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 چکیده 

تعامل  شهر ، محل . انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تعامل سالم برای زندگی  امروزه وجود محیط شهری

گرافیک  .می باشند افراد جامعه شهری  ننده آنیآفر که است یبزرگ یهنر راث کنند و  یم یزندگ آن در که ستیشهروندان

محیطی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی شهری قلمداد میشود . تصویر شهر بخش پر اهمیتی از هویت بصری است که می توان آن 

را زیر مجموعه ای از هویت شهری شمار آورد .گرافیک محیطی پدیده ای اجتماعی است که تاثیر مستقیمی بر هویت یک جامعه و 

در این  د با توجه به فضا سازی بصری ، گرایش های مذهبی ، قومی و ملی مورد بررسی قرار گیرد .شهر دارد . این تاثیر می توان

به نقش  همچنینمقاله به بررسی تاثیر گرافیک محیطی در هویت بصری شهری با توجه به هنر اسالمی پرداخته شده است ، 

 -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روشگرافیک محیطی شهری با هویت بصری با ویژگی های هنر اسالمی میپردازد . 

نیز کیفی است.  اطالعات تحلیل و تجزیه میدانى( و روش و اى )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهو بوده تحلیلى

این است که گرافیک محیطی از ارکان مهم در زندگی شهری است که تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد ،  نتایج بیانگر

در محیط شهری و توجه به ویژگی های هنر اسالمی به ایجاد محیطی اصیل ت بصری کیفیبنابراین گرافیک محیطی با ایجاد

 ، پویا  با توجه به غنای فرهنگی و اسالمی را بنا نهد . متناسب با فرهنگ و مذهب جامعه بپردازد و هویت شهری هدفمند

 

 

 

 کلمات کلیدی :

 گرافیک محیطی ، هویت بصری ، منظر شهری ، هنر اسالمی 



 مقدمه 

 منعکس را فرهنگی و مذهبی ، اجتماعی های می تواند ویژگی یشهر بخش هویت اصلی عامل یک عنوان به محیطی گرافیک هنر
  ان باشد .مطلوب شهروند حس ایجاد با و  جذاب خاص،بصری  و شهری با هویت کند خلق فضا به دادن معنا برای روشی،  کند می
 غیره ، و شناسی جامعه شهرسازی ، ارتباطات، نظیر اجتماعی و انسانی علوم با پیوند دلیل به محیطی را می توان  گرافیک هنر

 در تسهیل نظیر عواملیبه ذکر  میتوان محیطی گرافیک طراحی نقش ترین مهم از  بشمار آورد .  اجتماعی زندگی ارکان از یکی

  .پرداخت بصری هویت ایجاد و محیط ادراك ارتباط، امر

 روند با امروزه .میشود استفاده  از آن شهری فضاهای در اطالعات و پیام انتقال برای که است ارتباطی زبان ینوع گرافیک محیطی

 افراد، آموزش .است ناپذیر اجتناب امری شهری، فضاهای در زبان این از استفاده شهرها، گسترش و تکنولوژی و علوم رشد سریع
با  شهری محیط و تعامل ارتباط درك، ،شهری  مندی هویت و زیباسازی رضایتمندی، و انگیزه ایجاد انرژی، وقت و در جویی صرفه

توجه به اصل و .کند می ایجاب را و شاخص هویتمند طراحی یک به نیاز سالم، سرزنده و پایدار امن، ،ایجاد محیطیشهروندان 

پیشینه هنر اسالمی از ویژگی هایی است که در هویت بصری شهری یک شهر اسالمی باید به آن توجه شود . هدف از این تحقیق ، 

ء هویت بصری شهری ، و ایجاد کیفیت بصری عناصر منظر شهری همراه با جنبه های هنر اسالمی در فضای شهری به منظور ارتقا

 هویت بصری وشهری با استفاده از گرافیک محیطی می باشد .  و کاربرد آن دراسالمی ارکان هنر همچنین بازشناسی 
 

 سوال پژوهش

 نقش گرافیک محیطی در رسیدن هویت بصری متناسب با هنر اسالمی از منظر شهری چیست ؟

 

 روش تحقیق 

میدانى( و  و اى )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهاست .  تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روش

در مورد هنر اسالمی ،  نیز کیفی می باشد که بدین منظور به بررسی و مطالعه منابع و مقاالت اطالعات تحلیل و تجزیه روش

 گرافیک محیطی و شهری پرداخته شده است .

