تاریخچه مجسمه سازی
در ایران و جهان

نوشین تدین طهماسبی
کارشناس ارشد کاخ موزه سبز

مقدمه :
مجسمم سمی ش خمیا اش ا هایهیش مجسممت اسمب ل خمن شاش اخمصی لی متمی م ماماز مص یشا ش
شی واقع های مجسممم سممی ش نیاصاشش اسممب ل اای ص صنی س م ل شش مت ااجیمش؛ اص حجم س م
ل شش ماشصس ،صنیه و صی مجسمم ایمصشه مت خموش شی شتخمم مجسمم سمی ش ،میاخمصش و صی حجم شهت
متمی حت میااش سما  ،نا  ،بوو و ش لوش امی امیو ه لی نیاصاشهیش شوایشو و متمی م ماماات اجیا
مصگیشش.
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آثیی هایش ماماز ا شویا شوی لیجی میاشه اسممب صنیه هیش سمماگت اسمملب ل سممیصی آثیی هایش ا
شوام لهمیش لیاویشای لوشه ااش و آثیی سممممماگت ممامیومت ا شویا هیش ماماز و اقوام شوایشو ل جی
میاشه اسمب شی حی ت لصخممی آثیی بولت شی شتی می ا لص ینم اسمب صوایاصی لیسممی صنیهیصت
ل خممن اشاصی اوش مت سممیاماش و شی م یلش قیای مصشاشاش؛ متممیصی اص مجسممم هیصت لیاش میششی
اوش مصسیاماش و اقوام شصگی اص هی ص مطیلی لی سا و آئص اوش اقشام ل سیاب مجسم مصنیشاش.
اشی ب اصیااصی ا شصی لی شی هایهیش شوایشو مهییب شاخمممم ااش؛ ریهیا مجسمممم سمممی ش ص ا
اسممم و س ا آ شی اصیا یوا باشاات اشاخمم اسمب آثیی خمز خمشه شی اصیا لسمصیی م اسمب و ل
باش مویش ا شویه اخنیاصی و سیسیاصی محشوش مصگیشش.
های مجسم سی ش یاهت مایسو لیاش لصی و اخیع نیها
صنی میاخمت
خشه اسب

و ااشصخ ااسیات اسب

ل ااگاصسمت  Sculptureاوااشه متخموش،ا

شی م یصز مجسم متموا شاب
متشوصاش

هی خصئت

ام  Sculperل م ات میاخمصش مخممی

قسممت ا نضی یا اخغی مت اش ل آ حجم صی مجسم

مایوب اص های لی سیصی هایهی شی ییلیششمی لوش و لیقیای یش ایملیط یاحبمی لی آ اسب مجسم
لیصش شایاش هییموات و همیهاگت شی سیامیی و ااشا ههی لیخش

کلمات کلیدی:مجسمه –مجسمه سازی – پیکر تراشی

تعریف مجسمه:
مجسمم شی اتمطم مسمص  statueل صنیه سمی ش ،ماشصس سمی ش شام مت خموش ا شویا لیسممی
می عتمی یاسمیاس ا اص ام لیاش های صنیه سمی ش و ماشصس سمی ش اسممایشه مت خمش و همیاطوی
ی لی م عاتمیش ،اصسممی و شایاش
اخمییه خمش خمیم صنیه هیش ااسمی  ،حصوا و ماشصس هی مت خمش
یص و لی مملایر هیش سما  ،لیا  ،و ااوا شصگی نا اب و اهیصمی لم سمیام مت خمش موضموعیب مجسمم
سمی ش می عتمی یاسمیاس خمیم موضموعیب ی لی متهلت ،وقیصع مییصات ،اخمای شیلییش و سمیخمایس
و جام همی مت خمممممش اممی ا شویا ممشی و شیسمممممب ا ممی صمشاص او ص منممو ممشی م هممی
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ام یسمصواصسمم اسمب و اخمایتمت میااش یوش  ،مایهصم میلوط ل مجسمم ل ات ششیشو خمش ،مجسمم
سممممی م م ا حی ب اصسمممممی و م عاتممممیش ایی خممممش ،یص هی م م میا خممممشاش و م یصز
مسمممص مجسمممم ا لص ینب عایتمممی صیشش ا منیمو اشلصیب می اقیخمممت و م مییش شی یواش
ششیشوات مجسم اق شاخمماش می جیصت شصگی مجسمم هی لی مملایر هیش شصگی خمایام خمشاش و مضمیمص
وسص ت یا شی لی مت شینماش
ا خمیعیااگت می وتمز حی خماتمت هایماش ،شصگی مجسمم م عاتمیش الوش هایماش شصشآویشه و
مضموا شی شسب هایماش لیخش حیل مایطو های مجسم سی ش لسصیی جشش می مت موااسب لیشاخمت
شصگی لی ام  sculptureخمایام مت
مسممق ا ای ی اثی شاخمم لیخمش مت موااسمب حو مجسمم
خممش ،لبیاش و لی نضممیش صیامو اثی اص میملط خمموش اص ششیشوات می جیصت ص ینب شی شاصیش
امیو مایطو مصموااش شی مجسمم شا و متمیز اش ،مجسمم هیش اصامیا مصو امیو ه جیصگیه ایتمت
شی شاصیش مجسم سی ش شایاش

مجسمه سازی :
مجسم سی ش ،ماشصسگیش صی صنیمیاخت ،های هم شتایش صی یصاب شاش ل اخصی اسب و ممن اسب شی
هی ااشا ه صی لی هی سی میص اش (متی حت) ااجیم شصیش
ل نیآویشههیش اص های؛ ماشصس ،صنیه صی مجسم شام متخوش
هی صنی س ل شش،

ل ماروی شایا لوش ص

لصی هایش آنیصشه خشه یا متموا ماشصس ایمصش

ا لم لیصش موج شاخممب هی خممن شاشات یا مجسممم سممی ش امتشوصاش ،لان لیصش شی ویاش آ  ،ص
ننی ،امقصب صی ص اوآویش وجوش شاخم لیخش

