
 

 
 

 
   

 هنر اسالميگروه آموزشي 

  

 هنر اسالمي در رشته  پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

 :عنوان پژوهشي در كاشي هاي مزين به اسماء الحسني در مساجد جامع ايران 

 :استاد راهنما دكتراميرحسين چيت سازيان  

  :استاد مشاور دكترعباس اكبري

  :دانشجو رجائيمهدي  

    

  :واژه هاي كليدي سفال، كاشي هاي مساجد اسماء الحسني، خط، هنراسالمي ايران 

  :چكيده 

روحي كه در . هنر كاشي كاري سنتي ايران با دو شيوه معرق و هفت رنگ همچنان كالبد بي جان بناها را روح مي بخشد 

فيروزه اي با حضور اسماء الحسني عظيم تر و لطيف تر مي گردد واگر به قول پيچ وتاب اسليمي ها و در زمينه هاي زيباي 

سهراب سپهري چشم را بشوريم و جورديگر ديدن را بياموزيم آنگاه اين سواالت ذهنمان را مشغول مي كند كه آيا نقش 

ها هستند؟ يا اينكه با هدف اثر اسماء الحسني بر زمينه كاشي ها تنها يك نگاره است؟ آيا اين اساس صرفا پركننده سطوح بنا

معنوي و متخلق شدن به نام هاي حضرت حق از راه ديدن و انديشيدن به آنها كار شده باشند؟ و سواالت بي شماري از اين 

در اين پژوهش با درنظر گرفتن اهميت . دست كه براي پاسخ دادن به آنها قبل از هرچيز نيازمند به معرفت فردي هستيم

اسماء الحسني بر سطوح كاشي كاري هاي دوره اسالمي داشته اند با استفاده از روش ميداني و كتابخانه اي،  ونقش مهمي كه

در بخش عملي نيز . به بررسي و معرفي نام هاي خداوند وچرايي استفاده از آنها در كاشي هاي مساجد پرداخته شده است

به شورت حجم هاي سه بعدي با استفاده از روش اسلب اجرا و سعي شده تا ضمن برداشتي نو از خط كوفي نام هاي خداوند 

بدون شك استفاده از اسماء الحسني در كاشي كاري ها، كاركردهاي مختلف هنري، اجتماعي و فرهنگي دارد  كه . ارائه گردند

اند رسيدن به قرب همچنين ذكر لساني نام ها مي تو. از جمله جنبه هاي تزييني و معنوي آن محسوس تر از ساير موارد است

مهمترين نتيجه پژوهش حاضر نيز همين مساله است كه باحضور اين نام . الهي و خداگونه شدن انسان را زمينه سازي نمايد

 .ها عالوه برايجاد فضايي زيبا ودلنشين، ذكر نام هاي خداوند متعال و دروني سازي آنها براي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد

  

 

  

 

 

  

  

 