 پیشینه تحقیق 

 گردد:صورت گرفته است که برخی از آنها قید میمورد نظر هایی در ارتباط با موضوع پژوهش

 با مرتبط فیتعار یبررس شهر ، به یبصر تیهو در یطیمح کیگراف گاهیفهادان ، در مقاله ای با عنوان جا نسبی رزائیم یمهد 

 یبصر تیهو به دنیبخش ارتقاء در یطیمح کیگراف تیاهم و گاهیجا به شهر تیهو جادیدر ا یشهر یطراح نقش و یشهر تیهو

 .پرداخته است شهر

 اصول یکی از عنوان به شهری، گرافیک محیطیبه  ، یشهر یطراح در یطیمح کیگراف نقش، در مقاله ای با عنوان  یاسالم مژده 

 .شهری اشاره می کند  طراحی برای پایه ای

 

 یبصر تیهو یستیچباغ نظر  با عنوان نشریه علمی و پژوهشی کج در مقاله ای در  کاله خزایی  و منصور جوانی ، محمد اصغر 

 خلق و آفرینش الگوها، کهن بازآفرینی ایرانی، بصری هویت عنوان طرح از پژوهش این هدفک پرداخته اند . یگراف منظر از یرانیا

 . است گرافیک روز ضوابط و اصول بر مبتنی جدید، کاربردهای برای آنها از تأثیر یا ایرانی الگوهای معاصر بصری

 



 در  شهری هویت بصریبا عنوان ، هنرهای تجسمی  –در مقاله ای در نشریه هنر های زیبا  خضریان سیمین،  صداقت جباری

ی طراحی گرافیک پرداخته است. رسیدن به چیستی هویت  ی هویت بصری شهری در حیطه به مطالعه  طراحی گرافیک یحیطه

ی هویت  ی آن و همچنین دستیابی به عناصر سازنده دهنده های تشکیل چگونگی بررسی و توصیف عناصر و مؤلفهشهری و 

 بوده است .های مشابه، از اهداف این پژوهش  بصری شهری و چگونگی نمایش مصور آن و تفاوت این حوزه با دیگر عرصه

 گرافیک محیطی

ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه اصولی و ها، نقشها، رنگاده از فرمگرافیک محیطی، علمی است که در آن چگونگی استف

اماکن تر ساختن زیبایی محیطی ریزی شده در جهت بهتر ساختن و ساده شدن روابط، ارتباطات، ترافیک و همچنین کاملبرنامه

رسانی و نشر دانش ترین عوامل تبلیغ، پیاممهمعمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه گرافیک به عنوان یکی از 

 دهنده یک زندگی اجتماعی است. ترین ارکان تشکیلباشد و در جوامع پیشرفته از مهمی، اجتماعی و فرهنگی میسسیا

ها ویترین مغازهبندی کاالها، عالئم راهنمایی و رانندگی های تبلیغاتی و تجاری تلویزیون، سینما، بستهطراحی گرافیک در اعالن

ها و اماکن مختلف ورزشی یا هنری و ها، فروشگاهها و پاركها و متروها، رستورانها، فرودگاهتزیینات خیابانی و عمومی نظیر هتل

های گرافیک در رسیدن به اهداف باال نقش بسزایی دارد و بخش عمده . گرافیک محیطی به عنوان یکی از شاخهوجود دارد فرهنگی

کنیم خیابانی که در آن تردد میای که در آن زندگی میگیرد محیط اطراف ما خانههای تبلیغاتی و تجاری را در بر میلیتاز فعا

رویم همه نیاز به برقراری روابط منطقی فرمی و روابط جا میزنیم پارکی که برای تفریح به آنکنیم فضای سبزی که در آن قدم می

اصول و مبانی میان بصری دارند. انسان، به واسطه گرافیک محیطی با محیط پیرامون خود سخن میبندی دقیق بر مبنای سازمان

گوید و با دیگران ارتباط برقرار می کند گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش مؤثردارد. 

های ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته محیط مناسب، یعنی فضایی که بشر در آن بتواند خارج از فشارهای

عقالنی و منطقی هر جامعه است. گرافیک محیطی را می توان به دو گونه گرافیک محیطی دو بعدی یا مسطح و سه بعدی یا 

و گسترش حیطه حجمی تقسیم کرد. مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، زیباسازی، نظم و انسجام بخشیدن به فضای شهری 

 رود.  فعالیت هنر گرافیک، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می

 

 

  های گرافیک محیطی و عوامل آنعرصه
گیرد که در هر دو مورد نقش عمده آن اطالعگرافیک محیطی، اعم از محیط های باز و بسته، عرصه های گوناگونی را در بر می

ها ها اداری و تجاری، مترو، نمایشگاه و فروشگاه هاست که در آنفضاهای داخلی کلیه ساختمانباشد. محیط بسته، شامل رسانی می

 دهد.با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطالعات الزم را به مخاطب ارائه می

هایی یط زندگی انسان، طرحها و معابر شهری و اساساً کلیه فضاهای باز شهری و محها ، خیابانهای باز همچون پاركدر محیط

 ها و ... در محدوده گرافیک محیطی قرار دارند. ها، تابلوهای سر در فروشگاهكنظیر عالئم راهنمایی و هشداردهنده داخل پار

 

 

 هدف از گرافیک محیطی

 کند. ترین شکل راهنمایی میمردم را به ساده -1

 گیرد. نها با یکدیگر و محیط پیرامون خود انجام میهماهنگی آزیباسازی از طریق بکارگیری اصول فرم، طرح و  -2



 افزایش سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبلیغاتی فرهنگی و تجاری از طریق دیوارآگهی، بندها و غیره.  -3

د کند. عوامل دهد و هر آنچه پیش از در محیط وجود دارد هماهنگی ایجاهایی که ارائه میکوشد تا بین طرحطراحی محیطی می

های محیطی چون جغرافیای محیط و آب و هوا، نور خورشید، میزان بارندگی، نوسان حرارتی، پوشش گیاهی و .. بعنوان بخش

عنوان بخشطبیعی و زیست محیطی و مجموعه عواملی چون نوع معماری و مواد و مصالح  فضاهای آمد و شد میزان تردد و ... به

ها را بشناسد و مرود توجه قرار دهد. ضور انسان عواملی است که طراح در جریان کار خود باید آنهای ساخته شده ناشی از ح

باشد و در جوامع رسانی و نشر دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میترین عوامل تبلیغ، پیامامروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم

  ماعی است.دهنده یک زندگی اجتترین ارکان تشکیلپیشرفته از مهم

 
 

 

 گرافیک محیطی در کنار دیگر هنرها 

برد. ها بهره میهای جدید در ارتباط و از آندار بیشتر هنرها بوده و با انواع فناوریحوزه گرافیک محیطی چنان وسیع است که وام

 (1392 دهند. )مسعودی،گرافیک محیطی با بسیاری از هنرهای دیگر مرز مشترك داشته و همدیگر را پوشش می

های چاپ و گیرد و نیز جدیدترین دستگاههایی که بر آبشارهای مصنوعی انجام میهای مسطح گرفته تا نورپردازیاز ماکروتلویزیون

هایی مثل نورپردازی، شناخت مواد و مصالح جدید و گیرند. موضوعبرش به صورت رنگی و لیزری، همه در خدمت این هنر قرار می

ها، اند. زیباسازی شهری، وجود یا نبود فضاها، پاركرین دستاوردها همه در ارائه کیفیت مطلوب سهیمنیز آشنابودن به آخ

ها و پوسترهای شهری، نمای بیرونی اماکن بیلبوردها، تابلو و سردر اماکن، طرح و نقشه میادین و فضای داخل آن، محل نصب اعالن

ها و بسیاری تابلوها و تأثیر آن در محیط، نقاشی روی دیوار و دیوار نوشتهها، میزان نوردهی هر یک از بندی آنمختلف و رنگ

 (1392دهند. )مسعودی، های گرافیک محیطی را تشکیل میهای دیگر مشابه همگی عناوین موضوعموضوع