هنر پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عهد باستان:
صنی میاخممت صی ل ااگاصسممت  Sculptureاوااشه مت خمموش ا ام  Sculperل م ات میاخممصش
مخممی خمشه اسمب شی حی صن مجسمم سمی ش نقط میاخمصش اصسمب لان نیم شاش خمت اش اسمب میشه
او ص آ سا – موم و صی نا لیخش.
صنی میاخمت حمت قل ا صشاص قشصمت میص ممشاهی وجوش شاخمم  ،حمت خمواهشش ا اص های ا ممش
ییاخصای لشسب آمشه اسب مثم صنت ا حجییصهیش لسصیی صلیش قلیص میصیهی شی یو.
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ا ثیا سا و بوو اسب ل هایش
شی هم اعتیی و قیو های مجسم سی ش ل اب مواش او ص آ
لیخمنوه و لی اتمی ب لش خمشه و شی لیات موایش خمایسمایم اش لیاش هوصب و طی اششت ممشاهی خمشه
اسب.
شی اعتمیی قشصم صنی میاخمت لی متهو ایملیط مسممقصم شاخمب بایان صنیه هیصت ا ممشاهیش لیسممیات
 ،متمی  ،هاش  ،بص و میصیهی لیقت میاشه اخمی مت شهش متهو شی محو و منیم اص های اق اسمیسمت
شایش.
خمممیهی آخمممویش صنی میاخمممت یا وسمممصا اش لیاش ل یا جاوه شاش اعمی اوش قیای شاشاش نیاعا
متممی اص لیاش یسممیاش نیاعا ل مقیم ا وهصب ا صنی میاخممت سمموشجوئت یشاش و م م لب و لب
یسمممت ل خممن یسممم صنیه هیصت شیهی عجصو و یصو شی آمش شی اصیا لاتممو شی شویا
هایماخمت صنی میاخمت وسمصا اش لوش لیاش ثلب آصص هی و اخمی شاش خمو ب اصیااصی و شی اص شویا
صنیمیاخت ماهومت یمم هایش صینب.
لوش
شی صوای لیسممی مجسمم سمی ا لصخممی سم ت شاخمماش اموا یم ص خمن اصشه آ یا مجسمم ااش اصشه
آ صسمم شی مجسمم سمی ش صوای لیسممی محو و منیم نیاوا صینب وبای صخمینب یش میص لهب و
حصیب جهیاصی خش.
شی می یومت هی اص های صلی ل او منیم و خممنوه یسممصش و جال هیش عمات هم عموه لی موایش
شام خشه صشا یش و ت ل صنیمیاخت صوایاصی لیسمی شی مقیم ایسصش.

چند نمونه از مجسمه های دنیای باستان:
مجسممم خممی وی او سممیسممیات شی یی لصخممیلوی  ،مجسممم عرصم لوشا شی لیمصی انغیاسمممی  ،مجسممم
الوا هو متی  ،مجسم هیش و صنی یامسس شوم و اایمصمت  ،ااایمو  ،موب عاخ آمو شی متی
 ،مجسممممممم عرصم آمام ( اثی نصمشصمیس ) شی میامئو  ،لاو و  ،یممیو اامشه شصسممممم  ،ایالم یا
 ،صیو ش سیمومیاس  ،واوس شومصاو  ،و مجسم هیش خصوا.

مروری بر تاریخچه مجسمه سازی:
پیکر تراشی یا مجسمه سازی در عصر بیزانس و دنیای مسیحیت:
شی عتمی لص ااس صنی میاخمت شی اشمب اصسمی لوش و ماحتمی مت خمش ل خممیص حضمیب مسمصم ،
ییصس قیو وسممممطت ایم شاخممممب ی لوش ا
میصم یک و حوایصو قسممممطاطاص یصماب لص ااس
صنت ا ام یاطویا لص ااسمممت ا میس اصان لب یسممممت شی ام یاطویش او
اصسمممیهیش یاگییا
یوا صیلش سمیام مجسمم یا ماع یش امی شی ام یاطویش یلت یوم صنیمیاخمت یوا یمات شاخمب
حمت سممل جشصشش شی م مییش لی اسممیس صنیمیاخممت لایم یومیاسمم لوجوش آمش ا او اصسممیهیش
جی لت شی هصاشسهیصم ( آ می ) و لسصییش ا خهیهیش اصمی صی وجوش شایش لیقت میاشه ا اص شویاااش.
اصسمیهیش جی لت شی اص شویا شی خمهیهیش
ل ش ا یاسمیاس سمل شومص شی نیااسم لوجوش آمش
مصم  -اش  -خییمی و ا لی مجسم هیصت صلی صیششیی اص شویاااش.
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مجسمه سازی دردوره بعد از قرون وسطی:
ا سملنهیش مهم اواای قیو وسمطت سملنهیش یاسمیاس  ،لییوک و شو و و سمب شی ایو ی لوجوش
آممش یاسمممممیاس لم م ات احصمی ( احصمیش هایش  ،اشلت و عامت و اجمممیعت شویه اصمشه آ یوم و صوامی
لیسمی ) اسب.
یاسممیاس لی آثیی هایش اصنو و ص ااو شی قی سممص شهم مت صسممب آ ی خممش و شی می شو ایلغ
ل یا مصنم آاژ ( مصنام آاجاو ) و ئوامییشو شاوصابت لم او ممی یسممممصمش ا آثمیی لیجسمممممم اص
شو ،مجسمم حضمیب موسمت لی ماب ا مصن آاژ و خموا ص اسمو سموای ا ئواییشو شاوصابت اسمب
ا لم مجسممم هیش صیشش هم لیاش اصسممیهیش خممهیهیش یم  -مصم  -وامصنی -واص هم موسممط اص شو
ایلغ شی اص می سیام خش.
خممیهی آخممویش صنی میاخممت یا وسممصا اش لیاش ل یا جاوه شاش اعمی اوش قیای شاشاش نیاعا
متممی اص لیاش یسممیاش نیاعا ل مقیم ا وهصب ا صنی میاخممت سمموشجوئت یشاش و م م لب و لب
یسمت ل خن یسم صنیه هیصت شیهی عجصو و یصو شی آمش
ا شصگی آثمیی اص شویه شیهمیش لیا ش اصسمممممیش ناویااس ا لویا و شصلیمت م لم شیوا ه لهخمممممب
م یوز اسممب و آثییش ا شوایمااو  ،نیاابسممنو جوی جصو و لماو و لیمو شو یا مت موا ایم لیش شی
اسم یاصی هم سمل یاسمیاس موسمط هایماشش لایم آ وا و لیشوومب یوا صینب اموا هیصت ا اص سمل
هم شی آ می و ااگاصس هم شصشه خشه اسب
سمل لییوک شی اتم سمل یاسمیاس یا ل او خمنونیصت یسمیاش اصان ب سمت صی سمیات آایا لوجوش
آویشاش م اوم اصسمب امی واضمم اسمب جصواات ویایامو لیاصات ب آثیی خمگامت شی اص سمل لوجوش
آویشه ا جما اص آثیی مجسمم هیش ایووای و سم نوایه شی یم مت لیخمش ا مسمصنهیش او آ و و و
شانا  ،اومو و ویسم م اصی  ،شی شی یش لویشص یم شصشه مت خممموش ا مجسمممم سمممی ا اص سمممل
ا نسمیاشیو آ گییشش و جو میم و ت هسمماش ا مجسمم سمی ا نیااسموش اص سمل صی وژه اسمب
آثیی شی یخ ویسیش شصشه مت خوش.
شی آ ی قی هصجشهم شی آ می و امیص
جی و مت لیخش.
سممل
مصخ

یو و و ل شالی سممل
اوشصو لیص سل اسب.

