
 

 

 
 

 گروه آموزشی هنر اسالمی 

  

 گرایش سفال و سرامیک ،در رشته هنر اسالمی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

. هاي دوره اسالمی ایران از سده یکم تا نهم هجريرقم بر سفالینه    :عنوان

 دکتر عباس اکبري
دکتر ابوالقاسم دادور 

 :استاد راهنما

  :دانشجو لیال مکوندي

رقم، هنر اسالمی، سفال اسالمی، ایران، سده یکم تا نهم هجري.    :واژه هاي کلیدي

  :چکیده 

یکی از موضوعات با اهمیت براي نویسندگان و محققان ایرانی، همچنین پژوهشگران خارجی » سفال اسالمی ایران«همواره 
در . ي دیگري نگریسته شده استاختصاص دارد، موضوع از دریچهدر این پژوهش که نیز به سفال اسالمی ایران . است بوده

یابی به هاي دستترین راهاند اهمیت یافت؛ یکی از مهمها را پدید آوردهاین راستا شناخت هویت آثار هنري و کسانی که آن
ده است، اطالعاتی چون نام باشد که توسط سفالگر روي آثار سفالی ثبت گردیها و اطالعاتی میي رقمچنین شناختی، مطالعه

-هاي سفالینهالبته رقم. باشدکه اهمیت دانستن هر کدام از این موارد نیز مهم می... هنرمند، تاریخ ساخت اثر، محل ساخت و 

باشند؛ و این امر به دالیل هاي مختلف، تعداد اندك شماري میهاي دوره اسالمی ایران، به رغم تولید انبوه این آثار در دوره
هاي هاي روي سفالینهبدین ترتیب غیر از بررسی رقم. است» هنر اسالمی«مختلف از جمله باورهاي نهفته در پس عنوان 

ها در آثار هنر اسالمی، و جایگاه رقم در هنر اسالمی به خصوص سفالگري اسالمی اسالمی ایران، شناخت دالیل اندك بودن رقم
هنرمندان مسلمان به دلیل آگاهی و اعتقاد داشتن به فرافردي بودن هنر در حوزه اسالم،  .از دیگر اهداف این پژوهش بوده است

ي هنر هاي بر شماردههایی که ویژگیاند، در این میان برخی از هنرمندان بار روشتر به مرقوم نمودن آثار خود مبادرت داشتهکم
د، از این رو در این تحقیق دالیل رقم زدن و نزدن آثار هنر اسالمی از اناسالمی را نیز زیر پا نگذارند، آثار هنري خود را رقم زده

توصیفی داشته و اطالعات موجود در این -ین پژوهش از نوع بنیادي و روش تاریخیا.سوي هنرمندان نیز بررسی شده است
 .اي گردآوري شده استنامه از طریق روش کتابخانهپایان

  

 


