
 

 
 

 
   

 هنر اسالمي گروه آموزشي 

  

 هنر اسالمي در رشته  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

  :عنوان تجلي ارزش هاي زيباشناسي رنگ ونقش در آثار سفال و سراميك 

 :استاد راهنما دكتراميرحسين چيت سازيان  

  :استاد مشاور  

  :دانشجو رويا جمالي 

    

  :واژه هاي كليدي هنراسالمي ، اصول زيبايي شناسي، حكمت رنگ، حقيقت نقش، آثار مينايي يا هفت رنگ 

  :چكيده 

رساله حاضر به بررسي و معرفي ارزش ها واصول زيبايي شناسي اسالمي و تطبيق اين اصول با نگاره هاي سفالينه هاي 

درايران ) سلجوقيان و خوارزمشاهيان(مينايي يا هفت رنگ دوره اي ازتاريخ هنر ايران اسالمي كه با حكومت تركان سلجوقي 

ه اينكه دستيابي به مباني فكري وفلسفي از ماهيت هنراسالمي يكي از مباحث مقارن است، مي پردازدو دراين گستره باتوجه ب

مهم در حوزه مطالعات هنر اسالمي مي باشد، ضمن معرفي رويكردها و تبيين هاي مختلف در اين زمينه و اشاره به 

حكمي به  –فاني و فلسفي وجودمشكالتي كه در باب فلسفه هنر وزيبايي شناسي هنراسالمي وجود دارد، با انتخاب رويكرد عر

  .تعريف و بررسي منشا هنر اسالمي و مقوله زيبايي و شناخت اصول و مباني زيبايي شناسي اسالمي دراين ديدگاه پرداخته ايم

دراين راستا با اشاره به مبحث مهم تجويز يا تحريم شمايل نگاري دراسالم و علل برخورد تجريدي وانتزاعي با نقوش در آثار 

به تحليل حكمت نقش از اين ديدگاه و معرفي عالم خيال و خصوصيات ... ها اعم از نقوش انساني، حيواني و گياهي وو نگاره 

همچنين شناخت حكمت رنگ ونور به عنوان دو مفهوم جدايي ناپذير در انديشه ايراني، باديدگاه شهود . آن پرداخته ايم

ضمن معرفي ويژگي هاي تاريخي، اجتماعي وهنري اين دوره به عنوان در ادامه نيز . واشراق مورد بررسي قرار گرفته است

يكي از دوره هاي بسيار مهم هنري كه بستر و زمينه ساز رشد ادبيات و هنر مي باشد، نگاره ها ي مينايي را از لحاظ موضوع 

شناسي با نمونه آثار موجود، و محتوا و ويژگي هاي زيباشناختي مورد تجزيه وتحليل قرارداده، تا ضمن تطبيق اصول زيبايي 

 .دراين رويكرد مراتب و موضوع تحقيق در معرض سنجش و داوري قرار گيرد

  

  

 


