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 اسالمی در محیط شهری ـبررسی کاربرد هنر ایرانی 

 
 2مجتبی الهیاری، *1صدیقه سهرابی

 job.sepideh@gmail.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی جوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویریدانش -1

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی -2

 

 

 

 چكیده
گوناگون های عنا در عرصهمدر فرم و  برانگیزینغنای تحس بر یههای متمادی با تكاسالمی طی سده ـهنر ایرانی

وجه به تهنر، لزوم  یاصلی حوزه یهاهای واالی معنوی برای مخاطبان باشد. از دغدغهتوانسته است حامل ارزش

ن گیری از ایهای جدید است که حفظ، تداوم و بهرههای کهن و مفاهیم عالی جهت انتقال آن به نسلارزش

وره دز آثار برای این منظور ا. مفاهیم در تلطیف فضای کالبدی و ذهنی زندگی معاصر شهری تأثیرگذار است

های ها و پیامهویت معاصر که پر از ناگفتهمغشوش و بی اسالمی برای فضاهای و معماری هااسالمی، نقوش، رنگ

اسالمی  ـهنری غنی ایرانی و استفاده از منابع فرهنگیشود. بنابراین یممعنوی و اجتماعی است، استفاده 

یازهای ت رفع نو سایر اقسام هنر در جه ، فضاهای عمومیمبلمان شهری ،جهت کاربرد در تزیین بناهاتواند می

ر دصلی را احاضر این فرض  پژوهش .تأثیر به سزایی داشته باشد ،بصری و اقتصادی فردی و اجتماعی روحی،

هرها که نونی شکخود دارد که استفاده از عناصر هنری که در گنجینه تاریخی و هنری ما وجود دارند در فضای 

 .عمل کند و مؤثر باشدعنوان یك منبع هویتی تواند بههای دیگر آمیخته است، میشدت با فرهنگبه

 اهداف تحقیق:

 .تواند جوابگوی نیازهای شهری و ارتباطی جامعه ایران باشدیمتا چه اندازه  اسالمی ـایرانیاینكه هنر  -1

 تواند سواد بصری جامعه ایران را در چارچوب فرهنگ و هویت ایرانی ارتقا بخشد.کاربرد هنر ایرانی چگونه می -2

 تواند داشته باشد.یمیری در ارتباطات جهانی و اجتماعی تأث چه ،آنکاربردی کردن و تحول این هنر  -3

 تاریخی، تحلیلی، توصیفی و تطبیقی. روش تحقیق:         

 ی.اکتابخانهروش گردآوری اطالعات:          

 

 .اسالمی ـایرانی  ، هویتاسالمی، محیط شهری، گرافیك محیطی ـهنر ایرانی  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ی های مختلف بومتقویت هنر یك سرزمین، ایجاد عشق و عالقه به هنر یهاهیپاجامعه شناسان هنر معتقدند که یكی از 

نات آثار قوش و تزییندر میان مردم همان کشور است؛ زیرا هنر با زندگی پیوندی بسیار نزدیك دارد. بنابراین استفاده از 

یار راهكـاری بسـ تواندیمدم، با زندگی امروزی مر شدهفراموشاز گذشته، با هدف پیوند بیشتر فرهنگ و هنر  جاماندهبه

 (.1386، [1])شایسته فر فرهنگی ایران اسالمی باشد یهاارزشهوشمندانه برای ارتقا 

تماعی ها برای روابط سالم اجاین محیط لزوم کاربرد هنر در ،های شهریامروزه با توجه به ارتباطات اجتماعی در محیط

های ه بـه پشـتوانهتوجـ بـا طرفی تحول و رشد سواد بصری جامعه در این امر بسیار مـؤثر اسـت. از باشد.بسیار مهم می

های جدیـد در تـوانیم بـا مضـمونو تصـویرهای موجـود در آن از طریـق ایـن هنـر می اسالمی ـایرانیفرهنگی در هنر 

 دف حفظ فرهنگباه ،مرزی و ارتباطات جهانی با توجه به هجوم تصاویر فرا اجتماعی موفق عمل نماییم.ارتباطات سالم 