 

 

 شهریگرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه 

در دنیای امروز گرافیک محیطی جزیی جدایی ناپذیر از زندگی شهری شده است و تالش آن بر فرهنگ سازی در جامعه و بهبود 

ارتیاط انسان با محیط است . یک ساختار گرافیکی زمانی می تواند عنوان گرافیک محیطی را بگیرد که با هدف ایجاد یک فضای 

عیت اجتماعی ، اقتصادی و تاریخی جامعه ، در ارتباط مستقیم با اقشار آن جامعه قرار و متناسب با فرهنگ و موقزندگی مساعد 

گیرد . در یک جامعه شهری با خلق مجموعه ای متناسب از نظر بصری و روانی می توان به ایجاد امید و حس مطلوب زندگی در 

یطی با اصولی صحیح و متناسب انجام گیرد ، می تواند ، جامعه ای پویا و پیشرفته بوجود آورد . اگر گرافیک محافراد آن جامعه 

  گسترش و اعتالی فرهنگ جامعه داشته باشد . تاثیر بسزایی در 

 

 

 هویت 



هویت در لغت به معنای بیان و یا نمایش ماهیت شیء یا پدیده در ذهن انسان است . هویت احساس تعلق خاطر به مجموعه ای 

مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته و دارای مفاهیم عام و خاص با ویژگی های آشکار و تکرار شونده  است . 

ن به معنای خاص بودن و متمایز بودن ، ثابت و پایدار ماندن و به جمع تعلق داشتن ( هویت داشت1392)میرزایی نسب فهادان، 

( از جمله مفاهیم عام در هویت ، هویت 1395است .مکان ، فضا ، زمان و فرهنگ عوامل اصلی هویت سازی هستند . )خضریان، 

 فرهنگی ، هویت ملی ، هویت شهری و... است . 

 هویت شهری

هری مرهون توجه به زمینه هایی است که موجب بهبود هویت ، شرایط ، ادراك و خوانایی شهر می شوند . ارتقا کیفیت زندگی ش

(  شهر و فضای شهری دارای هویتی ویژه است که مفاهیمی مانند 1388شهر ارزنده ترین دستاورد هنری انسان است . )ورامینی ، 

هری پدیده ای پیچیده ، عینی ، ذهنی و نسبی است . به گفته تعلق خاطر و احساس شهروندی را بوجود می آورد . هویت ش

کیومرث مسعودی ، پژوهشگر شهری ، در شناخت هویت شهری باید هر دو سویه عینی و ذهنی آن یعنی شهر ، ساختار و کالبد 

یت شهروندی و ... شهری ، کارکرد اقتصادی ، فضاهای عمومی و ... و نیز عامل ذهنی یعنی سطح شعور و ادراك اجتماعی ، وضع

 ( 1392مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد . )میرزایی نسب فهادان، 

هویت مالك و معیاری برای رشد شهر است . معیاری زنده و پویا که همگام با رشد شهر انعطاف الزم برای تغییر و پذیرش قالب 

از صفات هویتش در جریان رشد تغییر می کند و ( وقتی یک شهر یا جامعه رشد میکند بخشی 1395نوین را دارد . )خضریان، 

ساماندهی جدیدی می یابد . هویت و گستردگی شهری تحت تاثیر کیفیت های شهری قرار دارند و تمام فعالیت های شنیداری ، 

 (1392دیداری و... ، ضروری و اختیاری مخاطبان را در نظر میگیرد . )گل ، 

 هویت بصری 

خود را دارد یا به عبارتی متمایز و خاص است .  هویت بصری مفهومی است در آثار دیداری که صفات هر اثر یا تصویر هویت خاص 

دو گانه تشابه و تمایز را دارا است . تشابه از یک چیز و تمایز از چیزی دیگر یا صفتی است که می تواند بر آثار تولیدی غالب رشته 

ند گاهی تشابه برای همانندی است و گاهی ماحصل یک کارکرد زیبانمایی های دیداری بصری اتالق شود . در هویت بصری هدفم

می باشد . هویت بصری ، تصویر یا مجموعه تصاویری است که ضمن هماهنگی و ارتباط بصری درونی از جهاتی با تصاویر دیگر 

 متمایزند . اگر هویت شهری وجود نداشته باشد شهر فاقد هویت بصری می شود .

