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چكيده

یکی کارکردّای اصلی گرافیک َّیتًوایی است ،ایي َّیتًوایی اغلب هتورکس بر
َّیت سازهاىّا ،ضرکتّا ٍ اضخاظ است ٍ غالباً با اّذاف حقوَیی یوا ارواری
صَرت هی گیرد .بوا اَهوِ بوِ اب واد هختلوت َّیوت ،ب وذ دیرور اى در گرافیوک،
بازًوایی َّیت هلی یا بِ عبارایَّ ،یوت بروری ایراًوی اسوت کوِ بوا ارهوا بوِ
عٌاصر برری هلی یا بازًوایی سبک ٍیژُ در گرافیک هلی ارلی هییابذ .پرسوص
بٌیادیي پژٍّص حاضر ایي است کوِ در دٍرُ هوَرد بررسوی ایوي پوژٍّص ،وِ
اغییری در بازًوایی َّیوت هلوی در گرافیوک ایوراى حاصوه ضوذُ ٍ عٌاصور ایوي
َّیتًوایی غالباً براهوذُ از کوذام هٌبو بروری ایراًوی بوَدُ اسوتف ّوذف ایوي
پژٍّص اگاّی طراحاى گرافیک ایراًی از فرایٌذ ٌوذ دّوِ بازًووایی َّیوت هلوی
ایراًی در اثار گرافیک بِهٌظَر هستٍهوَی اب واد ًاهکطوَف عٌاصور بروری
ایراًی است .رٍش ایي پژٍّص اَصیفی است کِ بِ احلیه هحتَی اثوار گرافیوک
ه اصوور ایووراى هوویپووردازد .دادُّووای ایووي هقالووِ براهووذُ از هٌوواب کتابخاًووِای،
پایراُّای اطالعات علوی ٍ ًیس احلیه هحتَی اثار ارَیری است .یافتِّوای ایوي
احقیق ًطاى هیدّذ کِ طراحواى ایراًوی بورای َّیوتًووایی در گرافیوک ابتوذا بوا
بْرُگیری هستقین از ًقَش دٍگاًِ فرٌّگِ خَد َّیتًوایی هیکردًذ؛ اها اهرٍزُ
با اَهِ بِ هسئیات ٍ بْرُگیری از عٌاصرهتٌَ ٍ در یالبّای هذیذاری در ایوي
راستا ایذام هیکٌٌذ .عٌاصر غالب ٍ ٍیژُ َّیتًوایی در گرافیوک ایوراى ،عٌاصور
ارَیری ،خَضٌَیسی ایراًی ،رًگّای خاظ ایراًوی ،عٌاصور ه وواری ،یوالی ٍ
گلین ایراًی ٍ ًیس عٌاصر خاطرات هو ی است.
كليد واشههاَّ :یتًوایی ،هلی ،گرافیک ،ه اصر ،ایراى.

* اػتادیاس ٌشٌ ٜٚشافیه دا٘ـىذٙٞ ٜش دا٘ـٍا ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاصٛ٘ ،یؼٙذٜی ٔؼئَٚ
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مقدمه و طرح مسأله

عشاحاٖ ٌشافیه ٔعاكش ایشا٘ی ب ٝپـتتٛا٘ٝی غٙتی فشٙٞتً بلتشی ،تٛد ،بت ٝتٙاػت
ٔٛضٛع ػفاسؽ ٘ ٚیض ػّیمٝی ػفاسؽ دٙٞذ ،ٜبعضاً عٙاكش بلشی ایشا٘ی سا ٔٙبع اِٟتاْ
ٛ،د ،لشاس داد ٜیا ب ٝبیاٖ دیٍش با عٙاكش بلشی ایشا٘ی ٛٞیت ٕ٘تایی ٔتیوٙٙتذ دس ایتٗ
ٔماِ ،ٝچٍٍ٘ٛی واسبشد عٙاكش بلشی ایٗ فش ًٙٞدس آثاس ٌشافیه ٔعاكش ایتشاٖ تلّیتُ
ٔیؿٛد ایٗو ٝتغییشات ،اف باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی دس دٚسٜی پٙدا ٜػاٌِ ٝشافیه ایتشاٖ
چٍ ٝ٘ٛبٛد ٚ ٜعٙاكش غاِ ٚ ٚیظ ٜایٗ ٛٞی ٕ٘ایی چیؼ  ،ػئاالتی اػ و ٝدس ایتٗ
پظٞٚؾ ب ٝآٟ٘ا پاػخ دادٔ ٜیؿٛد ٔؼائّی چ ٖٛاكاِ عٙاكش بلشی ب ٝواس بشد ٜؿذٜ
دس فشآیٙذ باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی ٓٞ ٚچٙیٗ تؤثیش آٖ دس ویفی اثش ٌشافیه ٔ ٚا٘ٙتذ آٖ دس
حٛص ٜبشسػی ایٗ ٔماِ٘ ٝیؼ
تؼریف مفاهيم
 -1بازنمایی هویت ملی یا هویتنمایی ملی

ٛٞی دس ٞش سؿتٝای بشاػاع ٚیظٌیٞای آٖ سؿتٛٔ ٝسد تٛخ ٝلشاس ٔیٌیشد بٌ ٝفتٝی
«ٔدتٟذصاد ،»ٜعٙاكش ٛٞیّ دس بش،ی اص سؿتٞٝا  ٚحٛصٜٞتا بتذیٗ ؿتشس اػت  :بتشای
بش،ی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ػٙتی عّت ْٛاختٕتاعی ،عّت ْٛػیاػتی  ٚخغشافیتا عٙلتش ٚیتظٜی
ٛٞی ٛٞ ،ی ّٔی اػ  ،دسحاِیو ٝدس حٛصٜی خغشافیا ایٗ عٙلش ػشصٔیٗ ٔـتتشن ٚ
دس عّ ْٛػیاػی تىی ٝبش ػا،تاس ػیاػی ٔـتشن یا ّٔی  ٚخأعٔ ٝذ٘ی بٔٛی اػ دس
عّ ْٛاختٕتاعی ٞتٓ عٙلتش اكتیُ ٛٞیت  ،صبتاٖ ،دیتٗ آدا  ٚػتٔ ٗٙـتتشن اػت
(ٔدتٟذصاد )345 :3378 ،ٜعٙلش ٛٞی دس ٙٞشٞای تدؼٕی ٕ٘ادٞتا ،عٙاكتش  ٚسٔضٌتاٖ
ٔـتشن بلشی اػ دس ایٗ پظٞٚؾٛٞ ،ی ٕ٘ایی ّٔتی یتا باصٕ٘تایی ٛٞیت ّٔتی دس
ٌشافیتتهٔ ،تتتشاد بتتا باصٕ٘تتایی عٙاكتتش بلتتشی ایشا٘تتی( )3دس آثتتاس ٌشافیتته ایتتشاٖ،
بٌٝ٘ٛٝایاػ و ٝتعّك اثش ٌشافیه ،بت ٝایتشأٖ ،لؼتٛع باؿتذ ٛٞیت ٕ٘تایی دس اثتش
ٌشافیه ،خغشافیای صیؼ آٖ اثش سا ٘ـاٖ ٔیدٞذ
 -2گرافيک مؼاصرایران

دسباسٜی ٔٙـؤ تتاسیخ ٌشافیته ایتشاٖ٘ ،تتشات ٔتفتاٚتی ٚختٛد داسد ،آیتذیٗ آغذاؿتّٛ
ٔیٌٛیذ :اٌش تلٛیشػاصی سا ٔٙـؤ ٌشافیه ایشاٖ بذا٘یٓ ػابمٝی ٌشافیه ایتشاٖ عتٛال٘ی
اػ أا اٌشآثاس تىثیش ؿ٘ٛذٔ ٜبٙای ایٗ تاسیخ لشاس بٍیتشد ،ػتابمٝی آٖ دس حتذٚد011
ػاَ اػ اص ٘تش آغذاؿّ ،ٛآغاصٌش ٔٛج خذیذ ٔ ٚعاكش ٌشافیه ایتشاٖ ٔشتضتی ٕٔیتض
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اػ و ٝاص ػاَ ٛ، 3341سؿیذی ب ٝبعذ با اِٟاْ اص ٔیٙیاتٛسٞتا  ٚكتفلات وتتا ٞتای
،غی  ٚحىاویٞای دٚس ٜلاخاس چ ٖٛعیذیػاصیٞا ٘ ٚماؿیٞای چاپ ػتٍٙی التذاْ
ب ٝباصآفشیٙی فش ًٙٞبلشی ایشا٘ی دس ٌشافیه ایشاٖ وشد (آغذاؿّٔ )8-31 :3380 ،ٛبٙتای
ایٗ پظٞٚؾ ،بشای آغاص ٌشافیه ٔعاكش ایشاٖ ػاَ  3341تا دٛ،3391 ٝٞسؿیذی اػت
و ٝیه دٚسٜی صٔا٘ی تمشیباً  51ػاِ ٝسا دسبشٔیٌیشد
مبانی نظری

بشای بیاٖ ٘مؾ ٌشافیه بٝعٛٙاٖ یه سػا٘ ٝاستباعی دس تٛػع ٝفشٙٞتً  ٚصبتاٖ ّٔتی اص
٘تشی« ٝسػا٘ٞٝای تٛػعٝبخؾ» بٟشٌ ٜشفتٔ ٝیؿٛد بٌ ٝفتٟٔ« ٝذیصاد »ٜایٗ ٘تشیت ٝوتٝ
دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػع ٝؿىُ ٌشفتٚ ٝاوٙـی ب٘ ٝابشابشی عذْ تعادَ اعالعتات دس
دٝٞی  71بٛد ٔذافعاٖ ایٗ ٘تشیٔ ٝعتمذ٘ذ ،چ ٖٛوـتٛسٞای دس حتاَ تٛػتع٘ ٝیاصٞتا ٚ
التضائات ،اف ،تٛد سا داس٘تذ ،سػتا٘ٞٝتا بایتذ دس ساػتتای ٌؼتتشؽ اٞتذافی چتٖٛ
ٛٞی ّٔی ،ثبات ٚحذت فشٍٙٞی وٕه وٙٙذ «ٔه وٛایتُ» (٘متُ ؿتذ ٜاص ٟٔتذی صاد)ٜ
اك َٛاػاػی ایٗ ٘تشی ٝسا بیاٖ وشد ٜاػ ٟٓٔ ٚ ،تشیٗ اكُ آٖوٙٔ ٝغبك با ٔٛضٛع ایٗ
پظٞٚؾ اػ  ،ب ٝؿشس پیؾسٚػ  :سػا٘ٞٝا بایذ دس ٔلتٛای ٛ،د بشای فش ٚ ًٙٞصباٖ
ّٔی اِٛٚی لائُ ؿ٘ٛذ (ٟٔذیصاد )99 :3390 ،ٜبا تٛخ ٝبت ٝایتٗ اكتُ٘ ،متؾ ٌشافیته
بٝعٛٙاٖ یه سػا٘ ٝدس تٛخ ٝبٛٞ ٝی ّٔی بیـتش ٔعّٔ ْٛیؿٛد
روش تحقيق