یاهی و اصسمیهی لسمصیی لسم

لییوک سمیام خمشه

لییوک ریهیخممش و شی خمموی نیااسمم ممی

صینب و ییهی

لسمصیی
اوش

اص یا هم لیصش ان وش اسمماوو یو و و سمملنمیمی و م ئصا می ا سمملنهی لییوک و یاسممیاس لوشه
وهوسهی شیلییصی سطح خیهی لویل یا مجسم مصناش.

پیکر تراشی در قرن نوزدهم:
شی یصی قی هصجشهم اسملب ل اسماوو سمطح و موای
مسص احصیء شیشصش.
وسل
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یو و و عنس ا م خمشصش اخمی شاشه خمش

شینیااسم اص عنس ا م لتمویب ااقمو اجممیع اص لیو یش ولی ااقمو لصینیااسم ا ماهی ل
عمی یو و و ایمم شاشه خممممش لان لای اجممیعت نیا اسمم م اص صی و لیشیشصش ا جما انیاش
عاص سل یو و وقصیم یشاش  ،هایماش م یوز نیا اسو ژاک وئ شصوصش لوش.
شی لص مجسمم سمی ا ااگاصسم حجییاا ارصی جی نم سممی احصیء ااشه اسماوو مسمص لوشاش شی
لص حجییا اسممنیاشصایو هم عشه ا صشا خممشاش اص اسمماوو یا احصیء یشاش و م یونمیص آاهی لیم
مویوا شس لوش.
شی لص حجییا شصگی ایو ی

لیساوو هی شصگی آثیی لیجی شتاخماش اششیی ششیس ( اششیی ششی(

میشممانی ،اوخمهیب جهی ا شایش
نیا اسمو  ،آ ایش اسممصوا ااگاصسم و اوشسمب یوش نیااسمو
لوشاش اوشسممب ویاوای (اقی نیااسممو ) شیاواایعمیبو ل اب صصی اوش امصموا اسممب اقیخممت اش
حجیی جو ا یا اسماشام یش می اصشه هی او یا لتویب مجسم شی آویش.

پیکرتراشی در عصر حاضر:
صنیمیاخمت شی عتمی حیضمی ل اب صخمینب عام و مناو ژش و شصشای خمش جوامع تما مت ششیشوات
صیشش صشا یش و ا ص های تمیز و مااات ل تما مت عجص خمشه لی سمیصی یخمم هی مث ش ویاسمصو
و م مییش شی آمش ا شصشه هیش جی و هایش شی قی حیضمی و قی لصسممم صشاص  ،شسممی و یاا
ولصسمم شی مجسمم سمی ش لوش او ص لیی ا نسمیاشی آیبت انو لوش ا سمی  1911آثیی
سمل
جی لت لوجوش آویش ا شصگی صنی میاخمی اص سمل مت موا ا صش خمصمس ،یاصمواش شوبیم ،هیایش
صیش صخممینب انیش سممل نومویصسممم لوش لوبصوات آثیی جی لت
وی یا ایم لیش سممل شصگیش
یا شی اصمی صیش نیژصسمت لی جیش شتاخب.
لهی حی شی صنیمیاخمممت اوص عایتمممیش میااش بوو ،آه  ،حالت  ،طم  ،جواهی  ،خمممصخم م  ،اخ ،
ییب و … لنیی مت یوش

برترین مجسمه سازان جهان:
دوناتلو:
شوایمو شش اصنو و ماقو ل شوایماو مجسمم سمی و متموصیشی مطی اصمی صیصت ،ل یشمیص مجسمم سمی
ناویااس ص ا مصنم آاژ و صنت ا لمی ااوتمیص هایمامشا قی  15اصممی صمی مت لمیخمممممش شوامیماو ناو
متموصیشیش یا صی اری لیات ا خمایام خمشه میص مجسمم سمی ا آ شویا ارصی ویا و شصلیمت
آمواب و ل سممیعب سممل شومص  ،ص سممل متهلت شی اشمب اصسممی مت لیخممش یا نیاشینب
لصخمی آثیی شوایماو لی امز س ل اتات وش ملمات لی اششت واق ت لوش ،ماشصس هیصت احسیست و
خمممویااگص مت لیخممماش همباص وش شی آثیی می جیش امنی ا های قیو وسمممطت شویش مت یش و
ل صخمممی ل سممل هیش مسممص مممیص لوش خممیو یی حین اش شوایماو لی سممیاب ماشصس میمیص
حضمیب شاوش شی سمی  1408آ ی شیشصش و شی اشام آثیی لسمصییش اای یش ا مهممیص آ هی مت
موا ل "مجسممم سمماب جوی "" ،ضممصینب هصیوش" و "ماشصس سمماب مییک" اخممییه یش وش اهیصمی شی
 13شسیملی  1466و شی س  80سی گت ا شاصی ینب
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کنستانتین برانکوژی:
اسمیامص لیاانوژش مجسم سی مطی قی لصسمم شی  19نویص  1876شی هولصمی یومیات
شصشه ل جهی شخوش وش ا ل یشمیص مجسم سی ا و متوصیشیا می اوش و ا
اشه ییش مسمقصم لجیش یی لی واسط
صخگیمی مجسم سی ش مشی و اام اعت و یو
هیصت ارصی شچ و صی ایک یس مت لیخش مهییب اتات لیاانوژش شی اای آثییش صلی ا
جاس میمی و لیا لوشه اسب لیاانوژش لصخمی لی مجسم هیش اام اعت اوش ارصی سیهیش
مام می ت خن و یاششی شی حی یوا مخهوی اسب و آثیی ل شوا اصسب ا او
مت موا عقیصش و اننیی اتات ا یا ا آ هی شیصینب اموش ا لیجسم میص آثیی وش مت
موا ل " یاشه شی آسمی "" ،لوس "" ،ا ه اوالصشه" و "شوخص ه وشیات" اخییه یش لیاانوژش
شی  16مییس  1957شی ییصس بخم ا جهی نیولسب