یـن حالـت و تغییرات الزم در آن تـزیین نمـاییم. در ا اسالمی ـایرانیهای شهری خود را با هنر توانیم محیطمی ،ایرانی

 تواند ضامن بقای هویت ایرانی شود.یمسواد بصری جامعه برمبنای فرهنگ کشور خواهد بود و حفظ این فرهنگ 

 

 روش تحقیق
ی اسالمی دورهری از نقوش یگبا بهره که میادادهنشان در دسترس  یاکتابخانه منابعاز طریق مقاالت و در این پژوهش 

شنا یت خویش آو هو هنر، تمدنمردم را نسبت به فرهنگ،  توانیماجتماعی های زندگی انتقال این نقوش به محیط و

ر تحقیق د ردد.گدر فضاهای شهری ایجاد  بیشترری از این موارد، آرامش و زیبایی هرچه یگتا در کنار بهره نموده

 :میابوده ذیل التسؤاما به دنبال پاسخگویی به  شدهانجام

 شهری را دارد؟ یهاطیمحظرفیت و توانایی کاربرد در  اسالمی ـایرانیآیا هنر -1

 یهاطیمحزم برای کاربردی کردن آن در البا تمام تغییرات و تحوالت  تواندیم اسالمی ـایرانیآیا هنر -2

 بار فرهنگی خود را حفظ نماید؟ ،شهری

 واد بصری شهری گردد؟متناسب با س تواندیم اسالمی ـایرانیآیا فضای هنر -3

 

 (شهری ، منظر و سیمایفضاگرافیك محیطی ) -1 -1

بصری است و همواره تحت  محیط پیرامونش وابسته به ادراک انسان از هایدریافت تریناصلی با توجه با اینكه

پیرامونش را فراهم  امكان برقراری ارتباط با محیط های تصویریداده ؛گیردقرار می تأثیر مـحیط و عوامل تصویری آن

تصویری برای دسترسی به اماکن مورد نظر را به وجود آورد.  راهنمایی هاینظام تدوین کند که در نهایتمی

ناصر تصویری ای از عگرافیك محیطی در تالش است که مجموعه ازعنوان بـخشی در گرافیك محیطی به یرساناطالع

صحیح عناصر گرافیك محیطی در  یریکارگبه و محیط شهری همسو سازد. مكان با کارکردهای نمادین را متناسب

عوامل با افراد جامعه در سـطوح  گذارد. مجموعه اینوسیعی را بر جای می یراتارتقا کارکرد خدمات شهری تأث

ادراکی  و به جهت بیان صریح و ساده آن کندط برقرار میارتبا یرمستقیمطور مـستقیم و غمـختلف اجتماعی به

و دسترسی به موقعیت و مكان مورد نظر با سهولت و سادگی  آورد که در نتیجه هدایتمشترک و هماهنگ به دست می

گرافیك محیطی هر عنصری جزء ارکان  مجموعه در .شودسردرگمی و اتالف زمـان جـلوگیری می گرفته و ازانجام

و ماهیت  هویت به ییو بایستی در طراحی عالئم، انتخاب حروف، اجرا و مواد و ساختار نها شودآن مـحسوب میلی اصـ

 پویا و یكپارچه در خدمت بیان یاچنین ایـده و تفكر و عنصر تصویری در رابطهمكان اشاره و تـوجه شـود. هم

عناصر تصویری  .را به مخاطب منتقل سازند آن مـحتوای و ها و کارکردهای محیط مورد نظر بوده و اندیشهشاخصه
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یان تحت ساختاری متأثر از مكان خاص، ب که ها و حروف و تـصاویری اسـتای از نشانهگرافیك محیطی شامل مجموعه

از هدف هدایت و راهنمایی در  ناشی است که و صراحت دو موضوعی ییدهد. خواناای را شكل میواحد و یكپارچه

دهد. قـرار می یرتأث را تحت تصویری این نوع خاص از گرافیك محیطی ساختار و در نتیجه ماکن مختلف شهر بودها

های آن را دهد و کاربرد ویژگیتـصویری را شكل می عـناصر یطراحان در طراح یكردها، روو کارکرد مكان یتماه

