
 

 
 

 
   

 هنر اسالمیگروه آموزشی 
  

 هنر اسالمی گرایش سفال و سرامیکدر رشته  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان:  یمنطقه در دوران اسالم میشهر کرمان و ماهان با نقوش گل يو معمار يکارینقوش مشترك در هنر کاش یبررس
 :اولي راهنمااستاد دکتر عباس اکبري

  :راهنماي دوماستاد امیر حسین چیت سازیانکتر د
  انشجو:د عقیل سیستانی

    93 بهمن ماه
  کلیدي:واژه هاي    .نقوش مشترك،کرمان ، ماهان ،یباف می،هنرگليکاریهنرکاش ،يمعمار ناتیتزئ 

  چکیده: 
 يا ژهیو تیاهم يآنها است که دارا ناتییــ تز یباف میو گل يکاریکاش ژهیــ به و یاسالم يبارز هنرها يها یژگیاز و یکی
از نمونه  یدر برخ ریتأث نیاز ا ییبوده و بارقه ها رگذاریتأث يگریبر د کیمختلف هر  يهنرها در دوره ها نیاغلب ا باشند. یم

بخش  نتیز ربازیاست که از د يارزشمند وابسته به معمار يها هیاز آرا يکاریاشاست. هنر ک صیقابل تشخ يهنر يها
طرح و اجرا  یژگیشهر کرمان و ماهان با بناها و آثار مختلف، از و يمعمار از بنا ها در قبل و بعد از اسالم بوده است. ياریبس

 يوابسته به معمار يو استفاده از هنرها  یو داخل یرونیب يرخوردار است. وجود نما سازب عیبد يها يو به خصوص نماساز
  .است تیشهر ها حائز اهم نیا يکاریبالخص هنر کاش

در شکل و  یاشتراکات ينقوش آنها دارا یکه برخ دید نهیتوان به ع یمنطقه، م نیا یباف میو گل يکاریمشاهده نقوش کاش با
نقوش مشترك، نامشخص است. با توجه به خالء  نیا هیخواستگاه و اصالت اول ،اشتراکات نیا لیدر رنگ است . دل يتا حدود

کتابخانه  قاتیحاضر بر آن بوده است تا با استفاده از تحق یلیـ تحل یفیتوص وهشو کمبود منابع، پژ یقاتیو تحق یعلم ینسب
 میبناها وگل نیا يکاریکاش نینقوش مشترك ب  هیخواستگاه اول یابی هشیو ر یقیتطب سهیو مقا یابیبه ارز یدانیو م يا

کرده و در هر دو هنر  رییتغ  یدگیچیپبه  یاست که نقوش به مرور زمان از سادگ نیاز ا یپژوهش فوق حاک جی. نتابپردازد
باشد اما به  گریکدیآنها بر  يگذار ریتواند نشانه تأث یدو هنر اگر چه م نیوجود نقوش مشابه در ا ییاست. از سو افتهیتکامل 
 گرفته شده است.   دهینقوش بوده وتاکنون ناد شیدایهمسان دو هنر، عامل پ یساختار فن ریتأث انیم نیرسد در ا ینظر م

  

 
  

  