میکل آنژ:
لی اسمممیس لیوی لسمممصییش ،مصن آاژ صنت ا ل یشمیص هایماشا و ماشصس سمممی ا ممیمت اعتمممیی و
ل یشمیص مجسم سی شویا اوش مت لیخش انم جی و شی یالط لی مصن آاژ اصاسب او لی امز
شصگی هایماشا  ،آثیی اوش یا امضی امت یش لان ل طی اسمیشاا اش اخیا هیصت ا اوش شی ییهیش
هایش ا لی جی مت شتاخممب م یوز میص اص او منصا هایش ،شی میلاوش "آایص قضممیوب" او
قیل مخمممیهشه اسمممب همباص و ش ل عاب صیشش تمممحا هیش لیهاگت شی آثیی ا ثیا مویش مای اب
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اصسممی قیای مت شینب اموا لیی آ عشم اجی ه اممیم یوژه یش ژو صوس مت لیخممش ا مهم میص
آثیی وش مت موا ل ماشصس شاوش ،مجسم لی یه سوشوای و میلاوهیش اقیخت ارصی آنیصا ااسی و یو
یسمیاص اخییه اموش مصن آاژ شی  18نویص  1564و شی س  88سی گت شصشه ا جهی نیو لسب

اگوست رودن:
اشوسب یوش صنت ا خایام خشه میص مجس سی ا و متوصیشیا نیااسوش ل خمیی مت
یوش شی عمی طولات اوش ماشصس هیش لیجسم لسصییش ارصی "عتی لیا "" ،لوس "،
"خهیواشا ی " و "شیوا ه جهام" یا اای یشه اسب شی آثیی یوش  ،مص خشصش وش ل
یئی صسم یمم مخهوش اسب و اص اعمقیش لص ا حش ل واقع شیاصت شی لیات موایش لیاص
مخن سی اص لوشه اسب ل عاوا مثی ااسمص اثی جشش وش محب عاوا "میس میشش لی
لصات خنسم " شی مصیا شه  1860ل سیاب آ اقشام اموش؛ ل ش ص یئی صسم یمیه ،ماب
لوش و عشم صلیصت مطاوو و لی اص متوی مجسم هاو منمص اخشه اسب؛ شو لیی ا
سوش میلی ییصس یش خش یوش شی مییصخ  17اواملی  1917و شی س  77سی گت شی
موشو نیااس بخم ا جهی نیولسب
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کنستانتین برانکوژی:
اص خا صنت ا
مت آصش او شی سی
جاس میمی و لیا
اوالصشه و شوخص ه

لیمیص مجسم سی ا مییصخ و مجسم سی مطی و مخهوی شی قی  ۲۰ل حسیو
 ۱۸۷۶شی مولصمی یومیات ممو ش خشه اسب مهییب اتات وش اای آثییش صلی ا
لوش ا لیجسم میص اثیی او مت موا ل اثیی یاشه شی اسمی و لوس و ا ه
وشیات اخییه یش اص نیش سیااجیم شی سی  ۱۹۵۷شی ییصس شی شتخب.

جیان لورنز وبرنینی:
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جصی ا لیمیص مجسم سی ا مییصخ و ص م میی و طیا و مجسم سی اصمی صیصت اسب اثیی اص
هایماش شی یم ل عاوا اثیی قی  ۱۷ل امیص شتاخم مت خوش میشم ا شویا ل اص خا شی
شویا اوش قو شی مجسم سی ش لییوک یا شاشاش
.
سل لییوک لوو شایاش سیامیی م صصایب امیصخت نیاوا و عجصو و یصو و جی و لوش اص خا
طیاحت لسصییش ا منی هیش لت ارصی همبو اصسی ساب صمی و بخم بهیی یوشایا یا لیعهشه
اسب.
شاخم
ا اثیی لیجسم شصگی اص هایماش مت موا ل ماشصس ا و وشانا و مجسم اومو و یو صای و ماشصس سا
اصم ما اش اجیب شهاشه اخییه یش اص هایماش سیااجیم شی سی  ۱۶۸۰شیشتخب .

دوناتو نیکولو:
اص نیش ص متوصیشی اص می صیصت اسب ل اص هایماش قو شوایماو مجسم سی یا شاشه ااش او ا
ل یشمیص و لی ااوت میص مجسم سی هیش شویا ناویااس شی قی  ۱۵اصمی صی لوش شوایماو خیشیش
وی شلصیمت لوش شوایماو ا اص نیش سل و ناو متوصیشیش یا امواب
اص خا ل ش ا باشص سی ل سل اوش یوش اویش اص سل یا سل شومص مت شوصاش اص
سل متهلت لصخمی و مقیصلی یمم شی اشمب اصسی هی اسب و مضمو همبص آثییش لصخمی ملمات لی
مسص ا شص اسب و ا سل هیش قیو وسطی
اششت واق ت اسب اص سل لصخمی ل سل
شویش یشه اسب.

کته گلوتیس:
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اص هایماش اقی و مجسم سی
مجسم سی ل ایم وا شص میمم
لی یوش یی آمش آ می ای ش
جمع اویش یشاش امی صنت ا
لیشایش قیای شینب اص خا
شی سی  ۱۹۴۵شیشتخب.

یا شی جا

جهیات ا شسب شاش و ص

آ میات اسب اومصس سی
شه ل صیش سی اای یش.
اوصمس اص ا ن ی صب محیوم خش و آثیی یا ا شی یش هی و مو ه هی
اثیی اص هایماش ل ایم میشی و نی اش ا سوش آ می ای ش مویش لهیه
شی سی  ۱۹۴۲وسمیهیش  ۳شیا مخهوی یا خصش و شی اهیصب

لویی بوروژوا:
ا لیمیص مجسم سی ا مییصخ و ص مجسم سی و اقی اه نیااس اسب او ا
اص خا
هایماشا قی  ۲۰ل حسیو مت آصش اص نیش ممو ش خشه ییصس اسب امی ا مل هیش امیصنی ل حسیو
مت آصش او شی شویا طیاحت آثیی محب میثصی هایماشا سویئی صسب ایو یصت لوش
.
اص نیش ل ش جا جهیات ل امیصنی مهیجیب یش مجموع عانلوب اص هایماش ل وصژه مجسم
قو میشی یا شینب ل خهیب جهیات یسصش.
عانلوم

کته اشمیت کلویتس :
م شاومصس اقی و مجسم سی اتی می آ میات اسب اومصس نی اش یا شی جا جهیات ا شسب شاش
و ص مجسم ل ایم وا شص میمم شه ل صیش نی اش طیاحت یش و آ یا سیاب لی قشیمماش می خش
ای ش هی اومصمس ا ن ی صب هیش هایش اوش محیوم خش و آثیی او ا مو ه هی و امیصخگیه هی جمع آویش
خش ماهی مجسم اش ا موسط ای ش هی لهیه لیشایش خش و آ یا ا شصش عموم ایی انیشاش ،مجسم
ش میشی و نی اش لوش او شی سی  1942وسمی هیش س شیا ا یا خصش و شی سی  1945ا شاصی
ینب
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مجسمه سازان مطرح و پر آوازه ی ایرانی:
هوشنگ سیحون :
اسمیش هوخا

