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  در ایران طراحی آرمها و لوگوها رمز گشایی نشانه ها در

 سید حامد هنرپرور تمیزمهندس 

 (,تهران,ایران)کارشناس ارشد  مهندسی معماری 

Email: honarparvar.memaraneh@yahoo.com 

 کیدهچ

اصههی  غنههی و در دوره ای کههه ههمههه هههای نسههر  ماسههونی ت ای ومینههاتی و شههیزان پرسههوی رههایسزی  هویهه  و  رهنهه  

 موسههی ی را، ت هههای انوزاصههی ت یدر تمههامی صرصههه هههای هنههری ماننههد ن اشههایرانههی شههده و تهه آیراا آن را تههه مراتهه  

 رهنهه  تههی هویهه  و در زمینههه  رهنسههی  ی ههی  عهها  تههوده و در تههروی  مههی تینههی  ص ههی الوصههوا گرا یهه   معمههاری و

تیشهور از مهها نیهز ترتیه   تع هی  و ,در واحهد آموزشهی  کهه تهه صنهوان نمهاد تمهدن رههان شههنا وه شهده ودر ایهران غهر  

 تها حه ی یک هری داشهوه ر نهه کهرده و ,کوشا توده و تهه کواتههای درسهی اتوهدایی مها کهه پایهه  رهنه  ایرانهی ه هوند 

مالهه  سی ههو  آموزشههی شههده تهها تههه شههیزانی  نمههاد هههای ماسههونی و تاصههی  و رههایسزینی آن تهها ص یهه   تهههای  رهنسههی 

سهعی  ده ی آنهها را تها مزهالپی پهوو و واحهی پرکننهدی در ایه  په وه اآمه ذهه   هاو و  رزاندانمان آموزشهی غ هد داده و

هههدی ایهه  پهه وه  آگههاه کههه ی پردا وهههلوگوههها در ایههران  طراحههی آرمههها و نشههانه ههها درتر ههی از رمههز گشههایی تههه  شههده 

پیشههنهاد راهکهها و ارائههه  وهایشههان از ایهه  رونههد پههوچی کههه پههی  گر ونههد در طراحههی  گرا یهه  طراحههانمههردو و  کههردن 

رو  تح یه  در ایه   یاسه  هویه  ایرانهی ره  ر ه  یها تیییهر دیهد طراحهان گرا یه  و دوتهاره شهکو ا شهدن  رهنه  و

و تههر پایههه مههد  اسههو رایی)رز تههه کهه ( مههی تاشههد ی  رآینههد حاصهه  از ایهه  پهه وه  تههه ایهه  صههی،یت پهه وه  تح ی ههی تو

نویهه دسه  یا وهه اسه  کهه اکرهر آرمهها و لوگوههای مورهود در ایهران صمومه  تهر اسهاس نشهانه ههای رمهز گه اری شهده 

 طراحی گردیده اندی 

 واژگان ک یدی

 لوگو تآرو  ت زتان شناسی تنماد نشانه ت
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 تیان م ئ ه م دمه و ی1

در دوره ای کههه ههمههه هههای نسههر  ماسههونی ت ای ومینههاتی و شههیزان پرسههوی رههایسزی  هویهه  و  رهنهه  غنههی و اصههی  

 و درایرانههی شههده و تهه آیراا آن را تههه مراتهه  در تمههامی صرصههه هههای هنههری ماننههد ن اشههی هههای انوزاصههی ت موسههی ی را، 

 نپشهی ردیههد از ایه  نسهر  کهه نشههئ  گر وهه از  رهنسهی تهی هویهه  واینه  ر ت ه هوی  رشهد آن نیههزمعمهاری شهاهد 

 تی 

ایهه  مههرز و تههوو گرا یکههی ماننههد طراحههی آرمههها و لوگوهههای ترنههد هههای تهههاری ت اصههی  دارد را در   هه  آآههار هنههری 

 ص ه   زاحه ( ت  هی مهی شهود را شهاهد ه هوی یپایووه  ک ن شههر تهزرت تههران کهه پایووه   رهنسهی ایران) موصوصآ

 تص ئهه  را در طراحههی آرمههها تکرههر ایهه  نمادههها و داشههوه ورا  شهههرها  چههرا کههه تهه آیر گهه اری تیشههوری روی دیسههر ا ههواو و

 تهه صنهوانچهه در سهزش شههر تهر روی تی پهورد ههای تپ ییهاتی و یا  ییهاا رسهانه ای وپلوگوها و ترندهای تههاری چهه در ت

حضههور و نشههانه  دکوراسههیون دا  ههی منههاز  و هم نههی   روتامههاک  صمههومی ماننههد موهه شهههری در پههار، ههها تهههای  المههان

سها وه  ههد ی  هاا طراحهی و ی کهه تها رویکهرد و وی ی از مراکهز مهه  دولوهی را شهاهد ه هگ اری ایه  نسهر  در تعضه

 یتاشند که تا ای  کار درحا  ارسا  پیاو ته مواطپان  اا  ود می تاشند شده و مداو در حا  تپ یغ کردن می

و مهد  اسهو رایی )که  در، صمیه  آن در رو  تح یه  ایه  په وه  از تح یه  توصهی،ی ایه  مووهوو و ره  تیهان تهوهر

ه شههده کههه درتوهه  تح یهه  نمونههه تههه تح یهه  تعههدادی از آرمهههای مزههرع پردا وههه تهها ص هه  یهها صوامهه  داسههو،ا تههه رههز(

 آن را رویا شوی ی انطراحی و نسر  طراح

 االا و  رویااؤطرع س -2-1

محههید هههای شهههری تههه  ههراوان دیههده مههی شههوند و مهها هههر روز تههه شههک ی  رسههانه ههها و در لوگوههها کههه آیهها ایهه  آرمههها وی1

  اصی اس  که در تعام  تا شهروندان طراحی شده اند؟ انیدر گیر ه وی  دارای مع و روتروها م و ی  تا آن 

 معنا کرد؟ اگر چنی  معانی ورود داشوه تاشدت آنها را چسونه می توان ت، یر وی2

 یا ای  نمادها در انو ا  معانی  ود مو   صم  کردند؟آی3

  رهن  اصی  ایرانی چی  ؟ ن   ای  نسر  در محو شدن نسر  غنی وی4

 چسونسی یا دالی  ورود ای  نسر  ته صرصه طراحی ترندها و تپ ییاا رسانه ای را تیان کنید؟ی5

