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نـشـانه و هـویـت در ارتـبـاط بـصـرى
( به  مناسبت گزارش و گفتگوها درباره تغییر نشانه موزه...ر)

 به تازگى گزارشى با ابهامات زیاد منتشر شد که موجب گفتگوهاى معترضانه
 در محافل حرفه اى گردید! موضوع تغییر نشانه و (ویا) هویت بصرى موزه ى
نه و   ) خبرى  نشست  یک  از  بود  گزارشى  این  بود!...  ایران  معاصر   هنرهاى 
 رونمایى!) که هشتم دیماه  نودونه در هنرآنالین منتشر شد. آنچه در موضوع این
 نشست گفته شد و به حرفه ما مربوط مى شود، درباره نشانه و هویِت بصرى
سخن گویان همه  آیا  که  مى شود  ایجاد  پرسش  این  ابتدا  آن  خواندن  با   بود. 
نشست حتى همکار طراح و حاضر در این نشست درباره یک چیز صحبت

می کنند ...!؟ ر

 در هر صورت همه طراحان گرافیک سواى تخصص در کارى که به آن شهرت
نام هاى مصطلح دیگر آن: با  (یا  بارها تجربه کرده اند  را  نشانه   دارند، طراحى 
 عالمت انحصارى، آرم، نشان، نشانه، نام نوشته، نشانه نوشته، ساین، لوگو …). در
بسیار چه  و  دارد،  وجود  نشانه  زیادى  تعداد  طراحان  همه  کارهاى   نمونه ى 
اما طراحى هویت  طراحانى که نشانه مهمترین بخش کار حرفه اى آن هاست. 
 بصرى (جامع) به دلیل، وسعت و شمار موارد کارى که باید به آن توجه کرد،
 در سابقه کارى تعداد کمى از طراحان وجود دارد. به طور معمول طراحى در
 این زمینه به صورت تیمى یا گروهى انجام  شود. گاه پیچیدگى هاى خاص این
 موضوع در حین کار سوءبرداشت هاى زیادى براى کارفرمایان و طراحان ایجاد
از صورت مشترکى  و  و جمع بندى روشن  تعریف  به  و طرفین حتى   مى کند 
مراحلى در  بسا  مى افزاید و چه  کار  به دشوارى هاى  این  و  نمى رسند،   مسأله 
 موجب توقف کار مى شود. متن حاضر به خاطر، ناروشنى ها و گاه ضدو نقیض
مشترك و  عام  معانى  نشست،  این  خبرى  گزارش  در  شده  مطرح   گویى هاى 
 درباره «نشانه و هویت بصرى جامع» را به طور خالصه مرور مى کند، مطالبى که
 بیشتر طراحان گرافیک کم وبیش درباره اش  هم نظر هستند. و در پایان به امید
اخیر گفتگوهاى  شدن  برانگیخته  موجب  که  موضوع  شدن  روشن  و   قطعى 

گردید پرسشى مطرح مى شود. ر



 نـشـانه چیست ـ نشانه بر حسب معناى کلى هر چیز محسوسى است که
 ما را به طور طبیعى یا برحسب عادت از احتمال وجود، حضور، واقعیت و یا
 حالِت چیز دیگرى با خبر مى سازد. آواها، بوها، مزه ها و تصاویرى که به ما خبر
 از چیزى دیگر مى دهند، نشانه اند. ازینرو بخش مهمى از کارها، احساسات و
به انسانى  علوم  از  متعددى  شاخه هاى  نشانه هاست.  بر  متکى  انسانى   روابط 
بررسى و ارائه ى نظریات خود درباره نشانه پرداخته اند، که محل طرح آن ها این
  جا نیست. در ارتباط تصویرى  هم نشانه، نشانه است، و براى رساندن نوعى از
 خبر به جامعه  یا گروه فرهنگى معینى طراحى مى شود. نشانه در ارتباط تصویرى
تا بلکه  یا حضور موضوعى دیگر مطلع مى کند  از وجود  تنها مخاطبین را   نه 
 حدودى، و البته فقط تا حدودى، به موضوع هویت یا شخصیت نیز مى دهد.
 نشانه براى محصوالت، اعم از فرهنگى یا تجارى، رویدادها و مکان هایى خاص
 از گذشته هاى دور به شکل هاى مختلف طراحى مى شده است. از زمان گسترش
خود، وسیع  معناى  به  بازار  شکل گیرى  و  شهر نشینى  و  اجتماعى   تعامالت 
 صاحبان و مدیران نهادها، سازمان ها، بنگاه ها و مؤسسات، فرهنگى، اجتماعى،
 اقتصادى یا تولیدى براى ممتاز نشان  دادن خود، محصول یا خدمات یا رویدادى
 ویژه و نیز ایجاد هویت براى آن به طراحى نشانه بیشتر روى مى آوردند. از این
 دوران تا کنون طراحان گرافیک بیش از سایر هنرمنداِن رشته هاى تجسمى براى
 طراحى نشانه فعالیت کرده اند. تا آنجا که مى توان گفت طراحى نشانه یکى از
 کارهاى تخصصى و مهم  طراحان گرافیک است. به هر حال چندین دهه است
 که همه سازمان ها، نهادها براى رونق فعالیت یا کسب و کارشان و بهتر دیده شدن
مستلزم «خوب»  نشانه  طرح  هستند.  «خوب»  نشانه  یک  خواهان  جامعه   در 
 برخوردار بودن از دست کم چند کیفیت  از میان کیفیت هایى است، که از چشم
 بیشتر طراحان گرافیک پوشیده نیست و بدان آگاهند. مهمترین آن ها عبارتند از:
 ـ سادگى و خالصه گى.  ـ انعطاف پذیر بودن براى استفاده در شکل هاى مختلف
 کاربردى. ـ تمایز و عدم تشابه با نشانه هاى دیگر. ـ قابلیت به خاطر سپردن. ـ
 توجه به ماندگار نشانه و دورى از جلوه هاى زودگذر. ـ تناسب با موضوع یا
  چیزى که نشان دهنده آن است. ـ آشنا بودن با فرهنگ بومى و جامعه مخاطب.
 الزم نیست یک نشانه خوب  همه ویژگى ها یا کیفیت ها برشمرده را دارا باشد،
 ولى همین که در طراحى آن به یک یا چند ازین ویژگى ها با مهارت و هنرمندى
 توجه شده باشد مى توان آن نشانه را خوب و گاه عالى و ممتاز ارزیابى کرد. دو



