 
ســازماندهى مى شد مانند تصویرهاى (11 و 19)، اکثراً تنها نگاه 
شــاه به روبرو(مخاطب) اســت. این نمونه ها با نمونه هاى مشابه 
ظروف ســفالین قابل مقایســه اند. نمونه ى دیگــرى از بازنمایى 
مستندســازانه در هنر این دوره، نشــان دادن جشــن و مراسم 
مشــابه است. مانند نمونه ى تصویر20، که احتماالً بخشى از یک 
مجموعــه ى بزرگ تر بــوده و افرادى را در حال انجام جشــن یا 
مراسمى مشابه نشان مى داده است. در ظروف سفالین این دوره، 

نمونه هاى فراوانى از ترکیب هاى مشابه وجود دارد.
نمونه هایى وجود دارد که در آنها صحنۀ جنگ مستند سازى شده 
اســت. دور از ذهن نخواهد بود اگر تصور کنیم چنین صحنه هایى 
نیز در قالب نقش برجســته هاى گچى از بازسازى صحنۀ  جنگ با 

افراد حقیقى در کاخ هاى سلجوقى وجود داشته باشد.
الزم بذکر اینکه در بخش نقوش غیر مستند ســازانه (تزیینى)، 
نمونه هاى زیــادى از جمله آثارى که موجوداتــى ترکیبى را به 

نمایش مى گذارند؛ وجود دارد( تصویر21).
عمده آثارى که دربردارنده پیکره انسانند، به این صورت ارائه 
مى شــوند که درآن پیکره انســان یا کاربردى تزیینى دارد و یا 
در جریان روایت داســتانى مورد اســتفاده قرار گرفته است. در 
نمونه تصاویر (13 و 15) به نظر مى رسد که داستانى اسطوره اى 

در حال روایت شــدن است. در تصویر15، ســوارکارى در حال 
کشتن شیر دیده مى شــود (در این نقش برجسته، کشته شدن 
اژدهــا جلب توجه مى کند که به اســتناد آن مى توان گفت این 
نقش داســتانى از شاهنامه است) و در تصویر13، سوارى نیزه به 
دســت در مجموعه اى از نقوش پرتنش که حرکت و کنش آن را 
دوچندان کرده است، دیده مى شود. این تصویرممکن است داراى 
جنبه بازنمایى مستند سازانه (نشان دهنده ى شاه) نیز باشد.                                                   
با بررســى تصویر13، گچ برى ها و نقش برجســته هاى سنگى 
ساســانى به ذهن متبادر مى شــود هرچند جزئیات اثر، شــبیه 
گچ برى هاى ساســانى و اوایل دوران خالفت است اما آزمایش ها، 
Riefs-) 12و13 میالدى نشــان مى دهــد  تاریــخ اثر را قــرن

tahl,1931,446). نقوش و ترکیب بندى به کار رفته در نمونه ى 
بســیارى خصوصاً آنچه در ســفالینه هاى این دوره مى بینیم نیز 
شباهت هایى به ظروف سیمین و زرین ساسانى دارد. «مارگاریتا 
کاتلــى در کتاب تاریخ هنــر ایران دوره ســلجوقى بر این مهم 
تاکید مى نمایــد (کاتلى، 1376، 42)». ایــن نمونه ها مى توانند 
نشــان دهنده ى تاثیر هنر ساسانى بر گچ برى هاى سلجوقى باشد، 

هرچند نحوة این تاثیر گذارى مشخص نیست.

تکنیک های ساخت

عمــده تکنیک هــاى بــکار رفته در آثــار گچى ایــن دوره، 
همان هایى اســت که در ســفال گرى نیز مرسوم بوده است. اکثر 
آثار نقش برجســته گچى این دوران از حیث برجستگى،  برخى 
آثار  کم برجســته (تصویر 17) (پیکره ها تنها با خطوط کم عمق 
محیطى به نمایش در آمده اند ) و برخى دیگر(که احتماالً جزئى از 
یک نقش برجسته است) حجم کامل مى باشد(تصاویر  8، 9، 10، 
11 و 14 و 18). در این میان انواع نقش برجســته (با برجستگى 
کــم و زیاد ) وجــود دارد. اما به هر ترتیب بــا توجه به اینکه به 
نظر مى رســد تمامى این آثار جزئــى از تزیینات بنا بوده اند و در 
ارتباط با معمارى تولید شده اند و در نهایت از یک سمت به دیوار 
متصل مى شــده اند، اکثراً در فضاى کامًال سه بعدى سازماندهى 

