
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنررشته در  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: هاي دوره صفويتأثیر نقاشان کاشان بر منسوجات و فرش 
 :اول يراهنمااستاد عباس اکبريدکتر  
  :اهنماي دوماستادر مهندس حسن عزیزي 
  دانشجو: ملیحه قربانی 

    95بهمن 
  واژه هاي کلیدي: نقش و طرح و کاشانی نقاشان صفوي، فرشهاي صفوي، منسوجات 

  چکیده: 
 نظـر  از بافـت،  فنِ و رنگ جز به است زمین ایران فخر و مباهات مایه که صفوي دوره فرش و منسوجات

 و نقش و طرح .اندآورده فراهم را بصري شکوه و زیبایی موجبات مضامین حتی و بنديترکیب نقش، و طرح
 و منسوجات نقش و طرح توانمی طوریکه به اند،گرفته عاریت به خود دوره نقاشی مکاتب از که مضامینی

 نقوش حتی و ايزمینه نقوش در تأثیرپذیري ایند. دا نسبت خاصی نقاش سیاق و سبک به را صفوي فرش
 که ايدوره در و .است پذیرفته صورت آن، به مربوط موضوعات و مضامین و انسان نقش صورت به اصلی،
بسته نقش هاقالی و پارچه ها روي بر آن، شیوه و سبک نیز، بوده نقاشی در اصلی نقش مرغ، و گل نقوش

 مراکز وضعیت بررسی به صفوي دوره کاشانی نقاشان و کاشان بررسی از پس شده سعی نوشتار این در .اند
 نقاشـی  از فـرش  و پارچـه  تأثیرپـذیري  چگونگی و شود پرداخته دوره این هايقالی و پارچه ونقش طرح و
 اسـتادان  طراحـی  روشـهاي  نفوذ به حاضر بررسیهاي تمرکز جهت بدین .است مدنظر دوره این )نگارگري(

 اصـغر  علـی  عبـدالعزیز،  و عبـدالوهاب  چـون  استادانی .است پرداخته صفوي عهد در کاشان، نقاشی بزرگ
 که عباسی شفیع و مصور معین جمله من پیروانش و اصفهان نقاشی مکتب بنیانگذار عباسی رضا و کاشانی

 مقایسـه  و تحلیلی توصیفی اي،توسعه پژوهش این در تحقیق روش .است مرغ و گل مکتب بنیانگذار خود
 حـوزه  پژوهشـگران  سـایر  و پـوپ  آرتـور  نظر بنابر ست.ا فرش و منسوجات و نقاشی نقوش - بین تطبیقی
 عصر شاهکار هايقالی طراحی در میرك آقا و محمد سلطان چون معروفی نقاشان اسالمی  ایرانی هنرهاي
 نقاشانه قلم و فراوان هاي مشابهتند. اداشته مستقیم مشارکت تصویري و شکارگاهی موضوعات با صفویه

می منتفی را گمان و شک گونه هر جاي هاقالی و منسوجات در عصر، این در جانوري و انسانی موضوعات
 ویژه هايکیفیت به رسیدن جهت را هاهمکاري اهمیت تواندمی آن شدن مستند و پژوهش این انجام .کند
 شود یادآور کاربردي هنرهاي در

  

 
  
 

 