ایرانهی کهه در محهید شههری تهن،ک مهی کنهد مهی د کهه ههر شههروند ناینها شاید نمونه ای از  یه  صیهی  سهؤاالتی تاشه

    روزی ته آنها  کر کند و آنها را روا  دهدی شما در ای  تاره چسونه می اندیشید؟یتا
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پردا وههه کههه تههه نیههر  در ایههران  لوگوهههای ترنههدها در طراحههی آرمههها و رمههز گشههایی نشههانه ههها در در ایهه  پهه وه  تههه 

چیهز تایهد تسهوی   دل هوزانه شهما مهزی   واههد شهدی  په  از ههر که ته   ه  ن هد منز هی و می رسد,ارزشمند شما صزیزان 

 ارونها  ناپه یر ونادیهده گهر و  سههوی تعضهی نکهاا کهه امهری طپیعهی  که شاید کوتهاهی ای در تیهان تعضهی مزاله  و

هههایی نیههز ه هه  لهه ا صهه ر  دارای ن زههه وههع  ایهه  م الههه ههه  از آن م ههورنا نی هه  و در نسههار  م ههاالا اسهه  و احیانهه 

 در ای  امر پ یرا تاشیدیرا  ت صیر تنده 

 ورورا تح ی  -3-1

تهرت دادن ههای پهوو و  شها  و لوگوهها و هم نهی  معمهاران و تهی  طراحهان آرمهها و ور  ایه  نسهر  در هتا توره ته گ

ترنهد مزهرع توسهد تر هی تها  کهردن آن تهه صنهوان یه   زیپها ر هوه دادن آن در نیهر مهردو و تزرت وت تی محووا ته آن 

در تعضهی از رسهانه هها و هم نهی  ن ها  سهزش شههر تههران تهه  طراحان گرا ی  و معمار که ته صنوان یه   رهنه  پهوو

آیراا م هو ی  در  هویه  اصهی  ایرانهی شهده و ته حوهی نهاتودی  رهنه  و تاصه  که  رنه  شهدن وکهه و ور یا   شهده 

گر وههه از رریههانی  کههه نشههئ  تیی  شههده  دی و رویکههردی از پههی  تههلوگوههها و ترنههدها داشههوه کههه تهها هههت طراحههی آرمههها 

تصهمی  تهه مزهرع کهردن ایه   نیه  در او  تهی نیمهی اسه ی آنههاشیزانی تا صنوان نی  نهوی  رههانی اسه  کهه از نیهر 

 کهرده از ایه  رونهد پهوو در طراحهیو مهردو لوگوهها  موووو ته صنوان ی  وا عهه ی ت ه ت رهه  آگهاهی طراحهان ترنهدها ت

هویه  تهومی  تدوتهاره شهکو ا شهدن  رهنه   ایه  نسهر   هاا و طراحهانا تیییهر دیهد یهره  ر    ااارائه پیشنهاد تا و

 آن تر دیسر هنرها را شاهد  واهی  تودی اا مرپ ت آیر و اصی  ایرانی و

 تعاری   -ادتیاا تح ی  -2

 نشانه -1 -2

ی منههدی هههر پدیههداری اسهه  ی نشههانه آت ههو  دو واژه ی ورودی تههه روی شههنا   و تههاز تح یهه  معنههانشههانه همههان دروازه

ای اسهه  و دا  ت تههرصکک وارههد نمههود ذهنههی هههر پدیههده ک یههدی دیسههر یعنههی دا  و مههدلو  اسهه  و مههدلو  موورههه تههاز

)آلهه  ی اشههیا ت تصههاویر تآواههها و یهها رویههدادها و موههون تههاریوی تاشههد ی ای مههادی اسهه  و مههی توانههد در تههر گیرنههدهرههوهره

 ی( 22ت 1335ت
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 لوگو و آرو تعری  ترند ,  - 2 -2

 ترند -1 -2-2

آروت لوگو و یا ص م  و نشان توده اما در وا   ی  تصویر ذهنی و م،هومی اس  کهه از یه   همان همسی تر ای  تاورند که ترند

محصو ت کاالت سازمانت شهرت کشور و یا حوی ی  شوص در ذه  مواط  ایهاد شده و ایه  تصهویر ممکه  اسه  یه  حهک 

  و  و یا تد را ته مواط  ال ا کندی

 ر تماو تعاری  ته اینکه ترند تصویر ذهنی مواط  اس  ات،اق نیهر ورهود داردیگ، : دکه تاید  تعری  از ترند ورود دارد  131

گیری تصویر ذهنهی مواطه  و از صوامه  مهوآر ترندسهازی ها و اتزارهای تپ ییی و ته وی ه سینما را صام  مهمی در شک رسانه

 (www.128.ir/article/fa-156 )اس ی

 لوگو -2- 2 -2

 طراحهان    یه  و سه ی ه تهه ت هوسی اشهکا  ایه  طراحی که اس  گرا یکی موو   لوگو ی  صنوان ته اشکا  و صورتهای

 زاییهده چهون تاشهد می  اا مه  تری  وی گی لوگوها ای  اس  که   د ی  نمونه از آنها در دنیا ورود دارد و  .دارد گرا ی 

 تهه منحصهر نی  تلوگوهایی دیسری ان ان تا موشاته ان انی هیچ    ی  ذاتا اینکه ته توره تا و  تاشد می ن،ر ی     یوهای

 (logonegar.com ) . رد ک ید میوورد

 آرو -3 -2 -2

ی تا دیدن ای  نشانه یا ک  هر ٬در وا   آرو ی  صنوان گرا یکی نی   ت که   د ی  نشانه و یا تصویر گرا یکی یا ساده اس  

 صنوان چه ته مرتو  نشانه ای  که ت،همد تواند نمی کک هیچ ولی اس  صنوانی چه مرتوطپه آرو ای  که میدهد تشویص  آرو

  رار ه    اا اسمی معوال که …یا و شرک  ته مرتو  اس  آرو یا نشانه  تناترای  در کنار .(…و شرک  اس )اس   اصی

