
 تأثیر تفکر شیعی بر فالنامه های مصور دوره ی اول صفوی

 پایان نامه

  دانشکده هنر -دانشگاه الزهراء علیها السلام 

 الهام عصار کاشانی : دانشجو 

 خشایار قاضی زاده ابوالقاسم دادور : استاد راهنما 

  :3131سال انتشار 

 چکیده

از  خ  شففکید دهند که یکیصففیویان با اسففتیاده از  رصففت هاخ  ارینی  وانسففتند تکومت مقتدر و یک ارچه ا

 رین ارکان آن اعلام  شفی  به عنوان مهه  رسفمی در ایران بودا این مهم بر همه خ ارکان زند ی سیاسیا -مهم

اجتماعیا  رهنگی و هنرخ ایرانیان  أثیر نهاد و در پیوند با زیبایی شفناسی هنر ایرانیا  اه به عنوان بستر ارزیابی 

آن را  داوم بنشفید و شکلی از هنر با متتواخ هنر شییی را  ببیت کرد  این دوران  اثر هنرخ قرار  ر تها کارکرد

مقارن بود با رونق  ر تن هنر عامیانه پیروان  شی  در ایرانا لها عقاید و عناصر شییی هرچه بیشتر  قویت شدند 

دوره ظهور یا ت  این  و مصفدا  هایی از آنها در آثار هنرخا نگاره ها و علی النصفوف  النامه هاخ مصور این

رسفاله به بررسفی  أثیر  یکر شفییی بر  النامه ها خ مصفور دوره خ اول صفیوخ پرداخته که شامد نسل:  النامه 

 هماسففبیرپراکندهی یک ک ی از آن متیود در موزه  وپقاپی اسففتانبول و مجلدخ در کتابنانه درسففدن آلمان می 

هدف از آن شناسایی و میر ی عناصر  صویرخ و مضامین  باشد  روش این پژوهش  وصییی فففف  تلیلی بوده و

شفییی موجود در این آثار و بازشناسی این مضامین در دیگر نسل این دوره می باشد  نتیجه خ تاصد از ماالیه 

و  تلید نگاره هاخ این آثار بیانگر متتواخ شفییی این نسفل در راستاخ  رویا این  یکر در جامیه می باشد که 

ر پیوند با شکد  یرخ و  تول هنر عامیانه شییی به ظهور نقاشی قهوه خانه اخ منجر شد   أثیر  شی  در نهایت د

در عناصفر شفییی و خاصفه مضفامین این  النامه ها مشفهود اسفت و این آثار به لتاد سفبک شناختی و زیبایی 

 .ر رخا هنر شیییا صیوخشناسی پیرو سبک مکا بی هستند که در آن خلق شده اند  کلید واژه:  النامها نگا
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