سصحو ماقو ل شی م مییش اصیا شی سی  1299و شی ایاواشه اش اه موسصقت بخم

ل جهی شخوش سصحو اسمیش م مییش و یئصس شااخگیه های هیش صلیش شااخگیه مهیا لوشه اسب
اصخی شی اقیخت اص ملحی ایتت شاخم و همیا ه اقیخی ل یشت ا جما صنیسو شی امیصخگیهت شی
میسیبوسب خی ب یش و شی آ جی موج لسصییش ا مامقشا یا ل اوش جاو یش اصخی شی سی
 1393شی حی ت

 93سی س

شاخماش ،شی شتخماش

ابوالحسن صدیقی :
اسمیش الوا حس تشصقت ممو ش سی  1273شی محا ش عوشلجی شی مهیا لوش اصخی مجموعی 83
مجسم سیام ااش و شی اقیخت هم ملحی شاخماش اصخی عموه مجسم هیش یاصج و م مو  ،مجسم هیش
انیاش سیخایس م یتی اصیاات یا اص سیام ااش انیاشش بو یضی خیه ،محمشیضی هاوش ،مقت اشه
سیااجیم اصخی شی سی  1374شی شتخماش
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ژازه طباطبایی:
ژا ه طلیطلیصت اقی ،
امیص

مجسم
لوشه

ایم اوصس اصیاات

سی  ،خیعی و
او

اسب

او ص

اگییایا ش اصیا یا لی

ایم های جشصش میسصس یش

ژا ه ایم اوش یا ملیملیصت

امضی مت یش او خهیب

اوش یا لی مجسم هیش نا ش امقیا

لی جاب ییش قط یب میخص آلب تا مت و اموملص هی شیسب

مت یش ،ل شسب آویش شی سی  1346اسیو سصایصت نصامت لی ایم خی حی ا آثیی ژا ه مو صش یش
شی سی  1376نصام شصگیش لی ایم وب ش یصص شیلییه ش اششت اص هایماش مو صش یش ژا ه طلیطلیصت
سی هیش ااصی اششت اوش یا شی خوی اس یاصی شتیااش و مشب می لسصیی ومیهت یا شی اصیا

اششت

یش ژا ه طلیطلیصت شی  20لهم سی  86شی س  77سی گت شی لصمییسمی آمص ش مهیا شی شتخب
آثیی مهم او شی مو ه ش ووی ییصس و اگییایا ش سصحو و مجموع ش خاتت نی

هاوش ل بخم

مت اویش
شی لص ممیم مجسم سی ا و اقیخی محلوو جهی ایم ای
آ هی انیاشش هسماش

صیشش اص ل بخم مت اویش مهم میص

شی اشام ش مقی ل خمی م ینت اواهصم یش

زندگینامه استاد:
اسمیش الوا حس تشصقت اقی و مجسم سی لیجسم اصیاات و ا خیشیشا اسمیش می ا ما
 1276شی محا عوشلجی مهیا ممو ش خش

شی سی

وش س ا اممیم محتصمب المشاصت لیاش اشام محتص و ل مخوصی ایاواشه ل مشیس آ صیاس ینماش و
ضم نیاشصیش شیوس ماماز لی موج ل اسم شاش یص ش و نطیش ،ل ممیص اقیخت و طیاحت
یشااماش
س ا س سی م اصم اقیخت وطیاحت شی آ مشیس لی عایصب ل مم اسمگت ای تصی شی شیصینب
یا و یم هیش اق آنیصات شی خمیی لیجسم میص هایآمو ا مشیس مونی ل اات شص ام لی شیج
مممی شیشصشاش لی ممیمت اص احوالب ل ش ا شتخب ااشک میات اص م ام اقی و طیا مسم ش ل
ااشصخ و اصی مجسم سی ش مت انمش و ااسمص مجسم شبت ا اصم ما وش ت یا لی وسیصات المشاصت و
ب لسی صی اتو ت اای مت ااش
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ا جما آثیی اص اسمیش مصموا ل ماشصس نیشوست شی مصشا نیشوست مهیا  ،ماشصس اصیم شی ییک
ل مهیا  ،ماشصس حنصم الوعات سصای شی مصشا آیامگیه وش شی همشا  ،مجسم خصخ اج س شش شی
مصشا س شش خصیا  ،مجسم ص قوو صث تاییش شی ال و ماشصس ایشی خیه انخیی شی لیغ ایشیش
شی آیامگیه ایشی شی مخهش و ا لم م شاشش آثیی لیجسم شصگی ا او ص هایماش اسطویه سیاب و
عاوا شی مجسم سی ش م یتی اصیا یا لیا اشه ا اموش
شی سی  ۱۳۷۰مصسصو مات صواسنو شی اصیا متمصم شینب ا آثیی اسمیش تشصقت عنسلیشایش اش
و میلت مامخی امیصش شی سی 1373ل بیش یسصش تشصقت ص سی س ا اامخیی اص میو شی
 ۲۰آتی  ۱۳۷۴شی س اوش و هخب سی گت شی مهیا شیشتخب
اسمیش الو حس تشصقت مجموعی  ۸۳مجسم سیام اسب ا لص آ هی ،م شاشش اطمعیب شقصقت
شی مویشخی ثلب خشه  ،شی نهیسب صی آمشه اسب؛ عموه لی آ او ل سیاب مجسم هیصت ا
سیخایسی م یتی اصیا اص یشاام اسب ا جما مجسم ٔ یضیخیه و محمشیضی هاوش و
مقت اشه (لیاش مجاس خویاش مات) ش می حلصلت (صنت ا یوسیش شااخنشه خیوی ش) ،لصیب،
یخز ا ساطا (مجسم شی لهصجی اسب) مجسم میحوم سیعت ،امیم قات ای (حی م نییس شی
می خیه علیس تاوش) شی مصشا می ش خهی قخم.
 ۱۳۰۳اصم ما شامیلب شچ نیاگت  ۲۰مجموع اتوتت
(حی مقل ) شچ نیاگت یمصا خشه  ۹۳مو ه هایهیش مات
 ۱۳۰۵سصیه ات
 ۱۳۰۵اصم ما حی مقل شچ نیاگت یمصا خشه  ۶۳مو ه هایهیش مات
جوا سا میمی ص ش  ۳۵مجموع اتوتت
 ۱۳۰۷اصم ما
 ۱۳۱۲اصم ما صیمیش شچ نیاگت  ۶۷مجموع اتوتت
 ۱۳۱۲اصم ما جوا (الوا قیسم) شچ نیاگت  ۶۴مجموع اتوتت
 ۱۳۱۲اصم ما اشممنیی ایا (اا حسص ) شچ نیاگت یمصا خشه  ۳۰مجموع اتوتت
 ۱۳۱۲اصم ما ٔ صیمیش سا میمی ص ش  ۵۱مجموع اتوتت
 ۱۳۱۲مجسم نیشوست سوای لی سصمیغ شبت  ۱۶۰ا مصی ینم !
 ۱۳۱۳اصم ما الوا قیسم نیشوست شبت  ۷۰ا مصی ینم !
 ۱۳۱۷اصم ما ٔ ایشیخیه سا میمی ص ش  ۷۰مو ه موس مخهش
 ۱۳۱۹میشی اسمیش (خیجی ) شچ نیاگت یمصا خشه  ۳۳مجموع اتوتت
 ۱۳۲۱بهیی اق لیجسم ا قضیب اصیا سا ساصش س یش  ۹۰×۱۸۰یخ شاششسمیش مهیا
 ۱۳۲۲مصی ا مقت ای امصی لصی شچ نیاگت یمصا خشه  ۲۲۰مشیس شایا ااو
 ۱۳۲۳نیخم عشا ب سا میمیصب  ۲۲۰یخ شاششسمیش مهیا
 ۱۳۲۵اق لیجسم س اوا ا خیهایم نیشوست سا س یش  ۴۳۰×۸۵سیشی ویایا لیا
مات اصیا
 ۱۳۳۰خصخ اج س شش سا میمیصب  ۲۸۵مصشا س شش خصیا
 ۱۳۳۳حنصم الوعات سصای سا میمیصب  ۲۸۵مصشا آیامگیه الوعات سصای همشا
 ۱۳۳۵ایشیخیه و سیلی اا یصام شیش لیا سوام  ۷ممی آیامگیه ایشیخیه مخهش
 ۱۳۳۷اصم ما ٔ لیاشی اسمیش شچ نیاگت  ۴۴مجموع اتوتت
 ۱۳۴۷اق