سٚؽ ایٗ تلمیك تٛكیفی  ٚتلّیّی اػ  ٚیافتٞٝای آٖ بشآٔتذ ٜاص ٔٙتابع وتابخا٘تٝای،
پایٍاٜٞای اعالعاتی ٘ ٚیض تلّیُ آثاس ٌشافیه ٔعاكش ایشاٖ اػ دس ایٗ فشآیٙتذ آثتاسی
اص ٌشافیه و ٝباصٕ٘ای ٛٞی ایشا٘ی بٛد ،ٜا٘تخا  ٚػتسغ عٙاكتش ٛٞیت ٕ٘تای آٟ٘تا
بشسػی  ٚب ٝعّ تعذاد صیادِ تلاٚیش ب ٝا،تلاس تلّیُ ؿذ آثاس تلّیُ ؿذ ٜاص ٔدٕٛعٝ
آثاس ؿخلی ،وتا ٞای ػاال٘ ٝیا دٚػاالٌ٘ ٝشافیه ایشاٖ ،عشاحاٖ ؿٙا،ت٘ ٚ ٝیتض آثتاسی
اػ و ٝپغ اص ٌضیٙؾ یا داٚسی ب ٝوتا ٞای ٔختّف دٚػتاال٘ٝی ٌشافیته ایتشاٖ ساٜ
یافت ٝا٘ذ دسٚالع دٔ ٚعیاس اكّی ا٘تخا آثاس ،ػشؿٙاع بٛدٖ عشاس یا ٌضیٙؾ آثتاس آٟ٘تا
دس دٚػاال٘ٞٝا یا وتا ٞای ٔٙتـش ؿذ ٜسػٕی (وتا ٞای ٔٙتـش ٜاص ػٛی ا٘دٕتٗٞتای
كٙفی تخللی  ٚحأیاٖ آٟ٘ا) بٛد ٜاػ دس،لٛف اعتبتاس ٘تتایح ایتٗ تلمیتك ،یتا
تعٕیٓ آٟ٘ا ب ٝوُ ٌشافیه ایشاٖ ،بایذ ٌف ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس پظٞٚؾٞای پیٕایـی ٘تایح
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ب ٝدػ آٔذ ٜاص خٕع ٔلذٚدی بٝعٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛب ٝوُ یته خأعت ٝآٔتاسی تعٕتیٓ دادٜ
ٔیؿٛد؛ دس ایٗ پظٞٚؾ ٕٝ٘ٛ٘ ٓٞای اص آثتاس ٌشافیته ایتشاٖ وت ٝعشاحتاٖ آٖ ٔعٕتٛالً
ؿٙا،ت ٝؿذٜا٘ذ ،بشسػی لشاس ٌشفتٝا٘ذ ،بٙابشایٗ ا٘تخا ایٗ آثاس اص خأعتٔ ٝلتذٚدی اص
آثاس ٌشافیه  ٚبیاٖ ٘تایح آٖ بش سٚایی بٛدٖ ایٗ پظٞٚؾ (ا٘تخا دسػ خأعتٔ ٝتٛسد
ٔغاِع )ٝكلّٔ ٝیٌزاسد أا ب ٝدِیُ ادسان بلشی ٔتفاٚت ٔخاعباٖ و٘ ٝـؤت ٌشفتت ٝاص
ؿٙأ ،تفاٚت آٟ٘اػ ٔ ٚلمك ٔلٛس بٛدٖ ایٗ پظٞٚؾ و ٝاص دػتٝی پتظٞٚؾٞتای
(دس پظٞٚؾٞای ویفی ،دیذٌأ ٜلمك بش ٘تید ٝاثشٌزاس اػ ) ویفی اػت تلّیتُ ایتٗ
پظٞٚؾ عٕذتاً بشآٔذ ٜاص بش،ی اص پٛػتشٞا٘ ،ـا٘ٞٝا  ٚعشس خّذٞای عشاحتاٖ ٌشافیته
ایشا٘ی اػ ب ٝعّ ٔلذٚدی اسائٝی تلٛیش دس ایٗ پظٞٚؾ ،أىاٖ اسائتٔ ٝؼتتٙذات
بلشی  ٚتٛضیلات بیـتش ٔیؼّش ٘بٛد
پيشينهی موضوع

بلث ٛٞی دس حٛصٌ ٜشافیه حذٚد ػ ٝد ٝٞاػ وت ٝبتا عٙتاٚیٗ ٔختّتف ٔ ٚـتابٝ
پشسً٘تش ؿذ ٜاػ با ٚخٛد دیذٌاٞای ٔتفاٚت پیشأ ٖٛایٗ بلتث ،بت ٝدِیتُ ٔاٞیت
سػا٘ٝایٌشافیه ،باصٕ٘ایی ٛٞی دسٌشافیه ایشاٖ بٝدالیّی چ ٖٛاستباط با ٔٛضٛعٕٛٞ ،اسٜ
ٚخٛد داؿتٔ ٚ ٝماالت ٌ ٚفتاسٞای  ٓٞدس ایٗ با ٔٙتـش ؿذ ٜو ٝب ٝآٟ٘ا اؿاسٔ ٜیؿٛد
پیـیٝٙی ایٗ بلث اص د ٚخٙب ٝلابُ بشسػی اػت  :اِتف) اص خٙبتٝی ٍ٘تا ٜعشاحتاٖ
) اص خٙبتت ٝپتتظٞٚؾٞتتای ا٘دتتاْ ٌشفتتت ٝپیشأتتٖٛ
ٌشافیتته بتتٛٔ ٝضتتٛع ٛٞیتت
ٛٞی ٕ٘ایی(ّٔ )0ی دس ٌشافیه ایشاٖ
الف) بعضی اص عشاحاٖ ٌشافیه ؿٙا،ت ٝؿذ ٜایشا٘ی  ٚواسؿٙاػاٖ ایٗ سؿتت ،ٝاهٟتاس
٘تشٞای ٔتفاٚتی پیشأٛٞ ٖٛی بیاٖ وشدٜا٘ذ و ٝبٝعٛس ،الك ٝب ٝبش،ی اص آٟ٘ا پشدا،تٝ
ٔیؿٛد عشاحا٘ی چٔ ٖٛشتضی ٕٔیض( ،)3لبتاد ؿتیٛا( ،)4آیتذیٗ آغذاؿتّ ،)5(ٛفشؿتیذ
ٔثماِی( )6ابشاٞیٓ حمیمی( ،)7دس ایٗ صٔی ٝٙبیـتش اص دیٍشاٖ ،ػخٗ ٌفتٝا٘ذ تٕشوض عٕتذٜی
ایٗ بلثٞا  ٓٞبٝعٛس عٕذ ٜبش چٍٍ٘ٛی ٔٛضٛع ٛٞی دس ٌشافیه یا ٕٔىتٗ ٘ ٚتإٔىٗ
بٛدٖ آٖ بٛد ٜاػ ( )8بش،ی ٛٞی دس ٌشافیه سا با تٛخ ٝب ٝرات ٔذسٖ آٖ  ٚد،اِ
ػفاسؽ دٙٞذ٘ ،ٜا ٕٔىٗ ٔیدا٘ٙذ  ٚبش،ی دیٍش چٕٔ ٖٛیض ٔعتمذ بٛد٘ذ وٛٞ ٝی ٔثتُ
ٛٞا ػیاَ  ٚیه خشیاٖ ٘ٛؿ٘ٛذ ٜاػ (ٕٔیض٘ 395-396 :3377 ،مُ ؿذ ٜاص حمیمی)3391 ،؛
دسحاِیو ٝبش،ی چ ٖٛآغذاؿّ ٛاعتماد داس٘ذ و ٝتبّٛس آٖ دس ٌشافیته ایتشاٖ ػتغلی ٚ
فالذ ،اللی  ٚتٟی اص ٔعٙاٞای ٞضاسػاِ ٝفش ًٙٞایشا٘ی اػ (آغذاؿّ)5 :3393 ،ٛ
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ب) ّٔىی  ٚدیٍشاٖ ( )3395دس ٔماِتٝای بت٘ ٝتاْ «باصٕ٘تایی ٛٞیت ّٔتی ایتشاٖ دس
عشاحی ٌشافیه دس علش خٟا٘یؿتذٖ» ٌفتتٝا٘تذ :اص ٔیتاٖ  336پٛػتتش دٚػتاال٘ٞٝتای
ٌشافیه ایشاٖ (اص ػاَ  81تا  )3388تٟٙا  6/8دسكذ آٟ٘ا فالذ باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی ایشاٖ
بٛدٜا٘ذ و ٝباصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی دس ایٗ پٛػتشٞا غاِباً سٚیىشدی فشٍٙٞتی داؿتت ٝاػت
٘ٛیؼٙذٌاٖ ٔماِ٘ ٝتیدٌ ٝشفتٝا٘ذ و ٝتعذاد پٛػتشٞا با باصٕ٘ایی ابعاد ٛٞی ّٔتی ؿتا٘غ
بیـتشی بشای ساٞیابی ب ٝسٚیذادٞای ٌٔ ٟٓشافیىی ایشاٖ داس٘ذ ٔماِ ٝای ب٘ ٝاْ «باصٕ٘تایی
آثاس چاپ ػٍٙی دس ٌشافیه ایشاٖ» دس ٔدّٝی عّٕی پظٞٚـی ٘أٙٞ ٝش ٔتشتبظ بتا ایتٗ
ٔٛضٛع ب ٝچاپ سػیذ ٜاػ والٜوح  ٚدیٍشاٖ ( )3389بشاػاع ٔؼتٙذاتی اص ٌشافیه
ایشاٖ ٌفتٝا٘ذ و ٝبش،ی اص آثاس ٌشافیه ٔعاكش ایشاٖ باصٕ٘ایی ؿذ ٜاص آثاس چتاپ ػتٍٙی
ایشا٘ی ٞؼتٙذ ِیال ٔش٘ذی  ٚدیٍشاٖ ( )3394دس ٔماِٝی ب٘« ٝاْ بشسػتی تىتٛیٗ ٛٞیت
ایشا٘ی دس ٌشافیه ٔعاكش ایشاٖ» با سٚیىشد تلّیُ ٌفتٕاٖ ٌفتٝا٘ذ ؤ ٝفلُبٙذی عٙاكش
بلشی ٙٞش ایشاٖ باػتاٖ دس پٛػتشٞای ٞای فشٍٙٞی د ٝٞچ ٚ ُٟپٙدتا ٜؿٕؼتی ایتشاٖ،
أشی ٌفتٕا٘ی بٛد ٜؤ ٚ ٝلتٛای آٖ ٌفتٕاٖ ّٔیٌشایی یا ٌفتٕاٖ ایشا٘یت بتٛد ٜاػت
خٛا٘ی  ٚدیٍشاٖ ( )3395دس ٔماِٝای ب٘ ٝتاْ «چیؼتتی ٛٞیت بلتشی ایشا٘تی اص ٔٙتتش
ٌشافیه» بٔ ٝباحث ٛٞی بلشی بٝكٛست عاْ پشدا،ت ٚ ٝػسغ چیؼتی ٛٞی بلشی
ایشا٘ی سا اص ٔٙتش ٌشافیه تبتیٗ وتشدٜا٘تذ ٔلٕتذ ،ضائتی ( )3387دس ٔماِتٝای بت٘ ٝتاْ
«٘مؾٞای دیشٚص٘ ،ـا٘ٞٝای أشٚص» ،ب ٝبشسػی تؤثیشپزیشی بش،ی اص ٘ـا٘ٞٝای ٔعاكش خٟاٖ
اص ٘مؾٞای لذیٕیتش با روش ٕ٘ ٝ٘ٛپشدا،ت ٝاػ كاِلی  ٚاحٕذپٙتا )3396( ٜدس ٔماِتٝای
ب٘ ٝاْ «بشسػی تؤثیشٌزاسی ٘مٛؽ اػالٔی بش ٘ـا٘ٞٝای ٔلغفی اٚخی» بٛٞ ٝی ٕ٘تایی
ّٔی ایٗ عشاس ،با بٟشٌٜیشی  ٚاِٟاْ اص ٘مؾٞای ٔٙاعك ٔختّف ایشاٖ پشدا،تٝا٘ذ
تحليل و بحث