 موضوع دیگر هم هست که به نشانه نیرو، ارزش و امتیاز مى دهد، ولى که به
 طراحى آن مربوط نمى شود و طراحان گرافیک به آن توجه دارند، اول : مدت
 و طول زمانى است که از نشانه با شکلى معین استفاده شده است، و دوم: میزان
 و وسعت انتشار یا تعداد دفعاتى است که توسط مردم دیده شده است. این دو
عامل به نشانه هایى که در گذشته طراحى شده و بسیار دیده شده اند نیرو مى
  بخشد و براى دارندگان آن به خودى خود و جدا از کیفیت طراحى آن ارزشى
 خاص ایجاد مى کند.این ارزش ناشى از توانمند شدن نشانه در برقرار ساختن
 ارتباط و به شکلى نشان دهنده هویت آن ها مى شود، که در اثر گذشت زمان و
وسعت انتشار به وجود آمده است. به هر صورت اگر به دالیلى موجه این نشانه
  ها نیاز به تغییر پیدا کنند، طراحان به باز طراحى یا رى ـ دیزاین آن مى پردازند، تا
 با حفظ شکل قابل شناسایى گذشته خود، به روز شده و نو شوند. در این مورد
 مثال هایى بسیارى از بازطراحى نشانه هاى مؤسسات و نهادهاى بزرگ جهانى

اعم از فرهنگى یا تجارى ـ صنعتى وجود دارد. ر

 هویت بصرى (جامع) -  نشانه افزون بر شکلى دارد باید حاوى چند عنصر
 یا شیوه تعریف شده بصرى نیز باشد: تعیین رنگ  یا رنگ هاى مورد استفاده،
 شیوه ى نگارش یا قلم یا فونت براى درج نام نوشته و عنوان هاى دیگر سازمان
ویژگى هایى این  حفظ   عناصر.  این  با  همراه  نوشته هاى  ترکیب بندى  البته   و 
برگه هاى کار،  تابلوى محل  آن ها روى  دادن درست  قرار  با  نشانه  در   بصرى 
 ادارى  مورد نیاز و بسته هاى محصوالت و خدمات مى تواند براى آن مؤسسه یا
 سازمان، به نوعى هویت بصرى ایجاد مى کند. با توجه به این موضوع است که
 از گذشته هاى دور، طراحان، ایجاد هویت بصرى را بر اساس و محور طراحى
 نشانه یا عالمت انحصارى قرار مى دادند و نشانه  تا به امروز همچنان اولین و
 مهمترین عنصر بصرى هویت سازِ سازمانها محسوب مى شوند. البته این ضوابط
 ساده و عمومى بصرى در تعداد قابل توجهى از سازمان ها و مؤسسات کشور ما

رعایت نشده است و نمى شود. ر

 نزدیک به یک قرن پیش (پس از جنگ جهانى دوم) دیگر نشانه به تنهایى توان
 کافى خود را در ایجاد هویت  بصرى براى یک سازمان به خصوص سازمان هاى
 بزرگ با فعالیت ها بسیار متنوع از دست داد. دلیل آن افزایش و گسترش سریع



 مراوده هاى جهانى در عرضه صنعت، تـجارت، و فرهنگ و همراه با آن بزرگ
فرهنگى و خدماتى، و تجارى،  از صنعتى،  اعم   شدن مؤسسات، و سازمان ها 