 هدف .شود می )سازی شبیه( ذهنی تصویرسازهای قلم،  سایز و نوع رنگ، آرم، از استفاده چگونگی مکان، لشام بصری هویت

 هها رسان تمام در باید یبودن یادماندن به و مؤثر منظور به و است رقابتی فضای در تجاری نام کردن متمایز بصری شرکت، هویت

 (1390اینتربرند،کند . ) حفظ را خود هماهنگی

 



 

 : عوامل نشان دهنده هویت بصری شهری1  نمودار

 

 : عوامل شکل دهنده و تاثیر گذار در هویت شهری2  نمودار

 منظر شهری 

ی و منظر شهری مجموعه ای از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی های خاص فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصاد

تاریخی شهر شکل می گیرد . منظر شهری نمودی از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان مانا و تاثیر گذار است و اهمیت به 

 جنبه شهری از دو فضای که دارند عقیده بسیاریآن از حیث زیبایی شناسی و هویت بخشی به اجتماع بسیار حائز اهمیت است .

 و بررسی معماران نگاه از بیشتر کالبدی های بررسی که معنا بدین .است گرفته اندیشمندان قرارارزیابی  مورد اجتماعی و کالبدی

 هنر، میان که قرن بیستم از قبل تا . است بوده شهری جغرافیدانان و برنامه ریزان شهری، شناسان جامعه دید از اجتماعی های

 و شهری فضای فرم تفاوتی بین و بوده اجتماع دهنده نشان شهری فضای است، جدایی نبوده اجتماعی نهادهای و علم و فلسفه

 عملکرد جبری نتیجه را فضای شهری مدرنیسم، مدرن، تفکر پیش از بیش اشاعه و قرن بیستم شروع با. است نبوده آن عملکرد



شهری بصورت واقعیتی منظر شهری از دو جنبه قابل تعریف است ، اول منظر . دانست افتد اتفاق می شهر در که اجتماعی های

 عینی و دیگری منظر شهری را از دیدگاه ذهنی و نگاه شهروندان است .و در مواردی نیز عین و ذهن الزم و ملزوم یکدیگرند .

سازد و  یاست که شهروند در شهر با آن ارتباط بر قرار م یزیچ نیاست و اول شهر و برخورد تیهو انگریدر واقع ب یمنظر شهر

شهر  یو رفتار یزیدر ساختار برنامه ر ینظم یب انگریمنظر شهر ب یختگیر دهد . بهم یقرار م ریرا تحت تاث یو وقفه یبصورت ب

 باشد . یم شهروند شهر و انیمناسب م ینشاندهنده رابطه ا بایاست و منظر ز

 

 گرافیک شهری 

 گرافیستی .شود طراحی شهر آن هنری و فرهنگی تاریخی، هویت طبق و باشد هویت هرشهر دهنده، نشان باید محیطی گرافیک

 هویت با آشنایی بدون و داشته شهر آن خصوص در مطالعه باید کند، تالش شهری محیطی گرافیک خصوص در خواهد می که
 میان مناسب تصویری ارتباط ایجاد هدف با شهری گرافیک. باردازد شهر آن محیطی گرافیک به نباید شهر فرهنگی و تاریخی

 و طراحی رانندگی، و راهنمایی عالئم شهری، مبلمان نماها، آب ساختمان، نماهای :جمله از بسیاری موارد در تواند می شهروندان

 بازی، وسایل سبز، فضای ها، دان زباله ها، نیمکت سازی همگون تابلوها، و عالئم سازی هماهنگ محیطی، تبلیغات یابی مکان
 .باشد داشته مهمی نقش مستقیم طور به .. و ها کیوسک رانندگی، و راهنمایی و رسانی اطالع عالئم هشدار، عالئم

 های گروه یعنی آن، ذهنی و عینی ی سویه دو هر باید شهری تهوی تشناخ در : تاس معتقد شهری پژوهشگر مسعودی، کیومرث

 مورد آن نظایر و همگن های گروه شهروندی، وضعی ها، آن مطالبات و توقعات اجتماعی، شعور و ادراك سط ساکن، اجتماعی