ػبه ،اف تلاٚیش آثاس چاپ ػٍٙی ،تضئیٙات ٔعٕاسی٘ ،مؾٞتا ٍ٘ ٚتاسٜٞتای لتاِی،
ٍ٘اسٜٞای وتا آسایی، ،ظ ٔٙللش ب ٝفشد ٘ؼتعّیك ،سً٘ٞای ؿا،ق ایشا٘تی ،فضتاٞا،
حاالت  ٚتشوی بٙذی ٞای ،اف ایشا٘ی  ٚتلاٚیش ،اعشات خٕعی ،بخـتی اص عٙاكتش
ٔٛسد اػتفاد ٜعشاحاٖ ایشا٘ی بشای باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی ٞؼتٙذ و ٝدس ادأ ٝب ٝتلّیُ آٟ٘ا
پشدا،تٔ ٝیؿٛد
ب٘ ٝتش ٔیسػذ اص ابتذای دٚسٜی آغاص ٌشافیه ٔعاكش ایشا٘ی (د ٝٞچٛ، ُٟسؿیذی)
دس ٔیاٖ عشاحاٖ ایشا٘یٌ ،شایؾ بٛٞ ٝی ٕ٘ایی ّٔتی ٕٞتٛاسٚ ٜختٛد داؿتت ٝاػت دس
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ٕٞیٗباس ٜابشاٞیٓ حمیمی ٌفت ٝاػ ٌ :شافیه ایشاٖ دس دٚساٖ ٘ ٝچٙتذاٖ دساص ،تٛد اٌتش
چـٕی ب، ٝاػتٍا ٜآٖو ٝخٟاٖ غش اػ داؿتِٚ ،ٝی ٞیچٌا ٜاص پتشدا،تٗ بتٛٞ ٝیت
ّٔی  ٚوٛتاٞی ٘ىشد ٜاػ (حمیمی )316 :3391 ،ایٗ ٛٞی ٕ٘ایی دس حتٛصٜی ٘ـتا٘ٝ
(آسْ) ب ٝعّ ٔا٘ذٌاسی  ٚتذا ْٚو، ٝاكی ٚیظ٘ ٜـا٘ ٝاػت  ،اٍِتٛی ٔٙاػتبی بتشای
عشاحاٖ ٘ؼُٞای بعذی ایشا٘ی ؿذ عىغ (٘ ،)3ـا٘ٛٞ ٝاپیٕایی ّٔتی ایتشاٖ اػت وتٝ
ؿىُ ٌشافیىی یه ػش ػت ٖٛپش٘ذٔ ٜا٘ٙذ  ٚتشویبی اص ػ ٝعٙلتش حیتٛا٘ی ،یتاَ اػت ،
ٌٛؽ ٌا ٚ ٚػش عما اػ واسبشد ایٗ ٘مؾ ٛٞی ٕ٘ا ب ٝتٙاػ ٔٛضٛع بٛد ٜاػت
عىغ (٘ ،)0ـا٘ٝی ػابك ٚصاست فشٙٞ ًٙٞش ایشاٖ اػ و ٝد ٚباَ آٖ با ٔٛضٛع اثش وٝ
فشٙٞ ٚ ًٙٞش اػ ٔشتبظ اػ  ٚفشٙٞ ٚ ًٙٞش ٔعاكش ایشاٖ سا با ٌزؿت ٝدس،ـتاٖ آٖ
دس ػا،تاسی ٘ـا٘ٝای پی٘ٛذ صد ٜاػ عىغ (٘ ،)3ـتا٘ٝی ػتابك ػتاصٔاٖ ٌشدؿتٍشی
ایشاٖ اػ و ٝبشٌشفت ٝاص تلاٚیش ػفاَٞای دٚسٜی پیؾ اص اػالْ ایشاٖ (تٕذٖ عیالٔی)
اػ عىغ (٘ ،)4یض ٘ـا٘ٝی ػابك ؿشو ّٔی ٘ف ایشاٖ اػ ؤ ٝا٘ٙذ چٙذ ٘ـتا٘ٝی
لبّی عٙلش اكّی ایٗ ٘ـا٘ ،ٝاص عٙاكش بلشی دٚس ٜپیؾ اص اػالْ اػ ایٗ ٘ـا٘ٞٝتا اص
ٟٔٓتشیٗ آثاسی ٞؼتٙذ و ٝعشاحاٖ ٔعاكش ایشا٘ی بتا تّختیق  ٚػتادٜػتاصی بتٝعٙتٛاٖ
٘ـا٘ٝی ػاصٔا٘ی عشاحی وشدٜا٘ذ عىغ (٘ ،)5ـا٘ٝی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ اػ و ٝبا اِٟاْ اص
یه ٘مؾ ػاػا٘ی ٔشبٛط ب ٝدٚسٜی پیؾ اص اػالْ عشاحی ؿذ ٜاػ عٛٙاٖ ایٗ ٘ـتا٘ٝ
و ٝخضئی اص آٖ اػ و ٝبا ،ظ بٙایی تىٕیُ ؿذ ٜاػ ٘ـا٘ٞٝای سإی ؿذ ٜتا بذیٙدا
ٔعّٔ ْٛیوٙذ و ٝدس ٛٞی ٕ٘اییٞای اِٚیٝی ٌشافیه ایشاٖ، ،لٛكاً ٘ـا٘ٞٝاٚ ،فتاداسی
ب ٝاكُ عٙاكشی و ٝاص آٖ اِٟاْ ٌشفت ٝؿذ ٜبیـتش بٛد ٜاػ دِیتُ آٖ ؿتایذ ٘اؿتٙا،تٝ
بٛدٖ ایٗ عٙاكش دس ٔیاٖ ٔشدْ  ٚیا خزابی ایٗ عٙاكش دس آٖ صٔاٖ بشای عشاحاٖ بتٛدٜ
اػ ٕ٘اد باَ دس ٘ـا٘ٞٝای فشٍٙٞی عىغٞای (ٌ ٚ )0 ٚ 3شدؽ ٕ٘ادیٗ ؿاخ بتض بتٝ
دٚس تلٛیش وشٜی صٔیٗ دس عىغ(ٓٞ )3چٙیٗ تلٛیش ؿتعّ ٝآتتؾ دس عىتغ( ،)4وتٝ
ٕ٘ای ٝای اص ػ،ٛتی اػ وٙٔ ٝـؤ آٖ ٘ف اػ اص ٔلادیك باسص باصٕ٘ایی ٔفٟتٔٛیا٘تذ
ٌٕاٖ ٔیؿٛد ٘ـا٘ٞٝای ٌفتٝی ؿذ ٜبیاٌٖش ایٗ ٔٛضٛع اػ وت ٝعشاحتاٖ لتذیٕیتتش
ٌشافیه ایشاٖ ضٕٗ ایٗ و ٝب ٝباصٕ٘ایی ٔفٟٔٛی دس ٘ـتا٘ ٝتٛخت ٝداؿتتٙذ ،أتا اِٛٚیت
٘خؼ واسؿاٖ دس ایٗ آثاس ٛٞی ٕ٘ایی ّٔی بٛد ٜاػ بشخؼتٍی عٙاكش ٛٞی ٕ٘ا دس
٘ـا٘ ٚ ٝدسخ ٝد ٚبٛدٖ استباط ٔفٟٔٛی دس چٙتذ تلتٛیش ٌفتت ٝؿتذ ٜؿتاٞذی بتش ایتٗ
ٔٛضٛع اػ تلاٚیش ٌفت ٝؿذ ٜایٗ ٌٕاٖ سا تمٛی ٔیوٙذ وٞ ٝتذ عٕتذ ٜعشاحتاٖ
ایٗ آثاسٛٞ ،ی ٕ٘ایی (ّٔی) بٛد ٜاػ عىغٞای ( )7 ٚ 6تلتاٚیش سٚی خّتذ وتتا
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ٙٞش ٔذاسع اػ و ٝباصٕ٘ایی تلاٚیش ٕ٘ ٚادٞای دٚسٜی پیؾ اص اػالْ اػت ایتٗ دٚ
تلٛیش واسوشد د ٌٚا٘ ٝاستباط با ٔٛضٛع ٛٞ ٚی ٕ٘ایی داس٘ذ ٔیاٖ ػ ٝپٛػتش ٔشبٛط بٝ
خـٗ ٙٞش ؿیشاص و ٝدس ،الَ ػ ٝػاَ ٔختّف ،عشاحی ؿذٜا٘ذٛٞ ،ی ٕ٘ایی ٔتفاٚتی بٝ
چـٓ ٔیٛ،سد عٙلش اكّی  ٚبشخؼت ٝعىغ (، ،)8تظ ؿىؼتت٘ ٝؼتتعّیك اػت وتٝ
اكاِ ایشا٘ی آٖ ؿٙا،ت ٝؿذ ٜاػ ایٗ عٙلش دس پٛػتش ٔزوٛس ضٕٗ ایٗؤ ٝشتبظ بتا
ٔٛضٛع پٛػتش (ٙٞشایشاٖ) اػ واسوشدی ٛٞیّ ٕ٘ایا٘٘ ٝیض داسد عىتغ ( )9تشویبتی اص
٘مؾ ػت ٖٛتخ خٕـیذٔ ،شبٛط ب ٝدٚسٜی پیؾاصاػالْ ٍ٘ ٚتاسٜٞتای دٚسٜی اػتالٔی
اػ باصٕ٘ایی تلٛیشی ٔ ٚفٟٔٛیٙٞ ،تش ٞتش د ٚدٚس ٜتتاسیخی ایتشاٖ اص ٚیظٌتی ایتٗ
345