میپاشدی هم نی  هزینه  %12تا  42%تکار ر وه ولی در آرو تی   ٪122 ته طور ک ی می توان گ، :    ی  در لوگو ی میسیردد

 )همان سای ( .در طراحی آرو کمور از طراحی لوگو میپاشد

 نشانه شناسی -3 -2

( تههه پهه وه  2Meaning( و معنهها )1Signشناسههی دارای ریشههن یونههانی اسهه ی ایهه  ص هه  در   مههرو نشههانه ) واژۀ نشههانه

 دهدت ترگر وه شده اس یها را مورد تررسی  رار میواژگان ص   پزشکی که ص ئ  تیماریپردازد و در ح ی   از می

معنای نمههادت نشههانهت دا ت نمودگههارت نمههونت رمههز اسهه ی)آریان در لیهه  تههه "3Symbol"واژه    (11ت 1332)دینههه سهه ت 

 (222 ت1335رادترودی)مح نیان کار می(و در صری ص میت کد و سمپ  نیز ترای آن ته 253, 1335پورت
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ای ماننهد زتهان هها ت رمزهها ت نمادهها ت نشهانه ههای ته طور ک ی هدی و م صهود نشهانه شناسهی ت مزالعهه نیهاو ههای نشهانه

و ص موی و مواردی از ای  دسه  اسه  یییی نشهانه شناسهی یکهی از تهوهری  رو  ههای کارآمهدی اسه  کهه تها ایههاد معنهی

 (ی153 ت1333سر و کار دارد ی)اسورتیناتیت « یند معنی دار شدنآ ر»ته تعپیر روالن تارا تا یا 

 نیر  ردینان دوسوسور نشانه از -1-3-2

تر آن اس  که هر راتزن داللوی یا ته صپارا دیسرت راتزن دا  و مدلولی « نشانه شناسی سوسوری»

که او نشهانه  شهناسی ا  آن اسه  اس ی رویکرد مه  سوسور در نشهانه«  رادادی»در هر نشانهت 

                                                                                                                                                                                                                                            (321 ,1333) کوهیت . داندهای من،رد نمیشناسی را ص   تررسی نشانه

 (نسارنده -مدلو  از نیر سوسور راتزه دا  و-1-1صویر ت                                                                                                                   

 پیرس و نشانه شناسی -2-3-2

پیرس نشانه را چیزی رز منز  در معنای گ هوردۀ آن نمهی دانهد ی نشهانه از  ه   انوهزاوب ذهه  تهه معنها مهی رسهد کهه »

 ت1333 کههوهی تی«)رو ه ههوی   ودسههرانسی روتهههمههی توانههد همههواره تنههاتر ذههه  مو،ههاوا تاشههد و در آن همیشههه تهها نههوصی 

تههود کههه تهها منزهه  ارتپهها  نزدیکههی « نیریههه صههوری نشههانه ههها  »نامیههد« نشههانه شناسههی »رشههوه مزالعههاتی کههه او  (321

( و نمههاد 6Index( ت نمایههه )5Iconرا تههه سههه دسههوه معههروی شههمای ) "هانشههانه"پیههرس ی (22 ت1331چنههدلرت«)داشهه ی

(Symbol ت  ی  کرده ) (131ت 1331اس ی)آل وونت 

 تا   -3-3-2

همواره که "ی تا   اس  که در توصی  آن چنی  نوشوه اند:ی نشانه شناسی تارا ت واژهدیسر ک یدواژه های معزوی تر نیریه

مو  شک  می گیرد محیزی را نیز دگرگون می کند و ای  محیز  که همانا تا   اس  ته صنوان یکی از الیه های مونی در 

 (ی 11 ت1331)تا  ت "ی هم ون مو  رمزگشایی می شودکند و ارتپا  و شک  گیری معنا شرک  می امر

 .اس  روزنامه سازمان در که  واصدی تماو            تا                کنی  می چاپ روزنامه ی  در را مو  ی مرا : 

 .اس  مه  مکان ه  و زمان ه  تا   در

 مو  -5-3-2

ای دیسر اس  که تارا ت آن را تهه کهار تهرده اسه  ی مهو  ت هوری اسه  کهه نشهانه هها در آن زمینهن  ههور مهی مو  ت واژه

 شهود مهی اطه ق پیهامی تهه ! نی ه  نوشهوه  الزامهمهو   (ی215ت 1332تند و نشانه نیز از مو  تر مهی  یهزد )سههودی تیا

 مر   ی   یا روزنامهیی تاشد شنیداری یا دیداری اس  ممک  و تاشد شده آپ  طری ی ته که
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 شناسی رویکردهای نشانه -2-3-2

 شههنا ویوسههن   زتانی3 سههیپرنوی  و نیریههه اطهه ووی 2  (و1133سههن    کههری ال،ت پیههرس و چههارلز مههوریک)ی 1

 (152-154, 1333)گیرو,

 شناسی صناصر نشانه-1-3-2

  (15, 1312)تارا,  تض م تزات  و  -4هم ازه و نیاو  -3دا   و مدلو   -2زتان و گ،وار  -1

 شناسی  زتان-4-2

 رو سهن   نیریهه شناسهیت منو ه  تهه دوسوسهور اسه ی حهوزه مهورد ص  هه اوت نشهانه زتهانی اسه و کهه در آن دنپالهه زتان

ههای  هراردادی اسه  و م،ههوو در اولویه   هرار داردی او معو هد اسه   رآینهد ارتپها  زتهانی م هو زو  پردازی در تا  نشانه

سههازندت هایی کههه رمزگههان مههورد اسههو،اده در ارتپهها  میههان دو شههوص را میانو هها  محوههوای ذههه  اسهه ی زیههرا نشههانه

 (1و14, 1332)کای ی,کنندی ها را آشکار میمحووای ذه  هری  از آن
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 لوگوها تح ی  آرو ها و -3

  ه هاآسی  شناسی طراحی نشان -1-3

  :ایرانی را آسی  پ یر نشان می دهدت تیشور مع و  موارد زیر اس آرمها, لوگوهای  چه درنساه او  طراحیآن

 اصی توره داشوه اند و  رریانته  ی حا  حاور ایراننساهی گ را ته نشان های طراحی شده مؤید ای  اس  که گرا ی   ها

