
 

 
 

 
   

 گروه آموزشی هنر اسالمی
  

 گرایش سفال و سرامیک ،در رشته هنر اسالمی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 :عنوان ایران اسالمی دوران هايسفالینه در ي آئینیهانماد و نقوش بررسی 
  جناب آقاي دکتر ابوالقاسم دادور

 عباس اکبري مهندس ناب آقايج
            :اولاستاد راهنما

 :استاد راهنمادوم

  :استاد مشاور فرراستگو دکتر محمد جناب آقاي
  زادنازنین کوه

 1389ماه دي 
  :دانشجو

    
  :واژه هاي کلیدي نقش، نماد، آئین، سفالینه، دوران اسالمی، ایران

  :چکیده 

- نوع پژوهش، نظري .باشدایران می اسالمی دوران هايسفالینه در ي آئینیهانماد و نقوشموضوع این پژوهش، بررسی 

برداري، مشاهده و تصویربرداري فیش ،آوري اطالعاتتوصیفی، شیوه کار اسنادي و ابزار گرد -کاربردي، روش تحقیق تاریخی

از آثار دوران اسالمی به صورت نمونه انتخاب و  تعدادي. باشدشناسی میها و سایتهاي باستاناز کتب و آثار تاریخی موزه

  . اندمورد مطالعه قرار گرفته است و سپس این آثار به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

یابیم که نقوش آثار سفالین دوران اسالمی و با توجه به پیشینه پرمایه این هنر زیبا، به این نتیجه دست می با مطالعه بر روي

و حتی سیاستهاي فرهنگ  ،اکثر نقوش بکار رفته بر روي این آثار با اعتقادات، باورها، تفکرات مذهبی و آئینی، آداب و رسوم

  . توان تاریخ را در بطن این آثار یافتبه صورت کتابی می و اندسازگار یافتهو زمان پیوندي زیبا، محکم 

در این پژوهش، به صورت اختصاصی به نقوش و نمادهاي آئینی پرداخته شده است؛ بررسی این نقوش و نمادها به شناخت 

و این وجه تمایز میان  رساندبهتر و بیشتر باورها و اعتقادات مذهبی، آئینها و اعتقادات هنرمندان و خالقان این آثار یاري می

در پایان نیز به این نتیجه . ست که در زمینه بررسی آثار سفالی و نقوش آنها انجام شده استا این پژوهش با سایر تحقیقاتی

ساندن پیام و منظور که، اکثریت نقوش بکار رفته شده بر روي آثار سفالی، معنا و مفهوم خاصی دارند و براي ر امیافتهدست 

 . اندمورد استفاده قرار گرفتهاند، نظر هنرمند بوده و در جریان فرهنگ، جامعه و سنت حضوري پررنگ داشته که مدبخصوصی 

  

 
  

  
  