سال بیستن ،ضوارُی 8331 ،3

پٛػتش اػ عىغ ( ،)31تلٛیشی ٌشافیٍی اص ٍ٘اسٜٞای دٚسٜی اػالٔی اػ عٙاكش
غاِ ػ ٝپٛػتش اؿاس ٜؿذ ٜضٕٗ ٛٞی ٕ٘اییٔ ،شتبظ با ٔٛضٛع پٛػتتشٚ ،یظٌتیٞتای
باصٕ٘ایی ٔفٟٔٛی سا ٘یض دس ٛ،د ٟ٘فت ٝداس٘ذ بٌٕ ٝاٖ ٍ٘اس٘ذٛٞ ،ٜی ٕ٘ایی  ٚاستباط بتا
ٔٛضٛع دس ایٗ ػ ٝپٛػتش ؿشایغی یىؼاٖ داس٘ذ؛ ب ٝعباستی یىتی بتش دیٍتشی سخلتاٖ
٘ذاسد وٍٙشٜٞای پّىا٘ی  ٚؿىؼت ،ٝدس ٌٛؿٝی عىغ (ٌٝ٘ٛ )33ای التباع غیشٔؼتمیٓ
اص فش ًٙٞبلشی ایشا٘ی اػ ایٗ ٘مؾ و ٝدس ػفاِیٞٝٙای دٚسٜی پیؾ اص اػالْ ػیّه
واؿاٖ ٍ٘ ٚاسٌشی دٚسٜی اػالٔی ٕ٘ٞٝ٘ٛای آٖ ٚخٛد داسدٔ ،ـتشن ٔیاٖ دٚسٜی پتیؾ
اص اػالْ  ٚدٚسٜی اػالٔی اػ ،ظ ٘ؼتعّیك ایٗ اثش ٘یتض ٛٞیّت ٕ٘تایی آٖ سا تمٛیت
وشد ٜاػ عىغ ( ،)30باصٕ٘ایی ٔؼتمیٓ یه ٕ٘اد ٔزٞبی اػت وت ٝاص عٙلتش اكتّی
پٛػتش بٙٔ ٝتتٛس استبتاط بتا ٔٛضتٛع ،بٟتشٌ ٜشفتت ٝؿتذ ٜاػت عىتغ ( ،)33پٛػتتش
بضسٌذاؿ یىی اص ؿاعشاٖ ایشا٘ی اػ دس ایٗ پٛػتش چٙتذ عٙلتش بلتشی ٛٞیت ٕ٘تا
ٚخٛد داسد و ٝب٘ ٝتش ،واسبشد غاِ ایٗ عٙاكش ب ٝخ ٟاستباط با ٔٛضتٛع ایتٗ پٛػتتش
اػ ،ظ ٘ؼتعّیك تیتش  ٚوتاب  ،س٘تً ٘ختٛدی٘ ،متؾ اػتّیٕی  ٚفضتای ٍ٘تاسٌشی
ایشا٘ی ،عٙاكش ٔختّف ایٗ پٛػتش ٞؼتٙذ عىغ ( ،)34پٛػتش فیّٓ اػ و ٝاص عشس ػش
كفل ٝیه اثش چاپ ػٍٙی دس باالی پٛػتش بٝكٛست ٔؼتمیٓ بٟشٌ ٜشفتت ٝؿتذ ٜاػت
عىغ (ٔ ،)36 ٚ 35شبٛط ب ٝدٚسٜی ،اكی اص ٌشافیه ایشاٖ ،یعٙی خٙتً ٞـت ػتاِٝ
ایشاٖ  ٚعشاق اػ  ،عٙاكش ب ٝواس ٌشفت ٝؿذ ٜدس ایتٗ آثتاس ،عٙاكتش ٕ٘تادیٗ ٔتشتبظ بتا
آٔٛصٜٞای دیٙی ،چ ٖٛبٟـ  ،سػتٍاسی ا،تشٚی ٔ ٚا٘ٙتذ آٖ اػت ایتٗ پٛػتتشٞا بتا
بٟشٌٜیشی اص عٙاكش بلشی ٔشتبظ با دٚسٜی اػالٔی ٙٞش ایشاٖ چ ٖٛابشٞای ٔیٙیتاتٛسی،
٘مٛؽ اػّیٕی  ٚتّفیك آٖ با ٔٛضٛع اكّی عشاحی ؿذٜا٘ذ واسبشد عٙاكش ٌفت ٝؿذ ٜدس
آثاس ٔزوٛس بٙٔ ٝتٛس استباط با ٔٛضٛع تلٛیشػاصی بٛد ٜاػ
عىغ( )37و ٝپٛػتشی بشای ٔخاع ِ عٕذتاً ،اسخی اػت  ،اِٟتاْ ٌشفتت ٝاص ٌّتیٓ،
آخشواسی ایشا٘ی ، ٚظ ؿىؼت٘ ٝؼتعّیك اػ ب٘ ٝتش ٔیسػذ عٙاكش بلشی ایشا٘تی دس
ایٗ پٛػتش داسای واسوشد دٌٚا٘ٝی استباط با ٔٛضٛع ٛٞ ٚی ٕ٘ایی اػ ٛٞی ٕ٘ایی،
عىغ ( )38و ٝتشویبی اص ٘مٛؽ ٙٞذػیِ اػالٔی اػ ٔشتبظ با ٔٛضٛع پٛػتتش اػت
یادآٚس ٔیؿٛد و ٝبش،ی اص ٘مؾٞای ٙٞذػتی اػتالٔی ؿتبی ٝایتٗ ٘متؾٔ ،ـتتشن بتا
وـٛسٞای اػالٔی اػ  ٚاغّ وـٛسٞای ٌفت ٝؿذ ٜاص ایٌٗ٘ٛت٘ ٝمتٛؽ ،بٟتشٌٜیتشی
ٔیوٙٙذ ٘ـا٘( ٝآسْ) بش،ی اص ؿبىٞٝای تّٛیضی٘ٛی وـٛسٞای عشبتی اص خّٕت ٝوٛیت ،
تشویبی اص ٘مؾٞای ٔـاب ٝاػ عىغ ( ،)39و ٝبٝعٛٙاٖ عٙلش ٛٞی ٕ٘ا یه ٔٙغمٝی
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خغشافیایی دس پٛػتش ب ٝواس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت عىتغ ( )01پٛػتتشی اػت وت ٝبتشای
ٛٞی ٕ٘ایی آٖ اص ػفاِی ٔٙمٛؽ ب ٝعٙاكش بلشی ٍ٘اسٌشی ایشاٖ اػتفاد ٜؿذ ٜاػ