 اا ا وپاس گردیده اندی ای  امر اگرچه م موو نی   و هنرمندان در انووا    رمولیاکرر نشان های طراحی شده از ی  

ورود دارد ته توته ی  راموشی  و  رهنسی ایران   وی  آزادندت اما مور  شده تا ن و  مونوصی که از سایر دوره های تاریوی

نویهه در ایهاد پ  ارتپاطی میان گرا ی  و رامعه تنها تو   اصی منو   شده و سایر ن   ها از  اطره سپرده شده و در 

ای  امر نیز ته  .آسی  دیسری که  زری ردی مح و  می شود رویکرد صری  رمالی وی ته ن و  اس   .ی ذهنی پا، شود

 و تاورهایی اس  که نه تنها تا روع ن و  سازگار نی  ت  تنهایی مح  ایراد نی  ت اما آن ه م یوس کننده اس ت ال ای م،اهی 

نسرشی های ت که مور  تحمی  معانی رع ی و نادرس  ته مواط  می شودی در ذی  ته نشان های مزرحی که تا توره ته 

 )نسارنده( .طراحی شده و آن ه که در گرا ی  محیزی معاصر شهر تهران ر  دادهت اشاره می شود موو  

 

 )م   : نسارنده(-و موس اا مالی اصوپاری تانکهاتر ی از آرو  رمز گشایی   1-1ردو  

 تر روی شک  رمز گشایی  یا لوگو  ت، یر آرو یا لوگو آروتان  ته همراه  ناو  ردی 

 تان  صادراا 1

 

 ؟که پ ،  انه شیزان اس  گر وه شده  101ای  آرو از صدد  طراحی درچرا 

نماد دروازه ورودی معپد س یمان توده ای  صدد از دو تا  101صدد و هم نی  

نماد دوسوون ورودی معپد س یمان توده و  1تشکی  شده دو تا  0و ی   1

که در  ی   ماتریک ته ای  صدد  نماد در  ورودی معپد س یمان ه  0 صدد 

و در آ ر -و چش  رهان تی  لوسی،ر در وسد ای  آرو نمایان اس  -اشاره شده

طرع  دی  ای  تان  ن   اس  تالدار  رو از ترکی  حری رتا شک  گر وه یای  آ

 در من وراا دیره ساسانی تودیای  تان  شه تار آرو  ود را تیییر دادهی

 

 

میشود که  222که تپدی  ته صدد ؟اس  2تکرار صدد ای  آرو ترگر وه ازچرا  تان  م   2

س  و تعداد روزی اس  که پرسوهاشیزان  و صددی م دس در تی   راماسونها

 دا ته ات یک امان داد تا ته حضرا آدو و سهده کند که نکرد ورانده در گاه 

 The number of the) « صدد شیزان» ته  666صدد اسرا آمیز  -الهی شد

beast)  نشان شیزان» یا » (sign of the beast)  معروی اس ی ای  صدد

  دارد و هم نی  در کوا  م دس تع  (Antichrist) ته کو  ودم یش

 کام  تودن» تا صنوان  13و شعر  13در تو   (Revelation)مکاش  یوحنا 

» (to be exact)  ای  صدد ذکر شده اس  که مو  آن چنی  اس:  

Here is wisdom. Let him that hath understanding count 

the number of the beast: for it is the number of a man; and 
his number is 666 

هم نی  از ی  ش  و عی منوی  که سواره یهود را تشکی  میدهد الهاو 

 گر وه شدهی

 

 

3 

 

 

 تان  تهارا

 

 

 

 

 چش  لوسی،ر؟ ای  آرو شپیه چش  میپاشد که تاکید تر چش  چپ دارد را چ

)در   شا ه اس ؟ آیا در   شیزان 1چرا در وسد ای  آرو در وی تا 

و وی رادوگران و کاتاالی   ها در   زندگی را کام  میکنند  نی  ؟ کاتاال(

نماد زن  2نماد  دا و تکام  ه    12میرسند و صدد 12یا ن زه  12ته صدد 

نماد مرد اس  اما شیزان پرسوان تا اوا ه کردن ی  ن زه مرکزی ته  1و 

 دا میای وند و ته  ن زه نموده و ی  صدد تاالتر از 11در   زندگی آن را 

و پریدن تر روی  1نوصی از دسووراا الهی تعدی نموده و تا ای وادن تر روی 
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را ح ی  12شا ه میس ارند و  1وگاهی  یعنی  دا را را اندا وه  12صدد  11

نماد  دا و کام  تودن  12و حاال ی  شیزان پرس  ه وند صدد میکنندی 

ن زه در تدن  12 رار دهید ه   و وی در   زندگی را روی تدن ان ان 

ان ان مشوص میشود که تا من،ی نمودن انرژی که از ای  ن ا  تدن ان ان 

 ار  میشود شما آماده تپاد  انرژی میشودید روی ص،حه شزرنهی ای واده 

تی  دو سوون که نماد نور و تاریکی ه   حاال تا تریدن توشی از تدن  ود و 

ه شزرنهی وارد حری  م دس شده و ریوو   ون و یا  رتانی تر روی ص،ح

انرژی من،ی شما توسی ه  ون شریان پیدا کرده و تا اولی  گاو  ود تر روی 

در تصویر زیر میووانید نماد آت ی   که ی  نماد معروی  -ص،حه شزرنهی

!!! مشاهده نماییدی الزو ته ذکر اس    تان  تهارا سایرا در   ماسونی اس 

ای  آت ی   توسد اتحادیه پو  اروپایی )یورو مانی( ته تان  تهارا اهدا شده 

 ود از ای  تندیک یاد کرده  اس  !! و تان  تهارا نیز در ک ک یون ا وواراا

 اس  

که تاکید تر چش  چپ دارد چش  ؟ای  آرو شپیه چش  و اترو میپاشد چرا  تان  سرمایه 4

 هم نی  از ترکی  ک مه رتا نیز تشکی  شدهی  -لوسی،ر

 

 
 
 

 

 

 

میشود که  222که تپدی  ته صدد ؟اس  2ای  آرو ترگر وه ازتکرار صددچرا  تان  گردشسری 5