لیجسم اصم یخ اسمیش می ا ما

اییش سا
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میمیصب  ۶۵×۶۰آیامگیه اصیم،

اصخیلوی
 ۱۳۴۷حنصم الوا قیسم نیشوست سا میمی ییایا  ۱۸۵مصشا نیشوست وصم لویش یم
 ۱۳۴۸حنصم الوا قیسم نیشوست سا میمی ییایا  ۱۸۵آیامگیه نیشوست موس
 ۱۳۴۹اصم ما اصیم سا میمی ییایا  ۹۰آیامگیه اصیم اصخیلوی
 ۱۳۵۰حنصم الوا قیسم نیشوست سا میمی ییایا  ۳ممی مصشا نیشوست مهیا
 ۱۳۵۵می ب امصی لصی شبت  ۲۲۵یصام شیش مصم اصمی صی
 ۱۳۵۴حنصم عمی اصیم سا میمی ییایا  ۱۸۵ییک ل مهیا
 ۱۳۵۶مجسم سوایه ص قوو صث تاییش (خهیه ل یسمم) لیا  ۴۵۰مصشا می ش ال

نقاشی ها:
اسممیش تمشصقت اقی آثیی لیجسمم اش ا اوش ل جی شتاخمم و طی هیش او ا بهیه ل یشی اشلصیب
مسمص نییسمت بهیه آای یا مثلصب یشه اسمب عموه لی آ شو میلاو ا وش شی مو ه سم شآلیش لوشه و
ص میلاو ل یا ل طو  ۷ممی و ایمای  ۳ممی ا او شی سمممماییب اصیا شی ییصس اسممممب اص میلاو
بهیه او ص اصابت ای اصیا (ساصی اییا ) شی شیلیی وصت خیا شهم اسب.

وش شی سمی هیصت شی ایو ی لوش ضمم اقیخمت خمصش ا مایری ایو ی شی مو ه ووی ا یوش آثیی
یانیئ  ،یاملیااب ،یولاس ،ااگی میلاوهیصت لی خمملیهب لسممصیی ل میلاوهیش اتممات ت یشه اسممب
می لاوش یولاس لی اثی سه ااگییش ا لص ینم اسب امی ت شیاخی او ا میلاوش میصم و عصست اثی
یانیئ شی اامصیی نی اش او نیصشو تمشصقت اسمب ل شام وش اص هایماش کص میلاوش ممیم قش نیخمم
شامی بخمممم (سمممویس) شایش و بو اص میلاو اصات عیصی اسمممب آشم هی جیصت امت موااش آایا امیص
شهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممش <!
اسمیش تشصقت ا او میلاوهیش اوش یا لی آو یا

و یا

یو

خصشه اسب.

طرح ها:
بهیه الوعات سصای لتویب سصیه قام یوش ی ت (سی  )۱۳۲۴هم ا او ل عاوا بهیه یسمت
الوعات سصای خایام خشه اسب طی هیش اسمیش تشصقت ا ل یشی اشلصیب نییست ل عاوا
طی هیش مثلصب خشه اش ا بهیه آای یوا صشا یشه اسب ل وصژه طی بهیه لوعات سصای و
س شش و نیشوست شی مویش طیاحت بهیه ال سصای شی سی  ۱۳۲۳شیوهت ییخایس مخنص مت خوش
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و طیاحت بهیه ل عهشه الو حس ای تشصقت شتاخم مت خوش؛ اصخی شی ایشصلهخب ۱۳۲۴
متوصیش ممیم بهیه لی قام سصیه طیاحت یش و شی لصسب و صنمص جاس ااجم آثیی مات اص متوصی
متوصو خش و لی یوش اویاق لاب آ میئت ال سصای بیش خش شی شش  ۱۳۲۷طی اصمیخ همی طی
ممیم یخ اص موسط اسمیش تشصقت خصشه خش و شی بیش مملی و مشا و موایش مخیل مویش اسمایشه
قیای شینب شی سی  ۱۳۲۸شیوه خ اایش شی آ اسمیش هوخا سصحو واسمیش الو حس
تشصقت اص حضوی شاخماش لیاش ال قلی لوعات سصای ل همشا ینماش ،س ا ال قلی جمجم لوعات
سصای مویش لی شصش اص انیاش قیای شینب ،س ا سیام آیامگیه جشصش لوعات اسناب وش لیی شصگی شی
آیامگیه جشصش ل ایک س یشه خش س ا آ تشصقت ا طیز ااجم آثیی مات میمویصب صشا یش
مجسم اش ا لوعات سصای لسی ش؛ اص مجمس اص شی  ۱۳۳۳سیام خش و هم ا او شی مصشا لوعات
سصای شی خهی همشا قیای شایش.
 ۱۳۰۹یمیه هایماش شی جواات ،ناویااس اصمی صی مشاشیاگت یوش ی ت ۲۰×۳۰
 ۱۳۱۰یمیه هایماش شی جواات ،ییصس آو می و یوش ی ت ۱۶×۲۴
 ۱۳۱۰بخم ااشا ش ا ناویااس ،اصمی صی سصیه قام یوش ی ت ۱۵×۲۵
 ۱۳۱۰اسنا شواشو هی شی واص  ،اصمی صی سصیه قام یوش ی ت ۱۵×۲۰
 ۱۳۱۰اگیشیه ماتو شواشو هی شی واص  ،اصمی صی سصیه قام یوش ی ت ۱۵×۲۰
 ۱۳۲۴بهیه الوعات سصای سصیه قام یوش ی ت
 ۱۳۲۸اصمیخ لوعات سصای سصیه قام یوش ی ت ۴۸×۳۵
 ۱۳۲۸یمیه س شش سصیه قام یوش ی ت ۴۸×۳۵
جوا  ،یم اصمی صی مشاشیاگت یوش ی ت ۲۱×۲۱
 ۱۳۳۰یمیه
 ۱۳۵۰یمیه حینر ۷۰×۱۱۰