بشسػی عٙاكش بلشی ٔ ٚضأیٗ عىغٞای ( 6تا٘ )03ـاٖ ٔیدٞذ وت ٝاغّت
347
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اؿاس ٜؿذ ٜداسای سٚیىشد دٌٚا٘ٝی استباط با ٔٛضٛع اثش ٛٞ ٚی ٕ٘ایی اػ اثش دیٍتش
٘ـا٘ٝی یه دا٘ـٍا ٜدس ٔٙغمٝی ػیؼتاٖ اػ و ٝاص ٘مٛؽ ؿٟش ػ،ٛت ٝػیؼتاٖ (ٔلُ
خغشافیایی اػتمشاس ٕٞاٖ دا٘ـٍا )ٜبٟشٌ ٜشفت ٝاػ عىتغ ( ،)03باصٕ٘تایی ٛٞیت دس
ایٗ اثش ٔفٟٔٛی اػ (ٔشبٛط ب ٝخغشافیای اػتمشاس دا٘ـٍا ٜاػ )؛ اص عشفتی بخـتی اص
عٙلش ایٗ ٘ـا٘ ٝب ٝؿىُ وتا اػ و ٝباصٕ٘ایی تلٛیشی ٔتشتبظ بتا ٔٛضتٛع اػت
سً٘ ٘یض ٕٞؼاٖ دیٍش عٙاكش بلشی دس بش،ی اص آثاس ٌشافیه ایشا٘ی ٘مؾ عٕتذٜای دس
ٛٞی ٕ٘ایی یه اثش ایفا ٔیوٙذ عىغٞتای ( ،)03 ٚ 00اص خّٕت ٝایتٗ آثتاس بتٝؿتٕاس
ٔیس٘ٚذ دس عىغ (، )00ـ ٘خٛدی سً٘ بٝعٛٙاٖ یىی اص ٔلتاِ لتذیٕی  ٚبتٔٛی
ایشاٖ بٝعٛٙاٖ ٕ٘ادی اص یه ؿٟش اػتفاد ٜؿذ ٜاػ دس اثش دیٍش با بٟشٌٜیشی اص عٙاكتش
دیٍش  ٓٞ ٚچٙیٗ اضاف ٝوشدٖ سً٘ الوی وت ٝیتادآٚس لتاِی ٌّتیٓ ٌ ٚبت ٝایشا٘تی اػت ،
ٛٞی ٕ٘ایی ؿذ ٜاػ (عىغ)03
تلٛیش ٌُ ٔ ٚشغ دس لّٕذاٖٞای ایشا٘تی  ٚبش،تی دیٍتش اص ابتضاسآالت ػتٙتی٘ ،یتض
عٙلشی دیٍش اػ و ٝدس عىغ( ،)04بٝعٛٙاٖ عٙاكش ٛٞی ٕ٘تا اػتتفاد ٜؿتذ ٜاػت
،ظ فاسػی ٘ؼتعّیك  ٚلابّی ٞای آٖ دس تشوی با سً٘ٞای ایشا٘ی ،دس عىغ(٘ )05یتض
ٌٝ٘ٛای دیٍش اص ٛٞی ٕ٘ایی ٔشتبظ با ٔٛضٛع اػ ٌاٞی ٛٞی ٕ٘ایی با باصٕ٘ایی یه
،اعشٜی ٔـتشن یا ٔعٙاٞای ٔشتبظ با آٖ بشٚص ٔیوٙذ «آ٘ت٘ٛی اػٕی » دس ایتٗ بتاسٌ ٜفتتٝ
اػ  ،دسٖٔٚایٛٞ ٝی ،اعشات خٕعی اػ (اػٕی  )04 :3995 ،بش،ی اص آثاس پیؾسٚ
اص ٕ٘ادٞایی بٟشٌ ٜشفتٝا٘ذ و ٝبیاٌٖش ،اعشات خٕعیٞؼتٙذ عىغ ( )06وت ٝپٛػتتش تتتاتش
اػ  ،با عٙلشی ٔتفاٚت ٛٞی ٕ٘ایی ؿذ ٜاػ ٛٞی ٕ٘ایی ایٗ اثش ،تشویبی اص ٘متؾ
ٍ٘ ٚاسٜٞای هش، ٚاعشٜاٍ٘یض لذیٕی چ ٖٛهش چای ب ٝاضاف٘ ٝمؾ ٟٔشٞای ػتٙتی
 ٚعٛٙاٖ پٛػتش با ،ظ ٘ؼتعّیك اػ ب٘ ٝتش ٔیسػذ ،عٙاكش بلشی ایٗ پٛػتش بتٝعتٛس
عٕذ( ٜدس ساػتای بیاٖ بٟتش ٔٛضٛع) ٔشتبظ با پیاْ پٛػتش اػ آثاسی ایٌٗ٘ ٝ٘ٛـاٌٖتش
ٌؼتشدٌی  ٚتٛٙع عٙاكش ٛٞیتی  ٚواسبشد آٟ٘ا ب ٝؿیٜٞٛای ٔختّف بتٚ ٝػتیّ ٝعشاحتاٖ
ٌشافیه ایشا٘ی اػ اػتفاد ٜاص عٙاكش ٌ٘ٛاٌ ٖٛبلشی ٛٞی ٕ٘ا بیاٌٖش ایٗ ٔٛضٛع اػ
وٙٔ ٝابع بلشی ٛٞی ٕ٘ا دس ٌشافیه ب٘ ٝمتؾ ٍ٘ ٚاسٞتا ٔلتذٚد ٕ٘تیؿتٛد  ٚبتشای ٞتش
ٔٛضٛعی عٙاكشی ،اف ٔٛسد ٘یاص اػ  ،دس چٙیٗ ٔٛالعیٌ ،اٞی یه ،اعشٜی ٔـتتشن،
چ ٖٛهش لذیٕیچایٛ،سی ،تبذیُ ب ٝعٙلشی ٛٞی ٕ٘ا ٔیؿتٛد عىتغٞتای(،00 ،36
 )03 ٚ 06ضٕٗ ایٗو ٝتلاٚیش آٟ٘ا باصٕ٘ایی بش،ی اص عٙاكش ٔعاكش اػ ٛٞ ،ی ٕ٘ایی
آٟ٘ا با اػتفاد ٜاص عٙاكشبلشی ٔٙغمٝای ،اف یا ٕ٘ٛدی اص یه ،اعشٜخٕعی ٔـتشناػ
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فشآیٙذ ٛٞیّ ٕ٘ایی ٌشافیه ایشاٖ دس ػاَٞای ا،یش اص ٘ـا٘ ،ٝپٛػتش ،وتا آسایی ٚ
دس حٛصٜٞای خذیذٌشافیه چ ٖٛبش٘أٞٝای ٛٞیّ ػاصٔا٘ی  ٚبش٘ذٞا ٘یتض تؼتشی یافتتٝ
اػ عىغ ( )07و ٝتذاعیٌش آثاس چاپ ػٍٙی  ٚوتا آسایی ایشا٘ی اػ ٕٝ٘ٛ٘ ،ایتی
اص عشاحی بشای ٛٞی بلشی ػاصٔا٘ی اػ ب٘ ٝتش ٔیسػتذ ،وتاسبشد تضئیٙتی ٌِٛتٛی
،ظ ٘ؼتعّیك دس بؼتٝبٙذی ،بٝكٛست ػیأٜـك ،با سٚیىشدی ٛٞی ٕ٘ایا٘ ٝعشاحی ؿذٜ
ٌِٛٛٚی تِٛیذ وٙٙذ ٜبا ،ظ ٘ؼتعّیك ضٕٗ بیاٖ ٛٞی تِٛیذ وٙٙتذٛٞ ٜیت خغشافیتای
صیؼ تِٛیذ وٙٙذ ٜسا ٘یض ٘ـاٖ ٔیدٞذ ضٕٗ ایٗو ٝعٙلش ػیأ ٜـك بؼتٝبٙذی واسوشد
تضئیٙی  ٓٞداسد عىغ ( )08بٟشٌٜیشی اص ػتاصِ ،بتاع  ٚعٙاكتش ٔٛػتیمی بتا تشویت
عٙاكش بلشی چاپ ػٍٙی ٌٝ٘ٛای دیٍش ٛٞیّ ٕ٘ایی اػ و ٝدس عىغ ( )09و ٝخّذ
یه ٔدّ ٝاػ  ،سخ ٕ٘ٛد ٜاػ
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عشاحی٘ـا٘ ٝبا اِٟاْ اص ٘مؾ ٍ٘ ٚاسٜٞای دٚسٜی اػالٔی پغ اص ا٘مال ػتاَ3357
ٛ،سؿیذی ایشاٖ س٘ٚك لابُ تٛخٟی یافت ٝاػ عىغٞای ( )33 ٚ 31اص ایٗ ٕ٘ٝ٘ٛا٘تذ
عىغٞای ( 30تا  )36و ٝصٔاٖ ا٘تـاس آٟ٘ا ػاَ ٛ، 3391سؿیذی ب ٝبعتذ اػت  ،دیٍتش
تالؽٞای عشاحاٖ ایشا٘ی سا دس ساػتای ٛٞی ٕ٘ایی ٘ـأٖیدٞذ
ب٘ ٝتش ٔیسػذ عشاحاٖ ایشا٘ی دس ٛٞی ٕ٘ایی (باصٕ٘ایی ٛٞی بلتشی ایشا٘تی) بتا
بٟشٌٜیشی اص عٙاكش بلتشی چتاپ ػتٍٙی ٍ٘ ٚتاسٌشی ایشا٘تی ،عّٕىتش ِد لابتُ لبتِٛی
داؿت ٝا٘ذ ٍ٘ا ٜاخٕاِی ب ٝآثاس ٔتؤ،ش عشاحاٖ ایشا٘ی ٌٛا ٜایٗ ٔذعا اػ ایٌٗ ٝ٘ٛتلٛس
ٔیؿٛد و ٝپغ اص عی یته دٚسٜی  51ػتاِ ،ٝدس حتاَ حاضتش دس آثتاس غیتش ٘ـتا٘ٝای
ٌشافیه ایشاٖٛٞ ،ی ٕ٘ایی با عٙاكش خضئی  ٚوٕتش ؿٙا،ت ٝؿذ ٜد٘باَ ٔتیؿتٛد حتغ
بلشی ،فضا  ٚؿىُ ،اف آسایتؾ وّٕتات (ِتیاٚت) دس ایتٗ پٛػتتشٞا وت ٝدس ٔیتاٖ
فشْٞای ٔؼتغیٌُ ٝ٘ٛاسائ ٝؿذ ،ٜبا حغ عٙاكش چاپ ػٍٙی ٍ٘ ٚاسٌشی ٔـتشن اػ
بٟشٌٜیشی اص چاپ ػٍٙی  ٚوتا آسایی ایشاٖ و ٝآغاصٌش آٖ «ٔشتضی ٕٔیتض»ٛ٘« ،ساِتذیٗ
صسیٗ وّه»(« ،)31لباد ؿیٛا» « ٚفشؿیذ ٔثماِی» بٛدٜا٘ذ ،أتشٚص دس لتاِبی تتاص ،ٜتٛػتظ
٘ؼُ خذیذی اص عشاحاٖ ایشا٘ی دس حاَ وٕاَ اػ بشسػی ٛٞی ٕ٘ایی آثتاس ٌشافیته
ایشاٖ ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝعٙاكش دٚسٜی پیؾ اص اػالْ با د ُ،تلتش وٕتتشی ،غاِبتاً دس
٘ـا٘ٛٔ ٝسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفتٝا٘ذ  ٚواسبشدؿاٖ بٝكٛست ،الك ٚ ٝبشای ٔٛاسدی ،اف
اص خّٕ٘ ٝـا٘ٞٝای فشٍٙٞی ّٔ ٚی بٛد ٜاػ ؿایذ دِیُ آٖ عذْ تٛٙع آٟ٘ا بشای تتضئیٗٙ
باؿذ ٛٞی ٕ٘ایی با عٙاكش بلشی دٚس ٜاػالٔی بِ ٝلاػ سٚؽ اسائٌ ٝؼتشدٔ ،ٜتٙتٛع ٚ
با واسوشدی تضئیٙی بٛد ،ٜو ٝؿایذ دِیُ آٖ تٛخ ٝبیـتش ب ٝایتٗ عٙاكتش پتغ اص ا٘متال
اػالٔی یا آؿٙایی  ٚا٘غ بیـتش عشاحاٖ یا ػفاسؽ دٙٞذٌاٖ با آٟ٘ا باؿذ
ػناصر اصلی هویتنمای گرافيک ایران

