
 

 
 

 
 

 
  
 هنر اسالمیگروه آموزشی 

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

 
 عنوان: بررسی سیر تحول شیوه ي لعاب پاشیده در سفالینه هاي ایران و چین.

  دکتر عباس اکبري
 دکتر امیر حسین چیت سازیان

  :ي اول استاد راهنما
 استاد راهنماي دوم:

  انشجو:د احسان هژبري
    94ماه  بهمن 

  کلیدي:واژه هاي  تانگ ن،یچ يسانسا شابور،یسفال ن ده،یلعاب پاش
  چکیده: 

هاي تزیین، هاي دور همواره به عنوان یکی از روشهاي گوناگون فنی و زیبایی، از گذشتهگالبه به علت برخورداري از جنبه
هاي دوران است. این توسعه، بر سفالینهمطرح بوده و در هر دوره با توجه به وضعیت هنر سفالگري، متحول و توسعه یافته 

اي در قرون اولیه دوران اسالمی احتماال حاصل کنده ظاهر گشت. نقاشی گالبهگذاري و نقشاسالمی با دو روش نقش
هاي گذشته سفالگري و عالقه به هنرهاي اسالمی و ایرانی هاي چین در قلمرو حکومت عباسیان و سنتگرایش به سفالینه

پیشرفت در تزیینات و ابداع فنون جدید به ویژه دو تحول بزرگ، رواج شرق ایران آغاز شد، اما در دوره میانه  بوده که از
هاي تقلید از سفالینه در ادامه، این نوع نقاشی با ، این تزیین را متحول ساخت.هاي خمیر سنگی و لعاب قلیاییاستفاده از بدنه

خلق گردد.میهاي مختلفی گشت، اما تقریبا از دوران قاجار با افت مواجه الینههمراه و سبب ظهور سفچین و هنر فلزکاري 
باشد. از اي در دوران اسالمی ایران حاکی از اهمیت آن در میان سایر تولیدات سفالین میآثاري ارزشمند با شیوه نقاشی گالبه

-اي و میدانی تالش میکتابخانه -ه اسنادي تحلیلی با جمع آوري اطالعات به شیو -این رو پژوهش حاضر به شیوه توصیفی
 هايتوسعه انواع سفالینهبندي نقوش و عوامل موثر بر سیر تحول و افول آن، ترکیبروش تولید،  پیدایش این فن،کند تا 

و  رانیمناطق مختلف ا ياسالم، هنر سفالگر لیدر اوا شمیابر يرونق جاده با .را مورد توجه قرار دهدشیوه مزین به این 
 نییتز ي وهیش نیتر جیزمان را نیقرار گرفت. در ا نیصادر شده از چ يها نهیسفال ریبخصوص شمال و شمال شرق تحت تاث

و بنادر  یجنوب غرب يمرزها نیهمچنو  یراه بازرگان نیا قیاز طر يسانسا وهیبود. ش "يسانسا" ي وهیلعاب در آن کشور، ش
معروف گشت. در  دهیبه نام لعاب پاش رانیپرداختند که در ا وهیش نیاز ا دیبه تقل یرانیوارد شده و هنرمندان ا رانیبه ا یجنوب

 دیکسکه از ا ییو تاش ها يپوشاندند، سپس با لکه گذار یرنگ م دیسف يها را با گالبه ا نهیابتدا سطح سفال نیینوع تز نیا
 يلکه ها پس از ذوب در کوره، خطوط و شکل ها نیگرفت. ا یانجام م يزیشده بود، رنگ آم لیتشک یمختلف رنگ يها

لعاب  نرایهمراه بود. اما در ا ينقش برجسته با سانسا کیانواع تکن نیآوردند. در چ یبوجود م بایحال ز نینامنظم اما درع
 يگرفت اما به مرور با نوآور یو به صورت ساده انجام م ینیهنرمندان چ ي وهیصرف از ش دیدر ابتدا اگرچه با تقل دهیپاش
و  يقبل از لعاب کار نهیسطح سفال ينقش کنده بر رو کیتوان به استفاده همزمان از تکن یهمراه شد. از آن جمله م ییها

 ي وهیپژوهش به ش نیکرد. در ا رهاشا وهیش نیسامرا به همراه ا يها نهیاز سفال دیبه تقل یاستفاده از خط کوف نیهمچن
شرح و بسط داده شد و از  نیدر هر سرزم کیتکن نیا يها یژگیو ن،یو چ رانیدر ا دهیلعاب پاش یبا بررس یلیتحل یفیتوص
 ریمس ادیبه احتمال ز نیشیپ يها هیپرداخته و مشخص گشت که بر خالف نظر  وهیش نیا يورود يراهها یبه بررس یطرف
 بوده است. شمیابر یراه خاک قیاز طر نهیسفال نوع نیا یاصل يورود

  

 
  

  