و  ماهیت و معنی مكان اشاره دارد به تصویری های بیانرزشکند. در یك مجموعه گرافیك مـحیطی کـلیه امی یفتعر

هدف و  یطبایست با رویكردی به فضا و محمرحله اجرا می تا از طراحی یابد.فردی میشكل منحصر به آن در رابطه با

بصری به  ناصرع و تعمیم یافتن کلیه بازشناسی به قابلیت آن باشد. مفهوم هویت مـعطوف گویای هویت و محتوای

مستقل و منحصر  یانهای هر مجموعه و مكانی، بها و شخصیتمورد نظر بوده تا ویژگی مكان یهامحتوی و شاخصه

عنوان یك سیستم، خود از دو انگاره عمده عناصر بـصری و بصری به نظام (.1391، [2])رشوند را به دست آورد فردبه

دو انگاره در تعامل پیوسته با یكدیگرند و گاه دارای اجزای مشترک  یناست. اکـیفیت روابط بین عناصر شكل گرفته 

ها احـساس شـود پیوندی و انتظام حاکم بین آنو هم که اگر برای فرد قابل تشخیص باشند )هویت( اجزایی هستند؛

در  را شه شناختی از محیطتصویر ذهنی و نق ها مفاهیم خاصی را متصور شود )معنی(،و فرد بتواند برای آن )ساختار(

گرافیك محیطی آن را باید از ارکان مهم و  ی تعریفدر ارائه. (1388 ،[3])انصاری و دیگران آوردفرد به وجود می ذهن

های هنرهای تجسمی در زنـدگی روزمـره از حضور طراحی و جلوهد. زندگی اجتماعی و شـهری قـلمداد کر اصلی

بـر الگوهای رفتاری زندگی  یرگذاریتأث ابزار برای ینمحیطی مؤثرتر یكمـیسر اسـت. گرافطـریق گرافیك محیطی 

تصویری خصایص  ی ذاتی و اجتماعی است که با تـوجه بـه فضاسازیباشد و یك پدیدهمی جمله شهرونداناز  ،انسان

دهد را بـروز مـی جـامعه و اقتصادی های سـیاسیو سنن و گـرایش اجتماعی، آداب ی، قراردادهای، فرهنگیملی، قوم

 (.1390 ،[4])غفاری نمین توان جـامعه و سیستم حاکم بر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادآن می ییلهوسبه که

ی بر مبنای رویكردها توانییك فضای شهری را مشود. یدو فضای اجتماعی و فیزیكی مبر فضای شهری مشتمل 

 هاییتلدم فعافضای شهری بستر مشترکی است که مر و... مطالعه و بررسی کرد. ییایی، معمارمختلف محیطی، جغراف

وی آن راست که بر  یادهند و صحنهاعضای جامعه است، در آن انجام می ییونددهندهرا که پ یکارکردی و مراسم

 شود. هرییكی متماعی و فیزدو فضای اجبر فضای شهری مشتمل . گیردینمایش زندگی جمعی، در معرض دید قرار م

فضای  .بررسی کرد وو... مطالعه  یبر مبنای رویكردهای مختلف محیطی، جغرافیایی، معمار توانیفضای شهری را م

فضاهای  توانیمپیوندند. یها به وقوع معمومی زندگی شهری در آن هاییتاست که فعال یاشهری به مفهوم صحنه

ترین بخش های عمومی مهمعـرصه(. 1390، [5]نیز توصیف کرد )قوامی فرد ی عمومیهاعرصهشهری را معادل 

دهد. رخ می هاانـسان بـین هایی بیشترین تماس، ارتباط و تـعاملهای شهری هستند. در چنین عرصهشهرها و محیط

 ینگیرد؛ بنابراـر مـیدسترسی فیزیكی و بصری دارند درب آن های بافت شهری را که مردم بهها تمام بخشعرصه ینا

)انصاری و دیگران،  شودشامل می را هاآن های محصورکنندهها تا ساختمانها و چهارراهها، پارکها از خیابانایـن مكان

ر تفكر داسانه یكی از موضوعات عمومی که تغییر و تحول در آن باعث ایجاد تأثیرات مثبت روحی و زیباشن .(1388