نمى شده اند. 
در برخى از این آثار مانند نمونه هاى ســفالین مشابه از قالب 
اســتفاده شده اســت. این امر موجب مى شــده تا بتوانند از یک 
نقشمایه به کرات در یک بنا استفاده کنند (تصویر 22). در برخى 
دیگر از آثار، حجم کلى از توده گچ ســاخته مى شده و سپس با 
اســتفاده از ابزار مخصوص گچ ، تراش داده مى شد؛ این ابزار اکثراً 
چوبى بوده اســت. گاهى نیز هنگامى که گچ هنوز به  طور کامل 
ســفت نشده بود، با فشــار ابزار مخصوص بر روى آنها نقوشى به 

دست مى آمد. 
گاهى نیز ابتدا گچ بر روى دیوار کشیده مى شد و سپس بر روى 
آن کار انجام مى گرفت. گاهى نیز کارها ابتدا روى زمین ساخته شده 
و ســپس بر روى دیوار نصب مى شد؛ آثار سوراخ  و میخ موجود در 
این نمونه ها شــاهد این قضیه اســت. در برخى از آثار پس از اتمام 

مجسمه هاى گچى سلجوقى

تصویر 21- اسفنکس، cm 53,5 ، داراییh. Kevorkian ، نیویورك. 
(Riefstahl, 1931, fig 2) :مأخذ
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نتیجه

دوران ســلجوقى در تاریخ هنر ایران دوران بسیار با اهمیتى 
اســت. چرا که با انسجام بخشى به میراث قومى، محلى، ایرانى و 
اســالمى و همچنین اســتحاله معیارهاى زیبایى شناسى شرق و 
غرب، سنگ بناى شیوه هاى شــناخته شده در هنر ایران بعد از 
اسالم را پایه افکنى کرده، بدان وحدت و یکپارچگى بخشید است. 
این هم آیى، مرهــون روحیه انطباق پذیرى و تعدیل نظام هاى به 

ارث رسیده متناسب با نگرش زمان مند است. 
هنرهاى صناعى در این دوره رشد چشمگیرى داشته است. از 
بعد دیگر شــاید این ترقى ریشه در نگرش جاه طلبانه حکومت ها 
داشــته باشد. در واقع صنایع و پیشــه ها هستند که رویه جالل 
را موجــب مى گردند؛ لذا حکومت ها بــه جهت فراهم آوردن این 
امکان از امور اخیر پشتیبانى مالى و اعتبارى مى کنند. بر همین 

مرحلــه ى اول، الیه هایى از گچ مرغوب روى اثر به دســت آمده را 
مى پوشاند و سپس الیه ى رنگ روى این الیه قرار مى گرفت.

رنگ ها در برخــى آثار داراى جال و درخشــندگى بوده اند و 
در برخى دیگر مات و کدر مورد اســتفاده قرار مى گرفته اند. این 
رنگ ها شــامل آبى، فیروزه اى، قرمز، سیاه و صورتى بوده است. 
عالوه بر آن، از طال نیز جهت تزیین برخى قســمت ها اســتفاده 
شده اســت. در نمونه هایى نیز ســوراخ هایى پیدا شده است که 
ممکن اســت نگین در آنها قرار داده مى شد؛ هر چند نمونه اى از 

این نگین ها در دست نیست.
 «ردولــف ریفشــتال» بــه عنــوان اولین محقــق احجام و 
مجسمه هاى گچى ســلجوقى، تاکید مى کند که در هیچ یک از 
Riefs-  ) نمونه ها موفق به پیدا کردن آرماتور چوبى نشــده است

tahl,1931,448). ارتفاع برخى آثار یافت شــده نسبتاً زیاد بوده 
(نمونه ى تصویر 7 با ارتفاعm 145) و برخى دیگر داراى اندازه ى 
کوچک ترى بوده اند. اگر این اثر در ارتباط با بنا تولید و بکار رفته 

باشد، خود این ارتفاع مى تواند گویاى عظمت آن بنا باشد.
علل متفاوتى براى از میان رفتن بخش عمده اى از آثار گچى 
دوره ى ســلجوقى وجــود دارد که از مهم ترین آنهــا مى توان به 

عوامل زیر اشاره کرد:
-گِچ کار ماده اى آسیب پذیر بوده  و رطوبت به شدت بر روى 

آن اثر مى گذارد 
- رنــگ موجود بــر روى اکثر آثــار نیز در مقابــل رطوبت 
آسیب پذیر بوده و به همین  دلیل رنگ بخش عمده اى از این آثار 

