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مقدمه

کتاب مبانی طراحی نشان ،حاصل یک دوره سی ساله تحصیل ،طراحی گرافیک و
تدریس در رشته ارتباط تصویری بهویژه در بخش طراحی نشانهای فرهنگی است.
طراحی نشان ،بهعنوان اولين گام تکوین هويت يك موضوع ،نقطه شروعى براى
معرفى يك موسسه يا موضوعی خاص است و به دنبال خود يك مجموعه به هم پيوسته
از طرحها را مطرح مىكند .هماهنگى میان اطالعات هویتی و طرحهاى ارایه شده،
نشانگر آگاهى ،تسلط و كنترل بر امور ارتباطى و بصرى است .بر این اساس هماهنگى
و تجانس در طرحها و تصاوير تبليغاتى و هر آن چه كه از طرف يك موسسه بهعنوان
عامل تشخص هویت صادر میشود .در واقع عنصر متمایزكننده آن از ديگران در جامعه
است .مباحث پیش رو گوياى نحوه مطلوب سازماندهى ارتباطات يك موسسه با زبان
بصری است.
این کتاب به روش تحلیلی تألیف شده ،در پیشگفتار زمینه های تدوین موضوع آن
بررسی شده است .چیستی مبانی نظری و معرفی منابع احصاء آن بحث مهمی است
که همواره برای هنرمندان سؤال برانگیز بوده .در پاسخ به این نیاز و در ادامه مباحث
نظری به تقسیم بندی انواع نشانهای گرافیکی پرداخته شده است .تحلیل مباحث
نظری نشانه شناسی و نمادشناسی شاکله نظریه پردازی و چهارچوب نظری کتاب را
تشکیل داده است .نقش مبانی هنرهای تجسمی با رویکرد طراحی نشان و تحلیل
کیفیت و کمیت عناصر بصری در تولید نشانه در ادامه به روش اسنادی ارایه شده
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است .چگونگی طراحی انواع نشانه های فرهنگی و تجاری با توجه به مباحث نظری
پیش گفته در فصول بعدی پی گرفته شده و سرانجام در فصل آخر مطالعه موردی
نشانهای فرهنگی را که مؤلف با بهکارگیری روشهای مذکور طراحی نموده بخش
تخصصی کتاب را در فصول آخر تشکیل داده است.
تهیه شناسنامه و مبانی نظری برای کارهای هنری توسط طراح که نظریه های
مبنایی ،ایده پردازی و تحلیل گرافیزم ساختار نشان را شامل باشد و در نهایت مسایل
فنی و اجرایی را ارایه دهد نیاز اساسی هر تولید هنری است .در واقع این کتاب در
نتیجه نهایی حاصل عینی و نمونههای اجرایی و چاپ شده را مطرح نموده است.
نمونههایی که بارها از نظارت و قضاوت شوراهای تخصصی عبور کرده است .از این
طریق الگوی عملی و نظری را در طراحی و تحلیل نشانهای گرافیکی مطرح ساخته
که از منظر تخصصی رشته گرافیک مطرح میشود .بی شک مانند تمام تألیفات ،این
مباحث جای نقد و بررسی دارد که برای مؤلف نظر مخاطبان ارزشمند خواهد بود.

پیشگفتار

پيشگفتار
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طراحی نشان قوی ترین انگیزه مؤلف برای تحصیل و کار حرفه ای در رشته گرافیک
بوده ،بهویژه با ذهنیتی که از مقطع تحصیلی قبلی در زمینه ریاضی فیزیک داشت
تفکرات تجریدی در زمینه هندسه منطقی هنر ،نو به نو تقویت میشد و اندیشه تدوین
این کتاب آموزشی از اولین سالهای تدریس دردانشگاه در واحد تخصصی طراحی
گرافیک ،بخش نشان در ذهن پرورانده میشد؛ اما همواره دغدغه ای به موازات تدوین
کتاب وجود داشت و این سوال را مطرح می ساخت که آیا آنچه بهعنوان مبانی نظری و یا
مبانی عملی طراحی نشان در تدریس دانشگاهی و متون کتابها ارائه میشود میتواند
بهعنوان یک روش عملی موثر باشد و برای تولید و تحلیل نشانهای گرافیکی کاربرد
داشته باشد؟
تقریبا حدود سه دهه تجویزهای آموزشی این کتاب در بوته تجربه آزموده شد و از
آنجایی که نتایج کاربست آنها قابل قبول بود ،به همین خاطر فرصت تدوین آنها فراهم
آمد .تدوین مقاالت علمی در باب طراحی نشان و تحقیق در نشانهشناسی و مطالعه
نظریههای هنری و آشنایی با آرای نشانهشناسان و پژوهشگران هنر ،گام بعدی بود که
به تکمیل این کتاب کمک کرد .این کتاب به منظور ارتقای بنیانهای نظری و تحلیل
گرافیزم نشان تدوین شد.