تنوع و وسعت گرفتن دامنه  فعالیت هایشان بود. ر

 رقابت در عرصه خدمات و تولید بسیار باال گرفت و در نتیجه براى بهتر دیده 
 شدن، معرفى و شناسایى مؤثرتر به مخاطبین و عموم مردم داشتن هویت بصرى
 قوى و فراگیر از اهمیت ویژه اى در جهان برخوردار گشت. اینکه کدام طراح و
 یا کدام مؤسسه اولین مجموعه هویت بصرى جامع را طراحى کرد، موضوعى
براى مؤسسات، نیاز  این  اینست که  قابل توجه  تاریخى است، ولى   مفصل و 
 شرکتها و سازمانها مدتها بود که به وجود آمده بود، و طراحان با تـجربه نیز در
 آن سال ها متوجه این نیاز شده بودند. در دهه نخست بعد از جنگ جهانى دوم
و خانگى  وسایل  سازندگان  نظیر  چندملیتى،  بزرگ  شرکتهاى  از   بسیارى 
 ماشینهاى ادارى، بانکهاى بزرگ، شرکتهاى هواپیمایى و شرکت هاى نفتى، براى
ارائه و  محصوالت  طراحى  جاى  به  خود  ارتباطات  در  قوى،  هویتى   ایجاد 
 خدمات خود به شیوة معموِل پراکنده و متنوع، براى همه امور ارتباط جمعى
 خود شیوهاى منسجم، متحد و به یکدیگر مربوط را در پیش گرفتند. در نتیجه
 این حرکت، گرایش حرفه اى بسیارى از گروه ها یا تیم هاى طراحى به سمتى
 رفت که همه فعالیتهاى ارتباطات بصرى سازمان سفارش دهنده را مثل یک کل
 واحد در نظر بگیرند و مسئوالنه ناظر بر تـمام آنها باشند تا در نهایت به آنها
کنند. شروع  را  طراحى  سپس  و  کنند  پیشنهاد  بصرى  جامع  استراتژى   یک 
 Corporate Identity «اصطالح شناخته شده التین  «کورپوریت آیدنتیتى دیزاین
Design نام هاى مشابه دیگر در حدود سال هاى 1320 در جهان نام و  این   با 
 توسط بعضى از طراحان برجسته آن زمان ها مطرح شد و اولین سازمان هایى که
 در این دوران به طراحى هویت بصرى جامع براى سازمان خود پرداختند، در
 گروه سازمان هایى بودند که پیشتر از آن  یاد شد(براى مثال: شرکت هواپیمایى
 هلند ك.ال.ام و سازنده ماشین هاى ادارى اُلیوتى، آ.اِ.گ وغیره …) مجموعه آثار
 هویت بصرى اولیه، تاریخچه و نام طراحان آن ها به صورت مستند در کتاب ها
 آمده است. به هر صورت هرچند این موضوع در زمان هاى معاصر مطرح شده
 است، ولى مربوط به  بیست سال گذشته نیست، و آغازگر آن هم به طور قطع
 موزه ها (آنطور که گزارش نشست خبرى آمده) نبوده اند. در ایران نیز از حدود

.



 دهه 1340 توجه به طراحى هویت بصرى جامع در شرکت هواپیمایى و شرکت
 ملى نفت آن زمان مشاهده مى کنیم. شاید به خاطر آن باشد که این سازمان ها در
و دفاتر  بودند.  خود  خارجى  مشابه  سازمان هاى  با  بیشتر  مراوده  و   تماس 
ایران هویت ایرانى ولى مستقر در  از سازمان هاى غیر  بسیارى   نمایندگى هاى 
 بصرى جامع خود را به ایران آوردند و البته اغلب به بومى سازى طرح هایشان
 در ایران توجه داشتند. سازمان هاى بزرگ دیگر ایرانى هم بر حسب تمایل و
 توان اقتصادى به تدریج شروع کردند به اینکه از طراحان بخواهند تا در کار
 طراحى خود به ساز مان آن ها به صورتى جامع و فراگیر نگاه کنند. البته طراحى
 هویت  بصرى جامع بسیارى اوقات با ابتکار و پیشنهاد طراحان گرافیک نیز به

کارفرمایان عرضه مى شود. ر



 در پایان ـ مطرح شدن موضوع تغییر نشانه موزه… و یا طراحى هویت بصرى
 جامع براى آن ( که تاکنون نداشته است) موجب برانگیخته شدن گفتگوهایى در
همچنان که  پرسشى  اما  شد،  موزه  مسئوالن  و  هنرمندان  حرفه اى   محفل هاى 
 یافتن پاسخ قطعى و روشن براى آن همچنان بسیار دشوار است، اینست که: «
 آیا طراحى هویت بصرى جامع موزه هنرهاى معاصر بر اساس نشانه موجود در
 حال شکل  گرفتن است!؟ … یا نشانه  جدیدى براى موزه… طراحى شده تا بر

« آن اساس هویت بصرى این مکان طراحى شود!؟

 رجوع کنید به گزارش نشست خبرى [ هنرآنالین ـ بازگشایى موزه هنرهاى
 معاصر تهران از دى ماه / تغییر هویت بصرى موزه بر اساس نگاه مدرنیستى /
 تشریح جزییات بازسازى و طراحى هویت بصرى موزه هنرهاى معاصر ]   و
 نیز   [ خبرگزارى ایسنا - جنجال بر سر تغییر لوگوى موزه هنرهاى معاصر -

10 دى1399  ]  ر
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