از بین رفته است
- گچ از نظر اســتحکام؛ ضربه پذیــرى و مقاومت نیز ماده اى 

آسیب پذیر است 
- پس از اســتیالى مغول و در پى ویرانى هاى وســیع آنان، 
بسیارى از کاخ هاى ساخته شده در دوره ى سلجوقى و به تبع آن، 
آثار هنرى وابسته به بناى کاخ- از جمله مجسمه ها ى موجود در 
کاخ هاى ســلجوقى- ویران شدند. این از خصلت تاراج هاى بزرگ 
در تاریخ ایران اســت تا به این واسطه «غالب» هم قدرت خویش 
را بر نگرندگان گوشــزد کند و هم هیمنه حکومت «مغلوب» را 
درهم شکســته و یاد ایشــان را از خاطر بازماندگان بزدایند. چه 
هزینه گزافى فرهنگ و هنر در این میان مى بایســت که پرداخت 

کرده باشد.
- از دیگــر مــوارد اینکــه، بســیارى از این آثــار در جریان 
حفارى هاى غیــر مجاز به دســت آمده اند. همیــن امر موجب 
وارد آمدن خسارت هاى  عمده اى به آنان شده است. همچنین این 
امر موجب شده تا نتوان اطالعات دقیقى در رابطه با تاریخ، محل 
ساخت و نحوه ى استفاده و استقرار مجسمه در بنا به دست آورد.

تصویر 22- پیکره های قالب ریزی شده، موزه ی tchinili kiosk، استانبول. 
(Riefstahl, 1931, fig 24) :مأخذ
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پی نوشت ها 

1 براى کسب آگاهى به منابع زیر مراجعه شود:
• حسینى، سید احمد (1374)، فقه و هنرهاى تصویرى و تجسمى، مجله 
فقه؛ کاوشــى نو در فقه اسالمى، شــماره چهار و پنج، تابستان و پائیز 1374، 
صص17-242. این مقاله در چهار بخش تدوین شــده: الف) موضوع شناسى 
مجســمه و نقاشى صص34؛ ب) حرمت مجســمه سازى و نقاشى ص62؛ ج) 
حرمت ساخت مجسمه جانداران صص126؛ د) جواز مجسمه سازى و نقاشى 

صص 202.
• الهامى، رضا (1381)، بررســى حکم فقهى مجسمه سازى، مجله مقاالت 

و بررسیها، دفتر 72، صص177-155.
• وافى، عبد المجید (1374)، دیدگاه دین درباره نقاشى و مجسمه سازى، 
ترجمه محمد حســین واثقى، مجالت فقه و اصول «فقه (کاوشــى نو در فقه 

اسالمى)»، تابستان و پاییز، شماره 4و5 ،صص 263 -282، تهران.
• جباران، محمد رضا (1381)، نقاشی و مجسمه سازي در آینه فقه، مجالت 

: فلسفه، کالم و عرفان«سروش اندیشه»، بهار، شماره 2، صص195-178.
• شوان، فریتهوف و دیگران (1383)، هنر و معنویت (مجموعه مقاالتى در 
زمینه حکمت هنر)، تدوین و ترجمه انشــاءاهللا رحمتى، انتشارات فرهنگستان 

هنر، تهران.

• بورکهارت، تیتوس (1365)، هنر اســالمى، زبان و بیان؛ ترجمه مسعود 
رجب نیا؛ انتشارات سروش، تهران.

2  Abstraction.
3  Iconography.

4 شاید قدیمى ترین و معاصر ترین متون به حکومت سلجوقیان کتاب ذیل 
باشد که اطالعات موثقى دست کم از روزهاى نخستین حکومت ایشان بدست 
مى دهد: راوندى (بى تاریخ)، محمد بن على بن ســلیمان، راحه الصدور و آیه 
الســرور[در تاریخ آل سلجوق]، به کوشــش محمد اقبال و مقدمه استاد بدیع 

الزمان فروزانفر، انتشارات صحافى چاپاریان، تهران. 
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قرآن کریم
آیت اللهى، حبیب اهللا (1380)، کتاب ایران (تاریخ هنر)، انتشارت الهدى، تهران.

بیهقى، ابوالفضل محمد بن حسین (1350) ، تاریخ بیهقى، به کوشش على 
اکبر فیاض، نشر دانشگاه فردوسى، مشهد.

