
 

 
 

 
 

 
  
 هنر اسالمیگروه آموزشی 

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

 
رانیا یمتقابل سفال و فلز اسالم ریتأث  عنوان: 

  دکتر عباس اکبريقاي آجناب 
 انیساز تیچ نیرحسیامدکتر  يجناب آقا

  :ي اولاستاد راهنما
 :دوم يراهنمااستاد 

  انشجو:د باديفرید پوررنجبر نصرآ
    95ماه  بهمن 

  کلیدي:واژه هاي  رانیا یدست عی، نقش و فرم ، صنا یاسالم ي، سفالگر یاسالم يفلزکار ،یهنر اسالم
  چکیده: 
 يازهایدارد. ن يبشر يچند هزار ساله در تمدن ها یقدمت يو فلزکار يسفالگر يها وهیبه ش يو آثار هنر یدست عیصنا دیتول

هنرها در  نیا یشگیو حضور هم تیطبقات مختلف جوامع باعث تداوم فعال يها قیها و تشو تیخاص در کنار حما ایروزمره 
شده است که  موضوع اشاره نیبه ا رانیا یاسالم يسفالگر نهیشیآنها بوده است و در پ نیو بعضا رقابت ب خیطول تار

اطالعات  يکه گردآور یقیپژوهش توصیفی ـ تطب نیاند.در ا پرداخته يو اقتباس از ظروف فلز دیبه تقل يسفالگران در موارد
شده است ضمن ارائه  دهی،کوش تهصورت گرف ینترنتیاز منابع معتبر ا ریتصاو يآور جمع نیو همچن يا کتابخانه ي وهیآن به ش

 یبررس یرا در دوره اسالم يو فلزکار يسفالگر نیباط بارت یو چگونگ زانیآمده در دو جنبه فرم و نقش م دست به يها نمونه
 هآمد دست به جیگردد.بر اساس نتا یابیآثار ارز نیبودن ا یاقتباس ای یآثار همسان ابداع دیتول خینموده و با در نظر گرفتن تار

در  يشتریمانده بود،سفالگران که بارونق ب رییضمن رکود نسبت به گذشته بدون تغ رانیکه هنر ا یپس از دو قرن اول اسالم
 گرید يبکار رفت و از سو زیدست زدند که چند قرن بعد توسط فلزکاران ن ییها به ابداع طرح سو کیکارشان مواجه شدند از 

اگرچه موضوعات متفاوت  زین داتشانیاز تول یآوردند و در بعض يرو یانساس يمشابه ظروف فلز يآثار دیبه تول
 شتریآثار سفال و فلز همانند در قرون پنجم تا هفتم ب دی.روند تولشود یم دهید یساسان يها يشاخص فلزکار يها یژگیاست،و

ها  رشته نیدر ا یاثر مشابه باًیتقر يقمر يو  پس از قرن هشتم هجر شود یم دهیزمان د  هم باًیصورت تشابه در فرم و تقر به 
 .خورد یبه چشم نم

  

 
  

  