ز یكی ا ، کار بر روی فضاهای سبز شهری است. فضاهای سبزشودیاده از فضاهای عمومی ممردم نسبت به استف

 زنده ایفاد، نقشی اردر بهبود روحیه و تعامالت اجتماعی افرا تواندیلزوم در سطح شهر است که م مورد یهاگاهیجا

 (.1386)شایسته فر،  نماید

ها، معانی و چیزهایی هاست که به مفاهیم، ارزشو نشانه ای از نمادهامنظر شهری در واقع کلیت به هم پیوسته

 یبر رو فرم شهر است که منظر شهری آن بخش از محیط یا(. 1386، [6])تیموری بخشدشبیه به آن واقعیت می

در منظر شهری است که بخشی از اطالعات بالقوه محیط به  کنش و واکنش شخص و نتایج اعـمال وی مـؤثر اسـت.

یا قابل ادراک  بدین ترتیب منظر شهری جنبه عینی شود.تبدیل می )یا اطـالعات بالفعل( مـحسوس یماًمستقکیفیتی 

یكپارچگی بخشیدن بصری و  هنر منظر شهری همچنین .عملكرد و مـعناست نوبه خود دارای فـرم،محیط است که به
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اصلی منظر  وظیفه. سازندکه محیط شـهری را مـی هایی استو مكان هایابانها و خسـاختاری بـه مـجموعه ساختمان

درپی ای از دیدهای پیدسته دهدمی شكل درک و ارتقای هنر محیطی است. در واقع آنچه منظر شهری را شهری،

)انصاری و دیگران،  در پی برای ناظران فضا است است؛ همان دیدهایی کـه حـاوی تجارب گوناگون و متنوع و پی

1388.) 

در ذهن فـرد مـورد ارزیـابی و تـجزیه و  شود،شهری گفته می منظر آن اه اطالعات بالفعل شده مـحیط که بـههرگ

 شناختی شهقن شخص سنجیده و تطبیق داده شود نوعی یهامعانی و خاطرات و ارزش قرار گیرد و بـا تـجارب، تـحلیل

در واقـع  گذارد.رفتار شخص تأثیر مـی بر خود هـنی بـه نوبهتـصویر ذ ینگیرد. او یا تصویر ذهنی در فرد شكل می

تصویر ذهنی شهر  گویند. 1«اسیم» را ادراک( مورد فضای شده در ذهـن )تصویر ذهـنی از محیط یااطـالعات پردازش

عانی و چیزهایی شبیه م ها،هاست که به مفاهیم، ارزشو نشانه ای از نمادهاهم پیوستهدر واقع کلیت به یا سیمای شهر،

)انصاری و  کند و نه واقعیت موجودیا تصویر ذهنی رفتار می سیما بر اساس واقع شهروند در بخشد.آن واقعیت می

 (.1388دیگران، 

 

 نیازهای روانی انسان ـ محیطی -2 -2

 :(1385، [7])مهدیزاده انددستهسه  ـ محیطی نیازهای روانی انسان

 فضایی هویت محیط و احساس ادراک فضایی: شناختالف( 

 نسبت به محیط دلبستگی و خاطره یجاداحساس تعلق: ا( ب

 احساس زیبایی: احساس لذت ذوقی و هماهنگی عاطفی با محیط( ج

 و لذت برای یمنی، ایشموجب ایـجاد رضـایت، آسا با یكدیگر دارنـد کـه باهم یاوستهیپ ارتباطی این سـه پدیـده

اند ی مردم بتوعالوه بر تأمین نیازهای زیستی و ماد یدزنـدگی انـسان، با عنوان بستر و محیطشهر به. شوندمی انسان

 :هاشهردر رویكرد زیباشناختی  سـه دیـدگاه عـمده .اجتماعی و روانی آنـان نـیز پاسخ دهد نیازهای هرچه بیشتر به

نگـرد اثر معماری می و یك هنری ییدهیك پد همچوناین دیدگاه به شهر : دیدگاه صـرف زیباشناختی -1

 .های کهن معماری استو خواهان بازگشت به مبانی و ارزش

زیستی و کالبدی شـهر نظـر دارد و  مبرم این دیدگاه، به تأمین هرچه بیشتر نیازهای: دیدگاه عملكردی -2