رنگ روغن:
 ۱۳۰۳یمیه اا حسص  ،اشممنیی لیونیش میشی اسمیش ۳۲×۴۰
 ۱۳۰۴یمیه اواهی اسمیش ۴۶×۵۵
 ۱۳۰۶ت ا میلاوش میصم و عصست اثی یانیئ ۸۵×۸۵
 ۱۳۰۶یمیه میصم ،اسمیش عات محمش حصشیصی و اسمیش الوا حس تشصقت ( یوژه شص ام مشیس
می ا ما ) ۳۰×۴۵
 ۱۳۰۷ماریه اش ا مصی  ،اطیاز مهیا ۳۳×۵۰
 ۱۳۰۷خمیص عات ۳۰×۴۰
 ۱۳۰۷ماریه اش ا شهنشه شمیواش ۳۳×۵۰
 ۱۳۰۷یمیه هایماش شی جواات ۴۸×۵۵
 ۱۳۰۹یمیه هایماش شی جواات ،ناویااس اصمی صی ۱۸×۲۷
 ۱۳۰۹شو بخم ااشا ا مصشا سی میی و واص -اصمی صی ۳۴×۴۱
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 ۱۳۰۹یمیه هایماش شی جواات ،واص  -اصمی صی ۶۵×۸۲
 ۱۳۰۹شهنشه اش ایی یوش س  -ییصس
 ۱۳۰۹یمیه هایماش شی واص  -اصمی صی ۳۳×۴۰
 ۱۳۰۹شهنشه اش شی ا شصنت ناویااس -اصمی صی ۳۵×۴۵
 ۱۳۰۹بخم ااشا ش ا جاوو نیااس
 ۱۳۰۹یاب خوش ایا اش شی ییصس ۳۵×۴۲
 ۱۳۰۹یمیه هایماش شی مییست -نیااس ۵۵×۷۰
 ۱۳۱۰یمیه هایماش شی جواات ۲۵×۳۳
 ۱۳۱۰ت ا ص اثی یاملیااش (متوصی اوش یاملیااش) ۳۵×۵۶
 ۱۳۱۲یمیه همسی هایماش (اصم ییه) ۵۳×۷۰
 ۱۳۳۷اقیمب شیه هایماش شی موامت ییصو ت -یم – اصمی صی ۳۰×۴۰
 ۱۳۳۹بخم ااشا ش ا موامت ییصو ت -یم -اصمی صی ۶۲×۸۴
 ۱۳۵۵بخم ااشا ش ا موامت ییصو ت -یم -اصمی صی ۳۵×۵۰

آبرنگ:
 ۱۳۰۷اصسیش امیشام ،ییصس ۲۱×۲۹
 ۱۳۰۸بخم ااشا ص ییک شی ییصس ۲۲×۳۰
 ۱۳۰۸ماریه اش ایی ا ییصس ۳۸×۵۲
 ۱۳۰۹بخم ااشا ش ا یوش ِس  -ییصس ۲۲×۳۰
 ۱۳۰۹شویامیصت ا خهی قشصمت واص  -اصمی صی ۳۸×۵۳
 ۱۳۰۹بخم ااشا ش ا شهیا ویوشش یای شیااشه -واص  -اصمی صی ۳۸×۵۴
 ۱۳۰۹ماریه اش ا شص مییست -نیااس ۳۹×۴۹
 ۱۳۰۹بخم ااشا ش ا جاوو نیااس ۴۲×۵۷
 ۱۳۰۹صنت ا اگیشیه هیش واص  -اصمی صی ۲۱×۲۹
 ۱۳۰۹بخم ااشا ش ا محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۰۹شویامیصت ا طلص ب -جاوو نیااس ۲۲×۳۰
 ۱۳۰۹شهنشه اش شی ا شصنت ییصس ۲۲×۳۰
 ۱۳۰۹ماریه اش ا اطیاز ییصس ۲۲×۲۹
 ۱۳۰۹شویامیصت ا اطیاز ییصس ۳۹×۵۱
 ۱۳۰۹بخم ااشا محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۲۲×۳۰
 ۱۳۰۹شویامیش محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۴۱×۴۶
 ۱۳۰۹شویامیش محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۱۰شویامیش اصسیصت شی واص  -اصمی صی ۲۲×۳۰
 ۱۳۱۰شویامیصت ا واص  -اصمی صی ۲۲×۳۰
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 ۱۳۱۰شویامیصت ا سی میی و -واص  -اصمی صی ۳۸×۵۴
 ۱۳۱۰شویامیصت ا لاشی واص  -اصمی صی ۳۸×۵۴
 ۱۳۱۰ات لی یوش س  -ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۱۰شویامیش محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۱۰ماریه اش ا یوش س  -ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۱۰بخم ااشا ش ا واص  -اصمی صی ۳۸×۵۴
 ۱۳۱۰بخم ااشا ش ا یوش س  -ییصس ۴۲×۵۲
 ۱۳۱۰شویامیش محا اش قشصمت شی خهی ییصس ۳۸×۵۴
 ۱۳۱۰بخم ااشا ش ا جاوو نیااس ۳۸×۵۴
 ۱۳۱۰مصشا س میی و -واص  -اصمی صی ۲۲×۳۰
 ۱۳۱۰اصسیصت شی خهی ییصس ۱۵×۲۵
 ۱۳۳۰س مییمص و یای شیااشه -واص  -اصمی صی ۲۱×۲۹

