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  :دانشجو

    
  :واژه هاي کلیدي سفال، شعر، خط، نقش، دوره اسالمی، هنر ایران

  :چکیده 
اسالمی در هنر سفالگري تحوالت و تغییرات فراوانی صورت گرفته است که این تغییر و تحوالت گاه در ارتبـاط بـا   در دوران 

ها و امکانات تزئینی خود سفال مانند انواع فرم، هنرهاي دیگر همچون ادبیات، نقاشی، خوشنویسی و گاه نیز با توجه به قابلیت
وهش با در نظر گرفتن اهمیت و نقش مهمی که شعر بر تحوالت هنر سـفالگري  در این پژ. بوده است نقش و تکنیک سفالینه

و تـأثیر آن بـر روي سـفال داشـته اسـت بـه روش       ... از جمله ایجاد فضایی شاعرانه، بیان مضامین عاشقانه، حماسی، عارفانه 
با هنرهـاي اسـالمی، سـفالگري دوره    اي و همچنین میدانی، به بررسی تأثیر و تعامل شعر با سفال اعم از تعامل شعر کتابخانه

هـاي  ها و مناطق آن و ارتباط آنها با کاربرد شعر بر روي سفال، دالیل بکارگیري بوم سفال براي شعر، کتیبهاسالمی، شاخصه
ر هاي برگرفته از اشعار، انواع مضامین و تأثیر آن بر سفال، نمادهاي متأثر از شعر بر روي سفال و در آخـ شعري و تصویرسازي

  .به بررسی شعر بر روي سفال در گذر زمان پرداخته شده است
هاي فرهنگی، بومی و گـاه  ها و نتایج بدست آمده استفاده از شعر تنها جنبه تزیینی نداشته و در بر دارنده پشتوانهطبق بررسی

روي سفال، که جنبه کاربردي استفاده از اشعار فلسفی، حکمی، عاشقانه، حماسی بر . نیز راهکاري براي گسترش آن بوده است
اشعار یا به صـورت  . کندداشته است در ایجاد یک فرهنگ ملی و بومی و گسترش آن در سطح جامعه نقش موثري را ایفا می

هاي شعري از انواع هاي شعري و یا تصویرسازي از مضامین اشعار بر روي سفال انگاشته شده است که سفالگر در کتیبهکتیبه
هـاي خطـی آن دوره   هاي نسخهها متأثر از مصورسازيتناسب زمان خود استفاده کرده است و در تصویرسازيخطوط زیبا و م

رود که با تعامل و انواع مضامین بکار رفته شده نشان دهنده روحیه، دیدگاه و خواستگاه مردم آن زمان به شمار می. بوده است
هـاي نـو سـاخت سـفال     هی نیز با دیگر تحوالت سفال، همچون تکنیکگا. بخشدپیوند با سفال به آن روح و معناي ویژه می

  .شودشود و سبب آفرینش آثار بسیار ارزشمندي در تاریخ سفالگري ایران میمثل مینایی و زرین فام همراه می
 

  

 
  
 
 
  

  