-توویش داده شد 3که در سوونصددی م دس در تی   راماسونهاس  و 

ش  و عی منوی  که سواره یهود را تشکی  میدهد الهاو گر وه  3هم نی  از 

 –شدهی و از سر حورس در شک  آرو اسو،اده شده که سه تار تکرار شده 

حورس ان انی تا سر شاهی  اس  که در تصاویر هیرو گ ی  مصری طراحی 

ز حری شده واز ماری تیوه موولد شده که همان م یش دوروغی  اس ی وسه تار ا

]   َرر [ )و اب( ت   .رر:  لی  نامه دهودادر  رر در آرو اسو،اده شده ته معنای:

)از منوهی االر  و کوه ی )منوهی االر  ( )نا   االطپا ( )آنندرا  (ی دام  کوه 

ی در ک  ته معنی کوه که سه تار تکرار شده که اشاره ته اهراو مصر (ی تی  کوه

 داردی

 

 

 

 

 

 

  

ی پوزه رو ته پایی  دو ترت پایینی ؟ای  آرو شپیه ک ه تز تا وم  میپاشد چرا  تان  کشاورزی 2

گوشهای تز و دو ترت تاالیی شا  تز و سا ه وسزی  ات ی   اس  که تر سر 

 تا وم  اس  ی

 

 

 

 

 تان  صنع  ومعدن 1

 

 

 

 

 

که نماد  راماسونهاس  و ص م  ؟ ترکیپی از گونیا وپرگار چرا 

 ایکک که نماد سکک وت  ی دنیای ان انها تا ارنه اس ی 

 

 تان   رض الح نه رسال  3

 

 

 شپیه  رو دس  رم  شده که الی  رو نشان میدهدآیا 

  نی  ؟
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که شک  لوزی در وسد حال   ؟میپاشد 11از ترکی  دو صدد چرا  تان  انصار 1

چش  را ته  ود گر وهی و نوصی تا زیرکی  اا طرع شم ه را در 

در نمادشناسی  11صدد اورده که تا تییر رن  نماد یازده ته  ود گر وهی

ها و یهودیان ارتدوککت نماد دو سوون دروازه  راماسونریت صهیونی  

الم دس اس  که تی  در(  راشی  و توآز) (هیک )  "معپدس یمان"

ت در آیی  11صدد ییکی ته رن  سر  و دیسری ته رن  س،ید اس  

کاتاال و  راماسونریت میهر شدا و پیکار و پشوکار اس ی در کوا  

مور سانوی 11در  راماسونریت صرض حمای  اسواد ل ت یاس  آمده "ودا"

 33اس  که شام  مهموو سوارگان پن  پر و ش  پر اس ی در ره 

 11گانه اص ی تدوی در صدد ور  درراا سه راماسونری نیز حاص 

تری  نماد  ر ه تصوی م دس ت33 صدد مانند 1و  11اصداد  .اس 

ت نیز یازدهمی  حری از K آیدی حرییهودی )کاتاال( ته شمار می

نیز تا آن آغاز می "کاتاال"حروی ال،پای انس ی ی اس  که  ود واژه 

 شودی 

 

لی  در  , ته معنای:؟در ای  لوگو دو تار از حری رر اسو،اده شده چرا  اصوپاری آام  االئمه و تعاونی 12

]   َرر [ )و اب( ت  کوه ی )منوهی االر  ( )نا    .رر:  نامه دهودا

ی و )از منوهی االر  (ی تی  کوهو االطپا ( )آنندرا  (ی دام  کوه 

 هم نی  آرو گونیا و پرگار نیز اسو،اده شدهی 
 

 

 )م   : نسارنده(الپرزرمز گشایی آرو تیمه  2-1ردو  

 تر روی شک  رمز گشایی  یا لوگو  ت، یر آرو یا لوگو آروتان  ته همراه  ناو  ردی 

 تیمه الپرز 1

 

 

 

 

در ای  لوگو اگر د   کنید در اتودا  کر میکنید ک ماا الپرز نوشوه 

الپرز دوتا  تا ن زه می تینی  ؟شده )ا  ترز( اگر ای  تاشه پک چرا سه 

و در وسد ای  آرو ی ترترزن زه داردی و ای  چیزی نی   رز ک مه 

 شک  چش  واوش اس ی

 , ).( نویههی تاری میوهی رروو کنید ته نویههإ:   )لی  نامه دهودادر  تر

)حروی اوا ه ت اب( ت ندی ی )نا   االطپا (ی تاالی )انهم  آرا( (  َ 

  َ [ )ن   (, )ترهان (ی تاالی ی زتری روی ی سری )نا   االطپا )آنندرا  ( 

)اب( گروه ی طای،ه ی دسوه ی (  ُ )( ,مر   ( مو،  ترنده ی )از آنندرا 

 د, ))و مص ( راسوسو شدن در سوگن (  َرر  ) (, توویاری ٔ  )در لههه 

  ی)اب  ( نامی از نامهای  دای تعالی (  َرر 

 .(]   ُ [ )حامص ( نو اسوسی ی )ترهان  .ترز: لی  نامه دهودادر  ترز

)اب( شکوه و صیم  ی )ترهان  ||روانی و آپاا ی )نا   االطپا (ی  ||

ر ع  ی  در و شکوه و مرتپه ی )غیاث ال یاا (ی تزرگی ی صیم  ی .(

)اب  ( دهی اس  از  (  ُ ), شکوه و زیپائی شک  ی )نا   االطپا (

)اب( زراص  ی (  َ  ) ,ده وان میمند تو  شهرتات  شهرسوان یزد

)اب  ( دهی اس   (  َ رَ , ) )غیاث ال یاا (ی کش  و زراص  و کشاورزی

 از ده وان ترزرود تو  نزنز شهرسوان کاشان

ا ای  ت،اسیر  معنی ای  ک مه ترترز می شود ت ندای صیم  و شکوه و ت

که داری شکوه و صیم  تودند؟ )منیور  وو یهود در  یا طای،ه ای

 زمان حضرا موسی و(

ناو شهرسوانی در رنو     Barberaz          منز ه ترترز :و اما 

 **  chamberyشرق کشور  ران ه اس  ی در شهر 

 

 

 

 

 

 نسارنده()م   : رمز گشایی آرو تر ی از شپکه های سیما و ترنامه های ت ویزیونی 3-1دو  ر
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 تر روی شک  رمز گشایی  یا لوگو  ت، یر آرو یا لوگو آروتان  ته همراه  ناو  ردی 