ارائه مبانی نظری و عملی طراحی نشان گرافیکی در مجموعه کتابهای درسی
دانشگاهی ضرورت داشت .به همین دلیل ،طیف مخاطبان این کتاب ،متخصصان هنر
پژوه و دانش آموختگانی هستند که به طراحی نشان پرداخته اند و یا به آن حرفه عالقهمند
هستند .هنرجویان و دانشجویان مقاطع تحصیالت عالی در رشته ارتباط تصویری و
پژوهش هنر و پژوهشگران در حوزه گرافیک مخاطبان اصلی این مباحث هستند.
این کتاب در عین حال که یک متن تخصصی است ،از پیچیدگیهای نظریهپردازی های
فلسفی معمول یا کج تابی های زبانی که در برخی متون تخصصی باب شده اجتناب ورزیده
و تاحد امکان سعی در سادهنویسی دارد .اگر اصطالحات خاص هم به کار برده شده ،در
توضیحات تکمیلی مفهوم را توصیف کرده است.
ناگفته پیداست که امروز گفتمان هنر بهویژه هنرگرافیک بر تقاطعی از تضارب آرا استوار
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است .بهویژه اگر این معنای مفروض را بپذیریم که هر اثر یا متن جدید هنری بر پایه دانش
و متون قبلی شکل گرفته است پس آنگاه مشاهده خواهیم کرد که تولید و تکوین ایدههای
جدید در واقع ترکیبی از تجارب قبلی و معاصر بوده است .به همین منظور الزم است در
آغاز این کتاب از تجارب ارزشمند و مساعی نسل اول هنر گرافیک ایران یاد شود .بهویژه
آنان که در پرورش دانشجویان صادقانه عمری را صرف نموده و سعی کردند بنا بر عهد
آموزگاریشان ،آنچه در اعتالی دانش گرافیک الزم بود را در زمان خود ارایه نمایند.
در آغاز یادی از چهرههای شاخص هنر معاصر ایران الزم است .صادق بریرانی و شادروان
مرتضی ممیز و همقطاران آنها که دیدگاه تجریدی در هنر تجسمی ایران بهویژه گرافیک
را توسعه دادند .در بخش طراحی نشان گرافیکی آنان پیشگامان ارایه آثار هنری و آموزش
آکادمیک بودند .حضور در کالسهای درس آنان فرصت مغتنمی بود تا آموزشهای کارگاهی را
به زیور دانش آراسته نموده در کنار فعالیتهای هنری از تحقیق و مطالعه نیز بهره گرفته شود.