 .دهدوجه نشان میزندگی شهر ت و روانی یاجتماعی، فرهنگ هایمختلف، کمتر به جنبه بـه دالیل

و  بـرای کیفیـت زنـدگی بر اساس این دیدگاه زیبایی یكی از عناصر الزم: دیدگاه کیفیت محیط زندگی -3

گویی بــه ی پاسـخاکارآمـدتر بـر ییهـاتر و روشید رویكردهای جامعمحیط است و بنابراین با کیفیت

 .کرد یدا( پیو روانی کارکردی، اجتماع) نـیازهای محیطی

احساس  یشیـداو اجتماعی دارد. پ یخیو انتزاعی نیست، بلكه ماهیتی انسانی، تار صرفًا ذهنی ایپدیده زیبایی

 «زیبایی» ز سوی دیگر، استوار است. در واقعسو و جهان ذهنی انسان ااز یك عینی جهان زیبایی بر دو رکن اصلی یعنی

 .(1385)مهدیزاده،  ه باشدتواند وجود داشتاز دو رکن خود نمی هریك بدون که ذهنی است ـای عینیپدیده
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 ی هنر اسالمی ایرانریگشكلبازتاب هویت ایرانی در  -3 -3

 تاریخ درنتیجه هک هنری و فرهنگ. است و هنر فرهنگ ،بخشدیم معنا هاانسان تاریخ به که یزیچ آن امروز

 تنگاتنگ ارتباط در باشند هک ملیتی و یهر قوم از یخدر تار ملتی هر پیوستگی و و تداوم هاستآن هویت دهندهیلتشك

 هنرمند .باشد برده نفراوا بهره گذشته از نیز او آینده وکند یم پیدا معنی زمانی و است ملت هنر آن و فرهنگ با

 دیگر هنر از را نآ بتوان که باشد داشته هاییویژگی صورت و قالب در که کند خلق آثاری دارد سعی هویت، به حساس

 هنری آثار .باشد تیقومی و کشور هر فرهنگی و دینی بومی، هایاصالت بر مبتنی تواندمـی هاویـژگی این شناخت، ملل

 .(1382 ،[8])قومسی است هنرمند هویت به متكی

باعث  الم بود واعراب به ایران به قصد ترویج دین اس یحملهی اسكندر و حملههلنی بر ایران با  هنر ریتأث

 بینیجـهان بیان عناصر هنر ایرانی برای زمان به خدمت قرارگرفتن این در اتفاق مهمبر هنر ایرانی شد.  یرگذاریتأث

ها و منطبق بر ارزشخود را  هنریـ ها و جهان حسیآموزه ها،و نومسلمان به عبارتی هنرمندان ایرانی بود. اسـالمی

هنرهای ایران  در ایجاد و گسترش عناصر تجسمی تردیدبی بازتاب هـویت ایـرانی. تعدیل کردند های اسـالمیسـنت

ر امتداد هن در و آالت فلزی و... ابزار منسوجات، آرایی،تزیینات معماری، هنرهای کتاب داشته است. بسزااسالمی نقشی 

مكتب و  ویژگی و سامانیان به دو یهبوآل خصوصهای مـتقارن ایرانی بهدر حـقیقت حـكومت است.اسالم  از ایران قبل

است که  ن دورهكتب اسالمی از ایملیت ایرانی و م در تـاریخ ایران اسالمی، یگردعبارتبه ملیت توجه فراوان داشـتند.

عهد در ساختار  ترینتـوجه بلاین دوره قـا نبال کـرد.خود را د تمدنی ـبه نحوی جدی سازگاری و اشتراکات فرهنگی

بسیاری را از  ها()موتیف یهامایهقشدر ایران، هنر اسالمی ن(. 1385، [9])خزایی اسالمی است ـتمدن ایرانی زیربنای

 استحاله اسالم روح درها مایهن نقشای از آسیای مرکزی اقتباس کرد. را هاییمایهنقش هنر ایران پیش از اسالم و نیز

ی هنرهای هرهتأکید بر جو هنر اسالمی با عنوان اجزایی از ساختارهای هنر اسالمی به کـار گرفته شدند.و به یافتند