 شپکه پن  2

 

 

 

 

چرا در ای  آرو از ترکی  سواره پن  پر +  رگو  پ ی توی و 

 چش  در وسد آرو شک  گر وه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شپکه ا   5

 

و  در ای  لوگو از تصویر رمهمه ته وووع کام  اسو،اده شدهی 

 االی آن شپیه تا  ترسر رمهمه شدهیسه ن زه ت

 

 

 

 

 

مرت  کوچ  تشکی   12در تصویر سم  چپ ای  آرو  ی  مرت  تزرت که از  شپکه  تهران 2

صدد س،یدیو از سه  15چهار سوون چهارتاییی که یکی  رنس  آتی و  -شده 

مرت   32مرت  کوچ  میشود ی  اما در ک  از  12تایی تشکی  شدهی که  4مرت  

نیای )ایکک(   که نماد سکک وت  ی دX تشکی  شدهی ودر ای  آرو  حری 

ان انها ودنیای ارنه ها اس ی و گونیا پرگار که نماد  را ماسونری اس  ورود 

 دارد ی 

 رن  آتی  در ای  ارو اسو،اده شده که اصدادی ماسونی اس ی  15ت3ت12اصداد 

 احوماأل نماد چش  اس  که می در شدی

 

 

 ترنامه نود 1

 

 

در ی  چش  تعپیه شدهی ای  لوگو شپیه رید میپاشدی و در وسد دو دایرهچرا 

 طری از …ت یاری از ن ا  رهان از رید ته تد ا پالی و مرت تعپیر می شود

 می دیده( ها الهه) دایان همراه اغ   که حیواناتی از یکی صنوان ته رید دیسر

 شده دان وه مرتپد  رد و منز  تا نوصی ته آنها  ت گران پرسو  نیر از شود

 …اس 

در  رهن  تومیان آمریکا رید ته صنوان نمادی از رادوی شیزانی تعپیر  ی1

 یشده

 آزت  ها و مایاها رید را سمپ  مرت و ناتودی می دان وندیی 2

ی  ور  المر  اسپانیایی ورود دارد که می گوید:هر گاه دیدی که رید ی 3

 …)هندی(  را رسیده اس  Indian می  واند تدان که و   مرت

ک ی در  اورمیانه چی  و شرق دور رید سمپ  تد ا پالی و روع  ته طوری 4

 …شیزانی ل   گر وه اس 

از دیدگاه م یحی  ته طور سنوی ت رید نیروهای شیزانی  پر تد و ناتودی ی 5

را ته ذه  موپادر می کند و در انهی  که  از آن تح  صنوان مورود ناپا، و 

 یود ناو ترده شدهنه ی که همیشه تنها و در انزوا دیده می ش

یهودی که ترای پی  تردن ) ا گ،وه نماند که رید نماد یهودی مارانوس ی2

 که در گوشه دالر مو،ی شدهی  اس  (اهدا   دی   ود را مو،ی میکند
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 رم  تندی

ارتپا  تانکها تا چش  در چی   ؟  شده ,تر ی از تانکها از آرو چش  اسو،اده درطراحی آرو که  یدتا تح ی ی که انهاو شد دید

ایرانیان,  اصوماد اصوپاری موس ه اور میانه ,سینا,حکم  ایرانیان,, انصار سامان, تهارا, ا ض  توس, سرمایه,های مانند تان  

ویییی و اصوپاری صالحی   موس ه اصوپاری نور,موس ه اصوپاری آرمان, موس ه مالی ,موس ه مالی اصوپاری ریحانه گ ور مشیز

 پرگار در چی  ؟ وش  پر صهیونی   و گونیا وو داوودارتپا  تان  تا سواره پن  پر 

 تا نماد های  راماسون ات،ا ی میپاشد؟ و تانکها و موس اا آیا شپاه  آرو شپکه های ت ویزیون

 چی  ؟,سواره پن  پر و  رگو  پ ی توی دررو ت ویزیون تا هرو آاگر چش  نماد ت ویزیون اس  ارتپا  

اما در مورد ای  آرمهای  کنی  ,می آرو چش  طراحی  اس  , ماکه ت ویزیون تا چش  در ارتپا   یهنیرای  تر رض درس  تودن 

اگر توواهی   یتعضی از م ئوالن اس  اشوپاهااته نیرم  ای  نوو دالی    د و   د توریش  شپکه های اسوانی چه تاید گ، ی

در دا   کشورمان ورود دارد ات،ا ی  رض کنی  پک تاید تماو نشانه های ماسونی در  همه ای  ص م  ها ونشانه ها که

 گاهی تعضی از مردو تپنداری یآکشورهای  ارری را ات،ا ی و صدو 

س  و نپاید تا تی اصونایی از کنارشان صپور ی اای  نکوه را نیز تاید مد نیر داش  که تر ی طراحی های صهی  نیز  ات  پیسیر

ای  آیا تماو ای  ص ی  ات،ا ی اس  و شپیه ص ی  ماسونی   و یا اینکه  یهمانند آرمهایی که در ای  پ وه  تح ی  شد کرد

 س،انه تاید تپ یری  که  راماسون ته کشور ما نیز ن،وذ کرده اس ی ص موها و نشانه ها ته هیچ صنوان ات،ا ی نی وند و مو

های دور تاکنونت تشک های موو   اص  از دولوی و شوصی ته منیور شناساندن  در روام  تشری و از گ شوههمانزور که 

سازمانت اهدای و نوو  عالی   ودت آرو یا ص م  مشوصی را طراحی نموده و ته منیورهای موو   از رم ه نص  آن در سر 

می دهندو تسونه ای که طرع آرو تهیه  لپاس پرسن  و سایر موارد مورد تهره ترداری  رار و تات وهادر  سازمانت مکاتپاات روی 

ولی نمی دان  چرا در کشور ما اینزور نی   و طرع شده اهدای و نوو  عالی  سازمان را در اذهان صمومی تداصی می نمایدی 

همان طور   ماسونی و شیزان پرسویی  آرو هیچ رتزی ته  عالی  آن سازمان ندارد و تمامی آرمها و لوگوها اشپا  شده از ص ئ 

