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  چکیده: 
استفاده از نقوش و عناصر تزئینی در هنر اسالمی تأثیر کارکردي بسزایی در طراحی پوشاك معاصر دارد و بهره گیري از این  

. در این پژوهش سعی بر آن است تا هنري نه تنها الزم که ضروري است گنجینه عظیم به منظور ایجاد پشتوانه اي فرهنگی
لیت کاربرد آن در پوشاك معاصر را مورد بررسی قرار داده و بستر مناسب احیاي ارزش شاخصه تزئین در هنر اسالمی و قاب

کتابخانه اي بوده است . در این  ه روش. شیوه تحقیق براي نیل به این هدف باودانه هنر اسالمی را فراهم سازدهاي ج
ت تحریر یافته در زمینه مورد مقاال، با استفاده از کتب و تحلیلی - شده است به صورت توصیفی تحقیق توسعه اي سعی 

. به علت دامنه وسیع یی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، اطالعات مفید استخراج و در انتها براي حصول نتیجه نهابحث
، تمرکز و دسته بندي نقوش بر اساس داردي از شاخه هاي هنري را دربر نقوش تزئینی در هنر اسالمی که طیف بی شمار

. تتبع و تزئین در منسوجات اسالمی انتخاب شده که موجب گردیده پنج گروه اصلی در اهم الویت آن قرار گیرد شاخصه هاي
اسی و ، از فعالیت هاي نسبتاً جدید است و در این میان پژوهشی با مفاهیم زیبایی شنوهش در زمینه پوشاك معاصر اسالمیپژ

آمده همان  . نتایج بدستك اسالمی را مورد مداقه قرار دهد، موجود نیست، که پوشاتأثیر آن بر توسعه فرهنگی ـ اجتماعی
، می تواند به عنوان یک منبع هویتی عمل کند و مؤثر ی دهد شاخصه تزئین در هنر اسالمی، نشان مطور که انتظار می رفت

گی وع نموده و آن را در مظاهر زندباشد و براي ایجاد جریانی اصیل و هویت ساز بایستی دوباره به فرهنگ و هنر گذشته رج
 در این زمینه باشد.پژوهش هاي آتی . باشد که راهگشاي فعالیت ها و اجتماعی بازتابی گسترده بخشید

  

 
  
 

 