با تٛخ ٝب ٝآ٘چ ٝدس بشسػی آثاس ٌشافیه دیذ ٜؿذ ،عٙاكش اكّی ٛٞیت ٕ٘تای ٌشافیته
ایشاٖ دس ایٗ پظٞٚؾ ب ٝپٙح ٌش ٜٚب ٝؿشس صیش تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذ:
 -1هویتنمایی با ػناصر تصویرسازی و كتاب آرایی

پیـیٝٙی تلٛیشٌشی دس ایشاٖ عٛال٘ی اػ حؼٗپٛس تلٛیشٌشی ایشاٖ دٚس ٜاػتالٔی،
سا بٔ ٝىاتبی چ« ،ٖٛبغذاد»« ،ػّدٛلی»« ،تبشیض»« ،تیٕٛسی»« ،ؿیشاص»ٞ« ،شات»« ،كفٛی»،
«ص٘ذ» « ٚلاخاس» ،تمؼیٓبٙذی وشد ٜاػت (ٖ ن بت :ٝحؼتٗپتٛس )7-45 :3388 ،دسبتاسٜی
خشیاٖ ٔؼتٕش تلٛیشػاصی ایشأٖ ،ثماِی ٔیٌٛیذ :تلٛیشػاصی لتذیٓ ایتشاٖ تتا چتاپ
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ػٍٙی اص ٘تش ػا،تاس ٔتىی بش ٔیٙیاتٛس  ٚادأٝی آٖ اػ (ٔثمتاِی )31 :3386 ،اص ٘تتش
آغذاؿّ ٛتلٛیشػاصی ایشاٖ ب ٝعّ ػابم ٝعٛال٘ی  ٚدس دػتشع عٕ ْٛبٛدٖ اٍِ ٛؿتذٜ
 ٚبٕٞ ٝیٗ دِیُ اػ و ٝتلٛیشػاصی بخؾ عٕذٜی ٌشافیته ایتشاٖ اػت (آغذاؿتّ،ٛ
 )5-8 :3380دس ٔدٕٛع ٔیتٛاٖ ایٌٗ٘ ٝ٘ٛتیدٌ ٝشف و ٝبش،ی اص ٌٞٝ٘ٛای وتا آسایی
 ٚتلتتٛیشػتتاصی ایتتشاٖ بتت ٝعّ ت ػتتابمٝی عتتٛال٘ی ،تتٛد ٘ـتتا٘ی اص ٛٞی ت بلتتشی
ایشا٘یا٘ذ( )33عىغٞای ( )33 ٚ 35اص ٕ٘ٞٝ٘ٛایٞای باصٕ٘ایی تلٛیشػاصی ایشا٘یا٘ذ
 -2هویتنمایی با ػناصر تسئينی ایرانی

عٙاكش تضئیٙی ایشا٘ی الالْ ٔتعذدی سا دسبشٔیٌیشد ،اص ٔیاٖ ایٗ عٙاكتش ،عٙاكتش لتاِی ٚ
دػ بافتٞٝای ایشا٘ی ٘ ٚیض ٘مؾٞایی تضئیٙی ٔعٕاسی  ٚلاِی ایشا٘ی با لتا بٙتذیٞتای
،اف دسحاؿیٌ ٚ ٝشدؽ ٔؼلٛس وٙٙذ ٜدس ٔتٕٗٛٞ ،اس ٜیىی اص عٙاكتش ٔتٛسد عاللتٝ
عشاحاٖ ٌشافیه بشای ٛٞی ٕ٘ایی بٛد ٜاػ عىغ (ٕٝ٘ٛ٘ )37ای اص ایٗ ٔثتاَ اػت
ایٗ عٙاكش دس تٕاْ ٔٙاعك وـٛس پشاوٙتذٜا٘تذ  ٚدس ٔتٛاسدی دس ؿتٕاس عٙاكتش بتٔٛی ٚ
ٔٙغمٝای ٘یض لّٕذاد ٔیؿ٘ٛذ ٔلغفی اٚخی دس عشاحی یه ػشی ٘ـتا٘ٞٝتایی وت ٝدس
بشای دا٘ـٍاٞای ٔٙاعك ٔختّف وـٛس عشاحی وشد ٜاص عٙاكش ٔٙغمتٝای بتشای عشاحتی
٘ـا٘ٞ ٝای ٛ،د دس چٙذیٗ ٘ـا٘ ٝاِٟاْ ٌشفت ٝاػت وت ٝبت ٝعّت وثتشت تلتاٚیش ایتٗ
پظٞٚؾ ،أىاٖ ٕ٘ای ٝوشدٖ آٖ تلاٚیش ٔٛخٛد ٘یؼ
 -3هویتنمایی با خطوط نستؼليق ایرانی

اٌشچٛ، ٝؿٛٙیؼی ایشا٘ی اص عٙاكش ٔ ٟٓتٕایض ٌشافیه ایشاٖ اص ػایش وـٛسٞاػت  ،أتا
تـاب ٝاِفبای فاسػی  ٚعشبی(ٕٔ )30ىٗ اػ ایتٗ تٕتایض سا بتشای بش،تیٞتا اص خّٕتٝ
ٔخاع غشبی ٔـىُ وٙذ ،دس ایٗ ٔیاٖ أا، ،ظ ٘ؼتتعّیك  ٚؿىؼتت ٚ ٝفضتای ،تاف
ػیأٜـك ایشا٘ی اص ٟٔٓتشیٗ عٙاكش ٘ٛؿتاسی فش ًٙٞبلشی ایشا٘یا٘ذ عىغٞتای (ٚ 8
 )35د ٕٝ٘ٛ٘ ٚبٟشٌٜیشی اص ایٗ ،ظ دس آثاس ٌشافیه ایشاٖ با ٞذ ٛٞی ٕ٘تایی اػت
عذْ ٚخٛد اعشا دس اِفبای فاسػی ٘یض اص دیٍش ٔضی ٞای ،غتٛط ایشا٘تی دس ساػتتای
ٛٞی ٕ٘ایی دس ٌشافیه ایشاٖ اػت دس ایتٗ بتاس ٜحؼتیٗ چٙعتا٘ی( )3381دس بختؾ
«ػاَؿٕاس ،وتا ٌشافیه ٔ »3ی٘ٛیؼذ ،اِٚیٗ پٛػتتشی وت ٝاصآٖ بتٝعٛسوأتُ اص ،تظ
ٛ،ؿٛٙیؼی بٝعٛٙاٖ ت لٛیش ٛ٘ ٚؿتاس اػتتفاد ٜؿتذ پٛػتتش خـتٗ ؿتیشاص لبتاد ؿتیٛا،
عىغ( )8بٛد ٜاػ (ف بیؼ  ٚد)ٚ
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 -4هویتنمایی با رنگهای ایرانی

ػ ٝسً٘ ٘خٛدی ،الوی  ٚفیشٚصٜای سً٘ٞای ؿا،ق ایشا٘یا٘ذ ؿا،ق بٛدٖ بش،ی اص
ایٗ سً٘ٞا دس دیٍش وـٛسٞا سا ا٘ىاس ٕ٘یؿٛد ٔٙـؤ سً٘ ٘خٛدی، ،ان ایشاٖ اػ وٝ
دس ٘خؼتیٗ ػفاَٞایٔٙمٛؽ ایشا٘یٟٔ ،شٞای ٌّی ،آخشٞا  ٚدس ٔدٕٛع ٔعٕاسی ایشا٘تی
خّٞ ٜٛای آٖ پذیذاس ٔ ٚتٕایض اػ ٔٙـؤ سً٘ الوی  ٓٞب٘ ٝتش لاِیٞا  ٚبش،ی كتٙایع
دػتی ایشا٘ی اػ  ،سً٘ فیشٚصٜای وٕٝ٘ٛ٘ ٝی ػفاَ آٖ دس آثاس تٕتذٖ عیالٔتی ٚختٛد
داؿ  ،أشٚص ٜبٚ ٝفٛس دس ٌٙبذٞا  ٚواؿیٞای ایشا٘ی دیذٔ ٜیؿتٛد عىتغٞتای (،30
 )04 ٚ 03 ،38اص ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛؼتٙذ
 -5هویتنمایی با ػناصر خاطرات جمؼی

ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝلبالً  ٓٞب٘ ٝمُ اص «اػٕی » ٌفتیٓ ،یىی اص ٚیظٌیٞای ٛٞی  ،ؿىٌُیشی
آٖ دس ع َٛصٔاٖ اػ ،اعشات خٕعی و ٝدس ع َٛصٔاٖ ؿىُ ٌشفتت ٚ ٝتتذا ْٚیابتذ،
باٌزؿ صٔاٖ تبذیُ بٛٞ ٝی ٔیؿ٘ٛذ
قياس با پيشينه

ٌشافیه ایشاٖٕٛٞ ،اس ٜاص فش ًٙٞبلشی ٛ،د ب ٝتٙاػت ٔٛضتٛع بٟتش ٜبتشد ٚ ٜبلتث
عٕذٜی بش،ی اص عشاحاٖ  ٚواسؿٙاػاٖ ٕٛٞاسٔ ٜتٕشوض بش پزیشؽ  ٚیا عذْ پزیشؽ ایٗ
ٛٞی ٕ٘ایی بٛد ٜاػ أا پظٞٚؾٞایی ٚخٛد داسد و ٝایٗ اِٟاْ  ٚباصٕ٘ایی ٛٞی ّٔتی
دس ٌشافیه سا فاسغ اص چٙذ  ٚچ ٖٛآٖ تؤییذ ٔیوٙذ  ٚچٟاس ٔماِ ٝو ٝدس پیـتیٔ ٝٙعشفتی
ؿذ ،بشایٗ ٔٛضٛع كلٌ ٝزاؿتٝا٘ذ ،با ایٗ حاَ آ٘چ ٝؤ ٝـخلاً ایٗ پظٞٚؾ سا ٘ؼب
بٔ ٝباحث پیـٔ ٝٙتٕایض ٔیوٙذ ،سكذ ایٗ ٛٞی ٕ٘ایی ّٔی یا ب ٝعباستی ػتیش تغییتش آٖ
دس یه دٚس 51 ٜػاِ ٝبا تٛضی عٙاكش  ٚسیـتٝی آٟ٘تا بشاػتاع تعتاسیف والػتیه ٚ
بٙیادیٗ وّٕٛٞ ٝی اػ  ٕٝ٘ٛ٘ ٚآٖ تٛخ ٝب، ٝاعشات خٕعی بٝعٛٙاٖ عٙلتشی اػت
و ٝبا ٌزؿ صٔاٖ تبذیُ بٛٞ ٝی ٔیؿ٘ٛذ
فرآیند هویتیابی گرافيک ایران