  زتان ته گ،وسو که میدانید اسو،اده از نماد در  رهن  ماسونی ت یار اهمی  دارد که م صود دشم  از اسو،اده ای  نماد ها 

   توره دوسوان غا   ما اس  ی ای  همه تزرت نمایی دشم  ترای ته کرسی نشاندن درا  ر الپوه و  ودشان تی  در مو،ی

 و پر شدن  ضای اطرای تا نمادها و ال ای انرژی من،ی )ود  دا ( زمینه ساز  هور درا  اس ی اس  یعنی اسو،اده از نماد ها

هر چیزی که  که اینهاس  نکوه ی مه ا  ا  کردند ی  در اص و ترای  ودشان أصمد یا شده  ا  ها آن ی ح ه میان ای  در

 طراحان آن را ته ماسونی تودن موه  کرد و ود اس می و ماسونی اص و می توان  تا السوی ماسونی ه   وانی داشوه تاشد را 
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که ای   ود ی   رویه  و لی ممک  اس  کامأل ات،ا ی تاشد, شاید تعضی طراحان هیچ آگاهی از ای  ص ئ  نداشوه تاشند ردک

و ترداری غ د از تعضی ساینکه ال یا اس  اما طراحان در درره او  هر چیزی که ته ذهنشان می رسد را طراحی می کنند و

و از آنها که هیچ چیزی در دنیای ما مز   نی   ) الپوه ته رز  دا و ک و آرمها میکنند که ای   ود رای تح  و تعم  دارد 

 اس  ی تح  موووو اص  نکوه ای  که نپاشد ماسونی تماما   ص ئ  از اسو،اده شاید  رآن و اه  تی  یوی ( 

را ت،کی  وشیزانی اسو،اده کنند شپیه ته نماد های ماسونی  یاز نمادهای مک  تعضی از طراحانمکه  یحاالتتعضی از     

                    :میکنی  کنی 

در ای   ه وند و ماسون ها  را  ود ,  ما اطرای در ماسونی های نماد از اسو،اده احوما  اولی :  صهونی وی ماسونی دشم  رپحه ی1   

                                  کر  ود را تاز کنید ای  همه ی ماررا نی   یاما  ,  شکی نی  

تعضی از مردو ایران ه  که  ری   ورده ی رن  نرو  :  دی ها و از تعضی شیزن  و اس می های ارز  از شده منحری  شر ی2   

ه اسو،اد ماسونی های نماد از و م دساا نی وند , اس می رمهوری نیاوته  پای تند  و گر ونده وند و از ارز  های اس می  اص ه 

 یگان رپ وانند تعضی انندمیکنند ی م

 می دشم  شر از تدور را  ود و ندارند شر و  یر ت ات  ته ه وند که کاری مردمی ما تی  در  :مردو نا آگاه از م،هوو نماد شناسیی3  

 آنها سر ت یی چه نرو نند ی نمی دانند رن میک معر ی  کر روش  را  ود و میکنند سوای  یا دارند  وتی دید غر  ته اصآل یا پندارند

 ت،کر دادن نشان ی طری ه را آن از اسو،اده و میکنند اسو،اده نماد آن از که طوری اند شده ح یر ماسون دشم  پی  در چسونه و آورده

,طراحان نمای سا ومان و مهندسی  شهرساز الپوه تا احوراو ته همه آنها ولی تعضیها  ری   دسی  معمارمهنمانند  دارندیمی پن مدرن

  اهر  ریپنده غرتی را میوورند که همانند سی  سر   اهری زیپا دارد و تاطنی  را ی

 تا شپاه  زیادی که میکنند اسو،اده شک ی از  واسوه نا طور ته طراحان او اا گاهی    : داگاهاسو،اده ته طور ات،ا ی و نا وی4 

 و نپاید آنها را سرزن  کردی ی داردماسون اشکا 

 م،اهی  در یهای شک  که ا واده را دول  موو   های سازمان های لوگو طراحان تی  در  :  ماسونی مشاته اما دیسر م،هومی در اسو،ادهی5

حاال میسی  صداسیما تاید  رند یدا چش  مشاته آرمی اسوانی هایهای صداسیما و شپکه  شپکه تیشور مرا  ترای  یکنند اسو،اده را مشوص

 چش  تاشه ولی چرا تانکها شپیه چش ؟

در ای  میان که رن  ص یه ماس  گروهی ورود دارند که رن  را معکوس میکنند یعنی نماد ها را ترسی   : رپحه رهاد گران اس میی2

 که تح  شد از غ،   در آیند 4و  3میکنند تا دیسران را آگاه سازند و یا م،هوو آن ها را آشکار کنند تا گروه 

 ه نماد د ی  توده اس یگاهی او اا نمی توان تصمی  گر   کداو مورد در اسو،اد   : شپه ی1 

 نماد ها را میشناسی  و تا آنها م ات ه میکنی  تاید آگاه تاشی  که ما که  در ای  زمانه  ,انی تا نماد های ماسونیرو رن  ایهاد 
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گونه هر نمادی که مشاته ته ماسونی تود از طری دشم  نی   شاید صوام  دیسری در میان تاشدی ولی در همی  که ما ته ای  

 تا راسو اسو،اده کرده و ما ( ترد می تکار را آن که ک ی) نماد صاح  از ما مون،رانه حک از دشم  داری  ح اسی  ص ئ 

 ند یمیکن کنور  روانی رن 

 پاس  ته سواالا و  رویاا

آیا ای  آرمها و لوگوها که در رسانه هها و محهید ههای شههری تهه  هراوان دیهده مهی شهوند و مها ههر روز تهه شهک ی م هو ی  تها آن ی1

تهها تورههه تههه تح یهه  ههها و  روتههرو و در گیههر ه ههوی  دارای معههانی  اصههی اسهه  کههه در تعامهه  تهها شهههروندان طراحههی شههده انههد؟ههها 

 یت هدر ای  پ وه  تاید گ،  مپاح  گ،وه شده 

 رمه  تنهدیتها تورهه تهه مزاله  گ،وهه شهده در  معنها کهرد؟ اگر چنی  معانی ورود داشوه تاشدت آنها را چسونه مهی تهوان ت، هیر وی2

 ته انواو موو   میووان ت، یر کردی 

 گاهی ت ه و گاهی  یر نا م،هوو ه وندی  آیا ای  نمادها در انو ا  معانی  ود مو   صم  کردند؟ی3