پیشینه این کتاب به تألیفاتی بازمیگردد که استادان صاحب قلم به معرفی آثار خود
پرداختهاند .کتاب "نشانهها" تألیف مرتضی ممیز از جمله اولین کتابهای مرجع در معرفی
مجموعه نشانهای فرهنگی و تجاری بود که در تعریف شاخصهای نشان گرافیکی و
تقسیمبندی انواع آن در سالهای  1360تاثیر مهمی در بعد آموزشی بر جا گذاشت .در واقع
نشر این متون معیارهایی برای هنر گرافیک معاصر ایران مطرح میکرد و آن را از حاشیه
سلیقهها و احساسات گنگ و خوانشهای غیر تخصصی مصون میکرد .در مقابل به سوی
استداللهای هویتمند و پژوهشی سوق میداد .مطالعات و تحقیقات تخصصی و مستمر در
حین تحصیل و تمرکز عملی و نظری بر دقایق فنی و نظری این رشته تخصصی الزم بود و
موجب گشت که کتابها و تجارب مکتوب و حتی اظهارات شفاهی استادان مطرح در بخش
عملی و نظری این رشته مد نظر قرار گیرد .کتاب ارزشمند دیگری با عنوان "نشانههای
حقیقی" تالیف ابراهیم حقیقی که در سال  1374با پیش گفتاری از مرتضی ممیز تحت
عنوان "از هزارویک رمز طراحی نشانه" به چاپ رسید .این امر سبب شد که دیدگاههای علمی
در باب طراحی نشان تقویت شود .در آن کتاب ضمن ارایه روشهای صحیح طراحی نشان،
مجموعه نشانهای فرهنگی و تجاری طراحی شده در سالهای  1350تا  1370ابراهیم
حقیقی معرفی شده است .این کتاب هم از نمونه کتابهای موفق دهه  70بود .از جمله
کتابهای دانشگاهی موفق دیگر که موجب تقویت دیدگاههای میانرشتهای به پژوهشهای
هنری شد ،کتابی تحت عنوان "درآمدی بر تحلیل عناصر تصویری در آرم" تالیف فهیمه
پهلوان بود که در سال  1381به چاپ رسید .در این کتاب که حاصل یک طرح پژوهشی
دانشگاه هنر بود ،عناصر تصویری در آرمهای دولتی ،با رویکردی به روشهای نشانهشناسی
مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه طراحی نشانهای گرافیکی و تحلیل مبانی
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عملی و نظری آن در سطح آموزش عالی محتوای علمی یکی از واحدهای دروس اصلی مقطع
کارشناسی ارتباط تصویری است و عمال استادان و دانشجویان در این کالسها درگیر فرایند
تولید نشانهای گرافیکی هستند بنابراین رشته ارتباط تصویری عمال با رشته نشانهشناسی
ارتباط علمی دارد زیرا طراحان گرافیک در واقع با طراحی نشان؛ به طور عینی و ملموس
نشانه میسازند .به نظر میرسد فعاالن این بخش از طراحی گرافیک برای تکمیل اطالعات
نظری در این باب ،الزم است از مبانی نشانهشناسی هم بهرهمند شوند .در کتاب پهلوان،
نشانهای گرافیکی در ابتدا به شیوه معمول هنری به سه بخش آرم نوشتاری و شمایلی و
تلفیقی تقسیم شده و سپس به روش نشانهشناسی در سه گروه شمایلی ،نمادین و نمایهای
تقسیمبندی شده و آنها را در زیر بخشهایی مطرح ساخته که رابطه دال و مدلول در واقع
تعیین کننده نحوه تلفیق گروههای اصلی با هم بوده است.
عالوه بر تالیفات و ترجمههای تخصصی درباره نشانه و نمادها در طول سه دهه گذشته
که بر جریان مطالعات هنری تاثیرگذار بود میتوان به جریان متاخری اشاره کرد که با
تشکیل حلقههای نشانهشناسی در فرهنگستان هنر و دیگر مراکز هنری موجی از هنرمندان
پژوهشگر و نشانهشناسان و زبانشناسان را به مطالعات میانرشتهای جذب کرد.
کتاب "نشانهشناسی کاربردی" تالیف فرزان سجودی از جمله کتابهای اثر بخش بر
شیوه تحلیلهای هنری بود .از جمله امتیازات این کتاب ،ارایه مثالهای ملموس در حوزه
تبلیغات گرافیکی و عکاسی وسعی آگاهانه برای ورود به عرصههای هنری است .کتاب
حاضر بر پایه نیازسنجی مبتنی بر تجربه آموزشی و پژوهشی و استقبال هنرجویان از
مطالعات میانرشتهای تدوین شده است و امروز تحلیلهای نظری و آفرینشهای هنری
متکی به مبانی عملی و نظری توامان و هم زمان برگزار میشود.
مطالب کتاب حاضر در پنج فصل با روش تحلیلی و تطبیقی اطالعات کاربردی نشانهشناسی
و هنر گرافیک را به دانشی میانرشتهای تبدیل نموده است .همچنین سعی شده جوانب
متنوع و بهویژه ابعاد گرافیکی تکوین یک نشان بررسی شود و از اولین مرحلهایدهپردازی
و شکلگیری طرحهای اولیه تا اجرای نهایی نشان به لحاظ عملی و نظری بررسی شود.