آ٘چُٔ ٝؼّّٓ اػ ٔ ،شاتبی اص ٛٞی ٕ٘ایی دسٔیاٖ  ٕٝٞؿاٞٝ،ای ٌشافیته ایتشاٖ ٚختٛد
داسد اص عٙاكش ٛٞی ٕ٘ا دس ٌشافیه ایشاٖ ب ٝدٙٔ ٚتٛس استباط با ٔٛضٛع اثش (باصٕ٘تایی
ٔفٟٔٛی) ٛٞ ٚی ٕ٘ایی ٔلض (باصٕ٘ایی تلٛیشی) اػتفاد ٜؿتذ ٜاػت دس بش،تی اص
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آثاس ٌشافیه ایشاٖ ایٗ دٚ ٚیظٌی تٛأْ با  ٓٞب ٝچـٓ ٔیٛ،سد دسٛٞی ٕ٘ایی ّٔی آثاس
ٌشافیه ایشاٖ اص ابتذا (ػاَٞای  )3341تاو( ٖٛٙابتذی ػاَ  )3391تفاٚتٞای آؿىاسی
ٚخٛد داسد ب ٝخض تفاٚتٞای تىٙیىی تفاٚت دس ٘ٛع ٍ٘ا ٚ ٜبشداؿ اص عٙاكش بلتشی
ایشا٘ی ٘یض آؿىاس اػ

شکل  :8فزآيىد غالة ًَيتومايي گزافیک ايزان ي تغییزات آن در طًل ديرٌی مًرد تزرسيِ ايه
مقالٍ ،تزسیم وگارودٌ

بشای ٔثاَ ٛٞی ٕ٘ایی اِٚیٌ ٝشافیه ٔعاكش ایشاٖ ٔعٕٛالً بشداؿ ٔؼتمیٓ اص عٙاكش
بلشی ایشا٘ی بٛد ،ایٗ ٔٛسد دس عشاحی ٘ـا٘ٞٝا ٔلذاق بیـتشی داسد؛ دسحاِیو ٝاوٙتٖٛ
ایٗ ٛٞی ٕ٘ایی غیشٔؼتمیٓ  ٚخضئی تتش ؿتذ ٚ ٜبتا ٌزؿت صٔتاٖ ،بت ٝتتذسیح عٙاكتش
ٛٞی ٕ٘ا بیـتشی دس ٌشافیته ایتشاٖ پذیتذاس ؿتذ٘ذ دس آثتاس عشاحتاٖ وٙت٘ٛی ایشا٘تی،
ٛٞی ٕ٘ایی با عٙاكشی غاِباً بشٌشفت ٝاص ٍ٘اسٌشی ،چتاپ ػتٍٙی ،وتتا آسایتی، ،تظ
٘ؼتعّیك  ٚسً٘ ب ٝچـٓ ٔیٛ،سد و ٝبا آثاس عشاحاٖ لذیٕیتش ٔتفتاٚت اػت وتاسبشد
عٙاكش دٚس ٜی پیؾ اص اػالْ تاسیخ ایشاٖ، ،لٛكاً دس ابتتذای علتش ٔعاكتش ٌشافیته
ایشاٖ (د ٝٞچ ُٟب ٝبعذ) عٕذتاً ٛٞی ٕ٘ایا٘ ٝبا د،تُ  ٚتلتش حتذالّی بتٛد ٜاػت ؛
دسحاِیوٛٞ ٝی ٕ٘ایی با عٙاكش بلشی دٚسٜی اػالٔی بِ ٝلاػ سٚؽ اسائٝی ٌؼتشد،ٜ
ٔتٛٙع ،خضئی ،تضئیٙی  ٚدس دٚسٜای ،اف، ،لٛكؤ صٔاٖ خ ًٙبا عشاق ،واسبشد آٖ تٛأْ
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با بیاٖ ٔفاٞیٓ ایذئِٛٛطی اػالٔی بٛد ٜاػ ؿىُ ( )3فشآیٙتذ ٛٞیت ٕ٘تایی ٌشافیته
ایشاٖ سا دس ع َٛدٚس ٜپٙدا ٜػاِٛ، ٝد ٘ـاٖ ٔیدٞذ
نتيجهگيری

عشاحاٖ ایشا٘ی اص عٙاكش بلشی ٛ،د ٕٛٞاس ٜبٟش ٜبشدٜا٘ذ تٛخ ٝبت ٝعٙاكتش ،تٛدی دس
دٝٞی ٘خؼ ( 41دٛ، ٝٞسؿیذی) وٕتش أا دس دٞٝٞای بعذی ،لٛكتاً یته دٞتٝی
ا،یش (دٝٞی ٛ، 81ٚ 71سؿیذی) تل تؤثیش عٛأتُ ٔختّتف ؿتتا بیـتتشی داؿتتٝ
اػ ب٘ ٝتشٔیسػذ ٛٞی ٕ٘ایی ّٔی دس ٌشافیه ایشاٖ، ،لٛكاً دس یه د ٝٞا،یتش دس
ٔؼیش وٕاَ  ٚؿىٛفایی اػ دس پاػخ ب ٝػئاَ ٘خؼت تلمیتك وت ٝتغییتشات ،تاف
باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی دس ایٗ دٚس ٜپٙدا ٜػاِ ٝچٍ ٝ٘ٛبٛد ،ٜبایتذ ٌفت  ،واسٞتای ٔتتؤ،ش
ٌشافیه ایشاٖ و ٝبٟشٌٜیشی اص چٟاس عٙلش اكّی چاپ ػٍٙیٍ٘ ،اسٌشی، ،ظ ٘ؼتعّیك،
تایسٌٛشافی  ٚسً٘ ،اف ایشا٘ی دس آٖ ٕ٘ایاٖ اػ ٘ ،ـاٌٖش ایٗ فشآیٙذ اػ عشاحتاٖ
ایشا٘ی بشای ٛٞی ٕ٘ایی ّٔتی دس ٌشافیته دس ابتتذا بتا بٟتشٌٜیتشی ٔؼتتمیٓ اص ٘متٛؽ
دٌٚا٘ٝی دٚسٜی پیؾ اص اػالْ  ٚاػالٔی ،فشٛ، ًٙٞد ٛٞیت ٕ٘تایی ٔتیوشد٘تذ ،أتا
أشٚص ٜبا تٛخ ٝب ٝخضئیات  ٚبٟشٌٜیشی اص عٙاكش ٔتٛٙع دس ایٗ ساػتا الذاْ ٔیوٙٙتذ دس
ساػتای ٛٞی ٕ٘ایی دس آثاسٌشافیه ایشاٖ ،تفاٚتٞای آؿىاسی دس ٘ٛع ٍ٘ا ،ٜبشداؿ اص
عٙاكش بلشی ایشا٘ی  ٚتىٙیه اثش ٚخٛد داسد بشای ٔثاَ عشاحتاٖ لتذیٕیتتش ٌشافیته
ایشاٖ ٔعٕٛالً با بشداؿ ٔؼتمیٓ اص عٙاكش بلشی ایشا٘ی ٛٞی ٕ٘ایی وشدٜا٘ذ ،و ٝؿتایذ
دِیُ آٖ ٘اؿٙا،ت ٝبٛدٖ ،یا خزابی آٖ ٘مٛؽ دس صٔاٖ ٛ،د بٛد ٜاػ ؛ دسحاِیو ٝاوٖٛٙ
ایٗ ٛٞی ٕ٘ایی غیشٔؼتمیٓ  ٚخضئیتش ؿذ ٜاػ  ٚبا ٌزؿ صٔاٖ عٙاكش ٛٞی ٕ٘تای
بیـتشی دس آثاس ٌشافیه ایشاٖ پذیذاس ؿذ٘ذ ،و ٝاحتٕاَ ٔیسٚد دِیُ آٖ یافتٗ خٙبٞٝتای
بلشی تاص ٜاص فش ًٙٞبلشی ایشا٘ی باؿذ دس پاػخ ب ٝػئاَ د ْٚایتٗ تلمیتك ،عٙاكتش
غاِ ٚ ٚیظٜی ٛٞیت ٕ٘تایی عشاحتاٖ ایشا٘تی ،بتشای باصٕ٘تایی ٛٞیت ّٔتی ،عٙاكتش
تلٛیشػاصی  ٚوتا آسایی ایشا٘ی چٍ٘ ٖٛاسٌشی چاپػتٍٙی ،عٙاكتش تضئیٙتی ،چتٖٛ
٘مؾٞای ٔعٕاسی ،لاِیٌّ ،یٓ  ٚدػ بافتٞٝا، ،ظ ٘ؼتعّیك ایشا٘تی ،س٘تًٞتای ،تاف
ایشا٘ی ٘ ٚیض عٙاكش ،اعشات خٕعی اػ ٘تیدٝی ٟ٘ایی ایٗو ،ٝدس غاِ آثتاس بشسػتی
ؿذ ٜدس ایٗ تلمیك ٛٞی ٕ٘ایی ٔشتبظ ٔ ٚتٙاػ با ٔٛضٛع اثش بٛد ٜاػ
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پینوشت
ٍ٘ -3اس٘ذ ٜب ٝاتفاق دیٍشاٖ دس ٔماِٝای ب٘ ٝاْ «چیؼتی ٛٞی بلشی ایشا٘ی اص ٔٙتش ٌشافیه» و ٝدس ٔتشداد 3395
دس ؿٕاسٔ 41 ٜدّ ٝباغ ٘تش ب ٝچاپ سػیذ ٜاػ ؛ ٛٞی ٛٞ ،ی ٕ٘ایی دس ٌشافیه ایشاٖ  ٚاػأی ٔتعذدٔ ،ـابٚ ٝ
ٔٛاصی با آٖ سا دس ٙٞشٞای ٔختّف ایشا٘ی ،تل عٛٙاٖ «ٛٞی بلشی ایشا٘ی» تعشیف وشد ٜاػ
ٛٔ -0ضٛع ٛٞی ٕ٘ایی با عٙاٚیٗ دیٍشی چٛٞ ٖٛی دس ٌشافیهٛٞ ،ی ّٔی دس ٌشافیه  ٚعٙاٚیٗ ٔـتابٝ
دیٍش چٛٞ ٖٛی بلشی ایشا٘ی دس ٌشافیه ٛٔ ٓٞسد بلث لشاس ٌشفت ٝاػ
ٔ -3شتضی ٕٔیض ،عشاحی ٌشافیؼ ٔـٟٛس ایشا٘یٔ ،تِٛذ 3335تٟشاٖ دسٌزؿ 3383
 -4عشاس ٌشافیه ایشا٘ی ٔتِٛذ ٕٞ 3339ذاٖ
 -5عشاس٘ ،ماؽ  ٚواسؿٙاع ٙٞشی ایشا٘یٔ ،تِٛذ  3339سؿ
ٌ -6شافیؼ ٚتلٛیشػاص ایشا٘ی ٔتِٛذ  3300اكفٟاٖ
ٌ -7شافیؼ ایشا٘ی ٔتِٛذ  3308تٟشاٖ
ٍ٘ -8ا ٜؿٛد بٔ ٝدّ٘ ٝـاٖ ؿٕاسٓٞ /09 ٚ 33 ٚ 3 ٜچٙیٗ ٍ٘ا ٜؿٛد ب ٝوتا ريترزي وت ٝدس ٔٙتابع ٔٛختٛد
اػ ٍ٘ /ا ٜؿٛد ب ٝوتا َفت استاد٘ ،ـش سػٓ  /3391ایٗ ٔٙابع ب ٝصباٖ فاسػی اػ
 -9باصٕ٘ایی ٔفٟٔٛی یعٙی استباط غیشٔؼتمیٓ یه تلٛیش با یه ٔفٔ ،ْٟٛا٘ٙذ دٚد و٘ ٝـتا٘ ٝػت،ٛتٗ اػت
باصٕ٘ایی ٔفٟٔٛی دس ٘ـا٘ٝؿٙاػی بشابش با ٘ـا٘ٞٝای ٕ٘ایٝای اػ باصٕ٘ایی تلٛیشی ،یعٙی واسبشد ٔؼتمیٓ تلٛیش
یه چیضٔ ،ا٘ٙذ تلٛیش آ بشای واس،ا٘ ٝتِٛیذ آ آؿتأیذ٘ی باصٕ٘تایی تلتٛیشی ٞتٓ دس حیغتٝی ٘ـتا٘ٞٝتای
ؿٕایّی لشاس ٔیٌیشد
ٌ -31شافیؼ  ،ا٘یٕاتٛس  ٚتلٛیش ػاص ایشا٘ی ٔتِٛذٔ 3336ـٟذ
ٍ٘ -33ا ٜؿٛد ب ٝوتا تلٛیشػاصیٔ ،لؼٗ حؼٗپٛس ا٘تـاسات فاعٕی ،ایٗ وت بت ٝفاسػتی ٘ٛؿتت ٝؿتذٜ
اػ  ٚدس ٔٙابع ایٗ ٔمأِ ٝـخلات آٖ روش ؿذ ٜاػ
 -30اِفبای عشبی ٘ؼب ب ٝفاسػی  4حش وٕتش داسد