ایههاد رنه  نهرو و رنه  روانهی و از تهی  تهردن  محهو شهدن نسهر  غنهی و  رهنه  اصهی  ایرانهی چی ه ؟ن   ای  نسر  در ی4

ه ههوند و انههرژی من،ههی از  ههود ارسهها  میکننههد و (  ههدا وهد)من،ههی انههرژی دارایارزشهها و م دسههاا و ارمهههایی کههه ماسههونی اسهه  

 محید و ا راد مورود در آن محید را تح  الشعاو  ود  رار می دهدی

گههاهی آگاهانههه و گههاهی  سی یهها دالیهه  ورود ایهه  نسههر  تههه صرصههه طراحههی ترنههدها و تپ ییههاا رسههانه ای را تیههان کنیههد؟چسههونی5

 نا واسوه وات،ا یی

 راهکار و پیشنهاد

تح ی اا و ر وهوی  ود را انهاو داده و مزمئ  شوید که ص ئمی که در لوگوی شما ترکی  شده اند   د دارای نمای  ی1

 .ت که معر ی و شناساندن موووو مورد نیر را مووصر و م،ید و ته وووع انهاو دهندزیپا نپاشندت 

دیدگاه چند مشوریت مواطپان آنها و تا   اروماصی که آنها در آن زندگی می از چش  اندازه تی  الم  ی ص ئ  و نشانه ها را  ی2

آن اس  در ی   رهن  دیسر ته همان معنی و  چیزی که ی  نشانه در ی   رهن  نمایانسر .کنند مورد تررسی  رار دهید

م،هوو نوواهد تودی ای  م ئ ه ترای کمپانی هایی که هد شان معر ی و شناساندن  ود و ترندشان در سزش تی  الم  ی ه وند 

 .ت یار مه  می تاشد

نشانه ها تی  از اندازه از چند ص م  و نشانه اسو،اده نکنیدی ترکی  چند ص م   و  اس  اما تاید مرا   تاشید از  ی3

اسو،اده نکنیدت یا از تکارتردن ص ئمی که در تضاد تا ه  ه وند ارونا  کنیدی هدی شما ای  اس  که لوگو پیاو واحدی را 

 .تیان کند
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توویش و روش  سازی ارتپاطاا هر لوگو تاید چیزی را مواتره کندی ای  چیز توسد مشوری تعیی  و توسد طراع اررا و ی 4

می ی  نمای  داده می شودی زمانی که از ص ئ  ته درسوی و هوشمندانه اسو،اده می شودت ته وسای  ارتپاطی  درتمندی تپد

شوندی ی  صنصر سمپولی  زیپا در طراحی ی  لوگو می تواند هر چیزی را تیان کندت اما طراع تاید د   کند تا آن را ته  وتی 

شدهت محدودی  هایی نیز در ای  زمینه ورود دارد که تاید مورد توره  رار گیردی ممک   تیان نمایدی ص وه تر توصیه های ذکر

اس  مشوری ح اسی  و وسواس زیادی در نحوه نشان دادن پیاو داشوه تاشدت اما ته صنوان ی  طراعت ای  و ی،ه و شی  

  .ارائه کنید شماس  که ته محدودی  های کارترد ص ئ  در طراحی اشاره کرده و تهوری  کار را

ص ئمی که دارای اآر مو ات  ه وند هر چیزی که ته صورا تصری کمپانی را نشان می دهدت معری آن کمپانی اس ی ای  ی 5

ی  ایده ک ی اس  که در پک ترند و لوگوی آن  رار داردی امید اس  که مردو کمپانی را تشناسند و ای  ترند را در زندگی  ود 

ید تداند که نشانه ها ته  ودی  ود هیچ معنایی ندارند و زمانی که در ی  حال  پایدار و آات   رار می  رامو  نکنندی طراع تا

 یگیرند دارای م،هوو و اآرتوشی می شوند

 پی نوش 

1.Sign    2.Meaning    3.Symbol   4.Icon   5.Index 

  منات 

 253ت تهرانیا2رایانت چاپ شش ت   ارسیت رهان(  رهن  انس ی ی ته 1335پورت منوچهر و دیسران )آریانی1

 ی32تینا مونی ت یزدانهو ت پیاو ت نشر مرکزت تهرانیا( 1335آل  تگراهاو )ی2

 ی131ا   ،ه زتانت احمد ایرانمن  و احمدروا ر ی ی ت د ور نشر و پ وه  سهرودیت چاپ او ت تهران ی( 1331آل وونت وی یاویپی)ی3

 ی153( م دمه ای تر نیریه های  رهن  صامهت تررمه آریا پا، نیر ت گ  نو ت تهرانیا1333دومینی )اسورتیناتیت ی4

 15,11شناسیت مهید محمدیت تهرانت هدیت چاپ او   ات صناصر نشانه1312ارات روالنو یت5

 نی  ساالنه زیپا شنا وی ت ( نشانه شناسی ته مراته نیریه ای در تا  هنر ت سهودی ت  رزان ت ترهان ت1331تا  ت میسی ) ی2

 ی11ای2شماره  

 ی215( نشانه شناسی کارتردی ت نشر  صه ت تهرانیا1332سهودی ت  رزان) ی1

 22(مپانی نشانه شناسیتپارساتمهدیتانوشاراا سوره مهرت چاپ او ت تهران یا1331چندلرتدانی )ی3

 11نت تهرانت پرس ت ت چاپ او ت اشناسیت می،ر  هرما(ت درآمدی تر نشانه1332س ت آنه ماریو)دینه ی1

 321نشر نی ت تهران یات (ان ان شناسی شهری1333 کوهی ت ناصر) ی12

 ی1-14ا او ت چاپ شیرازهت تهرانت نپویت محمد شناسیتنشانه  ت1332یانوکو لیوزات و پ  کای یت ی11

 ی152-154،حااشناسیت محمد نپویت تهرانت آگهت چاپ دو وت صت  نشانه1333یروگیروت پی ی12

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 
15 

 ی222ایتهران ه،و ت چاپ ت سرو ت شناسیتارتپا ( 1335)مهدی رادت ی مح نیان13

1. http://www.128.ir/article/fa-156 

2. http://logonegar.com 
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