
 

 
 

 
   

 هنر اسالمیگروه آموزشی 
  

 هنر اسالمی گرایش سفال و سرامیکدر رشته  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: ها و مشخصات آن یژگیو ران،یا یق دوره اسالم.ه 1-11 يسده ها يها نهیسفال يپولوژیت
 :ي اولاستاد راهنما دکتر عباس اکبري

  :دوم يراهنمااستاد   عزیزيمهندس حسن 
  انشجو:د زینب براتی

    93بهمن 
  کلیدي:واژه هاي    ه.ق 11-1سده  ایران، سفال اسالمی، اسالم، تیپولوژي، 

  چکیده: 
 خ،یند. در طول تاراها موثر نهیاز جمله سفال يآثار هنر يریدر شکل گ میو اقل ایچون مذهب، تجارت، جنگ، جغراف یعوامل گوناگون

باشد. با ظهور  ینم یامر مستثن نیاسالم از ا نیگذاشته است و د ریتاث ياست که بر آثار هنر یعوامل نیاز مهمتر یکیمذهب  شهیهم
از جمله سفال  يدر تمام آثار هنر دیجد نییآ راتیشاهد تاًث یاسالم يگسترش آن و به وجود آمدن امپراطور ،اسالم در عربستان نییآ

 یرا با مطالعه و بررس راتیتاًث نیتوان ا یگذاشت که م ریتاًث زیسفال ن يپولوژیظروف، بلکه در ت نییتز وهیتنها در ش. اسالم نه میهست
با هم متفاوت  زیدر مناطق مختلف قلمرو اسالم ن ،یسفال اسالم يپولوژیمشاهده کرد. ت سالمدر مناطق مختلف جهان ا یسفال اسالم

   .بوده است يهنرمندان هرمنطقه و روابط تجار حهیاز تفاوت در سنت ها، ذوق و قر یتفاوت ها ناش نیاست.ا
 ازدهمیاز سده اول تا  یاسالم يها نهیسفال یبررس زیو ن ،ياسناد _ یخیو به روش تار یخینامه با استفاده از اسناد تار انیپا نیا در

شاخص  اتیها و خصوص یژگیظروف به و یشناس ختیر قیها پرداخته شده است، تا از طر نهیسفال يپولوژیفرم و ت لیبه تحل يهجر
مناطق  نیا يها نهیشناخت سفال يبرا دیجد یراه میتوان یم قیطر نیاز ا .میابیآن دست  دیو مناطق تول هااز دوره  کیهر يپولوژیت

 دیو منشاء تول تیهو نییشاخص در تع زهیمم کیبه عنوان  تواند یمهم م نیتوان گفت که ا یبا مطالعه انجام شده م. میکن یمعرف
 رمجازیغ يها يکه در حفار ییها نهیسفال يگذار خیتار يبرا ياریمع زیهستند و ن هیهر منطقه  باشد که در ظاهر نقوش شب يها لسفا

 بدست آمده اند.

  

 
  

  