آثار از میان رفته:
 - ۱۳۰۴مجسم ساگت کواوس شمصاو» او ص مجسم ساگت سیام خشه موسط تشصقت ل احمشخیه
اهشا خشه لوش هیش صینب اخش.
 - ۱۳۱۲مجسم شبت نیشوست سوای لی سصمیغ (لی همنییش حسا ات و صیش) ایمای حشوش ۱۶۰
سیامت ممی - ۱۳۱۳اصم ما شبت حنصم الو قیسم نیشوست ایمای  ۷۰:سیامت ممی
ماشصس ممیم قش ما ا ممنامص ا سا میمی (می سی  ۱۳۷۸شی ییک خهی قیای شاخب و س ا
آ ل االیی سی می ییک هی مامق خش شی ایشاش سی  ۱۳۸۵اعمم خش اص مجسم شم خشه اسب(.
نشان.ها و افتخارات:
هاگیم یشه لیشایش مجسم نیشوست شی وصم لویش یم یئصس جمهوی وقب اصمی صی ویواسنت اخی
ک وم شاموی» اخی او های شی اصمی صی یا ل او هشص شاش
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آثاری از استاد که بیشتر در بین ایرانیان شناخته شده است
مجسمه فردوسی:
می او ماشصسهی و مجسمم هیش لسمصییش ا حنصم الوا قیسمم نیشوسمت موسمط هایماشا مجسمم سمی سمیام
خمشه امی م یوزمیص آ هی ،مجسمم اش اسمب الوا حسم تمشصقت آ یا سمیام و شی مصشاات ل ایم اص
شی سمی  ۱۳۳۸سمیام خمشه ا جاس سما میمی
خمیعی شی مهیا اتمو خمشه اسمب .اص مجسمم
ییایا و ل ایمای سم ممی اسمب .ا لم مجسمم اتمو خمشه شی مصشا نیشوسمت ماهی ماشصس سمیام خمشه ا
شی منی هیش
اص خیعی اصیاات موسط تشصقت اصسب و او مجسم هیش شصگیش هم ا نیشوست سیام
ماماات ا اصیا و جهی اتو خشه اسب.

امیرکبیر:

مجسمه

مجسمم امصی لصی شی سمی  ۱۳۵۶ل سمایی ااجم مایای مات اصیا شی خموی اصمی صی سمیام خمش و ل
ش ص هم میات سمممیاب و آمیشه خمممش آ لی یو هیش صیو ش ااقمو ،اامقی آ ل اصیا  ۳۲سمممی ل
میاصی انمیش شی سمی  ۱۳۸۸و لی صگصیش اسمایش سمیاب اص مجسمم  ،مح اگهشایش آ خمایسمیصت و س
ا طت میاح قیاوات شی سمی  ۸۹وایش اصیا خمش .جاس مجسمم امصی لصی لیا  ،ایمای آ سم ممی و
 ۱۰سمیامت ممی و و ا  ۴۵۰صاوشیم اسمب  .اص مجسمم س ا اامقی ل اصیا شی ییک ماب مهیا
اتو خش.

ابوعلی سینا:

مجسمه
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س ا متوصو شی لصسبوصنمص جاس هصئب مؤسسی ااجم آثیی مات ،متمصم شینم خش مجسم اش
هم لیاش صیشلوش شااخماش و خ اصیاات موسط اسمیش تشصقت سیام خوش .حیت یی تشصقت،
مجسم اش اصسمیشه ا ال سصای ل ایمای س ممی و  ۱۰سیامت ممی لوش شی سیاب آ ا سا میمی
ساصش اسمایشه خشه لوش .اص مجسم ا شص ل هخب شه اسب یوش یص اش شی مصشا لوعات خهی
همشا قیای شایش.

ناادر شااااااه

مجسامه
افشار:

اشی خمی هم لیاش صییب و سصیحب ل مخهش سای یشه لیخصش ،س ا صییب حممی سیش هم ل آیامگیه
ایشیخممیه انخممیی شه اصش شی مجیویب قلی ایشی ،سممنوصت میماع م لص خممشه مجسممم لیا ش ایشیخممیه
سمموای لی اسممو و س م م ا سممیلی ا او قیای شینم اسممب اص مجسممم ا م یوزمیص سممیام هیش
المموا ممحسممممم
تشصقت اسب.

مجسمه خیام:
مجسمم اصیم ییک ل مهیا  ،صنت ا م یوزمیص ییهیش الوا حسم تمشصقت اسمب .ل شام نیصشو
تمشصقت ،شی اص مجسمم و مجسمم نیشوسمت یا اصات شوسمب شاخمب .مجسمم اصیم شی سمی  ۱۳۵۱ل
سایی ااجم آثیی مات لی سا میمی ییایا شی اصمی صی سیام و س س ل اصیا مامق خش.
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مجساامه

سعدی:

اص ماشصس ا یوش متموصی ااصی سم شش ل قام الوا حسم تمشصقت طی و میسمصم خمشه ااجم آثیی و
مایای نیهاگت آ یا میصصش یشه اسمب تمشصقت اص مجسمم یا ا سما میمی میاخمصشه و سم ممیو ۱۰
ص سمی و اصم لیاش مهص آ وقب تمیز خمشه شی خمهی
سمیامت ممی ،ایمای آ اسمب .اص مجسمم
ل ایم س شش اسب ،اتو خشه اسب.
خصیا شی مصشاات لصیو ا شیوا ه اتاهی

پهلوی اول :

مجساااامه

ما یضی خیه
مجسم اصم
هاوش لی لیس اریمت ،مشا و مه اریمت لی یوش یص اش ( من لت خن ا لیا ل یا سصیه ،
شی خب اثی امضیء اسمیش الوا حس تشصقت سی  1310حنی ت خشه اسب و لی یوش مه آ خصی و
اویخصش شصشه مت خوش ) لی ایمای  96سیامت ممی و ا جاس لیا
 2امضیء ا اسمیش تشصقت صنت لی یوش من و یص سمب یاسب لیل و شصگیش شی سمب بش یئص ل
لی ااگاصست ح خشه اسب و همباص شی صی خیا بش مجسم اص ایم اسمیش الوا حس تشصقت ل
بخم
مت اویش مح امیص

اص مجسم شی میلی آئصا

یخ مو ه سل اسب
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