رشته و گرایش
گرافیک ـ تصویر سازی

عنوان پایان نامه

هنر اسالمی و تاثیر آن بر گرافیک معاصر ایران
استاد راهنما
خانم زهرا زهتاب

نگارش
فیروزه عقبائی
زمستان29

با تقدیر و تشکر از استاد عزیزم
استاد زهتاب
که موفقیت در این راه را اول مرهون
لطف خداوند و سپس مدیون زحمات
بی دریغ ایشان می باشم
برایشان طول عمر همراه با سربلندی
وعزت آرزومندم

این پایان نامه را تقدیم می کنم
به همسر و فرزندانم
که با صبوری ومهربانی مرا حمایت
و یاری نمودند تا این راه را با موفقیت
به پایان برسانم

چکیذُ

ٌّز اسالهی ّواى ٌّز سزسهیي ّای خاٍر هیاًِ  ،آفزیمای ضوالی ٌّ ،ذ ٍ اسپاًیاست کِ اس آغاس لزى ّفتن هیالدی ٍ
پس اس ظَْر اسالم در ایي سزسهیي ّا رًگ ٍ تَی اسالهی تِ خَد گزفت ٍ تلفیك ٌّز ایي سزسهیي ّا تا ًمَش
اسالهی ٍ خغاعی عزتی ٌّزی ًَیي پذیذ آٍرد کِ ٌّز اسالهی ًاهیذُ ضذ .تِ علت گستزدگی هکاًی ٌّز اسالهی اس
هٌاتع ٌّزی فزاٍاًی تاثیز گزفتِ است ٍ فزٌّگ ٍ توذى الَام هختلف را در خَد جای دادُ است ٍ ّویي اهز سثة
گزدیذُ تا ٌّز اسالهی دارای غٌای فزٌّگی ٍ ٌّزی خاصی تاضذ کِ کِ ریطِ در ایي توذى ّا دارد .در ایي پضٍّص
سعی تز آى تَدُ کِ در اتتذا تِ ایي سَال پاسخ دادُ ضَد کِ هاّیت ٌّز اسالهی چیست ٍ چِ ٍیضگی ّایی آى را اس
دیگز ٌّزّا هتوایش هی کٌذ؟ پس اس آى گذری اجوالی تز تاریخچِ پیذایص ٍ سیز ٌّزی ٍ تاثیز آى تز ٌّز دٍرُ ّای
هختلف اس آغاس تا دٍرُ ی هعاصز راداضتِ ٍرضذ ٍ رکَد تعضی اس ٌّزّا در ایي دٍرُ ّا تیاى ضذُ است .در اداهِ علل
رضذ ٍ ضکَفایی ٌّز اسالهی در دٍرُ هعاصز کِ تا پیذایص هکتة سماخاًِ آغاس ٍ پس اس اًمالب اسالهی تِ اٍج خَد
رسیذ را تزرسی کزدُ ٍ اضارُ کَتاّی تِ جٌثص آرت ًٍَ در غزب ضذُ استّ .ذف اصلی اس ایي پضٍّص تاثیز ٌّز
اسالهی تز گزافیک هعاصز است کِ پس اس گذضت سالیاى عَالًی اس پیذایص ایي ٌّز ٍ تلفیك آى تا ٌّزّای تجسوی
آثاری هذرى پذیذ آهذُ است کِ یاد آٍر سٌت ٍ هعٌَیت هی تاضذ ٍ جایگاُ خاصی در هیاى ٌّزهٌذاى ایزاًی ٍ غزتی
هعاصز دارد کِ تاعث ایجاد پل ارتثاط ٌّزی هیاى ضزق ٍ غزب گطتِ است .در پایاى تزخی اس ٌّزهٌذاى ایزاًی ٍ
غزتی هعاصز کِ در آثارضاى اس ٌّز اسالهی استفادُ کزدُ اًذ هعزفی ضذُ اًذ .ایي پضٍّص تز هثٌای تحمیك
کتاتخاًِ ای ٍ هماالت هزتثظ ٍ سایت ّای هعتثز ایٌتزًتی تْیِ گزدیذُ است.
کلیذ ٍاصُ :
ٌّز اسالهی ً ،مَش سٌتی ،گزافیک ٌّ ،زّای تجسوی  ،هکتة سماخاًِ