در هنر  برداری کرده است.هاز جهانی پرنقش و نگار پرد و نـگرش تـوحیدی، ی مقدسو خرد الهی و هندسه معنوی

 بدون شك، بیند.منعكس می« وحی الهی» ی وحدتی است که مرکزیت جهان و هستی را در، نتیجهیباییاسالمی، ز

 ا ذوق و نبوغبتوانست  ایران بـا پذیـرش اسالم عبارتی،ارد و بهدرفیع در تاریخ هنر اسالمی  بس جایگاهی هنر ایرانی

 .(1388، [10]طلبوزی)نور اسالمی را به جـهان عـرضه کـند ـهنر ایـرانی هنرمندان ایـرانی،

 

 و محتوی در قالب نقوش اسالمی ایران از نظر شكل گیری هنرشكل -4 -4

 قتیدر حق اند.در نـقوش آثـار تزیینی تجسم یافته و تفكرات حاکم بر جامعه عقاید بسیاری از در تاریخ هنر ایران،

هنرمندان آن روزگار  کـه بـه دسـت آرای متفكران و اندیشمندان است وحاصل تجدید اندیشه  این نقوش از جهاتی

افته و در آرام و متناسب با موازین اسالمی تعدیل و استحاله یآرامایران باستان نقوش  بسیاری از اند.شكل گرفته

ول تـاریخ ی ذهن خالق و پویـای هـنرمند ایرانی در طـد زاییدهاین امـر خو اند.اسالمی قـرار گرفته چارچوب هنر

بندی نمود به ی اسالمی را ردهاول دوره یهاهای سدهنقش آن توان بر مبنایهایی که میبندییكی از تقسیم. اسـت

 (:1385خزایی، ) باشدشرح ذیـل می

 ایهای کتیبهنقش 

 های گیاهینقش 

 (حیوانی-انسانی) های جاندارنقش 

 های هندسینقش 
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 اسالمی در محیط شهری ـچند مثال از کاربرد هنر ایرانی  -5 -5

 تمی اسو اسال یمعماری برج آزادی تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسان: بنای میدان آزادی. 

 

 
 استفاده از معماری اسالمی در بنای میدان آزادی  -1 شكل                             

 
 «هرضا شده زیرا این نقش در سفال اصیل شدر این طرح از نقش ماهی استفاده: شهر شهرضا« میدان کوزه

 .شده استهمیشه مدنظر هنرمندان سفالگر بوده و استفاده می

 

 
 های سفالینکوزه کاربرد هنر اسالمی در فضای شهری شهرستان شهرضا، استفاده از -2 شكل                     

 
 در زیباسازی شهر اصفهان استفاده از نقوش گیاهی و حیوانی هنر اسالمی 

 

 
استفاده از نقوش گیاهی و حیوانی و هندسی هنر اسالمی -3 شكل  
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 مبلمان فضای سبز با استفاده از نقوش و تزیینات هنر اسالمی: 

 
ی از دوره فلزی یاصندوقچه تزیینات و فرم با که شدهداده نشان پارکی نیمكت( 4) شكل در -1

 است. شده نمایان سلجوقی
 گیاهی نی وحیوا نقوش از استفاده با که شدهداده نشان پارکی روشنایی چراغ ،(5) شكل در -2

استن برای آر زیبایی، و نوآوری داشتن عین در و گردیده طراحی آن فرم سالجقه، فلزکاری
 سنتی نره اساس بر دو روشنایی، هر چراغ تزیین و فرم نمونه، این در است. مناسب سبز فضای

 .اندگرفتهشكل اسالمی،

 

 
 سالجقه فلزکاری حیوانی نیمكت پارکی با تزیینات -4 شكل

 

 
 ی فلزکاری سالجقهشدهی سادهراغ روشنایی با نقش پرندهچ -5 شكل 
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 افزارنرمبا  شدهانجامنمونه کار عملی از تلفیق نقوش حیوانی و گیاهی  -6 -6

که  دییفرمایمحظه از نقوش حیوانی و گیاهی را مالی بعدسه ابتكاریانتزاعی و  کارنمونهاین قسمت چند در 

 :است پذیرفتهانجام  3D Max افزارنرمبا استفاده از ی مقاله نگارندهتوسط 

 