حسینى، ســید احمد (1374)، فقه و هنرهاى تصویرى و تجسمى، مجله 

مجسمه هاى گچى سلجوقى

اصل اســت که شــهرهایى که در مراکز اصلى حکومت واقع اند، 
توسعه شایان توجهى در این باب کرده اند. در این میان پشتیبانى 
درباریان و الیه هاى فرادســت جامعه، توسعه ثروت شهرنشینان 
و رونق اقتصادى ســلجوقیان که تنها در ایران افزون بر یکصد و 

پنجاه سال حکومت کرده اند را باید بیفزائیم.
در خصوص توســعه هنرهاى صناعى مرتبــط با کارماده گچ 
خصوصاً مجسمه هاى گچى این دوره باید گفت، این هنر صنعت 
مترقى همپاى با ســایر حرف از جمله ســفالگرى و معمارى در 
اقلیم هنر سلجوقى پایگاهى ویژه و ارجمند یافته است. نمونه هاى 
محدود و تکامل یافته ایــن هنر- صنعت که اینک نمونه هایى از 
آن در موزه ها و کلکســیون هاى شخصى اقصى نقاط جهان یافت 
مى شود، نشان از یک دوره طالیى رونق مجسمه سازى گچى دارد 
که متاسفانه کمتر از آن سخن به میان آمده است. مجسمه هاى 
گچى ســلجوقى اطالعات ارزشــمندى از حیــث صناعت گرى، 
زیبایى شناســى و نشانه شناســى در اختیار مــا مى گذارد. درك 
صحیح پیکره نــگارى (فیگوراتیو)، ریزه پــردازى و آذین گرى در 
نمونه هاى یافت شــده در کنار آگاهــى یافتن از تزیینات مرتبط 
بــا بناهاى ایــن دوره، جزئى از اطالعاتى اســت که این نمونه ها 
در اختیــار ما مى گذارند. از ســوئى دیگــر محدودیت هایى که 
شــرع و مبانى فقهى اســالم بر این هنر صنعت گماشته است، با 
همه توســعه این گونه هنرى جاى بحث و تفحص دارد. چرا که 
بى اعتنایى به همه محدودیت هاى اخیر، رویکرد جدیدى در نقد 
هنر ایران اسالمى گشوده مى دارد. اگر در دوران اولیه اسالم این 
تمرد و عدم تمکیــن در اندرونى هاى قصرها و بناهاى خصوصى 
بــروز مى کرد، اینک در مالء عام جلوه گــرى مى کند؛ آن هم در 

شکلى تجسم یافته و سه بعدى.

 مجســمه هاى گچى ســلجوقى از حیث تنــوع تکنیک هاى 
ســاخت نیز در نوع خود جالب توجه اند و نشان از بروز تجربیات 
ارزنده اى توسط هنرمندان ایران زمین دارد. از حیث قالب ها نیز 

تنوع این حرفه مثال زدنى است. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان مى دهد:

• مجسمه ســازى فیگوراتیو در ایران پس از اسالم  به حیات 
خــود ادامــه داد، هرچند این هنر همواره مــورد توجه نبوده به 
گونه اى که گاهى به کلى فراموش شــده و گاهى مانند آنچه در 
دوره ى سلجوقى شاهد آن هستیم، تاریخ هنر ایران کمتر به خود 

دیده است.
• تنوع زیاد آثار موجود، اندازه هاى بزرگ، ماهیت ســه بعدى 
مجســمه ها و به تبع آن جزئیات فراوان آثــار مى تواند اطالعات 
جامعى در رابطه ى با هنر ســلجوقى و مجسمه سازى پیکروار در 

ایران پس از اسالم در اختیار محققین قرار دهد.
• غنــاى فراوان آثار یافت شــده و کمبود منابع کافى در این 
رابطــه،  زمینه را براى انجام پژوهش هاى بعدى از ســوى دیگر 

محققین آماده مى کند.
• معرفى این هنر مى تواند تفکر سنتى رایج در بین محققین 
در رابطه با  هنر اســالمى را (ضعف مطلق هنر مجسمه سازى در 

ایران پس از اسالم) تغییر دهد.
• بازخوانــى و دعوت مجدد میراث ملى ایرانى در این آثار در 
نوع خود جالب توجه بوده و به نوعى گرایش هاى ملى پیشه وران 

و حامیان واقعى هنر در این عصر را گوشزد مى کند.
• با وجــود آنکه این هنر- صنعت عمدتــاً در ارتباط با بنا و 
معمارى دانسته شده اســت، اما وجود برخى پیکره هاى بزرگ و 

مرتفع مى تواند تا حدودى این نگرش را به چالش بکشاند.
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