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  :واژه هاي کلیدي اسالمی طراحی کتیبه، تناسبات ،ینسفال ظروف نیشابور،سفال 

  :چکیده 
این پژوهش شامل . می باشد. ق.ه 4و3شابور در قرون موضوع این پژوهش، تناسبات در طراحی کتیبه هاي ظروف سفالین نی 

بررسی سفالینه هاي کتیبه دار نیشابور و تناسبات به کاررفته در طراحی آن ها با توجه به نقش شدن برروي این ظروف سفالین است که 
  . تناسبات مابین کتیبه ها بااجزاي دیگر پرداخته شده است دراین پایان نامه به بررسی

و ابزار گردآوري اطالعات، فیش  تاریخی-اسنادي گردآوري اطالعات، شیوه ي کتابخانه اي، روش تحقیق توسعه اينوع پژوهش، 
یر بسیاري از سفالینه ها ي نیشابور این پژوهش باتکیه بر تصاو. برداري، مشاهده و تصویربرداري از کتب و آثار تاریخی موزه ها می باشد

  . انجام پذیرفته است و سپس به دو روش کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند
و باتوجه به پیشینه ي دو هنر خطاطی و سفالگري خصوصا در . ق.ه 4و3بامطالعه برروي کتیبه هاي ظروف سفالین نیشابور در قرون 

یبه ها با نقوش غیرنوشتاري و هم چنین باتوجه به ویژگی هاي ظروف سفالین و رابطه ي آن باکتیبه ها،به پس از اسالم و مقایسه این کت
این نتیجه می رسیم که براي طراحی این کتیبه ها در ظروف و هم چنین قرارگیري این عناصر در یک ترکیب بندي مشخص نسبت 

  . نغزي را نیز به وجود آوردسته روابط معنایی ه است که توانهاي متفاوتی همراه باتفکر به کارگرفته شد
در این پژوهش به صورت اختصاصی به ارتباط بین عناصر و عوامل تجسمی دررابطه با کتیبه ها، نقوش و کتیبه ها و هم چنین 

 4و3نیشابور در قرون  کتیبه ها با ظرف پرداخته شده است و هم چنین چگونگی استفاده از این عناصر و عوامل در سفالینه هاي کتیبه دار
این پژوهش عالوه بر بیان نقش زبان بصري درفهم بهتر، محتواي آشکار و پنهان این سفالینه ها، . مورد بررسی قرار گرفته است. ق.ه

می تواند توضیحی دررابطه با میزان زیبایی و هم چنین ماندگاري این سفالینه هاي شگرف تا عصر حاضر را به دست دهد و این خود 
انجام شده . ق.ه 4و3وجه تمایز این پژوهش باسایر تحقیقاتی است که درزمینه ي بررسی کتیبه هاي ظروف سفالین نیشابور در قرون 

که طراح و سفالگر باتوجه به برقراري تناسبات درترکیبی بدیع درزبان بصري سفالینه ها  آمده استدست به درپایان این نتیجه . است
ام و محتواي این آثار که متاثر از تمامی عوامل اجتماعی، اقتصادي، مذهبی و فرهنگی زمان خود بوده، داشته سعی در انتقال بهتر پی
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