 
 

 
  

 

 گیرینتیجه

با زندگی  شدهفراموشمانده از گذشته برای پیوند بیشتر فرهنگ و هنر  جابهاستفاده از نقوش و تزیینات آثار 

 اسالمی وبه فضای شهر جوهری  تزیینی،و کاربردی  صورتبهاسالمی  ـایرانیامروزی مردم و کاربرد سنت و فرهنگ 

تزیین مبتنی است و استفاده از این هنر غنی ما را به اهدافی چون هویت بر اسالمی  ـایرانیهنر  .بخشدیم ایرانی

 بررسی آثار دوره اسالمی، نقوش تزیینی لذا برای .سازدیمفرهنگی هنری رهنمود  یهاارزش ءو احیا یباسازیز بخشی،

را  هاآننقوش  ،راری شدننموده و به استفاده از خالقیت و ابتكار برای جلوگیری از تك یآورجمعرا  )گیاهی و حیوانی(

از نقوش به طرحی نو با ویژگی آثار گذشتگان دست  ییهاقسمت ییجاجابهقرار داده و از تلفیق و حذف و  شیپاالمورد 
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با حفظ هویت آثار گذشتگان  یباسازیزهای مختلفی در سطح شهر برای با متریال تواندیمنو  یهاطرح .میکنیمپیدا 

 یهاالمان عنوانبهحجم، یا نقش برجسته  مثل یبعدسه صورتبه هاطرحاستفاده از این  مورد استفاده قرار بگیرد.

 اتوبوس مورد استفاده قرار بگیرد. یهاستگاهیامترو و  یهاستگاهیا و فضاهای سبز، شهرهادر مراکز  شهری،

 

 مراجع

 
له مطالعات ، مج کاربرد نقوش انتزاعی فلزکاری دوران سالجقه در طراحی مبلمان فضای سبز شهری م .فر ، شایسته[ 1]

 .1386 ، 64تا  47، ص  7شماره  ، چهارم ، سال هنر اسالمی

شـماره ،  اه هنرم، مجله کتاب  رسانیو مفاهیم تصویری گرافیك محیطی با رویكردی بر اطالع هایژگیو ز .رشوند ، [ 2]

 .1391 ، 75تا  68 ، ص 167

ر محـالت بافـت دهـای نظـام بصـری بازشناسی انگـاره م .بین ، حقیقت ع .وصادقی ،  م .،جعفر ، پورم .، ،  انصاری[ 3]

 ی، شماره سال دوم،  سازیمعماری و شهر علمی پژوهشی نامه مجله،  محله عباسی تهران: فرسوده شهری نمونه موردی

 .1388 ، 91تا   71، ص  2

 .1390 ، 35تا  32، ص  153شماره ،  ، مجله کتاب ماه هنر نقش و تأثیر گرافیك محیطی م .غفاری نمین ، [ 4]

 .1390 ،و فرهنگ یشناس، پایگاه انسان ، مطالعه مفهوم شناسی فضا و فضای شهریم . ،  قوامی فرد[ 5]

 .1386 ، 4شماره  ، اولسال ،  اینترنتی منظر مجله، مفهوم منظر شهری  م .،  تیموری[ 6]

تا  8ص  ، 18 و 17شماره  ، اول ، سال ، مجله جستارهای شهرسازی زیباشناسی در طراحی شهری ج .مهدیزاده ، [ 7]

27 ، 1385. 

 ، 26، ص  8 یشـماره( ، فرهنگـی، هنـری، اجتمـاعی)مهر مجله ایرانی ،  جویییتهو :صورت خیال م .قومسی ، [ 8]

1382. 

مجلـه ری ، سوم تا پـنجم هجـ یهاهنر اسالمی در سده یریگهنری ساسانی در شكل یهانقش سنت م .خزایی ، [ 9]

 .1385 ، 49تا  36، ص  99 یشماره،  کتاب ماه هنر

 ، 31تـا  4، ص  129 یشـماره،  کتـاب مـاه هنـرمجله زیبایی و ذات شناسی هنر اسالمی ،  ع .طلب ، نوروزی[ 10]

1388. 
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