منابغ








ٔؼتّ ٝایٗ اػ »ٌ ،ف  ٌٛٚبا آیذیٗ آغذاؿّ ،ٛمجلٍ وشان ،ع ا ،َٚؽ ،3

آغذاؿّ ،ٛآیذیٗ ()3380؛ «ٛٞی
كق 4-31
)3393( ---------؛ «ٔمذٔٝای بشوتا آسایی ایشاٖ» ،مجلٍ وشان ،ع  ،31ؽ  ،09كق 4-5اػذاِٟیٔ ،لغفی ()3383؛ طزاحان گزافیک ايزان  ،1تٟشاٖ :یؼاِٚی
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ()3381؛ گزافیک ايزان  ،8اِٚیٗ وتا آثاس بشٌضیتذ ٜعشاحتاٖ ٌشافیته
ایشاٖ ،حؼیٗ چٙعا٘ی (بخؾ ػاَؿٕاس) ،ف ؿؾ تا چٞ ُٟـ  ،تٟشاٖ :داسٚي ٘ٛ
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ()3386؛ وُمیه ديساالوٍی پًستز ايزان ،تٟشاٖ
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ()3388؛ ايلیه کتاب آثار تزگشيدٌ طزاحران گزافیرک ايرزان ،تٟتشاٖ:
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ()3389؛ سزي وقزٌای ٔ ،13دٕٛع ٝآثاس عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ،تٟتشاٖ:
٘ـش ٘تش
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ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ ()3391؛ سزي وقزٌای ،39مجمًعٍ آثار طزاحان گزافیک ايزان ،تٟشاٖ:
٘ـش آباٖ
ا٘دٕٗ كٙفی عشاحاٖ ٌشافیه ایشاٖ؛()3388؛ َشتمیه ديساالوٍی پًستز ايزان ،تٟشاٖ
خٛا٘ی ،اكغش؛ ،ضائیٔ ،لٕذ؛ والٜوحٙٔ ،لٛس ()3395؛ «چیؼتی ٛٞیت بلتشی ایشا٘تی اص ٔٙتتش ٌشافیته»،
مجلٍ تاغ وظز ،ع  ،33ؽ  ، 41كق 35-44
حؼٗپٛسٔ ،لؼٗ ()3388؛ تصًيزساسی ،تٟشاٖ :فاعٕی
حمیمی ،ابشاٞیٓ ()3391؛ «كفلٝآسایی دس ٘ـشیات» ،دس ٔدٕٛعٔ ٝماالت کتاب ريتٍري (ٌف ٌٛٚی ابتشاٞیٓ
حمیمی با ٔشتضی ٕٔیض) ،تٟشاٖ، :دؼت ،ٝكق 380-013
)3391( ---------؛ حزفَای تکزاریٛ٘ ،ؿتٞٝای اص ػاَ  3349تا  ،3389تٟشاٖ :دیذحٛصٜی ٙٞشی ػاصٔاٖ تبّیغات اػالٔی ()3376؛ دٌ سال تا طزاحان گزافیک اوقالب اسالمي ،تٟشاٖ :حتٛصٜ
ٙٞشی ػاصٔاٖ تبّیغات اػالٔی
،ضائیٔ ،لٕذ ()3384؛ «٘ـا٘ٞٝای أشٚص٘،مؾٞای دیتشٚص» ،فصلىامٍ مطالعات َىزاسرالمي ،ع ا ،َٚؽ ،0
كق 37-08
ؿیٛا ،لباد ()3383؛ مجمًعٍ آثار گزافیک ،تٟشاٖ٘ :ـش ٘تش
كاِلی ،ػلش؛ احٕذپٙا ،ٜابٛتشا ()3396؛ «بشسػی تؤثیشٌزاسی ٘مٛؽ اػالٔی بش ٘ـا٘ٞٝای ٔلغفی اٚخی»،
مجلٍ پیکزٌ ،ؽ  ،33 ٚ 30كق 319-303
والٜوحٙٔ ،لٛس؛ ٘اخیٔ ،اٞاٖ ()3389؛ «چٍٍ٘ٛی باصٕ٘ایی آثاس چاپ ػٍٙی دٚس ٜلاخاس دس ٌشافیه ٔعاكتش
ایشاٖ» ،وامٍ َىزَای تجسمي ،ع  ،3ؽ  ،6كق 57-78
ٔثماِی ،فشؿیذ ()3386؛ «واؿف وٛدویٞا» ،مجلٍ وشان ،ع  ،5ؽ  ،33كق 31-04
ٔدتٟذصاد ،ٜپیشٚص ()3378؛ دمًکزاسي ي ًَيّت ايزاوي ،تٟشاٖ٘ :ـش وٛیش
ٔش٘ذیِ ،یال؛ ٔعٛٙیسادٔ ،یتشا؛ ػاػا٘ی ،فشٞاد ()3394؛ «تىٛیٗ ٛٞی ایشا٘تی دس ٌشافیته ٔعاكتش ایتشاٖ بتا
سٚیىشد تلّیُ ٌفتٕاٖ» ،دي فصلىامٍ علمي پژيَشي وامٍ َىزَرای تجسرمي ي کرارتزدی ،ع  ،8ؽ ،36
كق 93-333
ّٔىی ،ػسیذٜ؛ اػذاِّٟیٔ ،لغفی؛ ؿاٞشٚدی ،فاعٕ)3394( ٝ؛ «باصٕ٘ایی ٛٞی ّٔی ایشاٖ دس عشاحی ٌشافیه
با تآویذ بش علش خٟا٘ی ؿذٖ» ،فصلىامٍ مطالعات ملي ،ع  ،37ؽ  ،3كق 69-80
ٕٔیضیٔ ،شتضی ()3386؛ مجمًعٍ آثار گزافیک ،تٟشاٖ٘ :تش
ٟٔذیصاد ،ٜػیذٔلٕذ ()3390؛ وظزيٍَای رساوٍ٘ ،ـش ٕٞـٟشی ،تٟشاٖ
ٔٛصٙٞ ٜشٞای ٔعاكش تٟشاٖ ()3377؛ ششمیه کتاب ديساالوٍ پًستز ايرزانٔ ،تٛصٙٞ ٜشٞتای ٔعاكتش ایتشاٖ،
تٟشاٖ
ٔٛصٙٞ ٜشٞای ٔعاكش تٟشاٖ ()3388؛ دَمیه دي ساالوٍ جُاوي پًستزٛٔ ،صٙٞ ٜشٞای ٔعاكش تٟشاٖ
http://mahmoudjavadipour.com/biography.php
http://www.adibi.net/Poster/Poster.htm
https:// www.aftabir.com
https://www.roozrang.com
Smith, Antoni (1991); National Identity, Reno: University of Nevada press.
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