عامل دیگری که در تکوین کتاب موثر بود ،کاستن از گسست موجود بین بخش نظری و
عملی است .این مشکل مبتال به بسیاری از آموزشهای دانشگاهی است ،آنچه به صورت تئوری
در کالسهای دروس نظری ،نقد و تشریح میشود در همانجا باقی میماند .بخش نظری عموماً
با تجارب حرفهای خارج از دانشگاه پیوند ندارد .عدم ارتباط آموزشهای دانشگاهی با نیاز
صنعت و تولیدات فرهنگی زمانی رخ مینماید که فارغالتحصیالن در حل مسائل واقعی مطرح
در سطح جامعه و حرفهای ،مواجهای منفعالنه و مبتدی دارند .این مواجهه انفعالی در حوزه نقد
هنری هم به شدت رخ نموده است .هنرمندان صاحب ایده و قلم هنری گویا آثار هنری خود
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را هم نباید تشریح کنند و اینگونه به نظر میرسد که این بخش نهایی را واسطههای هنری
باید انجام دهند .متاسفانه این مهم اغلب به دست و زبان اشخاصی تولید میشود که از دقایق
و ظرایف اصول هنری آگاهی کافی ندارند و آنچنان در این عرصه به تاخت و تاز میپردازند که
گویی صاحب آثار هنری و یا متخصصان رشته هنر ،حتی از بیان اصول آکادمیک هم قاصرند.
یا در واقع بیان روشهایی که موجبات تولید آثار هنری شده است .از این رو باید به کتاب هنر
نقد هنری قرهباغی ارجاع داد که در ابتدا به نق ِد نقد و به انتقاد از نظر منتقدان پرداخته است.
آیا نقد یک هنرمند را در رشتهای غیر از هنر میپذیرند؟ پس چگونه هنر را بدون آگاهی کافی
از اصول هنری نقد میکنند؟ شاید یکی از دالیل منطقی؛ عدم تولید متون تحلیلی؛ تفسیری و
انتقادی توسط خود هنرمندان است .چرا هنرمندان به سکوت عادت کردهاند؟ آیا صحیح است
که از هنرمندان فقط تولید آثار هنری را توقع داشته باشند؟
کمرنگ شدن علوم کاربردی در میان آموزشهای دانشگاهی ،زنگ خطری بود که صدای
ممتد آن نیز به مرور زنگ زد و به صدایی عادی تبدیل شد .برای دانشجویان گرافیک که
از اولین سالهای شروع به تحصیل در پی راه یافتن به بازار کار هستند ،تطابق بحثهای
آموزشی و نظری با واقعیتهای حرفهای ملموس ضروری است .این مباحث در حالی مطرح
میشود که ارزش دروس عملی و کاربردی و مباحثی که موجبات کارآفرینی و ارزشآفرینی
بود به دالیل متعدد کمرنگ شد .این کتاب در راستای احیای ارزشآفرینیهای تولیدکنندگان
آثار هنری تصنیف شده است .در واقع یک بازگشت به ارزشهای ناب هنری است .بسیاری از
هنرمندان دیدگاههای ویژه و بسی خالق را پس از سیر در عالم نظریهپردازیها کسب کرده
به سوی کار ویژه و منشأ اصلی هنر بازگشتهاند .حذف مباحث پیش رو هم چنین وضعیتی
را تداعیگر است .تدریس و کار حرفهای در رشته گرافیک نیاز به مطالعات نظری دارد ،به
نظر میرسد دوره دکتری پژوهش هنر و تدریس در مباحث تخصصی آن رشته نه تنها از
اشتیاق کار تخصصی در رشته گرافیک نکاست بلکه اشتیاق به پژوهش در این رشته را افزود.
همچنین سیری در آرای متفکران گلچینی از اطالعات مفید و روشهای نقد تخصصی و
تحلیل هنری را فراهم کرد و به تولید دانش بومی و روشهای نقد تخصصی در آثار گرافیک
منجر شد .در نهایت کتاب حاضر سعی دارد مباحث نظری و عملی را آشتی دهد .از این رو
کتابی راهبردی و در عین حال تخصصی محسوب میشود.
در خاتمه پیشگفتار یادآوری میشود که این کتاب نیازمند نظرات سازنده خوانندگان و
پژوهشگران و هنرمندان است تا در ویرایشهای بعدی از آن بهرهمند شود.
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