که  مواردی تمام گرفتن نظر در با محیطی گرافیک ویژگی مهمترین ( 1392)میرزایی نسب فهادان،  .گیرند قرار مطالعه و بررسی

 گرافیک .دارد مردم ذهنی سالمت در فراوان تأثیر جوامع جامعه است . زیباسازی در بصری زیبای مناظر ادایج شد، ذکر آن برای

 قانع و نشاط پر سالم، فضایی است موظف دهد، می انتقال غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که مفاهیمی و ها پیام کنار در محیطی

 . آورد فراهم شهر سکنه برای کننده

 

 هنر اسالمی

گزاره و آخرین نمایه هنر خلق آثار هنری در اسالم بازتاب حسن فعلی و حسن فاعلی است و نمایه ای متعالی را می رساند . اولین 

اسالمی ، توحید است . هنر اسالمی تداومی است از صورت به آیت و از آیت به وحدانیتی پایدار ، که نقش مایه ها در آن نقش بخته 

 ( هنر اسالمی ، هنری است که برگرفته از استعارات و مفاهیم مقدس و اسالمی1381و انگاره ها نقش می گیرند . ) مهدوی نژاد، 

معتقد مورد ن باشد . هنری منسجم بر پایه محتوای دینی  که در آن تقدیس کالم ، قداست در صورت وجود دارد . آرتور پوپ در ای

)پوپ، «. هنرمند مسلمان در آفرینش آثار هنری به دنبال شیوه ای رها از قید زمان و مکان و رها از زوال پذیری بود » است : 

1380) 

 

 اسالم در محیطی گرافیک ظهور



 جامعه در و آنان پیرامون در محیط مسلمان بین در بسیاری تاثیرات قرآنی آیات و قرآن معجزه و اسالم ظهور با همزمان

 چهار مساجد به ویژه .باشد معماری اسالمی هنر نمودهای مهمترین از یکی شاید  .بود قرآن از متاثی که گرفت شکل مسلمانان

 تمدن درون در متفاوت نأثیر فرهنگهای میتواند باشکوه، عمارتهای این .است اسالمی معماری هنر معرف که و ستوندار ایوانه

 خطوط با قران کتابت ، مساجد های کاری کاشی به توان می هنر اسالمیثار آجمله  ( از1392)استوار،  .دهد نشان را اسالمی

 و مذهبی مختلف بناهای گنبدهای و دیوارها های کتیبه در .برد نام مسلمانان مقدس و مذهبی مکان های و دیوارها روی بر زیبا

 قطعات و وکتابها اسناد خطی نسخه های منسوجات، و ها لباس ها، سالح فلزی، ظروف ها، سفالینه ها، منبرها، سکه غیرمذهبی،

 .گرفته اند بهره تزئینی عوامل  از جا همه در و شده تذهیب هنری

 

 نتیجه گیری 

 و توجه به فرهنگ اسالمی باشد .  معنوی به جلوه های اثر یک بصری تشابه و همسانی از است عبارت اسالمیبصری  هویت

 تداعی را سالمیا فرهنگو داشته اسالمی بصری فرهنگ با را شباهت و همانندی از ای درجه مشخص، طور به که گرافیک از اثری

هنر شاخص را با توجه به مفاهیم  های تصویری نشانهو شهری نمادها بصری هویت بازنمایی برای عناصرگرافیک محیطی .کند

 بصری فرهنگ از برگرفته موضوعیت اب تناسب ، یا بازآفرینی الهام صورت به محیطی گرافیک در آن کاربرد که،بکار میگیرد  اسالمی

 . است وابسته اسالمی

تاثیر مستقیم بر هویت بصری شهر دارد ، بنابراین گرافیک گرافیک محیطی از ارکان مهم در زندگی شهری است که بنابراین 

محیطی با ایجادکیفیت بصری در محیط شهری و توجه به ویژگی های هنر اسالمی به ایجاد محیطی اصیل متناسب با فرهنگ و 

 مذهب جامعه بپردازد و هویت شهری هدفمند ، پویا  با توجه به غنای فرهنگی و اسالمی را بنا نهد .
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